
เทคนิคในการสร้างคลังข้อมูล 
 การเคลื่อนที่ของข้อมูลในคลังข้อมูล 

ข้อมูลท่ีจัดเก็บภายในคลังข้อมูลมีการเคล่ือนที่ของข้อมูล(Information flow)  

5 ประเภท ดังนี้ 

1. Inflow คือการน าข้อมูลจากฐานข้อมูลอ่ืนเข้าสู่คลังข้อมูลทั้งฐานข้อมูล
ภายในและภายนอกองค์กร โดยในขั้นนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงโรงสร้าง
ข้อมูล การท า denormalize การลบหรือการเพ่ิมฟิลด์เพ่ือให้ข้อมูล
ทั้งหมดอยู่ในเนื้อหาท่ีสนใจเดียวกัน ในขั้นตอนนี้อาจใช้เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า 

data warehouse tool 



เทคนิคในการสร้างคลังข้อมูล (ต่อ) 
 การเคล่ือนท่ีของข้อมูลในคลังข้อมูล 

2. Upflow เม่ือข้อมูลท่ีเราต้องการอยู่ในคลังข้อมูลแล้ว ในบางครั้ง
อาจต้องมีการเพ่ิมคุณค่าให้กับข้อมูลด้วยเพื่อให้ข้อมูลอยู่ใน
รูปแบบท่ีเป็นประโยชน์มากท่ีสุดต่อการน าเคร่ืองมือมาใช้ ซึ่ง
ได้แก่การจัดกลุ่มข้อมูลหาค่าทางสถิติท่ีซับซ้อน จัดข้อมูลให้อยู่
ในรูปแบบหรือเทมเพลต มาตรฐาน 



เทคนิคในการสร้างคลังข้อมูล (ต่อ) 
 การเคล่ือนท่ีของข้อมูลในคลังข้อมูล 

3. Downflow เป็นขั้นตอนของการปรับปรุงเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่า 
และไม่อยู่ในเนื้อหาท่ีองค์กรสนใจออกไปจากคลังข้อมูลของ
องค์กร 

4. Outflow เป็นขั้นตอนท่ีผู้ใช้เรียกใช้ข้อมูลในคลังข้อมูลผ่าน
เคร่ืองมือต่างๆ โดยการเรียกใช้อาจมีเพียงขอเรียกเป็นครั้ง
คราวเป็นประจ าทุกวัน/เดือน หรือแม้กระทั่งต้องการแบบทันที 



เทคนิคในการสร้างคลังข้อมูล (ต่อ) 
 การเคล่ือนท่ีของข้อมูลในคลังข้อมูล 

5. Metaflow ข้อมูลท่ีจัดเก็บในคลังข้อมูลจะถูกท าข้อมูลไว้อีกชุด
หนึ่ง เป็นแหล่งท่ีมาของข้อมูลนั้น หรือแม้กระทั่งท่ีอยู่ของข้อมูล
นั้นในคลังข้อมูลและข้อมูลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 



เทคนิคในการสร้างคลังข้อมูล (ต่อ) 
 วิธีการออกแบบฐานข้อมูลส าหรับคลังข้อมูล 

  วิธีการนี้ถูกเสนอโดย Kimball ในปี 1996 เรียกว่าระเบียบ
วิธี 9 ชั้น หรือ Nine-Step Methodology โดยวิธีการนี้เร่ิมจาก
การออกแบบจากส่วนย่อยท่ีแสดงถึงแต่ละระบบงานของ
องค์กร หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดาต้ามาร์ท (data mart) โดย
เม่ือออกแบบแต่ละส่วนส าเร็จแล้ว จึงน ามารวมกันเป็น
คลังข้อมูล ขององค์กรในขั้นสุดท้าย ซึ่งขั้นตอนทั้ง 9 ขั้นตอน มี
รายละเอียดดังนี้ 



เทคนิคในการสร้างคลังข้อมูล (ต่อ) 
 วิธีการออกแบบฐานข้อมูลส าหรับคลังข้อมูล 

 1. ก าหนดดาต้ามาร์ท คือการเลือกว่าจะสร้างดาต้ามาร์ทของ
ระบบงานใดบ้าง และระบบงานใดเป็นระบบงานแรกโดย
องค์กรจะต้องสร้าง E-R model ท่ีรวมระบบงานทุกระบบของ
องค์กรไว้ แสดงการเชื่อมโยงของแต่ละระบบงานอย่างชัดเจน 



