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บทคัดย่อ 

บทความฉบับนี้เป็นการน าเสนอวิธีการน าข้อมูลเข้าจากหลายแหล่งเข้าสู่ฐานข้อมูล โดยมีการน าข้อมูลเข้ามา
จาก อีเมล, แฟ้มเอกสารซีเอสวี, และเอ็กซ์เอ็มแอล อย่างไรก็ตามข้อมูลที่น าเข้าจากอีเมล จะมีการตรวจการเข้าถึง
ข้อมูลก่อนมีการน าเข้า จากนั้นน าแอตทริบิวท์ที่ได้จากแหล่งข้อมูลไปท าการเปรียบเทียบกับเค้าร่างฐานข้อมูล โดยที่
ข้อมูลที่มีแอตทริบิวท์ตรงตามเค้าร่างฐานข้อมูลจะน าเข้าสู่ฐานข้อมูลส าหรับจัดเก็บข้อมูลที่ตรงกับเค้าร่างฐานข้อมูล 
และข้อมูลที่ไม่ตรงตามแอตทริบิวท์ของเค้าร่างฐานข้อมูลจะน าเข้าสู่ฐานข้อมูลส าหรับจัดเก็บข้อมูลที่ละทิ้งต่อไป 
ค าส าคัญ: เค้าร่างฐานข้อมูล  แอตทริบิวท ์ อีเมล  เอ็กซ์เอ็มแอล  แฟ้มเอกสารซีเอสวี 
 
Abstract 

This paper presents an approach for importing data from multiple sources into a database. 
Sources of data are emails, CSV file, and XML. However, data from emails should be authenticated 
before reading their contents. After attributes of data are acquired, we compare them with the 
databases schema to check if the attributes are matched before importing into a database. 
Consequently, Attributes that do not match with the database schema are discarded.  
Keywords: Database schema, Attribute, Email, XML, CSV file 
 
บทน า 

การน าเข้าข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล เป็นกระบวนการน าเข้าข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลแล้วน าข้อมูลที่ได้ท า
การน าเข้าสู่ฐานข้อมูล โดยท าผ่านทางเครื่องมือ ที่มาพร้อมกับฐานข้อมูลที่ทางผู้ให้บริการได้เปิดให้ใช้บริการ โดยที่
เครื่องนั้นสามารถน าข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่มีเค้าร่างตรงกับเค้าร่างของฐานข้อมูล แต่เนื่องจากในปัจจุบัน
นั้น มีการน าเข้าข้อมูลมาจากหลายช่องทาง เช่น อีเมล,  แฟ้มเอกสารซีเอสวี, เอ็กซ์เอ็มแอล และอื่นๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้มา
จากแหล่งข้อมูลเหล่านั้นมีลักษณะเค้าร่างข้อมูลไม่ตรงกับเค้าร่างของฐานข้อมูล ท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลที่ได้จาก
แหล่งข้อมูลเหล่านั้นน าเข้าสู่ฐานข้อมูลได้  
          จากปัญหาดังกล่าวจึงน าเสนอวิธีการน าข้อมูลเข้าจากหลายแหล่งเข้าสู่ฐานข้อมูล โดยมีการน าข้อมูลเข้ามาจาก 
อีเมล, แฟ้มเอกสารซีเอสวี, และเอ็กซ์เอ็มแอล โดยที่ข้อมูลจากอีเมลจะมีการตรวจสอบการเข้าถึงอีเมลเพื่อท าการอ่าน
ข้อมูลจากอีเมล แล้วได้แอตทริบิวท์ของข้อมูลน าไปเปรียบเทียบกับเค้าร่างฐานข้อมูลเพื่อท าการเปรียบแอตทริบิวท์ของ
ข้อมูลที่ได้กับเค้าร่างฐานข้อมูล เพื่อน าข้อมูลที่ได้ตรงตามแอตทริบิวท์เค้าร่างฐานข้อมูลท าการตรวจสอบความถูกต้อง
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ของข้อมูลก่อนน าลงฐานข้อมูล โดยที่ข้อมูลที่มีแอตทริบิวท์ตรงตามเค้าร่างฐานข้อมูลจะน าเข้าสู่ฐานข้อมูลส าหรับ
จัดเก็บข้อมูลที่ตรงกับเค้าร่างฐานข้อมูล และข้อมูลที่ไม่ตรงตามแอตทริบิวท์ของเค้าร่างฐานข้อมูลจะน าเข้าสู่ฐานข้อมูล
ส าหรับจัดเก็บข้อมูลที่ละทิ้งต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อออกแบบเครื่องมือในการน าเข้ามูลเข้าจากหลายแหล่งข้อมลูทีม่ีเค้าร่างของข้อมูลไม่ตรงกับเค้ารา่ง
ของฐานข้อมูลให้สามารถน าเข้าขอ้มูลตามเค้าร่างฐานข้อมูลได ้

