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บทคดัย่อ 

 
งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและค้นคว้ารูปแบบการเกิดความสัมพันธ์ของ   

แอตทิบิวตห์รือตวัแปรจากขอ้มูลส านวนคดีที่มีอยู ่และน าความรู้ที่ไดจ้ากการศึกษาไปสร้างโมเดลที่
สามารถท านายผลลพัธ์ที่คาดวา่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจพิจารณา
การจ่ายส านวนคดีใหก้บัผูพ้พิากษาของศาลจงัหวดัปทุมธานีใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในการศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการจ าลองขอ้มูลขึ้นมาดว้ยชุดคุณลกัษณะของขอ้มูลที่จดัเก็บ
ไวภ้ายในฐานขอ้มูลจริง โดยใชโ้ปรแกรม  Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) 
ในการศึกษาเป็นหลกัโดยใชเ้ทคนิคของเหมืองขอ้มูลประเภทเทคนิคตน้ไม้ตดัสินใจ (Decisions 
tree) หรือโมเดล Classifier tree J48 และวิธีการเรียนรู้เบยอ์ย่างง่าย (Naïve Bayes) หรือโมเดล 
Classifier Naïve  Bayes มาใชใ้นการศึกษา 

โดยผลจากการศึกษาคน้ควา้พบวา่เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจใหค้วามถูกตอ้งจากการท านาย
สูงคิดเป็นร้อยละ 93.52 สามารถจ าแนกกลุ่มประเภทคดีง่ายและประเภทคดียาก ที่สามารถแบ่งกลุ่ม
ไดต้ามเง่ือนไขที่ชดัเจนที่สุด และน ากฎที่ไดม้าเป็นตวัอยา่งที่ส าคญัส าหรับการพฒันาโปรแกรม
ตรวจสอบขอ้มูลทางคดีที่ใชป้ระกอบในการตดัสินใจจ่ายส านวนคดีใหก้บัผูพ้พิากษาได ้
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ABSTRACT 

 
This research aims to study and investigate the pattern of relations of attributes or 

variables in an existing case data, and to use the knowledge gained from the study to develop a 
model that can predict the consequences that is expected to occur in the future. This can help the 
administrators to decide how to distribute cases among judges at Pathumthani court more 
efficiently.  

In this study, data were duplicated according to features of the data stored in the 
actual database mainly using Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) program. 
Moreover, data mining techniques called the decisions tree technique or Classifier tree J48 model, 
and Classifier Naïve Bayes model were applied. 

The results of the study showed that the decision tree technique could provide the 
predicted outcomes with high accuracy at 93.52 percent. It could classify cases into easy and 
difficult cases according to the most apparent criteria. Finally, the rule from the study could be 
used as an important example for developing a program to verify case data that is to be included 
in the decision on the distribution of cases among the judges. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

นับตั้งแต่กระทรวงยตุิธรรมท ำหน้ำที่ดูแล รับผิดชอบงำนธุรกำรของศำลยตุิธรรมเป็น
ระยะเวลำ 100 ปีเศษ จึงเกิดแนวคิดที่จะแยกศำลยุติธรรมออกจำกกระทรวงยุติธรรมโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้พ้นจำกข้อระแวง ข้อสงสัย กำรแทรกแซงจำกฝ่ำยบริหำร  จนกระทั่ง
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. 2540  มำตรำ 275 วรรคหน่ึง บญัญัติให้ศำลยุติธรรมมี
หน่วยงำนธุรกำรของศำลยุติธรรมที่ เป็นอิสระ ให้เลขำธิกำรส ำนักงำนศำลยุติธรรมเป็น
ผูบ้งัคบับญัชำขึ้นตรงต่อประธำนศำลฎีกำ (รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 144 ตอนที่ 55 ก 11 ตุลำคม 2540 
หน้ำ 71) และ พระรำชบญัญตัิระเบียบบริหำรรำชกำรศำลยตุิธรรม พ.ศ.2543 มำตรำ 5 วรรคหน่ึง
บญัญติัให้มีส ำนักงำนศำลยุติธรรมเป็นส่วนรำชกำรที่เป็นหน่วยงำนอิสระมีฐำนะเป็นนิติบุคคล 
(รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 117 ตอนที่ 59 ก 21 มิถุนำยน 2543,น.2)  ดงันั้นจึงถือไดว้่ำส ำนักงำนศำล
ยติุธรรมมีกำรแยกออกจำกกระทรวงยติุธรรม นบัตั้งแต่วนัที่ 20 สิงหำคม 2543 เป็นตน้มำ 

ส ำนักงำนศำลยติุธรรมมีโครงสร้ำงลกัษณะกำรท ำงำน แบ่งได ้2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วน
งำนตุลำกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำพิพำกษำอรรถคดีต่ำงๆ อนัไดแ้ก่ คดีแพ่ง คดีอำญำ คดี
ลม้ละลำย และคดีประเภทอ่ืนที่อยูใ่นเขตอ ำนำจของศำลยติุธรรม  ส่วนงำนธุรกำร มีส ำนักงำนศำล
ยติุธรรมท ำหนำ้ที่ดูแลเก่ียวกบังำนธุรกำรของศำลยติุธรรม งำนส่งเสริมงำนตุลำกำรและงำนวชิำกำร 
เพื่อสนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวก ให้แก่ศำลยุติธรรม รวมทั้งเสริมสร้ำงให้กำรพิจำรณำ
พพิำกษำคดีเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 

ศำลยตุิธรรมตำมพระธรรมนูญศำลยตุิธรรม พ.ศ.2543 มีอยูท่ ัว่รำชอำณำจกัร และระบบ
ศำลยติุธรรมสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ชั้น คือ ศำลชั้นตน้ ศำลอุทธรณ์ และศำลฎีกำ มีจ  ำนวนศำล
รวมทั้งส้ิน 248 ศำลทัว่รำชอำณำจกัร (ส ำนกัแผนและงบประมำณ ขอ้มูล ณ วนัที่ 1 เมษำยน 2557 ) 

ศำลจงัหวดัปทุมธำนี จดัอยู่ในศำลชั้นต้น ที่ท  ำหน้ำที่รับค  ำฟ้องหรือค ำร้อง ในชั้น
เร่ิมตน้ไม่ว่ำจะเป็นคดีแพ่ง คดีผูบ้ริโภค คดีแรงงำน คดีภำษีอำกร คดีล้มละลำย คดีทรัพยสิ์นทำง
ปัญญำและกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ หรือ คดีอำญำ โดยด ำเนินกระบวนกำรตดัสินช้ีขำดเป็นชั้นศำล
แรก ทั้งมีอ ำนำจด ำเนินกระบวนกำรพจิำรณำแทนศำลอุทธรณ์และศำลฎีกำในบำงเร่ือง  
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ศำลจังหวดัปทุมธำนีเป็นหน่ึงในสิบส่ีศำล ที่ได้รับคัดเลือกจำกส ำนักเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ส ำนักงำนศำลยตุิธรรม ให้เป็นศำลตน้แบบในกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ      
มำช่วยอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกับข้อมูลทำงคดี โดยเรียกช่ือโปรแกรมว่ำ  
“ระบบสำรสนเทศส ำนวนคดีศำลชั้นตน้และศำลอุทธรณ์ ในกลุ่มศำลตน้แบบ” ตั้งแต่เดือนตุลำคม 
พ.ศ.2552 เป็นตน้มำ 

ในกำรปฏิบตัิงำนประจ ำวนัของเจำ้หน้ำที่ ที่ท  ำหน้ำที่รับค ำฟ้องหรือค ำร้อง ไดบ้นัทึก
ขอ้มูลทำงคดีผ่ำนโปรแกรมระบบสำรสนเทศส ำนวนคดีศำลชั้นตน้และศำลอุทธรณ์ ในกลุ่มศำล
ตน้แบบ โดยมีซอฟตแ์วร์ที่ใชใ้นกำรบริหำรจดักำรฐำนขอ้มูล (DBMS) ทำงคดีช่ือ Microsoft SQL 
Server 2005 และพบว่ำขอ้มูลทำงคดีที่บนัทึกมีจ ำนวน 10-30 เร่ืองต่อหน่ึงวนัและมีปริมำณคดีเพิ่ม
ขึ้นอยูทุ่กๆวนั  

ขอ้มูลทำงคดีที่จดัเก็บในระบบจดักำรฐำนขอ้มูล (DBMS) ณ ปัจจุบนัท ำหน้ำที่ในกำร
จดัเก็บขอ้มูลทำงคดีโดยไม่มีกำรน ำขอ้มูลทำงคดีที่จดัเก็บมำใช้ให้เกิดประโยชน์แต่อยำ่งใด  กำร
สืบคน้ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์และน่ำสนใจจำกฐำนขอ้มูลขนำดใหญ่ (Knowledge Discovery from 
very large Database: KDD) ห รือที่ เรียกกันว่ำ  Data Mining เป็นสำขำหน่ึงทำงวิทยำศำสตร์
คอมพวิเตอร์ ที่ก  ำลงัไดรั้บควำมสนใจอยำ่งสูงในปัจจุบนั ดว้ยเทคนิคของ KDD ขอ้มูลขนำดใหญ่ที่
เรำสนใจจะถูกวิเครำะห์และดึงเอำควำมรู้หรือส่ิงส ำคญัออกมำรวบรวมให้อยูใ่นรูปของฐำนควำมรู้
(Knowledge Base) เพื่อใช้ส ำหรับกำรสืบคน้ส่ิงที่เรำตอ้งกำร ซ่ึงไม่สำมำรถสืบคน้ได้จำกวิธีกำร
ของระบบจดักำรฐำนขอ้มูล (DBMS) โดยทัว่ไป (ธีระวฒัน์ พงษ์ศิริปรีดำ,กำรจดัสรรกฎหมำยที่
เหมำะสมใหก้บัคดีควำมโดยอตัโนมติั,2544,น.3) 

ด้วยเหตุน้ีจึงมีแนวคิดที่จะศึกษำข้อมูลที่จัดเก็บภำยในฐำนข้อมูลของศำลจังหวดั
ปทุมธำนี โดยมุ่งเน้นกำรศึกษำ คน้ควำ้ ที่จะหำรูปแบบ หำควำมสัมพนัธ์ หำโครงสร้ำงที่เด่นชัด 
เพือ่ท  ำนำยผลลพัธท์ี่เกิดขึ้น จำกระบบฐำนขอ้มูลที่จดัเก็บโดยใชว้ธีิกำรจ ำลองขอ้มูลเปรียบเทียบกบั
โครงสร้ำงของฐำนขอ้มูลที่ได้จดัเก็บจริง โดยใช้เทคนิคของเหมืองขอ้มูลประเภทเทคนิคตน้ไม้
ตดัสินใจ (Decisions tree) และวิธีกำรเรียนรู้เบยอ์ยำ่งง่ำย (Naïve Bayes) มำใชใ้นกำรศึกษำและช่วย
ในกำรอธิบำยรูปแบบ ลกัษณะบำงอยำ่งภำยใตข้อ้มูลที่มีอยูแ่ละน ำผลลพัธ์ที่ไดจ้ำกกำรศึกษำน ำไป
ท ำนำยหรือน ำไปใชป้ระโยชน์ต่อกำรสนบัสนุนกำรตดัสินใจ หรือสนบัสนุนท ำงำนของผูบ้ริหำรใน
กำรพจิำรณำจ่ำยส ำนวนคดีควำมใหก้บัผูพ้พิำกษำประจ ำศำลไดโ้ดยสะดวกและรวดเร็ว 
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1.2 วัตถุประสงค์  

      1. เพื่อศึกษำ คน้ควำ้ รูปแบบกำรเกิดควำมสัมพนัธ์ของแอททริบิวตห์รือตวัแปรจำกขอ้มูลทำง
คดีที่มีอยู ่

      2. เพื่อสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกกำรศึกษำค้นควำ้น ำไปสร้ำงโมเดล  (Model) กำรท ำนำย
ผลลพัธท์ี่คำดวำ่จะเกิดขึ้นภำยในอนำคต 

      3. เพื่อช่วยให้ผูบ้ริหำรสำมำรถตดัสินใจพิจำรณำในกำรจ่ำยส ำนวนคดีให้กับผูพ้ิพำกษำให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น 

 

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

      1. ผูด้  ำเนินกำรศึกษำใชว้ธีิกำรจ ำลองของมูลแอททริบิวตจ์ำกฐำนขอ้มูลจริงที่จดัเก็บในปัจจุบนั 

      2. ผูด้  ำเนินกำรศึกษำใช้วิธีกำรศึกษำค้นควำ้โดยใช้เทคนิคของเหมืองขอ้มูลประเภทเทคนิค
ตน้ไมต้ดัสินใจ (Decisions tree) และวธีิกำรเรียนรู้เบยอ์ยำ่งง่ำย (Naïve Bayes)  

 

1.4 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

      1. ผูศึ้กษำคำดว่ำจะไดรู้ปแบบกำรเกิดควำมสัมพนัธ์ของแอทริบิวต์ เพื่อน ำไปใชป้ระโยชน์ใน
กำรน ำเสนอบทสรุปต่อผูบ้ริหำรในล ำดบัต่อไป 

      2. สำมำรถทรำบปัจจยัของมูลเหตุคดีในกำรจดักลุ่มประเภทคดีและไดรู้ปแบบโมเดลที่ชดัเจน 
สำมำรถน ำไปใชง้ำนไดจ้ริง 

      3. สำมำรถน ำผลลพัธ์กำรศึกษำดว้ยเทคนิคของเหมืองขอ้มูลและคดัเลือกวธีิที่ดีที่สุดน ำไปเขียน
โปรแกรมเพือ่ประยกุตใ์ชง้ำนในกำรน ำเสนอใหก้บัผูบ้ริหำรได ้

 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
เหมืองข้อมูล  (Data Mining) เป็นกระบวนกำรในกำรค้นหำควำมสัมพันธ์ ค้นหำ

รูปแบบ คน้หำแนวโน้ม จำกควำมรู้ที่เก็บรวบรวมอยูไ่วเ้ป็นจ ำนวนมำก โดยอำศยัเทคนิคต่ำงๆ เพื่อ
น ำควำมรู้ที่ได ้มำสนบัสนุนกระบวนกำรตดัสินใจ จำกขอ้มูลที่ไดเ้พือ่น ำไปท ำนำยผลลพัธท์ี่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้นภำยในอนำคตอนัใกล ้
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แอททริบิวต์ (Attribute) หมำยถึง คุณลกัษณะของส่ิงที่ตอ้งกำรอธิบำยควำมสัมพนัธ์ที่
ตอ้งกำรจดัเก็บ 

โครงสร้ำงต้นไม้ (Decisions tree) หมำยถึง โครงสร้ำงที่มีลกัษณะกำรเรียงเป็นก่ิงก้ำน 
สำขำแตกแขนงออกไป ที่มีควำมสัมพนัธก์นัระหว่ำงโหนด โดยแต่ละโหนดจะลดลัน่ควำมส ำคญั
ลงไป 

วิธีกำรเรียนรู้เบย์อย่ำงง่ำย (Naïve Bayes) หมำยถึงกำรจ ำแนกประเภทโดยใชห้ลกัสถิติ
ในกำรพยำกรณ์ควำมน่ำจะเป็นของสมำชิก 

คดีจัดกำรพิเศษ (Special case management) หมำยถึง คดีที่ไม่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อน
และมีแนวโน้มที่จะพิจำรณำให้แลว้เสร็จไดภ้ำยในนัดเดียวหรือในวนัหน่ึงสำมำรถพิจำรณำคดีให้
แลว้เสร็จไดห้ลำยคดี หรือ สำมำรถส่งเอกสำรแทนกำรสืบพยำนได ้

คดีสำมัญ (General special case) หมำยถึงคดีแพ่งหรือคดีอำญำที่มิใช่คดีจดักำรพิเศษ
หรือตอ้งสืบพยำนหลกัฐำนของคู่ควำมต่อไปและไม่สำมำรถนั่งพิจำรณำคดีเสร็จได้ภำยในเวลำ
อนัรวดเร็วรวมถึงคดีที่ศำลสูงยอ้ยส ำนวนให้ศำลชั้นตน้สืบพยำนและพิพำกษำคดีใหม่ คดีร้ือฟ้ืน
คดีอำญำ คดีจ ำเลยถอนค ำใหก้ำรรับสำรภำพเป็นใหก้ำรปฏิเสธ คดีแพง่ที่จ  ำเลยขำดนดัค ำใหก้ำรและ
ศำลอนุญำตใหย้ืน่ค  ำใหก้ำรได ้หรือคดีประเภทอ่ืนที่ผูบ้ริหำรศำลเห็นสมควรใหด้ ำเนินกำรคดีอยำ่ง
คดีสำมญั 

คดีสำมัญพิเศษ  (Special case) หมำยถึง คดีสำมัญที่ มีควำมยุ่งยำกสลับซับซ้อน มี
พยำนหลักฐำนที่จะตอ้งน ำสืบจ ำนวนมำก ไม่สำมำรถนัดสืบต่อเน่ืองกันไปจนเสร็จ จ ำเป็นตอ้ง
ก ำหนดวนันัดสืบพยำนต่อเน่ือง ช่วงละ 2-4 วนัเป็นช่วงๆ โดยก ำหนดให้แลว้เสร็จภำยใน 6 เดือน
นบัแต่วนัก ำหนดสืบพยำน แต่ไม่ว่ำกรณีใดๆ ตอ้งไม่เกิน 1 ปี นบัแต่วนัก ำหนดสืบพยำน โดยตอ้ง
ไดรั้บอนุญำตจำกผูบ้ริหำรศำลชั้นตน้ 

คดีง่ำย (Easy) หมำยถึง ประเภทคดีที่จดัอยูใ่นประเภทคดีที่ง่ำย ไม่มีควำมซับซ้อนใน
กำรพจิำรณำพพิำกษำอรรถคดี 

คดียำก (Difficulty) หมำยถึง ประเภทคดีที่จดัอยูใ่นประเภทคดีที่ยำก มีควำมซบัซอ้นใน
กำรพจิำรณำพพิำกษำอรรถคดี 
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บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 

ในการศึกษาคน้ควา้หาเพื่อคน้หารูปแบบการเกิดความสัมพนัธ์หรือตวัแปรที่มีอยูด่ว้ย
เทคนิคของเหมืองข้อมูล ได้ด าเนินการศึกษา ทบทวนทฤษฏี แนวความคิด และผลงานวิจยัที่
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโมเดล โดยด าเนินการรวบรวมขอ้มูลที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนด
แนวทางและระเบียบวธีิการวจิยั ซ่ึงไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 5 กลุ่มดว้ยกนัคือ 

1. ศาลยตุิธรรมและศาลจงัหวดัปทุมธานี 
2. ทฤษฎีและแนวความคิดที่เป็นพื้นฐานในการพฒันาตวัโมเดลตน้แบบ 
3. ซอฟตแ์วร์ที่ใชใ้นการศึกษา 
4. การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
5. งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

 
2.1 ศาลยุติธรรมและศาลจังหวัดปทุมธานี 

ศาลยติุธรรมตามพระธรรมนูญศาลยติุธรรม พ.ศ. 2543 มีอยูท่ ัว่ราชอาณาจกัรระบบศาล
ยติุธรรมสามารถแบ่งออกได เป็น 3 ชั้น คือ ศาลชั้นตน้ ชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกา รวมทั้งส้ิน จ านวน 248 
ศาล ทัว่ราชอาณาจกัร 

ศาลชั้นตน้ 
ศาลชั้นตน้ เป็นศาลซ่ึงรับค าฟ้อง หรือค าร้องในชั้นเร่ิมตน้คดีไม้ว่าเป็นคดีแพ่ง คดี

ผูบ้ริโภค คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีลม้ละลาย คดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ
หรือคดีอาญา โดยด าเนินกระบวนการตดัสินช้ีขาดเป็นชั้นศาลแรก ทั้งมีอ านาจด าเนินกระบวน
พจิารณาแทนศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาในบางเร่ืองดว้ย  

ศาลชั้นตน้ทัว่ราชอาณาจกัรมีจ านวนทั้งหมด 233 ศาล ประกอบดว้ยศาลต่างๆดงัน้ี 
1. ศาลชั้นตน้พจิารณาคดีแพง่และคดีอาญาในกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 ศาล ประกอบดว้ย 

กลุ่มศาลแพง่ ไดแ้ก่ ศาลแพง่ ศาลแพง่กรุงเทพใต ้ศาลแพง่ธนบุรี 
กลุ่มศาลอาญา ไดแ้ก่ ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต ้ศาลอาญาธนบุรี 
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2. ศาลจงัหวดัและศาลจงัหวดัสาขามีจ านวน 114 ศาล ประกอบดว้ย 
ศาลจงัหวดัที่ตั้งอยูใ่นภาค 1-9 จ านวน 111 ศาล 
ศาลจงัหวดัสาขา จ านวน 3 ศาลสาขา 

3. ศาลแขวง มีจ  านวน 26 ศาล ประกอบดว้ย 
ศาลแขวง จ านวน 26 ศาล 

4. ศาลพเิศษ (ศาลเยาวชนและครอบครัว) มีจ  านวน 78 ศาลประกอบดว้ย 
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จ านวน 1 ศาล 
ศาลเยาวชนและครอบครัวสาขา (สาขามีนบุรี) จ  านวน 1 ศาลสาขา 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดั จ  านวน 76 ศาล 

