
 
 

บทที่ 5 

การคัดแยก แปลงและโอนยายขอมูล 

 

        ในบทท่ีแลวการออกแบบคลังขอมูลมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดผลลัพธโครงสรางของ
ตารางขอมูลและความสัมพันธระหวางตาราง ข้ันตอนถัดไปก็เปนการคัดแยก  แปลงและโอนยาย
ขอมูลเขาสูคลังขอมูล 

5.1 การคัดแยก  แปลงและโอนยายขอมูลเขาสูคลังขอมูล 

        ในกระบวนการนี้ใชโปรแกรมไมโครซอฟทวิชวลสตูดิโอ 2008 สวนของอินทิเกรชัน เซอรวิส
เขามาชวยจัดการขอมูลจากฐานขอมูลเขาสูคลังขอมูล ความสามารถของโปรแกรมดังกลาวสามารถ
คัดแยกขอมูล แปลงขอมูลและโอนขอมูลเขาสูคลังขอมูลได 

5.1.1 การคัดแยกขอมูล 

        กระบวนการในการดึงขอมูลจากแหลงขอมูลตนทาง ซ่ึงอาจจะเปนววิ ตารางหรือชุดคําส่ังเอส
คิวแอลท่ีไดจดัเตรียมไวเพื่อเรียกใชขอมูลที่เราตองการในการศึกษาคร้ังนี้ฐานขอมูลตนทางใช
ระบบจัดการฐานขอมูลไมโครซอฟทเอสคิวแอลเซิรฟเวอร 2008  

5.1.2 การแปลงขอมูล 

        กระบวนการแปลงขอมูลเปนการแปลงขอมูลจากโครงสรางเดิมในฐานขอมูลใหอยูในรูปแบบ
โครงสร างขอ มูล ท่ีกํ าหนดไว ในคลังขอมูล  ดังนั้นในการแปลงขอมูลเข า สูค ลังขอ มูล
มหาวิทยาลัยเชียงใหมตองมีการเปล่ียนชื่อรายการขอมูล เปล่ียนชนิดของขอมูลใหตรงกับรูปแบบ
ของคลังขอมูล รวมขอมูลประเภทเดียวกันซ่ึงอยูกระจายกันไป นอกจากนั้นแลวยังตองมีการทํา
ความสะอาดขอมูล เปล่ียนการใชรหัสอางอิงใหตรงกันโดยทําการปรับรหัสอางอิงท่ีใชจาก
ฐานขอมูลตนทางใหตรงกับคลังขอมูล คัดแยกขอมูลท่ีไมสมบูรณเพื่อจัดการใสคาใหกับขอมูล เปน
ตนซ่ึงข้ันตอนเหลานี้สามารถเขียนคําส่ังภาษาวิชวลเบสิก(Visual Basic) เขาไปจัดการในตัว
โปรแกรมได 
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5.1.3 การโอนยายขอมูล 

        ในกระบวนการโอนยายขอมูลเปนข้ันตอนท่ีทําการโหลดขอมูลเขาไปจัดเก็บไวในคลังขอมูล 
โปรแกรมสามารถโหลดขอมูลท้ังชุดลงในตารางขอมูลในคลังขอมูล สามารถอัพเดตขอมูลใน
ตารางขอมูลในคลังขอมูลดวยคําส่ังเอสคิวแอล แลวแตกรณีท่ีตองการใช เชน หากตองการโหลด
ขอมูลคร้ังละมากๆโดยทําการคัดลอกตารางท่ีเหมือนกับปลายทางสามารถเลือกโหลดแบบทั้งชุด 
หากตองการอัพเดตลงไปในตารางท่ีละรายการขอมูลแลวเปนกรณีๆไปใหทําการอัพเดตโดยใช
คําส่ังเอสคิวแอล เปนตน ซ่ึงการโอนยายขอมูลจะมีการทํางานเปนประจําในทุกเดือน ดังนั้นจึงมีการ
ตั้งใหโปรแกรมทํางานโดยอัตโนมัติในทุกวันสุดทายของเดือน 

 

5.2 การเตรียมขอมูล 

5.2.1 กําหนดขอมูลตนทาง 

        จากการศึกษาวิเคราะหระบบงานเดิมในบทท่ี 3 ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหมพัฒนา

ระบบงานอยู 8 ระบบประกอบดวยระบบงานบุคลากร ระบบงานนักศึกษา ระบบงานหลักสูตรและ

แผนการศึกษา ระบบงานวิจัย ระบบงานอาคารสถานท่ี และสาธารณูปโภค ระบบงานวิเทศสัมพันธ 

และระบบสารสนเทศการคลังและพัสดุ จะถูกคัดเลือกขอมูลเฉพาะท่ีตองการ 4 ดานคือ ดาน

บุคลากร ดานนักศึกษา ดานหลักสูตร และดานงานวิจัย นําเขาระบบจัดการฐานขอมูลเอสคิวเอล

เซิรฟเวอร ใหเปนรูปแบบท่ีสามารถเรียกใชงานได  แบงกลุมขอมูลตนทางเพ่ือนําเขาขอมูลออกเปน 

8 ชุดตามตารางขอเท็จจริงซ่ึงประกอบไปดวย 

1) ตารางขอเท็จจริงจํานวนบุคลากร 

2) ตารางขอเท็จจริงจํานวนวันลาเฉล่ีย 

3) ตารางขอเท็จจริงจํานวนนักศึกษาปจจุบัน 

4) ตารางขอเท็จจริงจํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

5) ตารางขอเท็จจริงจํานวนนักศึกษาใหม 

6) ตารางขอเท็จจริงจํานวนหลักสูตร 
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7) ตารางขอเท็จจริงจํานวนหลักสูตรใหม 

8) ตารางขอเท็จจริงจํานวนงานวิจัย 

5.2.2 ประเมินความแตกตางระหวางขอมูลตนทางและโครงสรางคลังขอมูล 

        มีการใชโครงสรางของคลังขอมูลท่ีถูกออกแบบไวเปนหลักในการคัดเลือกขอมูลจากขอมูลตน
ทาง โดยการจัดเก็บขอมูลของคลังขอมูลนั้นไดถูกแบงดานไวในบทท่ี 4  ขอมูลสวนไหนท่ีไม
เกี่ยวของก็จะถูกตัดท้ิงออกไป ดังนั้นในการโอนยายขอมูลเขาสูคลังขอมูลในคร้ังนี้รูปแบบของ
ขอมูลถูกกําหนดโดยโครงสรางคลังขอมูลท่ีออกแบบในบทท่ี 4  รูปแบบของการเก็บขอมูลและ
ตารางอางอิงขอมูลท่ีแตกตางกันระหวางฐานขอมูลตนทางและคลังขอมูลจะถูกแปลงคาให
เหมือนกับคลังขอมูล 

