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การใชโครงรางแบบอิงเทคนิคการทําเหมืองบนเว็บเพื่อการปรับปรุงระบบอีเลิรนนิง
สรินทิพย ทวีเดช1* จรัญ แสนราช2 และ ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์-3
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ 1)สังเคราะหรูปแบบการติดตาม การประเมินผลการใชงานและรูปแบบของระบบ
การศึกษาผานเครือขายอินเทอรเน็ตโดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล 2)พัฒนาแบบจําลองระบบตามรูปแบบที่สังเคราะหได
โดยดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนตาง ๆ ของการทําเหมืองขอมูลบนเว็บ และพัฒนาโครงรางโดยอาศัยเทคนิคตามขั้นตอน
ของการทําเหมืองขอมูลแบบครอสอินดัสตรี สแตนดารด โปรเซส (Cross Industry Standard Process: CRISP-DM)
โดยมีเทคนิคที่ใชคือ การจําแนกขอมูล การจัดกลุมขอมูล และการหาความเชื่อมโยงสัมพันธของขอมูล ซึ่งการทําเหมือง
ขอมูลและสังเคราะหหาแนวทางการปรับปรุงระบบนี้ไดใชกับระบบอีเลิรนนิงที่พัฒนามาจากคลาโรไลนไทย จากนั้นนํา
รูปแบบที่ไดมาใชในการพัฒนาปรับปรุงระบบอีเลิรนนิง โดยพัฒนาในรูปแบบของตนแบบ ผลของการวิจัยพบวารูปแบบ
การเขาใชงานของผูใชงานอีเลิรนนิงที่ใชงานเพื่อการดาวนโหลดเนื้อหาและเอกสารประกอบคําสอนเปนสวนใหญ ความ
เชื่อมโยงในดานการใชงาน และดานเนื้อหา ยังมีการเชื่อมโยงกันนอย จากนั้นนําขอมูลที่ไดรับจากการทําเหมืองขอมูล
เว็บดังกลาวมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบของระบบอีเลิรนนิง โดยในการศึกษาครั้งนี้พบวาสิ่งที่จะตอง
ปรับปรุงในระบบอีเลิรนนิงคือ สวนของโครงสรางขอมูลและหนาเว็บเพจที่จะชวยใหผูใชงานสนใจ และสามารถเขาใช
งานระบบไดงายขึ้น รวมทั้งในสวนของการสรางหรือพัฒนากิจกรรมในรายวิชาของระบบอีเลิรนนิงใหสอดคลองกับการ
ใชงานและสนับสนุนการเรียนรูเนื้อหาในรายวิชาไดมากขึ้น จากงานวิจัยพบวาสามารถนําการทําเหมืองขอมูลเว็บมา
ประยุกตใชกับอีเลิรนิงเพื่อเปนเครื่องมือในการหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบไดเปนอยางดี
คําสําคัญ : การทําเหมืองขอมูล, การทําเหมืองขอมูลเว็บ, การปรับปรุงระบบอีเลิรนนิง
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Web Mining Based Framework for Improving E-Learning Systems
Sarinthip Thaweedej1*, Charun Sanrach2 and Choochart Haruechaiyasak3
Abstract
The objectives of this research were 1) to synthesis the monitoring, evaluation, usability and learning
pattern via the Internet by using data mining techniques and 2) to develop the system model using the pattern
synthesized. The development step used the web data mining, called “Cross-Industry Standard Process
(CRISP-DM)”, to develop the framework for improving the e-learning system. In this research, that collected
the data from Claroline Thai e-learning and used these techniques; data classification, data clustering and
data association, to synthesis the model for improving the e-learning system. The research results were as
follows: pattern of web usage for downloading content and learning document were high level, the linkages of
usage and contents were less level. Then the results that used to improve the pattern of e-learning system.
Those were web pages and web data structure and included learning activities in course developing , which
supported usability of the system The results showed that the improvement of e-learning system by using the
web data mining had more suitable.
Keywords : DataMining, Web Mining, Improving E-Learning Systems
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1. บทนํา
ปจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไดถูก
พัฒนาขึ้นมาใชงานกันเพิ่มขึ้นอยางแพรหลายสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2553 หมวด 9
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ที่กําหนดไววา “ใหมีการพัฒนา
บุคลากรทั้งดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เพื่ อให มี ความรู ความสามารถ และทั กษะในการผลิ ต
รวมทั้ ง การใช เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม มี คุ ณ ภาพ และ
ประสิทธิภาพ” (หมวด 9 มาตรา 65) “ผูเรียนมีสิทธิไดรับ
การพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการใช เ ทคโนโลยี เพื่ อ
การศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะ
เพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหา
ความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต” (หมวด 9
มาตรา 66) และ “รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา
การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้ง
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรูของคนไทย” (หมวด 9 มาตรา 67) [1]
ในปจจุบันทางดานการศึกษานั้น เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาหรือ “e-Education”
ก็เป นอีกหนึ่งใน
โครงสราง e-Government ที่ถูกนํามาเปนหนึ่งในการ
พัฒนาการศึกษาระดับชาติที่หลายหนวยงานทั้งภาครั ฐ
และเอกชนให ค วามสํ า คั ญ มากในการนํ า เอาระบบ
e-Learning มาใชในการเรียนการสอนและการฝกอบรมใน
องค กร
[2] นอกจากนี้ กลยุ ทธ สํ าหรั บการพั ฒนา
สารสนเทศในภาคการศึ ก ษาของประเทศไทยนั้ น ได
ครอบคลุ มการพั ฒ นาแ ละ ป ระ ยุ กต สารสนเทศ
(Information) และความรู (Knowledge) ที่ สนั บสนุ นการ
เรียนรูที่มีผูเรียนเปนศูนยกลางพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณภาพ มีคุณธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ําของการเขาถึง
และรับบริการการศึกษาและเรียนรู และรองรับการพัฒนาสู
สั ง คมแห งภู มิ ป ญ ญาและการเรี ยนรู โ ดยคํ า นึ งถึ งการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ําซอนของการ
ลงทุ น การผลิตเนื้อหาทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และมี
การใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีความหลากหลายและ
พิจารณาสัมฤทธิผลการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ [3]
จากการที่ระบบการศึกษาแบบอีเลิรนนิง (e-Learning)
เปนที่นิยมใชอยางแพรหลาย สามารถเขาถึงไดงาย และได