5. ศาลช านญัพเิศษ มีจ านวน 13 ศาล ประกอบดว้ย 
ศาลแรงงานกลาง จ านวน 1 ศาล และศาลแรงงานภาค จ านวน 9 ศาล 
ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง จ านวน 1 ศาล 
ศาลลม้ละลายกลาง จ านวน 1 ศาล 
ศาลภาษีอากรกลาง จ านวน 1 ศาล 
ชั้นศาลอุทธรณ์ 
เป็นศาลที่มีอ  านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลชั้นตน้

ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายว่าด้วยการอุทธรณ์ รวมทั้งมีหน้าที่ในการพิจารณาค าสั่งอ่ืนๆ เช่นมี
ค  าสั่งเก่ียวกบัการประกนัตวัในคดีอาญาและ การขอทุเลาการบงัคบัคดีในคดีแพ่ง  การพิจารณาคดี
ของศาลอุทธรณ์มีลกัษณะเป็นการตรวจสอบหรือทบทวน ในชั้นอุทธรณ์ประกอบดว้ยศาลอุทธรณ์
กลางจ านวน 1 ศาล และศาลอุทธรณ์ภาค 1-9 จ านวน 9 ศาล รวม 10 ศาล 

ชั้นฎีกา 
เป็นศาลสูงสุดมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล

อุทธรณ์ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยการฎีกา และมีอ านาจวนิิจฉยัช้ีขาดคดีที่ศาลฎีกามีอ านาจ
วนิิจฉยัไดต้ามกฎหมายเฉพาะ แต่หากคดีใดมีปัญหาส าคญัไม่วา่จะเป็นปัญหาขอ้เท็จหรือปัญหาขอ้
กฎหมาย ประธานศาลฎีกาเห็นวา่ควรให้ วนิิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาประธานศาลฎีกามี
อ านาจสั่งให้น าปัญหาดงักล่าวเขา้สู่การวนิิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา ศาลฎีกามีเพียงศาล
เดียวตั้งอยูท่ี่กรุงเทพมหานคร  
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ประวตัิความเป็นมาของศาลจงัหวดัปทุมธานี 
ในปี ร.ศ.117 (พ.ศ.2442) พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนเรศวรฤทธ์ิ ซ่ึงขณะนั้นด ารง

หลวงอารักษ์ประชาราษฎร์ ขา้หลวงรักษาการเมืองปทุมธานีจดัซ้ือที่ดินบริเวณปากคลองรังสิต
ประยรูศกัด์ิแขวงเมืองปทุมธานีซ่ึงเห็นว่าเป็นที่ราษฎรไปมามากกว่าบริเวณอ่ืน เพื่อใชเ้ป็นที่สร้าง
ศาลากลางเมืองปทุมธานีกับศาลส าหรับพิจารณาคดี แต่การจดัซ้ือที่ดินคร้ังนั้นมีปัญหา เพราะ
ราษฎรชาวมอญเจา้ของที่ 6 ราย ไม่ยอมขายที่ให้ โดยอา้งว่าไดอ้ยูอ่าศยัมาแต่สมยัปู่  ยา่ ตา ยาย และ
ทั้งไดป้ลูกตน้ไมผ้ลไมล้งในเน้ือที่นั้นแลว้ เน่ืองจากชาวมอญ 5 คน ในจ านวนนั้นเป็นหมู่ทหารเรือ
พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธ์ิ จึงมีหนังสือทูล ช้ีแจงไปยงัพระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืน
ปราบปรปักษ ์ผูบ้ญัชาการกรมทหารเรือใหช่้วยช้ีแจงแก่ชาวมอญหมู่ทหารเรือซ่ึงอยูใ่นบงัคบับญัชา
ตามหนงัสือ  ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม รัตนโกสินทรศก 117 ตอนหน่ึงวา่ 

“ หม่อมฉันขอทูลให้ทรงทราบว่า ที่ต  าบลวดัเทียนถวาย ปากคลองรังสฤษริ์มแม่น ้ าน้ี
เป็นที่สมควรจะสร้างที่ว่าราชการเมืองปทุมธานี และศาลส าหรับเมือง เพราะจะไดท้  าทางริมคลอง
รังสิตเขา้หารถไฟนครราชสีห์มา อนัจะเดินทางไดท้ั้งทางบกแลน ้ า จึงจ าตอ้งตั้งที่วา่ราชการเมืองแล
ศาลต าบลน้ี  เม่ือราษฎรเจ้าของที่ไม่ต้องการเงินจะตอ้งการที่โดยจะหาซ้ือที่โดยล าพงัเป็นการ
ล าบาก ที่หลวงที่เมืองปทุมธานีมีอยูริ่มแม่น ้ าเหมือนที่ราษฎรตั้งอยูต่ามที่จะตอ้งการน้ี หม่อมฉันจะ
จดัเปล่ียนใหไ้ด ้แลทั้งร้ือขลบา้นเรือนไปปลูกใหม่ใหด้ว้ย เพื่อการส าเร็จจะไดแ้ลว้ไปไม่ขดัขอ้งแก่
ความเจริญของราชการ ขอท่านไดท้รงพระเมตตาโปรดใหเ้จา้พนกังานช้ีแจงแก่เจา้ของที่ใหเ้ป็นการ
ตกลงกนั ” 

การก่อสร้างที่วา่การเมืองปทุมธานี ศาลเมืองปทุมธานีคร้ังนั้นใชเ้วลาประมาณ 1 ปี ไดมี้
พิธีเปิดเม่ือวนัที่ 10 มกราคม รัตนโกสินทรศก 118 (พ.ศ.2443) ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่ัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯให้เปล่ียนค าเรียก “เมือง” เป็น “จงัหวดั” ศาลยตุิธรรมใน
หัวเมืองทัว่ไปจึงเปล่ียนจาก “ศาลเมือง” เป็น “ศาลจังหวดั” ด้วย ดังนั้ นตามประกาศกระทรวง
ยุติธรรม ลงวนัที่  15 มิถุนายน พ.ศ.2459 ศาลเมืองปทุมธานีจึงเปล่ียนเรียกเป็น “ศาลจังหวดั
ปทุมธานี” ตั้งแต่นั้นมา 

ในปี พ.ศ.2461 ศาลากลางจงัหวดัปทุมธานีไดย้า้ยที่ตั้งใหม่ไปอยู ่ณ บริเวณซ่ึงปัจจุบนั
ใชเ้ป็นที่ว่าการอ าเภอเมืองปทุมธานี ท าให้ศาลจงัหวดัปทุมธานีกบัศาลากลางจงัหวดัปทุมธานีตอ้ง
อยูไ่กลกนั ปรากฏตามหนังสือของพระยาโบราณราชธานินทร์ อุปราชมณฑล  กรุงเก่าถึงเสนาบดี
กระทรวงยตุิธรรม ที่ 45/3424 ลงวนัที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2461 วา่ศาลจงัหวดัปทุมธานีเดิมกบัศาลา
กลางจงัหวดัปทุมธานีที่ยา้ยไป อยูห่างไกลกนัมากประมาร 100 เส้นเศษ หนทางที่จะไปมาถึงกนั ถา้
ใชเ้รือแจวพายแลว้ตอ้งใชเ้วลาราวชัว่โมงเศษ จึงขอยา้ยศาลจงัหวดัปทุมธานีไปปลูกสร้าง ณ ที่ท  า
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การจงัหวดัใหม่ โดยใหส้ร้างต่อจากศาลากลางจงัหวดัปทุมธานีลงมาทางใต ้กระทรวงยติุธรรมด าริ
แลว้เห็นชอบดว้ย 

ที่ท  าการศาลจงัหวดัปทุมธานีได้เร่ิมเปิดท าการในวนัที่  25 ตุลาคม พ.ศ.2462 เวลา 
11.00 น. หลงัพธีิเปิดมีการพจิารณาคดีเร่ืองคนร้ายลกัทรัพย ์จ าเลยให้การรับสารภาพ จึงพิพากษาคดี
เสร็จไปในวนันั้น นอกจากการก่อสร้างที่ท  าการศาลหลังใหม่แล้วยงัได้สร้างบา้นพกัผูพ้ิพากษา     
จ่าศาลดว้ยอีกอยา่งละ 1 หลงั ตั้งอยูห่ลงัที่ท  าการศาลจงัหวดัปทุมธานี 

เม่ือ พ.ศ.2516 นางกฐิน กุยยกานนท์ และครอบครัว ได้ทูลเกล้าฯถวายที่ดินโฉนดที่ 
5693 และโฉนดที่ 2651 บางส่วนรวมเน้ือที่ 16 ไร่ อยู่ริมถนนสายกรุงเทพฯ-ปทุมธานี ให้จงัหวดั
ปทุมธานีใช้เป็นที่ตั้งศาลกลางจงัหวดัปทุมธานี ทางจงัหวดัจึงขอให้ศาลจงัหวดัปทุมธานีมาปลูก
สร้างในบริเวณเดียวกันเพื่อจะไดเ้ป็นศูนยร์าชการต่อไป กระทรวงยติุธรรมพิจารณาแล้วเห็นชอบ
ด้วย ก าหนดแล้วเสร็จภายในวนัที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2520 ซ่ึงเป็นที่ตั้งปัจจุบนัของศาลจงัหวดั
ปทุมธานี 
 
2.2 ทฤษฎีและแนวความคดิที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาตัวโมเดลต้นแบบ 
      2.2.1 นิยาม ความหมายของเหมืองขอ้มูล 

เหมืองขอ้มูล คือ กระบวนการคน้หาสารสนเทศหรือขอ้ความรู้ที่อยูใ่นฐานขอ้มูลขนาด
ใหญ่ที่ซับซ้อน เพื่อน าขอ้ความรู้ที่ได้ไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจ สารสนเทศที่ไดอ้าจน ามา
สร้างการพยากรณ์หรือสร้างตวัแบบส าหรับการจ าแนกหน่วยหรือกลุ่ม หรือแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งหน่วยงานต่างๆ หรือใหข้อ้สรุปของสาระในฐานขอ้มูล (สุชาดา กีระนนัทน์, 2545) 

เหมืองข้อมูล  คือ  เทคนิคการสืบค้น  ความ รู้บนฐานข้อ มูลขนาดใหญ่  (KDD: 
Knowledge discovery in database) เพือ่คน้หารูปแบบ (pattern) และความสมัพนัธ ์(Associations) ที่
ซ่อนอยูใ่นชุดขอ้มูลนั้น (U.fayyad,G.piatetsky-shapiro and P.smyth,1997, pp.37-54) 

การท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining) คือการส ารวจและวเิคราะห์ขอ้มูลจ านวนมากให้อยู่
ในรูปแบบที่มีความหมายและอยู่ในรูปของกฎโดยความสัมพนัธ์เหล่าน้ี แสดงให้เห็นถึงความรู้
ต่างๆที่มี (ธนาคม จุย้สิริ และ เน่ืองวงศ ์ทวยเจริญ, 2556, pp.879-882) 

การท าเหมืองขอ้มูล คือ กระบวนการคน้หาความรู้ที่เก็บอยูใ่นฐานขอ้มูลขนาดใหญ่  
(สิริธร เจริญรัตน์ และชฏารัตน์ พพิฒันนนัท,์ 2556, pp.131-151)  

การท าเหมืองขอ้มูล หมายถึง การส ารวจและวิเคราะห์ขอ้มูลที่มีขนาดใหญ่ เพื่อคน้หา
รูปแบบ (pattern) หรือกฎเกณฑ์  (Rule) ที่ แฝงอยู่ในข้อมูลจ านวนมากนั้ นและน าความ รู้
(Knowledge) ที่คน้พบไปใช้ประโยชน์ ในการพฒันาองค์กร รวมถึงเป็นการคน้หาความสัมพนัธ์
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(Relation) และแนวโน้ม (Trend) ของพฤติกรรมต่างๆ โดยอาศยัเทคนิคการสร้างแบบแผน เพื่อให้
ไดม้าซ่ึงสารสนเทศที่มีประโยชน์ในดา้นต่างๆ ตามที่ตอ้งการมาใชส้นับสนุนการตดัสินใจ (Pang-
Ning Tan,Michael steinbanch,and Vipin kumar, 2006) 

เหมืองขอ้มูล คือ การคน้หาความสมัพนัธ ์และรูปแบบทั้งหมด ซ่ึงมีอยูจ่ริงในฐานขอ้มูล 
แต่ไดถู้กซ่อนไวใ้นขอ้มูลจ านวนมาก เหมืองขอ้มูลจะท าการส ารวจวเิคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว เพื่อให้
ได้สารสนเทศที่อยูใ่นรูปแบบที่เต็มไปด้วยความหมายและในรูปของกฎสารสนเทศที่ไดแ้สดงให้
เห็นถึงความรู้ต่างๆที่มีประโยชน์ มีความถูกตอ้ง และสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง (ปณิธิ แกว้สวสัด์ิ, 
2553, pp. 51-60) 

เหมืองขอ้มูล คือกระบวนการสกดัความรู้ที่น่าสนใจจากขอ้มูลปริมาณมาก ซ่ึงความรู้ที่
ได้ จากกระบวนการน้ี เป็นความรู้ที่ไม่ปรากฏให้เห็นเด่นชดั ความรู้ที่บ่งบอกเป็นนัย ความรู้ที่ไม่
ทราบมาก่อน ที่มีศกัยภาพในการน าไปใชป้ระโยชน์ (ชนวฒัน์ ศรีสอา้น, 2550, p. 207) 

โดยสรุป เหมืองข้อมูล เป็นกระบวนการในการค้นหาความสัมพันธ์ ค้นหารูปแบบ 
ค้นหาแนวโน้ม จากความรู้ที่เก็บรวบรวมอยู่ไว้เป็นจ านวนมาก โดยอาศัยเทคนิคต่างๆ เพ่ือน าความรู้
ที่ได้ มาสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ จากข้อมูลที่ได้เพ่ือน าไปท านายผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ภายในอนาคตอันใกล้ 
      2.2.2 เทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยดาตา้ ไมน์น่ิง 

เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยดาตา้ไมน์น่ิง นั้นสามารถจ าแนกได้ 2 ประเภทหลักๆ
ดว้ยกนัคือ 

2.2.2.1 เทคนิคการเรียนรู้แบบไม่มีผูส้อน (Unsupervised learning) 
เทคนิคประเภทน้ีจะเน้นการพิจารณาข้อมูลเป็นหลัก เช่น พิจารณาว่าข้อมูลมี

ความสัมพนัธก์นัในลกัษณะใดไดบ้า้ง ซ่ึงเทคนิคประเภทน้ีสามารถแบ่งยอ่ยไดอี้ก คือ เทคนิคการ
คน้หากฎความสมัพนัธ ์(Association rule discovery) และการแบ่งกลุ่มขอ้มูล (Clustering)  

2.2.2.2 เทคนิคการเรียนรู้แบบมีผูส้อน (Supervised learning) 
เทคนิคในประเภทน้ีจะเน้นการเรียนรู้จากขอ้มูลที่มีอยู่ในอดีต เพื่อน ามาสร้างโมเดล

ส าหรับการท านายหรือคาดการณ์ในส่ิงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงโมเดลในที่น้ีอาจจะเป็น
สมการทางคณิตศาสตร์ หรือกฎต่างๆ ซ่ึงเทคนิคการเรียนรู้ประเภทน้ีสามารถแบ่งยอ่ยไดอี้ก คือ การ
จ าแนกประเภทขอ้มูล (Classification) และเทคนิคการประมาณค่าขอ้มูล (Regression) ซ่ึงทั้งสอง
เทคนิคน้ีมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาก แต่มีความแตกต่างกันที่ผลลัพธ์ที่ตอ้งการท านาย ซ่ึงการ
จ าแนกประเภทขอ้มูลการท านายขอ้มูลที่มีค่าเป็น นอมินอล (Nominal) หรือ ค่าที่ไม่ใช่ตวัเลข ส่วน
การประมาณค่าขอ้มูลจะใชก้บัขอ้มูลที่เป็นตวัเลขเท่านั้น 
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      2.2.3 ประเภทขอ้มูลที่น ามาใชใ้นวเิคราะห์  
โดยปกติแล้วข้อมูลที่สามารถน ามาวิเคราะห์ได้จะตอ้งเป็นขอ้มูลแบบมีโครงสร้าง

(Structure data) หรืออยูใ่นรูปแบบของตาราง เช่น ขอ้มูลสมาชิก หรือ ขอ้มูลการซ้ือขายสินคา้ต่างๆ 
แต่ในปัจจุบนัเรากา้วเขา้สู่ยคุของบิ๊ก ดาตา้ (Big Data) ซ่ึงมีขอ้มูลจ านวนมหาศาล แต่ขอ้มูลเหล่าน้ี
มกัจะไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) เช่น ขอ้ความต่างๆที่อยูใ่นรูปของอีเมล์ (E-mail) หรือ
เครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Network) ต่างๆ ถ้าเราต้องการน าข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างมา
ด าเนินการวเิคราะห์ เราตอ้งท าการแปลงขอ้มูลเหล่าน้ีใหเ้ป็นขอ้มูลที่มีโครงสร้างก่อน หรือแปลงให้
อยูใ่นรูปแบบของตารางก่อนน าขอ้มูลที่ไดไ้ปด าเนินการวเิคราะห์ต่อไป  

2.2.3.1 ขอ้มูลแบบมีโครงสร้าง (Structure data)  
ขอ้มูลแบบมีโครงสร้างทัว่ๆไปที่เรามกัจะพบเห็นในรูปแบบของตาราง เช่น ขอ้มูลที่

เก็บรายละเอียดของสมาชิก หรือการซ้ือขายสินคา้  โดยปกติขอ้มูลเหล่าน้ีจะเก็บอยูใ่นไฟล์ประเภท 
Microsoft Word หรือ Microsoft Excel หรือในฐานขอ้มูลต่างๆ ซ่ึงในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
เทคนิคเหมืองข้อมูล ส่วนใหญ่นั้ นเราจะเรียกข้อมูลแต่ละแถวว่า “ตัวอย่าง (Example)” หรือ 
“อินสแตนซ์ (Instance)” และเรียกขอ้มูลแต่ละคอลมัน์ วา่ “แอตทริบิวต ์(Attribute)”  และขอ้มูลใน
ตารางบรรทดัที่หน่ึง คือช่ือของแต่ละแอตทิบิวตเ์สมอ  

2.2.3.2 ขอ้มูลแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured data) 
ขอ้มูลส่วนใหญ่ที่พบ คือ ขอ้มูลประเภทรูปภาพ ขอ้ความ ต่างๆ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีมีก็

ความส าคญั ดงันั้นถา้เราจ าเป็นตอ้งขอ้มูลประเภทเหล่าน้ีไปใชง้าน เราตอ้งด าเนินการแปลงขอ้มูล
เหล่าน้ีใหเ้ป็นขอ้มูลที่อยูใ่นรูปแบบของตารางโดยใชก้ระบวนการแปลงขอ้มูล (Data information) 
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      2.2.4 ขั้นตอนการท าเหมืองขอ้มูล หรือ ขั้นตอนการคน้หาความรู้ 

 
ภาพที่ 2.1 แสดงกระบวนการคน้หาความรู้ในการขดุคน้ขอ้มูล 
ที่มา: Jiawei Han and Micheline Kamber. (2011, p.17)  

 
ขั้นตอนการท าเหมืองขอ้มูล ประกอบไปดว้ยขั้นตอนหลกัดงัต่อไปน้ี 
1. การท าความเขา้ใจปัญหา (Problem Understanding) ในขั้นตอนน้ีเป็นการท าความ

เขา้ใจถึงปัญหาและสามารถระบุปัญหาหรือโอกาส จากนั้นท าการแปลงโจทยท์ี่ได ้ให้อยูใ่นรูปแบบ
ที่เหมาะสมต่อการน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลทางดาตา้ไมน์น่ิง 

2. การท าความเขา้ใจขอ้มูล (Data Understanding) ขั้นตอนน้ีเร่ิมจากกระบวนการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล หลังจากนั้ นจะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รวบรวมไวเ้พื่อตรวจเช็คความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลรวมถึงควรพิจารณาดว้ยว่าเป็นขอ้มูลที่ไดม้าจากแหล่งขอ้มูลที่ถูกตอ้งและมีความ
น่าเช่ือถือ ประกอบกบัขอ้มูลที่ได้มีปริมาณมากพอ มีรายละเอียดเพียงพอต่อการน าไปใช้ในการ
วเิคราะห์ 

3. การเตรียมขอ้มูล (Data Preparation) เป็นขั้นตอนที่ใชเ้วลานานที่สุด เน่ืองจากโมเดล
ที่ไดจ้ากการท าดาตา้ไมน์น่ิงจะให้ผลลพัทธ์ที่ถูกตอ้งหรือไม่นั้น ขึ้นอยูก่บัคุณภาพของขอ้มูลที่ใช ้
กล่าวคือถา้ขอ้มูลที่ใช้นั้นไม่ถูกตอ้ง มีผิดพลาด ยอ่มสะทอ้นถึงผลลพัธ์ที่ได ้ซ่ึงอาจท าให้ตีความ
ผลลพัธไ์ดค้ลาดเคล่ือนเช่นกนั โดยการเตรียมขอ้มูลนั้น สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี 