2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือท่ีสามารถใช้ในการน าเข้าข้อมลูลงฐานข้อมลูได้ 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

การน าเข้าแอตทริบิวท์จ านวนมากเข้าสู่ตาราง โดยแหล่งข้อมูลอยู่ในรูปแบบของแฟ้มเอกสารเอ็กซ์เซล 
(Excel) เพื่อน าข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลออราเคิล (Oracle) โดยใช้ระบบท่ีพัฒนามาจากภาษาซีชาร์ปและฐานข้อมูลออรา
เคิล 11จี ออกแบบในลักษณะอีทีแอล (ETL) เพื่อใช้ในการน าเข้าข้อมูลผ่านรูปแบบของแฟ้มเอกสารเอ็กซ์เซล เข้าสู่
ฐานข้อมูลออราเคิล ทั้งยังสะดวกส าหรับการท าการรวบรวมและจัดการแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่ง{Madhavan, 2001 
#15} การรับเข้าข้อมูลในกระบวนการอีทีแอล ประกอบไปด้วย เท็กซ์ไฟล์ (Text file), เอ็กซ์เอ็มแอล ข้อมูลที่ได้จะ
น ามาจัดกลุ่มเพื่อน าเข้าสู่กระบวนการแปลง (Transform){Villanueva Chavez, 2011 #11} เมื่อมีการรับเข้าข้อมูลใน
รูปแบบเท็กซ์ไฟล์ จะมีการตรวจสอบข้อมูลที่รับเข้า ซึ่งมีการก าหนดเมตาดาต้า (Metadata) เพื่อระบุฟีลด์
{Vijayendra, 2013 #16} การสกัด (Extraction) ใช้วิธีการเลือกช่ือฟีลด์จากตารางตั้งต้นและเลือกฟีลด์ที่มีช่ือ
เหมือนกันหรือใกล้เคียงท าการใช้ค าสั่งภาษาเอสคิวแอลเพื่อแสดงรายการผลลัพธ์และท าการเก็บข้อมูล จากนั้นท าการ
เลือกฟีลด์ตั้งต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามเง่ือนไข{Fang, 2009 #18} การแปลงข้อมูลเมื่อได้รับข้อมูลจากการสกัด
เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ ในช่วงระหว่างการแปลงข้อมูล ได้มีการเพิ่มบัฟเฟอร์ (Buffer) ข้อมูลจากนั้นจะท าการ
แปลงข้อมูลจากบัฟเฟอร์ โดยไม่น าเข้าข้อมูลลงในฐานข้อมูลโดยทันที เมื่อข้อมูลจากบัฟเฟอร์เป็นข้อมูลจริงจึงน าเข้า
ข้อมูลลงในฐานข้อมูล{Li, 2010 #10} การแปลงข้อมูลจะมีการท าข้อมูลให้เป็นข้อมูลจริง การท าพาร์ซิ่ง (Parsing) ของ
ข้อมูลที่ได้จากการสกัด เพื่อตรวจสอบว่าตรงตามรูปแบบโครงสร้างของเป้าหมาย เมื่อข้อมูลไม่ตรงตามโครงสร้าง
เป้าหมายจะท าการละทิ้งข้อมูลส่วนนั้นไป{Patil, 2011 #12} การจับคู่ (Mapping) ระหว่างแอตทริบิวท์ที่มีเค้าร่าง 
(Schema) ต่างกันจะท าการระบุเง่ือนไขของการจับคู่ข้อมูล โดยมีแอตทริบิวท์ที่เป็นเมตาดาต้าที่ต้องการระบุแอตทริ
