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 This research using the association rule discovery is one technique of applied data 
mining technique to improve model for predicted web content. The two Data sets had been 
collected. First data set is Proxy servers of Silpakorn University. Second data set collected 
database web page for classify group web and they were created data relationship. This research 
select data such as: Date, Time, Group web and Web for created model .The model is considering 
by confident and support values. The results of test train model showed that model can predict 
web content for next day, also by using this technique, the future accesses of websites predict 
corrected 66.67%. We also present a web content prediction system which has been implemented 
based upon the proposed method and discuss our experimental results on real web data. 
 The results can predict web page access. It can increase efficient of Proxy servers by 
using this technique. If efficient of Proxy server increases, the performance of internet access will 
be improved and this can reduce traffic in networks. However, this technique could not be used 
for abnormal phenomenal such as protest, disaster or festival, etc. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ในยุคปจจุบันเครือขายอินเทอรเน็ตถือเปนเทคโนโลยีที่มีความสําคัญอยางมากในการศึกษา
คนควาขอมูล รวมทั้งการบริการตางๆ   เชน เวิลดไวดเว็บ  (World Wide Web) หรือเรียกโดยยอวา 
เว็บ ซ่ึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีของเครือขายอินเทอรเน็ต  ทําใหลดขอจํากัดของเวลาและ
สถานที่   เชน   การศึกษาขอมูลทางวิชาการ   หรือการประกอบธุรกรรม   และมีการใชใน
สถาบันการศึกษาที่มีการคนควาวิจัยเปนอยางมาก   

การเรียกใชเว็บ  นั้นในองคกรสวนใหญมีการนําระบบพรอกซี่  (Proxy) มาใชเพื่อจัดเก็บ
ขอมูลรายละเอียดเว็บไซตที่เคยมีการเรียกใชไวที่ระบบพรอกซี่  หากมีผูใชเรียกใชเว็บเดิมนี้อีกก็จะ
ทําการดึงขอมูลเว็บที่อยูในพรอกซี่  มาใหกับผูใชซ่ึงทําใหผูใชไดรับขอมูลเร็วกวาการเรียกใชงาน
ตรงจากเว็บตนฉบับ (Original Web) และยังเปนการลดความหนาแนนของระบบเครือขายไดเปน
อยางดี แตเนื่องจากพรอกซี่มีการทํางานแบบ Cache คือมีปริมาณของเว็บที่เก็บในหนวยความจําของ
เครื่อง แมขายพรอกซี่จํานวนจํากัดไมสามารถจะจัดเก็บเว็บทั้งหมดซึ่งมีจํานวนมากได จึง
จําเปนตองมีการลบออก (page out) ซ่ึงบางครั้งเว็บที่ลบออกไปมีการเรียกใชอีก ทําใหตองเสียเวลา
ในการไปดึงจากเว็บตนฉบับมาใหม (page in) ทําใหประสิทธิภาพการทํางานของพรอกซ่ีลดลง ซ่ึง
สามารถวัดไดจากอัตราการพบในพรอกซี่(Hit Rate) 

ดวยปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงไดจัดทําโครงการวิจัยขึ้นเพื่อเพิ่มอัตราการพบ โดยใชเทคนิค
เหมืองขอมูลเพื่อทํานายเว็บเพจที่จะมีการเรียกใชในอนาคต 
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1.1 วัตถุประสงคการวิจัย 
1.1.1 เพื่อศึกษาการทํางานของเหมืองขอมูล    
1.1.2 พัฒนาโมเดลเพื่อใชในการทํานายแนวโนมการใชงานเว็บในอนาคต โดยใชเทคนิค

การ ทําเหมืองขอมูล 
1.1.3 ทดสอบความถูกตองโมเดลที่พัฒนาขึ้น 
1.1.4 เพื่อนําโมเดลที่พัฒนาขึ้นมาประยุกตใช 

 
1.2  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.2.1 เพื่อทราบโมเดลในการทํานายแนวโนมการใชงานเว็บในอนาคตซึ่งใชเทคนิคการทํา
เหมืองขอมูล 

1.2.2 สามารถนําอัลกอริทึมที่ไดศึกษามาไปประยุกตใชในการปรับปรุงการทํางานของ
ระบบพรอกซี เซิรฟเวอร ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทําการดึงขอมูลมาเก็บไว
ลวงหนากอนที่ผูใชจะเรียกใช (Prefetch)  เพื่อชวยใหการใชงานเว็บรวดเร็วขึ้น 

 
1.3  ขอบเขตการวิจัย 

การพัฒนาโมเดลเพื่อใชในการทํานายแนวโนมการใชงานเว็บในอนาคตโดยใชเทคนิคการ
ทําเหมืองขอมูล มีขอบเขตการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเก็บขอมูลการใชเว็บภายใน
มหาวิทยาลัย เปนเวลา  3 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2548 ถึง วัน 30  พฤศจิกายน 2548 

 
1.4  ขั้นตอนการดําเนินการวจัิย 
 ในงานวิจยันี้สามารถแบงขั้นตอนในการดําเนินการวิจยัออกเปน 7 ขั้นตอน ดังนี ้

1. เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ  
2. วิเคราะหและเลือกใชทฤษฎแีละอัลกอริทึมที่เหมาะสม 
3. สรางโมเดล 
4. ทําการทดลองทํานายเนื้อหาของเว็บ 
5. วิเคราะหผลการทดลองโดยการเปรียบเทยีบประสิทธิภาพ 
6. สรุปผลการทดลอง 
7. รวบรวมขอเสนอแนะ 
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1.5    เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1.5.1     ฮารดแวร 
- Intel Pentium M 1.73 GHz 
- RAM  512  MB 
- Hard disk 80 GB  

1.5.2 ซอฟตแวร 
-       ระบบปฏิบัติการ  : Window XP Professional 

       -      ฐานขอมลู   : SAS 9.1 
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บทที ่2 
ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของในบทนี้ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ประกอบดวย   
1)  การทําเหมืองขอมูล (Data mining )  
2)  ระบบพรอกซี เซิรฟเวอร  (Proxy server) 
3) วิวัฒนาการของเหมืองขอมูล   
4)  รูปแบบในการทําเหมืองขอมูล  
5)  ขั้นตอนการทําเหมืองขอมูล   

  6) ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

1. การทําเหมืองขอมูล(data mining) 
มีผูใหคําจํากัดความของการทําเหมืองขอมูลไวหลายคําจํากัดความ ดังนี้ 
การทําเหมืองขอมูล หมายถึง การสํารวจและวิเคราะหขอมูลท่ีมีขนาดใหญเพ่ือคนหา

รูปแบบหรือกฏท่ีซอนอยูในขอมูลนั้น และนําความรูที่คนพบไปใชประโยชนในการพัฒนาองคกร        
( Berry and Linnoff  2004 : 7) 

การทําเหมืองขอมูล หมายถึง   กระบวนการท่ีกระทํากับขอมูลจํานวนมากเพื่อคนหา
รูปแบบและความสัมพันธที่ซอนอยูในชุดขอมูล (บุญเสริม  กิจศิริกุล 2545 : 2) 

การทําเหมืองขอมูล หมายถึง   กระบวนการที่นําขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูลขนาดใหญ
มาทําการศึกษา วิเคราะห ทําความเขาใจ และนําผลลัพทที่ไดจากการศึกษามาใชในการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ (Connolly and E.Begg  2002 : 1115) 

  การทําเหมืองขอมูล หมายถึง ขบวนการทํางาน( process) ที่สกัดขอมูล (Extract data) 
จากฐานขอมูลขนาดใหญ (Large Information) เพื่อใหไดสารสนเทศ (Usefull Information) ที่เรายัง
ไมรู (Unknown data) โดยเปนสารสนเทศที่มีเหตุผล (Valid) และสามารถนําไปใชได (Actionable) ซึ่ง
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เปนสิ่งสําคัญในการที่จะชวยการตัดสินใจในการทําธุรกิจ (Data Mining & Data Exploration  
Lab คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง:2005) 

 
2. ระบบพรอกซี เซิรฟเวอร (proxy server)  

พรอกซี เซิรฟเวอร หรือเรียกวา แคช (Cache) คือการนําเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการ
แกกลุมผูใชที่อยูในบริเวณเดียวกัน และกําหนดใหผูใชทุกคนเรียกใชขอมูลเว็บ ผานเครื่องคอมพิวเตอร
น้ี โดยเครื่องดังกลาวจะมีการติดตั้งโปรแกรมเพื่อทําหนาที่เรียกขอมูลเว็บมาใหบริการแกผูใช และ
จัดเก็บขอมูลท่ีเคยถูกเรียกนั้นไว ในเครื่อง เพื่อใหบริการแกผูใชขอมูลนั้นซ้ําไดทันทีโดยไมตอง
เสียเวลาไปเรียกขอมูลมาจากแหลงขอมูลใหม ซึ่งวิธีนี้ทําใหผูใชสามารถเรียกใชขอมูลที่เคยมีผูเรียกใช
มากอนไดรวดเร็วข้ึน เนื่องจากไมตองเสียเวลาไปเรียกขอมูลจากแหลงขอมูลใหม ทําใหประสิทธิภาพ
ในการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพิ่มขึ้น ( มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร:2005) ดังรูปที่ 1 

 
หลักการทํางานของพรอกซี เซิรฟเวอร 

เมื่อมีผูใชบริการทําการเรียกขอมูลของเว็บไซต (Web Site) โดยผานพรอกซ ีเซริฟเวอร
ในครั้งแรก พรอกซี เซิรฟเวอรจะทําการตรวจสอบวา มีขอมูลของเว็บไซตน้ันมีอยูหรือไม หากพบวาไม
มีขอมูลพรอกซี เซิรฟเวอรจะทําการเรียกขอมูลน้ันจากเว็บไซตแลวเก็บไวในเครื่อง และเมื่อมี
ผูใชบริการทําการเรียกเว็บไซตน้ีอีกครั้งพรอกซี เซิรฟเวอรจะทําการสงขอมูลไปยังเครื่อง ของ
ผูใชบริการทันที ในกรณีที่ เว็บไซตมีการปรับปรุงขอมูลพรอกซี เซิรฟเวอร จะทําการตรวจสอบขอมลูที่
มีอยูวา ปรับปรุงหรือไม และจะทําการปรับปรุงขอมูลใหมทันที ในกรณีท่ีมีผูเรียกใชบริการก็จะได
ขอมูลท่ีปรับปรุงอยูเสมอ (ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:2005) 

ซ่ึงกรณีท่ีขอมูลบนเว็บไซตมีการปรับปรุงอยูตลอดเวลานั้น พรอกซี เซิรฟเวอร จะตอง
ไปปรับปรุงขอมูลจากเว็บเซิรฟเวอร( Web Server) เนื่องจากไมไดเปนขอมูลที่ไดมาจากเว็บเซิรฟเวอร 
โดยตรงจึงอาจทําใหผู ใชบริการไดรับขอมูลที่ไมเปนปจจุบัน หรือ เสียเวลาในการรอรับขอมูล
จากพรอกซี เซิรฟเวอร ซึ่งตองไปปรับปรุงขอมูลจากเว็บเซิรฟเวอร กอนถึงจะนําขอมูลมาใหบริการแก
ผูใชได 
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รูปที่  1  การทาํงานของ Proxy server 
 

  ระบบพรอกซี  เซิรฟเวอรที่ นิยมใชมากที่ สุด  และมีความสามารถสูง  คือ squid 
(www.squid-cache.org) ซึ่งจะมีมาพรอมกับลินุกซเซิรฟเวอรทุกตัว โปรแกรม Squid เปนพรอกซี
เซิรฟเวอร ที่มีคุณสมบัติในการจํากัด ควบคุมการแอกเซสเขาสูเว็บไซตภายนอกองคกรไดเปนอยางดี
และมีประสิทธิภาพ ที่เรียกวา Access Control List ( ACL ) ซึ่งเปนการนิยามช่ือลิสตขึ้นแทนคุณสมบัติ
ของสิ่งที่ตองการอางอิง จากนั้นจึงตั้งขอกําหนดลงไปวาตองการใหลิสตน้ันสามารถแอกเซสผาน       
พรอกซี ไดหรือไม ดังนั้นการที่เสริมการทํางานของอินเตอรเน็ตเซิรฟเวอรดวย Squid Proxy Server จึง
เปนการควบคุมการเขาสูอินเตอรเน็ตของผูใชงานในองคกรไดตามตองการ และยังชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหแกระบบอีกดวยเพราะ Squid จะมีคุณสมบัติเปน HTTP Object cache ที่ชวยเก็บขอมูล
จากเว็บไซตภายนอกไวในหนวยความจํา ( RAM และฮารดดิสก ) ของตัวเซิรฟเวอรเองอีกดวย ชวยให
การเรียกเวบ็ไซตที่เคยเขาถึงมากอนทําไดรวดเร็วย่ิงขึ้น เนื่องจากมีขอมูลบางสวนของเว็บเพจที่ ยังคงอยู
ในแคช 

สําหรับระบบเครือขายท่ีจะใชงาน squid อาจจะใชการแชรอินเทอรเนต็ผานโมเด็มท่ีติดตั้งไว
ที่เครื่องคอมพวิเตอรที่รนัระบบปฏิบัติการลีนุกซ และ Squid ดังรูปท่ี 2 
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Proxy server 

Client 
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Client 
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รูปท่ี 2 ระบบเครือขายท่ีใชงาน Squid 
ท่ีมา : ธีรภัทร มนตรีศาสตร, Squid Proxy Caching Server [Online], Accessed 5 November 2005. 
Available from http://micro.se-ed.com/content/mc205/MC205_181.asp 
 

Access Log ของ Squid 
เมื่อเครื่องลูกขายเรียกใชงานเว็บไซตภายนอก จะทําการติดตอผานพอรต 8080 มายัง

เครื่องเซิรฟเวอรลีนุกซท่ีรัน Squid ไว เราสามารถมอนิเตอรดูความเคลื่อนไหวของการเรียกใชงาน
ดังกลาวไดจาก LOG ไฟลของ squid จะเห็นขอความแสดงเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ Squid 
ได ดังรูป ซ่ึงเราสามารถตีความหมายได เชน  

TCP_MISS หมายถึง การรองขอนั้นไมมีการแคชขอมลูไว กรณน้ีีจะตองไป GET มาจากเว็ป
ไซตปลายทางมาจริง ซึ่งจะตองสิ้นเปลืองแบนดวธิของโมเด็ม  

TCP_HIT หรือ TCP_MEM_HIT หมายถึง มีขอมูลท่ีเครือ่งลูกขายรองขอมาอยูแลวในแคช 
กรณีน้ีไมมกีารใชแบนดวธิ 
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1025162259.349 6 192.168.0.254 TCP_MEM_HIT/200 440 GET 
http://www.thairath.co.th/picuse/rmore_it.gif - NONE/- image/gif 
1025162259.454 11 192.168.0.254 TCP_MEM_HIT/200 653 GET 
http://www.thairath.co.th/picuse/foot_it.gif - NONE/- image/gif 
1025162259.758 3 192.168.0.254 TCP_HIT/200 9413 GET 
http://www.thairath.co.th/link/schedule.jpg - NONE/- image/jpeg 
1025162259.970 17 192.168.0.254 TCP_HIT/200 8550 GET 
http://www.thairath.co.th/link/IT.banner.gif - NONE/- image/gif 
1025162263.053 3321 192.168.0.254 TCP_MISS/200 400 GET 
http://adserve.inet.co.th/jnserver/SITE=thairath.co.th/AREA=thairath.index/AAMSZ=195x
39 - DIRECT/203.150.14.102 application/x-javascript 
1025162263.165 2992 192.168.0.254 TCP_MISS/200 430 GET 
http://www.thairath.co.th/pichead/dotrd.gif - DIRECT/203.151.217.25 image/gif 

รูปท่ี 3 ตัวอยางไฟล access.log 
ท่ีมา :ธรีภัทร มนตรีศาสตร, Squid Proxy Caching Server [Online], Accessed 5 November 2005. 
Available from http://micro.se-ed.com/content/mc205/MC205_181.asp 
 

ไฟล access.log ของ squid นี้จะมีขนาดเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ จนอาจทําใหเนื้อที่ดิสกเตม็ และ
สรางปญหาใหกับระบบไดโดยอาจจะเขียนเปนเชลลสคริปตเพ่ือทําให Log ไฟลเกิดการหมุนเวียนกัน
ไป ในแตละสัปดาหก็ได 

ปจจุบันมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการทํางานของระบบพรอกซี เซิรฟเวอรมากมาย ซึ่ง พรีเฟช 
(Prefetching) หรือการกําหนดเงื่อนไขการจัดเตรียมขอมูลลวงหนาของโปรแกรม เพื่อใหสามารถแสดง
หนาเว็บเพจของเว็บไซตที่เราไปเรียกใชรวดเร็วข้ึนนั้น     ถือเปนการพัฒนาระบบ        พรอกซี 
เซิรฟเวอรวิธีหนึ่ง (อุดมทรัพย   กรรดิพณิชกุล: 2000) 
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3. วิวัฒนาการของเหมืองขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 วิวัฒนาการของเหมอืงขอมูล 
ท่ีมา : Han, Jiawei and Micheline Kamber, Data Mining Concepts and Techniques. (USA : Morgan 
Kaufman,2001), 2.  

Data Collection and Database Creation 
(1960s and earlier) 
- Primitive file processing

Database Management Systems 
(1970s –early 1980s) 
- Hierarchical and network database 
systems 
- Relational database systems 
- data modeling tools:  
   entitity-relationship model,etc. 
- Indexing and data organization 
techniques: 
  B+ - tree , hashing, etc. 
- Query languages: SQL,etc. 

Web-based 
Databases Systems 
( 1990s – present) 
- XML-based database    
system 
- Web mining 

Advanced Database 
Systems 
(mid-1980s – present) 
- Advanced data 
models:  
  extended-relational, 
  object-oriented, 
  object-relational, 
deductive 
- Application-oriented: 
  spatial, temporal, 

Data Warehousing and Data 
Mining 
(late 1980s – present) 
- Data warehouse and OLAP 
technology

New Generation of Intergated Information 
Systems 
(2000 - … ) 
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จาก รูปที่ 4 แสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการของการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล ตั้งแต  ป ค.ศ.  
1960  มีการนําขอมูลมาจัดเก็บอยางเหมาะสมในอุปกรณที่นาเชื่อถือ และปองกันการสูญหาย( Data 
Collection and Database Creation) ตอมามีการพัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความสามารถในการจัดการ
ขอมูลดานตาง ๆ เชน การกําหนดความสัมพันธระหวางฟลดตาง ๆ ในเรคอรด , การจัดการประมวลผล 
ปรับเปลี่ยน แกไขขอมูล และจัดการกําหนดควบคุมการใชขอมูลที่มีอยูไดอยางเปนระบบ( Database 
Management Systems) ในป ค.ศ. 1970 และในปชวงกลางของ    ค.ศ. 1980 มีการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบฐานขอมูลโดยการนําขอมูลที่จัดเก็บมาสรางความสัมพันธเชิงวัตถุเพื่อใชในการวิเคราะหและ
ตัดสินใจที่มีคุณภาพ (Advanced Database Systems) ในชวงหลังป ค.ศ. 1980 จนถึงปจจุบัน มีการรวม
รวมขอมูลมาจัดเก็บลงในฐานขอมูลขนาดใหญ เพื่อชวยสนับสนุนการตัดสินใจ และนําขอมูลจาก
ฐานขอมูลมาวิเคราะหและประมวลผลโดยการสรางแบบจําลองและความสัมพันธทางสถิติ  ป ค.ศ. 
1990 ไดเริ่มมีการจัดทําระบบฐานขอมูลบนเว็บ ( Web-base Databases Systems)  

 
4. รูปแบบการทําเหมืองขอมูล 
        เราสามารถแบงรูปแบบการสรางแบบจําลองในการทําเหมืองขอมูล ออกเปน 2 ประเภท 

คือ 
4.1 การสรางแบบจําลองเพื่อการทํานาย (Predictive Modelingหรอื Supervised 

Learning)  
      คือ การนําขอมูลที่มีอยูมาใชในการทํานายผลขอมูลในอนาคต ซึ่งการสราง

แบบจําลองรูปแบบนี้จะเนนการแบงขอมูลออกเปนกลุมตามคุณสมบัติของขอมูล ในกรณีที่ขอมูลไม
ตอเนื่อง จะใชเทคนิค การจําแนกประเภทขอมูล (Classification) และในกรณีที่ขอมูลมีความตอเนื่อง  
จะใชเทคนิค การถดถอย (regression) 

4.2 การสรางแบบจําลองในการบรรยาย (Descriptive Modelingหรอื Unsupervised 
Learning) 

    คือ การนําขอมูลที่มอียูมาศึกษา เปนการเรียนรูจากขอมูลที่มีอยูและอธิบายใหเห็น
ภาพชัดเจน ซ่ึงอาจใชเทคนิคการหาความสัมพันธ (Association) หรือ เทคนิคการจัดกลุม (Clustering) 
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5. ข้ันตอนการทําเหมืองขอมูล   
        ในการทําเหมืองขอมูลนั้นตองใชความรูจากศาสตรหลายแขนง ซึ่งประกอบดวย

ความรูทางดานตางๆ ตอไปนี้ 
- ฐานขอมูล (Database technology) เปนแหลงในการจัดเกบ็ และรวบรวมขอมูล 
- สถิติ (Statistics)  ใชสําหรับวิเคราะหขอมูลทางสถิติเบื้องตน 
- การเรยีนรูของเครื่อง (Machine learning) เปนอัลกอริทึมที่ใชในการคนหารูปแบบและ

ความสัมพันธของขอมูล 
- การมองเห็น (Visualization) เปนการแสดงผลลัพธ และ ความสัมพันธเพื่อใหผูใช

เขาใจไดงาย 
- ความรูดานวิทยาศาสตร (Information science) เปนความรูทางดานวิทยาศาตรอ่ืนๆ     

ท่ีเกี่ยวของ 
ขั้นตอนการทาํเหมืองขอมูลประกอบดวยข้ันตอนหลัก 6 ขั้นตอน ดังนี้          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 5 ขั้นตอนการทําเหมืองขอมูล 
ท่ีมา : บุญเสริม   กิจศิริกุล, “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ,” โครงการวิจัยรวมภาครัฐและเอกชน 
ปงบประมาณ 2545 โครงการยอยที่ 7 อัลกอริทึมการทําเหมืองขอมูล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546. 
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การทําความเขาใจกับปญหา (Problem Understanding )  
ขั้นตอนการทําความเขาใจปญหาประกอบดวย การตั้งวัตถุประสงคของการทํา      

เหมืองขอมูล (Determine objective) ตั้งเกณฑวัดความสําเร็จ (Define success criteria) ประเมิน
สถานการณในดานตางๆ (Assess situation) ระบุเปาหมายที่ใชในการตัดสินใจทําเหมืองขอมูล 
(Determine data mining goals) วางแผนการทําเหมืองขอมูล (Produce a project plan) วาจะเก็บขอมูล
ดวยวิธีใด และใชอัลกอริทึมไหน 

5.1 การทําความเขาใจขอมูล (Data Understanding) 
        ขั้นตอนการทําความเขาใจขอมูล ประกอบดวยรวบรวมขอมูล (Collect initial 

data) กําหนดคุณสมบัติของขอมูล (Define success criteria) อธิบายรายละเอียดของขอมูล (Describe 
data) การสํารวจขอมูล (Explore data)  การตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล (Verify 
data quality) 

5.2 การเตรียมขอมูล (Data Preparation)  
      ขัน้ตอนการเตรยีมขอมูล ประกอบดวย การคดัเลือกขอมูลทีจ่ะนาํมาใช (Select data), 

- การทําความสะอาดขอมูล (Clean data) ซ่ึงเปนกระบวนการเตรียมขอมูลให
เหมาะสมที่สุดเพ่ือนําไปใชในขั้นตอนตอไป เชน 

- แกไขขอมูลใหถูกตองสมบูรณ เชน การแกไขคาวางของขอมูลโดยใสคา 9 (เกา) 
- ปรับเปลี่ยนขอมูลใหมีคาท่ีเหมาะสมในการตัดสินใจ เชน ขอมูลที่มีคา 

“มามา” และ “ไวไว” อาจเปลี่ยนคาเปน “บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป” 
- เลือกขอมูลเฉพาะที่สนใจ เชน ตองการหาลักษณะลูกคาที่ซื้อรถเกง ไมควรนํา

รายชื่อพนักงานขายเขามาเกี่ยวของ 
- คอลัมนที่มีคาสําหรับทุกแถวเปนคาเดียว เชน “สัญชาติไทย” หรือ คอลัมนที่มี

คาไมซ้ํากันเลย เชน “หมายเลขสมาชิก” ไมควรนํามาใช เนื่องจากไมสามารถ
บอกรูปแบบของขอมูลได 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบขอมูล(Transform data) เชน นําตารางในฐานขอมูลมาเชื่อมตอ
กัน ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่สําคัญมากเนื่องจากความถูกตอง และสมบูรณของผลลัพธสุดทายซึ่งขึ้นอยู
กับวานักวิเคราะหขอมูลนั้นตัดสินใจกําหนดโครงสรางและเสนอลักษณะของขอมูลที่จะใชในการ
ประมวลผลอยางไรอยางไร กรรมวิธีนี้ รวมไปถึงการทํา Data Recording (การจัดเก็บขอมูล) และ Data 
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Format Conversion(รูปแบบในการแปลงขอมูล) เชนการแปลงเวลา unix timestamp เปนเวลาปจจุบัน 
เปนตน 

5.3 การสรางแบบจําลอง ( Modeling) 
      ขั้นตอนการสรางแบบจําลอง ประกอบดวย การเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสมในการทํา

เหมืองขอมูล (Select modeling technique) กําหนดรูปแบบการทดสอบผลลัพธ(Generate test design)     
สรางแบบจําลองตามเทคนิคท่ีเลือก (Model Building)  ทดสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของ
แบบจําลองที่สรางขึ้น(  Model Assessnt) 

5.4 การประเมินผล (Evaluation)  
             ขั้นตอนการประเมิน ประกอบดวย การประเมินผลท่ีไดจากการทดลอง(evaluate 

