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ABSTRACT
Nowadays in Bangkok University has physical diversity to many activities for
each day. These create a normal living routine from occupants in different period.
Consideration to usage in each period of time and to promoting the facilities in the
activity and initiating the maximum advantage for everyone in everyplace. In campus
has been continuously developing, thus more useful information for making decision
and developing the facilities to satisfy of users. Therefore, it is necessity to explore a
new methodology to discover the need of people occupying in the places.
The objective of this research is aimed to study and develop the system of
visualization of routine structure from wireless usage access in Bangkok University to
enhance the understanding of area usage structure in each period of every user
inside the campus whereby the administrators and the area owners will be able to
access the information online via browser. The researcher has used the information
of wireless usage data of campuses during the 366 days for data preparation and
used the principle component technique for data analysis then to visualization
pattern. This system is allowed for date and Access Point adjusting to show the
result in different colors upon each hour under visualization platform that indicate
the usage routine structure each day and classification under hierarchy structure.
This research has developed visualization for the administrators to
understand the usage structure routine of every users, every area in any period of
time each day and also use the result for further analyzing and developing to
response efficiently to all user in Bangkok University.
Keywords: Routine Structure, Clustering, Visualization, Wireless Usage Access
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหและความกรุณาจากอาจารยที่
ปรึกษา ดร.กิ่งกาญจน สุขคณาภิบาล ที่ไดใหคําแนะนํา ในการจัดทํางานวิจัยฉบับนี้ทุกขั้นตอน และ
อธิบายขอสงสัยตาง ๆ ใหขาพเจาเขาใจในงานวิจัยฉบับนี้ดวยความเมตตา และเสียสละเวลาในการ
ตรวจทานแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนการคนควาอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณไปไดดวยดี และ
ขอขอบคุณ ดร.ถิรพล วงศสอาดกุล คณะกรรมการการคนควาอิสระ ที่ไดใหคําแนะนําที่มีประโยชน
เพื่อนํามาปรับปรุงการคนควาอิสระครั้งนี้ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น รวมทั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.
วรวัฒน เชิญสวัสดิ์ ที่รวมเปนผูใหคําปรึกษาและชี้แนะงานวิจัยของขาพเจาเปนอยางดี ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูง
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ไดมอบทุนการศึกษาสําหรับการศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตในครั้งนี้ อีกทั้งขอขอบคุณผูบังคับบัญชาทั้ง 3 ทานของขาพเจาที่ไดสนับสนุนการศึกษาใน
ครั้งนี้ ไดแก ผูชวยศาสตราจารยสมจิตต ลิขิตถาวร รองอธิการบดีฝายทรัพยากรสารสนเทศและ
เทคโนโลยี ดร.ธนกร หวังพิพัฒนวงศ ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร และอาจารยณัฐกร เฉยศิริ
หัวหนาแผนกเครือขายสารสนเทศกลวยน้ําไท ขอขอบคุณอาจารยประจําศูนยคอมพิวเตอรทั้ง 2 ทาน
ไดแก อาจารยพยนต ไกรนุยะฉันท ที่ใหคําแนะนําที่ดีในเนื้อหางานวิจัยและอาจารยทรงวุฒิ แพ
สมหวัง ที่ใหคําปรึกษาดานการพัฒนาระบบที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้
ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ใหโอกาสขาพเจาไดรับการศึกษาในระดับตาง ๆ จนกระทั่งได
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตนี้ รวมทั้งพี่ นอง และญาติมิตรของขาพเจาที่
ใหกําลังใจเพื่อศึกษาจนสําเร็จ รวมทั้งขอขอบคุณคณาจารยทุกทาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และบัณฑิตวิทยาลัย ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู และคําสั่งสอนใหกับขาพเจา