3.1 ท าการคดัเลือกขอ้มูล (Data Selection) เราควรก าหนดเป้าหมายก่อนวา่เราจะท าการ
วเิคราะห์อะไร แลว้จึงเลือกใชเ้ฉพาะขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัส่ิงที่เราจะท าการวเิคราะห์ 
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3.2 การกลั่นกรองขอ้มูล (Data Cleaning) ในบางกรณีอาจพบขอ้มูลที่ไม่ถูกตอ้ง อัน
เน่ืองมาจากปัญหาในระหว่างการจดัเก็บขอ้มูล เช่น การกรอกขอ้มูลไม่ครบ  กรอกขอ้มูลซ ้ าซ้อน 
ในขั้นตอนน้ีเราจะท าการกรองขอ้มูลที่ไม่ถูกตอ้งหรือซ ้ าซอ้นออก หรืออาจท าการซ่อมแซมขอ้มูลที่
ขาดหายไปดว้ยวธีิการบางอยา่ง  

3.3 การแปลงรูปขอ้มูล (Data Transformation) เป็นขั้นตอนการเตรียมขอ้มูลให้อยูใ่น
รูปแบบที่พร้อมน าไปใชใ้นการวเิคราะห์ตามอลักอริทึมของดาตา้ไมน์น่ิงที่เลือกใช ้

4. การสร้างตวัแบบ (Modeling) เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคดาตา้ไมน์
น่ิง ได้แก่ การสร้างตวัท านาย (prediction model) ในบางคร้ังพบว่ามีการน าเทคนิคดาต้าไมน์น่ิง
หลายเทคนิคมาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธท์ี่ดีที่สุด ดงันั้นเม่ือท าขั้นตอนน้ีแลว้ อาจ
มีการยอ้นกลบัไปที่ข ั้นตอน data preparation เพือ่แปลงขอ้มูลบางส่วนใหเ้หมาะสมกบัแต่ละเทคนิค
ดว้ย นอกจากน้ียงัมีการประเมินโมเดลวเิคราะห์ขอ้มูลที่ได ้ในรูปแบบความถูกตอ้งของโมเดล เพื่อ
เป็นตวับ่งช้ีความน่าเช่ือถือของโมเดลที่ได ้ 

5. การประเมินผล (Evaluation) ในขั้นตอนน้ีเป็นการประเมินประสิทธิภาพของผลลพัธ์
จากโมเดลวิเคราะห์ขอ้มูลว่าครอบคลุมและสามารถตอบโจทยท์ี่ต ั้งไวใ้นขั้นตอนแรกหรือไม่ ใน
กรณีที่มีการสร้างโมเดลวิเคราะห์ขอ้มูลหลายโมเดล ในขั้นตอนน้ีจะท าการประเมินแต่ละโมเดล
ดว้ยวา่ มีส่วนดีส่วนดอ้ยอยา่งไร และควรเลือกใชโ้มเดลใด การท างานในส่วนน้ีตอ้งอาศยัทกัษะใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ท าได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น จึงมีการใช้เคร่ืองมือ
ทางดา้นกราฟฟิก เช่น การแสดงผลการวเิคราะห์ดว้ยกราฟ รายงานรูปแบบต่างๆ หรือ Dashboard  

6. การน าไปใชง้าน (Deployment) เม่ือได้ตวัตน้แบบหรือโมเดลหรือองค์ความรู้ที่ได้
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคดาตา้ไมน์น่ิงที่มีความถูกตอ้งก็สามารถน าตวัตน้แบบหรือโมเดล
หรือองคค์วามรู้ไปใชง้านและตรวจสอบวา่บรรลุเป้าหมายที่ไดต้ั้งไวห้รือไม่ 
      2.2.5. เทคนิคในการท าเหมืองขอ้มูล สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

2.2.5.1 การจ าแนกประเภทขอ้มูล (Classification) 
เทคนิคการจ าแนกประเภทขอ้มูลเป็นกระบวนการสร้างโมเดลจดัการขอ้มูลให้อยูใ่น

กลุ่มที่ก  าหนดมาให ้จากกลุ่มตวัอยา่งขอ้มูลที่เรียกว่าขอ้มูลสอนระบบ (Training data) ที่แต่ละแถว
ของข้อมูลประกอบด้วยฟิลด์หรือแอตทริบิวต์จ  านวนมาก แอตทริบิวต์น้ีอาจเป็นค่าต่อเน่ือง 
(continuous) หรือค่ากลุ่ม (categorical) โดยจะมีแอตทริบิวตแ์บ่ง (classifying attribute) ซ่ึงเป็นตวั
บ่งช้ีคลาสของขอ้มูล จุดประสงคข์องการจ าแนกประเภทขอ้มูลคือการสร้างโมเดลการแยกแอตทริ-
บิวต์หน่ึงโดยขึ้นกับแอตทริบิวต์อ่ืน โมเดลที่ได้จากการจ าแนกประเภทขอ้มูลจะท าให้สามารถ
พจิารณาคลาสในขอ้มูลที่ยงัมิไดแ้บ่งกลุ่มในอนาคตได ้โดยมีรูปแบบการเขียนกฎจ าแนกไดด้งัน้ี 

DPU



13 

P1, P2 ……….Pn  Ci  Pn = เงื่อนไขของกฎ 
                 Attribute Condition    Class   Ci = คลาสของกฎ 
หรือ  

IF<Conditions> THEN <Class>  
“ถา้<เงื่อนไข>แลว้<คลาส>” 
 
ในขั้นตอนของการจ าแนกขอ้มูลประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างตัวแบบโมเดล เป็นการน าชุดข้อมูลฝึกสอนให้ระบบเกิดการ

เรียนรู้ ซ่ึงผลลพัธท์ี่ไดจ้ะอยูใ่นรูปของตวัแบบโมเดล เช่น โครงสร้างตน้ไมต้ดัสินใจ   
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล เป็นขั้นตอนที่เราจะตอ้งท าการวดั

ประสิทธิภาพของโมเดลที่ไดส้ร้าง โดยการวดัประสิทธิภาพของโมเดลสามารถแบ่งไดเ้ป็น 
ตวัวดัประสิทธิภาพของโมเดลการจ าแนกประเภทขอ้มูล โดยทัว่ไปแล้วจะมีตวัวดัที่

นิยมใช ้อยู ่4 ค่า ดงัน้ี 
1. Precision เป็นการวดัความแม่นย  าของโมเดล โดยพจิารณาแยกทีละคลาส 
 

Precision=
True Positive

True Positive+False Positive
 

 
True Positive (TP) คือ จ  านวนขอ้มูลที่ท  านายถูกวา่เป็นคลาสซ่ึงก าลงัสนใจอยู ่
False Positive (FP) คือ จ  านวนขอ้มูลที่ท  านายผดิมาเป็นคลาสซ่ึงก  าลงัสนใจอยู ่
 

2. Recall เป็นการวดัความถูกตอ้งของโมเดล โดยพจิารณาแยกทีละคลาส 

Recall=
True Positive

True Positive+False Negative
 

 
True Positive (TP) คือ จ  านวนขอ้มูลที่ท  านายถูกวา่เป็นคลาสซ่ึงก าลงัสนใจอยู ่
False Negative (FN) คือ จ  านวนขอ้มูลที่ท  านายผดิมาเป็นคลาสซ่ึงไม่ไดส้นใจอยู ่
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3. F-measure เป็นการวดัค่า Precision และ Recall พร้อมกันของโมเดล โดยพิจารณา
แยกทีละคลาส 

F-measure=
2×Precision×Recall

Precision+Recall
 

 
4. Accuracy เป็นการวดัความถูกตอ้งของโมเดล โดยพิจารณารวมทุกคลาส คือจ านวน 

True Positive ของทุกคลาสรวมกนั 
การแบ่งขอ้มูลเพือ่ใชใ้นการวดัประสิทธิภาพของโมเดลการจ าแนกประเภทขอ้มูล 

เป็นการแบ่งขอ้มูลเพือ่มาทดสอบ แบ่งได ้3 วธีิการใหญ่ๆคือ 
1. วิธี Self-Consistency Test หรือเรียกว่า Use Training set เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เน่ืองจาก

ขอ้มูลที่ใชใ้นการสร้างโมเดลและขอ้มูลที่ใชใ้นการทดสอบโมเดลเป็นขอ้มูลชุดเดียวกนั 
2. วิธี Split Test เป็นการแบ่งขอ้มูลดว้ยการสุ่มออกเป็น 2 ส่วน เช่น 70% ต่อ 30% หรือ 

80% ต่อ 20% โดยขอ้มูลส่วนที่หน่ึงใชใ้นการสร้างโมเดล และขอ้มูลส่วนที่สองใชใ้นการทดสอบ
ประสิทธิภาพของโมเดล 

3. วิธี Cross-Validation Test เป็นวิธีที่นิยมใชใ้นการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล
เน่ืองจากผลที่ไดมี้ความน่าเช่ือถือ การวดัวิธีน้ีจะท าการแบ่งขอ้มูลออกเป็นหลายส่วน เช่น 5-fold 
cross-validation คือการแบ่งขอ้มูลออกเป็น 5 ส่วน โดยที่แต่ละส่วนมีจ านวนขอ้มูลเท่ากนั หลงัจาก
นั้นขอ้มูลส่วนหน่ึงจะใชเ้ป็นตวัทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล ท าวนเช่นน้ีไปจนครบจ านวนที่
แบ่งไว ้ 

ขั้นตอนที่ 3 การใชต้วัแบบโมเดล เพื่อการท านาย ซ่ึงเป็นจุดประสงคห์ลักที่ใชใ้นการ
แกไ้ขกบัปัญหา คือการสร้างตวัตน้แบบ เม่ือมีขอ้มูลใหม่เขา้มาสู่ระบบจะสามารถท านายไดโ้ดยการ
น าขอ้มูลที่ได้รับมาท าการเปรียบเทียบกับตวัตน้แบบโมเดลที่เราจ าแนกได้จากขั้นตอนที่ 1 เพื่อ
วเิคราะห์ เพือ่ตดัสินใจในความเป็นไปไดข้องขอ้มูลนั้นๆ 

การแบ่งกลุ่มขอ้มูลดว้ยวธีิ Decision Tree 
เป็นโครงสร้างที่ใชแ้สดงกฎที่ไดจ้ากเทคนิคการจ าแนกประเภทขอ้มูล โดยตน้ไมช้่วย

ในการตดัสินใจจะมีลกัษณะคลา้ยกบัโครงสร้างตน้ไมท้ี่แต่ละโหนดแสดงคุณลกัษณะ (Attribute) 
แต่ละก่ิงแสดงเง่ือนไขในการทดสอบและโหนดปลาย แสดงกลุ่มที่ก  าหนดไว ้

การแทนตน้ไมก้ารตดัสินใจ (Decision Tree Representation) 
1. โหนดภายใน (internal node) คือคุณสมบติัต่างๆของขอ้มูล ซ่ึงเม่ือขอ้มูลใดๆตลลง

มาที่โหนด จะใชคุ้ณสมบติัน้ีเป็นตวัตดัสินใจว่าขอ้มูลที่ไดจ้ะไปในทิศทางใด โดยโหนดภายในที่
เป็นจุดเร่ิมตน้ของตน้ไมเ้ราเรียกวา่โหนดราก 

DPU



15 

2. ก่ิง (Branch, Link) เป็นค่าคุณสมบติัของคุณสมบติัในโหนดภายในที่แตกกิ่งน้ีออกมา 
ซ่ึงโหลดภายในจะแตกก่ิงเป็นจ านวนเท่ากบัค่าคุณสมบติัของโหนดภายในนั้นๆ 

3. โหนดใบ (Leaf node) คือกลุ่มต่างๆซ่ึงเป็นผลลพัธใ์นการแยกแยะขอ้มูล 
เทคนิคการจ าแนกประเภทขอ้มูลด้วยวิธี Decision Tree เป็นวิธีการหน่ึงที่นิยมใช้กัน

อยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากเป็นโมเดลที่ไดส้ามารถแปลความหมายและเขา้ใจไดง้่าย ซ่ึงจะใชข้อ้มูลดงั
ตารางที่ 2.1 แสดงขอ้มูลสภาพอากาศยอ้นหลัง 14 วนั  มาด าเนินการศึกษารูปแบบ กระบวนการ
ท างานของการจ าแนกประเภทขอ้มูลดว้ยวธีิการสร้างตน้ไมใ้นการตดัสินใจ  
 
ตารางที่ 2.1 แสดงขอ้มูลสภาพอากาศยอ้นหลงั 14 วนั 
 

Outlook Temperature Humidity Windy Play 
Sunny Hot High False No 
Sunny Hot High True No 

Overcast Hot High False Yes 
Rainy Mild High False Yes 
Rainy Cool Normal False Yes 
Rainy Cool Normal True No 

Overcast Cool Normal True Yes 
Sunny Mild High False No 
Sunny Mild Normal False Yes 
Rainy Mild Normal False Yes 
Sunny Mild Normal True Yes 

Overcast Mild High True Yes 
Overcast Hot Normal False Yes 

Rainy Mild High True No 
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Outlook

Yes WindyHumidity

Yes No Yes No

=Overcast
=Sunny =Rainy

=high=normal =False =True

จากข้อมูลในตารางที่ 2.1 เราสามารถน ามาสร้างเป็นโครงสร้างต้นไม้ช่วยในการ
ตดัสินใจ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 โมเดลโครงสร้างตน้ไมต้ดัสินใจ  
 

เม่ือน าโมเดลโครงสร้างต้นไม้ตัดสินใจ น าไปใช้งานเราจะเร่ิมพิจารณาจากโหนด
บนสุด(Root node) เช่น ถ้าแอตทริบิวต์ Outlook มีค่าเป็น Overcast แล้วคลาส Play  ค  าตอบที่ได้
เป็น Yes และยงัสามารถน ามาสร้างเป็นกฎ IF-THEN ได ้ดงัน้ี 

IF Outlook=Overcast THEN play=yes 
IF Outlook=rainy AND Windy= TRUE THEN play=no 
IF Outlook=rainy AND Windy= FALSE THEN play=yes 
IF Outlook=sunny AND Humidity= high THEN play=no 
IF Outlook= sunny AND Humidity = normal THEN play=yes 
การจ าแนกประเภทขอ้มูลดว้ยวธีิ Naïve Bayes  
การจ าแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธี Naïve Bayes เป็นอีกวิธีหน่ึงที่ได้รับความนิยม 

เน่ืองจากเป็นการสร้างโมเดลที่ง่ายและไม่ซบัซอ้น โดยจะอาศยัทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability) 
เป็นหลกั โดยสามารถแสดงสมการของความน่าจะเป็นไดด้งัน้ี 

 

P(A|B)=
P(A∩B)

P(B)
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โดยที่ P(A|B) คือ ค่า Conditional probability หรือค่าความน่าจะเป็นที่เกิดเหตุการณ์ B ขึ้นก่อนและ
จะมีเหตุการณ์ A ตามมา 
 P(A∩B) คือ ค่า joint probability หรือค่าความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ A และเหตุการณ์ B 
เกิดขึ้นร่วมกนั 
 P(B) คือ ค่าความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ B เกิดขึ้น 
 

ในลักษณะเดียวกันเราจะเขียน P(B|A) หรือค่าความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ A เกิดขึ้น
ก่อนและเหตุการณ์ B เกิดขึ้นตามมาทีหลงัไดเ้ป็น 

P(B|A)=
P(A∩B)

P(A)
 

 
จากสมการทั้ง 2 แบบจะเห็นว่ามีค่า P(A∩B) ที่เหมือนกันอยู่ดงันั้นเราสามารถเขียน

สมการของ P(A∩B) ไดเ้ป็นดงัน้ี 
P(A∩B)=P(A|B)×P(B)=P(B|A)×P(A) 

P(B|A)=
P(A|B)×P(B)

P(A)
 

จากสมการที่ไดเ้ราเรียกวา่ Bayes theorem หรือทฤษฎีของเบย ์ส่วนในการน าไปใชง้าน 
จะขอเปล่ียนสญัลกัษณ์ A และ B ใหม่ใหเ้ป็น A และ C โดยที่ A คือ แอตทริบิวต ์(attribute) และ C 
คือ ค่าคลาส (class) แสดงไดด้งัสมการ 

P(C|A)=
P(A|C)×P(C)

P(A)
 

จากสมการของ Bayes อธิบายไดว้า่ ถา้ตอ้งการท านายคลาส C เม่ือเราทราบแอตทริบิวต ์
A แลว้สามารถค านวณไดจ้าดความน่าจะเป็นของแอตทริบิวต ์A ที่มีคลาส C ในเทรนนิง ดาตา้ และ
ค่าความน่าจะเป็นของแอตทริบิวต์ A และคลาส C เพื่อให้เข้าใจง่ายจะแบ่งสมการของ Bayes 
ออกเป็น 3 ส่วน คือ 

(1) Posterior probability หรือ P (C|A) คือ ค่าความน่าจะเป็นที่ขอ้มูลที่มีแอตทริบิวต์
เป็น A จะมีคลาส C 

(2) Likelihood หรือ P (A|C) คือ ค่าความน่าจะเป็นที่ขอ้มูล training data ที่มีคลาส C 
และมีแอตทริบิวต ์A โดยที่ A = a1 ∩ a2 … ∩aMโดยที่ M คือจ านวนแอตทริบิวตใ์น training data 

(3) Prior probability หรือ P(C) คือ ค่าความน่าจะเป็นของคลาส C 
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แต่การที่แอตทริบิวต ์A = a1 ∩a2 … ∩aM ที่เกิดขึ้นใน training data อาจจะมีจ านวนนอ้ย
มากหรือไม่มีรูปแบบของแอตทริบิวตแ์บบน้ีเกิดขึ้นเลย ดงันั้นจึงไดใ้ชห้ลกัการที่ว่าแต่ละแอตทริ-
บิวตเ์ป็น independent ต่อกนัท าใหส้ามารถเปล่ียนสมการ P(A|C) ไดเ้ป็น 

 
P(A|C)=P(a1|C)×P(a2|C)×…×P(aM|C) 

 
ซ่ึงในการค านวณเราสามารถค านวณแยกทีละแอตทริบิวตไ์ดด้งัสมการขา้งล่างน้ี 

 
P(C|A)=P(a1|C)×P(a2|C)×…×P(aM|C)×P(C) 

 
จากสมการของ Bayes สามารถแสดงวิธีการค านวณโดยใชข้อ้มูลจากตารางที่ 2.1 ได้

ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 2.2 แสดงขอ้มูลการค านวณจากโมเดลของ Naïve Bayes 
 

Outlook Temperature Humidity Windy Play 

 Yes No  Yes No  Yes No  Yes No Yes No 
Sunny 2 3 Hot 2 2 High 3 4 False 6 2 9 5 
Overcast 4 0 Mild 4 2 Normal 6 1 True 3 3   
Rainy 3 2 Cool 3 1         

Sunny 2/9 3/5 Hot 2/9 2/5 High 3/9 4/5 False 6/9 2/5 9/14 5/14 
Overcast 4/9 0/5 Mild 4/9 2/5 Normal 6/9 1/5 True 3/9 3/5   
Rainy 3/9 2/5 Cool 3/9 1/5         
 
 
ตารางที่ 2.3 แสดงขอ้มูลสภาพอากาศในวนัปัจจุบนั ซ่ึงเรายงัไม่สามารถทราบคลาสค าตอบ 
 

Outlook Temperature Humidity Windy Play 

sunny hot high false ? 
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P(Play=yes|A)=P(Outlook=sunny|Play=yes)×P(Temperature=hot|Play=yes) 
                  ×P(Humidity=high|Play=yes)×P(Windy=false|Play=yes)×P(Play=yes) 
          = (2/9) × (2/9) × (3/9) × (6/9) × (9/14) 
          = 0.22 × 0.22 × 0.33 × 0.67 × 0.64 

         = 0.0068 
P(Play=no|A)=P(Outlook=sunny|Play=no)×P(Temperature=hot|Play=no) 
                  ×P(Humidity=high|Play=no)×P(Windy=false|Play=no)×P(Play=no) 
          = (3/5) × (2/5) × (4/5) × (2/5) × (5/14) 
          = 0.6 × 0.4 × 0.8 × 0.4 × 0.36 

         = 0.0276 
ดงันั้น ขอ้มูลที่เราท านายจากตารางที่ 2.11 โดยใชโ้มเดลของ Naïve bayes พบว่าคลาส 

Play=no เน่ืองจาก ค่า (Play=no|A) = 0.0276 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ P(Play=yes|A) = 0.0068 
 
2.3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการศึกษา  
      2.3.1 โปรแกรม WEKA 

ค าว่า Weka ยอ่มาจากค าว่า Waikato Environment for Knowledge Analysis พฒันาขึ้น
โดยใชภ้าษา java และเป็นซอฟต์แวร์เสรีที่อยู่ภายใตข้อ้ตกลงของ GNU (General Public License) 
ซ่ึงภายในโปรแกรมจะมีเมนูใหเ้ราเลือกใชง้านดงัภาพที่ 2.12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 แสดงหนา้ต่าง Weka GUI Chooser 
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Explorer เป็นส่วนที่ผู ้ใช้สามารถใช้ฟังก์ชันการท างานต่างๆ ของ Weka ผ่านทาง
หนา้จอ GUI ซ่ึงเป็นส่วนที่เหมาะส าหรับผูท้ี่เร่ิมตน้ใชง้าน Weka เพราะผูใ้ชจ้ะสามารถเรียกฟังกช์นั
การท างานต่างๆ ไดเ้พยีงแค่คลิกและเปล่ียนแปลงพารามิเตอร์ในหนา้ฟอร์มเท่านั้น  

