องค์ความรู้ที่ ๗

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าที่
ตามกฎกระทรวง ในการพั ฒ นาระบบคลั งข้อมูล และฐานข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเป็นศูนย์กลางข้อมูลของกระทรวง ซึ่งการดาเนินการในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา โดยการ
ประสาน รวบรวม จั ดเก็บ ข้อมูลสารสนเทศจากทุกหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้ น
๙ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
และส่ ว นราชการไม่ สั ง กั ด ส านั ก นายกฯ หรื อ กระทรวง โดยมี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานด้ า นการศึ ก ษา มาตั้ งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๔๖-ปัจจุบัน มีการบริหารจัดการรวมถึงระบบจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการและสามารถให้บริการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวน
การจาแนกรายการองค์ความรู้ของทุกกระบวนการหลัก และคัดเลือกองค์ความรู้ที่สนับสนุนการดาเนินงาน มาจัดทา
แผนการจั ด การความรู้ โดยองค์ ค วามรู้ ที่ จ าเป็ น คื อ “เทคนิ ค การปรั บ เปลี่ ย นและการท าความสะอาดข้ อ มู ล ”
ของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ เนื่องจากปัจจุบันกระบวนการ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูล ยังขาดบุคลากรที่มีความชานาญ และบุคลากรส่วนหนึ่งยังขาดทักษะในการจัดการระบบฐานข้อมูล ทาให้
การประมวลผลข้อมูล มีความล่ าช้า ส่ งผลกระทบต่อการให้ บริการข้อมูล สารสนเทศด้านการศึกษาของหน่ว ยงาน
จากแผนการจั ดการความรู้ (KM Action Plan) คณะทางานได้ร่วมกัน บ่งชี้ความรู้ สร้างและแสวงหาความรู้ จัดกิจกรรม
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ มีการประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ เพื่อหาวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด ดังนี้
ก่อนดำเนินกำร
๑. เลือกวิธีที่เหมำะสมสำหรับกำรทำควำมสะอำดข้อมูล ซึ่งวิธีการทาความสะอาดข้อมูล ขึ้นอยู่กับ
ความสะอาดของข้อมูล ว่ามีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ซึ่งในกระบวนการ ETL หมายถึง การสกัด (Extraction)
การส่งผ่าน/แปลงข้อมูล (Transformation) และการนาข้อมูลเข้า (Loading) วิธีทาความสะอาดข้อมูลที่นิยมใช้ ดังนี้
- ทาความสะอาดเบื้องต้นโดยการตรวจสอบด้วยสายตา แล้วจึงทาความสะอาด
- ท าความสะอาดโดยใช้ Tools เช่ น Function VLookUp ของ Microsoft Excel, เขี ยนโปรแกรม
หรือใช้ Regular Expression
๒. พิจำรณำขนำดของข้อมูล ซึ่งมีส่วนสาคัญหากเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ ไม่เหมาะที่จะแก้ไขด้วยมือ
หากเป็ น ข้ อ มู ล ปริ ม าณน้ อ ย สามารถตรวจสอบด้ ว ยสายตา และแก้ ไ ขหรื อ จั ด รู ป แบบให้ เป็ น ไปตามรู ป แบบ
ในระบบฐานข้อมูล ได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ Tools
๓. มี Data Dictionary ซึ่งเป็นสิ่ งสาคัญที่จะทาให้ รู้ว่าข้อมูลแต่ละคอลัมน์ แต่ละฟิล ด์ เป็นข้อมูล
อะไร มีหน่วยวัดอย่างไร ค่าของข้อมูล ประเภทข้อมูล ซึ่งอาจมีการกาหนดชื่อเขตของข้อมูลแตกต่างกัน เนื่องจากข้อมูล