สุดทายนี้ ความรูและประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้ ขาพเจาขอมอบ
ความดีที่ไดนี้ใหแกผูมีพระคุณทุกทาน
เอกชัย กันยานุชรัตน
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ตารางที่ 4.7: การเปรียบเทียบคาแปรผลวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมที่ 1 ของชวง
เวลาในอุปกรณที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อการเรียนการสอนทั้ง 2 วิทยาเขต
ตารางที่ 4.8: การแปรผลของวิชวลไลเซชั่นการจัดกลุมของเวลาที่มีการใชงานคลายกันจาก
การใชอุปกรณที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อการเรียนการสอนทั้ง 2 วิทยาเขต
ตารางที่ 4.9: การเปรียบเทียบคาแปรผลวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมที่ 1 ของชวง
เวลาในอุปกรณที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อรับประทานอาหารพบปะพูดคุย
ทั้ง 2 วิทยาเขต
ตารางที่ 4.10: การแปรผลของวิชวลไลเซชั่นการจัดกลุมของเวลาที่มีการใชงานคลายกัน จาก
การใชอุปกรณที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อรับประทานอาหารพบปะพูดคุย
ทั้ง 2 วิทยาเขต
ตารางที่ 4.11: การเปรียบเทียบคาแปรผลวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมที่ 1 ของ
ชวงเวลาในอุปกรณที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อการอานหนังสือและ
คนควาทั้ง 2 วิทยาเขต
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ตารางที่ 4.12: การเปรียบเทียบการแปรผลของวิชวลไลเซชั่นการจัดกลุมของเวลาที่มี
การใชงานคลายกันจากการใชอุปกรณที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อการ
อานหนังสือและคนควาทั้ง 2 วิทยาเขต
ตารางที่ 5.1: ภาพขยายวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจํารูปแบบที่ 1 ในอุปกรณ
ที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อการเรียนการสอน
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ภาพที่ 2.1:
ภาพที่ 2.2:
ภาพที่ 2.3:
ภาพที่ 2.4:
ภาพที่ 2.5:
ภาพที่ 3.1:
ภาพที่ 3.2:
ภาพที่ 3.3:
ภาพที่ 3.4:
ภาพที่ 3.5:
ภาพที่ 3.6:
ภาพที่ 3.7:
ภาพที่ 3.8:
ภาพที่ 3.9:
ภาพที่ 3.10:
ภาพที่ 3.11:
ภาพที่ 3.12:
ภาพที่ 3.13:
ภาพที่ 3.14:
ภาพที่ 3.15:
ภาพที่ 4.1:
ภาพที่ 4.2:
ภาพที่ 4.3:

การใชงานขามเขต (Roaming Client Devices)
ขอมูลของนักเรียนที่เปนเจาของอุปกรณและการใชงานในป ค.ศ. 2012
จํานวนนักเรียนที่เปนเจาของอุปกรณสื่อสารพกพาในภาคฤดูรอนป ค.ศ. 2012
การใชกิจกรรมออนไลนภายในมหาวิทยาลัยแหงเชฟฟลดในป ค.ศ. 2011
จํานวนผูลงทะเบียนอุปกรณแบบหมายเลขของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรอบการทํางานโดยรวมของระบบ
ขั้นตอนการทํางานของสวนการเตรียมขอมูลการใชงานระบบเครือขายไรสาย
จากไฟลรูปแบบ CSV ลงฐานขอมูล
ตัวอยางไฟล CSV ที่ไดจากระบบควบคุมเครือขายไรสายของมหาวิทยาลัย
รูปแบบไฟลเมทริกซของอุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสายหนึ่งจุด
การทําผลรวมของเมทริกซอุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสาย
ตัวอยางการทําคาภายในเมทริกซใหมีสัดสวนที่เทากัน (Matrix Normalization)
ตัวอยางการทําเมทริกซทวิภาค (Binary Matrix)
การทําคาเฉลี่ยใหเทากับศูนย (Zero Mean)
สูตรคํานวณเมทริกซความแปรปรวนรวม
คาลักษณะเฉพาะและเวกเตอรลักษณะเฉพาะ
การทําวิชวลไลเซชั่นของการแบงกลุมแบบลําดับชั้นดวยโปรแกรมประยุกต
ทางสถิติอาร
หนาจอติดตอกับผูใชเพื่อเลือกปรับตั้งคาระบบแสดงผลวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบ
พฤติกรรมประจําจากขอมูลเครือขายไรสายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตัวอยางคําอธิบายชื่ออุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสาย
สวนแสดงผลหนาจอรูปแบบพฤติกรรมจากระบบแสดงผลวิชวลไลเซชั่นของ
รูปแบบพฤติกรรมประจําจากขอมูลเครือขายไรสายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สวนแสดงผลหนาจอการวิเคราะหกลุมจากระบบแสดงผลวิชวลไลเซชั่นของ
รูปแบบพฤติกรรมประจําจากขอมูลเครือขายไรสายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สวนหนาจอติดตอกับผูใชเพื่อเลือกปรับตั้งคาระบบ
สวนของไฟล CSV ที่มีลักษณะขอมูลแบบเมทริกซ
การแบงชวงเวลาของวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจํา
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ภาพที่ 4.4: วิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจําในอุปกรณที่มีฟงคชันที่เปน
ลักษณะเพื่อการเรียนการสอน
ภาพที่ 4.5: การแบงกลุมชวงเวลาของวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจํา
ภาพที่ 4.6: ภาพขยายวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจํารูปแบบที่ 1 และ
รูปแบบที่ 2 ในอุปกรณที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อการเรียนการสอน
ภาพที่ 4.7: วิชวลไลเซชั่นของการวิเคราะหกลุมของเวลาในอุปกรณที่มีฟงคชัน
ที่เปนลักษณะแบบการเรียนการสอน
ภาพที่ 4.8: ภาพขยายกลุมที่ 1 ของวิชวลไลเซชั่นของการวิเคราะหกลุมของเวลา
ในอุปกรณที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อการเรียนการสอน
ภาพที่ 4.9: ภาพขยายกลุมที่ 2 ของวิชวลไลเซชั่นของการวิเคราะหกลุมของเวลา
ในอุปกรณที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อการเรียนการสอน
ภาพที่ 4.10 ภาพขยายกลุมที่ 3 ของวิชวลไลเซชั่นของการวิเคราะหกลุมของเวลา
ในอุปกรณที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อการเรียนการสอน
ภาพที่ 4.11: วิชวลไลเซชั่นของการวิเคราะหกลุมของชวงเวลาในอุปกรณที่มีฟงคชัน
ที่เปนลักษณะเพื่อการเรียนการสอนทั้ง 2 วิทยาเขต
ภาพที่ 4.12: วิชวลไลเซชั่นของการวิเคราะหกลุมของเวลาในอุปกรณที่มีฟงคชันที่เปน
แบบการเรียนการสอนทั้ง 2 วิทยาเขต
ภาพที่ 4.13: วิชวลไลเซชั่นของการวิเคราะหกลุมของเวลาในอุปกรณที่มีฟงคชันที่เปน
ลักษณะเพื่อรับประทานอาหารพบปะพูดคุยทั้ง 2 วิทยาเขต
ภาพที่ 4.14: วิชวลไลเซชั่นของการวิเคราะหกลุมของเวลาในอุปกรณที่มีฟงคชันที่เปน
ลักษณะเพื่อรับประทานอาหารพบปะพูดคุยทั้ง 2 วิทยาเขต
ภาพที่ 4.15: วิชวลไลเซชั่นของการวิเคราะหกลุมของเวลาในอุปกรณที่มีฟงคชันที่เปน
ลักษณะเพื่อการอานหนังสือและคนควาทั้ง 2 วิทยาเขต
ภาพที่ 4.16: วิชวลไลเซชั่นของการวิเคราะหกลุมของเวลาในอุปกรณที่มีฟงคชันที่เปน
ลักษณะเพื่อการอานหนังสือและคนควาทั้ง 2 วิทยาเขต
ภาพที่ 5.1: วิชวลไลเซชั่นรูปแบบพฤติกรรมประจําของภาคการศึกษาที่ 3/2554
ของอาคาร 1 และอาคาร 2 เฉพาะหองเรียน
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ภาพที่ 5.2: ภาพขยายวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจํารูปแบบที่ 1
ในอุปกรณที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อการเรียนการสอน

หนา
55

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันมหาวิทยาลัยเปนสถานที่ที่มีพื้นที่ใชสอยที่กวางขวาง มีสิ่งปลูกสรางที่สรางขึ้นเพื่อ
ใชงานตาง ๆ กัน เชน อาคารเรียน หองพักอาจารย สํานักงานหนวยงาน โรงอาหาร หองสมุด ลาน
กีฬา เปนตน สถานที่เหลานี้มีทั้งแบบในรมและกลางแจง ถูกใชงานตามประเภทของผูใชตาง ๆ เชน
คณาจารย บุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา และบุคคลทั่วไป ซึ่งประเภทผูใชก็มีกิจกรรมที่หลากหลายและ
แตกตางกันทั้งชวงเวลาและพฤติกรรม ทําใหเกิดการหมุนเวียนระหวางเวลา สถานที่ และการดําเนิน
กิจกรรม การใชพื้นที่ของผูคนที่ใชงานมีความสําคัญอยางแทจริง ซึ่งนั้นคือสิ่งหนึ่งในการคํานึงถึง
ประโยชนของการใชงานและการสงเสริมใหเกิดสิ่งแวดลอมที่อํานวยความสะดวกใหกลุมคนดังกลาวได
ดําเนินกิจกรรมอยางสรางสรรค เหมาะสมและสงประโยชนสูงสุดตอผูที่อยูในพื้นที่นั้น
จากแนวคิดของ คัง, เวลบอรน, สจวต และบอรเรลโล (Kang, Welbourne, Stewart &
Borriello, 2004) เสนอวา สภาพแวดลอมในสถานที่มีความสําคัญกับการใชชีวิตตอผูคนในชวงเวลา
ตาง ๆ สิ่งเหลานี้มีความนาสนใจกวาพื้นที่ตั้ง นั้นหมายถึงวา สถานที่ตองเอื้ออํานวยมีผลตอผูคนนั้น
เพื่อใหสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ทั้งแบบสวนตัวหรือหมูคณะได ฉะนั้นหากตองการรูถึงสถานที่ที่
เหมาะสมใหได จําเปนตองรูรูปแบบพฤติกรรมและการใชเวลาของกลุมคนที่อยูในสถานที่นั้น ๆ
คาราเบรส, รีดเดส และ รัตติ (Calabrese, Reades & Ratti, 2010) สิ่งสําคัญของการ
หมุนเวียนการใชพื้นที่ของผูคนควรตองสอดคลองกับการใชสิ่งอํานวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย
นอกเหนือจากการกําหนดพื้นที่ตามฟงกชันการใชงานแลว สมควรมีการแบงแยกพื้นที่ตามลักษณะ