Experimenter เป็น GUI ที่ยอมให้ผูใ้ช้สามารถเปล่ียนแปลงเทคนิคในการวิเคราะห์
ขอ้มูลและค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งไดห้ลากหลายรูปแบบ จนไดผ้ลลพัธท์ี่น่าพอใจ ซ่ึงการใช ้
Explorer นั้นไม่สะดวกเน่ืองจากตอ้งมาท าการเปล่ียนแปลงค่าต่างๆ 

Knowledge Flow เป็น GUI อีกส่วนหน่ึงที่ยอมให้ผูใ้ช้สามารถน าเทคนิคต่างๆ ของ 
Weka มาเรียงต่อกนัเพือ่ช่วยใหก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลใหท้  างานไดต้ามที่ตอ้งการ 

Simple CLI เป็นส่วนที่ผูใ้ช้สามารถเรียกฟังก์ชันการท างานของ Weka มาใชผ้่านทาง 
command line ได้ ซ่ึงการเรียกใช้ฟังก์ชันผ่านทาง command line น้ีจะช่วยให้ผูใ้ช้เข้าใจการเรียก
ฟังก์ชันต่างๆเบื้องหลังหน้าจอ GUI ของ Weka ได้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเขียน
โปรแกรมเพือ่เรียก Weka ในการใชง้านไดอี้กดว้ย 

ในส่วนน้ีจะน าเสนอหน้าต่างในส่วนของ Explorer เป็นหลักโดยในหน้าต่าง Weka 
Explorer สามารถแบ่งพื้นที่ไดด้งัน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4 เมนูหลกัในหนา้ต่าง Weka Explorer 
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ส่วนบนสุดจะเป็นแทบ็ (tab) ซ่ึงมีดว้ยกนัทั้งหมด 6 แทบ็วางเรียงกนัอยูท่างดา้นบน ซ่ึง
แทบ็ต่างๆ เหล่าน้ีจะเป็นเมนูใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านเทคนิคต่างๆ ของ Weka ได ้

ส่วนที่อยูต่รงกลางซ่ึงจะเปล่ียนไปตามการกดแท็บต่างๆ ส่วนน้ีเป็นส่วนของการเลือก 
option ต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล และส่วนการแสดงผลลพัธ์หลงัจากท าการวเิคราะห์ขอ้มูลเสร็จ 
ส่วนน้ีบางคร้ังจะเรียกวา่ Workspace 

ส่วนที่อยู่ด้านล่างสุด จะเป็นส่วนที่บอกสถานะ (status) ของการท างานในแต่ละ
ขั้นตอน และปุ่ มทางขวามือจะเป็นปุ่ มส าหรับดู Log ไฟล ์เม่ือคลิกจะแสดงหนา้จอของ log ขึ้นมา 
      2.3.2 ภาษา PHP  

PHP เป็นช่ือยอ่ของภาษาโปรแกรมม่ิงชนิดหน่ึงที่มีช่ือว่า “Professional Home pages” 
แต่ในปัจจุบนัภาษาชนิดน้ีถูกพฒันาต่อมาจนกลายเป็นภาษาโปรแกรมม่ิงชนิดใหม่ที่มีช่ือเรียกว่า 
“Personal Hypertext Processor: PHP” ภาษาชนิดใหม่น้ีเป็นที่ นิยมในการน ามาพัฒนาใช้เขียน
สคริปต ์(ชุดค าสั่งควบคุมการท างานของโปรแกรม ซ่ึงมีความยาวไม่มากนักและสามารถท างานได้
ดีกับเวบ็ไซต์) PHP เป็นภาษาสคริปต์ที่เป็น Server Side Scrip และเป็น Open Source ที่ผูใ้ช้ทัว่ไป
สามารถ Download Source Code ได้ฟรี จุดประสงค์ที่ส าคัญของภาษา PHP คือการช่วยให้
นักพฒันาเวบ็เพจสามารถเขียนเวบ็เพจที่เป็นแบบไดนามิคได้อยา่งรวดเร็ว ภาษา PHP จะท างาน
ร่วมกันกับเอกสาร HTML โดยการสร้างโค้ดแทรกระหว่าง Tag HTML และสร้างเป็นไฟล์ที่มี
นามสกุล .php .php3 หรือ php4 และไวยากรณ์ที่ใช้ใน PHP เป็นการน ารูปแบบของภาษาต่างๆมา
รวมกนั เช่น ภาษา C Perl และ Java ท าใหผู้ใ้ชท้ี่มีพื้นฐานของภาษาเหล่าน้ีสามารถใชง้านได ้

เน่ืองจาก PHP จะท างานโดยมีตวัแปลและเอ็กซิคิวต์ที่ฝ่ังเซิร์ฟเวอร์อาจจะเรียกการ
ท างานว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ไซด์ (Server Side) ส่วนการท างานของบราวเซอร์ของผูใ้ชเ้รียนว่าไคลเอน
ไซด์ (Client Side) โดยการท างานจะเร่ิมตวัที่ผูใ้ช้ส่งความตอ้งการผ่านเว็บบราวเซอร์ทาง HTTP 
(HTTP Request) ซ่ึงอาจเป็นการกรอกแบบฟอร์ม หรือใส่ข้อมูลที่ตอ้งการ หรือแสดงโดยเรียก
เอกสาร PHP (เอกสารน้ีจะมีส่วนขยายเป็น php) เช่น test.php เม่ือเอกสาร PHP เข้ามาถึงเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ก็จะถูกส่งต่อไปให้ PHP Interpreter เพื่อท าหน้าที่แปลค าสั่งแล้วเอ็กซิคิวต์ค  าสั่งตาม
บรรทดัที่ระบุบค าสั่งนั้นๆ จากนั้น PHP จะสร้างผลลพัธ์ในรูปแบบเอกสาร HTML ส่งกลบัไปให้
เวบ็เซิร์ฟเวอร์เพื่อส่งต่อไปให้บราวเซอร์แสดงผลทางฝ่ังผูใ้ชต่้อไป (HTTP Response) ดงัรูปที่ 2.5
ตามกระบวนการดงัน้ี 

1. จากไคลเอนต์จะเรียกไฟล์  php script ผ่านทางโปรแกรมบราวเซอร์ (Internet 
Explore) 

2. บราวเซอร์จะส่งค ารอ้ง (Request) ไปยงัเวบ็เซิร์ฟเวอร์ผา่นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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3. เม่ือเว็บเซิร์ฟเวอร์รับค าร้องขอจากบราวเซอร์แล้วก็จะน าสคริปต์ php ที่เก็บอยูใ่น
เซิร์ฟเวอร์มาประมวลผลดว้ยโปรแกรมแปลภาษา PHP ที่เป็น อินเตอร์พรีเตอร์ 

4. กรณีที่ php script มีการเรียกใชข้อ้มูลก็จะติดต่อกบัฐานขอ้มูลต่าง ๆ ผ่านทาง ODBC 
Connection ถ้าเป็น  ฐานข้อ มูลก ลุ่ม  Microsoft SQL Server, Microsoft Access, FoxPro ห รือใช ้
Function Connection ที่ มีอยู่ใน PHP Library ในการเช่ือมต่อฐานข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลออกมา 
หลังจากแปลสคริปต์ PHP เสร็จแล้วจะได้รับไฟล์ HTML ใหม่ที่มีแต่แทกซ์ HTML ไปยงั Web 
Service 

5. Web Service ส่งไฟล์ HTML ที่ได้ผ่านการแปลแล้วกลับไปยงับราวเซอร์ที่ร้องขอ
ผา่นทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

6. บราวเซอร์รับไฟล ์HTML ที่เวบ็เซิร์ฟเวอร์ส่งมาให้แปล HTML แสดงผลออกมาทาง
จอภาพเป็นเว็บเพจ โดยใช้ตัวแปลภาษา HTML ที่อยู่ในบราวเซอร์ซ่ึงเป็นอินเตอร์พรีเตอร์
เช่นเดียวกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 แสดงขั้นตอนการท างาน PHP Script Request/Response 
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ความสามารถของภาษา PHP  
ภาษา PHP เป็นภาษาที่พฒันาขึ้นจากพื้นฐานของภาษาโปรแกรมม่ิงชนิดอ่ืนๆ เช่น C, 

C++และ Perl ท าให้มีลกัษณะเด่นของภาษาตน้แบบแต่ละชนิดรวมกนัอยู ่ความสามารถของภาษา 
PHPที่เห็นไดอ้ยา่งเด่นชดั สามารถจ าแนกออกไดด้งัน้ี 

เป็นภาษาที่ท  าความเขา้ใจและใชง้านง่ายไม่เหมือนกบั JAVA หรือ C++ และมีส่วนที่
สนบัสนุนการท างานไดก้บัทุกเวบ็ไซต ์

เป็น Open Source ผูใ้ชส้ามารถดาวน์โหลด และน า source code ของ PHP ไปใชไ้ดโ้ดย
ไม่เสียค่าใชจ่้าย 

เป็นสคริปต์แบบเซิร์ฟเวอร์ไซด์ดังนั้ นจึงท างานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ไม่ส่งผลกับการ
ท างานของเคร่ืองไคลเอนตโ์ดย PHP จะอ่านโคด้ และท างานที่เซิร์ฟเวอร์จากนั้นจึงส่งผลลพัธท์ี่ได้
จากการประมวลผลมาที่เคร่ืองของผูใ้ชใ้นรูปแบบของเอกสาร HTML ซ่ึงอ่านโคด้ของ PHP ผูใ้ชไ้ม่
สามารถมองเห็นได ้

PHP สามารถท างานได้ในระบบปฏิบติัการที่ต่างชนิดกนั เช่น Unix, Windows,Mac, 
OS หรือ Risc OS อยา่งดีประสิทธิภาพเน่ืองมาจาก PHP เป็นสริปตท์ี่ตอ้งท างานบนเซิร์ฟเวอร์ดงันั้น
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ ส าหรับเรียกค าสั่ง PHP จึงจ าเป็นตอ้งติดตั้งโปรแกรมประเภทเวบ็เซิร์ฟเวอร์ไว้
ด้วยเพื่อให้สามารถประมวลผล PHP ได้ซ่ึงเป็นเหตุผลที่ท  าให้ PHP สมารถท างานได้กับหลาย
ระบบปฏิบตัิการหลายชนิด 

PHP สามารถท างานได้ในเวบ็เซิร์ฟเวอร์หลายชนิด เช่น Personal Web Server (PWS), 
Apache, OmniHttpd, Microsoft Internet Information Server (IIS) เป็นตน้ 

สนบัสนุนการเขียนสริปตท์ี่ใชห้ลกัของ Object Orientation 
PHP สามารถสร้างเวบ็ไซต์ที่บรรจุขอ้มูลรูปแบบต่าง ๆ ลงในเว็บ เช่น รูปภาพ ไฟล ์

PDF หรือ Flash Movie  
คุณสมบตัิที่ส าคญัอีกประการหน่ึงของ PHP คือความสามารถในการท างานร่วมกับ

ระบบจดัการฐานขอ้มูลที่หลากหลายซ่ึงระบบการจดัการฐานขอ้มูลที่สนบัสนุนการท างานของ PHP 
มีตวัอยา่งดงัน้ี 

1) ช นิ ด  ORACLE เช่ น  Oracle (OC17 and OC18), AdabasD, Ingres, FilePro (read-
only) และ Solid  

2) ชนิด Access เช่น dBase, InterBase, Ovrimos Empress และ FrontBase 
3) ชนิด SQL เช่น MS SQL, PostgreSQL, mSQLและMySQL 
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PHP อนุญาตให้ผูใ้ช้สร้างเวบ็ไซตซ่ึ์งท างานผ่านโปรโตคอล (Protocol) ชนิดต่างๆ ได้
เช่น LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP และ COM (ส าหรับ Windows)  

ผู ้ใช้สามารถเขียนโค้ด PHP และอ่านข้อมูลในรูปแบบของ Extensible Markup 
Language (XML) ได ้
     2.3.3 ระบบจดัการฐานขอ้มูล MySQL  

MySQL (อ่านว่า “มาย-เอส-คิว-แอล”) จดัเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ ์
(RDBMS: Relational Database Management System) ซ่ึงเป็นที่ นิยมกันมากในปัจจุบัน เพราะว่า 
MySQL เป็นฟรีแวร์ทางดา้นฐานขอ้มูลที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นทางเลือกใหม่จากผลิตภณัฑ์
ระบบจดัการฐานขอ้มูลในปัจจุบนั ผูท้ี่เคยใช้ MySQL ต่างยอมรับในความสามารถ ความรวดเร็ว
การรองรับจ านวนผู ้ใช้และขนาดของข้อมูลจ านวนมหาศาล ทั้ งยงัสนับสนุนการใช้งานบน
ระบบปฏิบติัการมากมาย ไม่วา่จะเป็น Unix, OS/2, Mac OS หรือWindows  นอกจากน้ี MySQL ยงั
สามารถใช้งาน ร่วมกับ  Web Development Platform ทั้ งหลาย เช่น  C, C++, Java, Perl, PHP, 
Python, Tcl หรือ ASP  

สถาปัตยกรรมของ MySQL 
สถาปัตยกรรม หรือ โครงสร้างภายในของ MySQL ก็คือ การออกแบบการท างานใน

ลกัษณะของ Client/Server ซ่ึงประกอบด้วยส่วนหลักๆ 2 ส่วน คือ ส่วนของผูใ้ห้บริการ (Server) 
และ ส่วนของผูใ้ชบ้ริการ (Client) โดยในแต่ละส่วนจะมีโปรแกรมส าหรับการท างานตามหน้าที่
ของตน  

ส่วนของผูใ้ห้บริการ หรือ Server จะเป็นส่วนที่ท  าหนา้ที่บริหารจดัการระบบฐานขอ้มูล
ในที่น้ีก็หมายถึงตวั MySQL Server นั่นเองและเป็นที่จดัเก็บขอ้มูลทั้งหมดขอ้มูลที่เก็บไวน้ี้มีขอ้มูล
ที่จ  าเป็นส าหรับการท างานกบัระบบฐานขอ้มูลและขอ้มูลที่เกิดจากการที่ผูใ้ชแ้ต่ละคนสร้างขึ้นมา 

ส่วนของผูใ้ชบ้ริการ หรือ Client ก็คือผูใ้ชน้ั่นเอง โดยโปรแกรมส าหรับใชง้านในส่วน
น้ีไดแ้ก่ MySQL Client, Access, Web Development Platform ต่างๆ (เช่น Java, Perl, PHP, ASP) 

หลกัการท างานในลกัษณะ Client/ Server มีดงัน้ี 
1. ที่ฝ่ังของ Server จะมีโปรแกรมหรือระบบส าหรับจดัการฐานขอ้มูลท างานรออยู ่เพื่อ

เตรียมหรือรอคอยการร้องขอการใชบ้ริการจาก Client 
2. เม่ือมีการร้องขอการใชบ้ริการเขา้มา Server จะท าการตรวจสอบตามวิธีการของตน 

เช่น อาจจะมีการให้ผูใ้ชบ้ริการระบุช่ือและรหัสผ่าน และส าหรับ MySQL สามารถก าหนดไดว้่าจะ
อนุญาตหรือปฏิเสธ Client ใดๆ ในระบบที่จะเขา้ใชบ้ริการอีกดว้ย  
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3. ถ้าผ่านการตรวจสอบ Server ก็จะอนุมัติการให้บริการแก่ Client ที่ร้องขอการใช้
บริการนั้นๆ ต่อไปและถา้ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมตัิ Server ก็จะส่งข่าวสารความผิดพลาดแจ้ง
กลบัไปที่ Client ทีร้่องขอการใชบ้ริการนั้น 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ท  าหน้าที่เป็น Client หรือ Server อาจจะอยูบ่นเคร่ืองเดียวกนั หรือ
แยกเคร่ืองกนัก็ไดท้ั้งน้ีขึ้นอยูก่บัลกัษณะการท างาน หรือการก าหนดของผูบ้ริหารระบบ ตามปกติถา้
เป็นการท างานลักษณะ Web-based มีการใช้ฐานขอ้มูลขนาดไม่ใหญ่นักตวั MySQL Server และ 
Client มักจะมีอยู่บนเคร่ืองเดียวกัน โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะตอ้งมีทรัพยากรเพื่อการ
ท างาน เช่น เน้ือที่ฮาร์ดดิสก์ , RAM มากพอสมควร แต่ส าหรับการท างานจริง (Real-world 
Application) ก็มกัจะแยก Client และ Server ออกเป็นคนละเคร่ืองกนั และสามารถรองรับงานไดดี้
มากกวา่  
      2.3.4 โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 

Adobe Dreamweaver CS5 เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใชส้ าหรับการพฒันาเวบ็ไซต ์โดย
มีคุณสมบตัิในการออกแบบและสร้างเวบ็เพจ จนถึงการพฒันาแอพลิเคชัน่เบื้องตน้ ซ่ึงในโปรแกรม
ตวัน้ีมีเคร่ืองมือส าหรับการวางขอ้ความ ภาพกราฟิก ตาราง แบบฟอร์ม พร้อมทั้งมลัติมีเดียต่างๆ 
เพื่อแสดงให้ผูพ้ฒันาเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย โดยไม่ต้องรู้จกัภาษา HTML, JavaScript, CSS หรือ
ภาษาสคริปต์อ่ืนๆ ซ่ึงเม่ือออกแบบและพฒันาเว็บไซต์ในโปรแกรม แล้วน ามาแสดงผลทาง
บราวเซอร์ก็จะเห็นเป็นลกัษณะที่ไดจ้ดัวางไว ้หรือจะเรียกอีกอยา่งว่า What You See Is What You 
Get (WYSIWYG) 

เร่ิมตน้ใชง้าน Dreamweaver 
การเรียกเปิดโปรแกรม Dreamweaver ขึ้นมาใชง้านมีขั้นตอนดงัน้ี 
1.คลิก All Programs > Adobe Web Premium CS5 >Adobe Dreamweaver CS5 
2.จะเขา้สู่หนา้จอโปรแกรม 
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ภาพที่ 2.6 แสดงขั้นตอนการเขา้สู่โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 
 
Welcome Screen 

Welcome Screen เป็นเคร่ืองมือสาหรับช่วยเลือกขั้นตอนเร่ิมตน้ในการใชง้านโปรแกรม
โดยตวัเลือกจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆดงัภาพต่อไปน้ี 

Open a Recent Item เปิดไฟล์ที่เคยใช้ โดยคลิกเลือกจากรายช่ือที่แสดงอยู ่(เรียงลาดับ
จากที่เคยเปิดหลงัสุดเป็นตน้ไปหรือคลิก Open เพือ่เปิดไฟลอ่ื์นๆ 

Create New สร้างไฟล์ใหม่ โดยถ้าคลิก HTML จะเป็นการสร้างเวบ็เพจพื้นฐานแต่ถ้า
คลิกหวัขอ้อ่ืนจะเป็นการสร้างเวบ็เพจหรือไฟลต์ามชนิดนั้นๆ 

Top Features (videos) เป็นเส้นทางลัดสาหรับเขา้ดูรายละเอียดและเทคนิคในการใช้
งานต่าง ๆ ของโปรแกรมผา่นทางเวบ็ไซตข์อง Adobe 
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ภาพที่ 2.7 ส่วนประกอบของ Welcome Screen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.8 ส่วนประกอบของหนา้จอโปรแกรม 
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2.4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
วงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle :SDLC) คือกระบวนการหรือ

วงจรในการพฒันาระบบดา้นคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ โดยแปลจากความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้านมาเป็นในรูปของแอพพลิเคชัน่ โดยมีการก าหนดกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะของ
การพฒันาระบบขึ้นอยา่งชดัเจนตั้งแต่ระยะเร่ิมแรกไปจนถึงหลงัระยะส้ินสุดการพฒันาระบบมีอยู่
ดว้ยกนั 7 ขั้น ดว้ยกนั คือ 

1. การก าหนดปัญหา (Problem Definition) สรุปขั้นตอนของระยะการก าหนดปัญหา 
รับรู้สภาพของปัญหาที่เกิดขึ้น 
คน้หาตน้เหตุของปัญหา รวบรวมปัญหาของระบบงานเดิม 
ศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการพฒันาระบบ 
จดัเตรียมทีมงาน และก าหนดเวลาในการท าโครงการ 
ลงมือด าเนินการ 

2. วเิคราะห์ (Analysis) สรุปขั้นตอนของระยะการวเิคราะห์ 
วเิคราะห์ระบบงานปัจจุบนั 
การก าหนดความตอ้งการ หรือเป้าหมายของระบบใหม่  
วเิคราะห์ความตอ้งการเพือ่สรุปเป็นขอ้ก าหนด 
สร้างแผนภาพ DFD และแผนภาพภาพ E – R 

3. ออกแบบ (Design) สรุปขั้นตอนของระยะการออกแบบ 
พจิารณาแนวทางในการพฒันาระบบ 
ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ 
ออกแบบรายงาน 
ออกแบบหนา้จออินพตุขอ้มูล 
ออกแบบผงังานระบบ 
ออกแบบฐานขอ้มูล 
การสร้างตน้แบบ 
การออกแบบโปรแกรม 