_12-1640(001-142).indd 51

มีการพัฒนากันออกมาเปนจํ านวนมากในปจจุบันทั้ งใน
รู ป แบบของการจั ด การการเรี ย นการสอนผ า นระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตเพียงอยางเดียว และในรูปแบบของ
การเรียนการสอนแบบเผชิญหนาในชั้นเรียนผสมผสานกับ
การเรียนการสอนผานระบบเครือขาย แตในบางครั้งอาจจะ
ไม บรรลุ วั ตถุ ประสงค ของการพั ฒนา เช น ไม สามารถ
ตอบสนองตอความตองการของผูใชงานไดอยางครบถวน
หรือ ไมมีความนาสนใจในการที่จะเขาไปใชงาน ดังนั้นการ
ที่ จะสร างความน าสนใจ และให ประโยชน ตรงกั บความ
ต องการของผู ใช งานนั้ นก็ เป นสิ่ งที่ ควรคํ านึ งถึ งในการ
พัฒนา จึงจําเปนตองมีการวิเคราะหที่ดีในการพัฒนาระบบ
นอกจากนี้ ประเด็ นที่ ต องตระหนั กในการพั ฒนาระบบ
อี เลิ ร นนิ ง คื อระบบนี้ เป นทรั พยากรทางการศึ กษาที่ มี
คุ ณค ามากในการเรี ยนรู ซึ่ งการพั ฒนาระบบมี ต นทุ น
สําหรั บการพัฒนาที่ สูงทําอยางไรพัฒนาแลวจึงจะใช ได
คุมคา คงสภาพ และตอบสนองความตองการของผูเรียน
หรือผูใชระบบใหมากที่สุด [4] ดังนั้นสิ่งสําคัญของการ
พัฒนาและการใชงานระบบการเรียนการสอนบนเครือขาย
อิ นเทอร เน็ ต หรื อการเรี ยนการสอนทางไกลก็ คื อ การ
วิเคราะห ติดตาม และประเมินผลระบบ วามีประสิทธิภาพ
มากนอยเพียงใด และเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห
ติดตามไปใชในการปรับปรุงแกไข พัฒนาระบบใหทันสมัย
สอดคลองตรงกับความตองการของผูใชระบบมากยิ่งขึ้น
จากประเด็นปญหาขางตน ผูวิจัยไดศึกษาถึง เทคนิค
การทําเหมืองขอมูล (Data Mining) หรือ การคนหาความรู
ในฐานขอมูล (Knowledge Discovery in Databases KDD) เปนเทคนิคเพื่อคนหารูปแบบ (Pattern) ของขอมูล
จากขอมูลจํานวนมหาศาลโดยอัตโนมัติ โดยใชขั้นตอนวิธี
จากวิ ชาสถิ ติ การเรี ยนรู ของเครื่ อง และ การรู จํ าแบบ
รวมทั้งเปนกระบวนการสืบคน วิเคราะห ขอมูลสําคัญอัน
จะเป นประโยชน ต อการดํ าเนิ นงานออกจากกองข อมู ล
ขนาดมหาศาลที่จัดเก็บอยูภายในแหลงฐานขอมูลของแต
ละองคกร จากประโยชนของการทําเหมืองขอมูลดังกลาว
เปนสิ่งที่ผูวิจัยเห็นวา ควรนํามาชวยในการวิเคราะหหา
รูปแบบของ ระบบอีเลิรนนิงที่เหมาะสมหรือรูปแบบที่เปน
ที่ตองการ รวมถึงใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะห ติดตาม
และประเมิ นผลระบบ เพื่ อใชเป นแนวทางในการพัฒนา
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ปรับปรุงแกไขระบบได โดยการจัดทําเปน โครงรางการทํา
เหมืองขอมูลเว็บ (Web Mining Framework) เพื่อใชในการ
วิเคราะห ติดตาม ประเมินผล การพัฒนาและใชงานระบบ
อีเลิรนนิง บนพื้นฐานของวิธีการทําเหมืองขอมูลเว็บไซต
และเทคนิคของการทําเหมืองขอมูล และนําผลลัพธที่ไดมา
เปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงระบบอีเลิรนนิงใหตรง
กับวัตถุประสงคของการใชงานมากขึ้น
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อสังเคราะหรูปแบบ ติดตาม และประเมินผล
การใชงานของระบบการศึกษาผานเครือขายอินเทอรเน็ต
โดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล
2.2 เพื่ อ พั ฒ นาแบบจํ า ลองระบบเพื่ อ ใช ใ นการ
วิเคราะห ติดตาม และประเมินผล การพัฒนาและใชงาน
ระบบการศึกษาผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใช
เทคนิคเหมืองขอมูล
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
3.1 ระบบอีเลิรนนิง (E-Learning System)
อี เลิ ร นนิ ง (e-Learning) เปนการรวมคําศั พทสองคํ า
คื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Electronics) และคํ า ว า เลิ ร น นิ ง