การใชงานใหชัดเจน สงผลใหสามารถรับรูถึงความตองการในสิ่งอํานวยความสะดวกใดมากที่สุด เพื่อ
เปนการกระตุนใหเกิดทิศทางของการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางตรงเปาหมาย และลดการสูญเสียการ
ใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยในความพยายามตอบสนองกับสิ่งตาง ๆ ที่ไมพึ่งประสงคได
เทคโนโลยีเครือขายไรสาย (Wireless Network Technology) ไดเขามามีบทบาทสําคัญ
สําหรับการใหบริการทางดานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต เทคโนโลยีนี้ชวยใหการใช
งานอุปกรณสื่อสารไรสายมีความแพรหลายและไดเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันมากขึ้นจนแทบ
แยกออกจากกันไมได เนื่องจากความสะดวกรวดเร็วขึ้น อุปกรณตอพวงนอยพกพาสะดวก เรียกไดวา
คนสวนใหญใชงานแทบทุกที่ทุกเวลา ในมหาวิทยาลัยก็เชนกัน การใชงานเครือขายไรสายภายใน
มหาวิทยาลัย การใชที่เปนไปตามบทบาทหนาที่และดําเนินกิจกรรมตามชวงเวลาและสถานที่ เชน
อาจารยใชคอมพิวเตอรแล็ปท็อป (Laptop) เพื่อคนหางานวิจัยจากฐานขอมูลกลางของหองสมุด หรือ
นักศึกษาคนหาขอความเพื่อตอบคําถามของอาจารยจากเว็บไซตดวยสมารทโฟน (Smartphone) ใน
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หองเรียน เปนตน ทําใหเกิดขอมูลการใชงาน ขอมูลเหลานี้ เรียกวา ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
(Log Files) ถูกจัดเก็บไวอยางนอยกวา 90 วัน
การหมุนเวียนของผูใชจํานวนมากที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตาม วัน เวลา และสถานที่ใน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีระบบที่เรียกวา Wireless Control System (WCS) เปนระบบที่ใชเพื่อ
ดูแลจัดการระบบเครือขายไรสาย และเก็บรวบรวมขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log Files) ระบบนี้
มีการบันทึกขอมูลการใชงานของระบบเครือขายไรสาย เชน หมายเลขอุปกรณ (MAC Address), ชื่อ
ผูใช (Username), จํานวนผูคนที่ใชอุปกรณสื่อสารไรสาย (Wireless Mobile Device) และตําแหนง
อุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสาย (Access Point) เปนตน ทั้งนี้งานวิจัยนี้ไมไดนําขอมูลสวนบุคคล
เชน หมายเลขอุปกรณ (MAC Address) ชื่อผูใช (Username) มาใช เพื่อไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล
จากความสามารถของระบบดูแลจัดการเครือขายไรสายของมหาวิทยาลัย สามารถหาจํานวน
ของผูที่ใชงานแบงตามอุปกรณไรสาย แตหากตองการรูถึงรูปแบบพฤติกรรมในพื้นที่นั้น ๆ จําเปนตอง
ใชวิธีการเฉพาะเพื่อหารูปแบบพฤติกรรมประจําของการใชเวลาจากขอมูลเครือขายไรสายของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อยางไรก็ตามการการขอมูลจํานวนมากเหลานี้เพื่อหารูปแบบที่แทจริงเปนเรื่อง
ยาก เพราะเปนขอมูลที่เก็บในรูปแบบขอความ ตัวอักษรและตัวเลข มีการบอกถึงรายละเอียดของการ
ใชของแตละบุคคล ขอมูลจํานวนมากเหลานี้ เขาใจตอรายละเอียดเหลานี้ทําไดยากลําบาก สงผลใหไม
สามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชประยุกตใหเกิดประโยชนได อีกทั้งการแสดงผลลัพธเพียงแคตัวเลขอาจ
ไมสามารถบอกไดถึงรูปแบบการใชเวลาได ทําใหความตองการเขาใจความหมายเพื่อนําไปใชวิเคราะห
เพื่อนําเสนอสําหรับวางแผนงานทําไดลําบาก ผูวิจัยตองการพัฒนาเครื่องมือที่ชวยใหสามารถหา
รูปแบบพฤติกรรมประจําของการใชเวลาจากขอมูลเครือขายไรสายของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จากปญหาดังกลาวนี้ งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสื่อสารไรสาย
โดยนําขอมูลการใชงานเครือขายไรสาย มาวิเคราะหพฤติกรรมของผูใชดวยวิธีการวิเคราะห
องคประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) เพื่อใหไดผลลัพธที่เปนรูปแบบของ
พฤติกรรมผูใช และสามารถนําขอมูลไปแสดงผลในแบบรูปภาพที่สามารถทําความเขาใจไดงายขึ้น
เพื่อใหผูดูแลระบบสามารถกําหนดเปาหมายและการวางแผนพัฒนาระบบเครือขายในมหาวิทยาลัย
อยางมีทิศทาง อีกทั้งยังสามารถนําเสนอใหกับผูบริหารสามารถนําไปใชเพื่อตัดสินใจออกนโยบาย
สําหรับพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยไดดียิ่งขึ้น
1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย
พัฒนาระบบแสดงผลรูปแบบพฤติกรรมประจําของการใชเวลาจากขอมูลเครือขายไรสายของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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1.3 ขอบเขตงานวิจัย