4.การพฒันา (Development) สรุปขั้นตอนของระยะการพฒันา 
พฒันาโปรแกรม 
เลือกภาษาโปรแกรมที่เหมาะสม 
สามารถน าเคร่ืองมือมาช่วยพฒันาโปรแกรมได ้
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5. การทดสอบ (Testing) สรุปขั้นตอนของระยะการพฒันา 
ทดสอบไวยากรณ์ภาษาคอมพวิเตอร์ 
ทดสอบความถูกตอ้งของผลลพัธท์ี่ได ้
ทดสอบวา่ระบบที่พฒันาตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชห้รือไม่ 
สร้างเอกสารประกอบโปรแกรม 

6. การน าระบบไปใช ้(Implementation Phase) หรือ Installation สรุปขั้นตอนของระยะ
การน าระบบไปใช ้
ศึกษาสภาพแวดลอ้มของพื้นที่ก่อนที่จะน าระบบไปติดตั้ง 
ติดตั้งระบบให้เป็นไปตามสถาปัตยกรรมระบบทีอ่อกแบบไว ้
จดัท าคู่มือระบบ 
ฝึกอบรมผูใ้ช ้
ด าเนินการใชร้ะยะงานใหม่ 
ประเมินผลการใชง้านของระบบใหม่ 

7. การบ ารุงรักษา (Maintenance) สรุปขั้นตอนของระยะการบ ารุงรักษา 
กรณีเกิดขอ้ผดิพลาดขึ้นจากระบบ ใหด้ าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
อาจจ าเป็นตอ้งเขียนโปรแกรมเพิม่ กรณีที่ผูใ้ชมี้ความตอ้งการเพิม่เติม 
วางแผนรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
บ ารุงรักษาระบบงาน และอุปกรณ์ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.9 แสดงวงจรการพฒันาระบบ System Development Life Cycle :SDLC 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
      2 .5.1  ง าน วิจัย เร่ือ ง  Using Data Mining technique to select the law and article for lawsuits 
โดยธีระวฒัน์ พงษศ์ิริปรีดาและกฤษณะ ไวยมยั 

งานวิจยัน้ีได้น าเสนอเทคนิค Data Classification มาใช้สร้างระบบจดัสรรกฎหมายที่
เหมาะสมให้กบัคดีความแบบอตัโนมติั ซ่ึงผลการทดลองที่ไดย้งัไม่เป็นที่น่าพอใจ ซ่ึงสามารถสรุป
ได ้ดงัน้ี 

ประเด็นที่ 1 การตดัค  าในขั้นตอนการเตรียมขอ้มูลยงัขาดประสิทธิภาพ ท าให้ผลการ
ท านายของระบบมีความถูกตอ้งนอ้ยมากหรืออยูใ่นระดบัต ่า 

ประเด็นที่ 2 ระบบไม่สามารถท านายกฎหมายให้กับคดีความไดค้ร้ังละมากกว่าหน่ึง
กฎหมาย 

ประเด็นที่ 3 ระบบไม่สามารถท านายกฎหมายแบบมีล าดบัชั้นในเวลาเดียวกนัได ้ 
      2.5.2 งานวิจยัเร่ือง การจดัสรรกฎหมายที่เหมาะสมให้กบัคดีความอตัโนมตัิโดยธีระวฒัน์ พงษ์
ศิริปรีดา ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

งานวิจยัน้ีได้น าเสนอเทคนิค การตดัค  าโดยใช้เทคนิค Suffix Array เพื่อท าการสร้าง
พจนานุกรมวลีขึ้ นมาใช้งาน แล้วสร้างตัวท านายผลกฎหมายโดยใช้เทคนิค Association Rule 
Discovery มาใชร่้วมกบัเทคนิค Data Classification ซ่ึงการจ าแนกประเภทขอ้มูลให้ความแม่นย  าใน
การท านายสูง เน่ืองจากได้น าเทคนิคการหากฎความสัมพนัธ์เข้ามาร่วมกับเทคนิคการจ าแนก
ประเภทข้อมูล แต่ เน่ืองจากวิธีการท านายของเทคนิคดังกล่าวได้พิจารณาเพียงเฉพาะกฎ
ความสมัพนัธเ์ดียวในการท านาย ซ่ึงอาจจะท าให้เกิดความผดิพลาดได ้ซ่ึงผลจากการทดสอบระบบ
นั้นสามารถจ าแนกขอ้ดีและขอ้เสีย ไดด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ดี 
(1) สามารถท านายกฎหมายใหก้บัคดีความแบบอตัโนมติัได ้
(2) สามารถท านายกฎหมายไดค้รบทุกมาตรา 
(3) สามารถระบุจ  านวนมาตราที่ตอ้งการเพือ่ใหร้ะบบสามารถท านายได้ 
ขอ้เสีย 
(1) ตอ้งแยกกฎเกณฑ์ส าหรับการท านายผลออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดบักฎหมายและ

ระดบัมาตรา 
(2) ร้อยละของความถูกตอ้งที่ไดจ้ากระบบนั้นยงัไม่สูงมากพอ 

      2.5.3 งานวจิยั เร่ืองการวนิิจฉยัคดีดว้ยเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ โดย ชดัชยัแกว้ตา และอจัฉรา มหา
วรีวฒัน์ ภาควชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
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งานวิจยัน้ีไดน้ าเสนอการวินิจฉัยคดีดว้ยเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ โดยกล่าวถึงปัญหาใน
การวินิจฉยัคดี ซ่ึงถา้ไม่มีความช านาญก็จะท าให้เกิดความยากล าบากในการวนิิจฉยัคดี รวมถึงการ
คน้หาตวับทกฎหมายมาสนับสนุนในการวินิจฉัยคดี ซ่ึงงานวิจยัช้ินน้ีไดน้ าเสนอวิธีการวนิิจฉัยคดี
โดยประยกุตใ์ชเ้ทคนิคตน้ไม้ในการตดัสินใจเพื่อจ าแนกความถูกผิด ซ่ึงสามารถอธิบายไดโ้ดยชุด
คุณลักษณะของขอ้มูล ออกเป็นรายมาตราที่เหมาะสมกับคดีความนั้ นๆและเปรียบเทียบความ
ถูกตอ้งของการจ าแนกขอ้มูลด้วยขั้นตอนวิธี ID3 และ C4.5 โดยวดัประสิทธิภาพตวัแบบในการ
ท านายดว้ยวธีิ K-fold Cross Validation จากการวนิิจฉัยพบวา่ขั้นตอนวธีิ C4.5 ใหค้่าความถูกตอ้งสูง
กวา่ขั้นตอนวธีิ ID3 
      2.5.4 งานวิจัยเร่ือง การใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยกฤษณะ ไวยมยั ชิดชนก ส่งศิริ และธนาวนิท ์รักธรรมานนท ์
อาจารยป์ระจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และนิสิต
ปริญญาโทวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ Published in 
NECTEC Technical Journal Vol.III, No. 11 page 134-142  

งานวิจยัน้ี ไดน้ าเสนอเทคนิคต่างๆที่ส าคญัของการท าเหมืองขอ้มูลมาประยกุต์ใชใ้น
การสืบคน้ส่ิงที่น่าสนใจจากขอ้มูลนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยใช้
เทคนิคที่ส าคญั 3  เทคนิค คือ กฎความสัมพนัธ์ (Association rule discovery) เทคนิคการจ าแนก
ขอ้มูล (Data Classification) การพยากรณ์ขอ้มูล (Data Prediction) มาประยกุตใ์นการช่วยนิสิตเลือก
สาขาที่เหมาะสม และสามารถท านายเกรดแต่ละรายวชิาในภาคการศึกษาต่อไป โดยใชต้น้ไมใ้นการ
ตดัสินใจ (Decision tree) ของการจ าแนกขอ้มูล ในการสร้างตวัตน้แบบโมเดล (Model)  

ขอ้ดี 
สามารถท านายสาขาวชิาที่เหมาะสมที่สุดใหก้บันกัศึกษาได ้
ขอ้เสีย 
ตัวแบบโมเดล(Model) จะท านายแนวโน้มเอียงไปทางสาขาวิชาที่ มีจ  านวนนิสิต

นกัศึกษามากเป็นผลท าใหค้วามถูกตอ้งของโมเดลที่ไดค้่อนขา้งต ่า 
จากขอ้เสียของโมเดลนั้น ผูว้ิจยัจึงได้ใชเ้ทคนิคการคน้หากฎความสัมพนัธ์มาช่วยใน

การท านายแนวโนม้เกรด โดยหาความสมัพนัธ์ของผลการเรียนในแต่ละสาขาวชิาที่ส่งผลต่อกนั ท า
ให้ทราบไดว้่าวชิาใดบา้งที่มีผลต่อวิชาที่ตอ้งการท านายเกรดล่วงหน้า โดยไดก้  าหนดค่าสนับสนุน
ต ่ าสุด (Minimum support) และค่าความมั่นใจต ่ าสุด (Minimum confidence) เพื่อใช้ในการหา
ความสมัพนัธท์ี่ไดจ้ากนิสิตจ านวนมาก ท าให้สนับสนุนโมเดลมีความน่าเช่ือถือเป็นที่น่าพอใจ โดย
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มีเปอร์เซ็นต์ความถูกตอ้งค่อนขา้งสูงและมีปัญหาบางประการได้แก่ การจ าแนกขอ้มูลในบาง
สาขาวชิามีปริมาณนอ้ยท าใหโ้มเดลตวัตน้แบบที่ไดไ้ม่มีความแม่นย  าเท่าที่ควร 
      2.5.5 งานวิจยัเร่ือง การวดัประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี ตวัจ าแนก C4.5, ADTree และNaïve 
Bayes ในการจ าแนกขอ้มูลการซุกซ่อนส่ิงเสพยติ์ดส าหรับไปรษณียร์ะหว่างประเทศ โดยสิทธิโชค 
มุกดาสกุลภิบาล นิสิตปริญญาโทสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

งานวิจยัฉบบัน้ีได้น าเสนอการวดัความแม่นย  าและประสิทธิภาพด้านความเร็วของตวั
จ าแนก 3 ชนิด คือ C4.5, ADTree และ Naïve Bayes เพื่อน าไปใช้งานในการตรวจสอบส่ิงของซุก
ซ่อนส่ิงเสพยติ์ดส าหรับไปรษณียร์ะหว่างประเทศ ของเจา้หน้าที่ศุลกากร โดยไดใ้ช้ขอ้มูลเก่าๆที่
เจา้หนา้ที่ไดจ้ดัเก็บ และยงัใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลใหม่ที่สุ่มเก็บเพิม่เติมจากเจา้หนา้ที่ เพือ่ใหไ้ดป้ริมาณ
ขอ้มูลที่เพียงพอ โดยใชว้ิธีการทดสอบกับตวัจ าแนกทั้ง 3 ชนิด โดยท าการประเมินในแง่ของค่า
ความแม่นย  า ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระยะเวลา และขอ้มูลที่จะน ามาท าการวดัผลมีทั้งขอ้มูล
ที่เป็นสองฉลาก และหลายฉลาก 

ผลลพัธจ์ากการศึกษาวจิยัพบวา่ตวัจ าแนกแต่ละตวัมีขอ้ดีและขอ้เสียที่แตกต่างกนั ซ่ึงใน
แง่ของความถูกตอ้ง โดยรวมพบว่า ADTree สามารถท างานไดดี้ แต่ในดา้นความเร็วในการท างาน
พบว่า ADTree ใชเ้วลาในการประมวลผลนานสุดจากตวัจ าแนกทั้งสาม ซ่ึงพบวา่ Naïve Bayes และ 
C4.5 ใชเ้วลาในการประมวลผลที่ใกลเ้คียงกนั และ C4.5 มีความสามารถที่ท  านายขอ้มูลไดดี้ที่สุด 
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บทที่ 3 
ระเบียบวธิีวจิัย 

 
3.1 ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า 

ในบทน้ีเป็นการอธิบายถึงวิธีในการด าเนินการศึกษาค้นควา้ และมีส่วนประกอบที่
จ  าเป็นในการศึกษาหลายส่วน โดยประกอบไปดว้ยขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

(1) การศึกษาและรวบรวมขอ้มูล 
ในส่วนของการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล  ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการศึกษาโครงสร้างของ

ฐานขอ้มูลจริงจากโปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล Microsoft SQL Server 2005 ที่ไดใ้ช้งานจริง
รวมถึงรวบรวมขอ้มูลต่างๆที่มีความเก่ียงขอ้งกบัการใชง้านในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี เช่น รวบรวม
ขอ้มูลงานวจิยั งานศึกษาคน้ควา้ จากผูมี้ประสบการณ์ 

(2) การเตรียมขอ้มูล 
หลงัจากที่ไดศ้ึกษาและรวบรวมขอ้มูล ในขั้นตอนน้ีจะตอ้งมีการจดัเตรียมขอ้มูลและ

คดัเลือกขอ้มูลที่จะน ามาใชง้าน เน่ืองจากขอ้มูลที่เราจ าลองขึ้นมานั้นยงัไม่สามารถน าไปใชง้านได ้
ตอ้งผ่านกระบวนการทดสอบและวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือของการท าเหมืองขอ้มูล จึงตอ้งมีการ
จดัเตรียมขอ้มูลให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั และคดัเลือกขอ้มูลที่มีความถูกตอ้ง สมบูรณ์มาก
ที่สุด เพือ่ใหไ้ดผ้ลการทดสอบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) การก าหนดคุณลกัษณะ (Attribute) และค่าที่เป็นไปไดข้องคุณลกัษณะ 
จากการศึกษาโครงสร้างของฐานขอ้มูลจริง และการจดัเตรียมข้อมูลนั้ น เราจะได้

คุณลกัษณะที่คาดว่าจะน ามาใชง้านเพื่อใชใ้นการหาความรู้ และไดมี้การก  าหนดค่าที่เป็นไปไดข้อง
คุณลกัษณะ 

(4) การแปลงขอ้มูลส าหรับการประมวลผล 
ในส่วนของการแปลงขอ้มูลส าหรับการประมวลผลนั้น พบว่าก่อนที่จะด าเนินการ

แปลง เราตอ้งมีการโอนยา้ยขอ้มูล (Data Transfer) การลดขนาดขอ้มูล (Data Reduction) และการ
ท าความสะอาดขอ้มูลก่อน (Data Cleaning) 

(5) การศึกษา การทดสอบ และเลือกเทคนิคที่เหมาะสมน ามาใชง้าน 
ในขั้นตอนน้ีเป็นการน าข้อมูลที่ได้คดัเลือกจากขั้นตอนที่ผ่านมา น าขอ้มูลที่ได้มา

ด าเนินการทดสอบกบัโปรแกรม Weka ซ่ึงตอ้งมีการเลือกเทคนิคการจ าแนกกลุ่มขอ้มูลที่เหมาะสม 
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โดยเทคนิคแต่ละเทคนิคนั้นจะให้ผลลัพธ์ที่แต่ต่างกัน ดังนั้นตอ้งน าโมเดลที่ได้จากการศึกษามา
คดัเลือกเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์การตรวจสอบขอ้มูลทางคดี และน าไปพฒันา
ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ ซ่ึงมีการทดสอบจ านวน 2 เทคนิค  โดยรายละเอียดของเทคนิคได้
กล่าวไวใ้นรายละเอียดของบทที่ 2 และแสดงผลลัพธ์ที่ได้ในบทที่ 4 และผลลัพธ์ฉบับเต็มอยู่ที่
ภาคผนวก 

(6) การวเิคราะห์ผลและการสรุปผลการทดสอบ 
ในขั้นตอนน้ีเป็นการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบของเทคนิคของเหมือง

ขอ้มูลจ านวน 2 เทคนิค โดยน าผลลพัธ์ที่ไดข้องแต่ละเทคนิคมาวิเคราะห์ความถูกตอ้งจากขอ้มูลที่
น ามาทดสอบ เพื่อท าการเลือกกฎที่มีความน่าเช่ือถือที่สุด และมีค่าความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อใช้
เง่ือนไขในการพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจจ่ายส านวนคดีความใหก้บัผูพ้พิากษา ในขั้นตอน
ต่อไป 

(7) การพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจจ่ายส านวนคดีความใหก้บัผูพ้พิากษา 
ในขั้นตอนน้ีเป็นการน ากฎที่ได้จากการท าเหมืองขอ้มูลมาเป็นเง่ือนไขในการพฒันา

โปรแกรมใหเ้ป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนการตดัสินใจจ่ายส านวนคดีความใหก้บัผูพ้พิากษา 
(8) สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
ในขั้นตอนน้ีเป็นการกล่าวถึงผลการศึกษาในการใชเ้หมืองขอ้มูลมาช่วยสนบัสนุนการ

ตดัสินใจจ่ายส านวนคดีความให้กับผูพ้ิพากษา เพื่อช่วยให้ด้านการบริหารงานของผูบ้ริหารได้
สะดวก 

(9) ด าเนินการเรียบเรียงงานคน้ควา้อิสระ 
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินการศึกษา  

(1) โปรแกรมส าเร็จรูป WEKA Version 3.6 เพือ่ใชใ้นการศึกษาในการท าเหมืองขอ้มูล 
(2) ระบบปฏิบตัิการ Windows 7 Professional 64 bit 
(3) โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel version 2010 ใช้ในการเตรียมขอ้มูลส าหรับ

น าเขา้ทดสอบในโปรแกรม WEKA 
(4) โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Word version 2010 ใช้ในการจดัท ารายงานคน้ควา้

อิสระและเอกสารอ่ืนๆ 
(5) โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft PowerPoint version 2010 ใช้ในการน าเสนอผล

การศึกษางานคน้ควา้อิสระ 
(6) โปรแกรม  Adobe Dreamweaver CS5 ใชใ้นการพฒันาโปรแกรม 
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(7) โปรแกรม MySQL ใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการใชง้าน 
(8)  ภาษา PHP  

 
3.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบ 
      3.3.1 แผนภาพแสดง Use Case Diagram  

แผนภาพแสดงขอ้มูลยสูเคสของโปรแกรมจะแสดงภาพรวมของระบบที่มีการใชง้าน 
โดยจะมีผูเ้ก่ียวข้องอยู่ด้วยกันสองส่วนคือ ผูบ้ริหารและผูดู้แลระบบ ซ่ึงผูบ้ริหารจะมีสิทธิแค่
ตรวจสอบขอ้มูลทางคดีเท่านั้น ส่วน ผูดู้แลระบบมีสิทธิในการจดัการกบัขอ้มูลทุกอยา่ง รวมถึงมี
สิทธิในการตรวจสอบขอ้มูลทางคดีไดด้ว้ย ดงัแสดงในแผนภาพที่ 3.1  

 

 
 

ภาพที่ 3.1 แสดงแผนภาพยเูคสของโปรแกรมตรวจสอบขอ้มูลทางคดี 
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      3.3.2 แผนภาพแสดง Sequence Diagram ที่แสดงขั้นตอนการท างานของระบบ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 3.2 แสดงแผนภาพการท างานในส่วนของการเขา้สู่ระบบ 

ในส่วนของหน้าจอในการล็อกอิน (Login) เขา้สู่ระบบนั้น ผูบ้ริหารตอ้งการล็อกอินเขา้

สู่ระบบตอ้งด าเนินการเปิดเวบ็แอพพลิเคชัน่ (Web Application) หน้าจอของเวบ็แอพพลิเคชัน่จะ

ตอบสนองให้ผูบ้ริหารด าเนินการกรอก Username และ Password เพื่อด าเนินการล็อกอินเข้าสู่

ระบบ ระบบจะด าเนินการส่งค่าที่ได้ไปตรวจสอบภายในฐานขอ้มูล ถา้ผลการตรวจสอบขอ้มูลมี

ความถูกตอ้ง ระบบจะแสดงผลให้ผูบ้ริหารสามารถเขา้ไปใช้งานได ้ถ้าผูบ้ริหารกรอก Username 

หรือ Password อยา่งใดอยา่งหน่ึงผิดพลาด ระบบจะแสดงผลตอบสนองและแจง้ความผิดพลาดที่

เกิดขึ้นใหท้ราบ 
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      3.3.3 แผนภาพแสดง Sequence Diagram แสดงผลการท านายผลลพัธท์ี่เกิดขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.3 แสดงแผนภาพการท างานในส่วนของการท านายผลลพัธท์ี่เกิดขึ้น 

เม่ือผูบ้ริหารล็อกอินเขา้สู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแลว้ ในขั้นตอนต่อมาเป็นการแสดงผล

การบนัทึกขอ้มูลทางคดี โดยผูบ้ริหารสามารถบนัทึกขอ้มูลทางคดีในหน้าเวบ็แอพพลิเคชั่นเม่ือ

ด าเนินการบนัทึกขอ้มูลทางคดีเสร็จ ระบบจะส่งขอ้มูลการบนัทึกไปยงัฐานขอ้มูลเพือ่บนัทึกขอ้มูลที่

ไดล้งฐานขอ้มูล จากนั้นผูบ้ริหารจะตอ้งคลิกแทป็ของหนา้เวบ็แอพพลิเคชัน่ในแทป็ถดัไป ระบบจะ

แสดงผลขอ้มูลที่ไดบ้นัทึกไป จากนั้นใหผู้บ้ริหารคลิกผลการท านายในการแบ่งกลุ่มประเภทคดี ซ่ึง