บิวท์เป้าหมายมาจากการสร้างแอตทริบิวท์ตั้งต้น{Madhavan, 2001 #15}  เพื่อน าไปใช้ในการจับคู่ข้อมูลในการแปลง
ข้อมูล{Sharma, 2014 #14} การจับคู่เป็นข้ันตอนส าคัญ มีการตรวจสอบในส่วนของข้อมูลที่จะท าการน าเข้าข้อมูล ถ้า
ไม่มีการก าหนดข้อมูลลงในตารางจะมีวิธีการก าหนดขอบเขตให้กับข้อมูลที่จะท าการจับคู่ไปยังเอนทิตี (Entities) เพื่อ
สามารถระบุตารางที่จะท าการน าเข้าข้อมูลได้{Shrinivasan, 2010 #17}  และความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างการ
น าเข้า จะมีการระบุแอตทริบิวท์เฉพาะให้กับฟีลด์เพื่อให้สามารถท าการบรรจุ (Load) ข้อมูลเข้าฐานข้อมูลได้{Deneke, 
2010 #13}  
          จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้น าแนวคิดการเก็บข้อมูลด้วยแฟ้มเอกสารเอ็กซ์เซล, เท็กซ์ไฟล์ ไปใช้ในการออกแบบ
แนวคิดวิธีการน าเข้าจากหลายแหล่งเข้าสู่ฐานข้อมูล จึงน ามาใช้เป็นแนวทางในการน าเข้าข้อมูลด้วยแหล่งข้อมูลต่างๆ 
ประกอบไปด้วย อีเมล, แฟ้มเอกสารซีเอสวี, และเอ็กซ์เอ็มแอล โดยน าข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าสู่ฐานข้อมูล และ
วิธีการในการแปลงข้อมูลที่ได้รับ ให้สามารถน าเข้าข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามเค้าร่างฐานข้อมูลต่อไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการออกแบบเพื่อใช้ในการจัดการน าเข้าข้อมูลลงในฐานข้อมูลเนื่องจากข้อมูลที่มาจากหลายช่องทาง

ประกอบไปด้วย อีเมล, แฟ้มเอกสารซีเอสวี, เอ็กซ์เอ็มแอล ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นมีเค้าร่างข้อมูลไม่ตรงกับเค้าร่างฐานข้อมูล 
ท าให้ไม่สามารถน าเข้าข้อมูลเหล่านั้นลงในฐานข้อมูลได้ โดยมีโครงสร้างการท างานของเครื่องมือดังภาพท่ี 1 

 

 
ภาพที่ 1  โครงสร้างการท างาน 

  
1. รับข้อมลูเข้า 
การน าข้อมูลเข้า มีรูปแบบของข้อมูลที่จะน าเข้าอยู่ 2 แบบ ประกอบไปด้วย แฟ้มเอกสาร   ซีเอสวีหรือเอ็กซ์

เอ็มแอล ในข้ันตอนการรับข้อมูลเข้านั้นจะมีการตั้งค่า เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการรับข้อมูลเข้า ดังต่อไปนี้ 
1.1 ก าหนดช่ือไฟล์ส าหรับข้อมูลที่มาจาก แฟ้มเอกสารซีเอสวี เพื่อให้เครื่องมือน าไฟล์เข้าสู่ระบบโดยการ