 5.2.3 การเชื่อมโยงขอมูลจากแหลงขอมูลตนทางไปยังแหลงขอมูลปลายทาง 

        การเช่ือมโยงขอมูลเปนการแสดงท่ีมาของขอมูลจากแหลงขอมูลตนทาง ไปยังขอมูลปลายทาง
โดยแบงตามดานขอมูล แสดงดังตารางตอไปน้ี 

ตารางท่ี  5.1 การเช่ือมโยงขอมูลดานบุคลากร  

ช่ือฟลดจากฐานขอมูล CMU MIS ช่ือฟลด ตาราง FactEmployee  

trorganization.organization_id OrganizationTypeKey 

trorganization.organization_id OrganizeKey 

trorganization.organization_id SubOrganizeKey 

tbemployee.employee_type_id EmployeeTypeKey 

สรางเง่ือนไขจาก 
ttemployee_position_1.position_rank_id 

WorkGroupKey 

themployee_education.education_level_id EducationLevelKey 

tbemployee_address.country_id CountryKey 

ttemployee_position_1.position_rank_id AcadPositionKey 

trprovince.division_id DivisionKey 

Count(tbemployee.employee_id) EmployeeAmount 
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ตารางท่ี  5.2 การเช่ือมโยงขอมูลดานวันลาเฉล่ียของบุคลากร 

ช่ือฟลดจากฐานขอมูล CMU MIS ช่ือฟลด ตาราง FactEmployeeLeave  

trorganization.organization_id OrganizationTypeKey 

trorganization.organization_id OrganizeKey 

trorganization.organization_id SubOrganizeKey 

tbemployee.employee_type_id EmployeeTypeKey 

สรางเง่ือนไขจาก 
ttemployee_position_1.position_rank_id 

WorkGroupKey 

themployee_education.education_level_id EducationLevelKey 

ttemployee_position_1.position_rank_id AcadPositionKey 

trprovince. division_id DivisionKey 

themployee_leaveall.leave_type_id LeaveTypeKey 

themployee_leaveall.leave_begin_date 
themployee_leaveall.leave_end_date 

LeaveAmountDay 

Count(themployee_leaveall.employee_id) LeaveAmount 

 

ตารางท่ี  5.3 การเช่ือมโยงขอมูลดานนักศึกษาปจจุบัน 

ช่ือฟลดจากฐานขอมูล CMU MIS ช่ือฟลด ตาราง FactStudentCurrent 

trorganization.organization_id OrganizationTypeKey 

trorganization.organization_id OrganizeKey 

trorganization.organization_id SubOrganizeKey 

สรางเง่ือนไขจาก  
trorganization.organization_id 

FacultyGroupKey 

tbstudent.student_id StudentTypeKey 

tbstudent.education_level_id EducationLevelKey 
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ตารางท่ี 5.3 การเช่ือมโยงขอมูลดานนักศึกษาปจจุบัน (ตอ) 

ช่ือฟลดจากฐานขอมูล CMU MIS ช่ือฟลด ตาราง FactStudentCurrent 

สรางเง่ือนไขจาก 
tbstudent.education_level_id 

EducationLevelCurrent 

cmumis_student_convert.gpa.GPA GPA 

cmumis_student_convert.gpa.GPA GPARank05 

cmumis_student_convert.gpa.GPA GPARank1 

tbstudent.student_group_id StudentFromTypeKey 

tbstudent_address.country_id CountryKey 

tbstudent.study_status_id StudyStatusKey 

trprovince.division_id DivisionKey 

trprovince.province_id ProvinceKey 

tbstudent.sex Gender 

Count(tbstudent.student_id) CurrentAmount 

 

ตารางท่ี  5.4 การเช่ือมโยงขอมูลดานนักศึกษาใหม 

ช่ือฟลดจากฐานขอมูล CMU MIS ช่ือฟลด ตาราง FactStudentNew 

trorganization.organization_id OrganizationTypeKey 

trorganization.organization_id OrganizeKey 

trorganization.organization_id SubOrganizeKey 

สรางเง่ือนไขจาก  
trorganization.organization_id 

FacultyGroupKey 

tbstudent.student_id StudentTypeKey 

tbstudent.sex Gender 

tbstudent. admit_type_id AdmitTypeKey 
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ตารางท่ี 5.4 การเช่ือมโยงขอมูลดานนักศึกษาใหม (ตอ) 

ช่ือฟลดจากฐานขอมูล CMU MIS ช่ือฟลด ตาราง FactStudentNew 

tbstudent.student_group_id StudentFromTypeKey 

tbstudent.education_level_id EducationLevelKey 

tbstudent_address.country_id CountryKey 

trprovince.division_id DivisionKey 

trprovince.province_id ProvinceKey 

Count(tbstudent.student_id) NewAmount 

 

ตารางท่ี  5.5 การเช่ือมโยงขอมูลดานนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

ช่ือฟลดจากฐานขอมูล CMU MIS ช่ือฟลด ตาราง FactStudentLeave 

trorganization.organization_id OrganizationTypeKey 

trorganization.organization_id OrganizeKey 

trorganization.organization_id SubOrganizeKey 

สรางเง่ือนไขจาก  
trorganization. organization_id 

FacultyGroupKey 

tbstudent.student_id StudentTypeKey 

tbstudent.education_level_id EducationLevelKey 

cmumis_student_convert.gpa.GPAO GPA 

cmumis_student_convert.gpa.GPAO GPARank05 

cmumis_student_convert.gpa.GPAO GPARank1 

tbstudent.leave_cause_id StudentLeaveCauseKey 

tbstudent.student_group_id StudentFromTypeKey 

tbstudent_address.country_id CountryKey 
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ตารางท่ี 5.5 การเช่ือมโยงขอมูลดานนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา (ตอ) 

ช่ือฟลดจากฐานขอมูล CMU MIS ช่ือฟลด ตาราง FactStudentLeave 

trprovince.division_id DivisionKey 

trprovince.province_id ProvinceKey 

tbstudent.sex Gender 

Count(tbstudent.student_id) GraduateAmount 

 