ผลลพัธท์ี่ไดจ้ากการแบ่งกลุ่มจะเป็นประเภทคดีง่ายหรือประเภทคดียาก 
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      3.3.4 การออกเก็บการจดัเก็บขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูล 
ส าหรับการจดัเก็บขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลแสดงในตารางที่ 3.1 ถึงตารางที่ 3.2 โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงการจดัเก็บขอ้มูลของฐานขอ้มูลช่ือ Data_case 
 

ล าดับ ช่ือฟิลด์ ประเภท ขนาด ค าอธิบาย คย์ี 

1 id int 11 ล าดบัของขอ้มูลที่จดัเรียงภายในฐานขอ้มูล PK 
2 Gender Varchar 255 เพศ  
3 Reasoning Varchar 255 ประเภทคดี  
4 Have_rate Varchar 255 ความเก่ียวเน่ืองของคดี  
5 Time Varchar 255 ช่วงระยะเวลา  
6 Document Varchar 255 ความครบถว้นของเอกสาร  
7 Consider Varchar 255 ผลการพจิารณา/ผลการตดัสิน  

 
ตารางที่ 3.2 ตารางแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการขอ้มูลบุคคลที่เก่ียวขอ้งภายในระบบ 
 

ล าดับ ช่ือฟิลด์ ประเภท ขนาด ค าอธิบาย คย์ี 
1 id int 100 ล าดบัของบุคคลที่จดัเรียงภายในฐานขอ้มูล PK 
2 fullname Varchar 200 ช่ือ-นามสกุล  
3 username Varchar 200 ช่ือ log in เขา้สู่ระบบ  
4 email Varchar 200 ขอ้มูลอีเมล ์  
5 tel Varchar 45 หมายเลขโทรศพัท ์  
6 password Varchar 200 รหสัผา่นเขา้สู่ระบบ  
7 User_level tinyint 4 สิทธิของการเขา้ใชง้านในระบบ (99=สิทธิสูงสุด,1=

สิทธิรองลงมา,2=สิทธิการใชง้านทัว่ไป)  
 

8 date date - วนัที่จดัการขอ้มูลบุคคล  
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3.4 ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาคน้ควา้สามารถแสดงขั้นตอนในการด าเนินการศึกษา

คน้ควา้ สามารถสรุปไดด้งัตารางที่ 3.1 
 

ตารางที่ 3.3 แสดงระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาคน้ควา้ 
 
ที่ ขั้นตอน /ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน(เดือน) 
ต.ค.
57 

พ.ย.
57 

ธ.ค.
57 

ม.ค.
58 

ก.พ.
58 

มี.ค.
58 

เม.ย.
58 

พ.ค.
58 

มิ.ย.
58 

1. การศึกษาและรวบรวมขอ้มูล          
2. การเตรียมขอ้มูล          
3. ก ารก าห น ด คุ ณ ลั ก ษณ ะ

(Attribute) และค่าที่เป็นไปได้
ของคุณลกัษณะ 

         

4. การแปลงข้อมูลส าหรับการ 
ประมวลผล 

         

5. การศึกษา การทดสอบ และ
เลื อ ก เท ค นิ ค ที่ เห ม าะส ม
น ามาใชง้าน 

         

6. ก ารวิ เค ราะ ห์ ผล แล ะก าร
สรุปผลการทดสอบ 

         

7. การพัฒนาระบบสนับสนุน
การตัดสินใจจ่ายส านวนคดี
ความใหก้บัผูพ้พิากษา 

         

8. ส รุ ป ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
ขอ้เสนอแนะ 

         

9. ด า เ นิ น ก า ร เ รี ย บ เ รี ย ง
งานคน้ควา้อิสระ 
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                    60 %

                   60 %

       
 

 
ภาพที่ 3.4 แผนผงัแสดงขั้นตอนการด าเนินการศึกษา วเิคราะห์ขอ้มูลในโปรแกรม Weka 

DPU



 
 

บทที่ 4 
ผลการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

 
หลงัจากที่ไดศึ้กษาวิธีการต่างๆ เพือ่น ามาประยกุตใ์ชใ้นงานการศึกษาคน้ควา้อิสระแลว้

นั้น สามารถอธิบายผลการด าเนินการศึกษาออกเป็นส่วนยอ่ยได ้5 ส่วน ดงัรายละเอียดน้ี 
1. การศึกษาและรวบรวมขอ้มูล 
2. การเตรียมขอ้มูล 
3. การศึกษา การทดสอบ และเลือกเทคนิคที่เหมาะสม 
4. การวเิคราะห์และสรุปผล 
5. ขั้นตอนการพฒันาระบบ 
ผลการด าเนินการศึกษาคน้ควา้ดงักล่าวสามารถสรุปขั้นตอนหรือกระบวนการท างาน

แสดงไดด้งัรายละเอียดต่อไปน้ี  

 

4.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาโครงสร้างของฐานขอ้มูลจากระบบการจดัการฐานข้อมูล Microsoft SQL 

server 2005 ซ่ึงประกอบด้วยฐานขอ้มูลจ านวน 4 ฐานขอ้มูลซ่ึงประกอบไปด้วย GP_LawCourt , 
GP_Master, GP_Start_Report, GP_System ดังแสดงในภาพที่  4.1  ส่วนข้อมูลทางคดีที่ จัดเก็บ
ภายในระบบบริหารจดัการฐานขอ้มูล ช่ือฐานขอ้มูล GP_LawCourt จะอยูใ่นตาราง thCommand มี
จ  านวนแอททริบิวต์ 140 แอททริบิวต์ที่จดัเก็บขอ้มูลตั้ งแต่เดือนตุลาคม 2552-มีนาคม 2557 มี
จ  านวน 127,055 แถว แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชว้ิธีการจ าลองขอ้มูลให้คล้ายกบัฐานขอ้มูลจริง 
เน่ืองจากขอ้มูลทางคดีนั้นมีความส าคญั และเป็นขอ้มูลที่เป็นความลบั  
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ภาพที่ 4.1 แสดงรายละเอียดของฐานขอ้มูล 

 

4.2 การเตรียมข้อมูล(Data Preparation) 

หลังจากที่เราเตรียมขอ้มูลคุณลักษณะนั้ น พบว่าขอ้มูลที่ได้มานั้นเป็นขอ้มูลที่ยงัไม่
สมบูรณ์ที่จะสามารถน าไปใชง้านผา่นกระบวนการศึกษาดว้ยเทคนิคต่างๆของเหมืองขอ้มูล จึงตอ้ง
มีการบริหารจดัการกบัขอ้มูลที่มีอยู ่โดยเรามีวธีิการจดัเตรียมขอ้มูลเบื้องตน้ ดงัต่อไปน้ี 

      4.2.1 การโอนยา้ยขอ้มูล (Data Transfer)  

ในการโอนยา้ยข้อมูลเป็นการโอนข้อมูลเดิมที่ ถูกจัดเก็บอยู่ภายในระบบจัดการ
ฐานขอ้มูล  Microsoft SQL server 2005 ท าให้ไม่สามารถน าขอ้มูลที่ได้มาด าเนินการศึกษา จึงได้
ด าเนินการโอนยา้ยข้อมูลจากระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL server 2005 ให้มาอยู่ใน
รูปแบบไฟล ์Microsoft Excel และบนัทึกขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบไฟล ์.CSV เพือ่ให้สามารถน าไปใช้
งานไดแ้ละสะดวกต่อการน าเขา้ในโปรแกรม Weka ตามภาพที่ 4.2  
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ภาพที่ 4.2 แสดงการโอนยา้ยขอ้มูลจาก ระบบจดัการฐานขอ้มูลมาอยูใ่นรูปแบบไฟล ์Microsoft  

           Excel 

      4.2.2 การลดขนาดขอ้มูล (Data Reduction) 
เน่ืองจากขอ้มูลที่เราไดมี้ปริมาณมากและไม่ไดรั้บความสะดวกต่อการศึกษา เพื่อใหไ้ด้

ขอ้มูลที่มีความสมบูรณ์ ถูกตอ้งและครบถ้วน จึงต้องด าเนินการลดขนาดของข้อมูลลงเพื่อให้

สะดวกต่อการน าขอ้มูลที่ไดไ้ปด าเนินการวเิคราะห์ในโปรแกรม Weka  และไดล้ดขนาดขอ้มูลอยู ่3 

ส่วนดว้ยกนัคือ ส่วนที่ 1 ลดขนาดของจ านวนแอตทริบิวต ์ จะไดจ้  านวนแอตทริบิวต ์ดงัตารางที่ 4.1 

ส่วนที่ 2 ด าเนินการลดจ านวนขอ้มูลแอตทริบิวตท์ี่มีขอ้มูลไม่ครบถว้น พบว่ามีขอ้มูลบางส่วนที่มี

ขอ้มูลไม่ครบถว้น ดงันั้น จึงด าเนินการตดัขอ้มูลที่ไม่ครบถว้นออกไปคงเหลือขอ้มูลที่ครบถว้นมา

ใช้ในการศึกษาด้วยเทคนิคของเหมืองข้อมูลในล าดับต่อไป ส่วนที่ 3 ลดความหลากหลายของ
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จ านวนแอตทริบิวต ์ไดแ้ก่ แอตทริบิวต ์Difficulty case แต่เดิมไดจ้ดัแบ่งออกเป็น 3 คุณลกัษณะ คือ

Easy General และ Difficulty คงเหลือเพยีง 2 คุณลกัษณะดงัตารางที่ 4.1  

ตารางที่ 4.1 แสดงคุณลกัษณะ (Attribute) ที่ใชด้ าเนินการศึกษา  

 

รายละเอียดของค่าในแต่ละคุณลักษณะ (Attribute) 

คุณลกัษณะที่ 1  Reasoning แบ่งขอ้มูลออกเป็น 3 คุณลกัษณะ 

 Special case management คดีจดัการพเิศษ 

 General litigation คดีสามญั 

 Special case คดีพเิศษ 

คุณลกัษณะที่ 2 Have Relate แบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 คุณลกัษณะ 

 Relate มีคดีเก่ียวเน่ือง 

 Not relate ไม่มีคดีเก่ียวเน่ือง 

คุณลกัษณะที่ 3 Consider แบ่งขอ้มูลออกเป็น 6 คุณลกัษณะ 

 Justice ตดัสิน/พพิากษา 

 Sent to justice สมควรส่งใหภ้าคตรวจ 

 Lawyer  requested ขอแรงทนาย 

 Psychologists requested มีหนงัสือขอนกัจิตวทิยา 

 High incarceration rate อตัราโทษสูง 

 Interpreter  requested มีหนงัสือขอล่าม 

คุณลกัษณะที่ 4 Time แบ่งขอ้มูลออกเป็น 3 คุณลกัษณะ 

 Morning เชา้ 

 Afternoon บ่าย 

 All day  ทั้งวนั 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

คุณลกัษณะที่ 5 Document แบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 คุณลกัษณะ 

 Complete เอกสารครบ 

 Not Complete เอกสารไม่ครบ 

คุณลกัษณะที่ 6 Gender แบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 คุณลกัษณะ 

 Male ชาย 

 Female หญิง 

คุณลกัษณะที่ 7   แบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 คุณลกัษณะ 

 Easy คดีง่าย คดีทัว่ไป 

 Difficulty คดียาก 
 

      4.2.3 การท าความสะอาดขอ้มูล (Data Cleaning) 

การท าความสะอาดขอ้มูลน้ีเป็นการแกไ้ขค่าของขอ้มูลทีมี่ความหมายเหมือนกนั ใหมี้

ค่าเป็นมาตรฐานเดียวกนั แสดงไดด้งัตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2 แสดงการแปลงค่าของขอ้มูล  

 

ที่ สถานะภาพเดิม สถานะภาพใหม่ 

1 08.30 

Morning 2 09.00 

3 09.30-11.30 

4 13.00 Afternoon 

5 13.30 

6 13.00-16.00 

7 08.30-16.00 All day 

8 09.00-16.00 

 

4.3 การศึกษา ทดสอบ และเลือกเทคนิคที่เหมาะสม 

เทคนิคการจ าแนกกลุ่มขอ้มูลนั้นมีหลากหลายเทคนิคดว้ยกนั แต่ละเทคนิคก็ใหผ้ลลพัธ์
ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ในการศึกษาคร้ังน้ีต้องการน าโมเดลที่ได้ไปด าเนินการพฒันาระบบ
สนับสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหารในการตดัสินใจการแบ่งกลุ่มประเภทคดี เพื่อรองรับการจ่าย
ส านวนใหก้บัผูพ้พิากษาในการพจิารณาคดีความของศาลจงัหวดัปทุมธานี ดงันั้น เทคนิคการจ าแนก
กลุ่มข้อมูลที่น ามาด าเนินการศึกษาในคร้ังน้ีจึงเป็นเทคนิคที่ให้ผลลัพธ์ที่ เป็นกฎทั้งหมด โดย
รายละเอียดการท างานของแต่ละเทคนิคไดอ้ธิบายไวใ้นบทที่ 2 และเทคนิคที่ใชศึ้กษาไดแ้ก่เทคนิค 

1) เทคนิคการจ าแนกก ลุ่มแบบต้นไม้ตัด สินใจ (Decisions tree)  หรือ  J48 ใน
โปรแกรม Weka  

2) เทคนิคการจ าแนกกลุ่มดว้ยวิธีการเรียนรู้เบยอ์ยา่งง่าย (Naïve Bayes)ในโปรแกรม 
Weka  

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้ดสอบโมเดลโดยใชโ้ปรแกรมประยกุต ์Weka เวอร์ชัน่ 3.6 
ขอ้มูลที่ใชใ้นการทดสอบมีจ านวน 1,280 แถว ในการทดสอบไดใ้ชก้ารทดสอบ แบบ 10-fold cross 
validation ซ่ึงไดแ้ก่ การแบ่งขอ้มูลออกเป็นจ านวน 10 กลุ่ม โดยในแต่ละรอบของการทดสอบจะน า
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กลุ่มขอ้มูลจ านวน 9 กลุ่มเป็นกรณีศึกษา (Training Set) และกลุ่มขอ้มูลที่เหลือเป็นกลุ่มทดสอบ 
(Testing Set) โดยท าการทดสอบซ ้ าๆกนัจ านวน 10 รอบ เพือ่ท  าการเปล่ียนกลุ่มส าหรับการทดสอบ
ใหค้รบทุกกลุ่ม  

     4.3.1 การทดสอบขอ้มูล 

หลังจากที่ได้ เตรียมข้อมูลส าหรับการทดสอบที่ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และ
ด าเนินการลดความหลากหลายของขอ้มูลแลว้ จึงน าขอ้มูลดงักล่าว มาทดสอบกบัโปรแกรม Weka 
เวอร์ชัน่ 3.6 ซ่ึงมีขั้นตอนการท างานดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1. คลิก (Click) เปิดโปรแกรม Weka เวอร์ชัน่ 3.6 ขึ้นมา ตามภาพที่ 4.3 และ
แสดงหนา้ตาโปรแกรม ตามภาพที่ 4.4  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 4.3 แสดงการเปิดโปรแกรม Weka เวอร์ชัน่ 3.6  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4 แสดงการเขา้หนา้จอโปรแกรม Weka เวอร์ชัน่ 3.6  
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ขั้นตอนที่ 2. น าขอ้มูลที่ไดจ้ดัเตรียมไว ้โดยเลือกที่ Applications >> Explorer >> Open 
file เลือกไฟล์ขอ้มูลที่ต้องการน ามามาทดสอบ ตามภาพที่ 4.5 และหลังจากนั้ น โปรแกรมจะ
แสดงผลหนา้จอขอ้มูล ตามภาพที่ 4.6 ซ่ึงหนา้จอน้ีจะท าการวเิคราะห์หาจ านวนขอ้มูล  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 แสดงการน าเขา้ขอ้มูลในโปรแกรม Weka เวอร์ชัน่ 3.6  
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ภาพที่ 4.6 หนา้จอแสดงขอ้มูลที่น าเขา้ในโปรแกรม Weka เวอร์ชัน่ 3.6  

ขั้นตอนที่ 3. ด าเนินการเลือกเทคนิคที่ตอ้งการ ไดแ้ก่ เทคนิคการจดักลุ่มขอ้มูลโดยเลือก 
Classification >> Choose >> tree >> เลือกเทคนิคที่ต้องการ ในที่ น่ีผูศ้ึกษาเลือกใช้เทคนิค J48 
จากนั้นใหก้ดปุ่ ม Start ตามภาพที่ 4.7 จะแสดงผลลพัธท์ี่ไดต้ามภาพที่ 4.8  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.7  การเลือกเทคนิคที่ใชใ้นการศึกษาในการจ าแนกขอ้มูลแบบ Decision Tree: J48 
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ภาพที่ 4.8 หนา้จอผลลพัธข์องโมเดลการจ าแนกขอ้มูลแบบ Decision Tree: J48 

ขั้นตอนที่ 4. ด าเนินการเลือกเทคนิคที่ตอ้งการ ไดแ้ก่ เทคนิคการจดักลุ่มขอ้มูลโดยเลือก 
Classification >> Choose >> Bayes >> Naïve Bayes จากนั้ นให้กดปุ่ ม  Start ตามภาพที่  4.9 จะ
แสดงผลลพัธท์ี่ไดต้ามภาพที่ 4.10 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.9 การเลือกเทคนิคที่ใชใ้นการศึกษาในการจ าแนกขอ้มูลแบบ Naive Bayes  
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ภาพที่ 4.10 หนา้จอผลลพัธข์องโมเดลการจ าแนกขอ้มูลแบบ Naive Bayes  

 

4.4 การวิเคราะห์และสรุปผล  

      4.4.1 ผลการจ าแนกกลุ่ม แบบ Decision Tree: J48  

จากผลการทดลองพบว่าเทคนิค Decision Tree: J48 ให้ผลลพัธ์การจ าแนกประเภทคดี
ง่าย (Easy) และคดียาก (Difficulty) มีความถูกตอ้งสูงถึง 93.52 % และไดก้ฎจ านวน 15 กฎ ดงัภาพ
ที่ 4.11 แสดงผลลพัธท์ี่เป็นกฎในลกัษณะของตน้ไมก้ารตดัสินใจที่มีกิ่งแตกออกมา 
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ภาพที่ 4.11 ผลลพัธจ์ากการจ าแนกกลุ่มแบบ Decision Tree: J48  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.12 แสดงแผนภาพการจ าแนกกลุ่มแบบ Decision Tree: J48  
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      4.4.2 ผลการจ าแนกกลุ่ม แบบ Naïve Bayes   

จากผลการทดลองพบวา่เทคนิคของ Naïve Bayes ให้ผลลพัธ์การจ าแนกคดีง่าย (Easy) 
และคดียาก (Difficulty) มีความถูกตอ้งเพียง 79.53 % ซ่ึงน้อยกว่าเทคนิคของ Decision Tree: J48 
แสดงได้ดงัภาพที่ 4.11 ซ่ึงวิธีการแบบน้ีจะไม่มีกฎออกมาให้ศึกษาท าให้ยากต่อการน าไปใชง้าน 
ประกอบกบัผลลพัธท์ี่ไดจ้ากการท านายใหผ้ลลพัธต์  ่ากวา่ Decision Tree: J48 ถึง 13.99%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.13 ผลลพัธจ์ากการจ าแนกกลุ่มแบบ Naïve Bayes   

ดังนั้น จะใช้เทคนิคของการจ าแนกกลุ่มแบบ Decision Tree: J48 มาใช้ในการศึกษา
เน่ืองจากให้ผลลัพธ์ในการท านายที่สูงประกอบกับมีกฎที่สามารถท านายได้จ  านวน 15 กฎ ซ่ึง
สามารถน าไปใชใ้นการแบ่งกลุ่มได้ตามเง่ือนไขได้ชัดเจนที่สุดและสามารถน ากฎที่ได้สามารถ
น าไปวิเคราะห์กฎต่อไปได้ (ผลการรันฉบบัเต็มอยู่ที่ภาคผนวก) จากภาพที่ 4.11 และภาพที่ 4.12 
โดยสามารถจ าแนกกฎที่ไดอ้อกเป็น 4 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มที่ 1. กฎที่จ  าแนกกลุ่มประเภทคดีง่าย (Easy) ไดถู้กตอ้ง 100 เปอร์เซ็นต ์มีจ  านวน 4 
กฎ ที่อยูใ่นกลุ่มที่มีความน่าเช่ือถือมากที่สุด เพราะสามารถจ าแนกกลุ่มตวัอยา่งไดถู้กตอ้งทั้งหมด 
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IF Have Relate = Not relate THEN Difficulty case= Easy 

หมายความว่า ถ้าคดีความไม่มีประเภทคดีที่เก่ียวเน่ืองกัน ผลการพิจารณานั้นพบว่า
ประเภทคดีความนั้นจะเป็นประเภทคดีที่ง่าย 

IF Have Relate = Relate AND Document = Complete AND Time = Morning THEN Difficulty 
case = Easy 

หมายความว่า ถ้าคดีความมีประเภทคดีที่มีเกี่ยวเน่ืองกันและเอกสารในการประกอบ
พิจารณามีความครบถ้วนสมบูรณ์และเวลาในการพิจารณาคดีอยู่ในช่วงเช้า ผลการพิจารณานั้ น
พบวา่ประเภทคดีความนั้นจะเป็นประเภทคดีที่ง่าย 