ในการศึกษาและจัดทําระบบนี้มีความจําเปนตองนําขอมูลการใชงานเครือขายมาเตรียมใหอยู
ในรูปแบบที่พรอมที่เพื่อการคํานวณใหไดรูปแบบพฤติกรรมและแสดงผลลัพธออกเปนรูปภาพเพื่อให
เขาใจไดงายขึ้น แตดวยขอมูลที่มีการใชงานเกิดขึ้นทุกวันและมีเปนจํานวนมาก ผูวิจัยไดกําหนด
ขอบเขตของงานวิจัย ดังตอไปนี้
1) ขอบเขตของขอมูล
2) ขอบเขตของการใชงานและการแสดงผล
1.3.1 ขอบเขตของขอมูล
1) ขอมูลการใชงานระบบเครือขายไรสายของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขต
กลวยน้ําไท จํานวน 1 ภาคการศึกษา
2) ใชฟลดวันที่ใชงาน เวลาที่ใชงานและตําแหนงอุปกรณกระจายสัญญาณแบบไร
สาย (Access Point) เปนตน ทั้งนี้งานวิจัยนี้ไมไดนําขอมูลสวน หมายเลขอุปกรณ (MAC Address),
ชื่อผูใช (Username) มาใชเพื่อมิเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลจากขอมูลการใชระบบเครือขายไรสาย
1.3.2 ขอบเขตของการใชงานและการแสดงผล
1) ระบบเปนลักษณะใชงานผานทางเว็บบราวเซอร
2) ผูใชสามารถเลือกชวงวันไดในชวงที่กําหนดไว
3) สามารถเลือก Access Point ตามชื่อไดจากรายการที่กําหนดไว
4) ผลลัพธแสดงผลในลักษณะของวิชวลไลเซชั่น (Visualization)
4.1) แบบโทนสีแรเงาแบบความรอน (Heat Tone)
4.2) แบบลําดับชั้น (Hierarchical)
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.4.1 กลุมผูทํางานดานระบบเครือขาย
1) ผูดูแลระบบเครือขายสามารถนําไปใชเปนขอมูลเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
เพื่อการติดตั้ง Access Point เพิ่มเติมในสถานที่ไดดียิ่งขึ้น
2) สามารถนําไปใชเพื่อประกอบการนําเสนอเพิ่มเติมจากระบบควบคุมเครือขายไร
สายของมหาวิทยาลัยที่มีอยูเดิม
1.4.2 กลุมผูทํางานและเจาของพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
สามารถทราบถึงรูปแบบพฤติกรรมการใชเวลาในมหาวิทยาลัยเพื่อการปรับปรุงการ
บริการในพื้นที่นั้น ๆ ไดดียิ่งขึ้น
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1.5 คํานิยามศัพทเฉพาะ
เครือขายไรสาย (Wireless Network) หมายถึง ระบบที่ใหบริการเครือขายทั้งอินเทอรเน็ต
และอินทราเน็ตในลักษณะไรสาย โดยผานอุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสายที่ใหบริการตามพื้นที่
ตาง ๆ กับอุปกรณสื่อสารไรสายของผูใชภายในมหาวิทยาลัย
ระบบควบคุมเครือขายไรสายของมหาวิทยาลัย (Wireless Control System: WCS)
หมายถึง ระบบบริหารจัดการและควบคุมอุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสาย รวมทั้งมีหนาที่เก็บ
รวบรวมขอมูลการใชเครือขายไรสาย
อุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสาย (Wireless Access Point) หมายถึง อุปกรณที่
ใหบริการรับและสงขอมูลเพื่อใหผูใชสามารถใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต โดย
ติดตั้งตามสถานที่ตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยหมายถึง รุน Cisco Aironet 1130AG-EK9 IEEE 802.11 a/b/g และรุน Cisco Aironet 3502E-E-K9 IEEE 802.11 a/b/g/n
ขอมูลการใชงานระบบเครือขายไรสาย (Wireless Usage Data) หมายถึง ขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรในสวนของการใชงานระบบเครือขายไรสายเมื่อผูใชงานมีการเชื่อมตออุปกรณสื่อสารไร
สายกับอุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสายของมหาวิทยาลัย
การใชเวลา หมายถึง การที่บุคคลเชื่อมตอจากอุปกรณสื่อสารไรสายมายังอุปกรณกระจาย
สัญญาณแบบไรสายที่ติดตั้งอยูในสถานที่นั้น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รูปแบบพฤติกรรม หมายถึง องคประกอบหลักที่สกัดจากการใชเวลาของผูคนอยูในสถานที่
ดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบหลัก
การวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) หมายถึง วิธีการ
วิเคราะหเพื่อสกัดเพื่อใหไดรูปแบบพฤติกรรม
โทนสีแบบความรอน (Heat Tone) หมายถึง สัญลักษณที่ใชแสดงผลลัพธโดยมีการไลสีจากสี
แดง สีแดงออน สีสม สีสมออน สีเหลือง สีเหลืองออนและสีขาว ตามลําดับ
การแบงกลุม (Clustering) หมายถึง การแบงกลุมของตัวแปรที่มีอยูดวยระยะหางของตัว
แปรเพื่อใหทราบถึงความใกลเคียงหรือเหมือนกันและตางกันของตัวแปรตาง ๆ

บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในงานพัฒนาระบบแสดงผลรูปแบบพฤติกรรมประจําของการใชเวลาจากขอมูลเครือขายไร
สายของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามรายละเอียด
ดังนี้
2.1 ทฤษฎีการวิเคราะหองคประกอบหลัก
2.2 ทฤษฎีการวิเคราะหการจัดกลุมขอมูล
2.3 เทคโนโลยีเครือขายไรสายและระบบเครือขายไรสายของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2.4 การเปนเจาของอุปกรณสื่อสารไรสายและการใชอินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวัน
2.5 การแสดงผลในลักษณะการสรางวิชวลไลเซชั่น
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ทฤษฎีการวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principle Component Analysis)
จูลิฟเฟ (Jolliffe, 2002) ไดนําเสนอการวิเคราะหองคประกอบหลักหรือ PCA เปนเทคนิค
การวิเคราะหขอมูลแบบหลายตัวแปร (Multivariate Analysis) หรือมีมิติขอมูลจํานวนมาก และมิติ
ขอมูลเหลานั้นมีความแปรปรวนรวมหรือมีความสัมพันธกัน
เพื่อแกปญหาขอมูลที่เกี่ยวของกันจํานวนมาก สิ่งสําคัญของ PCA คือ การลดจํานวนมิติของ
ชุดขอมูลดวยการเปลี่ยนเปนชุดขอมูลใหมที่ยังคงขอมูลที่จําเปนไวมากที่สุด ในเวลาอันรวดเร็ว และ
สามารถทําความเขาใจกับผลลัพธขององคประกอบหลักที่ไดมา
การวิเคราะหองคประกอบหลักจากขอมูลที่มีมิติจํานวนมากนั้น ถูกนําไปประยุกตใชกับงาน
ดานตาง ๆ เชน ดานชีววิทยา เคมีวิทยา อุตุนิยมวิทยา ประชากรศาสตร เศรษฐศาสตร งานวิจัย
อาหาร พันธุศาสตร ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยาและการควบคุมคุณภาพ เปนตน ซึ่งงานเหลานี้มีชุด
ขอมูลเพื่อวิเคราะหทางดานคณิตศาสตรและสถิติจํานวนมากที่ตองการทําใหกลายเปนผลลัพธที่เปน
ขอมูลสารสนเทศที่สามารถสรุปได งานเหลานี้ทําไดคอนขางยากและอาจใชเวลาประมวลผลขอมูล
คอนขางมาก ทําใหจําเปนตองอาศัยเทคนิคหรือเครื่องมือเขามาชวยใหทราบถึงองคประกอบหลักที่อยู
ในชุดขอมูล จําเปนตองลดทอนจํานวนมิติของขอมูลตัวแปรใหเหลือเฉพาะขอมูลที่จําเปนเทานั้น
เพชรนอย สิงหชางชัย (2549) ใหความหมายวา การใชเทคนิคทางสถิติดวยการวิเคราะห
องคประกอบแบบตัวแปรหลายตัว ชวยใหสามารถหาความหมายจากขอมูลที่แทจริง เชน สามารถใช
การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจเพื่อพัฒนาทฤษฎี หรือการใชวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
เพื่อทดสอบหรือยืนยันทฤษฎี
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กัลยา วานิชยบัญชา (2551) สรุปวา การวิเคราะหแบบหลายตัวแปร เปนวิธีอยางหนึ่งเพื่อ
ศึกษารายละเอียดของตัวแปร ทดสอบตัวแปรเพื่อหาความสัมพันธระหวางกัน การรวมกลุมจนเปน
องคประกอบเดียวกัน
กัลยา วานิชยบัญชา (2549) ไดนําเสนอวา การวิเคราะหขอมูลแบบหลายตัวแปร
(Multivariate Analysis) สามารถทําใหอธิบายคาขอมูลที่มีอยูไดดีและชัดเจนกวาการอธิบายคาจาก
การวิเคราะหขอมูลแบบตัวแปรเดียว (Univariate Analysis) เพราะการวิเคราะหขอมูลแบบหลายตัว
แปรทําใหเหลือเพียงองคประกอบเพียงไมกี่ตัว ที่เรียกวา องคประกอบหลัก โดยในหลักการของการ
วิเคราะหองคประกอบหลัก คือ องคประกอบหลักที่หนึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของขอมูลได
เพียงชุดหนึ่งเทานั้น หากตองการอธิบายชุดขอมูลอื่นที่เหลืออยู จําเปนตองใชองคประกอบหลักที่สอง
รวมดวย การใชองคประกอบหลักที่สองสามารถอธิบายขอมูลชุดที่เหลือได แตไมอาจอธิบายชุดขอมูล
ในองคประกอบหลักที่หนึ่งได องคประกอบหลักที่หนึ่งและองคประกอบหลักที่สองนั้นไมมี
ความสัมพันธกัน โดยเรียกวา การหมุนแกนแบบตั้งฉากกัน (Orthogonal Rotation) ดังนั้นการหา
วิเคราะหองคประกอบหลักนั้นเปนวิธีที่สามารถลดมิติของตัวแปรแตยังคงอธิบายความแปรปรวนของ
ขอมูลไดอยางครบถวน
นักวิจัยสามารถทราบไดอยางไรวาตองใชกี่องคประกอบถึงทําใหเกิดความเพียงพอตอการ
วิเคราะหองคประกอบหลัก ดังนั้นความจําเปนที่ตองใชหลักการนําองคประกอบหลักมาอธิบายของชุด
ขอมูล เรียกวา ความแมนยําขององคประกอบหลัก ความแมนยํานั้นสามารถวัดไดจากคารอยละสะสม
ของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด (Cumulative Percentage of Total Variation) ขององคประกอบ
หลัก ที่ไดคํานวณอัตราสวนจากคาลักษณะเฉพาะ (Eigenvalue) ซึ่งมีคาผลรวมเทากับ 1
ตัวอยางเชน คาองคประกอบหลักที่หนึ่งมีคาความแมนยําเทากับรอยละ 70 และลําดับที่สองมีคา
ความแมนยําเทากับรอยละ 20 ทําใหรอยละสะสมของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมีคาเทากับ 90 เปน