Results) อาจจะเปนการประเมินแบบจําลองที่สรางขึ้นดวยการลองนําไปใชกับสถานการณจริงเพื่อ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบจําลอง  การทบทวนกระบวนการ (review process) ใชเปนขั้นตอน
ถัดไปในการตัดสินใจ ( Determine next steps) 

5.5 การนําไปใช (Deployment) 
            ขั้นตอนการนําไปใช ประกอบดวย แผนการในการนําไปใช (Plan the deployment) 

และ สรุปผลของการทดลอง  
 

6. ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 การทําเหมืองขอมูลมีทฤษฏีท่ีเกี่ยวของในการวิเคราะหความสัมพันธทั้งดานคอมพิวเตอร

และทางสถิติหลายทฤษฎี โดยแตละทฤษฎีนั้นไดมีการศึกษาอัลกอรึทึมที่เกี่ยวของกบัทฤษฎตีางๆ ซ่ึงใน
ท่ีนี้ผูวิจัยจะกลาวถึงทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยที่จัดทําขึ้น ดังนี้ 

6.1.1 การจําแนกประเภทขอมูล (Data Classification) 
               เปนการแบงหมวดหมูโดยทําการกําหนดส่ิงที่เปนลักษณะเดนในแตละหมวดหมูซึ่ง
จะแบงขอมูลตามความคลายคลึงกันจากตัวอยางขอมูลท่ีมีอยู(supervised learning)  
       มีผูวิจัยนําเทคนิคการจําแนกประเภทขอมูลมาสรางตัวจําแนกขอมูล ในการวิจัยไดนํา
เทคนิคการจําแนกประเภท และเทคนิคการคนหากฏความสัมพันธ มาประยุกตใชในการจัดสรร
กฎหมายที่เหมาะสมกับคดีความ โดยนําเทคนิคเทคนิคการจําแนกประเภทขอมูลมาสรางตัวจําแนกขอมู
ลจากกฎเกณฑท่ีไดจากเทคนิคการคนหากฏความสัมพันธอีกทีหน่ึง ซึ่งตัวจําแนกขอมูลท่ีไดนี้จะ
สามารถนําไปใชทํานายคดีความแตละคดีวาควรใชกฎหมายฉบับใดในการพิจารณา ผลการวิจัยท่ีได 
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แสดงใหเห็นวาการสรางตัวจําแนกตามวิธีท่ีเสนอนี้ไดประสิทธิภาพดีกวาการสรางตัวจําแนกตาม
เทคนิค Data classification แบบปกติ นอกจากนี้ วิธีดังกลาวยังชวยแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้นจากการใช
เทคนิคการจําแนกประเภทขอมูลโดยท่ัวไปไดอีกดวย(กฤษณะ ไวยมัย และ ธีระวัฒน  พงษศิริปรีดา 
2003:143) 

 
6.1.2  ตนไมตัดสินใจ (Decsion Trees) 
           เปนการนําขอมูลมาสรางแบบจําลองการพยากรณในรูปของตนไมตัดสินใจซึ่ง 

ตนไมตัดสินใจนั้นมีการ สรางแบบจําลองการจัดหมวดหมู(Supervised Learning)ไดจากกลุมตัวอยาง
ของขอมูลที่กําหนดไดกอนลวงหนา( Training Set) โดยอัตโนมัติและสามารถพยากรณกลุมของขอมูล
ท่ียังไมเคยนํามาจัดหมวดหมูได 

           รูปแบบของตนไมจะประกอบดวยโหนด (Node) แรกสุดที่เรียกวาโหนดราก( Root 
Node) จาก โนดรากก็จะแตกออกเปน โหนดลูก(Child Node) และที่ โนดลูกก็จะมีลูกของตัวเองซึ่งโนด
ท่ีระดับสุดทายจะเรียก โหนดใบ (Leaf Node) ดังรูปที่ 6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 6 โครงสรางตนไม 
 

 อัลกอรึทึมพ้ืนฐานของตนไมตัดสินใจ คือ กรีดี อัลกอริทึม ( greedy algorithm ) ซึ่ง
เปนการคนหาจากบนลงลาง (top-down)  อัลกอริทึมนี้ สวนใหญใชกับขอมูลที่เปนแบบตอเนื่อง
( continuous data )  ซึ่งจะจํากัดขอมูลที่เปนตัวแปรตาม ( dependent variable ) 1 ตัวแปรตอ  แบบจาํลอง 

Root Node 

Child Node Child Node 

Leaf Node Leaf Node Leaf Node Leaf Node 
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ในกรณีที่มีตัวแปรหลายตัว จะตองสรางแบบจําลองของตัวแปรตามแตละตัว ซ่ึงไดมีผูพัฒนารูปแบบ
ของอัลกอรึทึมนี้มากมาย ซ่ึงแตละอัลกอริทึมก็มีความแตกตางกัน ไดแก  

 Classification and Regression Trees ( CART ) เปนอัลกอริทึมในการทําการสํารวจ
ขอมูล และทํานายขอมูล โดยใชคาสัมประสิทธิ์จีนี (GINI)ในการตัดสินใจเลือกคุณสมบัติของโหนดแต
ละตัว [Breiman,et)] 

 Chi-squared Automatic Interaction Detection ( CHAID ) เปนอัลกอริทึมท่ีคลายกับ 
CART แตมีความแตกตางกันท่ีวิธีการแยกขอมูล 

 อัลกอริทึมท่ีแพรหลายมากที่สุดคืออัลกอริทึม ID3 (Quinlan, 1986) และ C 4.5 
(Quinlan , 1993)  โดยใชคามาตรฐานเกน (Gain criterion) ในการตัดสินใจเลือกคุณสมบัติของโนดแต
ละตัว 
 มีผูวิจัยไดทําการศึกษาพฤติกรรมการใชเว็บโดยการเรียงลําดับหนาเว็บที่มีการ
เรียกใชงาน จากขอมูลจริงใน access log ที่ พรอกซี เซิรฟเวอรโดยมี           วัตถุประสงคเพ่ือทํานาย
ความตองการของผูใช และ โครงสรางของพรอกซี สําหรับทําการดึงหนาเว็บ ซึ่งงานวิจัยน้ีใชขอมูลจริง
ในการทดลอง น้ีแบงขั้นตอนในการทดลองเปน 4 ขั้น ตอน คือ ขั้นตอนการเลือกขอมูล ขั้นตอนการ
จัดการกับขอมูลเปนจัดทําขอมูลใหเหมาะสมโดยใชรูปแบบของตนไม (tree) กอนการทําเหมืองขอมูล ,  
ขั้นตอนการทําเหมืองขอมูลซ่ึงใชอัลกอริทึมตนไมตัดสินใจ และขั้นตอนสุดทายคือ ขั้นตอนของการ
ทํานาย ซึ่งผลของการทํานายที่ไดจะเก็บรวบรวมไวเพ่ือใชในการ prefetching  การทดลองนี้มีขอจํากัด
คือพิจารณาเฉพาะกรณีที่มีผูใชเพียงคนเดียว ผลการทดลองพบวาการทํานายมีความถูกตองสูง โดย hit 
ratio เหมาะสมที่สมที่สุดในการทํานายคือ 75.69% ซึ่งใชเวลาในการทํานายเพียง 1.9 ms ซึ่งถือวาใช
เวลาในการบริการโดยเฉลี่ยนอยมาก (Yi-Hung and P.Chen 2002) 

 

6.1.3 เครอืขายใยประสาท (Neural Network) 
           เปนเทคโนโลยีท่ีมีท่ีมาจากงานวิจัยดานปญญาประดิษฐ (Artificial 

Intelligence:AI) ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากการจําลองการทํางานของเซลลสมองของมนุษย เพื่อใชในการ
คํานวณคาฟงกชันจากกลุมขอมูล ซึ่งเปนวิธีการที่ซับซอนกวาวิธีอ่ืน ผลลัพธที่ไดจากวิธีนี้ จะตองนําไป
คาํนวณคาผิดพลาดกอน เพ่ือปรับคาคาถวงน้ําาหนัก (Weight) กอน 

ลักษณะของปญหาที่เหมาะกบัการใชเครือขายใยประสาท คือ 
• สามารถระบ ุคุณลกัษณะ และ ความสําคัญ ของอินพุต (input)ชัดเจน 
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• สามารถกําหนด เอาตพุต (output) ที่ชัดเจน  
• มีขอมูลตวัอยางเพียงพอในการเรียนรู 

 คุณลักษณะของเครือขายใยประสาท คือจะทํางานไดดีท่ีสุดเม่ือมีการกําหนดชวง
อินพุต( input) และ เอาตพุต (output)  ระหวาง 0 และ 1 จึงตองมีการปรับคาของขอมูลโดย Neural 
Network จะตองเรียนรูผานทางการฝก (train) ซึ่งเปนการปรับคาถวงน้ําหนัก 

 โครงสรางของเครือขายใยประสาทจะประกอบดวยโหนด ( Node ) สําหรับ Input – 
Output และการประมวลผล กระจายอยูในโครงสรางเปนชั้น ๆ ไดแก input layer , output layer และ 
hidden layers การประมวลผลของเครือขายใยประสาทจะอาศัยการสงการทํางานผานโหนดตาง ๆ ใน 
layer เหลานี้ ดังรูปที่ 7 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7   โครงสรางเครือขายใยประสาท 
 

ขั้นตอนในการนําเครือขายใยประสาทมาใชกับการทําเหมืองขอมูลในการสราง Model 
สําหรับการแยกประเภท และการทํานายคา มีดังนี ้

1. กําหนด input และ output 
2. จัดการกับ input และ output ใหมีคาอยูระหวาง 0 และ 1 
3. สราง Neural Network ที่มี topology ที่เหมาะสมกับงานนั้น 
4. Train Neural Network โดยใชตัวอยางจากชุดเทรน 
5. ทดสอบ Neural Network โดยใชชุดทดสอบซึ่งเปนอิสระจากชุดเทรน           
(ขอมูลในชุดทดสอบจะตองไมซ้ํากับขอมูลที่อยูในชุดเทรน) ถาไดผลไมเปน
ที่นาพอใจอาจจะ ตองเทรนใหม หรือเปลี่ยนชุดเทรน Topology และ              
คา Parameter ตางๆ ) 
6. นํา Model ท่ีไดไปใชในการทํานาย หรือแยกประเภท 

input Hidden processing layer Output 
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6.1.4 การแบงกลุมขอมูล (Cluster Analysis)   
          การแบงกลุมเปนเทคนิคที่ใชจําแนกหรือแบงเปนกรณี (คน สัตว ส่ิงของ หรือ 

องคกร ฯลฯ) หรือแบงตัวแปรออกเปนกลุมยอยๆ ตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป โดยกรณีท่ีอยูกลุมเดียวกันจะมี
ลักษณะที่เหมือนกันหรือคลายกัน สวนกรณีท่ีอยูตางกลุมกันจะมีลักษณะที่แตกตางกัน ดังนั้นการ
พิจารณาเลือกลักษณะตัวแปรที่จะนํามาใชแบงกลุม Caseจึงมีความสําคัญ นอกจากนั้น Case ใด Case 
หนึ่งจะอยูในกลุมหนึ่งเพียงกลุมเดียว (ดร. กัลยา วินิชยบัญชา., 2001 : 125)   

       เทคนิคCluster Analysisแบงเปนหลายประเภทโดยเทคนิคที่ใชกันมากมี 2 เทคนิค คอื 
1. Hierachical Cluster Analysis 
2. K-Means Cluster Analysis 

      เทคนิค Hierachical Cluster Analysisเปนเทคนิคที่นิยมใชกันมากในการแบงกลุม 
Case หรือแบงกลุมตัวแปรที่มีจํานวนไมมาก สามารถใชไดกับตัวแปรเชิงคุณภาพและตัวแปรเชิงปริมาณ 
ซ่ึงไมจําเปนตองทราบวาตัวแปรนั้นอยูกลุมใด และมีจํานวนกลุมมากเทาใด 

      เทคนิค K-Mean Clustering เปนเทคนิคการจําแนก Case ออกเปนกลุมยอย โดยจะ
ใชกับ Case ที่มีจํานวนมากและตองกําหนดจํานวนกลุม ตัวแปรที่ใชจะตองเปนตัวแปรเชิงปริมาณคือ
เปนสเกลอันตรภาค (Interval Scale) หรือ สเกลอัตราสวน (Ratio Scale) เทานั้น ผูวิเคราะหจะตองทํา
ขอมูลใหเปนมาตรฐานกอน 

     มีผูวิจัยไดทําการประยุกตเทคนิคการทําเหมืองขอมูลในการวิเคราะห ขอมูล access 
log จาก Publico On-line ซึ่งเปนเว็บหนังสือพิมพ  โดยใชโปรแกรมทางดานเหมืองขอมูล คือ SPSS 
Clementine และ IBM Intelligent Miner  ผูวิจัยมีการกําหนดชองทางในการเขา เว็บ Publico On-line ใน
เดือน เมษายน 1999 จํานวน 2 ชองทาง คือ ชองทางสั้น และชองทางยาว ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงขอมูล
โดยการแปลงขอมูลจากตาราง access log  ไปเปนรูปแบบของตัวเลขและ ตรรกศาสตรผูวิจัยไดทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน โดยขอมูลที่เปนตัวแปรชนิดตัวเลข สามารถ หา คาต่ําสุด สูงสุด 
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานได สําหรับขอมูลที่เปนตัวแปรตรรกศาสตร สามารถวิเคราะหไดโดย
การหาความถี่ และนําเทคนิคการแบงกลุมขอมูล clustering มาใชในการจัดกลุมของผูใชซึ่งแบงเปน 2 
กลุมคือ demographic clustering และ neural clustering  ซ่ึงผลของการวิเคราะหของการประยุกต โดย
กลุมของขอมูลท่ีเปนตรรกศาสตร พบวาลักษณะของผูอานมีรูปแบบที่เหมือนกัน โดยสวนใหญจะเขาดู
ในสวนของ กีฬาและ ขาวตางประเทศ (Paulo and Mario J.  1999) 
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 6.1.5  ฟซซีลอจิก (Fuzzy Logic) 
 ฟซซีลอจิกเปนเทคนิคในทางตรรกศาสตรหรือการคิดหาเหตุผลแบบหนึ่ง ซึ่งจะ

เปนวิธีการในการจัดการกับกฏเกณฑความรูที่มีความคลุมเครือของขอมูลแฝงอยูดวย ฟซซีลอจิก เปน
ศาสตรท่ีพยายามเลียนแบบวิธีการคิดหาเหตุผลของมนุษย  เปนวิธีการท่ีทําใหคอมพิวเตอรสามารถ
ทํางานหรือคิดหาเหตุผลไดภายใตเง่ือนไขหรือกฎเกณฑที่มีความไมแนนอนของขอมูลระดับหนึ่ง
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545:439) 

 หลักการสําคัญของ ฟซซีลอจิก คือการแทนรูปของกฎเกณฑความรูในลักษณะ 
“เงื่อนไข ถา……..” ให โดยท่ีความจริงของเหตุการณท่ีเกี่ยวของ ไมจําเปนตองมีเพียงคา “จริง”  หรือ 
“เท็จ” เหมือนที่ใชกันในตรรกศาสตรแบบปกติ (Classical Logic หรือ Boolean Logic) แตคาความจริง
ของประเด็นที่สนใจใน ฟซซีลอจิก นี้ อาจจะมีไดหลายระดับหรือมีขั้นกวาในระดับตางๆ เชนจะมี
วิธีการในการเก็บความรูที่แทนความหมายของคําวา “นอย” “คอนขางนอย” “ปานกลาง”  
“คอนขางมาก” “มากที่สุด”  เปนตน 

 ไดเสนอวธิใีหมเพ่ือใชทํานายการเขาเว็บ โดยใชเทคนิคของกฎความสัมพันธ
ฟซซี ซ่ึงเปนการนําเอากฎฟซซี และ เหตุผลในการเขาใช (case-base reasoning:CBR) มาเปนความคิด
ใหมในการทํานายโดยใชขอมูลจาก web log ซ่ึงกฎความสัมพันธฟซซี(fuzzy association rule) ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการทํานายและนําดัชนตีนไมของฟซซี (fuzzy index tree) มาชวยในการเพิ่ม
ความเร็วในการทํางานของกฎความสัมพันธท่ีพัฒนาขึน้ โดยจะพิจารณาถึงชองทางท่ีผูใชแตละคนเขา
ใชในแตละชวงเวลา (Wong, Shiu, and Pal 2001) 

 
6.1.6  กฎการวิเคราะหความสัมพันธ (Association rule)   
       เปนการหาความสัมพันธระหวางขอมูลดวยกันเองซึ่งมีพื้นฐานมาจากการเกิดขึ้น 

รวมกันหรือพรอมกันในฐานขอมูล  
   รูปแบบของการคนหากฎความสัมพันธ 

รูปแบบทัว่ไปของการคนหากฎความสัมพนัธ คือ   A  B 
โดยที่ A :  เปนเงื่อนไข    หรือ LHS (Left - Hand Side) 
  และ B :  เปนผลลัพธที่เกิดขึน้   หรือ RHS (Right – Hand Side) 
หรืออยูในรูปของ “ถา…….แลว” (If……Then….) เชน 

A B ; if A Then B  เปนกฏที่ 1 
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B A ; if B  Then A เปนกฏที่ 2 
การประเมินคาของกฎจะใชคาสนับสนุน(Support) และคาความเชื่อมัน่ (Confidence)  
โดยที ่

คาสนับสนุน คือ เปอรเซ็นตของขอมูลที่มีเงื่อนไขและผลลัพธสอดคลองตามกฎตอ
จํานวนขอมูลท้ังหมด  สามารถเขียนเปนสมการดังนี ้ 

  คาสนับสนุน(A,B) =     จํานวนของ Transaction (A,B) 
                 จํานวน Transaction ท้ังหมด 
     โดยที่  A หมายถึง เหตุการณที่ใชเปนเงื่อนไขในการหาผลลพัธ 
                          B หมายถึง เหตุการณท่ีเปนผลลัพธ 

                         Transaction(A,B) หมายถึง เหตุการณที่ประกอบดวยเหตกุารณ A และ B 
  

คาความเชื่อมัน่ คือเปอรเซน็ตของขอมูลท่ีมีเงื่อนไขและผลลัพธสอดคลองตามกฎตอ
จํานวนขอมูลท้ังหมดที่เปนเงื่อนไข  สามารถเขียนเปนสมการดังนี ้
 
คาความเชื่อมัน่ (A,B) =    จาํนวนของ Transaction (A,B) 
                   จํานวน Transaction (A) 
โดยท่ี Transaction (A) หมายถึง เหตุการณท่ีประกอบดวยเหตุการณ A อยางเดยีว 
 
ในการเลือกวาจะกฏใดนั้นจะตองพิจารณาคาสนับสนุน และคาความเชื่อมั่นที่มีคาสูง

กวาคา Threshold ท่ีตั้งไว นอกจากนี้จะตองกําหนดคาสนับสนุนต่ําสุด (Minimum Support) และคา
ความเชื่อมั่นต่าํสุด (Minimum Confidence) โดยทัว่ไปจะกําหนดคาสนบัสนุนต่ําสุดเปน 5-10 % และคา
ความเชื่อมั่นต่าํสุดเปน 50-100%  
  

ประเภทของการคนหากฏความสัมพันธ 
1. Boolean  Association Rule : เปนการแสดงความสัมพันธระหวางส่ิงทีม่ีอยูหรือไมอยู  

buys(X,”computer”)  buys(X, “financial_management_software”) 
หมายความวา ถา X ซื้อ หนังสือ computer แลว X จะซื้อซอฟตแวรการจัดการการเงนิ 
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2. Quantitative Association Rule : เปนการแสดงความสัมพันธของขอมูลท่ีเปนตวัเลข 
(Interval)  เชน  

age(X,”30…39”) Λ income(X,”42K…48K”)  buys(X, high resolution TV) 
หมายความวา ถา X อายุระหวาง 30-39 และมีรายไดระหวาง 42K-48K บาท แลว X จะ

ซื้อทีวีท่ีมีความละเอยีดสูง 
3. Single-Dimension Association Rule : ซึ่งจะอยูในรูปแบบดังนี ้

buys(X,”computer”)  buys(X, “financial_management_software”) 
4. Multi dimension : ซึ่งจะอยูในรูปแบบดังนี ้

age(X,”30…39”) Λ income(X,”42K…48K”)  buys(X, high resolution TV) 
5. Multilevel Association Rule  : เปนกฎที่สรางจากแอทริบวิต ที่มีระดับตางกัน 

Age(X,”30-39”)  (X,”laptop_computer”)  
Age(X,”30-39”)  (X,”Computer”) 

   
อลักอริทึมกฏการวิเคราะหความสัมพันธ 

  มีหลายอัลกอริทึมที่ใชในการคนหาความสัมพันธเชน 
  - อัลกอริทึม Apriori 
  - อัลกอริทึม AprioriTid 
  - อัลกอริทึม AIS 
  - อัลกอริทึม SETM 
   อัลกอริทึม Apriori ( agrawal and Srikant 1994) เปนประเภทของการคนหา
ความสัมพันธแบบ  Boolean  Association Rule ซึ่งเปนอัลกอริทึมที่ใชกันอยางแพรหลาย คือเทคนิควิธี
ท่ีใชสําหรับค นหาส่ิงที่ปรากฏเดนชัด (Frequent Itemsets)จากฐานขอมูลท่ี กําหนดโดยมีหลักการ
ทํางานคืออัลกอริทึม Apriori ทําหนาที่สรางเซ็ตไอเท็มหรือกลุมขอมูลที่ตองการวิเคราะหท่ีเปนไปได
ท้ังหมดที่มีคาสนับสนุน มากกวาคาสนับสนุนขั้นต่ําโดยอัลกอริทึม Apriori เปนการทํางานในแบบลาง
ขึ้นบน (bottom up) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้ นตอนที่1 อัลกอริทึม Apriori อานฐานขอมูลทั้งหมดและสรางไอเท็มเซ็ตท่ีผานคา
สนับสนุนขั้นต่ําความยาว 1 ไอเท็ม (Frequent 1-itemset)  
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ขั้ นตอนที่2 อัลกอริทึม Apriori สรางเซ็ตไอเท็มทดสอบ (Candidate Itemset) ที่มีความยาว 
2 ไอเท็มจากเซ็ตไอเท็มท่ีปรากฏเดนชัดความยาว 1 ไอเท็มในขั้นตอนแรกและนําไปหาคาสนับสนุน
เพื่อคนหาไอเท็มเซ็ตท่ี ปรากฏเดนชัดความยาว 2 ไอเท็ม กรรมวิธีอพิออรีจะวนรอบทํางานจนกระทัง่ไม
พบไอเท็มเซ็ตท่ีผานคาสนับสนุนขั้นต่ําจึงจบการทํางานไอเท็มเซ็ตที่ผานคาสนับสนุน ขั้นต่ําในแตละ
รอบคือสิ่งที่ปรากฏเดนชัดจากฐานขอมูล 

ในป 1994 มีผูวิจัยเสนอแนวคิดใหมในการหากฎความสัมพันธของฐานขอมูล 
ซ่ึงเปนเทคนิคหนึ่งท่ีสําคัญของเหมืองขอมูล (Data Mining)  งานวิจัยไดอธิบายถึง วิธีการ และจุดเดน
ของอัลกอริทึมใหม 2 อัลกอริทึม คือ อัลกอริทึม AprioriTid และอัลกอริทึม AprioriHybrid ที่ใชในการ
หากฎความสัมพันธในฐานขอมูลการขายสินคาขนาดใหญ อัลกอริทึมใหมท้ังสองอัลกอริทึมนี้อางอิงมา
จากอัลกอริทึม Apriori ซึ่งผูวิจัยไดแสดงการพัฒนาอัลกอริทึม AprioriHybrid จากการรวมอัลกอริทึม 
Apriori และ AprioriTid มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมใหมกับอัลกอริทึมแบบเดิมที่ใช
ในการหากฎความสัมพันธ เชน อัลกอริทึม AIS, อัลกอริทึม SETM และอัลกอริทึม Apriori การทดสอบ
ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมตาง ๆ น้ีไดทดสอบกับฐานขอมูลที่มีขนาดและรูปแบบตาง ๆ กัน จากการ
ทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมใหมพบวามีประสิทธิภาพดีกวาอัลกอริทึมที่เคยมีการนําเสนอ
มาแลวมากกวา 3 เทาสําหรับฐานขอมูลที่มีขอมูลเปนจํานวนมาก(Agrawal and Srikant 1994) 