ตารางท่ี  5.6 การเช่ือมโยงขอมูลดานหลักสูตรปจจุบัน 

ช่ือฟลดจากฐานขอมูล CMU MIS ช่ือฟลด ตาราง FactCurriculum 

trorganization.organization_id OrganizationTypeKey 

trorganization.organization_id OrganizeKey 

trorganization.organization_id SubOrganizeKey 

สรางเง่ือนไขจาก  
trorganization.organization_id 

FacultyGroupKey 

tbcurriculum_of_organization.education_level_id EducationLevelKey 

thcurriculum.curriculum_id CurriculumKey 

thcurriculum.graduate_plan_id CurriculumPlanTypeKey 

thcurriculum.graduate_type_id CurriculumTypeKey 

thcurriculum.curriculum_type_id CurriculumClassKey 

thcurriculum.curriculum_standard_study_year CurriculumYearName 

thcurriculum.curriculum_name_tha_full CurriculumNameTha 

thcurriculum.curriculum_name_eng_full CurriculumNameEng 
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ตารางท่ี  5.7 การเช่ือมโยงขอมูลดานหลักสูตรใหม 

ช่ือฟลดจากฐานขอมูล CMU MIS ช่ือฟลด ตาราง FactCurriculumNew 

trorganization.organization_id OrganizationTypeKey 

trorganization.organization_id OrganizeKey 

trorganization.organization_id SubOrganizeKey 

สรางเง่ือนไขจาก  
trorganization.organization_id 

FacultyGroupKey 

tbcurriculum_of_organization.education_level_id EducationLevelKey 

thcurriculum.curriculum_id CurriculumKey 

thcurriculum.graduate_plan_id CurriculumPlanTypeKey 

thcurriculum.graduate_type_id CurriculumTypeKey 

thcurriculum.curriculum_type_id CurriculumClassKey 

thcurriculum.curriculum_standard_study_year CurriculumYearName 

thcurriculum.curriculum_name_tha_full CurriculumNameTha 

thcurriculum.curriculum_name_eng_full CurriculumNameEng 

 

ตารางท่ี  5.8 การเช่ือมโยงขอมูลดานงานวจิยั 

ช่ือฟลดจากฐานขอมูล CMU MIS ช่ือฟลด ตาราง FactResearch 

trorganization.organization_id OrganizationTypeKey 

trorganization.organization_id OrganizeKey 

trorganization.organization_id SubOrganizeKey 

project_research_type_id ResearchTypeKey 

tbresearch_project.research_project_id ResearchProjectKey 

สรางเง่ือนไข เพื่อหา total_budget Budget 
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ตารางท่ี 5.8 การเช่ือมโยงขอมูลดานงานวิจัย (ตอ) 

ช่ือฟลดจากฐานขอมูล CMU MIS ช่ือฟลด ตาราง FactResearch 

tbresearch_project.research_project_name_tha ResearchNameTha 

tbresearch_project.research_project_name_eng ResearchNameEng 

tbresearch_project.project_continue_type_id ResearchContinueKey 

tbresearch_project.academic_main_type_id ResearchMainGroupKey 

tbresearch_project.project_academic_type_id ResearchGroupKey 

tbresearch_project.project_academic_group_type_id ResearchSubGroupKey 

tbresearch_project.research_level_id ResearchLevelKey 

tbresearch_project.research_gms_status_id ResearchJoinKey 

tbresearch_project.research_for_develope_study_status_id ResearchDevelopKey 

tbresearch_project.research_private_organization_status_id ResearchPrvOrgKey 

tbresearch_project.research_project_status_id ResearchStatusKey 

count(tbresearch_member.employee_id) MemberTeacher 

count (tbresearch_member.employee_id) MemberResearcher 

count (tbresearch_member.employee_id) MemberEmployee 

count (tbresearch_patent.in_project_status) MemberOther 

tbresearch_investment.budget_group_type_id BugetGroupTypeKey 

tbresearch_investment.budget_type_id BugetTypeKey 

tbresearch_investment.budget_subtype_id BugetSubTypeKey 

tbresearch_investment.capital_reserve_organization_id BugetSourceOrgKey 

 

 

 



 

5.3 ขั้นตอนก

        การนําข

การดึงขอมูล

กําหนดไวใน

คลังขอมูลแล

การนําขอมูล
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นคลังขอมูลม

มจัดการฐาน

รู

2) กลุมกระ
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รจะมีเคร่ืองมือ

มูล 

ลังขอมูลมีข้ันต

ลงขอมูล การแ

ลเดิมใหอยูใน

ายขอมูลเปน

ลนั้นใชโปรแ

กรชัน เซอรวสิ

าคัญในอินทิเ

อนการเช่ือมต

การไหลของข

ที่ใชติดตอดบั

นื่องจากจําเป

ากตัวอยางขอ

ะฐานขอมูล

หาวิทยาลัยเชี

ขอมูล ชื่อผูใช

รูปท่ี 5.1 สวน

ะบวนการดึง
ละทําความสะ
อตางๆ เชน ก

76

ตอนยอย 3 ข้ัน

แปลงขอมูลเป

นรูปแบบโคร

นการนําขอมูล

แกรมในการจั

ส ในการพัฒน

กรชัน เซอรวิ

ตอฐานขอมูล

ขอมูล สวนปร

บฐานขอมูล (D

ปนตองกําหน

อมูลตนทางเป

เกรดเฉล่ียขอ

ชียงใหม ชื่อว

ช รหัสผานขอ

นแสดงรายช่ือ

ขอมูล (dat
ะอาดขอมูล แ
การดึงขอมูลต

้นตอนคือ กา

ปนกระบวนก

รงสรางขอมูล

ลที่เปล่ียนแป

จัดการคือ โป

นาโดยแบงกล

วสิ 

ลตนทางและ

ระกอบสําคัญ

Data Source) 

ดวาขอมูลตน

ปนฐานขอมูล

องนักศึกษา 

า  CmuDW โ

องผูใช แสดง

อการเช่ือมตอฐ

ta flow tas
แปลงขอมูลให
ตนทาง (OLE

รคัดแยกขอมู

การแปลงขอมู

ลตามท่ีไดกํา

ปลงรูปแลวไป

ปรแกรมไมโค

ลุมการทํางาน

ปลายทาง แ

ญแสดงดังตอไ

 การเช่ือมตอ

นทางคือฐานข

ลสารสนเทศม

ใชชื่อวา cmu

โดยตองระบุชื

ดังรูปท่ี 5.1 

 

ฐานขอมูล  

sk) จากแห
หอยูในรูปแบ
E DB Source)

มูลเปนกระบว

มลูจากโครงส

หนดในโครง

ปเก็บไวในค

ครซอฟทวิชว

นตามตารางขอ

ละสวนท่ีคว

ไปนี้ 

ฐานขอมูลตน

ขอมูลอะไร ป

มหาวิทยาลัย

umis_student

ชื่อฐานขอมูล

ลงขอมูลตนท
บบท่ีถูกตอง ซึ
) สวนการเปรี

วนการใน

สรางเดิมท่ี 

งสรางใน

ลังขอมูล 

วลสตูดิโอ 

อเท็จจริง 

นคุมการ

นทางและ

ปลายทาง

เชียงใหม 

t_convert

ล ประเภท

ทางไปยัง
ซ่ึงภายใน
รียบเทียบ



 