(Learning) เมื่อรวมกันจะหมายถึง การเรียนการสอนโดย
ใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เปนระบบการเรียนการสอน
ผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยอาศัยเทคโนโลยีเว็บ เป น
ชองทางติดตอสื่อสารกั นระหวางผู เรียนและผูสอน โดย
ผูเรียนสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก รวดเร็ว และไมจํากัด
โดยในการออกแบบและพั ฒ นาอี เ ลิ ร น นิ ง จะต อ ง
ประกอบดวย 4 องคประกอบหลักที่สําคัญ [5] คือ
3.1.1 เนื้อหา (Content) ซึ่งเปนองคประกอบ
สําคัญที่สุดสําหรับอีเลิรนนิง คุณภาพของการเรียนการ
สอนของอีเลิรนนิง และการที่ผูเรียนจะบรรลุวัตถุประสงค
การเรียนในลักษณะนี้ สิ่งสําคัญที่สุดก็คือ เนื้อหาการเรียน
ที่ผูสอนไดจัดหาใหแกผูเรียนซึ่งมีหนาที่ในการใชเวลาสวน
ใหญศึกษาเนื้อหาดวยตนเอง
3.1.2 ระบบจัดการรายวิชา (Course Management
System) ซึ่งเปนระบบที่รวบรวมเครื่องมือที่มีการออกแบบ
ไวเพื่อใหความสะดวกแกผูใช ในการบริหารจัดการการ
เรียนการสอนออนไลน
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3.1.3 การติ ดต อสื่ อสาร (Communication)
ก็ คื อ การจั ดให ผู เรี ยนสามารถติ ดต อสื่ อสารกั บผู สอน
วิ ทยากร ผู เชี่ ยวชาญอื่ น ๆ รวมทั้ งผู เรี ยนด วยกั น ใน
ลักษณะที่หลากหลาย และสะดวกตอผูใช
3.1.4 แบบฝกหัด/แบบทดสอบ คือ การจัดให
ผูเรียนไดมีโอกาสในการโตตอบกับเนื้อหาในรูปแบบของ
การทําแบบฝกหัด และแบบทดสอบความรู
3.2 คลาโรไลน (Claroline) เปนระบบอีเลิรนนิงอีก
โปรแกรมหนึ่งที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และใชอยูใน
ปจจุบันโดยเฉพาะในแถบประเทศทางยุ โรป
ระบบ
อี เลิ ร นนิ งของคลาโรไลน เป นโปรแกรมระบบประเภท
แจกจายใหนําไปใชฟรี แบบเปดเผยรหัสตนฉบับ (Free
Software or Open Source Code) ที่อนุญาตและสามารถ
นําไปพัฒนาเพิ่มเติม ปรับปรุงแกไขตลอดจนนําแจกจาย
ตอได ภายใตสิทธิ์อนุญาตแบบ GNU [6]
3.3 คลาโรไลนไทย (ClarolineThai) เปนอีเลิรนนิง
ที่ ใช พื้ นฐานของระะบบคลาโรไลน ที่แสดงผลในรู ปแบบ
ภาษาไทย เวอรชันปจจุบันคือ เวอรชัน 1.10.4 ไดมีการ
ปรั บ แต ง ออกแบบกราฟ ก แก ไ ขปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม
รูปลักษณหนาตาและฟงกชันอื่น ๆ ใหงายตอการใชงาน
อีกทั้งสะดวกยิ่งขึ้นสําหรับคนไทยและผูเริ่มตน พรอมคํา
แปลที่เปนปจจุบัน
3.4 การทําเหมืองขอมูลเว็บไซต (Web Mining)
เป นการใชเทคนิคการทํ าเหมืองขอมูลเพื่ อค นหาตัว
แบบจากเอกสารที่ เป นเว็ บเพจ และการให บริ การของ
เว็บไซต [7], [8] การทําเหมืองขอมูลเว็บไซต เปนจุด
ผสมผสานกันระหวางการสืบคนฐานขอมูล สารสนเทศ กับ
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) และสามารถจัด
แยกประเภทการทําเหมืองขอมูลเว็บไซตตามเทคนิคการ
ทําเหมืองขอมูล [9]
จุดประสงคของการทําเหมืองขอมูลเว็บไซต คือการ
อธิบายถึงการทําเหมืองขอมูลเว็บไซตที่ประกอบไปดวย
สามสวนคือ สวนเนื้อหาเว็บ สวนการใชงานเว็บ และสวน
ของโครงสรางเว็บ ผลลัพธที่ไดคือ ขอมูลและสารสนเทศ
ตาง ๆ [10] ดังรูปที่ 1 ที่อธิบายถึงจุดประสงคของการทํา
เหมืองขอมูลเว็บไซต
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รูปที่ 1 จุดประสงคของการทําเหมืองขอมูลเว็บไซต
(Taxonomy for Web Mining)
3.5 โมเดลที่ใชในงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนของการทํา
เหมื อ งข อ มู ล ที่ เ รี ย กว า ครอสอิ น ดั ส ตรี ส แตนดาร ด
โปรเซส (Cross-Industry Standard Process: CRISPDM) ซึ่งจําแนกออกเปน 6 ขั้นตอนดังนี้ [11]