  ในป 1999 มีผูวิจัยไดทําการประยุกตเทคนิคการทําเหมืองขอมูลในการ
วิเคราะห ขอมูล access log จาก Publico On-line ซึ่งเปนเว็บหนังสือพิมพ  โดยใชโปรแกรมทางดาน
เหมืองขอมูล คือ SPSS Clementine และ IBM Intelligent Miner  ผูวิจัยมีการกําหนดชองทางในการเขา 
เว็บ Publico On-line ในเดือน เมษายน 1999 จํานวน 2 ชองทางคือ ชองทางสั้น(shot session)ซึ่งเปน
จํานวนกลุมของผูใชที่เขาใชจาก IP เดียวกัน และชองทางยาว (long session) ซึ่งเปนกลุมของผูใชที่ใช
งานติดตอกันโดยเอาขอมูลมาจากcookie เปนเวลา 1 เดือน ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงขอมูลโดยการแปลง
ขอมูลจากตาราง access log  ไปเปนรูปแบบของตัวเลขและ ตรรกศาสตรผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติพื้นฐาน โดยขอมูลที่เปนตัวแปรชนิดตัวเลข สามารถ หา คาต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานได สําหรับขอมูลที่เปนตัวแปรตรรกศาสตร สามารถวิเคราะหไดโดยการหาความถี่ 
การวิเคราะหความสัมพันธโดยใช อัลกอริทึมApriori ในการวิเคราะหความสัมพันธ โดยกําหนดคา 
สนับสนุนที่ต่ําท่ีสุด 10% และคาความเชื่อมั่นต่ําสุด 60% ซ่ึงพบวา กฏความสัมพันธในชองทางที่สั้น
เกือบทั้งหมดอยูในกลุมของกฏความสัมพันธของชวงทางที่ยาว (Batista and Mario J. 1999)    
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ในป 2002 มีผูวิจัยไดเสนอรูปแบบสําหรับการทํานายเหตุการณที่เกิดขึ้นบน
เว็บ ซึ่งเปนการทํานายชวงเวลาไหนท่ีจะมีการเรียกใชเว็บท่ีเคยถูกเรียกใชแลวอีกครั้ง เชน เมื่อสํารวจ
พบวามีผูเรียกใชเว็บ A  และ B นอยกวา เว็บ C แลว ระบบอาจทํานายวา เว็บ C ควรที่จะเปนเพจตอไปท่ี
จะถูกเรียกใชภายใน 10-20 วินาที จากเวลาปจจุบัน ซึ่งเปนวิธีการจําแนกประเภทโดยกฏความสัมพันธ 
(association rule of classification method ) ผูวิจัยเก็บขอมูลจริงจากเว็บเซิรฟเวอร ของ NASA เปนเวลา
1 เดือน โดยนํา อัลกอริทึมClassification มาใชในขั้นตอนของการเตรียมขอมูลและใชประยุกตสราง
รูปแบบการทํานายเวลาที่จะเกิดขึ้นที่เรียกวา อัลกอริทึม moving-window ท่ีพัฒนามาจากจากกฏ
ความสัมพันธ (LHS → RHS)  ซึ่งการวิจัยนี้ ไดศึกษาความแตกตางของวิธี temporal regian prediction 
ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีพัฒนามาจากกฏการคนหาความสัมพันธ  โดยทําเปรียบเทียบความแตกตางของวิธี 
temporal regian prediction 3 วิธี คือ 1) วิธี naïve 2) วิธีcomfidence interval bases 3) วิธี minimal 
temperal region โดยผลการทดลองปรากฏวา   วิธี comfidence interval bases และ วิธี minimal temperal 
region ไดผลการทดลองที่ใกลเคียงกัน ซึ่งวิธี minimal temperal region จะมีความถูกตองเมนยาํกวาเพยีง
เล็กนอย (Yang, Wang,and Zhang 2002) 

ในป 2005 มีผูวิจัยไดทําการศึกษาวิธีที่ทําใหแคชสามารถใชขอมูลรวมกันได 
ซ่ึงพรอกซีทุกตัวยังคงทํางานอยางมีประสิทธิภาพท่ีวัดจากระดับความนาเชื่อถือของ  hit ratio งานวิจัยนี้
กําหนดใหแคชเปนเหมือนแคชสวนตัวโดยขึ้นอยูกับการรูปแบบการเขาใชของผูใช ซึ่งผูวิจัยได
ออกแบบสถาปตยกรรมของแคช โดยมี web cache server ทําหนาที่เปนตัวจัดการระบบ web proxy 
cache และทําการจัดเก็บขอมูลที่ไดจาก proxy cache แตละตัว โดย proxy cacheจะแชรขอมูลและ
กําหนดรูปแบบการใชงานของ client โดยการสุม งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดจัดกลุมตัวแทน(agent) ของผูใชเปน 
4 กลุมโดยวิธีอัลกอริทึม Classification และใชอัลกอริทึมApriori ของ Association rule เพื่อบอกลําดับ
ความถี่และเวลาในการใชเว็บจาก cache log ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ถือเปนการศึกษารูปแบบและจัดเตรียม
แคชที่มีประสิทธิภาพใหกับผูใชในการคนหาขอมูลโดยซอรฟแวรนี้สามารถทํานายเวลาที่ใชโปรแกรม
กับการใชทรัพยากรคอมพิวเตอรอยางเหมาะสม (Mohan, E.K. ,and Han 2005) 
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บทที่   3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
งานวิจัยนี้ไดนําเทคนิคการทําเหมืองขอมูลเพื่อทํานายการใชงานของผูใชเว็บโดยขอมูลที่

ใชในงานวิจัยนี้คือขอมูลจริงของการใชเว็บจากระบบพรอกซี เซิรฟเวอร โดยไดกําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัยดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 8  แผนผังขั้นตอนการดําเนินการวิจยั 

Proxy server 

เตรียมขอมูล  

ทดสอบ Data Mining Model 

ออกแบบ Data Mining Model   

ทํานายแนวโนมการใชงานผานเว็บ 

ประเมินผลจากการตรวจสอบการทํานาย 

การนําไปใชพัฒนาระบบ 

สรุปผลการวิจัยและจัดทํารายงาน
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1. การจัดเก็บขอมูล 
งานวิจยันี้ไดดาํเนินการจดัเกบ็ขอมูลการเขาใชเว็บจริง ของผูใชภายในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร จากพรอกซี เซิรฟเวอร จํานวน 3 ตวั เปนเวลา 3 เดือน  
ตั้งแตวนัที่ 1 กนัยายน 2548 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 และฐานขอมลูเว็บ ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1.1 ขอมูลจากพรอกซี เซิรฟเวอร 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 9  ตัวอยางขอมูล Access log มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ขอมูลที่ทําการจัดเก็บจากพรอกซี เซิรฟเวอร เปนขอมูลของ access log ซ่ึงขอมูล

เปนชนิด text ไฟล ดังรูปที่ 3-1 โดยประกอบดวยขอมูล 10 ขอมูล ดังนี้  
Time : เวลาทีใ่ชในการใชงาน ซ่ึงเปน Unix time stamp  
Duration : ระยะเวลาที่ใชในการทํางานของโปรแกรมตอการรองขอนั้น มีหนวย

เปนมิลลิวินาท ี
Client address : IP address ของผูที่รองขอ 
Result Code :เก็บผลการทํางานของการรองแตละครั้ง 
Byte :เก็บขนาดของขอมูลทั้งหมดที่ถูกสงไปยังผูรับบริการ แตขอมูลสวนนีไ้มใช

ขนาดของขอมูลที่แทจริงเพราะจะนับรวมถึงสวนของ header ดวย 
Request Method : เก็บขอมลูรูปแบบของการรองขอที่เกิดขึ้นกับขอมลู 
URL : เก็บที่อยูของขอมูลที่ถูกรองขอ 
Rfc931 : ทําหนาที่เก็บลักษณะของไคลเอนตที่รองขอขอมูล  
Hieraechy Code : เก็บขอมลูที่เกี่ยวของกบัการทํางานเปนลําดับชั้นของโปรแกรม 
Type :ประเภทของออบเจ็กตที่ถูกสงมาใหผูใช 
 
 

 
1128531640.658    148 202.44.135.35 TCP_REFRESH_HIT/200 504 GET 
http://www.sanook.com/menu/images/sm2nbg.gif - 
DIRECT/203.107.136.7 image/gif 
1128531640.704    211 202.44.135.35 TCP_MISS/200 4809 GET 
http://www.sanook.com/menu/nav.php - 
TIMEOUT_DIRECT/203.107.136.7 text/html 
1128531647.627    116 172.27.7.35 TCP_MISS/200 338 GET 
http://truehits2.gits.net.th/biggen.php? - DIRECT/164.115.2.146 
image/jpeg 
1128531650.101    119 172.27.7.35 TCP_MISS/200 338 GET 
http://truehits2.gits.net.th/biggen.php? - DIRECT/164.115.2.146 
image/jpeg  
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1.2 ฐานขอมูลเว็บ  

รวบรวมรายละเอียดของหมวดเว็บตางๆ จากเว็บที่มีการดําเนินการแบงหมวดเว็บ
ไวแลว เชน google , sanook , meesook เปนตน หรือจากเนื้อหาการใหบริการของแตละเว็บ ซ่ึง
สามารถแบงหมวดเว็บไดดังรูปที่ 10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 ตัวอยางแสดงตัวอยางหมวดเว็บ 
 
ซึ่งจะไดหมวดเว็บทั้งหมด จํานวน 20 หมวดเว็บ ในแตละหมวดเว็บจะมีหมวด

เว็บยอย เว็บที่รวบรวมไดทั้งหมดจํานวน 8148 เว็บ โดยเว็บที่ไมไดถูกจัดหมูไวจะถูกจัดอยูใน
รหัสหมวดที่ 20 คือไมถูกจัดหมวดหมูไว แตละเว็บจะมีหมวดเว็บที่สังกัดเพียงหมวดเดียวเทานั้น 

 
2. การเตรียมขอมูล 

2.1    คัดเลือกขอมูล 
งานวิจัยนี้นําขอมูลการใชเว็บภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม

จันทรมาใช การเตรียมขอมูลเพื่อนําไปสรางโมเดลคัดเลือกเฉพาะขอมูลที่มีความสัมพันธกันคือ 
- Date วัน/เดือน/ป ในการใชงาน 
- Times เวลา ในการใชงาน 
-  Result Code เก็บผลการทํางานของการรองแตละครั้ง 
- URL เก็บที่อยูของออบเจ็กตที่ถูกรองขอ 
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2.2  แปลงขอมูลจาก text ไฟล ใหเปนขอมูลที่สามารถประมวลผลได โดยแปลงขอมูลลง
ใน SAS ดังรูปที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 11 ตัวอยางขอมูลที่แปลงจาก text ไฟล 
 

2.3  ปรับปรุงขอมูลใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสมในการสรางโมเดล เชน แปลงเวลาจาก 
Unix timestamp เปน เวลาปจจุบัน  
2.4 จัดเก็บขอมูลไวในระบบเหมืองขอมูล 
 

3. การสรางโมเดล (Modeling)  
งานวิจัยนี้เลือกใชเทคนิคการคนหากฎความสัมพันธ (Association Rule) เพื่อใชใน

การทํานายเนื้อหาเว็บโดยพิจารณาจากรอยละของคาความเชื่อมั่น และคาสนับสนุนที่
เกิดขึ้น  
สามารถหาคาความเชื่อมั่น และคาสนับสนุนจากสมการดังนี้ 

คาความเชื่อมัน่ (A,B)    =  จํานวนของ Transaction (A,B) 
                     จํานวน Transaction (A) 

คาสนับสนุน (A,B)     =   จํานวนของ Transaction (A,B) 
                     จํานวน Transaction ทั้งหมด 

โดยที่   A หมายถึง เหตุการณที่ใชเปนเงื่อนไขในการทํานาย 
  B หมายถึง เหตุการณที่เปนผลลัพธที่ไดจากการทํานาย  

Transaction (A, B) หมายถงึ เหตุการณทีป่ระกอบดวยเหตุการณ A และ B 
  Transaction (A) หมายถึง เหตุการณที่ประกอบดวยเหตกุารณ A อยางเดียว 
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การหากฎความสัมพันธทั้งหมดจะตองมีคาสนับสนุนมากกวาคาสนับสนุนต่ําสุดที่
กําหนดไว และมีคาความเชือ่มั่นมากกวาคาความเชื่อมั่นต่ําสุดที่กําหนดไว 

 
4. การทดสอบโมเดล  

การทดสอบและตรวจสอบความถูกตองของโมเดลที่สรางขึ้น จะเปรยีบเทียบกับ
ผลลัพธที่ไดจากการใชเครื่องมือของ SAS  

 
5. ทํานายแนวโนมการใชงานผานเว็บ 

การทํานายการใชงานผานเวบ็เปนการนําผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรม SAS ของการใชเว็บที่มีการใชงานมากในแตละวัน โดยการเรียงลําดับจากมาก
ไปนอย นําไปทํานายการใชงานวันถัดไป ซ่ึงใชเวลาในการทํานายเปนเวลา 3 เดือน 

 
6. ตรวจสอบผลการทํานาย 

นําผลที่ไดจากการทํานาย ไปเปรียบกับการใชเว็บจริงในแตละวัน หากเวบ็ที่ใชใน
การทํานายตรงกับเว็บที่ถูกใชงานจริงในแตละวัน ถือวาผลของการทํานายถูกตอง 

 
7. ประเมินผลจากการตรวจสอบการทํานาย 

นําผลที่ไดจากการตรวจสอบมาประเมินผล โดยวดัจากประสิทธิภาพและความ
นาเชื่อถือที่ตั้งไป 

8. การนําไปใชการพัฒนาระบบ 
นําระบบที ่พ ัฒนาขึ ้นไปชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการจ ัดเก ็บเว ็บใน

ระบบพรอกซี เซิรฟเวอร 
9. สรุปผลการวิจัยและจัดทํารายงานวิทยานพินธ 

เมื่อการทําวิจยัสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคแลว หลังจากนั้นก็สรุปผลการวิจัย
และจัดทํารายงานวิทยานิพนธ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

28

28

บทที่   4 
ผลการดําเนินงานวิจัย 

  
 ในการดําเนินงานวิจัย ผูวิจัยไดพัฒนาโปรแกรมขึ้นดวย Microsoft Visual Basic 6 เพื่อให
งานวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค คือศึกษาและพัฒนาตัวแบบเพื่อใชในการทํานายเนื้อหาของเว็บโดย
ใชเทคนิคเหมืองขอมูล กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชตัวแบบที่สรางขึ้น 
ขั้นตอนการดาํเนนิวิจยัแบงขั้นตอนออกเปนดังนี ้
1. การเตรียมขอมูล เพื่อใชสําหรับสรางตัวแบบ 
2. ศึกษาตัวแบบเพื่อใชในการทํานายเนื้อหาของเว็บโดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล 
3. พัฒนาตัวแบบเพื่อใชในการทํานายเนื้อหาของเว็บโดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล 
4. ทดสอบตัวแบบที่พัฒนาขึ้น 
5. พัฒนาระบบพรอกซี เซิรฟเวอรโดยใชตัวแบบที่สรางขึ้น 
 
ขั้นตอนตางๆ สามารถอธิบายขั้นตอนการทํางานไดดังนี้ 
1. การเตรียมขอมูล 

1.1    อธิบายขอมูล 
 ขอมูลที่นํามาใชในงานวิจัยในครั้งนี้ มีการจัดเก็บขอมูล 2 ประเภท คือ 

1.1.1 จัดเก็บขอมูลจริงจากการเรียกใชงานเว็บในระบบพรอกซี เซิรฟเวอรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ระหวางเดือน 
กันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เปนขอมูลของ access log ซ่ึงขอมูลเปน
ชนิด text ไฟล โดยประกอบดวยขอมูล 10 เขตขอมูล (Field) ดังนี้ 

-  Time : เวลาที่ใชในการใชงาน ซ่ึงเปน Unix time stamp  
- Duration : ระยะเวลาที่ใชในการทํางานของโปรแกรมตอการรองขอนั้น 
มีหนวยเปนมิลลิวินาที 
- Client address : IP address ของผูที่รองขอ 
- Result Code : เก็บผลการทํางานของการรองแตละครั้ง 
- Byte : เก็บขนาดของขอมูลทั้งหมดที่ถูกสงไปยังผูรับบริการ แตขอมูล
สวนนี้ไมใชขนาดของขอมูลที่แทจริงเพราะจะนับรวมถึงสวนของ header ดวย 
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- Request Mothod : เก็บขอมูลรูปแบบของการรองขอที่เกิดขึ้นกับขอมูล 
- URL : เก็บที่อยูของขอมูลที่ถูกรองขอ 
- RFC931 : ทําหนาที่เก็บลักษณะของเครื่องลูกขายที่รองขอขอมูล  
- Hierarchy Code : เก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการทํางานเปนลําดับชั้นของ
โปรแกรม   
- Type :ประเภทของออบเจ็กตที่ถูกสงมาใหผูใช  

 
1.1.2 จัดทําฐานขอมูลเว็บ โดยแยกจัดเก็บตามหมวดหมู โดยประกอบดวย

ขอมูลดังนี้ 
- IDsite : รหัสเว็บไซต 
- Title : ช่ือเว็บไซต 
- Description : คําอธิบายของเว็บ 
- Keywords : คําสําคัญของเว็บ 
- URL : ช่ือเรียกที่อยูของเว็บไซต 
- SubGroup_Name : ช่ือหมวดเว็บยอย 
- SubGroup_ID : รหัสหมวดเว็บยอย 
- Group_ID : รหัสหมวดเว็บ 
- Group_Name : ช่ือหมวดเว็บ 

 
1.2 การแปลงขอมูล 

ในขั้นตอนการแปลงขอมูลผูวิจัยไดพัฒนาโปรแกรมสําหรับการแปลงขอมูลเพื่อใหได
ขอมูลที่พรอมจะนําไปใชตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.2.1 ขอมูลการเรียกใชงานเว็บในระบบพรอกซี เซิรฟเวอรขอมูลของ access log 

ตองมีการแปลงขอมูลไดแก 
- แปลงขอมูล Access log ที่เปนขอมูลชนิด text file ลงใน

ฐานขอมูล SAS ทั้งหมด 
- แปลงขอมูลเวลา Unix timestamp ใหอยูในรูปแบบของวันและ

เวลา เชน 01/09/2005 , 12.00.00 AM 
- คัดเลือกขอมูล  URL เฉพาะชื่อURL เทานั้นเชน www.mthai.com 
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เมื่อมีการแปลงขอมูลเสร็จเรียบรอยจึงคัดเลือกขอมูล Access log 
ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยดังนี้ 
- วัน 
- เวลา 
- URL 
- Resultcode ที่คัดเลือกเฉพาะในสวนที่พบ( HIT)เทานั้น 

 
1.2.2 ฐานขอมูลเว็บที่จัดเก็บไวในระบบ Microsoft Access ตองแปลงขอมูลลงใน 

SAS โดยมีการแปลงขอมูลตอไปนี้ 
- แปลงขอมูล  URL ใหเหลือแตเฉพาะชื่อ เชน แปลง  

http://www.mthai.com เปน www.mthai.com  
   เมื่อมีการแปลงขอมูลเสร็จเรียบรอยจึงคัดเลือกขอมูลเว็บ
ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยคร้ังนี้ 

- Title : ช่ือเว็บไซต 
- Description : คําอธิบายของเว็บ 
- URL : ช่ือเรียกที่อยูของเว็บไซต 
- SubGroup_Name : ช่ือหมวดเว็บยอย 
- SubGroup_ID : รหัสหมวดเว็บยอย 
- Group_ID : รหัสหมวดเว็บ 
- Group_Name : ช่ือหมวดเว็บ 

 
 เมื่อเตรียมขอมูลใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสมแลวนําก็นําขอมูลนั้นไปใชในขั้นตอนการ
สรางตัวแบบตอไป 

2. ศึกษาตัวแบบเพื่อใชในการทํานายเนื้อหาของเว็บโดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล 
     ในการศึกษาตัวแบบนั้นผูวิจัยไดเลือกเทคนิคการคนหากฎความสัมพันธ และศึกษาทฤษฎี
การคนหากฎความสัมพันธ ดังนี ้
 ศึกษาการคนหากฎความสัมพันธ  

รูปแบบของการคนหากฎความสัมพันธสามารถเขียนไดดังนี้ 
 
 A   B 
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โดยที่ A  เปนเงื่อนไข และ B เปนผลลัพธที่เกิดขึ้น  
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยตองการคนหาความสัมพันธระหวางวัน เวลา หมวดเว็บ และเว็บซ่ึง 

กําหนดใหเงื่อนไข คือ วัน เวลา และหมวดเว็บ ผลลัพธที่เกิดขึ้น  คือ เว็บซึ่งสามารถเขียน
กฎความสัมพันธไดดังนี้ 

 
 
เชน  01/09/2005  , 12.00.00 AM , การศึกษา      www.su.ac.th 
จากความสัมพันธนี้สามารถอธิบายไดวาวันที่  01/09/2005  เวลา12.00.00 AM ผูที่เรียกใชเว็บ
ในหมวดการศึกษา มีแนวโนมที่จะเรียกใชเว็บ www.su.ac.th 

 การประเมินคาของกฎจะใชคาสนับสนุน(Support) และคาความเชื่อมัน่ (Confidence)  
     โดยที ่

คาสนับสนุน คือ รอยละของขอมูลที่มีเงื่อนไขและผลลัพธสอดคลองตามกฎตอจํานวน
ขอมูลทั้งหมด  สามารถเขียนเปนสมการดังนี้ 

จํานวนรายการขอมูลที่มีเงื่อนไขและผลลัพธสอดคลองกันตามกฎ ............สมการที่ 1 
จํานวนรายการขอมูลทั้งหมด 

 
ดังนั้นงานวิจยันี้สามารถหาคาสนับสนุนจากสมการดังนี ้

 คาสนับสนุน(วัน, เวลา,หมวดเว็บ  เว็บ)  เทากับ 
   จํานวนรายการขอมูลที่มีวัน,เวลา ,หมวดเว็บและเว็บตามกฏ  ................สมการที่ 2 

จํานวนรายการขอมูลทั้งหมด   
  คาความเชื่อมัน่ คือรอยละของขอมูลที่มีเงื่อนไขและผลลัพธสอดคลองตามกฎตอจํานวน

รายการขอมูลที่เปนเงื่อนไข  สามารถเขียนเปนสมการดังนี้ 
จํานวนรายการขอมูลที่มีเงื่อนไขและผลลัพธสอดคลองกันตามกฎ        …….สมการที่ 3 

จํานวนรายการขอมูลที่เปนเงื่อนไข 
 

ดังนั้นงานวิจยันี้สามารถหาคาสนับสนุนจากสมการดังนี ้
คาความเชื่อมัน่ (วัน,เวลา และหมวดเว็บ  เว็บ)  เทากบั 

จํานวนรายการขอมูลที่มีวัน เวลา หมวดเวบ็ และเว็บตามกฎ  ...........สมการที่ 4 
    จํานวนรายการขอมูลที่มีวัน เวลาและหมวดเว็บตามกฎ 

จากสมการผูวิจัยพบวาในการสรางตัวแบบจะตองคํานวณหาคาพารามิเตอรดังตอไปนี้ 

วัน , เวลา และเว็บ    เว็บ 
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1. TOTAL  = จํานวนรายการขอมูลทั้งหมด 
2. CNTCOND  = จํานวนรายการขอมูลที่มีวันเวลาและหมวดเว็บ เดียวกัน 
3. CNTASSO = จํานวนรายการขอมูลที่มีวัน เวลา หมวดเว็บและเว็บเดียวกัน 
4. คํานวณหาคาสนับสนุน (SUPPORT)= CNTASSO / TOTAL 
5. คํานวณหาคาความเชื่อมั่น (CONFIDENCE) = CNTASSO / CNTCOND 
 
ตารางที่ 1 ตัวอยางขอมูลAccess log วันที่ 1/9/2005  ระหวางเวลา 0.00.00 – 1.00.00 น. 

ลําดับ วัน เวลา หมวดเว็บ เว็บ 
1 1/9/2005 0:18:28 กีฬา www.dserver.org 

2 1/9/2005 0:03:13 ธนาคาร และสถานบันเทิง www.bangkokbank.com 

3 1/9/2005 0:54:53 บันเทิงและนันทนาการ www.dailynews.co.th 

4 1/9/2005 0:06:08 เกมส www.all-final.com 

5 1/9/2005 0:39:52 อินเทอรเน็ต www.buildboard.com 

6 1/9/2005 0:58:27 ความรูและขอมูลสําคัญ www.academic.chula.ac.th 

7 1/9/2005 0:00:09 หนวยงานราชการและองคกร www.ch7.com 

8 1/9/2005 0:58:09 การศึกษา www.chula.ac.th 

9 1/9/2005 0:18:25 บุคคล สังคม และวัฒนธรรม board.dserver.org 

10 1/9/2005 0:14:33 คอมพิวเตอร www.geocities.com 

11 1/9/2005 0:58:05 คอมพิวเตอร www.bcoms.net 

12 1/9/2005 0:17:57 ไมถูกจัดหมวดหมูไว community.ubcaf.com 

13 1/9/2005 0:16:02 บุคคล สังคม และวัฒนธรรม geocities.com 

14 1/9/2005 0:03:16 การศึกษา members.thai.net 

15 1/9/2005 0:16:20 ไมถูกจัดหมวดหมูไว www.ubcaf.com 

16 1/9/2005 0:08:08 หนวยงานราชการและองคกร www.childthai.org 

17 1/9/2005 0:22:07 ไมถูกจัดหมวดหมูไว diary.sanook.com 

18 1/9/2005 0:13:39 ความรูและขอมูลสําคัญ longdo.ex.nii.ac.jp 

19 1/9/2005 0:54:53 ไมถูกจัดหมวดหมูไว db.dailynews.co.th 

20 1/9/2005 0:49:09 ไมถูกจัดหมวดหมูไว kapook.com 
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 จากตารางที ่ 1 สามารถคํานวณหาคาพารามิเตอร กฎความสัมพันธ คาสนับสนุนและคา
ความเชื่อมั่นไดดังนี ้

1. คํานวณจํานวนรายการขอมลูทั้งหมด (TOTAL)  = 20 
2. คํานวณจํานวนรายการขอมลูที่มีวัน เวลาและหมวดเว็บเดียวกัน (CNTCOND) ดังตาราง 

 
ตารางที่ 2 ผลการคํานวณจํานวนรายการขอมูลของแตละวัน เวลาและหมวดเว็บจากขอมูลตารางที่ 1 

หมวดเว็บ จํานวนรายการขอมูล 
(CNTCOND) 

กีฬา 2 
ธนาคาร และสถานบันเทิง 5 
บันเทิงและนนัทนาการ 12 
เกมส 496 
อินเทอรเน็ต 136 
ความรูและขอมูลสําคัญ 22 
หนวยงานราชการและองคกร 115 
การศึกษา 20 
บุคคล สังคม และวัฒนธรรม 4 
คอมพิวเตอร 26 
ไมถูกจัดหมวดหมูไว 1,210 

 
3. คํานวณจํานวนรายการขอมลูที่มีวัน เวลา หมวดเว็บ และเว็บเดียวกนั (CNTASSO) 
4. คํานวณคาสนบัสนุน (SUPPORT) และคํานวณคาความเชื่อมั่น (CONFIDENCE) 

 ไดดังตาราง3 
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ตารางที่ 3  ผลการคนหากฎความสัมพันธและคํานวณหาคาพารามิเตอรที่มีวันเวลาเดียวกันคือ 
                   วันที่1/9/2005  ระหวางเวลา 0.00.00 – 1.00.00 น. 