เทคนิคในการสร้างคลังข้อมูล (ต่อ) 
 วิธีการออกแบบฐานข้อมูลส าหรับคลังข้อมูล 

 2. ก าหนด fact table ของดาต้ามาร์ท คือก าหนดเนื่อหาหลักท่ี
ควรจะเป็นของดาต้ามาร์ท โดยการเลือกเอนทิตีหลักและ
กระบวนการท่ีเกี่ยวกับเอนทริตีนั้นๆ ออกมาจาก E-R model 
ขององค์กร  



เทคนิคในการสร้างคลังข้อมูล (ต่อ) 
 วิธีการออกแบบฐานข้อมูลส าหรับคลังข้อมูล 

 3. ก าหนดแอตทริบิวต์ท่ีจ าเป็นในแต่ละ dimension table คือ
การก าหนดแอตทริบิวต์ท่ีบอกหรืออธิบายรายละเอียดของ 
dimension ได้ ทั้งนี้แอตทริบิวต์ท่ีเป็น primary key ควรเป็นค่าท่ี
ค านวณได้ กรณีท่ีมีดาต้ามาร์ทมากกว่าหนึ่งดาต้ามาร์ทมี 
dimension เหมือนกัน นั่นหมายถึงว่า แอตทริบิวตืใน dimension 
นั้นจะต้องเหมือนกันทุกประการ  



เทคนิคในการสร้างคลังข้อมูล (ต่อ) 
 วิธีการออกแบบฐานข้อมูลส าหรับคลังข้อมูล 

4. ก าหนดแอตทริบิวต์ที่จ าเป็นใน fact table โดยแอตทริบิวต์หลัก
ใน fact table จะมาจาก primary key ในแต่ละ dimension table 
นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถมีแอตทริบิวต์ท่ีจ าเป็นอื่นๆ ประกอบ
อยู่ด้วย เช่น แอตทริบิวต์ท่ีได้จากการค านวณค่าเบ่ืองต้นท่ี
จ าเป็นส าหรับการคงอยู่ของแอตทริบิวต์อื่นใน fact table เรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า measure  



เทคนิคในการสร้างคลังข้อมูล (ต่อ) 
 วิธีการออกแบบฐานข้อมูลส าหรับคลังข้อมูล 

5. จัดเก็บค่าการค านวณเบ้ืองต้นใน fact table คือการจัดเก็บท่ีได้
จากการค านวณให้เป็นแอตทริบิวต์ใน fact table  

6. เขียนค าอธิบาย dimension table ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้
งานดาต้ามาร์ทได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเกิดความเข้าใจ
อย่างดีในส่วนต่างๆ 



เทคนิคในการสร้างคลังข้อมูล (ต่อ) 
 วิธีการออกแบบฐานข้อมูลส าหรับคลังข้อมูล 

7. ก าหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล โดยอาจจะ
เป็นการจัดเก็บเพียงช่วงระยะเวลา 1-2 ปี หรือนานกว่านั้น 
ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กร  



เทคนิคในการสร้างคลังข้อมูล (ต่อ) 
 วิธีการออกแบบฐานข้อมูลส าหรับคลังข้อมูล 

8. การติดตามปัญหาการเปล่ียนแปลงของ dimension อย่างช้าๆ 
คือ การเปลี่ยนเอาแอตทริบิวต์ของ dimension table เก่ามาใช้
แล้วส่งผลกระทบต่อข้อมูลปัจจุบันของ dimension table โดย
สามารถแบ่งประเภทของปัญหาที่เกิดได้ 3 ประเภท ดังนี้ 

 1 เกิดการเขียนทับข้อมูลใหม่โดยข้อมูลเก่า 

 2เกิดเรคอร์ดใหม่ๆ ขึ้นใน dimension 

 3เกิดเรคอร์ดท่ีมีทั้งค่าเก่าและใหม่ปนกันไป  



เทคนิคในการสร้างคลังข้อมูล (ต่อ) 
 วิธีการออกแบบฐานข้อมูลส าหรับคลังข้อมูล 

9. ก าหนดคิวร่ีเป็นการออกแบบด้านกายภาพเพ่ือให้ผู้ใช้เกิดความ
สะดวกในการใช้งานและสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