IF Have Relate = Relate AND Document = Complete AND Time = Afternoon AND Gender = 
Male THEN Difficulty case = Easy  

หมายความว่า ถ้าคดีความมีประเภทคดีที่มีเกี่ยวเน่ืองกันและเอกสารในการประกอบ
พิจารณามีความครบถว้นสมบูรณ์และเวลาในการพิจารณาคดีอยูใ่นช่วงบ่ายและคดีส่วนใหญ่เกิด
ขึ้นกบัเพศชาย ผลการพจิารณานั้นพบวา่ประเภทคดีความนั้นจะเป็นประเภทคดีที่ง่าย 

IF Have Relate = Relate AND Document = Not Complete AND Reasoning = Special case AND 
Time = All day AND Consider = Sent to justice THEN Difficulty case = Easy 

หมายความว่า ถ้าคดีความมีประเภทคดีที่มีเกี่ยวเน่ืองกันและเอกสารในการประกอบ
พิจารณาไม่ครบถว้น และประเภทคดีส่วนใหญ่เป็นคดีจดัการพิเศษและเวลาในการพิจารณาคดีได้
พจิารณาคดีตลอดทั้งวนัและคดีส่วนใหญ่มีผลการพิจารณานั้นพบวา่ส่งเอกสารใหภ้าคเป็นคนตรวจ 
ผลการพจิารณานั้นพบวา่ประเภทคดีความนั้นจะเป็นประเภทคดีที่ง่าย 

กลุ่มที่ 2 กฎที่จ  าแนกกลุ่มประเภทคดียาก (Difficulty) ได้ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ มี
จ  านวน 6 กฎ ที่อยูใ่นกลุ่มที่มีความน่าเช่ือถือมากที่สุด เพราะสามารถจ าแนกกลุ่มตวัอยา่งไดถู้กตอ้ง
ทั้งหมด 

IF Have Relate = Relate AND Document = Complete AND Time = All day THEN Difficulty 
case = Difficulty 

หมายความว่า ถ้าคดีความมีประเภทคดีที่มีเก่ียวเน่ืองกันแลละเอกสารประกอบการ
พิจารณาครบถว้นสมบูรณ์และเวลาในการพิจารณามีการพิจารณาทั้งวนั ผลการพิจารณานั้นพบว่า
ประเภทคดีความนั้นจะเป็นประเภทคดีที่มีความยุง่ยาก ซบัซอ้น 
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IF Have Relate = Relate AND Document = Complete AND Time = Afternoon AND Gender = 
Female THEN Difficulty case = Difficulty 

หมายความว่า ถ้าคดีความมีประเภทคดีที่ มีเก่ียวเน่ืองกันและเอกสารประกอบการ
พิจารณาครบถว้นสมบูรณ์และเวลาในการพิจารณามีการพิจารณาอยูใ่นช่วงบ่ายและคดีส่วนใหญ่
เกิดขึ้นกบัเพศหญิง ผลการพจิารณานั้นพบวา่ประเภทคดีความนั้นจะเป็นประเภทคดีที่มีความยุง่ยาก 
ซบัซอ้น 

IF Have Relate = Relate AND Document = Not Complete AND Reasoning = General litigation 
THEN Difficulty case = Difficulty 

หมายความว่า ถ้าคดีความมีประเภทคดีที่ มีเก่ียวเน่ืองกันและเอกสารประกอบการ
พจิารณาไม่ครบถว้นและประเภทคดีส่วนใหญ่เป็นคดีสามญั ผลการพจิารณานั้นพบว่าประเภทคดี
ความนั้นจะเป็นประเภทคดีที่มีความยุง่ยาก ซบัซอ้น 

IF Have Relate = Relate AND Document = Not Complete AND Reasoning = Special case 
management THEN Difficulty case = Difficulty 

หมายความว่า ถ้าคดีความมีประเภทคดีที่ มีเก่ียวเน่ืองกันและเอกสารประกอบการ
พิจารณาไม่ครบถ้วนและประเภทคดีส่วนใหญ่เป็นคดีจัดการพิเศษ ผลการพิจารณานั้ นพบว่า
ประเภทคดีความนั้นจะเป็นประเภทคดีที่มีความยุง่ยาก ซบัซอ้น 

IF Have Relate = Relate AND Document = Not Complete AND Reasoning = Special case AND 
Time = Afternoon THEN Difficulty case = Difficulty 

หมายความว่า ถ้าคดีความมีประเภทคดีที่ มีเก่ียวเน่ืองกันและเอกสารประกอบการ
พจิารณาไม่ครบถว้นและประเภทคดีส่วนใหญ่เป็นคดีสามญัและเวลาในการพิจารณาคดีส่วนใหญ่
อยู่ในช่วงบ่าย ผลการพิจารณานั้นพบว่าประเภทคดีความนั้นจะเป็นประเภทคดีที่มีความยุ่งยาก 
ซบัซอ้น 

IF Have Relate = Relate AND Document = Not Complete AND Reasoning = Special case AND 
Time = All day AND Consider = Lawyer requested THEN Difficulty case = Difficulty 

หมายความว่า ถ้าคดีความมีประเภทคดีที่ มีเก่ียวเน่ืองกันและเอกสารประกอบการ
พจิารณาไม่ครบถว้นและประเภทคดีส่วนใหญ่เป็นคดีพิเศษและเวลาในการพิจารณาคดีส่วนใหญ่มี
การพิจารณาคดีทั้งวนัและผลการพิจารณานั้นไดจ้ดัท าหนังสือขอแรงทนายความ ผลการพิจารณา
นั้นพบวา่ประเภทคดีความนั้นจะเป็นประเภทคดีที่มีความยุง่ยาก ซบัซอ้น 
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กลุ่มที่  3 กฎที่ จ  าแนกกลุ่มประเภทคดียาก (Difficulty) ได้ถูกต้องน้อยกว่า 100 
เปอร์เซ็นต ์มีจ  านวน 2 กฎ คือ 

IF Have Relate = Relate AND Document = Not Complete AND Reasoning = Special case AND 
Time = Morning THEN Difficulty case = Difficulty 

หมายความว่า ถ้าคดีความมีประเภทคดีที่ มีเก่ียวเน่ืองกันและเอกสารประกอบการ
พจิารณาไม่ครบถว้นและประเภทคดีส่วนใหญ่เป็นคดีพเิศษและเวลาในการพจิารณาคดีส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงเชา้ ผลการพจิารณานั้นพบวา่ประเภทคดีความนั้นจะเป็นประเภทคดีที่มีความยุง่ยาก ซบัซอ้น 

IF Have Relate = Relate AND Document = Not Complete AND Reasoning = Special case AND 
Time = All day AND Consider = Justice THEN Difficulty case = Difficulty 

หมายความว่า ถ้าคดีความมีประเภทคดีที่ มีเก่ียวเน่ืองกันและเอกสารประกอบการ
พจิารณาไม่ครบถว้นและประเภทคดีส่วนใหญ่เป็นคดีพิเศษและเวลาในการพิจารณาคดีส่วนใหญ่มี
การพิจารณาคดีทั้งวนัและผลการพิจารณานั้นไดมี้การตดัสินหรือมีค  าพิพากษา ผลการพจิารณานั้น
พบวา่ประเภทคดีความนั้นจะเป็นประเภทคดีที่มีความยุง่ยาก ซบัซอ้น 

กลุ่มที่  4 กฎที่จ  าแนกกลุ่มประเภทคดียาก (Difficulty) ที่ไม่มีตัวอย่างสนับสนุน มี
จ านวน 3 กฎ คือ 

IF Have Relate = Relate AND Document = Not Complete AND Reasoning = Special case AND 
Time = All day AND Consider = High incarceration rate THEN Difficulty case = Difficulty 

หมายความว่า ถ้าคดีความมีประเภทคดีที่ มีเก่ียวเน่ืองกันและเอกสารประกอบการ
พจิารณาไม่ครบถว้นและประเภทคดีส่วนใหญ่เป็นคดีพิเศษและเวลาในการพิจารณาคดีส่วนใหญ่มี
การพิจารณาคดีทั้งวนัและผลการพิจารณานั้นมีอตัราโทษสูง ผลการพิจารณานั้นพบว่าประเภทคดี
ความนั้นจะเป็นประเภทคดีที่มีความยุง่ยาก ซบัซอ้น 

IF Have Relate = Relate AND Document = Not Complete AND Reasoning = Special case AND 
Time = All day AND Consider = Psychologists requested THEN Difficulty case = Difficulty 

หมายความว่า ถ้าคดีความมีประเภทคดีที่ มีเก่ียวเน่ืองกันและเอกสารประกอบการ
พจิารณาไม่ครบถว้นและประเภทคดีส่วนใหญ่เป็นคดีพิเศษและเวลาในการพิจารณาคดีส่วนใหญ่มี
การพิจารณาคดีทั้งวนัและผลการพิจารณานั้ นได้มีมีหนังสือขอนักจิตวิทยา ผลการพิจารณานั้ น
พบวา่ประเภทคดีความนั้นจะเป็นประเภทคดีที่มีความยุง่ยาก ซบัซอ้น 
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IF Have Relate = Relate AND Document = Not Complete AND Reasoning = Special case AND 
Time = All day AND Consider = Interpreter requested THEN Difficulty case = Difficulty 

หมายความว่า ถ้าคดีความมีประเภทคดีที่ มีเก่ียวเน่ืองกันและเอกสารประกอบการ
พจิารณาไม่ครบถว้นและประเภทคดีส่วนใหญ่เป็นคดีพิเศษและเวลาในการพิจารณาคดีส่วนใหญ่มี
การพจิารณาคดีทั้งวนัและผลการพจิารณานั้นไดมี้หนงัสือขอล่าม ผลการพจิารณานั้นพบวา่ประเภท
คดีความนั้นจะเป็นประเภทคดีที่มีความยุง่ยาก ซบัซอ้น 
 

4.5 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 

หลงัจากที่เราไดเ้ลือกเทคนิคของการจ าแนกกลุ่มแบบ Decision Tree: J48 มาใชง้านใน
ขั้นตอนต่อมาจะเขา้สู่ในส่วนของการพฒันาระบบ โปรแกรมตรวจสอบขอ้มูลทางคดีของศาล
จงัหวดัปทุมธานี โดยเป็นการน ากฎที่ได้จากการท าเหมืองขอ้มูลประเภทการจ าแนกกลุ่มแบบ 
Decision Tree: J48 มาใช้เป็นเงื่อนไขในการพฒันาโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลทางคดี ของศาล
จงัหวดัปทุมธานี เพือ่เป็นเคร่ืองมือช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริหารในการแบ่งกลุ่มประเภทคดีง่าย
หรือประเภทคดียาก โดยใชภ้าษา PHP ในการพฒันา และ ระบบฐานขอ้มูลที่ใชค้ือ My SQLและใช ้
phpMyAdmin เป็นเคร่ืองมือส าหรับใชจ้ดัการฐานขอ้มูล   

      4.5.1 ออกแบบระบบฐานขอ้มูล 

ในส่วนของการออกแบบระบบฐานข้อมูลจะจะประกอบไปด้วยจ านวนตารางอยู่
จ  านวน 2 ตารางคือ data_case และ ตาราง useraccount ที่ไดก้ล่าวไวใ้นตารางที่ 3.1 และตารางที่ 3.2 
ไปนั้น สามารถสรุปความสมัพนัธข์องตารางไดด้งัน้ี 
Data_case 

id gender reasoning Have_rate time document consider Id_useraccount 
PK                                                         FK 

useraccount  

id fullname username email tel password User_level date 
PK 
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หลงัจากที่ไดท้  าการออกแบบตารางความสมัพนัธ์เป็นที่เรียบร้อยแลว้นั้น หลงัจากน้ีจะ
แสดงวธีิการติดตั้งโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลหรือด าเนินการสร้างฐานขอ้มูลที่ไดอ้อกแบบไว ้โดย
สามารถแสดงขั้นตอนการท างานไดด้งัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ให้เราเปิด Browser เช่น IE Chrome Firefox ขึ้นมาแลว้พิมพ ์127.0.0.1หรือ
พิมพ์ค  าว่า  http://localhost/ ที่ ช่อ ง  URL จากนั้ น ให้ค ลิกที่ ข ้อความ  phpMyAdmin Database 
Manager ตามภาพที่ 4.14 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.14 แสดงขั้นตอนการใชง้าน phpMyAdmin  Database Manager   

ขั้นตอนที่ 2 เม่ือคลิกที่ PhpMyAdmin Database Manager จะมีหน้าต่างให้ใส่ ช่ือผูใ้ช ้
และ รหัสผ่าน ปรากฏขึ้ นมาในช่องช่ือผูใ้ช้ (Username) ให้ใส่ค  าว่า root ส่วนในช่องรหัสผ่าน 
(password) ให้ใส่รหัสผ่านที่เราสร้างไวเ้ม่ือตอนติดตั้ง Appserv ซ่ึงก็คือ 07303126 จากนั้นกดปุ่ ม 
ตกลง (OK) 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 4.15 แสดงการป้อน Username และ Password เพือ่เขา้สู่ระบบ  

DPU



59 

ขั้นตอนที่ 3 ถ้าล็อกอินเขา้สู่ระบบได้เป็นที่เรียบร้อย ระบบจะน าเขา้สู่หน้าต่างของ
โปรแกรม  phpMyAdmin แสดงไดด้งัรูปที่ 4.16  

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.16 แสดงหนา้ต่างของ phpMyAdmin 

ขั้นตอนที่ 4 ให้ด าเนินการสร้างฐานข้อมูลช่ือ  forecast ประกอบด้วย 2 ตาราง คือ 
ตาราง data_case และ ตาราง useraccount เพื่อเก็บรายละเอียดขอ้มูลที่บนัทึก ตวัอยา่งของตารางที่
จดัเก็บขอ้มูลปรากฏอยูใ่นตารางที่ 3.1 และตารางที่ 3.2 ของบทที่ 3  

โดย หมายเลข 1 คือ ช่องส าหรับใส่ช่ือฐานขอ้มูลที่เราจะสร้าง ในที่น้ีจะสร้างฐานขอ้มูล
ช่ือ Forecast ใหด้ าเนินการพมิพช่ื์อฐานขอ้มูลลงไปในช่องที่ 1 

หมายเลข 2 คือ ช่องส าหรับเปล่ียนรหสัอกัขระ ใหค้ลิกเลือกเป็น utf8_unicode_ci  

หมายเลข 3 คือ ปุ่ ม สร้าง เพือ่สร้างฐานขอ้มูล ตามภาพที่ 4.17  
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ภาพที่ 4.17 แสดงขั้นตอนการสร้างฐานขอ้มูล 

ขั้นตอนที่ 5 หลังจากที่เราสร้างฐานขอ้มูลเสร็จในขั้นตอนที่ 4 ระบบจะแสดงผลการ
สร้างฐานข้อมูล ตามภาพที่ 4.18  จะประกอบไปด้วย 2 ตาราง คือตาราง data_case และ ตาราง 
useraccount 

 

 

ภาพที่ 4.18 แสดงผลการสร้างฐานขอ้มูล 

      4.5.2 การออกแบบหนา้จอ  

ในการออกแบบหนา้จอโปรแกรมตรวจสอบขอ้มูลทางคดี ของศาลจงัหวดัปทุมธานี 
เพือ่ด าเนินการบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดต่างๆที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลมีหนา้เวบ็เพจที่เก่ียวขอ้ง
จ านวน 6 เวบ็เพจ สามารถแสดงไดโ้ดยแผนภาพ ดงัรูปที่  4.19  
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ภาพที่ 4.19 แสดงโครงสร้างหนา้เวบ็เพจของโปรแกรมตรวจสอบขอ้มูลทางคดี 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.20 หนา้จอแสดงการล็อกอินเขา้สู่ระบบ 
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ภาพที่ 4.21 หนา้จอบนัทึกขอ้มูลทางคดีที่ตอ้งการวเิคราะห์ 
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ภาพที่ 4.22 หนา้จอแสดงผลการวเิคราะห์ 
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ภาพที่ 4.23 หนา้จอของการจดัการเพิม่ขอ้มูลบุคคล 

 

 

 

ภาพที่ 4.24 แสดงขอ้มูลบุคคลผูมี้สิทธิเขา้ใชง้านในระบบ 
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      4.5.3 การเขียนโปรแกรม 

เม่ือด าเนินการออกแบบหน้าจอและการแสดงผลลพัธท์ี่ได ้เราจะใชก้ฎที่ไดจ้ากการท า
เหมืองขอ้มูลประเภทจ าแนกกลุ่มแบบ Decision Tree: J48 มาเป็นเงื่อนไขในการเขียนโปรแกรม 
และจากกฎที่เราไดจ้  านวน 15 กฎนั้น จะท าการแปลงกฎที่ไดม้าเป็น โค๊ด (Code) ของตวัโปรแกรม 
โดยหน่ึงกฎที่ได ้คือหน่ึงเง่ือนไข ดงันั้นเราจะไดเ้ง่ือนไขในการท านายจ านวน 15 เง่ือนไข มาใชใ้น
การพฒันาโปรแกรม และในส่วนน้ีจะแสดงโค๊ดโปรแกรมในส่วนของเง่ือนไขการท านาย ดัง
ตวัอยา่งขา้งล่างน้ีพร้อมประกอบค าอธิบาย  
ตวัอยา่งเง่ือนไขในการเขียนโปรแกรมในส่วนของการท านายผลลพัธ ์DPU
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ภาพที่ 4.25 แสดงเง่ือนไขในการเขียนโปรแกรมในส่วนของการท านายผลลพัธ ์

DPU



67 

ค าอธิบายโคด๊โดยภาพรวม  

บรรทดัที่ 1 เร่ิมตน้การใชง้านภาษา PHP  

บรรทัดที่ 4 คือ การเร่ิมตน้ในการเช่ือมต่อฐานขอ้มูลที่ได้มีการสร้างไฟล์ไวท้ี่ ช่ือว่า 
database_connection.php   

บรรทดัที่ 9-10 เป็นค าสั่ง echo หมายความวา่เป็นการแสดงผลขอ้ความทางจอภาพที่เรา
สามารถแทรกช่ือตวัแปรเขา้ไปอยูใ่นขอ้ความ ซ่ึงเราตอ้งใชเ้คร่ืองหมาย “ ” (Double code) ไว ้

บรรทดัที่ 11 เป็นการตั้งช่ือตวัแปรแบบอาร์เรย ์เพื่อมารองรับค่า ในที่น้ีจะรองรับค่าที่
ส่งมาคือ case_id 

บรรทดัที่ 12 เป็นการใช้ค  าสั่ง SELECT ข้อมูลจากฐานขอ้มูลมาแสดงผลโดยมีการ
อา้งอิงขอ้มูลจากหมายเลข case_id  

บรรทดัที่ 13 คือการคืนค่า ค่าขอ้มูล ของผลลพัธ์ในแถวที่ช้ีอยู ่และเก็บไวท้ี่ array และ
เล่ือนไปตวัช้ีช้ีไปยงัต าแหน่งถัดไปโดย array ที่ได้มี key คือคอลัมน์ที่หรือช่ือฟิลด์โดยจะคืนค่า 
false ถา้เกิดความผิดพลาดขึ้นในที่น้ีจะท าการคืนค่าไปยงัค  าสั่ง SQL ของแต่ละ case_id ที่คลิกผล
การท านาย 

บรรทดัที่ 16-21 คือเง่ือนไขการท านายกฎขอ้ที่ 1 ที่วา่ถา้คดีไม่มีความเก่ียวเน่ือง จะส่ง
ผลลพัธก์ารท านายไปแสดงวา่เป็นประเภทคดีง่าย แลว้ด าเนินการออกจากเง่ือนไข 

บรรทดัที่ 23-28 คือเง่ือนไขของการท านายกฎขอ้ที่ 2 ที่ว่าถ้าถ้าคดีมีความเก่ียวเน่ือง 
และเอกสารประกอบการพิจารณาครบถว้นสมบูรณ์ และเวลาในการพิจารณาคดีเป็นเวลาทั้งวนั จะ
ส่งผลลพัธก์ารท านายไปแสดงวา่เป็นประเภทคดียาก แลว้ด าเนินการออกจากเง่ือนไข 

บรรทดัที่ 30-35 คือเง่ือนไขของการท านายกฎขอ้ที่ 3 ที่ว่าถ้าถ้าคดีมีความเก่ียวเน่ือง 
และเอกสารประกอบการพิจารณาครบถว้นสมบูรณ์ และเวลาในการพิจารณาคดีเป็นเวลาเชา้ จะส่ง
ผลลพัธก์ารท านายไปแสดงวา่เป็นประเภทคดีง่าย แลว้ด าเนินการออกจากเง่ือนไข 

บรรทดัที่ 37-42 คือเง่ือนไขของการท านายกฎขอ้ที่ 4 ที่ว่าถ้าถ้าคดีมีความเก่ียวเน่ือง 
และเอกสารประกอบการพจิารณาครบถว้นสมบูรณ์ และเวลาในการพิจารณาคดีเป็นเวลาบ่าย และ
คดีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จะส่งผลลพัธ์การท านายไปแสดงว่าเป็นประเภทคดีง่าย แล้วด าเนินการ
ออกจากเงื่อนไข 
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บรรทดัที่ 44-49 คือเง่ือนไขของการท านายกฎขอ้ที่ 5 ที่ว่าถ้าถ้าคดีมีความเก่ียวเน่ือง 
และเอกสารประกอบการพจิารณาครบถว้นสมบูรณ์ และเวลาในการพิจารณาคดีเป็นเวลาบ่าย และ
คดีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จะส่งผลลพัธ์การท านายไปแสดงว่าเป็นประเภทคดียาก แลว้ด าเนินการ
ออกจากเงื่อนไข 