 
กฎ กฎ CNTASSO คาความ

เชื่อมั่น  
คา

สนับสนุน 
1 กีฬา   www.dserver.org 2 100% 0.10% 

2 ธนาคาร และสถานบันเทิง   www.bangkokbank.com 5 100% 0.24% 

3 บันเทิงและนันทนาการ   www.dailynews.co.th 12 100% 0.58% 

4 เกมส   www.all-final.com 496 100% 24.18% 

5 อินเทอรเน็ต   www.buildboard.com 139 100% 6.77% 

6 ความรูและขอมูลสําคัญ   www.academic.chula.ac.th 21 95.45% 1.02% 

7 ความรูและขอมูลสําคัญ  longdo.ex.nii.ac.jp 1 4.5% 0.05% 

8 หนวยงานราชการและองคกร   www.ch7.com 109 97.78% 5.31% 

9 หนวยงานราชการและองคกร   www.childthai.org 6 5.22% 0.29% 

10 การศึกษา   www.chula.ac.th 16 80% 0.78% 

11 การศึกษา   members.thai.net 4 20% 0.20% 

12 บุคคล สังคม และวัฒนธรรม   board.dserver.org 3 75% 0.14% 

13 บุคคล สังคม และวัฒนธรรม   geocities.com 1 25% 0.05% 

14 คอมพิวเตอร  www.geocities.com 16 61.53% 0.78% 

15 คอมพิวเตอร   www.bcoms.net 10 38.46% 0.49% 

16 ไมถูกจัดหมวดหมูไว  community.ubcaf.com 657 54.30% 32.03% 

17 ไมถูกจัดหมวดหมูไว   www.ubcaf.com 250 20.66% 12.19% 

18 ไมถูกจัดหมวดหมูไว  diary.sanook.com 115 9.50% 5.61% 

19 ไมถูกจัดหมวดหมูไว   db.dailynews.co.th 94 7.76% 4.58% 

20 ไมถูกจัดหมวดหมูไว   kapook.com 94 7.76% 4.58% 

 
จากกฎความสัมพันธที่แสดงในตารางที่ 3 สามารถอธิบายไดดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

35

กฎที่ 1  สามารถอธิบายไดวา วันที่  01/09/2005  ระหวางเวลา 0.00.00 – 1.00.00 น.ผูที่เรียกใชเว็บใน
หมวดกีฬาทั้งหมด  มีแนวโนมที่จะเรียกใชเว็บ www.dserver.orgโดยที่คิดเปน 0.10 % ของจํานวน
รายการทั้งหมด 
กฎที่ 2  สามารถอธิบายไดวา วันที่  01/09/2005  ระหวางเวลา 0.00.00 – 1.00.00 น.ผูที่เรียกใชเว็บใน
หมวดธนาคารและสถานบันเทิงทั้งหมด  มีแนวโนมที่จะเรียกใชเว็บ www.bangkokbank.com โดยที่คิด
เปน 0.24 % ของจํานวนรายการทั้งหมด 

 
กฎที่ 3  สามารถอธิบายไดวา วันที่  01/09/2005  ระหวางเวลา 0.00.00 – 1.00.00 น.ผูที่เรียกใชเว็บใน
หมวดบันเทิงและนันทนาการทั้งหมด  มีแนวโนมที่จะเรียกใชเว็บ www.dailynews.co.th โดยที่คิดเปน 
0.58 % ของจํานวนรายการทั้งหมด 
 
กฎที่ 4  สามารถอธิบายไดวา วันที่  01/09/2005  ระหวางเวลา 0.00.00 – 1.00.00 น.ผูที่เรียกใชเว็บใน
หมวดเกมสทั้งหมด  มีแนวโนมที่จะเรียกใชเว็บ www.all-final.com โดยที่คิด 24.18 % ของจํานวน
รายการทั้งหมด 
 
กฎที่ 5  สามารถอธิบายไดวา วันที่  01/09/2005  เวลา12.00.00 AM ผูที่เรียกใชเว็บในหมวด
อินเทอรเน็ตทั้งหมด  มีแนวโนมที่จะเรียกใชเว็บ www.buildboard.com โดยที่คิด 6.77 % ของจํานวน
รายการทั้งหมด 
 
กฎที่ 6  สามารถอธิบายไดวาผูที่เรียกใชเว็บหมวดความรูและขอมูลสําคัญ 95.45 % ที่เรียกใชเว็บ 
วันที่01/09/2005 ระหวางเวลา 0.00.00–1.00.00น. มีแนวโนมที่จะเรียกใชเว็บ www.academic.chula.ac.th 
โดยที่คิดเปน 1.02 % ของจํานวนรายการทั้งหมด 
 
จากตารางที่ 3 ตองนําตัวแบบที่ไดมาจําแนกกฎความสัมพันธโดยพิจารณาจากหลักเกณฑดังนี้ 

1. พิจารณาจากคาความเชื่อมั่นที่สูงสุดของแตละเงื่อนไข 
2. ถาคาความเชื่อมั่นเทากัน ใหพิจารณาคาสนับสนุนที่สูงสุดของแตละเงื่อนไข 
3. ถาคาความเชื่อมั่นและคาสนับสนุนมีคาเทากันใหพิจารณากฎที่มากอนใหมีคาความสําคัญ

มากกวา 
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เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑจะไดตัวแบบที่จําแนกกฎความสัมพันธแลวดังตารางที่4 
ตารางที่ 4 ผลการจําแนกกฎความสัมพันธจากขอมูลตารางที่ 3 
กฎ กฎ CNTASSO คาความ

เชื่อมั่น  
คา

สนับสนุน 
1 กีฬา   www.dserver.org 2 100% 0.10% 

2 ธนาคาร และสถานบันเทิง   www.bangkokbank.com 5 100% 0.24% 

3 บันเทิงและนันทนาการ   www.dailynews.co.th 12 100% 0.58% 

4 เกมส   www.all-final.com 496 100% 24.18% 

5 อินเทอรเน็ต   www.buildboard.com 139 100% 6.77% 

6 ความรูและขอมูลสําคัญ   www.academic.chula.ac.th 21 95.45% 1.02% 

8 หนวยงานราชการและองคกร   www.ch7.com 109 97.78% 5.31% 

10 การศึกษา   www.chula.ac.th 16 80% 0.78% 

12 บุคคล สังคม และวัฒนธรรม   board.dserver.org 3 75% 0.14% 

14 คอมพิวเตอร  www.geocities.com 16 61.53% 0.78% 

16 ไมถูกจัดหมวดหมูไว  community.ubcaf.com 657 54.30% 32.03% 

 
จากตารางที่ 4  เมื่อพิจารณาเกณฑการจําแนกกฎความสัมพันธแลวจะเหลือกฎความสัมพันธอยู 11 กฎ 
คือกฎที่ 1-6, 8, 4 ,10,12 ,14 และ 16 

 
 เมื่อไดศึกษาขั้นตอนการสรางตัวแบบโดยการคนหากฎความสัมพันธแลว จึงดําเนินการ
สรางตัวแบบ และทดสอบตัวแบบในลําดับตอไป  ซ่ึงในการทดสอบตัวแบบจะตองแบงขอมูล
ออกเปน 2 สวนโดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบมีระบบ  
 ศึกษาการเลือกตัวอยางแบบมีระบบ 

วีรานันท พงศาภักดี (2536 : 59-61)  กลาววา การเลือกตัวอยางแบบมรีะบบ เปน
เทคนิคที่ไดรับความนิยมกวางขวางนอกจากจะใชไดกบัวิธีการเลือกตัวอยางดวยความ
นาจะเปนแบบเทากันแลวยังใชไดสะดวกกบัวิธีการเลือกตัวอยางดวยความนาจะเปนที่
เปนสัดสวนกบัขนาด หรือความนาจะเปนแบบไมเทากนัอีกดวย 

การเลือกตัวอยางแบบมีระบบจะแบงเปน 2 วิธีคอื 
• การเลือกตัวอยางแบบระบบเสนตรง 

การเลือกตัวอยางแบบระบบเสนตรง มีวิธีการเลือกดังนี ้
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1. ใหหมายเลขแกหนวยประชากรจาก 1-N 
2. หาชวงการเลือกตัวอยาง (Sampling interval) คือ I = N/n โดยที่ n คือ

จํานวนตัวอยางที่ตองการเลือก 
3. เลือกเลขสุม (Random number) R ใดๆ ขึน้มาโดยที่ 1< R < I 
ดังนั้นการเลือกตัวอยางขอมูล จะไดผลดังนี้ 
หนวยหมายเลขที่ R   คือหนวยตัวอยางที่ 1 
หนวยหมายเลขที่ R+I คือหนวยตัวอยางที่ 2 
……………………..  …………………… 
……………………..  …………………… 
หนวยหมายเลขที่ R + (n-1)I  คือหนวยตัวอยางที่ n 

• การเลือกตัวอยางแบบระบบวงกลม 
การเลือกตัวอยางแบบมีระบบวงกลม มีวธีิการเลือกตัวอยาง เชนเดยีวกับการ

เลือกตัวอยางแบบมีระบบเสนตรง แตเปนวิธีที่เหมาะกับการคํานวณคา I ซ่ึงมีคาไม
ลงตัวและใชการปดเศษใหเปนตัวเลขจํานวนเต็ม และการเลือกเลขสุมจะใช R ที่อยู
ระหวาง 1 – N (0 < R < N) 

       ตัวอยาง การเลือกตัวอยางขนาด 10 หนวย จากประชากร 500 หนวย 
3. ใหหมายเลขแกหนวยประชากรจาก 1 – 500 
3. หาชวงการเลือกตัวอยาง I = N/n = 500/10 = 50 
3. เลือกเลขสุม  R = 100 โดยที่ 0 < R < 500 

ดังนั้นการเลือกตัวอยางขอมูล จะไดผลดังนี้ 
หนวยตวัอยางที่ 1    คือหนวยหมายเลขที่ 100 
หนวยตวัอยางที่ 2   คือหนวยหมายเลขที่ 150 
………………… …………………….. 
………………… …………………….. 
 หนวยตวัอยางที่ 9    คือหนวยหมายเลขที่ 500 
 หนวยตวัอยางที่ 10    คือหนวยหมายเลขที่ 50  (วนกลับไปเริ่มตน) 

ในงานวิจยันี้เลือกวิธีการเลือกตัวอยางแบบมีระบบวงกลม เพราะการสุมเลขเริ่มตนมีชวงที่
กวางกวาวิธีการเลือกตัวอยางแบบมีระบบเสนตรง ทําใหหนวยตวัอยางมีโอกาสที่จะถูกเลือกเทาๆ 
กัน 
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3. ทดสอบตัวแบบเพื่อใชในการทํานายเนื้อหาเว็บโดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล 
 ในการสรางตัวแบบผูวิจัยจะแบงขอมูลออกเปน 2 สวน คือ ขอมูลการเรียนรู และ

ขอมูลตรวจสอบซึ่งการแบงขอมูลจะใชการเลือกตัวอยางแบบมีระบบวงกลม  
โดยขั้นตอนการเลือกตัวอยางแบบวงกลมจากนั้นจะทําการแบงขอมูลการเรียกใช

งานเว็บที่ตองการนํามาทดสอบตัวแบบ ออกเปนขอมูลการเรียนรู และขอมูลตรวจสอบ ตาม
สัดสวนที่กําหนดโดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบมีระบบวงกลม  

ขั้นตอนกอนเลือกตัวอยางแบบวงกลมนั้นจะตองพิจารณาวาตองการนําเว็บที่เปน 
Search Engine มาพิจารณาในการทดสอบตัวแบบหรือไม ซ่ึงเว็บ Search Engine คือ เว็บที่
ใหบริการคนหาขอมูลเว็บไซต ที่ผูใชงานอินเทอรเน็ตเรียกใชเพื่อคนหาเว็บที่มีขอมูลที่
ตองการ เมื่อนําเว็บที่เปนSearch Engine มาพิจารณาจะใหผลการคํานวณที่แตกตางกัน  

สัดสวนที่ใชในการแบงขอมูล เปนสัดสวนที่ตองใชแบงขอมูลของแตละกลุมชั้น
ขอมูล และการเลือกตัวอยางแบบมีระบบวงกลมก็จะเลือกตัวอยางของแตละชั้นขอมูลดวย 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

3.1 กําหนดรหัสลําดับที่ใหกับรายการขอมูล 
กําหนดรหัสลําดับใหกับขอมูลโดยแบงเปนกลุมตามหมวดเว็บและ 

URL 
3.2 คํานวณหาจํานวนรายการขอมูลทั้งหมดของแตละกลุม และคํานวณรายการ

ขอมูลที่ตองการตามสัดสวน   
                           โดยที ่

รายการขอมูลตามสัดสวน = (จํานวนรายการขอมูลของแตละกลุม * สัดสวน) / 100 
ถาตัวเลขที่ไดเปนทศนิยมใหปดเปนตวัเลขจํานวนเต็ม เชน 1.66 เมื่อทํา
การปดเศษขึน้เปนตวัเลขเต็มจะมีคาเทากับ 2   

3.3 หาชวงการเลือกตัวอยาง 
3.4 เลือกเลขสุมโดยการสุมตัวเลขเร่ิมตน R ของขอมูลแตละกลุม ซ่ึงคา R  จะอยู

ในชวงตั้งแต 1 ถึง N  
  
ดังนั้นผลของการเลือกตัวอยางจะไดรายการขอมูลการเรียนรู (Train) ที่เลือกไดใน
แตละกลุมจะไดผลดังตารางและสําหรับขอมูลตรวจสอบ (Validation) คือรายการ
ขอมูลที่ไมไดถูกเลือก ซ่ึงจะตองทําการคนหากฎความสัมพันธจากขอมูลการ
เรียนรูและขอมูลตรวจสอบที่ไดเลือกไว 
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4. การทดสอบความถูกตองตัวแบบ 
นําขอมูลตรวจสอบที่เลือกไดมาตรวจสอบความถูกตองของตัวแบบ 

 
ตารางที่ 5 ตัวอยางผลการทดสอบความถูกตองตัวแบบ วันที่ 1  กันยายน 2005  
     ระหวางเวลา 0.00.00  น.– 1.00.00 น. 

กฎท่ี Rule 
%คาความ
เชื่อม่ันขอมูล

เรียนรู 

%คาความ
เชื่อม่ันขอมูล
ตรวจสอบ 

ความ
ถูกตอง 

1 การศึกษา→ www.chula.ac.th 80.00 100.00 T 

2 กีฬา→ www.dserver.org 100.00 100.00 T 

3 ความรูและขอมูลสําคัญ→ www.academic.chula.ac.th 95.45 100.00 T 

4 คอมพิวเตอร→ www.bcoms.net 38.46 45.45 T 

5 คอมพิวเตอร→www.geocities.com 61.54 18.18 F 

6 ธนาคาร และสถานบันเทิง→ www.bangkokbank.com 100.00 100.00 T 

7 บันเทิงและนันทนาการ→ www.dailynews.co.th 100.00 80.00 F 

8 บุคคล สังคม และวัฒนธรรม→ board.dserver.org 75.00 100.00 T 

9 หนวยงานราชการและองคกร→ www.ch7.com 93.97 100.00 T 

10 อินเทอรเน็ต→ www.buildboard.com 95.86 100.00 T 

11 เกมส→www.all-final.com 100.00 100.00 T 

12 ไมถูกจัดหมวดหมูไว→ us.i1.yimg.com 1.75 0.38 F 

13 ไมถูกจัดหมวดหมูไว→ www.trekkerhut.com 0.20 6.46 T 
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จากตารางที่ 5 สามารถอธิบายไดวา 
ลําดับที่ 1 สามารถอธิบายไดวาจากตัวแบบเรียนรูมีผูเรียกใชเว็บ 80 %  ที่เรียกใชหมวดเว็บการศกึษา 
ในวันที่01/09/2005 เวลา 0.00.00 น. – 1.00.00 น. จะเรียกใชเว็บ www.chula.ac.th  เมื่อนําขอมูล
ตรวจสอบมาทดสอบจะพบวา ผู เรียกใชเว็บทั้งหมดที่ เรียกใชหมวดเว็บการศึกษา ในวันที่
01/09/2005 เวลา 0.00.00 น. – 1.00.00 น. จะเรียกใชเว็บ www.chula.ac.th  ดังนั้นลําดับที่ 1 จึงมี
ความถูกตองเทากับ T 
 
ลําดับที่ 2 สามารถอธิบายไดวาจากตัวแบบเรียนรูมีผูเรียกใชเว็บทั้งหมด ที่เรียกใชหมวดเว็บกีฬา  
ในวันที่01/09/2005 เวลา 0.00.00 น. – 1.00.00 น. จะเรียกใชเว็บ www.dserver.org เมื่อนําขอมูล
ตรวจสอบมาทดสอบจะพบวา ผูเรียกใชเว็บทั้งหมดที่เรียกใชหมวดเว็บกีฬา ในวันที่01/09/2005 
เวลา 0.00.00 น. – 1.00.00 น. จะเรียกใชเว็บ www.dserver.org ดังนั้นลําดับที่ 2 จึงมีความถูกตอง
เทากับ T 
 
ลําดับที่ 3 สามารถอธิบายไดวาจากตัวแบบเรียนรูมีผูเรียกใชเว็บ 95.45% ที่เรียกใชหมวดเว็บ
ค ว า ม รู ค ว า ม สํ า ค ัญ ใ น ว ัน ที ่01/09/2005 เ ว ล า 0.00.00น . –1.00.00น . จ ะ เ ร ีย ก ใ ช เ ว ็บ 
www.academic.chula.ac.th เมื่อนําขอมูลตรวจสอบมาทดสอบจะพบวา ผูเรียกใชเว็บทั้งหมดที่
เรียกใชหมวดเว็บความรูความสําคัญ  ในวันที่01/09/2005 เวลา 0.00.00 น. – 1.00.00 น. จะเรียกใช
เว็บ www.academic.chula.ac.th ดังนั้นลําดับที่ 3 จึงมีความถูกตองเทากับ T 
 
ลําดับที่ 4 สามารถอธิบายไดวาจากตัวแบบเรียนรูมีผูเรียกใชเว็บ 38.46% ที่เรียกใชหมวดเว็บ
คอมพิวเตอร  ในวันที่01/09/2005 เวลา0.00.00 น. – 1.00.00 น. จะเรียกใชเว็บ www.bcoms.net   
เมื่อนําขอมูลตรวจสอบมาทดสอบจะพบวา ผูเรียกใชเว็บ 45.45%  ที่เรียกใชหมวดเว็บคอมพิวเตอร  
ในวันที่01/09/2005 เวลา 0.00.00 น. – 1.00.00 น. จะเรียกใชเว็บ www.bcoms.net   ดังนั้นลําดับที่ 4 
จึงมีความถูกตองเทากับ T 
 
ลําดับที่ 5 สามารถอธิบายไดวาจากตัวแบบเรียนรูมีผูเรียกใชเว็บ 61.54 % ที่เรียกใชหมวดเว็บ
คอมพิวเตอร  ในวันที่01/09/2005 เวลา0.00.00 น. – 1.00.00 น. จะเรียกใชเว็บ www.geocities.com 
เมื่อนําขอมูลตรวจสอบมาทดสอบจะพบวา ผูเรียกใชเว็บ 18.18%  ที่เรียกใชหมวดเว็บคอมพิวเตอร  
ในวันที่01/09/2005 เวลา 0.00.00 น. – 1.00.00 น. จะเรียกใชเว็บ www.geocities.com ดังนั้นลําดับที่ 
5 จึงมีความถูกตองเทากับ F เปนตน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

41

ตารางที่ 6 แสดงรอยละความถูกตองของการทดสอบตัวแบบ 
การสุมคร้ังท่ี จํานวนตัวอยางสุม รอยละความถูกตอง 

1 32 78.13 
2 34 67.65 
3 33 70.16 

คาเฉล่ียรวม  72.13 
 
จากตารางที่ 6 เมื่อนําความถูกตองของตัวแบบขอมูลการเรียนรูจากการสุมตัวอยางครั้ง 3 คร้ัง        
มาคํานวณรอยละของความถูกตองพบวามีความถูกตองโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ  72.13  ของจํานวน
รายการทั้งหมด โดยรอยละของความถูกตองครั้งที่ 1 เทากับ  78.13  ,  ครั้งที่ 2 เทากับ  67.65  และ 
คร้ังที่ 3 เทากับ  70.16  ดังนั้นสามารถนําตัวแบบที่ไดศึกษานี้ไปใชในการทํานายเนื้อหาเว็บได
ตอไป 
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5. การสรางตัวแบบ 
   ผูวิจัยสรางตัวแบบขึ้นเพื่อทํานายแนวโนมการเรียกใชเว็บโดยใชวิธีและเทคนิคที่
ไดนําเสนอไปแลว แตขอมูลที่นํามาใชในการสรางตัวแบบไมตองแบงชุดขอมูล และมีการรับ
คาความเชื่อมั่นต่ําสุดและคาสนับสนุนต่ําสุด  เพื่อเลือกเฉพาะกฎคนหาความสัมพันธที่คา
ความเชื่อมั่นต่ําสุด และคาสนับสนุนที่เราสนใจเทานั้น โดยผูใชระบบสามารถเลือกไดวา
ตองการนําเว็บที่เปน Search Engine มาพิจารณาหรือไม ซ่ึงตัวแบบที่ไดจากการคํานวณนั้น
จะเปนตัวแบบที่ระบบพร็อกซี่ เซอรฟเวอรควรที่จะจัดเก็บไวเพื่อรอใหผูใชบริการเรียกใชใน
วันถัดไป 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12 ตัวอยางตัวแบบที่สรางได วันที0่1/09/2005  ระหวางเวลา 0.00.00 น. – 1.00.00 น. 
 

6. การตรวจสอบผลการทํานายกับขอมูลจริง 
   การตรวจสอบผลการทํานายกับขอมูลจริงคือการนําตัวแบบที่สรางขึ้น  มา
ตรวจสอบความถูกตองโดยวิธีการตรวจสอบดังนี้ 

1. ระบุวัน เวลา ขอมูลจริงที่นํามาตรวจสอบ  
2. ทําการเปรียบเทียบเว็บจากตวัแบบที่สรางขึ้นกับขอมูลที่นํามาตรวจสอบ 
3. วัดรอยละของความถูกตองทีพ่บเว็บที่ไดจากการสรางตัวแบบในขอมูลของวัน

ถัดมาที่นํามาตรวจสอบ 
โดยจากผลการตรวจสอบผลการทํานายกบัขอมูลจริงวันที่01/09/2005 ระหวางเวลา 

0.00.00 น. – 1.00.00 น. พบวาตัวแบบมีความถูกตองรอยละ 66.67 % 
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7. การจําแนกกฎความสัมพันธ 
   การจําแนกกฎความสัมพันธคือการเลือกกฎความสัมพันธเพียงกฎเดียวในแตละ
เงื่อนไข ซ่ึงเงือ่นไขคือวัน เวลา และหมวดเว็บ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑดังนี ้

4. พิจารณาจากคาความเชื่อมั่นที่สูงสุดของแตละเงื่อนไข 
5. ถาคาความเชื่อมั่นเทากัน ใหพิจารณาคาสนับสนุนที่สูงสุดของแตละเงื่อนไข 
6. ถาคาความเชื่อมั่นและคาสนับสนุนมีคาเทากันใหพิจารณากฎที่มากอนใหมีคา

ความสําคัญมากกวา 
   ถาพิจารณาตามหลักเกณฑการจําแนกกฎความสัมพันธจะไดผลลัพธดงัรูปที่ 14 
 
 

 
รูปที่ 13   ผลการจําแนกกฎความสัมพันธ 
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การดําเนินงานวิจัยดังที่ไดกลาวมาสามารถเรียกใชโปรแกรมที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมา ซ่ึงตอไปนี้จะ
อธิบายรายละเอียดขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการทํางานระบบ 
จากการที่ไดกลาวมาแลวนัน้สามารถแสดงใหเห็นภาพรวมของระบบโดยประกอบดวย
กระบวนการหลักๆ ดังนี ้

 

2.กระบวนการนําเขาขอมูล
เปนกระบวนการนําเขาขอมูลการเรียกใชงานเว็บ
และขอมูลหมวดเว็บ เขาสูฐานขอมูลของซอฟแวร SAS
ซึ่งผานกระบวนการเตรียมขอมูลเรียบรอยแลว

4. กระบวนการสรางตัวแบบ เปนกระบวนการสรางตัวแบบโดยใชขอมูลพรอกซี
เซิรฟเวอร และขอมูลเว็บเพื่อนําไปทํานายการเรียกใชเว็บ

6.การจําแนกกฎความสัมพันธ
เปนกระบวนการจําแนกกฏความสัมพันธท่ี ไดจากการสรางตัวแบบ
โดยพิจารณาจากคาความเชื่อมั่น และคาสนันสนุน

3. กระบวนการศึกษา
data Mining Model

เปนกระบวนการศึกษาตัวแบบโดยใชขอมูลการเรียกใชงานเว็บ
โดยใชเทคนิคการคนหากฏความสัมพันธ (Association Rule 
Discovery)  และทดสอบจากขอมูลเรียนรู และขอมูลตรวจสอบ

5. ตรวจสอบผลการทํานาย เปนกระบวนการนําขอมูลพรอกซี เซิรฟเวอรวันที่ตองการทํานาย
เปรียบเทียบกับตัวแบบที่สรางขึ้น

1. ผูใชเขาสูระบบ

 
 
รูปที่ 14 ขั้นตอนการทํางานของระบบ 
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2. โครงสรางขอมูล 
รายละเอียดโครงสรางขอมูล 
ตารางที่ 7  โครงสรางตาราง addnew 
ช่ือตาราง : addnew 
รายละเอียดตาราง : เก็บขอมูลการเรียกใชงานเว็บจากระบบพรอกซีที่ผานกระบวนการแปลง
วัน และเวลาเรยีบรอยแลว 
ลําดับที่ ช่ือรายการขอมูล คําอธิบาย ประเภท ขนาด 