1. Business/Research
Understanding Phase

2. Data
Understanding Phase

3. Data
Preparation
Phase

6. Deployment
Phase

5. Evaluation Phase

4. Modeling Phase

รูปที่ 2 Cross-Industry Standard Process
(CRISP-DM)
3.5.1 ขั้ น ตอนการทํ า ความเข า ใจธุ ร กิ จ /
งานวิจัย (Business/Research Understanding Phase)
3.5.2 ขั้นตอนการศึกษาขอมูล (Data
Understanding Phase)
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3.5.3 ขั้นตอนการจัดเตรียมขอมูล (Data
Preparation Phase)
3.5.4 ขั้นตอนการกําหนดเทคนิค
(Modeling Phase)
3.5.5 ขั้นตอนของการประเมิน (Evaluation
Phase)
3.5.6 ขั้นนําไปปรับใช (Deployment
Phase)
3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Ha และคณะ [12] ไดนําเสนองานวิจัย Web Mining for
Distance Education งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึง
ความเปนไปไดในการที่จะนํา Web Mining มาประยุกตใช
ในระบบการศึกษาทางไกล โดยศึกษาลักษณะของระบบ
การศึ กษาทางไกล คุ ณลั กษณะของโปรแกรมประยุ กต
(Application) รวมถึงเทคนิคในการทํา Web Mining พบวา
มีความเป นไปได และเป นแนวทางที่ นาสนใจในการนํ า
Web Mining มาประยุกตใชในระบบการศึกษาทางไกล
C.Romero, S.Ventura [13] ไดทําการวิจัยโดยการ
สํารวจการใช การทําเหมืองขอมูล ทางการศึกษา โดยเก็บ
ขอมูลทั้งการใชในการศึกษาในชั้นเรียน, การเรียนเฉพาะ
ผานเว็บไซต (Particular web-based courses) ระบบ
จัดการเนื้อหาการเรียนรูที่ใชกันอยางแพรหลาย และ
ระบบปรั บการเรียนรู ผ านเว็บแบบชาญฉลาด ซึ่งแต ละ
ระบบมีความแตกตางของแหลงขอมูลและวัตถุประสงคของ
การคนคืนความรู พบวาหลังจากการเตรียมขอมูลเบื้องตน
กอนเขาสูกระบวนการทําเหมืองขอมูลของแตละกรณีแลว
เทคนิคการทําเหมืองขอมูล สามารถที่จะนํามาประยุกตใช
ไดเปนอยางดี
Wang [14] ไดทําการวิเคราะหและสรางแบบจําลอง
พฤติ กรรมการเข าดู เว็ บไซต ในการเรี ยนผ านเว็ บของ
ผูเรียน ตามสภาวะแวดลอมการเรียนการสอนผานเว็บ เพื่อ
หาข อมู ลไปใช ในการปรั บระบบการเรี ยนรู ให มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยงานวิ จั ยนี้ เจาะจงการเก็ บและ
วิเคราะหขอมูลจากประวัติการเขาใชงานเว็บของผูเรียน
จาก ขอมูลจากการใชงานฐานขอมูล (Log Database) เพื่อ
นําไปใชสรางโมเดลในการชวยใหผูสอนจําแนกรูปแบบที่
ผูเรียนชอบ และรูปแบบที่ผูใชไมตองการในกระบวนการ
เรียนรู และเปนขอมูลใหผูสอนนํ าไปปรั บปรุงโครงสราง
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ของหนาเว็บที่ใชในการเรียนการสอน ดวยการใชเทคนิค
การทําเหมืองขอมูลเปนเครื่องมือในการสรางโมเดลในการ
วิเคราะห ซึ่งเทคนิคที่เลือกใชคือการจัดกลุม (Clustering)
และการจั ดลํ าดั บ (Sequent) ซึ่ งผลการวิ จั ยพบว าเป น
เครื่องมือสําหรับการวิเคราะหที่มีประสิทธิภาพตัวหนึ่ง
4. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจยั
4.1 พัฒนาโครงราง (Frame Work) โดยอาศั ย
เทคนิ คตามขั้ นตอนของการทํ าเหมื องข อมู ลที่ เรี ยกว า
Cross-Industry Standard Process (CRISP-DM) ในการ
นํ ามาใช ในการทํ าเหมื องข อมู ลเว็ บเพื่ อปรั บปรุ งระบบ
อีเลิรนนิง ดังรูปที่ 3