ขอมูล (Look
(OLE DB De

คิวแอลท่ีเรา

ขอมูล แสดง

ขอมูลซ่ึงการ

องคประกอบ

สามารถควบ

k up) สวนกา
estination)เปน

3) สวนการใ

ตองการลงไ

ดังรูปท่ี 5.3 

4) สวนควบค

รทํางานสามา

บทั้งการดึงขอ

คุมสวนอ่ืนๆ

ารระบุเง่ือนไข
นตน แสดงดั

รูปท่ี 5.2 แ

ชคําส่ังเอสคิว

ปได เชน ตอ

รูปท่ี 5.3 แ

คุมการไหลข

ารถแยกยอยล

อมูลจากตนท

 ดังแสดงดังรู

รูปท่ี 5.4 แส
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ข (Script con
ังรูปท่ี 5.2 

แสดงกลุมกร

วแอล (Execu

องการลบขอ

แสดงสวนการ

ของขอมูล สว

ลงไปได ทําใ

ทาง การแปลง

รูปท่ี 5.4 

สดงสวนควบค

nponent) สว

 

ะบวนการดึง

ute SQL Task

มูลออกจากต

 

รใชคําส่ังเอสคิ

วนนี้เปนสวน

ใหเปนสวนค

งขอมูล และก

 

คุมการไหลขอ

นการวางท้ังช

ขอมูล 

k) สวนนี้เราส

ตารางเพ่ือเคลี

 

คิวแอล 

นสําคัญในกา

ควบคุมสําคัญ

การโหลดลง

องขอมูล 

ชุดขอมูลในฐ

สามารถพิมพ

ลียรตารางกอ

รกําหนดการ

ญที่มีการทําง

สูฐานขอมูลป

ฐานขอมูล

คําส่ังเอส

อนนําเขา

รไหลของ

านท่ีครบ

ปลายทาง 
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        จากภาพแสดงการไหลของขอมูลโดยเช่ือมตอขอมูลจากฐานขอมูลตนทาง ลงสูสวนการ

เปรียบเทียบเพื่อทํากระบวนการเปรียบเทียบขอมูลตอไป 

5) การดึงขอมูลตนทาง (OLE DB Source)  เปนสวนท่ีดึงขอมูลตนทางท่ีเปนฐานขอมูล 

โดยเลือกฐานขอมูลท่ีตองการเชื่อมตอ เลือกพื้นท่ีขอมูลท่ีจะดึงโดยอาจจะเปนตาราง วิว หรือ

ชุดคําส่ังเอสคิวแอล แสดงดังรูปท่ี 5.5 

 

รูปท่ี 5.5 แสดงสวนการดึงขอมูลตนทาง 

6)สวนการเปรียบเทียบขอมูล (Look Up) เปนสวนท่ีใชเปรียบเทียบขอมูลสองสวนเพื่อ

ดึงขอมูล เชน ตัวอยางการดึงขอมูลหนวยงานยอย/สาขาวิชา โดยเปรียบเทียบขอมูลท่ีไดจากการ

เรียกขอมูลหนวยงายยอย/สาขาวิชา จากฐานขอมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม กับตารางมิติ

หนวยงานยอยสาขาวิชา ในฐานคลังขอมูล แสดงดังรูปท่ี 5.6 



 

เบสิคเพื่อแป

อางอิงหนวย

แสดงดังรูปที

 

7) สวนการร

ปลงขอมูลได

ยงานยอย/สา

ที่ 5.7 

รูปท่ี 5.6 แ

ระบุเง่ือนไข 

 เชนจากตัวอ

าขาวิชาของแ
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แสดงสวนการ

(Script com

อยางทําการส

แตระบบมาร

รเปรียบเทียบ

mponent) เปน

สรางรหัสขอ

วมกัน ดังนั้น

บขอมูล 

สวนท่ีเราสา

อมูลใหม เนื่อ

นจึงตองมีการ

มารถเขียนคํา

องจากนําขอม

รจัดเรียงรหัส

 

าส่ังวิชวล

มูลตาราง

สข้ึนใหม 



 

ทางใหเปนช

ตองการ แสด

รูปท่ี 5.7

 

8) การแปลง

ชนิดขอมูลท่ีต

ดงดังรูปท่ี 5.8

7 แสดงสวนก

ชนิดขอมูล 

างออกไป ห

8 
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การระบุเง่ือนไ

(Data Conv

ลังจากนั้นจึง

ไขใชในการเ

version) เปนก

คัดลอกคอลัม

ปล่ียนรหสัขอ

การแปลงชนิ

มนที่แปลงแล

อมูล 

ดขอมูลในคอ

ลวโอนไปยังค

 

อลัมนตน

คอลัมนที่



 

ผลลัพธที่ไดจ
ระบุตารางแล
ดังรูปท่ี 5.9 

9) สวนการว
จากการแปลง
ละฟลดที่ตอง

รูปท่ี 5

วางท้ังชุดขอมู
งขอมูลหรือจ
งการวางขอมู

รูปท่ี 5.9 แส
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.8 แสดงสวน

มูลในฐานขอ
ากการดึงขอม
ล เชน ตองกา

ดงสวนการว

นการสงออกไ

มูล (OLE D
มูลจากตนทา
ารวางขอมูลทั

างขอมูลในฐ

ฟล 

DB Destina
งเขาสูฐานขอ
ทั้งชุดท่ีไดลงใ

 
านขอมูล 

tion) เปนสว
อมูลปลายทาง
ในตารางอาง

 

นท่ีเรานํา
งโดยตอง
อิง แสดง



 

อัพเดตขอมูล
บันทึกคาตาม

 

แพกเกจอ่ืนๆ
เรียงลําดับกา

 

5.3.2 ตัว

        ในการท
เรียนรูการใช
กําหนดกลุมก
8 กลุมตามต
ขอเท็จจริงก
หลักสูตร กา
นักศึกษาปจจ
ตารางขอเทจ็

10) สวนการ
ลที่มีอยูแลวใ
มรหัสขอมูลจั

รูป

11) สวนเรียก
ๆ ใหเปนสวน
ารทํางานของแ

วอยางการทําง

ทํางานจําเปน
ชงานสวนควบ
การนําเขาขอ
างขอเท็จจริง
ารลา การนํา
ารนําเขาขอม
จุบัน การนําเข
จจริงนักศึกษา