ตน แตก็อาจใชจํานวน 2 ถึง 4 ลําดับแรกองคประกอบหลักก็เพียงพอตอความแมนยําสําหรับแปรผล
2.2 ทฤษฎีการวิเคราะหการจัดกลุมขอมูล (Cluster Analysis)
ดานขอมูลใชขอมูลที่เก็บมาในลักษณะของเมทริกซที่แสดงวาความสัมพันธของตัวแปรได
ขอมูลนี้เปนขอมูลชนิดที่เปนตัวเลขหรือขอมูลเชิงปริมาณที่นับได ชนิดของขอมูลที่เหมาะสมกับการใช
เทคนิคนี้มี 3 ประเภท คือ
1) ขอมูลควรอยูในสเกลอันตรภาคหรือสเกลแบบชวง (Interval Scale)
2) ขอมูลในรูปแบบความถี่การนับจํานวน (Count Data)
3) ขอมูลในรูปแบบทวิภาคที่มีไดเพียง 2 คา คือ คา 0 กับคา 1 (Binary Data)
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ดานตัวแปรตองมุงเนนถึงตัวแปรที่นํามาจัดกลุม ควรเปนตัวแปรที่สําคัญ มีคุณสมบัติที่
สามารถระบุความเปนกลุมยอยได เพื่อใหไดผลลัพธที่ดี
ความคลายของหนวย เปนเทคนิคที่ใชกันทางสถิติ เพื่อใหสามารถใชพิจารณาในการวัดระยะหางของ
วัตถุได
การวัดความหางตองทําการปรับคามาตรฐานของคาตัวแปรกอน แลวคอยเริ่มทําการวัดความ
คลายและตางกัน เพื่อใหทราบถึงความใกลเคียงและความสัมพันธกันของสิ่งที่ตองการวัด ดวยการวัด
ความคลายมีการวัด 2 แบบ คือ
1) การวัดความคลายดวยระยะหาง ถา Case คูใดมีระยะหางกันต่ํา แสดงวา Case คูนั้นอยู
ใกลชิดกัน มีความคลายกันควรอยูกลุมเดียวกัน
2) การวัดความคลายดวยคูของ Case จํานวนคูของ Case ใดมีคามาก แสดงวามีความ
คลายกันควรอยูกลุมเดียวกัน
เทคนิคการวิเคราะหกลุมแบบลําดับชั้น (Hierarchical Cluster Analysis) เปนที่นิยมในการ
แบง Case หรือแบงกลุมตัวแปร เงื่อนไขของเทคนิคนี้คือ
1) จํานวน Case ไมจําเปนตองมีมาก ไมควรเกิน 200 Cases
2) จํานวนกลุมไมจําเปนตองทราบมากอน
3) กลุมของ Case หรือตัวแปรไมจําเปนตองทราบกลุมมากอน
2.3 เทคโนโลยีเครือขายไรสายและระบบเครือขายไรสายของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เครือขายไรสาย (Wireless Network) ถูกคิดคนขึ้นเพื่อใหการติดตอสื่อสารทางไกล ทําได
อยางสะดวกและรวดเร็ว นํามาใชแกปญหาเรื่องของระยะทาง ความยากลําบากในการเขาถึงพื้นที่
เชน ในอดีตการสงขาวจากเมืองหลวงไปยังภูมิภาค ตองใชคนสงขาว ตองใชเวลานานกวาที่ขาวสารนั้น
ถูกสงไปถึงผูรับ หรือการใชวิธีเดินสายสัญญาณจากตนทางไปยังปลายทางที่ทุรกันดาร การเขาถึงพื้นที่
เปนไปไดยาก เปนตน ตอมาสถาบันวิศวกรรมไฟฟาและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสนานาชาติ (The
Institute of Electrical and Electronics Engineers: IEEE) ตั้งอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปน
สถาบันที่กําหนดมาตรฐานทางดานวิศวกรรม เชนไฟฟากําลัง อิเล็กทรอนิกส ระบบแสงและ
โทรคมนาคม เปนตนที่ไดรับการยอมรับทั่วโลด เปนผูกําหนดมาตรฐานการทํางานของระบบเครือขาย
ไรสายที่เรียกวา IEEE802.11a/b/g/n และมาตรฐานของเทคโนโลยีไรสายอีกอยางที่เรียกวา ไฮเปอร
แลน (HyperLAN) เปนมาตรฐานที่ใชในทวีปยุโรป ซึ่งถูกกําหนดโดยสถาบันมาตรฐานคมนาคมแหง
ยุโรป (European Telecommunications Standards Institute: ETSI) เพื่อใหมาตรฐานของ
เทคโนโลยีเครือขายไรสายสองอยางนี้สามารถใชงานไดทั่วไป องคกรพันธมิตรไวไฟ (Wi-Fi Alliance)
หรือเรียกอีกชื่อวา เทคโนโลยีไวไฟ (Wireless Fidelity: Wi-Fi)
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ลักษณะการติดตอระหวางอุปกรณปลอยสัญญาณแบบไรสาย (Wireless Access Point)
เปนศูนยกลางและเชื่อมตอผานอุปกรณไรสายของผูใช (Wireless Device) ที่อยูบริเวณที่ใกลเคียง
โดยทั่วไปแลวมีรัศมีใหบริการประมาณ 50 ถึง 100 เมตร ในอดีตอัตราความเร็วในการรับ-สงขอมูล
เริ่มตนที่ 11 เมกะบิตตอวินาที (Mbps) แตในปจจุบันอัตราความเร็วไมต่ํากวา 54 Mbps และดวย
วิธีการสามารถทําใหอัตราความเร็วเพิ่มสูงขึ้นเปน 108 Mbps แตหากอุปกรณที่รองรับมาตรฐาน
IEEE802.11 สามารถทําใหอัตราความเร็วสูงขึ้นเปน 5 ถึง 10 เทา เทากับอัตราความเร็ว 540 Mbps
ในเอกสารของ บริษัท ซิสโก ซีสเต็มส จํากัด (Cisco Systems, Inc., 2010) ไดนําเสนอไววา
การใชงานไมไดถูกจํากัดใหตองใชงานอยูกับที่ แตยังสามารถใหผูใชเคลื่อนที่ไปยังที่ตาง ๆ ได หากมี
จุดใหบริการเครือขายไรสาย ระบบจัดการชวยใหการใชงานอุปกรณของผูใชสามารถใชงานไดอยาง
ตอเนื่อง โดยเปลี่ยนการเชื่อมตอไปยังจุดเครือขายไรสายที่ใกลกวา เรียกวา การใชงานขามเขต