3.1.1 Problem
Understanding
Phase

3.1.2 Data
Understanding
Phase

3.1.3 Data
Preparation
Phase

3.1.6
Improvement
Phase

3.1.5 Evaluation
Phase

3.1.4 Modeling
Phase

รูปที่ 3 โครงรางที่ไดจากการพัฒนาโดยอาศัย
เทคนิคขั้นตอน การทําเหมืองขอมูลที่
เรียกวา Cross-Industry Standard
Process (CRISP-DM)
และจากโครงรางที่ไดพัฒนาขึ้นมามีรายละเอียด
ขั้นตอนเทคนิคการทําเหมืองขอมูลดังนี้
4.1.1 ขั้ นตอนของการทํ าความเข าใจป ญหา
(Problem Understanding Phase) โดยทําความเขาใจถึง
วั ตถุ ประสงค และความต องการของงานวิ จั ยให ชั ดเจน
รวมทั้งศึกษาวิเคราะหการทํางานของระบบอีเลิรนนิงที่ได
นํามาใช จากนั้นแปลงผลลัพธของงานวิจัย ใหเปนชุด
คําถามที่การทําเหมืองขอมูลสามารถเตรียมได ซึ่งงานวิจัย
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นี้ตองการที่จะศึกษาการทําเหมืองขอมูลเว็บไซตใหครบทั้ง
3 คือ
1) การทําเหมืองขอมูลเนื้อหาเว็บไซต(WebContent Mining) เพื่อศึกษาความสัมพันธของเนื้อหา และ
โครงสรางการเชื่อมโยงระหวางหนาเว็บ (Web Page) ใน
เว็ บของระบบอี เลิ ร นนิ ง โดยมี เป าหมายที่ จะเพิ่ มความ
สะดวกในการคนหาขอมูล (Finding) และชวยในการกรอง
ขอมูล (Filter) ใหตรงกับความตองการของผูใชบริการระบบ
อีเลิรนนิงมากที่สุด โดยเก็บขอมูลจากขอมูลผูใช (User
Profile) โดยเฉพาะขอมูลของผูใชที่เปนสมาชิกของระบบ
2) การทํ า เหมื อ งข อมู ลโครงสร า งเว็ บ ไซต
(Web-Structure Mining) โดยศึกษาเปรียบเทียบ Model
Implementation และเก็บขอมูลจากหนาเว็บไซตรวมถึง
รายละเอียดโครงสราง
3) การทําเหมืองขอมูลการใชเว็บไซต (Web‐
Usage Mining) เพื่อตองการทราบพฤติกรรมของ
ผูใชบริการเว็บไซตเพื่อวัตถุประสงคสําคัญ 2 ประการคือ
เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการเยี่ยมชมของผูใชบริการ และ
ปรั บ ปรุ ง โครงสร า งเว็ บ ไซต ใ ห ต อบสนองต อ ความ
ตองการในการเขาชมเว็บไซตของผูใช และเพื่อเพิ่มความ
สะดวกรวดเร็ ว ทั้ ง ในการค น หาและทํ า รายการของ
ผูใชบริการเว็บไซต
โดยแหลงขอมูลที่สําคัญสําหรับการทําเหมืองขอมูล
การใช เ ว็ บ ไซต นี้ คื อ ข อ มู ล การเข า ใช ง านเว็ บ ( Web
Access Log)