1) การนําเขา

รอัพเดตในฐา
นตาราง เชน
จงัหวัด อําเภอ

ปที่ 5.10 แสด

กใชงานแพกเ
หนึ่งในกระบ
แตละแพกเกจ

รูปท่ี 5.11

งานการนําเขา

นตองทราบโค
บคุมตางๆในอิ
มูลออกเปนก
งไดแก การนํ
าเขาขอมูลตา
มูลตารางขอ
ขาขอมูลตารา
าใหม  

ขอมูลตารางข
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นขอมูล (Ol
 อัพเดตขอมู
อ ตําบล หมูบา

ดงสวนการอพั

เกจ (Execute 
บวนการทํางา
จที่สรางข้ึนม

1 แสดงสวนเรี

าขอมูล  

ครงสรางคลัง
อินทิเกรชัน เ
กลุม ในการพั
าเขาขอมูลตา
ารางขอเท็จจ
อเท็จจริงหลัก
างขอเท็จจริงน

ขอเท็จจริงขอ

le DB Com
ลในแนวขวา
านเปนตน แส

พเดตขอมูลเขา

 Package Tas
นได สามารถ
าได แสดงดงั

รียกใชงานแพ

งขอมูล ทราบ
ซอรวิส การท
พัฒนาระบบงา
ารางขอเท็จจ ิ
จริงงานวิจัย ก
กสูตรใหม ก
นักศึกษาท่ีสํา

อมูลบุคลากร 

mmand) เปนส
าง อัพเดตขอ
สดงดังรูปท่ี 5

 

าฐานขอมูล 

sk) เปนสวนที
ถนําไปใชประ
งรูปท่ี 5.11 

 
พกเกจ 

บโครงสรางฐ
ทํางานตองกํา
านไดแบงการ
ริงบุคลากร ก
การนําเขาขอ
การนําเขาขอ
าเร็จการศึกษา

แสดงดังรูปที่

สวนที่เรานําผ
มูลของการป
.10 

ที่สามารถเรียก
ะโยชนในการ

ฐานขอมูลตน
าหนดลําดับก
รนําเขาขอมูล
การนําเขาขอม
อมูลตารางขอ
อมูลตารางขอ
า และการนํา

ที ่5.12 

ลลัพธไป
ประชุมซ่ึง

กใชงาน
ร

ทาง และ
ารทํางาน 
ลออกเปน 
มูลตาราง
อเท็จจริง
อเท็จจริง
เขาขอมูล



 

รูป

        จากรูปที

ตารางขอเท็จ

ตารางประเท

หนวยงาน ต

โอนยายขอมู

ภายในอยู ตวั

ทําการเปรียบ

รูปท่ี 5.13 

ปที่ 5.12 ลําดับ

ที่ 5.12 แสดง

จจริง โดยมีกา

ทศ ตารางภูมิ

ารางหนวยงา

มูลตารางขอเท็

วอยางเชน แพ

บเทียบกับฐาน

บการนําเขาข

ลําดับการทําง

ารโอนยายขอ

มิภาค ตาราง

าน ตารางหน

ท็จจริงไดแก 

พกเกจตารางห

นขอมูลปลาย

รูปท่ี 5.13 
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อมูลตารางขอ

งานของแตล

อมูลในสวนต

งระดับการศึ

วยงานยอย ต

 ตารางบุคลา

หนวยงาน มีก

ทาง จากนั้นจึ

 การนําเขาขอ

อเท็จจริงขอมู

ะแพกเกจจําน

ตารางมิติกอน

ศึกษา ตารางป

ตารางจังหวัด 

กร  โดยภายใ

กระบวนการดึ

จึงโอนยายขอ

อมูลตารางหน

มลูบุคลากรแล

นวน 11 แพก

น ไดแก ตารา

ประเภทบุคล

 และตารางส

ในแตละแพก

ดึงขอมูลจากฐ

อมูลสูฐานขอ

 

นวยงาน 

ละตารางมิติ 

กเกจตามตารา

งตําแหนงทา

ลากร ตาราง

สายงาน หลังจ

กเกจจะมีกระ

ฐานขอมูลตน

มูลปลายทาง

 

างมิติและ

งวิชาการ 

งประเภท

จากนั้นจึง

ะบวนการ

นทาง แลว

 แสดงดัง



 

 กระ

        จากรูปที

เพิ่มรหัสเวลา

หนวยงานยอ

อัพเดตขอมูล

ขอมูล แปลง

เปนการนําเข

บวนการทําง

ที่ 5.14 กระบว

าในวันท่ีนําเข

อยในกรณีที่มี

ลสายงาน ตําแ

ขอมูลใหอยูใ

ขาขอมูลท่ีไดโ

2) การนําเขา

รูปท่ี 5.1

านภายในแพ

รูปท่ี 5.14 

วนการนําเขา

ขาขอมูลลงใน

ขอมูลใหมเกิ

แหนงทางวิชา

ในรูปแบบท่ีฐ

โอนสูฐานขอ

ขอมูลตารางข

15 ลําดับการน
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กเกจตารางบุ

 การนําเขาขอ

ขอมูลตารางข

นตารางเวลา จ

ดข้ึน ข้ันตอน

าการ ระดับกา

านขอมูลปลา

มูลปลายทาง

ขอเท็จจริงขอ

นําเขาขอมูลต

คลากร แสดง

อมูลตารางหน

ขอเท็จจริง ตา

จากนัน้ข้ันตอ

นที่ 3 เปนการ

ารศกึษา ภูมภิ

ายทางยอมรับ

ตารางบุคลาก

อมูลการลาบุค

ารางขอเท็จจ

งรายละเอียดด

นวยงาน 

ารางบุคลากร 

นท่ี 2 เพิ่มขอ

คัดแยกขอมูล

าค และทํากา

บ ในข้ันตอนส

กร 

คลากร  แสดง

ริงการลาบุคล

ดงัรูปท่ี 5.14 

 เร่ิมจากข้ันต

อมูลหนวยงาน

ลบุคลากรที่ตอ

ารทําความสะ

สุดทายข้ันตอ

ดังรูปท่ี 5.15 

ลากร   

 

อนท่ี 1 

นและ

องการ 

อาด

นท่ี 4 

 

 



 