บรรทดัที่ 51-59 คือเงื่อนไขของการท านายกฎขอ้ที่ 6 ที่ว่าถา้ถ้าคดีมีความเก่ียวเน่ือง 
และเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ครบ และประเภทคดีเป็นคดีสามญั จะส่งผลลพัธก์ารท านายไป
แสดงวา่เป็นประเภทคดียาก แลว้ด าเนินการออกจากเง่ือนไข 

บรรทดัที่ 58-63 คือเงื่อนไขของการท านายกฎขอ้ที่ 7 ที่ว่าถา้ถ้าคดีมีความเก่ียวเน่ือง 
และเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบ และประเภทคดีเป็นคดีจดัการพิเศษจะส่งผลลพัธ์การ
ท านายไปแสดงวา่เป็นประเภทคดียาก แลว้ด าเนินการออกจากเงื่อนไข 

บรรทดัที่ 65-70 คือเงื่อนไขของการท านายกฎขอ้ที่ 8 ที่ว่าถ้าถา้คดีมีความเก่ียวเน่ือง 
และเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ครบ และประเภทคดีเป็นคดีพเิศษ และเวลาในการพจิารณาคดี
ส่วนใหญ่เป็นเวลาเชา้ จะส่งผลลพัธ์การท านายไปแสดงว่าเป็นประเภทคดียาก แลว้ด าเนินการออก
จากเงื่อนไข 

บรรทดัที่ 72-77 คือเงื่อนไขของการท านายกฎขอ้ที่ 9 ที่ว่าถา้ถ้าคดีมีความเก่ียวเน่ือง 
และเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ครบ และประเภทคดีเป็นคดีพเิศษ และเวลาในการพจิารณาคดี
ส่วนใหญ่เป็นเวลาบ่าย จะส่งผลลพัธก์ารท านายไปแสดงวา่เป็นประเภทคดียาก แลว้ด าเนินการออก
จากเงื่อนไข 

บรรทดัที่ 79-84 คือเงื่อนไขของการท านายกฎขอ้ที่ 10 ที่ว่าถา้ถ้าคดีมีความเก่ียวเน่ือง 
และเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ครบ และประเภทคดีเป็นคดีพเิศษ และเวลาในการพจิารณาคดี
ส่วนใหญ่ทั้งวนั และผลการพิจารณาเบื้องตน้คือการตดัสินหรือพิพากษา จะส่งผลลพัธ์การท านาย
ไปแสดงวา่เป็นประเภทคดียาก แลว้ด าเนินการออกจากเง่ือนไข 

บรรทดัที่ 86-91 คือเงื่อนไขของการท านายกฎขอ้ที่ 11 ที่ว่าถา้ถ้าคดีมีความเก่ียวเน่ือง 
และเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ครบ และประเภทคดีเป็นคดีพิเศษ และเวลาในการพจิารณาคดี
ส่วนใหญ่ทั้งวนั และผลการพจิารณาเบื้องตน้คือสมควรส่งใหภ้าคตรวจ จะส่งผลลพัธ์การท านายไป
แสดงวา่เป็นประเภทคดีง่าย แลว้ด าเนินการออกจากเง่ือนไข 

บรรทดัที่ 93-98 คือเงื่อนไขของการท านายกฎขอ้ที่ 12 ที่ว่าถา้ถ้าคดีมีความเก่ียวเน่ือง 
และเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ครบ และประเภทคดีเป็นคดีพเิศษ และเวลาในการพจิารณาคดี
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ส่วนใหญ่ทั้งวนั และผลการพจิารณาเบื้องตน้คือมีอตัราโทษสูง จะส่งผลลพัธก์ารท านายไปแสดงว่า
เป็นประเภทคดียาก แลว้ด าเนินการออกจากเงื่อนไข 

บรรทดัที่ 99-104 คือเงื่อนไขของการท านายกฎขอ้ที่ 13 ที่ว่าถา้ถา้คดีมีความเก่ียวเน่ือง 
และเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ครบ และประเภทคดีเป็นคดีพเิศษ และเวลาในการพจิารณาคดี
ส่วนใหญ่ทั้งวนั และผลการพิจารณาเบื้องตน้คือมีหนังสือขอนักจิตวทิยา จะส่งผลลพัธ์การท านาย
ไปแสดงวา่เป็นประเภทคดียาก แลว้ด าเนินการออกจากเง่ือนไข 

บรรทดัที่ 106-111 คือเงื่อนไขของการท านายกฎขอ้ที่ 14 ที่วา่ถา้ถา้คดีมีความเก่ียวเน่ือง 
และเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ครบ และประเภทคดีเป็นคดีพเิศษ และเวลาในการพจิารณาคดี
ส่วนใหญ่ทั้งวนั และผลการพิจารณาเบื้องตน้คือมีหนงัสือขอล่าม จะส่งผลลพัธ์การท านายไปแสดง
วา่เป็นประเภทคดียาก แลว้ด าเนินการออกจากเง่ือนไข 

บรรทดัที่ 113-116 คือเงื่อนไขของการท านายกฎขอ้ที่ 15 ที่ว่าถา้ถา้คดีมีความเก่ียวเน่ือง 
และเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ครบ และประเภทคดีเป็นคดีพเิศษ และเวลาในการพจิารณาคดี
ส่วนใหญ่ทั้งวนั และผลการพจิารณาเบื้องตน้คือมีหนังสือขอแรงทนาย จะส่งผลลพัธก์ารท านายไป
แสดงวา่เป็นประเภทคดียาก แลว้ด าเนินการออกจากเง่ือนไข 

บรรทัดที่ 119 คือกรณีที่มีเง่ือนไขนอกเหนือจากเง่ือนไขที่ 1 ถึงเง่ือนไขที่ 15 จะส่ง
ผลลพัธก์ารท านายไปแสดงวา่เป็นประเภทคดีง่าย แลว้ด าเนินการออกจากเงื่อนไข 

บรรทดัที่ 122 คือปิดการใชง้าน PHP 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

จากการด าเนินการศึกษาวจิยั เร่ืองการตรวจสอบขอ้มูลทางคดี ของศาลจงัหวดัปทุมธานี 
ดว้ยเทคนิคของเหมืองขอ้มูล มีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาและคน้ควา้รูปแบบการเกิดความสัมพนัธ์
ของตวัแปรของขอ้มูลทางคดีที่มีอยูแ่ละน าความรู้ที่ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้น ามาสร้างโมเดลการ
ท านายผลลพัธท์ี่คาดวา่จะเกิดขึ้นภายในอนาคต นั้นมีขั้นตอนการท างานหลกัๆอยู ่5 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนที่ 1 ด าเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลทางคดี โดยใชว้ิธีการจ าลองขอ้มูลให้
คลา้ยกบัฐานขอ้มูลที่จดัเก็บจริง จ  านวน 1,280 แถวใหอ้ยูใ่นรูปไฟล ์Excel 

ส่วนที่ 2 จดัเตรียมขอ้มูลที่ไดใ้หเ้ป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนัโดยท าการโอนยา้ยขอ้มูล
(Data Transfers) ท  าการลดขนาดขอ้มูล (Data Reduction) คดัเลือกขอ้มูล และท าความสะอาดขอ้มูล 
(Data Cleaning) เม่ือผ่านกระบวนการจดัเตรียมขอ้มูล จะคดัเลือกเฉพาะข้อมูลที่สมบูรณ์และมี
รูปแบบที่ ถูกต้อง ครบถ้วนที่ สุด เพื่อน ามาวิเคราะห์ในโปรแกรม Weka 3.6 ก่อนที่จะท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลในโปรแกรมดงักล่าวตอ้งท าการแปลงไฟลใ์ห้อยูใ่นรูป .CSV 

ส่วนที่ 3 การทดสอบขอ้มูล และเลือกเทคนิคที่เหมาะสม ซ่ึงในการศึกษา คน้ควา้ วิจยั 
คร้ังน้ีได้ทดสอบเทคนิคของเหมืองข้อมูล โดยใช้เทคนิคการจ าแนกกลุ่ม จ  านวน 2 เทคนิค คือ 
โมเดลการจ าแนกกลุ่มแบบ Decision Tree:C4.5 หรือ โมเดล Classifier tree J48 และ โมเดลการ
จ าแนกกลุ่มแบบ Bayes: Naïve Bayes หรือโมเดล Classifier Naïve Bayes ในโปรแกรม Weka  จาก
ผลการทดสอบการจ าแนกกลุ่มดงักล่าวพบว่า การจ าแนกกลุ่มแบบ Decision Tree:C4.5 ให้ผลลพัธ์
ดีที่สุดและให้กฎออกมาที่สามารถน าไปวิเคราะห์กฎต่อไปได้ โดยผลลัพธ์มีความถูกตอ้งสูงถึง 
93.52 เปอร์เซ็นต์ และไดก้ฎจ านวน 15 กฎ  ส่วนผลลัพธ์ของโมเดลการจ าแนกกลุ่มแบบ Bayes: 
Naïve Bayes สามารถให้ผลลัพธ์จากการท านายสูงเช่นเดียวกัน แต่มีข้อด้วยตรงที่ ไม่มีกฎ ให้
สามารถศึกษาหรือน าไปต่อยอดได ้ 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้มูล จากผลการจ าแนกกลุ่มขอ้มูลแบบ Decision Tree: C4.5 
เป็นการจดักลุ่มที่เหมาะสมที่สุดในการทดสอบ เน่ืองจากมีกฎออกมาใหเ้ราไดด้ าเนินการศึกษาและ
น าไปต่อยอดได ้ประกอบกบัมีเง่ือนไขที่เหมาะสมสามารถท านายไดถู้กตอ้ง 100 เปอร์เซ็นต ์และมี
บางกรณีที่ มี เง่ือนไขไม่เหมาะสม รวมถึงมีกฎในการท านายที่ มีความถูกต้องน้อยกว่า 100 
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เปอร์เซ็นต ์มีจ  านวน 15 กฎ ที่สามารถน ามาใชเ้ป็นเงื่อนไขในการพฒันาโปรแกรมตรวจสอบขอ้มูล
ทางคดีของศาลจงัหวดัปทุมธานีต่อไป 

ส่วนที่ 5 การพฒันาโปรแกรมตรวจสอบขอ้มูลทางคดีของศาลจงัหวดัปทุมธานี เป็นการ
น ากฎที่ไดจ้ากการท าเหมืองขอ้มูลมาใชเ้ป็นเงื่อนไขในการเขียนโปรแกรม เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วย
ผูบ้ริหารช่วยการการตดัสินใจการจ่ายส านวนคดีให้กับผูพ้ิพากษาในการพิจารณาอรรถคดีความ 
โดยใชโ้ปรแกรม PHP และใชฐ้านขอ้มูล My SQL ในการพฒันาโปรแกรมโดยโปรแกรมที่พฒันา
นั้ นมีจ  านวนเพจให้ใช้งานจ านวน 6 เพจ ประกอบไปด้วย ไฟล์ของการเช่ือมต่อฐานข้อมูล 
(Database Connection.php), ไ ฟ ล์ ข อ งก า ร จัด ก า รข้ อ มู ล บุ ค ค ล แ ล ะ ก ารก าห น ด สิ ท ธิ 
(Personal_info.php), หน้าจอการล็อกอินเขา้สู่ระบบ (Index.php), การสร้างฟอร์มการป้อนขอ้มูล
ทางคดี (Create_data.php), ตารางสรุปข้อมูลการป้อนข้อมูลทางคดี (List_data.php) และฟอร์ม
ส าหรับการแสดงผลการท านาย (Decision_tree.php) โดยโปรแกรมที่ไดช่้วยอ านวยความสะดวก
ใหก้บัผูบ้ริหารไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
5.2 ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

1. ในการท าเหมืองขอ้มูลคร้ังน้ีมีขั้นตอนในการเตรียมขอ้มูลยงัขาดขอ้มูลบางส่วนที่มี
ความจ าเป็นในการพิจารณา เช่น ปริมาณคดีที่อยูร่ะหว่างการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี หากมีการ
น าขอ้มูลแหล่าน้ีมาศึกษา อาจจะท าใหผ้ลการศึกษาคร้ังน้ีมีความน่าเช่ือถือมากขึ้น 

2. ในการใชเ้คร่ืองมือ (Tool) ต่างๆในการศึกษาคน้ควา้ ไดใ้ชซ้อฟต์แวร์แบบโอเพน
ซอส (Open source) ซ่ึงเอกสารประกอบการใชง้านมีน้อย ท าใหย้ากต่อการศึกษาวิธีการใชง้าน การ
วเิคราะห์ผลลพัธ์ จึงไดด้ าเนินการหาเอกสารจากทางเวบ็ไซตท์ี่เป็นภาษาองักฤษ หรือบทความมา
ด าเนินการศึกษา หรืออ่านประกอบ 

3.  ในการท าเหมืองข้อมูลได้ใช้ข้อมูลทดสอบหรือข้อมูลตวัอย่างที่ไม่ได้แบ่งแยก
ประเภทที่ชดัเจนมาด าเนินการศึกษา ท าให้ยากต่อการวิเคราะห์ขอ้มูล หรือไดผ้ลลพัธท์ี่ไม่เป็นที่น่า
พอใจ จึงไดด้ าเนินการแยกประเภทขอ้มูลที่ชดัเจนออกมาด าเนินการทดสอบ ท าให้ผลลพัธ์มีความ
ชดัเจนมากขึ้น 

4.  ในการพัฒนาโปรแกรมเกิดข้อผิดพลาดบ่อยคร้ัง เน่ืองจากไม่มีระยะเวลาใน
การศึกษามากพอ จึงไดส้อบถามจากผูมี้ประสบการณ์และหาหนงัสือมาศึกษาเพิม่เติม 
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5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาต่อไป 
1. ในการท าเหมืองขอ้มูล ส่ิงที่ส าคญัที่สุดในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ผูด้  าเนินการศึกษา

จะตอ้งทราบโครงสร้างของฐานขอ้มูลเบื้องตน้ เพื่อความถูกตอ้งในการคดัเลือกแอตทริบิวตม์าใช้
งานเพื่อท านายผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้ นด้วยเทคนิคของเหมืองข้อมูล ซ่ึงจะส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ในการท าเหมืองขอ้มูลควรใชข้อ้มูลในการทดสอบที่หลากหลายและมีจ านวนมาก 
เพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธใ์นการศึกษา วเิคราะห์ที่มีความน่าเช่ือถือมากยิง่ขึ้น 

3. ควรด าเนินการใชเ้ทคนิคของเหมืองขอ้มูลดว้ยเทคนิคอ่ืนนอกเหนือจากการศึกษามา
ใชใ้นการทดสอบกบัขอ้มูลที่มีอยูเ่พือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ี่ถูกตอ้ง ชดัเจน มากขึ้น 

4. ในการพฒันาต่อยอดโปรแกรมตรวจสอบขอ้มูลทางคดีของศาลจงัหวดัปทุมธานีนั้น
เห็นควรมีการเพิ่มฐานขอ้มูลในส่วนของผลลัพธ์จากการท านาย เพราะว่าจะท าให้การใช้งานจาก
ผลลพัธ์การท านายไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว ท าให้ลดขั้นตอนในกระบวนการตรวจสอบขอ้มูล
ทางคดีได ้

5. เม่ือเราไดบ้นัทึกผลลพัธ์ที่ไดจ้ากการท านายนั้นที่เราไดด้ าเนินการแบ่งกลุ่มประเภท
คดี เห็นควรศึกษาเทคนิคของเหมืองขอ้มูลในส่วนของการพยากรณ์ ในล าดบัต่อไป เพื่อสามารถ
ท านายผลลัพธ์ของคดีความที่เราแบ่งกลุ่ม ว่าแต่ละประเภทคดีนั้นใช้เวลาในการพิจารณาคดีมาก
นอ้ยเพยีงใด และจะเป็นประโยชน์ต่อการบริการจดัการกบัขอ้มูลทางคดีได ้
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ผลการรันโปรแกรมฉบับสมบูรณ์ classifiers.bayes.NaiveBayes 

=== Run information === 
Scheme:weka.classifiers.bayes.NaiveBayes  
Relation:     test 
Instances:    1280 
Attributes:   7 
              gender 
              Reasoning 
              HaveRelate 
              consider 
              time 
              document 
              difficultycase 
Test mode:10-fold cross-validation 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
Naive Bayes Classifier 
 
                                    Class 
Attribute                     easy   difficulty 
                                   (0.5)       (0.5) 
================================================== 
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gender 
  male                            396.0      341.0 
  female                          246.0       301.0 
  [total]                          642.0       642.0 
 
Reasoning 
  general litigation            171.0       141.0 
  special case                    216.0       426.0 
  special case management      256.0        76.0 
  [total]                          643.0       643.0 
 
HaveRelate 
  notrelate                        366.0         1.0 
  relate                           276.0       641.0 
  [total]                          642.0       642.0 
 
consider 
  justice                          346.0       371.0 
  sent to justice                  116.0        66.0 
  High incarceration rate          66.0        16.0 
  Psychologists requested        41.0        41.0 
  interpreter  requested            26.0        56.0 
  lawyer  requested                 51.0        96.0 
  [total]                          646.0       646.0 
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time 
  allday                           146.0       206.0 
  morning                          411.0       266.0 
  afternoon                         86.0       171.0 
  [total]                          643.0       643.0 
 
document 
  complete                         296.0       186.0 
  notcomplete                      346.0       456.0 
  [total]                          642.0       642.0 
 
Time taken to build model: 0.03 seconds 
=== Stratified cross-validation === 
=== Summary === 
Correctly Classified Instances         1018               79.5313 % 
Incorrectly Classified Instances        262               20.4688 % 
Kappa statistic                           0.5906 
Mean absolute error                       0.2607 
Root mean squared error                   0.3818 
Relative absolute error                  52.1453 % 
Root relative squared error              76.3615 % 
Total Number of Instances              1280      
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=== Detailed Accuracy By Class === 
              TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 
                0.667     0.077      0.897     0.667     0.765       0.844     easy 
                0.923     0.333      0.735     0.923     0.819       0.844     difficulty 
Weighted Avg.    0.795     0.205      0.816     0.795     0.792      0.844 
 
== Confusion Matrix === 
   a      b   <-- classified as 
 427 213 |    a = easy 
 49   591 |    b = difficulty 
 
ผลการรันโปรแกรมฉบับสมบูรณ์ classifiers.trees.J48 

=== Run information === 
 
Scheme:weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 
Relation:     test04052558 
Instances:    1280 
Attributes:   7 
              gender 
              Reasoning 
              HaveRelate 
              consider 
              time 
              document 
              difficultycase 
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Test mode:10-fold cross-validation 
=== Classifier model (full training set) === 
J48 pruned tree 
------------------ 
HaveRelate = notrelate: easy (365.0) 
HaveRelate = relate 
|   document = complete 
|   |   time = allday: difficulty (60.0) 
|   |   time = morning: easy (150.0) 
|   |   time = afternoon 
|   |   |   gender = male: easy (25.0) 
|   |   |   gender = female: difficulty (125.0) 
|   document = notcomplete 
|   |   Reasoning = general litigation: difficulty (115.0) 
|   |   Reasoning = special case 
|   |   |   time = allday 
|   |   |   |   consider = justice: difficulty (75.0/25.0) 
|   |   |   |   consider = sent to justice: easy (25.0) 
|   |   |   |   consider = High incarceration rate: difficulty (0.0) 
|   |   |   |   consider = Psychologists requested: difficulty (0.0) 
|   |   |   |   consider = interpreter  requested: difficulty (0.0) 
|   |   |   |   consider = lawyer  requested: difficulty (50.0) 
|   |   |   time = morning: difficulty (200.0/50.0) 
|   |   |   time = afternoon: difficulty (15.0) 
|   |   Reasoning = special case management: difficulty (75.0) 
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Number of Leaves  :  15 
Size of the tree :  22 
 
Time taken to build model: 0.13 seconds 
 
=== Stratified cross-validation === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances         1197                93.5156 % 
Incorrectly Classified Instances         83                 6.4844 % 
Kappa statistic                           0.8703 
Mean absolute error                       0.0827 
Root mean squared error                   0.2044 
Relative absolute error                  16.5386 % 
Root relative squared error              40.881  % 
Total Number of Instances              1280      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
               TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 
                 0.891    0.02       0.978     0.891     0.932      0.984      easy 
                 0.98      0.109     0.9         0.98      0.938      0.984      difficulty 
Weighted Avg.     0.935    0.065     0.939     0.935     0.935      0.984 
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=== Confusion Matrix === 
 
   a    b   <-- classified as 
 570   70   |    a = easy 
  13  627 |    b = difficulty 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ช่ือ-นามสกลุ         นายนเรศ  หมูทอง 
ประวตัิการศึกษา พ.ศ. 2552 วทิยาศาสตรบณัฑิต                                

สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์  คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

ต าแหน่งและสถานที่ท  างานปัจจุบนั นกัวชิาการคอมพวิเตอร์ปฏิบตัิการ 
ศาลจงัหวดัปทุมธานี  
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