1 Date วัน เดือน ป ddmmyy10 10 

2 Times เวลา timeampm11 11 

3 newURL ช่ือเว็บ ตัวอักษร 255 

4 newResultcode ผลการทํางานของการรองแตละ
คร้ัง 

ตัวอักษร 50 

 
ตารางที่ 8  โครงสรางตาราง Web 
ช่ือตาราง : Web 

รายละเอียดตาราง : เก็บขอมูลเว็บและรายละเอียดของเวบ็ 
ลําดับที่ ช่ือรายการขอมูล คําอธิบาย ประเภท ขนาด 

1 Title ช่ือเว็บ ตัวอักษร 255 

2 Description คําอธิบายเว็บ ตัวอักษร 255 

3 SubGroup_ID รหัสหมวดเวบ็ยอย ตัวเลข 3 

4 SubGroup_Name ช่ือหมวดเว็บยอย ตัวอักษร 255 

5 Group_ID รหัสหมวดเวบ็ ตัวเลข 3 

6 Group_NAME ช่ือหมวดเว็บ ตัวอักษร 255 

7 newURL ช่ือเรียกที่อยูของเว็บไซต ตัวอักษร 255 
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ตารางที่ 9 โครงสรางตาราง MergeComplete 
ช่ือตาราง : MergeComplete 

รายละเอียดตาราง : นําตาราง Import และตาราง Web มารวมกันดวยขอมูล newURL 
ลําดับที่ ช่ือรายการขอมูล คําอธิบาย ประเภท ขนาด 

1 Date วัน เดือน ป ddmmyy10 10 

2 Times เวลา timeampm11 11 

3 newURL ช่ือเว็บ ตัวอักษร 255 

4 Group_ID รหัสหมวดเวบ็ ตัวเลข 3 

5 Group_NAME ช่ือหมวดเว็บ ตัวอักษร 255 

6 SubGroup_ID รหัสหมวดเวบ็ยอย ตัวเลข 3 

7 SubGroup_Name ช่ือหมวดเว็บยอย ตัวอักษร 255 

8 CNTTOTAL จํานวนรายการขอมูล
ทั้งหมด 

ตัวเลข 8 

9 CNTCOND จํานวนรายการขอมูลของแต
ละหมวดเว็บ 

ตัวเลข 8 

10 CNTASSO จํานวนรายการขอมูลที่มี
ความสัมพันธกัน 

ตัวเลข 8 

11 CONFIDENCE คาความเชื่อมัน่ ตัวเลข 8 

12 SUPPORT คาสนับสนุน ตัวเลข 8 

13 RULE แสดงกฎ A  B 
(หมวดเว็บ  ช่ือเว็บ) 

ตัวอักษร 255 
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ตารางที่ 10 โครงสรางตาราง TRAINDATA 
ช่ือตาราง : TRAINDATA 

รายละเอียดตาราง : ขอมูลเรียนรูที่ไดจากการสุมแบบวงกลม 
ลําดับที่ ช่ือรายการขอมูล คําอธิบาย ประเภท ขนาด 

1 Date วัน เดือน ป ddmmyy10 10 

2 Times เวลา timeampm11 11 

3 newURL ช่ือเว็บ ตัวอักษร 255 

4 Group_ID รหัสหมวดเวบ็ ตัวเลข 3 

5 Group_NAME ช่ือหมวดเว็บ ตัวอักษร 255 

6 SubGroup_ID รหัสหมวดเวบ็ยอย ตัวเลข 3 

7 SubGroup_Name ช่ือหมวดเว็บยอย ตัวอักษร 255 

8 CNTTOTAL จํานวนรายการขอมูล
ทั้งหมด 

ตัวเลข 8 

9 CNTCOND จํานวนรายการขอมูลของแต
ละหมวดเว็บ 

ตัวเลข 8 

10 CNTASSO จํานวนรายการขอมูลที่มี
ความสัมพันธกัน 

ตัวเลข 8 

11 CONFIDENCE คาความเชื่อมัน่ ตัวเลข 8 

12 SUPPORT คาสนับสนุน ตัวเลข 8 

13 RULE แสดงกฎ A  B 
(สาขาวิชา,เพศ  อาชีพ) 

ตัวอักษร 255 
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ตารางที่ 11 โครงสรางตาราง VALIDDATA 
ช่ือตาราง : VALIDDATA 

รายละเอียดตาราง :ขอมูลตรวจสอบที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบวงกลม 
ลําดับที่ ช่ือรายการขอมูล คําอธิบาย ประเภท ขนาด 

1 Date วัน เดือน ป ddmmyy10 10 

2 Times เวลา timeampm11 11 

3 newURL ช่ือเว็บ ตัวอักษร 255 

4 Group_ID รหัสหมวดเวบ็ ตัวเลข 3 

5 Group_NAME ช่ือหมวดเว็บ ตัวอักษร 255 

6 SubGroup_ID รหัสหมวดเวบ็ยอย ตัวเลข 3 

7 SubGroup_Name ช่ือหมวดเว็บยอย ตัวอักษร 255 

8 CNTTOTAL จํานวนรายการขอมูล
ทั้งหมด 

ตัวเลข 8 

9 CNTCOND จํานวนรายการขอมูลของแต
ละหมวดเว็บ 

ตัวเลข 8 

10 CNTASSO จํานวนรายการขอมูลที่มี
ความสัมพันธกัน 

ตัวเลข 8 

11 CONFIDENCE คาความเชื่อมัน่ ตัวเลข 8 

12 SUPPORT คาสนับสนุน ตัวเลข 8 
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ตารางที่ 12 โครงสรางตาราง ASSESS_MODEL 
ช่ือตาราง : ASSESS_MODEL 

รายละเอียดตาราง : ขอมูลที่ไดจากการศึกษาตัวแบบ 
ลําดับที่ ช่ือรายการขอมูล คําอธิบาย ประเภท ขนาด 

1 Date วัน เดือน ป ddmmyy10 10 

2 Times เวลา timeampm11 11 

3 newURL ช่ือเว็บ ตัวอักษร 255 

4 Group_ID รหัสหมวดเวบ็ ตัวเลข 3 

5 Group_NAME ช่ือหมวดเว็บ ตัวอักษร 255 

6 RULE แสดงกฎ A  B 
(หมวดเว็บ  เว็บ) 

ตัวอักษร 255 

7 RULENO ลําดับกฎ ตัวอักษร 5 

8 CONF_TRAIN คาความเชื่อมัน่ตัวแบบ
เรียนรู 

ตัวเลข 8 

9 CONF_VALID คาความเชื่อมัน่ตัว
แบบทดสอบ 

ตัวเลข 8 

10 ACCURACY ความถูกตอง 
T = ถูกตอง 
F = ไมถูกตอง 

ตัวอักษร 1 
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ตารางที่ 13 โครงสรางตาราง TestModel 
ช่ือตาราง : TestModel 

รายละเอียดตาราง : ขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบผลการทํานาย 
ลําดับที่ ช่ือรายการขอมูล คําอธิบาย ประเภท ขนาด 

1 Date วัน เดือน ป ddmmyy10 10 

2 Times เวลา timeampm11 11 

3 newURL ช่ือเว็บ ตัวอักษร 255 

4 Group_ID รหัสหมวดเวบ็ ตัวเลข 3 

5 Group_NAME ช่ือหมวดเว็บ ตัวอักษร 255 

6 RULE แสดงกฎ A  B 
(หมวดเว็บ  เว็บ) 

ตัวอักษร 255 

7 RULENO ลําดับกฎ ตัวอักษร 5 

8 ACCURACY ความถูกตอง 
T = ถูกตอง 
F = ไมถูกตอง 

ตัวอักษร 1 
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ตารางที่ 14 โครงสรางตาราง Model_Classify 
ช่ือตาราง : Model_Classify 

รายละเอียดตาราง : ขอมูลที่ไดจากการจําแนกกฎความสัมพันธของโมเดล 
ลําดับที่ ช่ือรายการขอมูล คําอธิบาย ประเภท ขนาด 

1 Date วัน เดือน ป ddmmyy10 10 

2 Times เวลา timeampm11 11 

3 newURL ช่ือเว็บ ตัวอักษร 255 

4 Group_ID รหัสหมวดเวบ็ ตัวเลข 3 

5 Group_NAME ช่ือหมวดเว็บ ตัวอักษร 255 

6 RULE แสดงกฎ A  B 
(หมวดเว็บ  เว็บ) 

ตัวอักษร 255 

7 RULENO ลําดับกฎ ตัวอักษร 5 

8 CONF_TRAIN คาความเชื่อมัน่ตัวแบบ
เรียนรู 

ตัวเลข 8 

9 CONF_VALID คาความเชื่อมัน่ตัว
แบบทดสอบ 

ตัวเลข 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

52

 
3. แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) 
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รูปที่ 15  แผนภาพกระแสขอมูล 
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4. การออกแบบระบบ 
4.1  สถาปตยกรรมระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16  สถาปตยกรรมระบบ 
 
จากรูปสามารถอธิบายไดวา สถาปตยกรรมระบบจะเปนลักษณะ Client/Server ซ่ึง Server 
จะเปนระบบปฏิบัติ Windows 2000 ในการติดตอเครื่อง Server  ตองใช Port  8591 และ
โปรโตคอล Bridge หลังจากนั้นจะเขาถึงฐานขอมูล SAS โดยใช IOM Data Provider ใน
การพัฒนาโปรแกรม ดวย Microsoft Visual Basic นั้นผูวิจัยใช Microsoft ActiveX Data 
Objects (ADO) ในการอานเขียนขอมูลและใช SAS Workspace Manager  ในการสราง 
SAS Workspaces   
ตัวอยางการสราง Workspace และการติดตอฐานขอมูลดวย ADO  
Dim obConnection As New ADODB.Connection 
obServer.Port = 8591 
obServer.Protocol = “Bridge” 
obConnection.Provider = "SAS.IOMProvider.1" 
Set obWs = obWSMgr.Workspaces.CreateWorkspaceByServer("Thesis_WS", 
VisibilityProcess, obServer, userLogin, UserPWD, errString) 
 obConnection.Open "SAS Workspace ID = " & obWs.UniqueIdentifier 
Dim obRs as New ADODB.Recordset 
obRs.Open “sashelp.class”, obConnection, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly, _ 
adcmdTableDirect 

Client Server
- Window Server
- BASE SAS
- SAS Workspace Manager
- IOM Data Provider

TCP/IP
Port  : 8591
Protocol : Bridge
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 การออกแบบหนาจอ (User Interface Design) 

หนาจอการใชงานจะประกอบดวยเมนูการทํางาน และแถบเครื่องมือดังนี้ 
เมนูหลัก

ไฟล การจัดการขอมูล ศึกษาตัวแบบ เหมืองขอมูล

ติดต้ังเครื่องพิมพ

ออกจากโปรแกรม

นําเขาขอมูลพรอกซี

นําเขาขอมูลเว็บ

สรางตัวแบบ
จากตัวอยางสุม

กระบวนการกอน
สรางตัวแบบ

การสรางตัวแบบ

การจําแนกฏความ
สัมพันธ

ตรวจสอบ
ผลการทํานาย

 
 
รูปที่ 17  เมนูการใชงานโปรแกรม 

 
 ในสวนของการใชงานโปรแกรมซึ่งจะกลาวโดยละเอียดในภาคผนวก ก 
 

5. การพัฒนาระบบ 
   การพัฒนาโปรแกรม (Application Development) 

โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเปนการพัฒนาดวยภาษา Microsoft Visual Basic โปรแกรม
ที่พัฒนาขึ้นจะประกอบดวยโมดูลตางๆ   ซ่ึง เปนที่ เก็บโปรแกรม  แตละโมดูลจะ
ประกอบดวย Event Procedure เปนสวนที่เก็บโปรแกรมที่ทํางานเมื่อมี Event ตางๆเปน 
Form และ Procedure ที่ไมเกี่ยวของกับ Event ของ Object และนอกจากนั้นยังมีการเรียกใช
สคริปตไฟลที่เขียนดวยภาษา SAS เพื่อใหการจัดการขอมูลทําไดงายและสามารถแกไขได
งายขึ้น  
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• โมดูลการเขาสูระบบ 
โมดูลการเขาสูระบบเปนการตรวจสอบผูมีสิทธิเขาใชระบบโดยรหัสผูใชและรหัสผาน 

ซ่ึงประกอบดวยสวนตางๆ ดังตาราง 
ตารางที่ 15โมดูลการเขาสูระบบ 
ช่ือฟอรม : FrmConnect 

Event Procedure Sub / Function สคริปตไฟล(.SAS) 
cmdIOMConn_Click open_baseSAS  
 Assign_Library  

 
• โมดูลการนําเขาขอมูล 

โมดูลการเขานําเขาขอมูลเปนการนําขอมูลที่อยูในระบบพรอกซี เซิรฟเวอร เขาสู
ฐานขอมูล SAS  ซ่ึงประกอบดวยสวนตางๆ ดังตาราง 

ตารางที่ 16 โมดูลการนําเขาขอมูลใหม 
ช่ือฟอรม : FrmImnew 

Event Procedure Sub / Function สคริปตไฟล(.SAS) 
cmdBrowse_Click   
cmdImport_Click  import 
  cleantime 

 
• โมดูลการนําเขาขอมูลเว็บ 

โมดูลการเขานําเขาขอมูลเปนการนําขอมูลเว็บที่อยูใน Microsoft Access เขาสู
ฐานขอมูล SAS  ซ่ึงประกอบดวยสวนตางๆ ดังตาราง 

ตารางที่ 17 โมดูลการนําเขาขอมูลเว็บ 
ช่ือฟอรม : FrmImweb 

Event Procedure Sub / Function สคริปตไฟล(.SAS) 
cmdBrowse_Click   
cmdImpweb_Click  web 
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• โมดูลกระบวนการกอนสรางตัวแบบ/ศึกษาตัวแบบ 
โมดูลการกระบวนการกอนสรางตัวแบบเปนการนําขอมูลพรอกซี เซิรฟเวอร มา

ดําเนินการเลือกวัน เลือกเวลา และสรางความสัมพันธกับขอมูลเว็บ กอนนําไปสราง        
ตัวแบบ  ดังตาราง 

 
ตารางที่ 18โมดูลกระบวนการกอนสรางตัวแบบ/ ศึกษาตัวแบบ 
ช่ือฟอรม : FrmImport 

Event Procedure Sub / Function สคริปตไฟล(.SAS) 
cmdSelectdate_Click  Selectdate 
cmdSelecttime_Click  Selecttime 
Cmdrelate_click  mergedata 

 
• โมดูลการศึกษาตัวแบบ 

โมดูลการศึกษาตัวแบบเปนการนําขอมูลการพรอกซี เซิรฟเวอรมาแบงออกเปน 2 
สวนสําหรับเปนขอมูลเรียนรู และขอมูลตรวจสอบ หลังจากนั้นก็นําขอมูลเรียนรูมาสราง
ตัวแบบโดยการคนหากฎความสัมพันธของวัน เวลา หมวดเว็บ และเว็บ แลวนําขอมูล
ตรวจสอบมาทดสอบตัวแบบที่สรางขึ้น ซ่ึงประกอบดวยสวนตางๆ ดังตาราง 

ตารางที่ 19โมดูลการศึกษาตัวแบบ 
ช่ือฟอรม : FrmTrainMode   

Event Procedure Sub / Function สคริปตไฟล(.SAS) 
cmdSampling_Click  sampledata 
cmdCreateModel_Click  model_nosearch 
  model_cnttotal 
  model_condA 
  model_condAB 
  model_conf_supp 
  model_sym 
  model_html 
cmdCorrect_Click  model_cnttotal 
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ตารางที่ 19โมดูลการศึกษาตัวแบบ (ตอ) 
ช่ือฟอรม : FrmTrainMode   

Event Procedure Sub / Function สคริปตไฟล(.SAS) 
  model_condA 
  model_condAB 
  model_conf_supp 
  assess_model 
  assess_html 

 
• โมดูลการสรางตัวแบบ 

โมดูลการสรางตัวแบบเปนการนําขอมูลพรอกซี เซิรฟเวอรที่ไดจากกระบวนการกอน
สรางตัวแบบทั้งหมดมาคนหากฎความสัมพันธของวัน เวลา หมวดเว็บ และเว็บ โดยมีการ
กําหนดคาความเชื่อมั่นต่ําสุดและคาสนับสนุนต่ําสุด ซ่ึงประกอบดวยสวนตางๆ ดังตาราง 

 
ตารางที่ 20โมดูลการสรางตัวแบบ 
ช่ือฟอรม : FrmModel 

Event Procedure Sub / Function สคริปตไฟล(.SAS) 
cmdCreateModel  model_nosearch 
  model_cnttotal 
  model_condA 
  model_condAb 
  model_conf_supp 
  model_sym 
  model_html 
cmdQuery_Click  query_model 
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• โมดูลการตรวจสอบตัวแบบกับขอมูลจริง 
โมดูลการตรวจสอบตัวแบบกับขอมูลจริง เปนการนําขอมูลที่ไดจากการสรางตัวแบบ

มาเปรียบเทียบกับขอมูลที่มีการถูกเรียกใชจริง ซ่ึงประกอบดวยสวนตางๆ ดังตาราง 
 
ตารางที่ 21โมดูลการตรวจสอบตัวแบบกับขอมูลจริง 
ช่ือฟอรม : frmTestmodel 

Event Procedure Sub / Function สคริปตไฟล(.SAS) 
cmdSelectdate1_Click  DateTestModel 
cmdSelecttime_Click  TimeTestModel 
CmdrelateAuto_click  MergeTestModel 
cmdchemodel_Click  testmodel 
  percentcorrect 

 
• โมดูลการจําแนกกฎความสัมพันธ 

โมดูลการจําแนกกฎความสัมพันธ เปนการเลือกกฎความสัมพันธโดยใชเกณฑ
พิจารณาที่ไดกลาวมาแลว ซ่ึงประกอบดวยสวนตางๆ ดังตาราง 

 
ตารางที่ 22โมดูลการจําแนกกฎความสัมพันธ 
ช่ือฟอรม : MdiMenu 

Event Procedure Sub / Function สคริปตไฟล(.SAS) 
mnuClassify_Click classify_process model_classify 
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 ผังงาน  (Flowchart) ของแตละกระบวนการ 
จากอัลกอริทึมสามารถแสดงใหเห็นในลักษณะผังงานไดดังนี ้

• โมดูลการเขาสูระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 18  ผังงานแสดงขั้นตอนการเขาสูระบบ 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบสทิธิ

เริ่มตน

มีสทิธิ

รับคารหัสผูใช
และรหัสผาน

NO

Yes

แสดงหนาจอ
ระบบ

จบ
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• โมดูลการนําเขาขอมูลใหม 
 

นําเขาขอมูลใหม
ในฐานขอมูล SAS

เริ่มตน

รับคาที่อยูของไฟล

DATA SET
(ที่อยูของไฟล)

นับจํานวนรายการ
ที่นําเขา

ตรวจสอบขอผิดพลาด

จบ

แสดงจํานวนรายการ
ที่นําเขา

NO

Yes

รวมขอมูลกับแฟม
เดิมหรือไม

No

รับคาที่อยูไฟลเดิม
รวมขอมูลจาก
แฟมขอมูลเดิม

 ํYes

 
รูปที่ 19  ผังงานแสดงขั้นตอนการนําเขาขอมูลใหม 
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• โมดูลการนําเขาขอมูลเว็บ 
 

   

นําเขาขอมูลใน
ฐานขอมูล SAS

เร่ิมตน

รับคาที่อยูของไฟล

ที่อยูของไฟล

นับจํานวนรายการ
ที่นําเขา

ตรวจสอบขอผิดพลาด

จบ

แสดงจํานวนรายการ
ที่นําเขา

NO

Yes

 
 

 
รูปที่ 20  ผังงานแสดงขั้นตอนการนําเขาขอมูลเว็บ 
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• โมดูลกระบวนการกอนศึกษาตัวแบบ/สรางตัวแบบ 
 

เลือกขอมูลเริ่มตน
ถึงขอมูลส้ินสุด

เริ่มตน

รับคา
วัน/เดือน/ป เริ่มตน

พบขอมูลหรือไม

สรางความสัมพันธระหวาง
พร็อกซีและขอมูลเว็บ

No

พบขอมูลหรือไม

รับคา
วัน/เดือน/ป ส้ินสุด

Yes

ตองการเลือกชวงเวลาหรือไม

รับคา
เวลา เริ่มตน

รับคา
เวลา สิ้นสุด

yes

Yes

No

No

สิ้นสุด

ดําเนินการเสร็จเรียบรอย

ดําเนินการเสร็จเรียบรอย

ดําเนินการเสร็จเรียบรอย

 
รูปที่ 21 ผังงานแสดงกระบวนการกอนศกึษาตัวแบบ/สรางตัวแบบ 
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• โมดูล การศึกษาตัวแบบ  
 การเลือกตัวอยางแบบมีระบบวงกลม 
 

เร่ิมตน

จบ

ขอมูลพรอกซี เซิรฟเวอร
(MergeComplete)

ใหรหัสลําดับ

คํานวนจํานวนรายการ
ขอมูลทั้งหมด (n)

รับคาสัดสวนการแบงขอมูล

หาชวงการเลือก (I)

สุมเลขเริ่มตน (R)

เลือกตัวอยาง
R+(cntRecord -1) I

cntRecord > n

cntRecord = cntRecord+1

R+(cntRecord -1)I > N

No No

Yes

Rnew = R+(cntRecord -1) I - N

เลือกตัวอยาง
RNew+(num -1) I

num =1

cntRecord > n

num = num+1

No

Yes

ขอมูลเรียนรู
(Train Data)

ขอมูลเรียนรู
(TRAIN DATA)

บันทึกรายการที่ไมไดถูกเลือก

ขอมูลตรวจสอบ
(Validation Data)

Yes

cntRecord =1

cntRecord = cntRecord +1

 
 

 
รูปที่ 22  ผังงานแสดงขั้นตอนการเลือกตัวอยางแบบมีระบบวงกลม 
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การสรางตัวแบบขอมูลเรียนรู 
 

 
 
รูปที่ 23 ผังงานแสดงขั้นตอนการสรางตัวแบบขอมูลเรียนรู 
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การสรางตัวแบบขอมูลตรวจสอบ 
 

ขอมูลตรวจสอบ
(Validation Data)

เร่ิมตน

นับจํานวนรายการขอมูลทั้งหมด

UPDATE CNTTOTAL = 
จํานวนรายการขอมูลท้ังหมด

นับจํานวนรายการเงื่อนไข

UPDATE CNTCOND= 
จํานวนรายการเงื่อนไข

นับจํานวนรายการที่มีความสัมพันธกัน
(A-->B)

UPDATE CNTASSO = 
จํานวนรายการที่มีความสัมพันธกัน จบ

คํานวนคา SUPPORT = 
CNTASSO / CNTTOTAL

คํานวนคา CONFIDENCE = 
CNTASSO / CNTCOND

 
 

 
รูปที่ 24  ผังงานแสดงขั้นตอนการสรางตัวแบบขอมูลตรวจสอบ 
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ทดสอบความถูกตองตัวแบบ 
 

 
 
 
รูปที่ 25 ผังงานแสดงขั้นตอนการทดสอบความถูกตองตวัแบบ 
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• โมดูลการสรางตัวแบบ  
 

เริ่มตน

จบ

ขอมูลพรอกซี เซิรฟเวอร
(Merge Complete)

เลือกรายการทั้งหมด

รับคาความเชื่อมั่นตํ่าสุด,
คาสนับสนุนตํ่าสุด

นับจํานวนรายการขอมูลท้ัวหมด

รับคาเงื่อนไข
การใช เว็บ Search Engin 

มาพิจารณาหรือไม

UPDATE CNTTOTAL = 
จํานวนรายการขอมูลท้ังหมด

นับจํานวนรายการขอมูลทั้งหมด
(COND)

UPDATE CNTCOND= 
จํานวนรายการเงื่อนไข

นับจํานวนรายการที่มีความสัมพันธ
(A-->B)

คํานวนคา SUPPORT = 
CNTASSO / CNTTOTAL

คํานวนคา CONFIDENCE = 
CNTASSO / CNTCOND

เลือกเฉพาะรายการที่มีคามากกวา
คาความเชื่อมั่นต่ําสุด
และคาสนับสนุนต่ําสุด

SHOW MODEL
 .HTML

ขอมูลพรอกซี
เซิรฟเวอรสําหรับสราง

ตัวแบบ

UPDATE CNTASSO = 
จํานวนรายการที่มีความสัมพันธกัน

นําคา Search Engine 
มาพิจารณาดวยหรือไมYes

เลือกรายการเฉพาะที่ไมใช
เว็บ Search Engine

No

ดึงขอมูล จากขอมูลMergeComplete

UPDATE RULE =
Date ,Time,Group_Name,

==> newURL

 
 
รูปที่ 26 ผังงานแสดงขั้นตอนการสรางตัวแบบ 
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• โมดูลการตรวจสอบตัวแบบกับขอมูลจริง 
 

เลือกขอมูลเริ่มตน
ถึงขอมูลส้ินสุด

เริ่มตน

รับคา
วัน/เดือน/ป

ของขอมูลวันถัดมา

พบขอมูลหรือไม

สรางความสัมพันธระหวาง
พรอกซีและขอมูลเว็บ

(MergeTestModel)

No

พบขอมูลหรือไม

Yes

ตองการเลือกชวงเวลาหรือไม

รับคา
เวลา เริ่มตน

รับคา
เวลา สิ้นสุด

yes

Yes

No

No

ดําเนินการเสร็จเรียบรอย

ดําเนินการเสร็จเรียบรอย

ดําเนินการเสร็จเรียบรอย

ส้ินสุด

ดึงขอมูลพรอกซี
(MergeComplete)

เปรียบเทียบ NewURL

newURL(MergeComplete) =
newURL(MergeTestModel)

Yes

บันทึกความถูกตอง = T

No บันทึกความถูกตอง = F

SHOW REPORT
 .HTML

 
 
รูปที่ 27 ผังงานแสดงขั้นตอนการตรวจสอบตัวแบบกับขอมูลจริง 
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• โมดูลการจําแนกกฎความสมัพันธ 
 

 
 