        จากรูปที

โดยจะเร่ิมจา

การศึกษา ตา

ตารางสายงา

ขอเท็จจริง ต

บุคลากรดังรู

        จากรูปที

ข้ันตอนท่ี 1 เ

2 ข้ันตอนแร

จากฐานขอมู

สะอาดขอมูล

ที่ 5.15 แสดงล

กตารางมิติกอ

ารางประเภทบ

น และตาราง

ารางการลาบุ

ปท่ี 5.16 

รูปท่ี 

ที่ 5.16 แสดงก

เปนการเพิ่มร

กทํางานเชนเ

ลตนทาง อัพ

ล แปลงขอมูล

3) การนําเขา

ลําดับการทําง

อน นําเขาขอม

บุคลากร ตารา

ประเภทการล

คลากร แสดง

 5.16 การนําเข

กระบวนการภ

หสัเวลา ข้ันต

เดียวกับการนํ

เดตขอมูลสาย

ล ในข้ันตอนส

ขอมูลตารางข

85

งานของแตละ

มูลตารางตําแ

างประเภทหน

ลา ตามลําดับ 

งรายละเอียดก

ขาขอมูลตารา

ภายในการนาํ

ตอนท่ี 2 เปนก

นาํเขาขอมูลบุค

ยงาน ตําแหน

สุดทายข้ันตอ

ขอเท็จจริงขอ

ะแพกเกจ ในก

แหนงทางวิชา

นวยงาน ตารา

 และสุดทายจ

กระบวนการภ

างขอเท็จจริงก

าเขาขอมูลการ

การเพ่ิมขอมูล

คลากร ข้ันตอ

นงทางวิชาการ

นท่ี 4 โอนยา

อมูลนักศึกษาป

การนาํเขาขอม

าการ ตารางภมู

างหนวยงาน ต

จะทําการนําเข

ภายในแพกเก

การลาบุคลาก

รลาบุคลากร 

ลหนวยงานแล

อนท่ี 3 เปนกา

ร ระดบัการศึ

ยขอมูลท่ีไดสู

ปจจบุัน แสด

มูลการลาบุค

มิภาค ตารางร

ตารางหนวยง

ขาขอมูลตารา

กจตารางการล

กร   

 ซ่ึงมี 4 ข้ันตอ

ละหนวยงาน

ารคัดแยกขอม

กษา ภมูิภาค 

สูฐานขอมูลป

งดังรูปท่ี 5.17

ลากร 

ระดับ

งานยอย 

าง

ลา

 

อนดังนี้ 

ยอย ทั้ง 

มูลการลา

ทําความ

ปลายทาง 

7 



 

        จากรูปที

โดยจะเร่ิมจา

หนวยงานยอ

ตารางประเท

ทําการนําเขา

แพกเกจตารา

รูปท่ี 5.17

ที่ 5.17 แสดงล

กตารางมิติกอ

อย ตารางประ

ทศ ตารางสถา

ขอมูลตารางข

างนักศึกษาปจ

รูปท่ี 5

7 ลําดับการนํ

ลําดับการทําง

อน นําเขาขอม

เภทนักศึกษา

นภาพการศกึ

ขอเท็จจริง ตา

จจบุันดังรูปที่

5.18 การนําเข

86

าเขาขอมูลตา

งานของแตละ

มูลตารางประ

า ตารางระดับ

กษา ตารางภมูิ

ารางนักศึกษา

ที ่5.18 

ขาขอมูลตาราง

ารางขอเท็จจริ

ะแพกเกจ ในก

ะเภทหนวยงา

การศึกษา ตา

มภิาคและตาร

าปจจบุัน แสด

งขอเท็จจริงนั

ริงนักศึกษาปจ

การนาํเขาขอม

าน ตารางหนว

ารางนกัศึกษา

างจังหวัด ตาม

ดงรายละเอียด

นกัศึกษาปจจบุ

จจุบนั 

มูลนักศึกษาป

วยงาน ตาราง

ใน/นอกประ

มลําดบั และส

ดกระบวนการ

บัน 

 

ปจจุบัน 

ง

เทศ 

สุดทายจะ

รภายใน

 



 

        จากรูปที

ข้ันตอนท่ี 1 เ

2 ข้ันตอนแร

นักศึกษาปจจ

สะอาดขอมูล

รู

        จากรูปที

การศึกษา โด

ตารางหนวยง

ตารางสาเหตุ

ตารางจังหวดั

การศึกษา แส

5.20 

ที่ 5.18 แสดงก

เปนการเพิ่มร

กทํางานเชนเ

จบุันจากฐานข

ล แปลงขอมูล

4) การนําเขา

รูปท่ี 5.19 ลําดั

ที่ 5.19 แสดงล

ดยจะเร่ิมจากต

งานยอย ตารา

ตกุารสําเร็จกา

ด ตามลําดับ แ

สดงรายละเอีย

กระบวนการภ

หสัเวลา ข้ันต

เดียวกับการนํ

ขอมูลตนทาง

ล ในข้ันตอนส

ขอมูลตารางข

ดบัการนําเขาข

ลําดับการทําง

ตารางมิติกอน

างประเภทนกั

รศึกษา ตารา

และสุดทายจะ

ยดกระบวนก
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ภายในการนาํ

ตอนท่ี 2 เปนก

นาํเขาขอมูลบุค

ง อัพเดตขอมูล

สุดทายข้ันตอ

ขอเท็จจริงนัก

ขอมูลตารางข

งานของแตละ

น นําเขาขอมูล

กศึกษา ตาราง

งนกัศึกษาใน

ะทําการนําเขา

ารภายในแพก

าเขาขอมูลนัก

การเพ่ิมขอมูล

คลากร ข้ันตอ

ลหนวยงาน เก

นท่ี 4 โอนยา

กศกึษาท่ีสําเร็

ขอเท็จจริงนัก

ะแพกเกจ ในก

ลตารางประเภ

งระดบัการศึก

/นอกประเทศ

าขอมูลตาราง

กเกจตารางนกั

กศึกษาปจจุบนั

ลหนวยงานแล

อนท่ี 3 เปนกา

กรดเฉล่ีย แล

ยขอมูลท่ีไดสู

จการศึกษา แ

ศกึษาท่ีสําเร็จ

การนาํเขาขอม

ภทหนวยงาน 

กษา ตารางสถ

ศ ตารางประเ

งขอเท็จจริง ต

กศึกษาท่ีสําเร็

น ซ่ึงมี 4 ข้ันต

ละหนวยงาน

ารคัดแยกขอม

ะภูมภิาค ทําค

สูฐานขอมูลป

แสดงดงัรูปท่ี 

จการศึกษา 

มูลนักศึกษาที

 ตารางหนวยง

ถานภาพการศึ

เทศ ตารางภมูิ

ารางนักศึกษ

ร็จการศึกษาดั

ตอนดังนี ้

ยอย ทั้ง 

มูล

ความ

ปลายทาง 

5.19 

 