เทคนิคในการสร้างคลังข้อมูล (ต่อ) 
 การแปลงข้อมูลเข้าสู่ดาต้ามาร์ท Extraction Transformation 

and Loading (ETL)  

  การแปลงข้อมูลเป็นส่ิงส าคัญมากส าหรับการสร้าง
คลังข้อมูล จะแตกต่างกันไปตามคลังข้อมูลท่ีแต่ละองค์กร
ต้องการ โดยท่ีการแปลงข้อมูลหมายรวมตั้งแต่การวิเคราะห์
แหล่งข้อมูล ก าหนดการส่งข้อมูลรวบรวมหรือสร้างข้อมูล
ภายนอก วางแผนและสร้างรูทีนของการแปลงข้อมูล และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีได้สามารถสรุปเป็นขั้นตอน
ได้ดังนี้ 



เทคนิคในการสร้างคลังข้อมูล (ต่อ) 
 การแปลงข้อมูลเข้าสู่ดาต้ามาร์ท Extraction Transformation and 

Loading (ETL)  

 1. วิเคราะห์แหล่งข้อมูล เช่น ปริมาณของข้อมูล จ านวนและชนิดของ
การเข้าถึงแหล่งข้อมูล แพลตฟอร์มและภาษาโปรแกรมที่ใช้ เป็นต้น 

 2. ย้ายข้อมูลท่ีต้องการจากระบบเดิมมาไว้ในบริเวณท่ีใช้ปรับแต่งข้อมูล 
หรือเรียกบริเวณนี้ว่า staging area เพ่ือน ามาเลือกเฉพาะส่วนที่
ต้องการแปลงข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง หรือการท าความ
สะอาดข้อมูล 



เทคนิคในการสร้างคลังข้อมูล (ต่อ) 
 การแปลงข้อมูลเข้าสู่ดาต้ามาร์ท Extraction Transformation 

and Loading (ETL)  

3. ก าหนด primary key ของ fact table และ dimension table 
และก าหนด foreign key ระหว่าง fact table กับ dimension 
table 

4. ย้ายข้อมูลท่ีท าความสะอาดแล้วจาก staging area ลงสู่
เซิร์ฟเวอร์ของดาต้ามาร์ท 



เทคนิคในการสร้างคลังข้อมูล (ต่อ) 
 การแปลงข้อมูลเข้าสู่ดาต้ามาร์ท Extraction Transformation 

and Loading (ETL)  

5. สร้าง metadata ของแต่ละดาต้ามาร์ท โดยเก็บรายละเอียด
ของข้อมูลการอัปเดตและส่งออกไปไว้ในดาต้ามาร์ท 

6. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งจะต้องกระท าตลอดทั้ง
กระบวนการแปลงข้อมูล 

 



Data Warehousing (การคลังข้อมูล) 

การคลังข้อมูล คือ การออกแบบ และสร้างโครงสร้างของข้อมูล
ในคลังข้อมูล รวมถึงวิธีการได้มาของข้อมูลวิธีการสร้างผลลัพธ์
จากข้ อมู ล ท่ี มี วิ ธี ก ารดู แลรั กษา  และ วิ ธีก ารปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพ  



กระบวนการคลังข้อมูล  

 แนวคิดการออกแบบและสร้างโครงสร้างของข้อมูล 

 กระบวนการในการย้ายข้อมูล 

 วิธีการเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูล 

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิธีการจัดการกับข้อมูลที่ล้าสมัย 



กระบวนการจัดเก็บข้อมูล(Data Storing)  
 กระบวนการจัดเก็บข้อมูล หมายถึง กระบวนการต่างๆที่ด าเนินการ
เพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง สามารถบอกเล่าถึงธุรกิจ
ขององค์กรได้ถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการเคล่ือนย้ายข้อมูล(Data 
Propagation)  

 เป็นกระบวนการในการเคล่ือนย้ายข้อมูลจากองค์ประกอบหนึ่งไปยัง
อีกองค์ประกอบหนึ่ง เทคนิคที่ใช้กันในคลังข้อมูลเรียกว่า ELT (Extract 
Transform Load)  



กระบวนการเตรียมการเพื่อใช้ข้อมูล (Data 
Provisioning)  

 เป็นกระบวนการเพ่ือการออกแบบโครงสร้างข้อมูลใน Data Mart 
และการใช้ข้อมูลจาก Data Mart  



กระบวนการบริหารจัดการข้อมูล (Housekeeping)  