ก าหนดช่ือไฟล์ในการรับข้อมูลเข้าเครื่องมือ ตามลักษณะดังภาพที่ 2 
 

Config csv_file_name = “Address.csv” 
ภาพที่ 2  การก าหนดชื่อไฟลส์ าหรับรับข้อมลูเข้าแฟ้มเอกสารซีเอสวี 

 
ตัวอย่าง ลักษณะของแฟ้มเอกสารซีเอสวีท่ีรับข้อมูลเข้า แสดงได้ดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3  ตัวอย่างแฟ้มเอกสารซเีอสวีท่ีรับข้อมูลเข้า 
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เมื่อมีการรับข้อมูลเข้าเครือ่งมือด้วยแฟ้มเอกสารซีเอสวี เครื่องมือจะท าการตรวจสอบช่ือแฟ้มเอกสารซีเอสวีท่ี
ได้ว่าถูกต้องตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ จากน้ันเมื่อตรวจสอบแฟ้มเอกสารซีเอสวีว่าในบรรทัดแรกของแฟ้มเอกสารซีเอสวี
ได้มีการระบุชื่อแอตทริบิวท์มาด้วยหรือไม่ ถ้ามีการระบุชื่อแอตทริบิวท์ไว้แล้ว จะน าข้อมูลที่ได้ไปท าการเปรียบเทียบแอ
ตทริบิวท์กับเค้าร่างฐานข้อมูลต่อไป 

1.2 ก าหนดช่ือไฟล์ส าหรับข้อมูลที่มาจาก เอ็กซ์เอ็มแอล เพื่อให้เครื่องมือน าไฟล์เข้าสู่ระบบโดยการก าหนด
ช่ือไฟล์ในการรับข้อมูลเข้าเครื่องมือ ตามลักษณะดังภาพที่ 4 

 
Config xml_file_name = “student” 

ภาพที่ 4  การก าหนดชื่อไฟลส์ าหรับรับข้อมลูเข้าส าหรับเอ็กซ์เอ็มแอล 
 
ตัวอย่าง ลักษณะของเอ็กซเ์อ็มแอลที่รับข้อมูลเข้า แสดงไดด้ังภาพท่ี 5 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<student studentid="100001" 
xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="student.xsd"> 
  <student>MS</student> 
  <studentdetail> 
    <name>Go job</name> 
    <address>Ari 34</address> 
    <city>Bangkok</city> 
    <country>Thailand</country>   
</studentdetail> 
  <course> 
    <coursetitle>EAA</coursetitle> 
    <courseid>2110xx1</courseid> 
    <credit>3</credit> 
  </course>   
 </ student> 

ภาพที่ 5  ตัวอย่างเอ็กซ์เอ็มแอลทีร่ับข้อมูลเข้า 
 
เมื่อมีการรับข้อมูลเข้าด้วยเอ็กซ์เอ็มแอล จะท าการตรวจสอบช่ือไฟล์เอ็กซ์เอ็มแอล ที่ได้ว่าถูกต้องตามที่

ก าหนดไว้หรือไม่ จากนั้นเมื่อตรวจสอบไฟล์เอ็กซ์เอ็มแอลมีการระบุ แอตทริบิวท์อะไรมาบ้าง แล้วจะน าข้อมูลที่ได้ไปท า
การเปรียบเทียบแอตทริบิวท์กับเค้าร่างฐานข้อมูลต่อไป 
 2. ตรวจสอบการเข้าถึงอีเมล 