ที่สําเร็จ

งาน 

ศกึษา 

มภิาคและ

าท่ีสําเร็จ

ดงัรูปท่ี 



 

        จากรูปที

ข้ันตอนดังนี้ 

หนวยงานยอ

คัดแยกขอมูล

การจบตามเก

ข้ันตอนท่ี 4 โ

รูปท่ี 5.20 ก

ที่ 5.20 แสดงก

้ ข้ันตอนท่ี 1 

อย ทั้ง 2 ข้ันตอ

ลนักศึกษาท่ีสํ

กณฑที่กําหนด

โอนยายขอมูล

5) การนําเขา

รูปท่ี 5.2

การนําเขาขอม

กระบวนการภ

เปนการเพิ่มร

อนแรกทํางาน

สําเร็จการศึกษ

ด และภูมภิาค

ลที่ไดสูฐานข

ขอมูลตารางข

21 ลําดับการ
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มูลตารางขอเท

ภายในการนาํ

รหสัเวลา ข้ันต

นเชนเดียวกบั

ษาจากฐานขอ

ค ทาํความสะ

ขอมูลปลายทา

ขอเท็จจริงนัก

นําเขาขอมูลต

ท็จจริงนักศึก

าเขาขอมูลนัก

ตอนท่ี 2 เปน

บการนําเขาขอ

มูลตนทาง อัพ

อาดขอมูล แป

าง 

กศกึษาใหม แ

ตารางขอเท็จจ

กษาที่สําเร็จกา

กศึกษาท่ีสําเร็จ

การเพิ่มขอมูล

อมูลบุคลากร 

พเดตขอมูลห

ปลงขอมูล ใน

แสดงดังรูปท่ี 5

จริงนักศึกษาใ

ารศึกษา 

จการศึกษา ซ่ึ

ลหนวยงานแ

 ข้ันตอนท่ี 3 เ

หนวยงาน เกร

นข้ันตอนสุดท

5.21 

ใหม 

 

ซ่ึงมี 4 

ละ

เปนการ

ดเฉล่ีย 

ทาย

 



 

        จากรูปที

จะเร่ิมจากตา

ยอย ตารางป

การศึกษา ตา

ขอมูลตารางข

นักศึกษาใหม

        จากรูปที

ข้ันตอนท่ี 1 เ

2 ข้ันตอนแร

นักศึกษาท่ีให

ขอมูล แปลง

6

ที่ 5.22 แสดงล

รางมิติกอน น

ระเภทนักศึก

ารางประเทศ ต

ขอเท็จจริง ตา

ม ดังรูปท่ี 5.2

รูปที่

ที่ 5.23 แสดงก

เปนการเพิ่มร

กทํางานเชนเ

หมจากฐานขอ

ขอมูล ในข้ัน

6) การนําเขาข

ลําดับการทําง

นําเขาขอมูลต

ษา ตารางการ

ตารางภูมิภาค

ารางนักศึกษา

3 

ที ่5.23 การนําเ

กระบวนการภ

หสัเวลา ข้ันต

เดียวกับการนํ

อมลูตนทาง อั

ตอนสุดทายขั

ขอมูลตารางข

89

งานของแตละ

ตารางประเภท

รรับเขาศึกษา 

คและตารางจัง

าใหม แสดงร

เขาขอมูลตาร

ภายในการนาํ

ตอนท่ี 2 เปนก

นาํเขาขอมูลบุค

อัพเดตขอมูลห

ข้ันตอนท่ี 4 โ

อเท็จจริงหลัก

ะแพกเกจ ในก

ทหนวยงาน ต

 ตารางนักศึก

งหวดั ตามลํา

ายละเอียดกร

รางขอเท็จจริง

าเขาขอมูลนัก

การเพ่ิมขอมูล

คลากร ข้ันตอ

หนวยงาน เกร

อนยายขอมูล

กสูตร แสดงดั

การนาํเขาขอม

ารางหนวยงา

กษาใน/นอกป

ดับ และสุดท

ระบวนการภา

งนักศึกษาใหม

กศึกษาใหม ซ่ึ

ลหนวยงานแล

อนท่ี 3 เปนกา

รด และภูมภิา

ลที่ไดสูฐานขอ

ดงัรูปท่ี 5.24 

มูลนักศึกษาใ

าน ตารางหนว

ประเทศ ตาราง

ทายจะทําการน

ยในแพก-เกจ

ม 

ซึงมี 4 ข้ันตอน

ละหนวยงาน

ารคัดแยกขอม

าค ทําความส

อมูลปลายทาง

ใหมโดย

วยงาน

งระดับ

นําเขา

จ ตาราง

 

นดังนี้ 

ยอย ทั้ง 

มูล

ะอาด

ง 



 

        จากรูปที

เร่ิมจากตาราง

ตารางระดับก

ตามลําดับ แล

กระบวนการ

        จากรูปที

ข้ันตอนท่ี 1 เ

2 ข้ันตอนแร

รูปท่ี 

ที่ 5.24 แสดงล

งมิติกอน นําเ

การศึกษา ตาร

ละสุดทายจะท

รภายในแพกเก

รูป

ที่ 5.25 แสดงก

เปนการเพิ่มร

กทํางานเชนเ

 5.24 ลําดับกา

ลําดับการทําง

เขาขอมูลตาร

รางแผนหลักส

ทําการนําเขาข

กจตารางนักศึ

ปที่ 5.25 การน

กระบวนการภ

หสัเวลา ข้ันต

เดียวกับการนํ
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ารนําเขาขอมู

งานของแตละ

างประเภทหน

สูตร ตารางป

ขอมูลตารางข

ศกึษาหลักสูต

นําเขาขอมูลต

ภายในการนาํ

ตอนท่ี 2 เปนก

นาํเขาขอมูลบุค

ลตารางขอเท็

ะแพกเกจ ในก

นวยงาน ตารา

ระเภทหลักสู

ขอเท็จจริง ตา

ร ดังรูปท่ี 5.2

ารางขอเท็จจ

าเขาขอมูลหลั

การเพ่ิมขอมูล

คลากร ข้ันตอ

ทจ็จริงหลักสูต

การนาํเขาขอม

างหนวยงาน 

สูตร ตารางกลุ

รางหลักสูตร

25 

ริงหลักสูตร 

ลักสูตร ซ่ึงมี 4

ลหนวยงานแล

อนท่ี 3 เปนกา

ตร 

มูลหลักสูตรโ

 ตารางหนวยง

มประเภทหลั

 แสดงรายละ

4 ข้ันตอนดังนี

ละหนวยงาน

ารคัดแยกขอม

 