 กระบวนการเพ่ือจัดเตรียมพ้ืนที่ให้เพียงพอต่อการใช้งานตาม
ช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการจัดการข้อมูลที่ล้าสมัย 



กระบวนการเพ่ือการควบคุมการท างาน (Controlling)  

 ระบบคลังข้อมูล จ าเป็นต้องมีการควบคุมการท างาน 
เพื่อท่ีจะใช้ข้อมูลประเภทพิเศษท่ีเรียกว่า Metadata 



กระบวนการเตรียมข้อมูลส าหรับ
คลังข้อมูล 

Data Preparation 



Data Preparation 

 คือ กระบวนการส าหรับการน าข้อมูลเข้ามาสู่คลังข้อมูล และ
การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล 



 กระบวนการ Data Preparation แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. กระบวนการเพื่อการน าข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล (Data 
Propagation) 

 2. กระบวนการเพื่อการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล(Data 
Validation) 

 

Data Preparation 



 กระบวนการ Data Preparation เป็นกระบวนการท่ีท าหน้าท่ี
แปลงและเคล่ือนย้ายข้อมูลจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งใน
คลังข้อมูล จะมีการเคล่ือนย้ายข้อมูล  

    1. การแปลงและเคลื่อนย้ายข้อมูลจาก Data sources ไปยัง 
Data Warehouse Database 

 2. การแปลงและเคลื่อนย้ายข้อมูลจาก Data Warehouse ไป
ยัง Data Marts 

Data Preparation 



รูปรายละเอียดและล าดับการเกิดของกิจกรรมกระบวนการคลังข้อมูล 

Data  
Sources 

Staging 
Area 

Data  
Warehouse  
Database 

Data 
Marts 

Data store Data store Data store 
Data Usage 

Metadata 



 Data Validation เป็นกระบวนการเพื่อการตรวจสอบและ
ตรวจรับคุณภาพของข้อมูล 

1. มีความถูกต้องของข้อมูล(Data Correctness) 

2. มีความสอดคล้องกันของข้อมูล (Data Consistency) 

3. มีความบรสิุทธิ์สะอาดของข้อมูล (Data Cleanliness) 

Data Validation 



 Data Model เน้นให้สามารถส่ือถึงเร่ืองราวขององค์กรโดย
ผ่านการ 

 น าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ 

 Data Acquisition File เน้นการสะดวกต่อการจัดส่ง ไม่ได้
เน้นท่ีการ 

 แสดงความเป็นจริงของข้อมูลเท่ากับ Data Model 

Staging Areas 



 ภายใน Data Staging Area ประกอบด้วย การตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

 ของข้อมูลในเบื้องต้น ส ารองข้อมูล 

 ข้อมูลจะถูกส่งเข้า Data Acquisition Subsystem ก่อนเป็น
จุดแรก 

 จากนั้นก็จะเข้าสู่ Data Staging Area เป็นจุดถัดไป 

Staging Areas 



 Data Staging Area เป็นส่วนท่ีติดต่ออยู่กับทั้ง Data 
Acquisition และ Data Warehouse Database 

 การตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้องกันระหว่างข้อมูลท่ี
ได้รับมา กับข้อมูลท่ีมีอยู่ใน Data Warehouse Database 
สามารถท าได้ในภายใน Data Staging Area ในทางกลับกัน 
Data Acquisition Systemสามารถท าได้เพียงการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลได้เบ้ืองต้นเท่านั้น ไม่สามารถ
ตรวจสอบใน Warehouse database ได้ 

Staging Areas 



Data Acquisition->Data Staging Area->Data Warehouse Database 

Staging Areas 



 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการ Load เข้าสู่ 
Data Warehouse Database 

 ความถู กต้ อ ง ในแง่ ขอ งการ มีค่ า ของข้ อมู ล  (Data 
Consistency)ความถูกต้องในแง่ของค่าต่างๆท่ีเป็นไปได้ของ
ข้อมูล (Possible Values)ความถูกต้องในแง่ของ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Data Relationship) 

 การท าหน้าที่ Temporary Backup 

กิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนบน Data Staging Area 



 Data Staging Area จะท าหน้าท่ีตรวจสอบว่าข้อมูลท่ีเข้ามา
มีCardinality ของ Field ต่างๆตรงตามที่ก าหนดไว้ใน Data 
Modelหรือไม่ 