การตรวจสอบการเข้าถึงอีเมล ในกรณีที่มีการรับข้อมูลมาจากอีเมล ซึ่งต้องมีการตรวจสอบการเข้าถึงอีเมล
ก่อนถึงจะสามารถท าการอ่านข้อมูลในอีเมลออกใช้ได้ การตั้งค่าเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการตรวจสอบการเข้าถึงอีเมลของ
เครื่องมือ ดังต่อไปนี้ ก าหนดชื่อเรื่องส าหรับข้อมูลที่มาจาก อีเมลเพื่อให้ก าหนดช่ือเรื่องส าหรับข้อมูลที่มาอีเมลเพื่อให้
น าไฟล์เข้าสู่ระบบโดยการก าหนดชื่ออีเมลในดึงข้อมูลจากอีเมล ตามลักษณะดังภาพที่ 6 
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Config mail_subject = “CGMD” 

ภาพที่ 6: การก าหนดชื่อเรื่องส าหรับรับข้อมลูเข้าอีเมล 
 
ตัวอย่าง ลักษณะของอีเมลที่มีการดึงข้อมูลจากอีเมล แสดงได้ดังภาพท่ี 7 

 
ภาพที่ 7  ตัวอย่างลักษณะของอีเมลที่รับข้อมลูเข้า 

 
เมื่อมีการรับข้อมูลเข้าด้วยอีเมล จะท าการเข้าถึงอีเมลว่าสามารถเข้าถึงอีเมลได้หรือไม่ หลังจากที่สามารถ

เข้าถึงอีเมลได้ ก็จะอ่านข้อมูลจากอีเมลตามที่ได้ก าหนดช่ือเรื่องของอีเมลไว้ จากนั้นจะท าการตรวจสอบว่าต้องการน า
ข้อมูลจากอีเมลจากวันที่อะไร ซึ่งตรวจสอบได้จากวันท่ีมีข้อมูลจากอีเมลเข้ามาล่าสุด ถ้ามีข้อมูลเข้ามาแล้ว จะน าข้อมูล
จากในอีเมลเข้ามาหลังจากวันที่มีข้อมูลอยู่ แต่ถ้าไม่มีข้อมูลของวันอ่ืนๆจะน าข้อมูลทั้งหมดที่ไดเ้ข้ามา แล้วน าข้อมูลที่ได้
เก็บไว้ในฐานข้อมูลช่ัวคราว ข้อมูลที่ได้มาถูกต้องตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบแอตทริบิวท์
กับเค้าร่างฐานข้อมูลต่อไป 

3. ดึงข้อมลูอีเมลจากกล่องขาเขา้ 
หลังจากท่ีมีการตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าถึงอีเมลของเครื่องมือแล้ว เมื่อได้สิทธิ์การเข้าถึงอีเมล ท าการดึงข้อมูล

จากอีเมลน าลงในฐานข้อมูลช่ัวคราวเพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปท าการเปรียบเทียบกับเค้าร่างฐานข้อมูลต่อไป ในกรณีที่
หลังจากมีการตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าถึงอีเมลของเครื่องมือแล้วไม่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงอีเมล ในขั้นตอนนี้จะไม่สามารถ
ท าการดึงข้อมูลในกล่องขาเข้าได้ 

4. เปรียบเทียบแอตทริบิวท์กับเค้าร่างฐานข้อมูล 
ในส่วนนี้เมื่อได้รับแอตทริบิวท์ของข้อมูลจากส่วนน าข้อมูลเข้าแล้ว จะน าแอตทริบิวท์ของข้อมูลที่ได้ไป

เปรียบเทียบกับเค้าร่างฐานข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อสามารถบอกได้ว่าแอตทริบิวท์ของข้อมูลที่ได้มาอยู่ในตารางอะไรในเค้าร่าง
ฐานข้อมูล เมื่อท าการเปรียบเทียบแล้ว จะส่งต่อให้กับส่วนวิเคราะห์ข้อมูลลงฐานข้อมูลเพื่อท าการตรวจสอบแอตทริ
บิวท์ของข้อมูลที่จะน าเข้าฐานข้อมูลต่อไป 