สําหรับชุดคําถามที่นํามาใชในการทําเหมืองขอมูลเว็บ
ครั้งนี้มีประเด็นดังตอไปนี้
4.1.1.1 การเขาใชงานในภาพรวมทั้งหมดของ
ผูใช
4.1.1.2 ลั กษณะการใช งานการใช งานของ
ผู ใช เช น ความถึ่ ในการเข าใช ในแต ละรายวิ ชา มี การ
เชื่ อมโยงไปยั งหนาเว็บอื่นหรื อไม มี การเชื่อมโยงไปยั ง
เนื้อหาอื่นหรือไม
4.1.1.3 ปริมาณการใชงานจําแนกตามรายวิชา
4.1.1.4 การจัดกลุมผูใชงาน
4.1.1.5 การจั ด กลุ ม เครื่ อ งมื อ ของระบบ
อีเลิรนนิงที่มีความสัมพันธกับการใชงาน
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จากนั้น ทําการวางแผนการเก็บขอมูล การคัดเลือก
ข อ มู ลที่ ส ามารถนํ า มาใช เป น กลุ ม ตั วอย า งได เช นใน
รายวิชาที่มีการใชงานเครื่องมือครบทุกโมดูล (Module) ใน
รายวิ ชาที่ มี ผู ใช งานมากที่ สุ ด ปริ มาณของข อมู ลที่ จ ะ
จั ด เก็ บ เพื่ อ นํ า มาใช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ และคั ด เลื อ ก
แหลงขอมูลที่จะดําเนินการเก็บขอมูล
4.1.2 ขั้ น ต อ น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ มู ล ( Data
Understanding Phase) ประกอบดวย การเก็บรวบรวม
ขอมูลที่ใชในการศึกษา โดยในงานวิจัยนี้ดําเนินการเก็บ
ข อ มู ล ในส ว นของเว็ บ เพจ การเข า ใช ห น า เว็ บ (Web
Access Log) และฐานขอมูลระบบอีเลิรนนิง ของผูใชที่เขา
ใช งานอีเลิรนนิง
คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี โดยเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตมีการเริ่มใชงาน
ระบบอีเลิรนนิงในวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 31
ตุลาคม 2553
ซึ่งมีจํานวนขอมูลการเขาใชทั้งหมด
126,087 รายการ จากนั้น ทําการวิเคราะหและสํารวจวา
ขอมูลที่จัดเก็บนั้นตรงกับขอกําหนดหรือครอบคลุมกับสิ่ง
ที่ตองการศึกษาหรือไม ประเมินคุณภาพของขอมูลวามี
ความถูกตอง ครบถวนสมบูรณพอที่จะนํามาใช พิจารณา
ขอมูลที่ได วาเปนขอมูลที่ตรงกั บความตองการ จากนั้ น
เลือกขอมูลกลุมยอยที่สนใจที่จะใชเปนขอบเขตรูปแบบที่
จะศึกษา ซึ่งในงานวิจัยนี้ใชขอมูลจากฐานขอมูลระบบอี
เลิ ร นนิ ง ซึ่ งประกอบไปด วยตารางการจั ดเก็ บข อมู ลใน
ลักษณะของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database)
จํานวนทั้งสิ้น 3,106 ตาราง และจัดแบงหมวดหมูวิชาตาม
หลักสูตร สาขาวิชาเรียน และการใชงานออกเปนทั้งหมด
15 หมวดหมู
4.1.3 ขั้นตอนของการจัดเตรียมขอมูล (Data
Preparation Phase) ขั้นตอนนี้เปนการจัดเตรียมขอมูลเพื่อ
จะนําไปใชวิเคราะหดวยเหมืองขอมูล โดยมีขั้นตอนของ
การกระทํ าการกั บข อมู ล คื อรวบรวมข อมู ลที่ ได มาจาก
แหลงขอมูลเขาไปอยูในรูปแบบที่ตองการใน Data Model
และ Mining Function ที่ไดถูกเลือกไว จากนั้นเลือก
ลั ก ษณะและตั ว แปรที่ จ ะทํ า การวิ เ คราะห ใ ห ต รงกั บ
วัตถุประสงคของการวิเคราะห ทําการ แปลงรูปขอมูล
(Transformations) และคลีนนิงขอมูล (Data Cleaning)
เพื่อใหขอมูลถูกตองสมบูรณ
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4.1.4 ขั้นตอนการกําหนดเทคนิค (Modeling
Phase) ขั้นตอนนี้จะเปนการกําหนดเทคนิคที่เหมาะสม
หรื อ นํ า เทคนิ ค ต า ง ๆ มารวมกั น เพื่ อ นํ า ไปใช และ
กํ า หนดวิ ธี ก ารนํ า เทคนิ ค ดั ง กล า วไปประยุ ก ต ใ ช กั บ
ขอมูล ในงานวิจัยครั้งนี้ไดเลือกเทคนิคที่เหมาะสมมาใช
ในการจั ด กลุ ม และจํ า แนกข อ มู ล โดยเทคนิ ค เหมื อ ง
ขอมูล 2 เทคนิคคือ
เทคนิคการจัดกลุม (Clustering) เปนเทคนิคที่ใชใน
การจัดกลุมขอมูลที่มีแนวโนมหรือลักษณะคลายคลึงกัน
ไวดวยกัน โดยไมไดมีการระบุกลุมขอมูลไวลวงหนา ซึ่ง
จัดอยูในลักษณะ Unsupervised Learning
เทคนิคการจําแนกขอมูล (Classification) โดยใช
เทคนิคของ Association Rules Discovery ที่สามารถหา
กฎเกณฑที่ใชบอกความสัมพันธของขอมูล
4.1.5 ขั้ น ตอนการวิ เ คราะห (Evaluation
Phase) ขั้นตอนนี้จะเปนการวิเคราะหและแปลผลลัพธที่ได
จากการทําเหมืองขอมูล และวิเคราะหหาแนวทางการที่จะ
นําไปประยุกตใช
4.1.6 ขั้นตอนการนําไปปรับใช (Deployment
Phase) ขั้นตอนนี้เปนการนําผลที่ไดไปจัดทําเอกสาร
รายงานการทําเหมืองขอมูล หรือ นําโมเดลหรือเทคนิคที่
ใช ไปทดลองใช งานกั บรู ป แบบการวิ เคราะห อื่ นๆเพื่ อ
เปรียบเทียบตอไป
4.2 การพัฒนาระบบแบบการทําตนแบบ
(Prototyping
Approach) หลั ง จากที่ ไ ด ผ ลจาก
การศึ ก ษา และทํ า เหมื อ งข อ มู ล เว็ บ ไซต แ ล ว นํ า ผลที่
ไดมาใชเปนแนวทางการพัฒนาระบบอีเลิรนนิงซึ่งการ
พัฒนานี้จะใชรูปแบบของการพัฒนาระบบแบบการทํา
ต น แบบ โดยระบบที่ จ ะพั ฒ นานี้ จะใช ก ารพั ฒ นาบน
พื้นฐานของระบบจัดการเรียนรูเดิมที่ใชคือ คลาโรไลน
ไทย (Claroline Thai)

12/7/12 2:53:48 AM

56

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 3, No. 2, July - December 2012