 
รูปที่ 28 ผังงานแสดงขั้นตอนการจําแนกกฎความสัมพันธ 
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6.      การทดสอบระบบ 
การทดสอบระบบผูวิจัยไดทดสอบระบบโดยดูจากผลลัพธที่ไดในแตละกระบวนการโดยการ

ตรวจสอบจากความถูกตองของขอมูล ดังตาราง 
ตารางที่ 23  การทดสอบระบบ 

กระบวนการ วิธีการทดสอบ 
การเขาใชระบบ สมมุติรหัสผูใช หรือรหัสผานที่ไมอยูในระบบ 
การนําเขาขอมูลใหม ตรวจสอบจํานวนรายการขอมูลที่นําเขากอนและหลัง

นําเขา ตรวจสอบชนิด 
การนําเขาขอมูลเว็บ ตรวจสอบจํานวนรายการขอมูลที่นําเขากอนและหลัง

นําเขา ตรวจสอบชนิด 
กระบวนการกอนสรางตัวแบบ 
- เลือกวัน 

- เลือกเวลา 
 
- สรางความสัมพันธระหวางขอมูล

หมวดเว็ บและข อมู ลพร อกซี 
เซิรฟเวอร 

 
ตรวจสอบจํานวนรายการทั้งหมด และจํานวนรายการ
หลังจากประมวลผลตองเทากัน 
ตรวจสอบจํานวนรายการทั้งหมด และจํานวนรายการ
หลังจากประมวลผลตองเทากัน 
โปรแกรมสามารถทําการรวมตารางระหวางหมวดเว็บ
และขอมูลพรอกซี เซิรฟเวอรไดถูกตอง 

การศึกษาตัวแบบ 
-    การเลือกตัวอยางขอมูลแบบมี
ระบบวงกลม 
 
-   การสรางตัวแบบขอมูลเรียนรู 
 
 
 
 
-   การทดสอบความถูกตองตัวแบบ 

 
ตรวจสอบการทํางานของโปรแกรม โดยการตรวจสอบ
รายการขอมูลที่ เ ลือกไดตองถูกตองตามวิธีการเลือก
ตัวอยางแบบมีระบบวงกลม 
ตรวจสอบคาที่ไดจากการคํานวณตาง  ไดแกจํานวน
รายการขอมูลทั้งหมด, จํานวนรายการที่เปนเงื่อนไข (A), 
จํานวนรายการที่มีความสัมพันธกัน (A B),  การคํานวณ
คาความเชื่อมั่น และคาสนับสนุน และตรวจสอบกับ
ขอมูลที่นํามาใช 
ตรวจสอบคาที่ไดจากการคํานวณตาง ไดแกจํานวน  
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ตารางที่ 23  (ตอ) 
กระบวนการ วิธีการทดสอบ 

-   การสรางตัวแบบขอมูลตรวจสอบ 
 
 
 
-     คํานวณรอยละความถูกตอง 
 

รายการขอมูลทั้งหมด, จํานวนรายการที่เปนเงื่อนไข (A), 
จํานวนรายการที่มีความสัมพันธกัน (A B),  การคํานวณ
คาความเชื่อมั่น และคาสนับสนุน และตรวจสอบกับ
ขอมูลที่นํามาใช 
ตรวจสอบการเปรียบเทียบคาความเชื่อมั่นมีความถูกตอง
ตามโปรแกรม และคํานวณรอยละความถูกตองของตัว
แบบ 

การสรางตัวแบบ ตรวจสอบคาที่ไดจากการคํานวณตาง  ไดแกจํานวน
รายการขอมูลทั้งหมด, จํานวนรายการที่เปนเงื่อนไข (A), 
จํานวนรายการที่มีความสัมพันธกัน (A B),  การคํานวณ
คาความเชื่อมั่น และคาสนับสนุน และตรวจสอบกับ
ขอมูลที่นํามาใช 

การจําแนกกฎความสัมพันธ ตรวจสอบความถูกตองในแตละเงื่อนไขจะตองมีกฎเดียว
และเปนกฎที่มีคาความเชื่อมั่นและคาสนับสนุนสูงกวาคา
ความเชื่อมั่นและคาสนับสนุนที่ต่ําสุด 

การจัดทํารายงาน ตรวจสอบรายงานแบบตาราง  ตองมีความถูกตองตาม
ขอมูลที่มีจริง 

 
7.        การประเมินผลระบบ 
 ผูวิจัยไดพัฒนาโปรแกรมและมีการทดสอบการใชโปรแกรม พบวาโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
สามารถสรางตัวแบบในการทํานายเนื้อหาของเว็บโดยใชเทคนิคเหมืองขอมูลกรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และนําตัวแบบที่สรางไปประยุกตใชได 
 ในการทดสอบระบบในแตละขั้นตอนสามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 
สรุปผลการทดสอบความถกูตองตัวแบบ 
 ผูวิจัยไดสรางตัวแบบขอมูลเรียนรู และสรางตัวแบบขอมูลตรวจสอบ โดยใชขอมูลที่แบง
ไดตามสัดสวนตางๆ และตรวจสอบความสอดคลองกันของตัวแบบไดโดยผลจากการทดสอบที่ได
สามารถสรุปไดวา ในการแบงสัดสวนแตละครั้งจะไดผลลัพธความถูกตองไมเทากัน เพราะในแต
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ละคร้ังของการเลือกตัวอยางขอมูลจะไดขอมูลไมเหมือนกัน ดังนั้นความถูกตองของตัวแบบจะ
ขึ้นอยูกับขอมูลที่เลือกมาไดดวย แตจะพบวาการแบงสัดสวนขอมูลจะมีผลกับความถูกตองดวย    
นั่นคือ ถาสัดสวนการแบงขอมูลมากตัวแบบจะมีรอยละความถูกตองมากขึ้นดวย 

 
สรุปผลการสรางตัวแบบ 

 เมื่อตัวแบบที่ผูวิจัยศึกษาสามารถนํามาใชได จึงใชขอมูลพรอกซี เซิรฟเวอรที่ผานกระบวนการ
สรางความสัมพันธเรียบรอยแลวมาหาความสัมพันธ ซ่ึงจํานวนรายการขอมูลจะขึ้นอยูกับขอมูลที่ผูใช
ระบบเลือกใช โดยสามารถเลือกไดวาตองการนําเว็บ Search Engine มาพิจารณาสรางตัวแบบหรือไม  
และจากการสรางตัวแบบพบวากฎความสัมพันธที่คนหาไดมีจํานวนมาก จึงตองมีการกําหนดคาความ
เช่ือมั่นต่ําสุดและคาสนับสนุนต่ําสุด เพื่อเลือกเฉพาะกฎความสัมพันธที่มีความเชื่อมั่นสูงและจํานวน
รายการขอมูลหมวดเว็บที่มีจํานวนมาก 

 
สรุปผลการจําแนกกฎความสัมพันธ 
 การจําแนกกฎความสัมพันธเปนการเลือกกฎความสัมพันธที่มีคาความเชื่อมั่นและคา
สนับสนุนสูงสุดของแตละกฎความสัมพันธ จะมีความสอดคลองกับการกําหนดคาความเชื่อมั่นและ
คาสนับสนุนในการสรางตัวแบบ นั่นคือเมื่อจําแนกกฎแลวในแตละกฎจะมีคาความเชื่อมั่นและคา
สนับสนุนนอยที่สุดจะเทากับคาความเชื่อมั่นและคาสนับสนุนต่ําสุดตามที่กําหนดตอนสรางตัวแบบ 
 
สรุปผลการตรวจสอบความถูกตองกับขอมูลจริง 
 โดยทําการนําขอมูลที่ทําการสรางโมเดลมาเปรียบเทียบกับขอมูลจริงของขอมูลซ่ึงพบวา
โมลเดลที่สรางขึ้นสามารถทํานายเนื้อหาเว็บไดและสามารถเพิ่มอัตราการพบในระบบพร็อกซี      
ไดโดยขอมูลที่ใชในการตรวจสอบเปนขอมูลท่ีถูกเรียกใชจริงในวันถัดมา ซ่ึงผลของการตรวจสอบ
ถาอัตราการพบในระบบพรอกซีเพิ่มขึ้น อาจทําใหประสิทธิภาพการเรียกใชเว็บเพิ่มขึ้นและสามารถ
ลดปริมาณขอมูลในระบบเครือขายได  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผูวิจัยไดเสนอขั้นตอนวิธีการศึกษาตัวแบบและพัฒนาตัวแบบ เพื่อนําตัวแบบที่ไดนําไป
ทํานายเนื้อหาของเว็บประยุกตใชในการทํางานของระบบพรอกซี เซิรฟเวอร โดยข้ันตอนวิธีที่
นําเสนอสามารถแบงไดดังนี้ 
 
สวนแรกเปนการดําเนินการกอนสรางตัวแบบโดยทําการเลือกชวงวันที่ตองการทํานาย และเลือก
เวลาที่ตองการทํานาย และทําการความสัมพันธของขอมูลพร็อกซีและหมวดเว็บ เพื่อเปนการเตรียม
ขอมูลกอนการศึกษาตัวแบบหรือกอนการสรางตัวแบบ 
 
สวนที่ 2 เปนการศึกษาตัวแปรเพื่อใชในการทํานายเนื้อหาของเว็บ โดยใชเทคนิคการคนหากฎ
ความสัมพันธ ผูวิจัยไดศึกษาตัวแปรที่จะนํามาใชสรางเปนเงื่อนไขและผลลัพธ ซ่ึงในการวิจัยนี้ได
ใชวัน เวลา และหมวดเว็บเปนเงื่อนไข สวนผลลัพธคือเว็บ นั่นคือการสรางตัวแบบนี้จะตองหากฎ
ความสัมพันธระหวาง วัน เวลา หมวดเว็บ และเว็บ โดยที่กฎความสัมพันธที่ไดจะตองคํานวณคา
ความเชื่อมั่นและคาสนับสนุน 
 
สวนที่ 3 เปนการศึกษาตัวแบบและทดสอบความถูกตองของตัวแบบโดยนําขอมูลพรอกซี 
เซิรฟเวอร ที่ผานการกระบวนการกอนสรางตัวแบบ เรียบรอยแลวมาสรางตัวแบบตามที่ไดศึกษามา 
โดยแบงขอมูลออกเปน 2 ชุด คือขอมูลเรียนรู และขอมูลตรวจสอบ ในการแบงขอมูลไดใชวิธีการ
เลือกตัวอยางแบบมีระบบวงกลม และนําขอมูลแตละชุดมาสรางตัวแบบเปนตัวแบบขอมูลเรียนรู 
และตัวแบบขอมูลตรวจสอบโดยจะนําตัวแบบขอมูลเรียนรูและตัวแบบขอมูลตรวจสอบมา
เปรียบเทียบเพื่อหาความสอดคลองกันของตัวแบบ ถาผลการเปรียบเทียบไดรอยละความสอดคลอง
เกินรอยละ 50 นั่นหมายความวาตัวแบบที่ศึกษาและพัฒนามานั้นสามารถนําไปใชในการทํานายการ
เรียกใชเว็บได 
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สวนที ่ 4 เปนการสรางตัวแบบเพื่อใชทาํนายแนวโนมการเรียกใชงานเว็บ โดยนาํขอมูลพรอกซี 
เซิรฟเวอร ที่ผานการกระบวนการกอนสรางตัวแบบเรียบรอยแลวมาสรางตัวแบบ โดยสราง
ความสัมพันธระหวาง วัน เวลา หมวดเวบ็ และเว็บ ซ่ึงกฎความสัมพันธที่ไดจะคํานวณคาความ
เชื่อมั่นและคาสนับสนุนตามที่ผูใชกําหนด
 
สวนที่ 5 เปนตรวจสอบผลการทํานายจากขอมูลจริงที่มีการเรียกใชเว็บ โดยทําการนําขอมูลท่ีทําการ
สรางตัวแบบมาเปรียบเทียบกับขอมูลจริงของขอมูลซ่ึงพบวาโมลเดลที่สรางขึ้นสามารถทํานาย
เนื้อหาเว็บไดและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบพรอกซี เซอรเวอร ไดซ่ึงถา
ประสิทธิภาพการทํางานในระบบพรอกซี เซอรเวอรเพิ่มขึ้น อาจทําใหประสิทธิภาพการเรียกใชเว็บ
เพิ่มขึ้นและสามารถลดปริมาณขอมูลในระบบเครือขายได 
 
ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะบางประการเพื่อใหตัวแบบที่สรางขึ้นและโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น ดังนี้ 

• การทํางานโดยใชเทคนิคเหมืองขอมูลในงานวิจัยนี้ความถูกตองจะขึ้นอยูกับการสราง
ตัวแบบและขอมูลของพรอกซี เซิรฟเวอร ที่นํามาเสรางตัวแบบ 

• งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงวิเคราะหและการจําลองสถานการณ (Simulation) หากจะนํา
วิธีการนี้ไปใชจริงจําเปนจะตองมีการพัฒนาซอรฟแวรเพิ่มเติมและเสริมเขาไปใน
ระบบพรอกซี 

• พัฒนาโปรแกรมใหมีดําเนินการเร็วขึ้น 
• พัฒนาโปรแกรมใหใชงานจริงไดในระบบพรอกซี เซิรฟเวอร 
• การวิจัยนี้เปนการทํานายเนื้อหาของเว็บไทยเทานั้น หากตองการนําเทคนิคนี้ไปใชจริง

จําเปนตองจัดเก็บเนื้อหาเว็บตางประเทศเพิ่มเติม 
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คูมือการใชโปรแกรม 
 

คูมือการใชโปรแกรมนี้จดัทําขึ้นเพื่อใหผูใชงานเขาใจการทํางานของโปรแกรมและใช
โปรแกรมไดอยางถูกตอง ซ่ึงโปรแกรมที่พฒันาขึ้นเปนโปรแกรมที่ใชงานงาย ในคูมือการใช
โปรแกรมจะกลาวเปนขั้นตอนตามการทํางานดังนี ้
ขั้นตอนการเขาใชระบบ 

1. เรียกใชโปรแกรมจาก Shortcut  จะปรากฏหนาจอดังรูป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 29  หนาจอการเขาใชระบบ 
2. ผูใชกรอกขอมูลตามชองรายการดังนี ้

- Server name  : ใหใสช่ือของเครื่อง Server 
- Server port   :ใหกําหนดเปน 8591 
- Server protocol  :ใหกําหนดเปน Bridge 
- User name   : ใหใสช่ือรหสัผูใชที่มีสิทธิเขาถึงขอมูล 
- Password  : ใหใสรหัสผานของผูใช 

3. เมื่อผูใชกรอกขอมูลครบแลวใหกดปุม Connect 
4. ระบบจะทําการตรวจสอบสิทธิการเขาถึงขอมูล 
5. ถาระบบตรวจสอบแลวไมสามารถเขาใชระบบได ซ่ึงสาเหตุอาจมาจากการกรอก

ขอมูลตามชองรายการผิดพลาด จะปรากฏหนาจอแสดงขอความดังรูป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 80

 
 
 

 
 
 
รูปที่ 30 หนาจอแสดงขอความการเขาใชระบบไมได 
 
6. ถาระบบตรวจสอบแลวสามารถเขาใชระบบได จะปรากฏหนาจอเมนกูารใชงาน 

ดังรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 31 หนาจอเมนูการใชงาน  
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หลังจากที่ผูใชสามารถเขาใชโปรแกรมไดแลว ตอไปจะอธิบายขั้นตอนการเลือกใชเมนู
คําส่ังและแถบเครื่องมือโปรแกรมจะประกอบดวยเมนูหลักอยู 5 เมนหูลักและเมนยูอยตางๆ 
ดังนี ้

1. เมนูไฟล ประกอบดวยเมนยูอยดังนี ้
- ติดตั้งเครื่องพมิพ 
- ออกจากโปรแกรม 

2. เมนูการจดัการขอมูล  ประกอบดวยเมนยูอยดังนี ้
- การนําเขาขอมลูใหม 
- นําเขาขอมูลเวบ็ 

3. เมนูการศึกษาตัวแบบ  ประกอบดวยเมนยูอยดังนี ้
- สรางตัวแบบจากการสุมตัวอยาง 

4. เมนูเหมืองขอมูล  ประกอบดวยเมนยูอยดงันี้ 
- กระบวนการกอนสรางตัวแบบ 
- สรางตัวแบบ 
- ตรวจสอบตัวแบบจากขอมูลจริง 
- จําแนกกฎความสัมพันธ 

 
ขั้นตอนการนาํขอมูลใหมจากพร็อกซีเซอรเวอร สูฐานขอมูล SAS 
1. เลือกเมนหูลัก การจัดการขอมูล  เมนูยอย การนําเขาขอมูลพร็อกซีใหม หรือกดปุม    

จากแถบเครื่องมือจะปรากฏหนาจอดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 32 หนาจอการนําเขาขอมูลพร็อกซี 
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2.    กดปุม   Browse…เพื่อเลือกไฟลขอมูล  
3. กดปุมนําเขาขอมูลใหม 
4. เมื่อเลือกไฟลขอมูลครบถวนกดปุม   นาํเขาขอมูลใหม   จะปรากฏขอความ ระบบกําลัง

ประมวลผล เมื่อนําขอมูลเขาสูฐานขอมูล SAS แลวระบบจะแสเงจํานวนขอมูลที่ทําการ
นําเขา  

5. กดปุมดําเนินการ ในสวนของการรสมขอมูลลงในเหมืองขอมูลดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 33 หนาจอการรวมขอมูลเรียบรอย 
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ขั้นตอนการนาํเขาขอมูลเว็บ 
 

1. เลือกเมนูหลัก การจัดการขอมูล  เมนยูอย การนาํเขาขอมูลเว็บ จะปรากฏหนาจอดัง
รูป 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 34 หนาจอการนําเขาขอมูลเว็บ 
 
2.    กดปุม   Browse…เพื่อเลือกไฟลขอมูล  
3. กดปุมนําเขาขอมูลเว็บ 

 
ขั้นตอนกอนสรางตัวแบบ 
 กอนที่จะทําการศึกษาตัวแบบหรือสรางตัวแบบเพื่อนําไปใชประโยชนตองทํากระบวนการ
กอนสรางตัวแบบเพื่อใหขอมูลอยูในรูปแบบที่เหมาะสมในการสรางตัวแบบ ซ่ึงมีขัน้ตอนดังนี ้
1.  เลือกเมนูหลัก เหมืองขอมูล  เมนูยอย กระบวนการกอนสรางตัวแบบ  หรือกดปุม          
                                              บนแถบเครื่องมือจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 84

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 35 หนาจอกระบวนการกอนการสรางตัวแบบ 
 

2. กดปุม ตกลง ในกระบวนการที่ 1 เพื่อทําการเลือกวันที่ เมื่อประมวลในขั้นตอนที่ 1 เสร็จให
ทําขั้นตอนที่ 2 ตอไป 

3. กดปุม ตกลง ในกระบวนการที่ 2 เพื่อทําการเลือกชวงเวลา เมื่อประมวลในขั้นตอนที ่2 
เสร็จใหทําขั้นตอนที่ 3 ตอไป 

4. กดปุม ตกลง ในกระบวนการที่ 3 เพื่อทําการสรางความสัมพันธระหวางขอมูลหมวดเว็บ
และขอมูลเว็บ  

ขั้นตอนการศึกษาตัวแบบ 
1. เลือกเมนูหลัก ศึกษาตัวแบบ  เมนูยอย การสรางตัวแบบจากตัวอยางสุม จะปรากฏ

หนาจอดังรูป 
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รูปที่ 36 หนาจอการศึกษาตวัแบบ 
 

2. กรอกสัดสวนการแบงขอมูลที่รายการ ขอมูลที่ใชในการ Train (%) และชองรายการ ขอมูล
ที่ใช Validation (%) 

3. เลือกชองไมนาํเว็บที่เปน Search Engine มาพิจารณา 
4. กดปุมสุมขอมูลตัวอยาง จะปรากฏหนาจอแสดงขอความการทํางานของกระบวนการยอย

ตางๆ ดังรูป 

 
  รูปที่ 37 หนาจอแสดงขอความการทํางานการสุมตัวอยาง 
 
5. เมื่อประมวลผลเสร็จจะปรากฏหนาจอแสดงขอความ “สุมขอมูลตัวอยางเรียบรอย” 
6. กดปุมสรางตัวแบบขอมูลเรียนรู จะปรากฏหนาจอแสดงขอความการทาํงานของ

กระบวนการยอยตางๆ เมื่อประมวลผลเสร็จเรียบรอยจะแสดงตัวแบบทีส่รางไดดังรูป 
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รูปที่ 38 หนาจอแสดงตัวแบบที่สรางไดในรูปแบบกฎความสัมพันธ 
 

7. ในการแสดงผลจะแสดงในรปูของ HTML ผูใชสามารถสงขอมูลไปยัง Microsoft Excel ได
โดยคลิกขวาทีต่ัวแบบ 

8. ในการทดสอบความถูกตองใหผูใชกดปุมทดสอบความถูกตองตัวแบบ จะปรากฏหนาจอ
แสดงขอความการทํางานของกระบวนการยอยตางๆ เมื่อประมวลผลเสร็จเรียบรอยจะ
ประเมินผลรอยละความถูกตองของตัวแบบ ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 39  หนาจอแสดงการทดสอบความถูกตอง 
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ขั้นตอนการทําเหมืองขอมูล 
 เมื่อผูใชไดเตรยีมขอมูลเรียบรอยแลวและไดศึกษาตวัแบบวามีรอยละความถูกตองเปนที่
พอใจ ก็ทําการสรางตัวแบบที่จะนําไปใชในการสนับสนนุการตัดสินใจตอไป โดยมขีั้นตอน
ดังนี ้
• การสรางตัวแบบ 

การสรางตัวแบบมีขั้นตอนดงันี้ 

1. เลือกเมนูหลัก เหมืองขอมูล  เมนูยอย การสรางตัวแบบ  หรือกดปุม    บน
แถบเครื่องมือจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 40  หนาจอการสรางตัวแบบ 

2. กําหนดคาความเชื่อมั่นต่ําสุดและคาสนับสนุนต่ําสุด 
3. เลือกไมนําเว็บที่เปน Search Engine มาพิจารณา 
4. กดปุมสรางตัวแบบ จะปรากฏหนาจอแสดงขอความการทํางานของกระบวนการยอยตางๆ 

เมื่อประมวลผลเสร็จเรียบรอยจะแสดงตวัแบบที่สรางได 
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• กระบวนการตรวจสอบตัวแบบกับขอมูลจริง 
มีขั้นตอนดังนี ้

1. เลือกเมนูหลัก เหมืองขอมูล  เมนูยอย การตรวจสอบตวัแบบกับขอมูลวันถัดมา 
2. ระบุวันที่ตองการเปรียบเทยีบ 
3. ระบุชวงเวลาที่ตองการเปรียบเทียบ 
4. สรางความสัมพันธระหวางขอมูลเว็บกับขอมูลพร็อกซี 
5. กดปุม ตรวจสอบ เพื่อเขาสูกระบวนการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 41  หนาจอการตรวจสอบตัวแบบกับขอมูลจริง 
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รูปที่ 42  หนาจอการกระบวนการตรวจสอบ 
 
จากการกําหนดเงื่อนไขตองการดูกฎความสัมพันธที่คนหาไดมีอยูหลายกฎ ดังนั้นถาจะนําตวัแบบ
ไปใชตองจําแนกกฎใหเหลือเพียงกฎเดียวในแตละเงื่อนไข ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี ้
• การจําแนกกฎความสัมพันธ 

การจําแนกกําความสัมพันธ มีขั้นตอนดังนี ้
1. เลือกเมนูหลัก เหมืองขอมูล  เมนูยอย การจําแนกกฎความสัมพันธ   

หรือกดปุม    บนแถบเครื่องมือจะปรากฏหนาจอดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 43 หนาจอการจําแนกกฎความสัมพันธ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 90

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คําอธิบายโมดลู 
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คําอธิบายโมดลู 
 
• โมดูลการเขาสูระบบ 

โมดูลการเขาสูระบบเปนการตรวจสอบผูมีสิทธิเขาใชระบบโดยรหัสผูใชและรหัสผาน  
สามารถอธิบายโปรแกรมยอยตางๆไดดังตาราง 

ตารางที่ 24 คําอธิบายโปรแกรมยอยโมดูลการเขาสูระบบ 
ช่ือฟอรม  : FrmConnect  
Event Procedure / Sub / Function คําอธิบาย 
cmdIOMConn_Click เมื่อกดปุม Connect จะเรียกใชฟงกชัน open_baseSAS 
open_baseSAS เปนฟงกชันในการติดตอฐานขอมูลถาติดตอฐานขอมูลไดจะทํา

การสราง Library โดยการเรยีกโปรแกรมยอย Assign_Library 
และแสดงหนาจอเมนูโปรแกรม MdiMenu 

Assign_Library เปนโปรแกรมยอยมีหนาที่สราง Library สําหรับอางถึงขอมูล 
SAS 

 
• โมดูลการนําเขาขอมูลพรอกซีใหม 

โมดูลการเขานําเขาขอมูลเปนการนําขอมูลที่อยูในพรอกซี เซิรฟเวอร เขาสูฐานขอมูล 
SAS  สามารถอธิบายโปรแกรมยอยตางๆไดดังตาราง 

ตารางที่ 25 คําอธิบายโปรแกรมยอยโมดูลการนําเขาขอมูลพรอกซีใหม 
ช่ือฟอรม  : FrmImnew  
Event Procedure / Sub / Function คําอธิบาย 
cmdBrowse_Click เมื่อกดปุม Browse จะแสดงหนาจอ Open เพื่อเลือก File 

ฐานขอมูลที่ตองการ 
cmdImnew_Click เมื่อกดปุมนําเขา โปรแกรมจะเรียกใชสคริปตไฟล 

Import_complete.sas และ cleantime.sas 
Import_complete.sas เปนสคริปตไฟลที่เขียนดวยภาษา SAS มีหนาที่นําขอมลูที่ถูก