โดยจะ

งานยอย 

ลักสูตร 

ะเอียด

 

นี้ 

ยอย ทั้ง 

มูล



 

หลักสูตรจาก

ข้ันตอนสุดท

        จากรูปที

จะเร่ิมจากตา

ยอย ตารางระ

หลักสูตร ตาม

รายละเอียดก

กฐานขอมูลตน

ทายข้ันตอนท่ี 

7) การนําเขา

รูปท่ี 5.2

ที่ 5.26 แสดงล

รางมิติกอน น

ะดับการศึกษ

มลําดับ และส

กระบวนการภ

รูป

นทาง อัพเดต

 4 โอนยายขอ

ขอมูลตารางข

26 ลําดับการน

ลําดับการทําง

นําเขาขอมูลต

า ตารางแผนห

สุดทายจะทําก

ภายในแพกเก

ปที่ 5.27 การน
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ตขอมูลหนวยง

อมูลท่ีไดสูฐาน

ขอเท็จจริงขอ

นําเขาขอมูลต

งานของแตละ

ตารางประเภท

หลักสูตร ตาร

การนําเขาขอม

จตารางหลักส

นําเขาขอมูลต

งาน ทําความ

นขอมูลปลาย

อมูลหลักสูตร

ตารางขอเท็จจ

ะแพกเกจ ในก

ทหนวยงาน ต

รางประเภทห

มูลตารางขอเท

สูตรใหม ดังรู

ารางขอเท็จจ

สะอาดขอมูล

ยทาง 

ใหม แสดงดัง

จริงหลักสูตรใ

การนาํเขาขอม

ารางหนวยงา

หลักสูตร ตารา

ท็จจริง ตาราง

รูปท่ี 5.27 

ริงหลักสูตร 

ล แปลงขอมูล

งรูปท่ี 5.26 

ใหม 

มูลหลักสูตรใ

าน ตารางหนว

างกลุมประเภ

งหลักสูตรให

 ใน

 

ใหมโดย

วยงาน

ภท

ม แสดง

 



 

        จากรูปที

ข้ันตอนท่ี 1 เ

2 ข้ันตอนแร

หลักสูตรจาก

ข้ันตอนสุดท

        จากรูปที

จากตารางมติิ

ตารางประเภ

สาขายอยวิชา

การพัฒนาคุณ

งานวิจยั ตาร

ที่ 5.27 แสดงก

เปนการเพิ่มร

กทํางานเชนเ

กฐานขอมูลตน

ทายข้ันตอนท่ี 

8) การนําเขา

รูปท่ี

ที่ 5.28 แสดงล

ตกิอน นําเขาข

ทงานวิจยั ตา

าการ ตารางร

ณภาพการศกึ

างแหลงทุนร

กระบวนการภ

หสัเวลา ข้ันต

เดียวกับการนํ

นทาง อัพเดต

 4 โอนยายขอ

ขอมูลตารางข

 5.28 ลําดับก

ลําดับการทําง

ขอมูลตารางป

ารางงานวิจยัต

ะดับงานวจิัย 

ษา ตารางประ

ะดับประเทศ
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ภายในการนาํ

ตอนท่ี 2 เปนก

นาํเขาขอมูลบุค

ตขอมูลหนวยง

อมูลท่ีไดสูฐาน

ขอเท็จจริงงาน

การนําเขาขอมู

งานของแตละ

ประเภทหนวย

ตอเนื่อง ตารา

 ตารางการสร

ะเภทการสรา

ศ ตารางแหลง

าเขาขอมูลหลั

การเพ่ิมขอมูล

คลากร ข้ันตอ

งาน ทําความ

นขอมูลปลาย

นวิจยั แสดงดั

มลูตารางขอเท็

ะแพกเกจ ในก

ยงาน ตารางห

งหมวดหมูงา

รางความรวม

งความรวมมื

ทุนระดับมห

ลักสูตรใหม ซ่ึ

ลหนวยงานแล

อนท่ี 3 เปนกา

สะอาดขอมูล

ยทาง 

ดงัรูปท่ี 5.28 

ทจ็จริงงานวิจั

การนาํเขาขอม

หนวยงาน ตาร

านวจิยั ตาราง

มือระหวางป

อกับภาคการ

าวิทยาลัย ตาร

ซ่ึงมี 4 ข้ันตอน

ละหนวยงาน

ารคัดแยกขอม

ล แปลงขอมูล

ยั 

มูลงานวิจัยโด

รางหนวยงาน

สาขาวิชาการ

ระเทศ ตาราง

ผลิต ตารางส

รางแหลงทุน

นดังนี้ 

ยอย ทั้ง 

มูล

 ใน

 

ดยจะเร่ิม

นยอย 

ร ตาราง

งประเภท

สถานะ

ยอย 



 

ตารางรายช่ือ

งานวิจยั แสด

        จากรูปที

ที่ 1 เปนการเ

ข้ันตอนแรกท

จากฐานขอมู

จํานวนบุคคล

ขอมูลท่ีไดสูฐ

 

อแหลงเงินทุน

ดงรายละเอียด

รูป

ที่ 5.29 แสดงก

เพิ่มรหัสเวลา

ทํางานเชนเดีย

ลตนทาง อัพ

ลภายนอก ทาํ

ฐานขอมูลปล

นวิจยั ตามลําดั

ดกระบวนการ

ปที่ 5.29 การน

กระบวนการภ

 ข้ันตอนท่ี 2 

ยวกับการนําเ

เดตขอมูลงบ

าความสะอาด

ลายทาง 

93

ดบั และสุดทา

รภายในแพกเ

นําเขาขอมูลต

ภายในการนาํ

 เปนการเพิ่มข

เขาขอมูลบุคล

ประมาณ จําน

ขอมูล แปลง

ายจะทําการนํ

เกจตารางงาน

ตารางขอเท็จจ

าเขาขอมูลงาน

ขอมูลหนวยง

ลากร ข้ันตอน

นวนอาจารย จ

ขอมูล ในข้ัน

าเขาขอมูลตา

นวิจยั ดงัรูปท่ี 

จริงงานวิจยั 

นวิจัย ซ่ึงมี 4 

านและหนวย

นที่ 3 เปนการ

จํานวนนักวิจั

ตอนสุดทายขั

ารางขอเท็จจริ

 5.29 

ข้ันตอนดังนี ้

ยงานยอย ทั้ง 

คัดแยกขอมูล

ยั จํานวนบุคล

ข้ันตอนที่ 4 โ

ริง ตาราง

 

 ข้ันตอน

 2 

ลงานวิจยั

ลากร 

อนยาย


