
Exercise
การดงึขอ้มลูจากเว็บมาใชง้าน

สาระสําคญั

1. โมดลู: คน้หา รวบรวม และจัดทํารปูแบบขอ้มลูที� เหมาะสม1

2. บทเรยีน: หาขอ้มลูออนไลน์  
3. หวัขอ้ยอ่ย: การดงึขอ้มลูจากเว็บมาใชง้าน

4. วตัถปุระสงค:์ ดงึขอ้มลูจากเว็บดว้ย webscraper.io  
5. เวลา: 45-60 นาที

ขั �นตอน
1. ขั �นแรก เครื�องมอื webscraping ที�เราจะใชนั้�นจะใชเ้ว็บเบราวเ์ซอร ์Chrome เป็นหลกั ดงันั�นคณุ

ตอ้งใชเ้บราวเ์ซอร ์Chrome หากยงัไมม่คีณุจะตอ้งดาวนโ์หลดและตดิตั �งเสยีกอ่น
2. หลงัจากคณุเปิดใช ้Chrome ในคอมพวิเตอรข์องคณุแลว้ ใหไ้ปที� webscraper.io เพื�อตดิตั �งสว่น

ขยายเบราวเ์ซอร ์Web Scraper

1 เอกสารนี�ดดัแปลงมาจากคูม่อืการอบรม Introduction to Data Literacy ของธนาคารโลก โดย Eva Constantaras และปรับปรงุ
โดย Yan Naung Oak, Open Development Cambodia และ Open Development Initiative ซึ�งไดรั้บอนุญาตภายใต ้Creative
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
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https://www.google.com/chrome/
https://webscraper.io/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


3. หากคณุคลกิที�ปุ่ ม "ตดิตั �ง" ที�ดา้นบนคณุจะถกูนําไปที� Chrome เว็บสโตรซ์ ึ�งคณุจะสามารถเพิ�ม
Web Scraper extension ลงในเบราวเ์ซอรข์องคณุ

4. คณุอาจจะตอ้งปิด - เปิดเพื�อเริ�ม Google Chrome ใหม่ (ขั �นตอนเพิ�มเตมิ)
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https://chrome.google.com/webstore/detail/web-scraper/jnhgnonknehpejjnehehllkliplmbmhn?hl=en


5. คลกิที� "เพิ�มลงใน Chrome" (Add to Chrome) แลว้คณุจะเห็นขอ้ความแจง้วา่ Web Scraper ได ้
รับการเพิ�มลงในเบราวเ์ซอรข์องคณุแลว้

6. ทนีี�มาดขูอ้มลูที�เรากําลงัจะดงึมาใชก้นั เราจะดงึขอ้มลู members of the Cambodian Chamber of
Commerce (ทดลองขั �นสงู) ตามตวัอยา่งดา้นลา่ง:
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http://www.ccc.org.kh/member-directory/
http://www.ccc.org.kh/member-directory/


1. กด F12 เพื�อเปิด devtool และเลอืก ‘Web scraper’
2. หากคณุคลกิขวาที�ใดกไ็ดใ้นหนา้ตา่งเบราวเ์ซอร ์เพื�อเปิดเมนูขึ�นมา คณุสามารถคลกิที� "ตรวจสอบ"

(inspect) เพื�อเปิดเครื�องมอืนักพัฒนาซอฟตแ์วรข์ ึ�นมา
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3. หลงัจากนั�น คณุจะเห็นแท็บ“ Web Scraper” ปรากฏอยูใ่นเครื�องมอืสําหรับนักพัฒนา

4. คลกิไอคอน hambugger (...) เพื�อเลอืกการแสดงผลหนา้ตา่ง "Dock side" ไปที�ดา้นลา่งของ
หนา้ตา่งเบราวเ์ซอร์

5. ไปที� “สรา้งแผนผังไซตใ์หม”่ > “สรา้งแผนผังไซต”์
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หลงัจากเลอืกสรา้งไซตแ์ม็บใหม ่“Create Sitemap” ใหก้รอกชื�อดงันี�:

ใหก้รอกในชอ่ง Sitemap name: cambodia_chamber_of_commerce

ป้อนในชอ่ง Start URL: http://www.ccc.org.kh/member-directory/

และกดปุ่ ม “Create Sitemap”  ระบบจะแสดงหนา้จอใหมใ่หค้ณุเลอืกกดปุ่ ม “Add new selector” เพื�อเลอืก
ขอ้มลูบนเว็บใหร้ะบบสเครปขอ้มลู ไมว่า่จะเป็นป้ายชื�อ ขอ้ความทั �งยอ่หนา้ หรอืลงิกข์องรปู

ใหก้ดปุ่ ม “Add new selector”

ระบบจะแสดงหนา้จอใหป้้อนขอ้มลูการเลอืกองคป์ระกอบที�จะดงึจากเว็บ

ป้อนในชอ่ง Id box เป็น “member_info” และเลอืกในชอ่ง Type เป็น “Element”
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http://www.ccc.org.kh/member-directory/


จากนั�น กดปุ่ ม  “Select” และเลื�อนเมาสข์องคณุมาบรเิวณองคป์ระกอบของเว็บที�คณุตอ้งการดงึขอ้มลู คณุจะ
เห็นแถบกลอ่งสปีรากฏ และเลื�อนเมาสใ์หค้รอบคลมุขอ้มลูที�ตอ้งการทั �งหมด ดงัภาพ
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ตอนนี� เราตอ้งการใหโ้ปรแกรม Web Scraper รูว้า่มบีรเิวณองคป์ระกอบที�ตอ้งการดงึขอ้มลู ซึ�งเป็นขอ้มลู
สมาชกิในหนา้นี�อยูห่ลายกลอ่ง เราจําเป็นตอ้งเลอืก “Multiple” และเลื�อนใหเ้มาสค์รอบคลมุกบักลอ่งอื�น ๆ
ของสมาชกิทกุคนที�แสดงในหนา้นั�น

ตอนนี� เราจะเห็นขอ้มลูสมาชกิของทกุคนมแีถบสคีรอบคลมุดงัภาพดา้นลา่ง ใหเ้รากดปุ่ ม   “Done
selecting!”
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หนา้จอขอ้มลูของขอ้มลูที�ตอ้งการดงึควรจะแสดงผลเชน่เดยีวกบัหนา้จอดา้นลา่งนี� จากนั�นใหก้ดปุ่ ม   “Save
selector”.
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หลงัจากนั�น โปรแกรมจะแสดงหนา้จอตามดา้นลา่ง ซึ�งแสดงขอ้มลูของสมาชกิ  “member_info” selector  ที�
ไดส้รา้งไว ้

กดที�ชื� “member_info” เพื�อเขา้ไปกําหนดรายละเอยีดยอ่ยของสมาชกิที�ตอ้งการใหโ้ปรแกรมดงึขอ้มลู   

คณุควรจะเห็นเสน้ทางของขอ้มลู Path “_root / member_info” บนมมุมองตวัเลอืกที�เราเลอืก ใหก้ด “Add
new selector” เพื�อเพิ�มขอ้มลูที�ตอ้งการเลอืกภายใตข้อ้มลูสมาชกิ
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เราจําเป็นตอ้งเลอืกขอ้มลูในรายละเอยีดของแตล่ะกลอ่งภายใตข้อ้มลูสมาชกิ (“children” of the
member_info selector) เมื�อคณุกดปุ่ ม “Select” แถบกลอ่งสเีหลอืงจะปรากฏเหนอืบรเิวณที�คณุไดเ้ลอืกไว ้ 

เราจะสรา้งตวัเลอืก เริ�มจากชื�อสมาชกิ (Name) โดยเลื�อนเมาสไ์ปเลอืกชื�อสมาชกิ

พมิพใ์นชอ่ง Id วา่ “name” และเลอืกประเภทในชอ่ง Type เป็น “Text”

กดปุ่ ม “Done selecting!” และเลอืกกด “Save selector” เพื�อบนัทกึขอ้มลู

สรา้งขอ้มลูตวัเลอืกในลกัษณะเดยีวกนัเพื�อเพิ�มขอ้มลูของสมาชกิตาม Id ตอ่ไปนี�  

● name
● company_name
● member_type
● title_in_chamber
● title_in_company
● address
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หลงัจากที�บนัทกึตวัเลอืกขอ้มลูทั �งหมดแลว้ คณุจะมลีสิตภ์ายใต ้ “member_info” parent selector ดงันี�

กด “_root” เพื�อยอ้นกลบัไปตวัเลอืกที�สรา้งไวใ้นตอนแรก  

ตอนนี� คณุคลกิดขูอ้มลูตวัอยา่ง “Data preview” ของ “member_info” ได ้และคณุจะเห็นขอ้มลูตวัอยา่งที�
จะทําการดงึ ดงัภาพดา้นลา่ง  

คณุสามารถดไูซตแ์ม็บที�สรา้งในรปูแบบของกราฟเชื�อมตอ่ไดภ้ายใตเ้มนู Sitemap ซึ�งจะแสดงความสมัพันธ์
ของขอ้มลูที�คณุไดเ้ลอืกไวอ้ยา่งชดัเจน
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ถงึขั �นนี� เราจะมขีอ้มลูที�จะดงึจากหนา้เว็บเพยีง 1 หนา้เทา่นั�น แตเ่ว็บไซตน์ี�มสีมาชกิหลายคนแสดงใหเ้ห็น
เลขหนา้ที�ดา้นลา่งของเว็บไซต ์เราจะดงึขอ้มลูทั �งหมดนี�ไดอ้ยา่งไร?

เราจะใชเ้ครื�องมอื Web Scrape ตวันี�ดงึขอ้มลูจากทกุหนา้ไดอ้ยา่งงา่ยดาย

 ขั �นแรก กลบัไปยงัหนา้แรก  “_root” page และกดปุ่ ม “Add new selector”

ตอนนี� เราตอ้งสรา้งตวัเลอืกหนา้ ดงันั�นกําหนดชื�อ Id ใหเ้ป็น “pagination” และเลอืกประเภทของขอ้มลูเป็น
“Link”  คณุตอ้งกดเลอืก “Multiple” ดว้ย จากนั�น กดปุ่ ม “Select” และเลื�อนเมาสไ์ปเลอืกเลขหนา้ทั �งหมดที�
อยูด่า้นลา่งของเว็บไซต ์ดงัภาพ  

สิ�งสําคญัในขั �นตอนนี�คอื เลอืกทั �ง   “_root” และ “pagination” ใหเ้ป็นตวัเลอืกหลกั  คณุสามารถทําไดโ้ดยกด
ปุ่ ม “Ctrl” (สําหรับ Windows) หรอืปุ่ ม “Command” (สําหรับ Mac) ในขณะที�กดปุ่ ม
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คณุตอ้งกลบัไปที�ตวัเลอืกขอ้มลูสมาชกิ เพื�อเลอืกใหท้ั �ง  “pagination” และ “_root” เป็นตวัเลอืกหลกัดว้ย
เชน่กนั  โดยกลบัไปที�หนา้  “_root” และกดปุ่ ม “Edit” ของแถว “member_info” เพื�อแกไ้ขขอ้มลู

ตอนนี� คณุกส็ามารถเลอืก  “pagination” และ “_root” เป็นตวัเลอืกหลกัไดต้ามรปู และกดปุ่ ม  “Save
selector”.

ตอนนี� ถงึเวลาเริ�มสเครป ดงึขอ้มลู ใหก้ดไปที�เมนู   “Sitemap cambodia_chamber_of_commerce” และ
เลอืก “Scrape”
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หนา้จอใหมจ่ะปรากฎ ดงัภาพดา้นลา่ง คณุสามารถปลอ่ยขอ้มลูไวต้ามนั�นไมต่อ้งแกไ้ข และคลกิใหเ้ริ�มทํา
งาน “Start scraping”.

หลงัจากนั�น จะมหีนา้จอ pop-up แสดงหนา้ขอ้มลูที�คณุใหโ้ปรแกรมดงึขอ้มลูตามที�กําหนดตวัเลอืกไว ้
โปรแกรมจะใชเ้วลาเล็กนอ้ยในการดงึขอ้มลู

เมื�อทํางานจบแลว้  คณุจะเห็นขอ้ความดงัดา้นลา่งแสดงใหเ้ห็นพรอ้มลงิกใ์หด้าวนโ์หลดไฟลใ์นรปูแบบ CSV
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การประเมนิ

ทดสอบการแปลงขอ้มลูจํานวนมากจากเว็บ เพื�อนําไปใชง้านและการวเิคราะหต์อ่ได ้
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