รูปที่ 4 ขั้นตอนการพัฒนาระบบแบบการทําตนแบบ
4.3 การเก็บขอมูล การเก็บขอมูลงานวิจัยนี้ใชการ
เก็ บ ข อ มู ล ตั ว อย า งเพื่ อ ใช ทํ า การทดสอบ และเลื อ ก
เทคนิคเหมืองขอมูลที่เหมาะสมพรอมทําการพัฒนาใช
การทําเหมืองขอมูลเว็บไซต ทั้ง 3 กลุมคือ การทํา
เหมื อ งข อ มู ล เนื้ อ หาเว็ บ ไซต การทํ า เหมื อ งข อ มู ล
โครงสรางเว็บไซต และ การทําเหมืองขอมูลการใชงาน
เว็บไซต ในการแกปญหาที่นํามาทดสอบ และศึกษาถึง
ความเปนไปไดในการนํามาใชงานรวมกับการพัฒ นา
ระบบการศึกษาบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชขอมูล
ของการเข า ใช ง านระบบอี เ ลิ ร น นิ ง ของคณะบริ ห าร
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่รวบรวมไวตั้งแต
เริ่มใชระบบคือในปการศึกษา 2551 เดือนมิถุนายน
2551 จนถึงเดือนตุลาคม 2553
5. ผลการศึกษา
5.1 ผลการทํ า เหมื อ งข อ มู ล เนื้ อ หาเว็ บ พบว า
ความสัมพันธของเนื้อหาและการเชื่อมโยงระหวางหนา
เว็บอยูในระดับที่นอย คือ รอยละ 14.29
5.2 ผลการเหมื อ งข อ มู ล โครงสร า งเว็ บ พบว า
ลักษณะโครงสรางเว็บในการเขาถึงเนื้อหาตาง ๆ ของ
ระบบที่มีทั้งหมด 12 หมวดหมู (Module) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงหมวดหมูเนื้อหาของระบบอีเลิรนนิง
หมวดหมู
เนื้อหา (Content)
1
คําอธิบายรายวิชา
2
ปฏิทิน : กิจกรรม
3
ขาว : ประกาศ
4
เอกสารและแหลงเรียนรู
5
แบบทดสอบ
6
แผนการเรียนรู
7
กิจกรรมการเรียน : ใบงาน
8
การอภิปรายในรายวิชา
9
กลุมเรียน
10
สมาชิก : ผูเรียน
11
สนทนาออนไลน
12
สารานุกรม Wiki
การเขาถึง เปนลักษณะการคลิกเพื่อเขาถึงหรือเปด
ใชงาน (Click Open) มีจํานวนครั้งเขาถึง 2,855,403
ครั้ง จากจํานวนครั้งของการเขาใชระบบ 588,676 ครั้ง
ผูใชเขาถึงเนื้อหาดวยจํานวนคลิกที่นอยที่สุดคือ 2 ครั้ง
และจํานวนคลิกที่มากที่สุดคือ 5 ครั้ง นอกจากนี้พบวา
โครงสรางหนาเว็บของแตละหมวดหมูนั้นไมมีการ
เชื่อมโยงกัน
5.3 ผลการทําเหมืองขอมูลการใชเว็บ จากการเขา
ใชงานทั้งหมด 588,676 ครั้งของผูใชทั้งหมด 7,948 คน
พบวา สวนใหญผูที่เขาใชงานเปนผูลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชามีจํานวนรอยละ 98.89 รองลงมาเปนอาจารย
ผูสอนที่เปนผูจัดการรายวิชาดวยมีจํานวนรอยละ 0.9
ที่เหลือคือผูจัดการรายวิชาที่ไมไดเปนผูสอน และผูดูแล
ระบบ
ผู เ รี ย นส ว นใหญ เ ข า ใช ร ะบบเพื่ อ การดาวน โ หลด
เนื้ อ หาและเอกสารรายวิ ช ามากที่ สุ ด มี จํ า นวนร อ ยละ
26.21 รองลงมาเปนการใชเพื่อการสงงาน และใชเพื่อดู
ปฏิทินกิจกรรม เปนจํานวนรอยละ 11.60 และรอยละ
6.85 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวามีจํานวนผูที่เขาสู
ระบบแต ไ ม เ ลื อ กการเข า ถึ ง เนื้ อ หาหมวดหมู ใ ดๆเลย
ประมาณรอยละ 28 ซึ่งเปนจํานวนที่คอนขางมาก
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นอกจากนี้พบวาในการเขาทําแบบทดสอบยอยของ
ผูเรียนนั้นมีความสัมพันธกันกับเวลาที่ใชในการทํา และ
คะแนนเฉลี่ยที่ไดอีกดวย
5.4 การสังเคราะหแบบจําลองระบบอีเลิรนนิง
จากผลที่ ไ ด จ ากการทํ า เหมื อ งข อ มู ล สามารถ
สังเคราะหแนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบอีเลิรนนิง
ไดดังนี้คือ
5.4.1 เพิ่มการนําทางผูใช (User Guideline)
และระบบติดตามชวยเหลือผูใชซึ่งอาจจะอยูในรูปของ
กลองขอความเตือน (Pop up Box Message)
5.4.2 ปรั บปรุ งระบบการเชื่ อ มโยงเนื้ อ หา
ซึ่งในระบบเดิมยังมีการเชื่อมโยงเนื้อหาของบทเรียนที่
คอนขางนอย
5.4.3 การจัดกิจกรรมตางในการกระตุนให
ผูใชเขาใชงานระบบใหมากขึ้น และใหมีการใชงานครบ
ทุกเนื้อหาหรือ หมวดหมู ในรายวิชา เนื่องจากผล
การศึกษาที่ไดพบวาการเขาถึงสวนมากเปนการเขาถึง
Module เนื้อหารายวิชาเพื่อทําการดาวนโหลด เอกสาร