ระบุเขาสูฐานขอมูล SAS โดยจะแบงขอมลูออกเปน 10 
คอลัมภ 

cleantime.sas เปนสคริปตไฟลที่เขียนดวยภาษา SAS มีหนาที่แปลงเวลาจาก 
Unix timeStamp  เปนรูปแบบของเวลาปกต ิ
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ตารางที่ 25 คําอธิบายโปรแกรมยอยโมดูลการนําเขาขอมูลพรอกซีใหม (ตอ) 
ช่ือฟอรม  : FrmImnew  
Event Procedure / Sub / Function คําอธิบาย 
cmdSumsata_Click เมื่อกดปุมดําเนินการรวมขอมูลลงในเหมอืงขอมูลระบบระ

เรียกใชสคริปตไฟล  addnewdata.sas 
addnewdata.sas เปนสคริปตไฟลที่เขียนดวยภาษา SAS มีหนาที่รวมตารางที่ได

จากการนําเขาขอมูลใหมเขาดวยกัน 
 

• โมดูลการนําเขาขอมูลเว็บ 
โมดูลการเขานําเขาขอมูลเว็บเปนการนําขอมูลท่ีอยูในฐานขอมูล Microsoft Access เขา

สูฐานขอมูล SAS  สามารถอธิบายโปรแกรมยอยตางๆไดดังตาราง 
ตารางที่ 26 คําอธิบายโปรแกรมยอยโมดูลการนําเขาขอมูล 
ช่ือฟอรม  : FrmImweb  
Event Procedure / Sub / Function คําอธิบาย 
cmdBrowse_Click เมื่อกดปุม Browse จะแสดงหนาจอ Open เพื่อเลือก File 

ฐานขอมูลที่ตองการ 
cmdImweb_Click เมื่อกดปุมนําเขา โปรแกรมจะเรียกใชไฟล 

importGroupWeb.sas   
MatchGroupWeb.sas 
 meesook.sas 
Clean_me.sas  

importGroupWeb.sas   เปนสคริปตไฟลที่เขียนดวยภาษา SAS มีหนาที่นําขอมลูตาราง
ที่ระบุเขาสูฐานขอมูล SAS 

MatchGroupWeb.sas เปนสคริปตไฟลที่เขียนดวยภาษา SAS มีหนาที่รวมตาราง 
au.GroupWeb  กับ au.subGroupWeb  

meesook.sas เปนสคริปตไฟลที่เขียนดวยภาษา SAS มีหนาที่รวมตาราง 
au.MatchGroupWeb กับ work.Imp_meesook เขาดวยกัน  

Clean_me.sas เปนสคริปตไฟลที่เขียนดวยภาษา SAS มีหนาที่ตรวจสอบชื่อ
เว็บไมใหเกิดความซ้ําซอนในฐานขอมูลเวบ็ 
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• โมดูลกระบวนการกอนสรางตัวแบบ 
โมดูลกระบวนการกอนสรางตัวแบบเปนกระบวนการเตรียมขอมูลกอนสรางตัวแบบ

โดยระบุ วัน เวลา และสรางความสัมพันธระหวางขอมูลหมวดเว็บและขอมูลพร็อกซ่ี 
เซิรฟเวอร  สามารถอธิบายโปรแกรมยอยตางๆไดดังตาราง 

ตารางที่ 27 คําอธิบายโปรแกรมยอยโมดูลกระบวนการกอนสรางตัวแบบ 
ช่ือฟอรม  :   
Event Procedure / Sub / Function คําอธิบาย 
cmdSelectDate_click เมื่อกดปุมตกลง เพื่อเลือก วนั ในกระบวนการที่1 โปรแกรมจะ

รับคาวันที่เร่ิมตน วันที่ส้ินสดุ และจะเรยีกใชสคริปตไฟล 
selectdate.sas 

selectdate.sas เปนสคริปตไฟลที่เขียนดวยภาษา SAS มีหนาที่เลือกวันตามที่
ผูใชตองการ 

cmdselecttime_click เมื่อกดปุมตกลง เพื่อเลือกเวลา ในกระบวนการที่2 โปรแกรม
จะรับคาเวลาเริ่มตน เวลาสิ้นสุด และจะเรยีกใชสคริปตไฟล 
selecttime.sas 

selecttime.sas เปนสคริปตไฟลที่เขียนดวยภาษา SAS มีหนาที่เลือกเวลาตามที่
ผูใชตองการ 

cmdrelateAuto_click เมื่อกดปุมตกลง ในกระบวนการที่3  เพื่อสรางความสัมพันธ
ระหวางขอมูลหมวดเว็บและขอมูลพร็อกซี่ เซิรฟเวอร 
โปรแกรมจะเรียกสคริปตไฟล Mergedata.sas 

mergedata.sas เปนสคริปตไฟลที่เขียนดวยภาษา SAS มีหนาที่สราง
ความสัมพันธระหวางขอมูลหมวดเว็บและขอมูลพรอกซี 
เซิรฟเวอร 

 
• โมดูลการศึกษาตัวแบบ 

โมดูลการศึกษาตัวแบบเปนการนําขอมูลพรอกซี เซิรฟเวอร ที่ผานกระบวนการกอน
สรางตัวแบบ มาแบงออกเปน 2 สวนสําหรับเปนขอมูลเรียนรู และขอมูลตรวจสอบ 
หลังจากนั้นก็นําขอมูลเรียนรูมาสรางตัวแบบโดยการคนหากฎความสัมพันธของวัน เวลา 
หมวดเว็บ และเว็บ  และนําขอมูลตรวจสอบมาทดสอบตัวแบบที่สรางขึ้น สามารถอธิบาย
โปรแกรมยอยตางๆไดดังตาราง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 94

ตารางที่ 28 คําอธิบายโปรแกรมยอยโมดูลการศึกษาตัวแบบ 
ช่ือฟอรม  : FrmTrainModel  
Event Procedure / Sub / Function คําอธิบาย 
cmdSampling_Click เมื่อกดปุมสุมขอมูลตัวอยาง โปรแกรมจะเรียกใชสคริปตไฟล 

model_nosearch.sas  sampledata.sas  
cmdCreateModel_Click เมื่อกดปุมสรางตัวแบบขอมลูเรียนรู โปรแกรมจะเรยีกใช 

สคริปตไฟลตามลําดับดังนี ้
- model_cnttotal.sas 
- model_condA.sas 
- model_condAB.sas 
- model_conf_supp.sas 
- model_sym.sas 
- model_html.sas 

cmdCorrect_Click เมื่อกดปุมสรางตัวแบบขอมลูเรียนรู โปรแกรมจะเรยีกใช 
สคริปตไฟลตามลําดับดังนี ้

- model_cnttotal.sas 
- model_condA.sas 
- model_condAB.sas 
- model_conf_supp.sas 
- assess_model.sas 
- assess_html.sas 

model_nosearch.sas   เปนสคริปตไฟลที่เขียนดวยภาษา SAS มีหนาที่เลือกเวบ็ที่เปน 
Search Engine ออกจากโปรแกรม 

sampledata.sas เปนสคริปตไฟลที่ทําหนาทีแ่บงขอมูลออกเปน 2 สวนคือ
ขอมูลเรียนรู และขอมูลตรวจสอบตามสัดสวนที่ผูใชกําหนด
โดยใชการเลือกตัวอยางแบบมีระบบวงกลม 

model_cnttotal.sas เปนสคริปตไฟลทําหนาที่คาํนวณจํานวนรายการขอมูลทั้งหมด 
(Total) 

model_condA.sas เปนสคริปตไฟลทําหนาที่คาํนวณจํานวนรายการขอมูลแตละ
วัน เวลา และหมวดเว็บ (CntCond) 
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ตารางที่ 28 คําอธิบายโปรแกรมยอยโมดูลการศึกษาตัวแบบ (ตอ) 
ช่ือฟอรม  : FrmTrainModel  
Event Procedure / Sub / Function คําอธิบาย 
model_condAB.sas เปนสคริปตไฟลทําหนาที่คาํนวณจํานวนรายการขอมูลแตละ

วัน เวลา หมวดเว็บ และเว็บ (CntAsso) 
model_conf_supp.sas เปนสคริปตไฟลทําหนาที่คาํนวณคาความเชื่อมั่นและคา

สนับสนุน 
model_sym.sas เปนสคริปตไฟลทําหนาที่ดงึขอมูลจากตารางอางอิงเพื่อเตรียม

ขอมูลใหพรอมสําหรับแสดงตัวแบบ 
model_html.sas เปนสคริปตไฟลทําหนาที่แสดงตัวแบบทีค่นหากฎ

ความสัมพันธไดเปนแบบ HTML 
assess_model.sas เปนสคริปตไฟลทําหนาที่นาํขอมูลตรวจสอบมาทดสอบตัว

แบบขอมูลเรียนรู 
assess_html.sas เปนสคริปตไฟลทําหนาที่นาํผลการทดสอบมาแสดงใน

รูปแบบ HTML 
 

• โมดูลการสรางตัวแบบ 
โมดูลการสรางตัวแบบเปนการนําขอมูลพรอกซี เซิรฟเวอรที่ผานกระบวนการกอน

สรางตัวแบบทั้งหมดมาคนหากฎความสัมพันธของวัน เวลา หมวดเว็บและเว็บโดยมีการ
กําหนดคาความเชื่อมั่นต่ําสุดและคาสนับสนุนต่ําสุด สามารถอธิบายโปรแกรมยอยตางๆได
ดังตาราง 

ตารางที่ 29 คําอธิบายโปรแกรมยอยโมดูลการสรางตัวแบบ 
ช่ือฟอรม  : FrmModel  
Event Procedure / Sub / Function คําอธิบาย 
cmdCreateModel_Click เมื่อกดปุมสรางตัวแบบ โปรแกรมจะเรียกใช สคริปตไฟล

ตามลําดับดังนี ้
- model_nosearch 
- model_cnttotal.sas 
- model_condA.sas 
- model_condAB.sas 
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ตารางที่ 29 คําอธิบายโปรแกรมยอยโมดูลการสรางตัวแบบ(ตอ) 
ช่ือฟอรม  : FrmModel  
Event Procedure / Sub / Function คําอธิบาย 
 - model_conf_supp.sas 

- model_sym.sas 
- model_html.sas 

cmdQuery_Click เมื่อกดปุมสรางตัวแบบขอมลูเรียนรู โปรแกรมจะเรยีกใช 
สคริปตไฟล query_model 

model_noosearch เปนสคริปตไฟลที่เขียนดวยภาษา SAS มีหนาที่เลือกเวบ็ที่เปน 
Search Engine ออกจากโปรแกรม 

model_cnttotal.sas เปนสคริปตไฟลทําหนาที่คาํนวณจํานวนรายการขอมูลทั้งหมด 
model_condA.sas เปนสคริปตไฟลทําหนาที่คาํนวณจํานวนรายการขอมูลแตละ วัน 

เวลา หมวดเวบ็ (CntCond) 
model_condAB.sas เปนสคริปตไฟลทําหนาที่คาํนวณจํานวนรายการขอมูลแตละวนั 

เวลา หมวดเวบ็ และเว็บ(CntAsso) 
model_conf_supp.sas เปนสคริปตไฟลทําหนาที่คาํนวณคาความเชื่อมั่นและคา

สนับสนุน 
model_sym.sas เปนสคริปตไฟลทําหนาที่ดงึขอมูลจากตารางอางอิงเพื่อเตรียม

ขอมูลใหพรอมสําหรับแสดงตัวแบบ 
model_html.sas เปนสคริปตไฟลทําหนาที่แสดงตัวแบบทีค่นหากฎความสัมพันธ

ไดเปนแบบ HTML 
 
• โมดูลการจําแนกกฎความสัมพันธ 

โมดูลการจําแนกกฎความสัมพันธ เปนการเลือกกฎความสัมพันธโดยใชเกณฑ
พิจารณาที่ไดกลาวมาแลว เพื่อนําไปใชทํานายการเรียกใชเนื้อหาเว็บตอไป สามารถอธิบาย
โปรแกรมยอยตางๆไดดังตาราง 
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ตารางที่ 30 คําอธิบายโปรแกรมยอยโมดูลการจําแนกกฎความสัมพันธ 
ช่ือฟอรม  : MdiMenu  
Event Procedure / Sub / Function คําอธิบาย 
mnuClassify_Click หรือ 
Toolbar1_ButtonClick 

เมื่อกดปุมเมนคูําส่ังการจําแนกกฎความสัมพันธ หรือกด
ปุมการจําแนกกฎความสัมพนัธ โปรแกรมจะเรียกใช
โปรแกรมยอย classify_process 

classify_process เปนโปรแกรมยอยที่เรยีกใชสคริปตไฟล 
model_classify.sas 

model_classify.sas เปนสคริปตไฟลทําหนาที่เลือกกฎความสมัพันธจากตวั
แบบที่สรางขึ้นใหเหลือเพียงกฎเดยีวในแตละเงื่อนไข
สาขาวิชาและเพศและแสดงตัวแบบทีจ่ําแนกกฎเสร็จแลว
ในรูปของ HTML 

 
• โมดูลตรวจสอบตัวแบบจากขอมูลจริง 

โมดูลตรวจสอบตัวแบบจากขอมูลจริง เปนการตรวจสอบความถูกตองของตัวแบบกับ
ขอมูลที่ถูกเรียกใชจริงในวันถัดมา สามารถอธิบายโปรแกรมยอยตางๆไดดังตาราง 

ตารางที่ 31 คําอธิบายโปรแกรมยอยโมดูลตรวจสอบตัวแบบจากขอมูลจริง 
ช่ือฟอรม  : frmtestmodel  
Event Procedure / Sub / Function คําอธิบาย 
cmdselectdate_click เมื่อกดปุมตกลง เพื่อเลือก วนั ในกระบวนการที่1 

โปรแกรมจะรบัคาวัน เดือน ป และจะเรียกใชสคริปตไฟล 
DateTestModel.sas 

DateTestModel.sas เปนสคริปตไฟลที่เขียนดวยภาษา SAS มีหนาที่เลือกวันที่
ตองการตรวจสอบ 

cmdselecttime_click เมื่อกดปุมตกลง เพื่อเลือกเวลา ในกระบวนการที่2 
โปรแกรมจะรบัคาเวลาเริ่มตน เวลาสิ้นสุด และจะเรียกใช
สคริปตไฟล TimeTestModel.sas 

TimeTestModel.sas เปนสคริปตไฟลที่เขียนดวยภาษา SAS มีหนาที ่เลือกเวลา
ที่ตองการตรวจสอบ 
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ตารางที่ 31 คําอธิบายโปรแกรมยอยโมดูลตรวจสอบตัวแบบจากขอมูลจริง (ตอ) 
ช่ือฟอรม  : frmtestmodel  
Event Procedure / Sub / Function คําอธิบาย 
cmdrelateAuto_Click เมื่อกดปุมตกลง ในกระบวนการที่3  เพื่อสราง

ความสัมพันธระหวางขอมูลหมวดเว็บและขอมูลพร็อกซี่ 
เซิรฟเวอร โปรแกรมจะเรียกสคริปตไฟล 
MergeTestModel.sas 

MergeTestModel.sas เปนสคริปตไฟลที่เขียนดวยภาษา SAS มีหนาที่สราง
ความสัมพันธระหวางขอมูลหมวดเว็บและขอมูลพร็อกซี่ 
เซิรฟเวอร ที่ตองการตรวจสอบ 

 
• โมดูลตรวจสอบความถูกตอง 

โมดูลตรวจสอบความถูกตอง เปนกระบวนการตอเนื่องจากโมดูลตรวจสอบตัวแบบ
จากขอมูลจริง โดยจะทําการเปรียบเทียบเว็บของตัวแบบที่สรางขึ้นกับเว็บที่ถูกใชจรงิในวนั
ถัดไป และคํานวณในรูปแบบของรอยละ สามารถอธิบายโปรแกรมยอยตางๆไดดังตาราง 

ตารางที่ 32 คําอธิบายโปรแกรมยอยโมดูลตรวจสอบความถูกตอง 
ช่ือฟอรม  : frmCheModel  
Event Procedure / Sub / Function คําอธิบาย 
cmdchemodel_click เมื่อกดปุมตรวจสอบโปรแกรมจะเรียบใชสคริปตไฟล 

testmodel.sas 
testmodel.sas เปนสคริปตไฟลที่เขียนดวยภาษา SAS มีหนาที่ตรวจสอบ

เว็บที่ไดจากการสรางตัวแบบกับเว็บที่ถูกเรียกใชจริงใน
วันถัดมา 

Percentcorrect.sas เปนสคริปตไฟลที่เขียนดวยภาษา SAS มีหนาที่คํานวณ
รอยละของความถูกตองของโมเดลที่สรางขึ้น 
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Abstract 
 

This research applied data mining technique to 
improve hit rate in Proxy system by predicting the 
future web page access.  Data sets from Silpakorn 
University Proxy servers were collected and 
investigated data relationship, which used to predict the 
future access websites. The association rule discovery 
is one of the data mining techniques and used in this 
research. The Result of research can  increased hit Rate 
in Proxy servers By using this technique, the future 
accesses of websites were predicted and increased hit 
rate from 38.15% to 54.54%.If the hit rate in Proxy 
increases, the performance of Internet access will 
improve and reduce traffic in networks. However, this 
technique couldn’t use for abnormal phenomenal such 
as protest, disaster or festival.   
    
Keyword: Proxy, Hit Rate Improvement, Data mining, 
Association rule discovery 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ีนําเทคนิคการทําเหมืองขอมูล มาใชใน
การทํานายขอมูลการเรียกใชเว็บในอนาคต  โดยการนําขอมูล
ก า ร ใช เ ว็ บภ า ย ในมหาวิ ท ย าลั ย ศิ ลป ากร   มาค นห า
ความสัมพันธที่ไดจากขอมูลการใชเว็บเพื่อใชทํานายเว็บที่ถูก
เรียกใชในอนาคต  งานวิจัยนี้ไดนําเทคนิคกฎการคนหา
ความสัมพันธ  ซึ่ ง เปน เทคนิคหนึ่ งในเหมืองขอมูลมา
ประยุกตใช ผลของการใชเทคนิคเหมืองขอมูลพบวาโมเดลที่
สรางขึ้นสามารถทํานายเนื้อหาเว็บที่จะถูกเรียกใชไดและ
สามารถเพิ่มอัตราการพบในระบบพรอกซี่  ไดจากเดิม 
38.15% เปน 54.54 % ซึ่งถาอัตราการพบในระบบพรอกซี่
เพิ่มขึ้น อาจทําใหประสิทธิภาพการเรียกใชเว็บเพิ่มขึ้นและ

สามารถลดปริมาณขอมูลในระบบเครือขายได อยางไรก็ตาม
เทคนิคนี้ยังไมสามารถครอบคลุมการทํางานในชวงเหตุการณ
ที่ไมเปนปกติ เชน อุบัติภัย และเทศกาลตางๆ เปนตน 
 
คําสําคัญ  พรอกซี่ การเพิ่มอัตราการพบ เหมืองขอมูล  การ
คนหากฎความสัมพันธ 
 
1. ความเปนมา 

ในยุคปจจุบันเครือขายอินเทอรเน็ตถือเปนเทคโนโลยีที่มี
ความสําคัญอยางมากในการศึกษาคนควาขอมูล รวมทั้งการ
บริการตางๆ   เชน เวิลดไวดเว็บ  (World Wide Web) หรือ
เรียกโดยยอวา เว็บ ซึ่งความกาวหนาทางเทคโนโลยีของ
เครือขายอินเทอรเน็ต  ทําใหลดขอจํากัดของเวลาและสถานที่ 
เชน  การศึกษาขอมูลทางวิชาการ  หรือการประกอบธุรกรรม 
และมีการใชในสถาบันการศึกษาที่มีการคนควา วิจัยเปนอยาง
มาก   การเรียกใช เ ว็บ   นั้นในองคกรสวนใหญมีการนํา
ระบบพรอกซี่  (Proxy) มาใชเพื่อจัดเก็บขอมูลรายละเอียด
เว็บไซตที่เคยมีการเรียกใชไวที่ระบบ พรอกซ่ี  หากมีผูใช
เรียกใชเว็บเดิมนี้อีกก็จะทําการดึงขอมูลเว็บที่อยูใน พรอกซ่ี  มา
ใหกับผูใชซึ่งทําใหผูใชไดรับขอมูลเร็วกวาการเรียกใชงาน
ตรงจากเว็บตนฉบับ (Original Web) และยังเปนการลดความ
หนาแนนของระบบเครือขายไดเปนอยางดี แตเนื่องจากพรอกซี่
มีการทํางานแบบ Cache คือมีประมาณของเว็บที่เก็บใน
หนวยความจําของเครื่องแมขายพรอกซี่จํานวนจํากัดไม
สามารถจะจัด เก็บ เ ว็บทั้ งหมดซึ่ งมี จํ านวนมากได  จึ ง
จําเปนตองมีการลบออก (page out) ซึ่งบางครั้งเว็บที่ลบ
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ออกไปมีการเรียกใชอีก ทําใหตองเสียเวลาในการไปดึงจาก
เว็บตนฉบับมาใหม (page in) ทําใหประสิทธิภาพการทํางาน
ของพรอกซี่ลดลง ซึ่งสามารถวัดไดจากอัตราการพบในพรอกซี่
(Hit Rate) 

ดวยปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงไดจัดทําโครงการวิจัย
ขึ้นเพื่อเพิ่มอัตราการพบ โดยใชเทคนิคเหมืองขอมูลเพื่อ
ทํานายเว็บเพจที่จะมีการเรียกใชในอนาคต ในบทความนี้จะ
ประกอบดวย  4 สวนคือ  สวนที่  1 จะเปนความเปนมาที่
กลาวถึงความสําคัญและปญหา  สวนที่ 2 วรรณกรรมที่
เกี่ยวของ  สวนที่ 3 ขั้นการดําเนินงานวิจัย  สวนที่  4 บทสรุป
และขอเสนอแนะ 
 
2. วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

พรอกซี่ เซิรฟเวอร(Proxy Server) หรือเรียกวา 
แคช เซิรฟเวอร (Cache Server) คือการนําเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ ใหบริการแกกลุ มผู ใชที่ อ ยู ในบริ เ วณเดี ยวกัน  และ
กํ าหนดใหผู ใช ทุ กคน เรี ยกใช ข อมู ล เ ว็บ  ผ าน เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรนี้ โดยเครื่องดังกลาวจะมีการติดตั้งโปรแกรม
เพื่อทําหนาที่เรียกขอมูลเว็บมาใหบริการแกผูใช และจัดเก็บ
ขอมูลที่เคยถูกเรียกนั้นไว ในเครื่อง เพื่อใหบริการแกผูใช
ขอมูลน้ันซ้ําไดทันทีโดยไมตองเสียเวลาไปเรียกขอมูลมาจาก
แหลงขอมูลใหม ซึ่งวิธีนี้ทําใหผูใชสามารถเรียกใชขอมูลที่
เคยมีผูเรียกใชมากอนไดรวดเร็วขึ้น เนื่องจากไมตองเสียเวลา
ไปเรียกขอมูลจากแหลงขอมูลใหม ทําใหประสิทธิภาพในการ
ใชงานระบบเครือชายอินเทอรเน็ต เพิ่มขึ้น 

หลักการทํางานของพรอกซี่ เซิรฟเวอร [3] คือ เมื่อ
มีผูใชบริการทําการเรียกขอมูลของเว็บไซต (Web Site) โดย
ผานพรอกซี่ เซิรฟเวอรในครั้งแรก พรอกซี่ เซิรฟเวอรจะทํา
การตรวจสอบวา มีขอมูลของเว็บไซตนั้นมีอยูหรือไม หาก
พบวาไมมีขอมูลพรอกซี่ เซิรฟเวอรจะทําการเรียกขอมูลนั้น
จากเว็บไซตแลวเก็บไวในเครื่อง และเมื่อมีผูใชบริการทําการ
เรียกเว็บไซตนี้อีกครั้งพรอกซี่ เซิรฟเวอรจะทําการสงขอมูล
ไปยังเครื่อง ของผูใชบริการทันที ในกรณีที่ เว็บไซตมีการ
ปรับปรุงขอมูลพรอกซี่ เซิรฟเวอร จะทําการตรวจสอบขอมูล
ที่มีอยูวา ปรับปรุงหรือไม และจะทําการปรับปรุงขอมูลใหม

ทันที ในกรณีที่มีผูเรียกใชบริการก็จะไดขอมูลที่ปรับปรุง
อยูเสมอ  

ซึ่งกรณีที่ขอมูลบนเว็บไซตมีการปรับปรุงอยู
ตลอดเวลานั้น พรอกซี่ เซิรฟเวอร จะตองไปปรับปรุงขอมูล
จากเว็บเซิรฟเวอร( Web Server) เนื่องจากไมไดเปนขอมูลที่
ไดมาจากเว็บเซิรฟเวอร โดยตรงจึงอาจทําใหผู ใชบริการ
ไดรับขอมูลที่ไมเปนปจจุบัน หรือ เสียเวลาในการรอรับ
ขอมูลจากพรอกซี่ เซิรฟเวอร ซึ่งตองไปปรับปรุงขอมูลจาก
เว็บเซิรฟเวอร กอนถึงจะนําขอมูลมาใหบริการแกผูใชได 
 ระบบเครื่องแมขายพรอกซี่ที่นิยมใช [5] และมี
ความสามารถ คือ squid ซึ่งจะมีมาพรอมกับลินุกซเซิรฟเวอรท
โปรแกรม Squid เปนพรอกซี่แคช (Proxy Cache) ที่มี
คุณสมบัติในการลดการเขาถึงเว็บไซตภายนอกองคกรไดเปน
อยางดีและมีประสิทธิภาพ 

งานวิจัยนี้ไดนําเทคนิคการทําเหมืองขอมูล  (Data 

Mining) [1, 2, 4, 5, 6, 8]  ซึ่งเปนการสํารวจและวิเคราะห
ขอมูลที่มีขนาดใหญเพื่อคนหาความสัมพันธและรูปแบบหรือ
กฎที่ซอนอยู และนําความสัมพันธเหลานี้แสดงใหเห็นถึง
ความรูตางๆเพื่อนํามาสรางระบบโดยสามารถหาแนวโนม
ในอนาคต[9,10,11,12] เชน  การทํานายการใชเว็บโดย
ใชเทคนิคเหมืองขอมูล เปนตน 