 พิจารณา Mandatory หรือ Optional 

ความถูกต้องในแง่ของการมีค่าของข้อมูล (Data 
Consistency) 



 ความถูกต้องในแง่ของค่าต่างๆท่ีเป็นไปได้ของข้อมูล 

 (Possible Values) 

 ค่าท่ีเป็นไปได้ของข้อมูล (Possible Values) คือ ข้อจ ากัด
ของค่าที่จะมี อยู่ใน Field ใด Field หนึ่งของข้อมูล 

ความถูกต้องในแง่ของค่าต่างๆท่ีเป็นไปได้ของ
ข้อมูล (Possible Values) 



แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 

 Universal Possible Value มีอยู่หลายชนิด เช่น วันท่ี เดือน 
สกุลเงิน ประเทศ 

 System-Based Values เป็นค่าท่ีเป็นไปได้ต่างๆท่ีระบบ
จ าเป็นจะต้องมี เช่น 

 ชนิดสินค้าต่างๆท่ีจ าหน่ายในร้านค้า อาจจะมีต่างๆกันไป
ตามแต่ละองค์กร 

ความถูกต้องในแง่ของค่าต่างๆท่ีเป็นไปได้ของ
ข้อมูล (Possible Values) 



 Data Staging Area จะมีหน้าท่ีในการตรวจสอบค่าของ
ข้อมูลที่ได้รับมาจาก Data Acquisition Subsystem ว่ามี
ค่าท่ีตรงกับค่าใดท่ีระบุไว้ใน Possible Value หรือไม่ 

ความถูกต้องในแง่ของค่าต่างๆท่ีเป็นไปได้ของ
ข้อมูล (Possible Values) 



 ต้องท าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องในความสัมพันธ์ เช่น 
ข้อมูลตัวหนึ่งมีความสัมพันธ์กับข้อมูลอีกตัวหนึ่งอย่างไร
บ้าง ตรงกับท่ีได้ท าในแบบจ าลองหรือไม่ 

 ยกตัวอย่างความสัมพันธ์แบบ Foreign key เป็นต้น 

ความถูกต้องในแง่ของความสัมพันธ์ของข้อมูล 
(Data Relationship) 



Staging area (ต่อ) 
 Staging area เป็นกระบวนการในการเตรียมข้อมูลก่อนท่ีจะ

น าเข้า warehouse data repository 

 Staging area หรือ ETL เป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วย
ขั้นตอนย่อย ดังนี้  

1. Extraction = การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลหรือไฟล์ข้อมูลใน
ระบบ โดยใช้เครื่องมือในการดึงข้อมูลอย่างง่าย คือ SQL 



Staging area (ต่อ) 
2. Transformation = การแปลงข้อมูลหลายระบบให้อยู่ใน 

format ของ data warehouse ก่อนข้อมูลจะถูก load เข้า 
data warehouse ซึ่งขั้นตอนนี้จะรวมถึงกระบวนการ
ท างานดังนี้ 
2.1 Cleaning = การท าให้ข้อมูลเข้าถูกต้อง 
2.2 Standardizing = การท าให้ข้อมูลอยู่ใน format ของ 
data warehouse ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นช่ือ 
หน่วยท่ีใช้วัด 



Staging area (ต่อ) 

 2.3 Reformatting = การท าให้ข้อมูลจากภายนอกองค์กรที่
อยู่ ในรูปแบบอ่ืนๆ เข้ าอยู่ ในรูป ท่ี เก็บใน warehouse 
repository 

 2.4 Summarizing = การสรุปสารสนเทศได้หลายๆ 
 รูปแบบ 

3. Loading = การโหลดข้อมูลเก็บในหัวข้อต่างๆ เข้า 
data warehouse 



การท าหน้าท่ี Temporary Backup 

 เม่ือข้อมูลมาถึงคลังข้อมูล จะมีการรอน าเข้าข้อมูล ETL 
(Extract- 

Transform - Load ) กระบวนการนี้ใช้เวลานาน ย่ิงหากมีระบบ
ใหญ่ 

Data Staging Area จะท าหน้าที่เป็นส่วนส ารองข้อมูลชั่วคราว 

(Temporary Backup) เพื่อส ารองข้อมูลขณะท่ีกระบวนการน าเข้า 



การท าหน้าท่ี Temporary Backup 

 ข้อมูลด าเนินอยู่ถ้าหากเกิดความผิดพลาดในกระบวนการ
น าเข้าข้อมูล ระบบจะเร่ิมต้นกระบวนการน าเข้าใหม่ด้วย
ข้อมูลท่ีส ารองไว้และเม่ือกระบวนการเสร็จส้ิน ข้อมูล
ส ารองจะถูกก าจัดออกจาก Data Staging Area 