มาจากหลายแหล่ง เช่น รายการข้อมูล “เพศ” บางหน่วยงานใช้ Sex บางหน่วยงานใช้ Gender เป็นต้น
กำรดำเนินกำรทำ Data Cleaning โดยเลือกใช้วิธีที่เหมำะสม
๑. สำหรับผู้ปฏิบัติงำนทั่วไป มีวิธีการ ดังนี้
๑) ตรวจสอบด้ ว ยสายตา ด้ ว ยการ print out ข้ อ มู ล มาตรวจสอบ ท าค่ า ที่ ห ายไปปรั บ ให้
มีความ Smooth หากมีข้อมูลสูญหายให้แทนค่าข้อมูลด้วยการเติมค่าคงที่ค่าหนึ่ง (ค่าที่กาหนดขึ้น) หรือเติมค่า
ที่หายด้วยมือเปล่า

๒) การแยกคา หากได้รับข้อมูลที่มีทั้งคานาหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล อยู่ร่วมกัน ต้องแยกออกออกจากกัน
๓) ตั ด เครื่ อ งหมาย หรื อ อั ก ขระที่ ไ ม่ มี ค วามหมายออก เช่ น ID มี (-) หรื อ เว้ น วรรค ต้ อ งตั ด
เครื่องหมาย หรือลบช่องว่างออก
๔) การแปลงรูปแบบวันที่ วันเดือนปีเกิด ต้องจัดให้มีรูปแบบตามที่กาหนดในฐานข้อมูลคือ ป/ด/ว
หากเป็น ค.ศ. ต้องทาเป็น พ.ศ. ระมัดระวังการแสดงค่าใน Excel ที่มักแสดงค่าผิดจากเดิมโดยอัตโนมัติ
๕) ข้อ มูล ที่ อ ยู่ ต้อ งแยกค า บางหน่ ว ยงานมีเลขที่ แ ละชื่ อ ตาบล อ าเภอ จังหวัด รวมอยู่ ในฟิ ล ด์
เดียวกันทั้งหมด อาจต้องใช้เวลาในการกรองหลายครั้ง
๖) ข้อมูลตัวเลข ต้องระมัดระวัง หากนาไปใช้งานต่อ เช่น รหัสที่มีเลข “๐” อยู่ข้างหน้า ต้องแปลง
รูปแบบตัวเลขให้เป็นตัวอักษรก่อน จึงจะแสดงผลครบถ้วน
๗) กรองข้ อ มู ล หลายครั้ ง จนกว่ า จะได้ ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการ ทั้ ง นี้ อ าจใช้ Function VLookUp
ของ Microsoft Excel ที่ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปสามารถใช้งานได้
๘) จดบันทึกความผิดพลาด ในแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล
๒. สำหรับโปรแกรมเมอร์ หรือนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ มีวิธีการ ดังนี้
- ใช้ Text Editor Tools ใช้ ในการกรองข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เช่ น Edit Plus, Notepad+, Eclipse
Visual Studio ทาการ save และ Import เข้า Database
- Regular Expression เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดกลุ่ม/ค้นหาข้อความที่ต้องการ เช่น ข้อมูล
เป็ น “สป.ศธ.” และ “สป ศธ” อ่านเหมือ นกัน แต่ค วามหมายต่ างกั น ต้อ งมี เทคนิ ค ในการแยก/กรองข้ อมู ล
โดยกาหนด pattern ของข้อความที่ถูกต้อง และดาเนินการเอาช่องว่าง ตัวอักขระที่ไม่จาเป็น ที่ไม่สื่อความหมาย
(.) (,) ( ' ) (/) (-) ออกและใช้ การ replace คาที่ถูกต้องอีกครั้ง มี Database เพื่ อเก็บ log การประมวลผลเพื่ อน า
กลับมาดูได้อีกครั้ง
๓. จดบันทึกขั้นตอนโดยละเอียด หากมีการทากระบวนการซ้า คนอื่นสามารถทาได้
กำรดำเนินกำรหลังกำรทำ Cleaning Data
๑. นาข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลตามรูปแบบที่กาหนด
๒. รวบรวมข้อผิดพลาด หารือร่วมกับหน่วยงานที่เป็นผู้จัดส่งข้อมูล
ข้อควรระวังเพื่อมิให้เกิดข้อมูลที่ไม่สะอำด
๑. กาหนดมาตรฐานรายการข้อมูล และมีการปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ
๒. ต้องมีการตรวจสอบหรือปรับปรุงรายการข้อมูลหลักให้ทันสมัยอยู่เสมอ
๓. สร้างความตระหนักของผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดคุณภาพของข้อมูลที่ดี