ประกอบการเรียนในรายวิชา สวน Module อื่น ๆ ยังมีนอย
5.4.4 การมีระบบแจงขอมูลที่มีการอัพเดต
ใหกับสมาชิกที่เขาใชงานในรายวิชา อาจจะผานระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) หรือมีการเชื่อมโยงกับ
ระบบเครือขายสังคม (Social Network) อื่นๆที่นิยมใช
กันในปจจุบัน เชนเฟซบุค (Facebook) หรือทวิตเตอร
(Twitter) รวมทั้งมีการแจงผานตัววิ่งหรือภาพเมื่อผูใช
เขาใชงานหนาเว็บ
5.4.5 ทรั พ ยากรที่ นํ า มาใช เ ป น เนื้ อ หาใน
การเรียนรูผานระบบอีเลิรนนิงตองมีความหลากหลาย
มากขึ้ น เพราะในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว า ส ว นมาก
ทรั พ ยากรที่ เ ป น เนื้ อ หาบทเรี ย นส ว นมากจะเป น ไฟล
ประเภทไฟลเอกสาร (.doc และ .pdf) เปนสวนใหญ
ซึ่งระบบคลาโรไลน ไดมีการออกแบบมาใหสามารถ
รองรับการนําเนื้อหาที่เปนไฟลภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว
คลิป และไฟลภาพยนตร มาใชเปนเนื้อหาบทเรียนได
ดวย
5.4.6 การปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หา(Content)หรื อ
Module ตาง ๆ นอกเหนือจาก Module เนื้อหาบทเรียน
จากผลที่ไดทําการศึกษาควรมีการปรับปรุงดังนี้
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5.4.6.1 หมวดหมูคําอธิบายรายวิชา
รายวิ ช าส ว นใหญ ไ ม มี ข อมู ล ในตรงนี้ จึ ง ควรใสข อ มู ล
เพื่อใหผูใชไดรูจักกับรายวิชามากขึ้น
5.4.6.2 หมวดหมู ป ฏิ ทิ น กิ จ กรรม ควรมี
ระบบแจงเตือน (Alert) และมีการใหผูใชเลือกดูไดหลาย
รูปแบบมากขึ้น
5.4.6.3 หมวดหมูขาว ประกาศ ควรมีตัววิ่ง
แจงหัวขอลาสุด ใหผูใชทราบเมื่อ Login เขาสูรายวิชา
จะชวยใหเขาถึงไดงาย รวดเร็ว และใชเพิ่มขึ้น
5.4.6.4 หมวดหมูแบบทดสอบ และ
แบบฝกหัด ควรมีการจัดใหสอดคลองกับคะแนน และมี
การกํ า หนดเวลาในการทํ า สํ า หรั บ เนื้ อ หาที่ ต อ งนํ า
คะแนนมาใชรวมกับการเรียนในชั้นเรียน
5.4.6.5 หมวดหมูการใชงานของผูใช (User)
ควรมี ร ะบบบอกสถานะของสมาชิ ก ที่ กํ า ลั ง ใช ง านอยู
เพื่อจะได รองรั บการใชงาน Module
การสนทนา
ออนไลน และการอภิปรายมากขึ้น
6. สรุปผล
จากการทํ า เหมื อ งข อ มู ล ระบบอี เ ลิ ร น นิ ง พบว า
เทคนิคที่เหมาะสมที่จะนํามาใชในการทําคือเทคนิคการ
จั ด กลุ ม ข อ มู ล (Clustering) เทคนิ ค การจํ า แนกข อ มู ล
(Classification) และเทคนิ ค การหาความสั ม พั น ธ ข อง
ขอมูล (Association Rules Discovery) และจาก
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ พ บว า การทํ า เหมื อ งข อ มู ล เว็ บ
สามารถประยุ ก ต ใ ช กับ ระบบอี เลิ ร น นิ ง ได เ ป น อย า งดี
สามารถนํ า มาใช ใ นการวิ เ คราะห ติ ด ตาม และ
ประเมินผลการใชงานเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงระบบ
ใหผูใชไดประโยชนสูงสุดได
7. ขอเสนอแนะ
7.1 การวิจัยตอไปควรตั้งประเด็นการวิเคราะหใหมี
ความหลากหลายมากขึ้น เพื่อใหไดขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อใชเปนแนวทางของการพัฒนาระบบมากขึ้น
7.2 การเตรีย มข อ มูลเพื่ อ ใช ใ นการพั ฒ นาโมเดล
ควรมีรายละเอียดมากกวานี้
7.3 จากการเตรียมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้พบวา
การร อ งขอ (Request) ในการเข า ถึ ง ส ว นต า ง ๆ จาก
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Web Server สวนใหญ เปนการรองขอเพื่อเขาใชงาน
ขอ มูลในระบบเทานั้น การเชื่ อมโยงไปภายนอกนั้นมี
จํานวนนอย ซึ่งในการพัฒนาระบบตอไปอาจจะใหมีการ
เชื่อมโยงไปยังแหลงความรูภายนอกใหมากขึ้น

Intelligence and Multimedia Applications
(ICCIMA’03). IEEE, 2003.
[10] Cooley, R. Taxonomy for web mining.
Bedford MA : Private communication, 1998.
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