5. วิเคราะห์ข้อมูลลงฐานข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมูลลงฐานข้อมูล หลังจากท่ีได้แอตทริบิวท์ท่ีเปรียบเทียบกับเค้าร่างฐานข้อมูลแล้ว เมื่อจะน า
ข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล โดยน าแอตทริบิวท์ที่ได้จากการเปรียบเทียบกับเค้าร่างฐานข้อมูลมาท าการเปรียบเทียบกับแอ
ตทริบิวท์เค้าร่างฐานข้อมูลที่ได้มาตรงกับตารางอะไรในฐานข้อมูล  เมื่อแอตทริบิวท์ที่ได้ตรงกับตารางทั้งหมดครบตาม
เค้าร่างฐานข้อมูลแล้ว เมื่อท าการน าเข้าข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล จะท าการตรวจสอบข้อมูลที่จะน าเข้าฐานข้อมูลว่า
สามารถน าเข้าข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลได้หรือไม่ จะท าการตรวจสอบข้อมูลที่ได้ว่าข้อมูลที่ท าการน าเข้าฐานข้อมูลเป็นไป
ตามที่ก าหนดในตารางหรือไม่ มีขั้นตอนดังต่อไปนี ้
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สรุปผลการวิจัย 
กรณีศึกษาจากการน าเข้าข้อมูลสู่ฐานข้อมูล ประกอบไปด้วยข้อมูลที่มาจาก อีเมล, แฟ้มเอกสารซีเอสวี, และ

เอ็กซ์เอ็มแอล โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นแอตทริบิวท์ต่างๆ ที่ไม่ตรงกับเค้าร่างฐานข้อมูล ซึ่งแอตทริบิวส์เหล่านั้นจะไม่
สามารถน าเข้าสู่ฐานข้อมูลโดยตรงได้ เพราะฉะนั้นเมื่อมีการน าเข้าข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล จะท าการน าข้อมูลที่ได้ไป
ตรวจสอบกับเค้าร่างฐานข้อมูล เมื่อข้อมูลตรงตามเค้าร่างฐานข้อมูล จะน าข้อมูลนั้นเข้าสู่ฐานข้อมูลได้ถูกต้อง และใน
กรณีที่ข้อมูลไม่ตรงตามเค้าร่างฐานข้อมูล จะท าการน าข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลส าหรับละทิ้งต่อไป 
ตัวอย่างข้อมูลที่น าเข้าฐานข้อมลู ตามลักษณะดังภาพท่ี 8 
 

 
ภาพที่ 8  ตัวอย่างข้อมูลที่น าเขา้ฐานข้อมูล 

 
ตัวอย่าง เค้าร่างฐานข้อมลูที่ประกอบด้วยตาราง ตามลักษณะดังภาพท่ี 9 

 
ภาพที่ 9  ตัวอย่างเค้าร่างฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยตาราง 

 
ตัวอย่าง ลักษณะข้อมลูที่น าเข้าฐานข้อมูล ตามลักษณะดังภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 10  ตัวอย่างลักษณะข้อมูลที่เข้าฐานข้อมูล 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
บทความนี้ได้น าเสนอวิธีการน าข้อมูลเข้าจากหลายแหล่งเข้าสู่ฐานข้อมูล ด้วยวิธีการดังกล่าวสามารถน า

ข้อมูลจาก อีเมล, แฟ้มเอกสารซีเอสวี, และเอ็กซ์เอ็มแอลเข้าสู่ฐานข้อมูลได้ตรงตามเค้าร่างฐานข้อมูล แต่ปัจจุบัน
สามารถน าเข้าข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลได้เฉพาะแอตทริบิวท์ที่ตรงกับเค้าร่างฐานข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน ใน
อนาคตจะน าวิธีการน าเข้าข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าสู่ฐานข้อมูลไปพัฒนาเครื่องมือเพื่อน าไปใช้งานจริงต่อไป  
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