เทคนิคเหมืองขอมูลที่นํามาประยุกตใชในงานวิจัยนี้
คือ  เทคนิคการคนหากฎความสัมพันธ (Association 

rule discovery)  ซึ่งเปนการคนหาความสัมพันธของขอมูล
จากขอมูลขนาดใหญเพื่อชวยในการวิเคราะหและตัดสินใจ
รูปแบบทั่วไปของการคนหากฎความสัมพันธ คือ    

 

 

โดยที่  A :  เปนเงื่อนไข         

หรือ LHS (Left - Hand Side) 

 B :  เปนผลลัพธที่เกิดขึ้น  

หรือ RHS (Right – Hand Side) 

หรืออยูในรูปของ “ถา…….แลว” (If……Then….) เชน 

A  B 
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A B ; if A Then B  เปนกฏที่ 1 
B A ; if B  Then A เปนกฏที่ 2 
การประเมินคาของกฎจะใชคาสนับสนุน(Support) 

และคาความเชื่อมั่น (Confidence) คาสนับสนุน คือ รอยละ
ของขอมูลที่มี เงื่อนไขและผลลัพธสอดคลองตามกฎตอ
จํานวนขอมูลทั้งหมด  สามารถเขียนเปนสมการดังนี้  
   
คาสนับสนุน(A,B) =           จํานวนของ Transaction (A,B) 
                                จํานวน Transaction ทั้งหมด  
      
โดยที่   A หมายถึง เหตุการณที่ใชเปนเงื่อนไขในการหา
ผลลัพธ 

B หมายถึง เหตุการณที่เปนผลลัพธ 
Transaction(A,B) หมายถึง เหตุการณที่ประกอบดวย
เหตุการณ A และ B 
  

คาความเชื่อมั่น คือเปอรเซ็นตของขอมูลที่มีเงื่อนไข
และผลลัพธสอดคลองตามกฎตอจํานวนขอมูลทั้งหมดที่เปน
เงื่อนไข  สามารถเขียนเปนสมการดังนี้ 

 
คาความเชื่อมั่น (A,B) =    จํานวนของ Transaction (A,B) 
                                  จํานวน Transaction (A) 

 
โดยที่ Transaction (A) หมายถึง เหตุการณที่

ประกอบดวยเหตุการณ A อยางเดียว 
 

ในการเลือกวาจะกฏใดนั้นจะตองพิจารณาคา
สนับสนุน และคาความเชื่อมั่นที่มีคาสูงกวาคา Threshold 

ที่ ต้ั งไว  นอกจากนี้ จะตองกํ าหนดค าสนับสนุน ตํ่าสุด 
(Minimum Support) และคาความเชื่อมั่นต่ําสุด (Minimum 

Confidence) โดยทั่วไปจะกําหนดคาสนับสนุนต่ําสุดเปน    

5-10 % และคาความเชื่อมั่นตํ่าสุดเปน 50-100%  
 
3. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้แบงขั้นตอนการวิจัยออกเปน 3 ขั้นตอนคือ 

1. การจัดเก็บขอมูลและเตรียมขอมูล 
2. การสรางตัวแบบ (Model) 
3. นําตัวแบบที่ไดมาทดสอบและประยุกตใช 

3.1 การจัดเก็บและเตรียมขอมูล 
งานวิจัยนี้ไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลการเขาใชเว็บ 

ของผูใชภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร จากเครื่องแมขายพรอกซี่  ในเดือนสิงหาคม  
กันยายน  ตุลาคม  พ.ศ. 2548 เปนเวลา   3  เดือนและจัดเก็บ
ฐานขอมูลการใชเว็บและฐานขอมูลหมวดของเว็บตางๆ  มา
สรางตัวแบบ  ขอมูลที่เตรียมสําหรับสรางตัวแบบ  ไดแก 
เวลา   เนื้อหาเว็บ  หมวดของเว็บ  ซึ่งขอมูลเวลาผูวิจัย
จะตองทําการแปลงขอมูลจาก Unix time stamp    ใหเปน
รูปแบบปกติ (Date/Month/Year)  และขอมูลเนื้อหาเว็บ
จะใชในสวนที ่เปนชื่อ เว็บ  (Universal Resource 
Locator, URL) 
  
3.1.1 ขอมูลจากพรอกซี่ เซิรฟเวอร 

 
ตารางที่ 2 : แสดงตัวอยางขอมูลจากเครื่องแมขายพรอกซี่ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ขอมูลที่ทําการจัดเก็บจากเครื่องแมขายพรอกซี่เปน
ขอมูลของ access log ซึ่งขอมูลเปนชนิด text ไฟล ดังตารางที่ 
3โดยประกอบดวยขอมูล 10 เขตขอมูล (Field) ดังนี้  
Time : เวลาที่ใชในการใชงาน ซึ่งเปน Unix time stamp  

 
1128531640.658    148 202.44.135.35 
TCP_REFRESH_HIT/200 504 GET 
http://www.sanook.com/menu/images/sm2nbg.
gif - DIRECT/203.107.136.7 image/gif 
1128531640.704    211 202.44.135.35 
TCP_MISS/200 4809 GET 
http://www.sanook.com/menu/nav.php - 
TIMEOUT_DIRECT/203.107.136.7 text/html 
1128531647.627    116 172.27.7.35 
TCP_MISS/200 338 GET 
http://truehits2.gits.net.th/biggen.php? 
- DIRECT/164.115.2.146 image/jpeg 
1128531650.101    119 172.27.7.35 
TCP_MISS/200 338 GET 
http://truehits2.gits.net.th/biggen.php? 
- DIRECT/164.115.2.146 image/jpeg 
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Duration : ระยะเวลาที่ใชในการทํางานของโปรแกรมตอ
การรองขอนั้น มีหนวยเปนมิลลิวินาที 
Client address : IP address ของผูที่รองขอ 
Result Code : เก็บผลการทํางานของการรองแตละครั้ง 
Byte : เก็บขนาดของขอมูลทั้งหมดที่ถูกสงไปยังผูรับบริการ 
แตขอมูลสวนนี้ไมใชขนาดของขอมูลที่แทจริงเพราะจะนับ
รวมถึงสวนของ header ดวย 
 

ตารางที่ 3 :แสดงตัวอยางขอมูลที่แปลงจาก text ไฟล 
 

 
 
 
 
Request Mothod : เก็บขอมูลรูปแบบของการรองขอที่เกิด
ขึ้นกับขอมูล 
URL : เก็บที่อยูของขอมูลที่ถูกรองขอ 
RFC931 : ทําหนาที่เก็บลักษณะของเครื่องลูกขายที่รองขอ
ขอมูล  
Hierarchy Code : เก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับการทํางานเปน
ลําดับช้ันของโปรแกรม   
Type :ประเภทของออบเจ็กตที่ถูกสงมาใหผูใช  
 
3.1.2 ขอมูลหมวดเว็บ 

รวบรวมรายละเอียดของหมวดเว็บตางๆ จาก
เว็บที่มีการดําเนินการแบงหมวดเว็บไวแลว เชน google หรือ 
sanook เปนตน หรือจากเนื้อหาการใหบริการของแตละเว็บ             
ซึ่งสามารถแบงหมวดเว็บ ไดดังตารางที่ 4  
ตารางที่ 4: แสดงตัวอยางหมวดเว็บ 
 

 
 
 

 
3.2 การสรางตัวแบบ 

 
จากตารางที่ 3 สามารถคัดเลือกขอมูลมาแสดงความสัมพันธ
ระหวางเวลา หมวดของเว็บและเนื้อหาเว็บ 

 
 
 

ซึ่งจากความสัมพันธขางตน   สามารถอธิบายได
ดังนี้คือ ที่เวลา 17.00.00-18.00.00 น. หมวดคอมพิวเตอร  มี 

 
 
 
 

แนวโนมที่ผูใชบริการจะเรียกใชงานเว็บ  www.pantip.com  

และเมื่อนํ าขอมูลทั้ งหมดมาหาความสัมพันธจะไดค า
สนับสนุนและคาความเชื่อมั่น  ที่แตกตางกันออกไป   ดัง
ตารางที่ 5 โดยเปนตัวอยางแสดงความสัมพันธของเว็บที่      
ถูกเรียกใชมากที่สุด 10 อันดับแรก ในชวงเวลา   1 ช่ัวโมง คือ
เวลา 17.00.00-18.00.00 น.โดยไมนําเว็บที่อยูในหมวด
รวบรวมและคนหาเว็บไซต(search engine) และ เหตุการณที่
ผิดปกติ เชน เหตุการณทางการเมือง อุบัติภัย ฯลฯ ที่ทําใหการ
เรียกใชเว็บ ผิดปกติ มาพิจารณาการหากฎความสัมพันธ  
 

ตารางที่ 5: แสดงตัวอยางกฎความสัมพันธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

time duration IP Result_Code byte R_M URL rfc931 Hieraechy Code type 
1128531608 2113 202.44.135.35 TCP_MISS/200 49268 GET http://spaces.msn.com/members/artsurapat/ - DIRECT/65.54.153.254 text/html 
1128531609 1955 202.44.135.35 TCP_MISS/200 46858 GET http://spaces.msn.com/members/mayzai/ - TIMEOUT_DIRECT/65.54.153.254 text/html 

เวลา 17.00.00-18.00.00 น. , คอมพิวเตอร    www.pantip.com  

กฎการวิเคราะหความสัมพันธ 
คาความ
เช่ือมั่น 

(%) 

คาสนับ 
สนุน 
(%) 

เกม ⇒ www.thaibg.com 100 6.68 

คอมพิวเตอร ⇒ au.download.windowsupdate.com 55.27 7.95 

คอมพิวเตอร ⇒ msgr.dlservice.microsoft.com 44.73 6.43 

บันเทิงและนันทนาการ ⇒ www.kapook.com 51.75 7.82 

บันเทิงและนันทนาการ ⇒ www.yenta4.com 48.25 7.27 

บันเทิงและนันทนาการสําหรับผูใหญ ⇒ asclub.net 55.17 17.84 

บันเทิงและนันทนาการสําหรับผูใหญ ⇒ www.asclub.net 44.83 14.50 

อินเตอรเน็ต ⇒ rad.msn.com 48.19 15.18 

อินเตอรเน็ต ⇒ webboard.nisitgirl.com 28.19 8.88 

อินเตอรเน็ต ⇒ www.mthai.com 23.62 7.44 
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คาความเชื่อมั่นและคาสนับสนุนสามารถหาจากสมการ

ดังนี้ 
คาสนับสนุน คือ รอยละของขอมูลที่มีเงื่อนไขและ

ผลลัพธสอดคลองตามกฎตอจํานวนขอมูลทั้งหมด  สามารถ
เขียนเปนสมการดังนี้ 
 
 

 
คาความเชื่อมั่น คือรอยละของขอมูลที่มีเง่ือนไขและ

ผลลัพธสอดคลองตามกฎตอจํานวนรายการขอมูลที่ เปน
เงื่อนไข  สามารถเขียนเปนสมการดังนี้ 
 

 
 

กฎความสัมพันธที ่สรางไดมีจํานวนมากดังนั ้น 
จะตองตัดความสัมพันธบางสวนออกโดยการกําหนดคา
ความเชื่อมั่นต่ําสุดและคาสนับสนุนตํ่าสุด 
 

3.3 การนําตัวแบบที่ไดมาทดสอบและประยุกตใช 
3.3.1  ขอมูล 

งานว ิจ ัยนี ้ได นําข อม ูลการเร ียกใช เว ็บจากพร ็อกซี 
เซิรฟเวอร มหาวิทยาลัยศิลปากร มาเพื่อทํานายการเรียกใช
งานเว็บโดยใชตัวแบบที่สรางไดจากตารางที่ 5  

ตารางที่ 6: แสดงตัวอยางขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2  การจําแนกขอมูลจากกฎความสัมพันธ 
จากตารางที่ 6 ถาตองการทํานายการเรียกใชงานเว็บ

ในชวงเวลา 17.00.00 – 18.00.00 น.  จะไดความสัมพันธตาม
ตารางที่ 4 ซึ่งในกรณีที่พบวากฎที่เกิดขึ้น 2 กฎ ดังนั้นจะตอง
กําหนดเกณฑในการเลือกวาจะใชกฎความสัมพันธใด โดยดู
ลําดับความสําคัญของเกณฑดังนี้  

1.    พิจารณาจากคาความเชื่อมั่นที่สูงสุดของแตละ
เงื่อนไข 

2. ถาคาความเชื่อมั่นเทากัน ใหพิจารณาคาสนับสนุนที่
สูงสุดของแตละเงื่อนไข 

3. ถาคาความเชื่อมั่นและคาสนับสนุนมีคาเทากันให
พิจารณากฎที่มากอนใหมีคาความสําคัญมากกวา 

จากการพิจารณาตามเกณฑที่กําหนดจะไดวาใน
ชวงเวลา 17.00.00 – 18.00.00 น.   ผูใชเว็บที่จะเรียกใชเว็บใน
หมวด   เกม มีแนวโนมที่จะเรียกใชเว็บ www.thaibg.com  

และเมื่อพิจารณาจากขอมูลการเขาเว็บทั้งหมดจะสามารถทํานาย
การ เร ียกใช เ ว ็บในอนาคตได  และนําขอมูลที่ไดมาใช
ประโยชนตอไป 
 
3.3.3 การทดสอบตัวแบบ  
 
ตารางที่ 7: แสดงการทดสอบความถูกตองของตัวแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาสนับสนุน(เวลา, หมวดเว็บ  เว็บ)  =    จํานวนรายการขอมูลท่ีมีเวลา, หมวดเว็บ และเว็บ    
  

                                                                    จํานวนรายการขอมูลทั้งหมด 

คาความเชื่อม่ัน (เวลา, หมวดเว็บ  เว็บ)  =จํานวนรายการขอมูลท่ีมีเวลา, หมวดเว็บ และเว็บ  
                                  จํานวนรายการขอมูลที่มเีวลา และหมวดเว็บ 

 

คาความเชื่อมั่น (%) 

หมวดเว็บ เนื้อหาเว็บ โมเดล
ขอมูล
เรียนรู 

โมเดล
ขอมูล

ตรวจสอบ 

ความ
ถูกตอง 
(True / 
False) 

เกม www.thaibg.com 100 100 T 
คอมพิวเตอร au.download.windowsupdate.com 55.27 54.53 F 
คอมพิวเตอร msgr.dlservice.microsoft.com 44.73 45.47 T 
บันเทิงและนันทนาการ www.kapook.com 51.75 52.37 T 
บันเทิงและนันทนาการ www.yenta4.com 48.25 47.65 F 
บันเทิงและนันทนาการ
สําหรับผูใหญ asclub.net 55.17 55.72 T 
บันเทิงและนันทนาการ
สําหรับผูใหญ www.asclub.net 44.83 44.28 F 

อินเตอรเน็ต rad.msn.com 48.19 48.84 T 
อินเตอรเน็ต webboard.nisitgirl.com 28.19 27.51 F 
อินเตอรเน็ต www.mthai.com 23.62 23.65 T 

เวลา เนื้อหาเว็บ หมวดเว็บ 
17.00.00-18.00.00 น. asclub.net บันเทิงและนันทนาการสําหรับผูใหญ 

17.00.00-18.00.00 น. rad.msn.com อินเตอรเน็ต 

17.00.00-18.00.00 น. www.asclub.net บันเทิงและนันทนาการสําหรับผูใหญ 

17.00.00-18.00.00 น. webboard.nisitgirl.com อินเตอรเน็ต 

17.00.00-18.00.00 น. au.download.windowsupdate.com คอมพิวเตอร 

17.00.00-18.00.00 น. www.kapook.com บันเทิงและนันทนาการ 

17.00.00-18.00.00 น. www.mthai.com อินเตอรเน็ต 

17.00.00-18.00.00 น. www.yenta4.com บันเทิงและนันทนาการ 

17.00.00-18.00.00 น. www.thaibg.com เกม 

17.00.00-18.00.00 น. msgr.dlservice.microsoft.com คอมพิวเตอร 

17.00.00-18.00.00 น. www.pantip.com คอมพิวเตอร 

17.10.00-18.00.00 น. www.sanook.com บันเทิงและนันทนาการ 

17.10.00-18.00.00 น. gateway.messenger.hotmail.com อินเตอรเน็ต 

17.10.00-18.00.00 น. www.googig.com บุคคล สังคม และวัฒนธรรม 

17.10.00-18.00.00 น. ……. ……. 
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การตรวจสอบความถูกตองของตัวแบบ ผูวิจัยไดทําการ

แบงขอมูลออกเปน 2 สวน คือ ขอมูลการเรียนรู และขอมูล
ตรวจสอบ ซึ่งการแบงขอมูลจะใชการเลือกตัวอยางแบบสุม 
มาทําการคนหากฎความสัมพันธดังตารางที่ 7  ซึ่งผลลัพธของ
การทดสอบตัวแบบจะแสดงเปนคา T และ F (โดยที่ T 
หมายถึง การทดสอบตัวแบบมีความถูกตอง , F คือ การ
ทดสอบตัวแบบมีความผิดพลาด ) 

จากลําดับที่ 1 สามารถอธิบายไดวาในหมวดเว็บ ซึ่ง
เปนหมวดเกม ของโมเดลขอมูลเรียนรูมีผูใชบริการ   100 % 
ที ่เข าเว ็บ   www.thaibg.com เมื ่อนําขอมูลตรวจสอบมา
ทดสอบจะพบวา  100 % ของผู ใชเว ็บ  มีผู ใช บร ิการใน
หมวดเกมที่เขาใช www.thaibg.com ดังนั้นจึงมีความถูกตอง
เทากับ T 

จากลําดับที่ 2 ในหมวดเว็บ ซึ่งเปนหมวด
คอมพิวเตอร ของโมเดลขอม ูลเร ียนรู ม ีผู ใช บร ิการเว ็บ   
55.27 % ที่เขาเว็บ  au.download.windowsupdate.com เมื่อ
นําขอมูลตรวจสอบมาทดสอบจะพบวา 54.53 % ของผูใช
เ ว ็บ  ม ีผู ใ ช บ ร ิก า ร ใ นหม ว ด คอมพิ ว เ ต อ ร ที่ เ ข า ใ ช 
au.download.windowsupdate.com  ดั ง นั้ น จึ ง มี ค ว า ม
ถูกตองเทากับ F 

จากลําดับที่ 3 ในหมวดเว็บ ซึ่งเปนหมวด
คอมพิวเตอร ของโมเดลขอม ูลเร ียนรู ม ีผู ใช บร ิการเว ็บ   
44.73 % ที่เขาเว็บ  msgr.dlservice.microsoft.com เมื่อนํา
ขอมูลตรวจสอบมาทดสอบจะพบวา 45.47 % ของผูใชเว็บ 
ม ีผู ใ ช บ ร ิก า ร ใ น ห ม ว ด ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ที่ เ ข า ใ ช 
msgr.dlservice.microsoft.com  ดังนั้นจึ งมีความถูกตอง
เทากับ T 

จากลําดับที่ 4 ในหมวดเว็บ ซึ่งเปนหมวดบันเทิง
และนันทนาการ  ของโมเดลข อม ูลเร ียนรู ม ีผู ใช บร ิการ   
51.75 % ที่เขาเว็บ  www.kapook.com เมื่อนําขอมูล
ตรวจสอบมาทดสอบจะพบว า  52.37 % ของผู ใชเว ็บ  มี
ผู ใ ช บ ร ิก า ร เ ว ็บ ใ น ห ม ว ด ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ที่ เ ข า ใ ช 
www.kapook.com  ดังนั้นจึงมีความถูกตองเทากับ T 

จากลําดับที่ 5 ในหมวดเว็บ ซึ่งเปนหมวดบันเทิง
และนันทนาการ ของโมเดลขอมูลเรียนรู มีผู ใชบริการเว็บ   

48.25 % ที่เขาเว็บ  www.yenta4.com เมื่อนําขอมูล
ตรวจสอบมาทดสอบจะพบว า  47.65 % ของผู ใชเว ็บ  มี
ผู ใ ช บ ร ิก า ร ใ น ห ม ว ด ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ที่ เ ข า ใ ช 
www.yenta4.com  ดังนั้นจึงมีความถูกตองเทากับ F 

จากลําดับที่ 6 ในหมวดเว็บ ซึ่งเปนหมวดบันเทิง
และนันทนาการสําหรับผูใหญ ของโมเดลขอมูลเรียนรู มี
ผูใชบริการเว็บ   55.17 % ที่เขาเว็บ  asclub.net  เมื่อนํา
ขอมูลตรวจสอบมาทดสอบจะพบวา 55.72 % ของผูใชเว็บ 
มีผูใชบริการเว็บในหมวดคอมพิวเตอรที่เขาใช asclub.net  

ดังนั้นจึงมีความถูกตองเทากับ T 
จากลําดับที่ 7 ในหมวดเว็บ ซึ่งเปนหมวดบันเทิง

และนันทนาการสําหรับผูใหญ ของโมเดลขอมูลเรียนรู มี
ผูใชบริการเว็บ   44.83 % ที่เขาเว็บ  www.asclub.net เมื่อ
นําขอมูลตรวจสอบมาทดสอบจะพบวา 44.28 % ของผูใช
เ ว ็บ  ม ีผู ใช บร ิก าร เว ็บในหมวดคอมพิว เตอรที่ เข าใช 
www.asclub.net  ดังนั้นจึงมีความถูกตองเทากับ F 

จากลําดับที่ 8 ในหมวดเว็บ ซึ่งเปนหมวด
อินเตอรเน็ต ของโมเดลขอมูลเรียนรูมีผูใชบริการเว็บ   48.19 %  
ที่เขาเว็บ  rad.msn.com เมื่อนําขอมูลตรวจสอบมาทดสอบ
จะพบวา 48.84 % ของผูใชเว็บ มีผูใชบริการเว็บในหมวด
คอมพิวเตอรที่เขาใช rad.msn.com  ดังนั้นจึงมีความถูกตอง
เทากับ T 

จากลําดับที่ 9 ในหมวดเว็บ ซึ่งเปนหมวด
อินเตอรเน็ต ของโมเดลขอมูลเรียนรูมีผูใชบริการเว็บ   28.19 %  
ที่เขาเว็บ  webboard.nisitgirl.com เมื่อนําขอมูลตรวจสอบ
มาทดสอบจะพบวา 27.51 % ของผูใชเว็บ มีผูใชบริการเว็บ
ในหมวดคอมพิวเตอรที่เขาใช webboard.nisitgirl.com  
ดังนั้นจึงมีความถูกตองเทากับ F 

จากลําดับที่ 10 ในหมวดเว็บ ซึ่งเปนหมวด
อินเตอรเน็ต ของโมเดลขอมูลเรียนรูมีผูใชบริการเว็บ   23.65 %  
ที ่เข า เว ็บ   www.mthai.com เมื ่อนําข อม ูลตรวจสอบมา
ทดสอบจะพบวา 23.65 % ของผูใชเว็บ มีผูใชบริการเว็บใน
หมวดคอมพิวเตอรที่เขาใช www.mthai.com  ดังนั้นจึงมี
ความถูกตองเทากับ T 
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จากผลการดสอบตัวแบบพบวาโมเดลการเรียนรูมี

ความถูกตองคิดเปนรอยละ 60 ของจํานวนรายการทั้งหมด  
 

3.4 การเพิ่มอัตราการพบ (Hit rate) 
หลังจากที่ไดมีการคาดการณวาจะมีเว็บใดบางที่จะถูก

เรียกใชในชวงเวลาตางๆกันแลว ไดมีการประมาณคา Hit rate 
ใหม ซึ่งโดยเฉลี่ยคา Hit rate ของ พรอกซี่ ที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีคา 38.15 % เมื่อไดนําวิธีการเหมืองขอมูลมาใชใน
การทํานายเว็บที่จะมีการเรียกใชผลปรากฏวาคา Hit rate ของ
ระบบพรอกซี่จะเพิ่มขึ้นเปน 54.54 % (คา Hit rate ที่ไดจาก
การนําเทคนิคเหมืองขอมูล มาจากการเปรียบเทียบเว็บที่ถูก
จัดเก็บในระบบพรอกซี่ดวยวิธีการเหมืองขอมูล กับ เว็บที่ถูก
เรียกใชจริงในชวงเวลาเดียวกันของวันตอมา โดยไมนําเว็บที่
เปนsearch engine มาพิจารณา)และผลการวิจัยเบื้องตน
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการพบ (hit rate) ไดถึง 42.96% 
ของรอยละของการทํางานของระบบพรอกซี่เดิม  ซึ่งเปน
อัตราการพบดังกลาวจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของพรอกซี่ 
ไดเปนอยางดี 
 
4 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

จากการใชเทคนิคเหมืองขอมูล โดยการวิเคราะห
ความสัมพันธเพื่อนํามาใชในการทํานายการใชเว็บเพจพบวา
สามารถนํามาทํานายการเรียกใชเว็บเพจได การทํานายการ
เรียกใชงานเว็บในอนาคตมีประโยชนอยางยิ่งในการเพิ่ม      
Hit Rate ของระบบพรอกซี่ไดเปนอยางมาก เมื่อ Hit rate 
สูงขึ้นขึ้นอยางจะชวยใหการใชงานเว็บรวดเร็วขึ้นเพราะ
เรียกใชจาก พรอกซี่ โดยตรง อันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบ พรอกซี่ และลดปริมาณการใชงานเครือขาย ทําให
ภาพรวมของการใชงานเครือขายอินเตอรเน็ตดีขึ้น  การทํางาน
โดยใชเทคนิคเหมืองขอมูลในงานวิจัยนี้ความถูกตองจะขึ้นอยู
กับการสราง ตัวแบบและขอมูลของพรอกซี่ ที่นํามาสราง
ความสัมพันธ  

งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงวิเคราะหและการจําลอง
สถานการณ (Simulation) หากจะนําวิธีการนี้ไปใชจริง
จําเปนจะตองมีการพัฒนาซอฟตแวรเพิ่มเติมและเสริมเขา

ไปในระบบพรอกซี่ ซึ่งถาระบบ พรอกซี่ เปนระบบ
เปดเผยรหัส (Open Source System) ก็สามารถจะแกไขได
ทันที  
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