 



การท าหน้าท่ี Temporary Backup 

 การแบ่ง Data Area และ Back up Area อาจจะเป็น Disk 
ตัวเดียวกันหรือแยกกันคนละตัวก็ได้ 

 แต่เพ่ือความปลอดภัยมากท่ีสุด ควรมีการแยกออกเป็น 
Disk คนละตัวมากกว่า เพราะมีโอกาสท่ีจะเกิดความ
ผิดพลาดขึ้นกับ Disk ทั้งหมดได้ซึ่งอาจจะท าให้ Data 
Area และ Back up Area เสียหายทั้งคู่ หาอยู่ในDisk 
เดียวกัน 

 



แนวทางและทางเลือกส าหรับการออกแบบ  
Data Staging Area กับกระบวนการ ETL 

กระบวนการ ETL ประกอบไปด้วย 3 กระบวนการคือ 

 Extract คือกระบวนการในการดึงข้อมูลออกจาก Source 

 Transform คือกระบวนการแปลงข้อมูลจากโครงสร้างเดิม
ท่ีก าหนดไว้ใน Source ให้อยู่ในรูปแบบโครงสร้างตามที่ได้
ก าหนดใน Destination 



แนวทางและทางเลือกส าหรับการออกแบบ  
Data Staging Area กับกระบวนการ ETL 

กระบวนการ ETL ประกอบไปด้วย 3 กระบวนการคือ 

 Load คือ การน าข้อมูลท่ีเปล่ียนแปลงรูปแบบแล้วไปเก็บ
ไว้ใน Destination (Data Warehouse) 



แนวทางและทางเลือกส าหรับการออกแบบ  
Data Staging Area กับกระบวนการ ETL 

กระบวนการ ETL มีสองแนวทางให้เลือก 

 แนวทางแรกคือ การออกแบบโครงสร้างข้อมูลให้มี
ลักษณะ แบบเดียวกันกับโครงสร้างข้อมูลของ Data 
Acquisition System 



แนวทางและทางเลือกส าหรับการออกแบบ  
Data Staging Area กับกระบวนการ ETL 

กระบวนการ ETL มีสองแนวทางให้เลือก 

 แนวทางท่ีสองคือ การออกแบบโครงสร้างข้อมูลให้มี
ลักษณะแบบเดียวกับ Data Warehouse Databaseการ
ออกแบบของ Data Staging Area ทั้งสองแบบจะส่งผล
กระทบต่อ การออกแบบกระบวนการท างานของ ETL 



แนวทางและทางเลือกส าหรับการออกแบบ Data 
Staging Area กับกระบวนการ ETL 

 ทั้งสองแนวทางจะเกิด ETL ขึ้นสองครั้งถ้าหากออกแบบ 
Data Staging Area ให้รับโครงสร้างข้อมูลแบบ Data 
Acquisition System ระบบจะต้องเสียเวลามากขึ้นในการ
ย้ายข้อมูลจากData Staging Area เข้าไปยัง Data 
Warehouse Database 



แนวทางและทางเลือกส าหรับการออกแบบ Data 
Staging Area กับกระบวนการ ETL 

 ถ้าหากออกแบบ Data Staging Area ให้รับโครงสร้าง
ข้อมูลแบบ Data Warehouse Database ระบบจะต้อง
เสียเวลามากขึ้นในการย้ายข้อมูลจาก Data Acquisition 
System เข้าไปยัง Data Staging Area 



แนวทางและทางเลือกส าหรับการออกแบบ Data 
Staging Area กับกระบวนการ ETL 

 แต่หากระบบท่ีมีข้อมูลเข้าท่ีมีปริมาณมากและความถี่สูง
แต่ไม่มีความซับซ้อนในการตรวจสอบมากนัก ควรมีการ
ออกแบบโครงสร้างข้อมูลให้มีลักษณะแบบเดียวกับ Data 
Acquisition System เพื่อลดปัญหาการรอเข้ามาของข้อมูล
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการเกิดคอขวดในการเข้ามาของข้อมูล
ได้ 