(Roaming Client Devices) ตามภาพที่ 2.1
ภาพที่ 2.1: การใชงานขามเขต (Roaming Client Devices)

ที่มา: Cisco Systems, Inc. (2010). Cisco IOS software configuration guide for Cisco
aironet access points. Retrieved from http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/
wireless/access_point/12-4_21a_JA1/configuration/guide/scg12421aJA1/
scg12421aJA1-chap1-overview.pdf
จากนโยบายของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ตองการใหมีระบบการสื่อสารแบบไรสาย (Wireless
Campus) และมีความทันสมัยในสิ่งอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ มีการพัฒนาระบบเครือขายไรสาย
ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพอยางตอเนื่อง โดยเพิ่มจุดบริการเพื่อใหครอบคลุมทั่วทั้งวิทยาเขตทุก ๆ ป
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ตั้งแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมา โดยระยะแรกการใหบริการมีการควบคุมอุปกรณกระจายสัญญาณไร
สาย (Wireless Access Point) แบบระบบกระจายศูนย (Distributed Systems) ทําใหการควบคุม
จัดการมีความยากในการใหบริการ การบํารุงรักษา และการเก็บรวบรวมขอมูลการใชงานระบบ
เครือขายไรสายของผูใช ตอมามหาวิทยาลัยไดเปลี่ยนอุปกรณกระจายสัญญาณไรสายของบริษัท ซิส
โก ซีสเต็มส จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตอุปกรณระบบเครือขายที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ มีอุปกรณควบคุม
จากศูนยกลางที่เรียกวา Wireless Services Module: WiSM ทําหนาที่ควบคุมจัดการการรับสง
ขอมูลเพื่อใหผูใชสามารถใชระบบเครือขายไรสายได และมีการเก็บรวบรวมขอมูลการใชงานระบบ
เครือขายไรสาย (Wireless Usage Access) กลับมาเก็บที่สวนกลางทั้งหมดเชนกัน
อยางไรก็ตามการใชงานมีการเก็บขอมูลการใชงานของผูใชนั้นมีความจําเปน เนื่องจากตาม
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2556) เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค คือ ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
เปนพยานหลักฐานสําคัญตอการนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ ซึ่งมีขอความสวนหนึ่ง ดังนี้
“ดวยในปจจุบันการติดตอสื่อสารผานระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเล็กทรอนิกสเริ่มเขาไปมี
บทบาทและทวีความสําคัญเพิ่มขึ้นตามลํา ดับตอระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนแตใน
ขณะเดียวกันการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมีแนวโนมขยายวงกวาง และทวีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรนับเปนพยานหลักฐานสําคัญในการดํา เนินคดีอันเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการสืบสวน สอบสวน เพื่อนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ สมควรกําหนดใหผู
ใหบริการมีหนาที่ในการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรดังกลาว”
การใชงานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 วาดวยการหลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. 2550 มีใจความสําคัญ คือ ผูใหบริการมีหนาที่เก็บรักษาขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอรจากระบบคอมพิวเตอรจากการใชงานของผูใชบริการดวยความมั่นคงปลอดภัย
สามารถระบุรายละเอียดผูใชบริการเปนรายบุคคลไดจริงตามเวลาอางอิงมาตรฐานสากลและสามารถ
จัดเก็บ Log File ไดไมนอยกวา 90 วัน ระบบเครือขายไรสายของมหาวิทยาลัยไดเก็บขอมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอรเมื่อผูใชงานมีการเชื่อมตอเขามาที่ระบบเครือขายไรสาย ขอมูลการเขาใชงานสามารถ
ใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบยอนกลับได
การจัดเก็บ Log File ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรในสวนการใชงานเครือขายไรสายมีการ
จัดเก็บในรูปแบบไฟลที่มีสวนของขอมูลแบงเปนทอน ๆ ใชสัญลักษณลูกน้ํา (Comma) ในการ
แบงแยก โดย Log File เปนไฟลประเภท Comma Separated Values (CSV File) ทําใหสามารถ
บอกไดตามตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1: รูปแบบการจัดเก็บ Log File เครือขายไรสายของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชื่อฟลด
Client Username
Client IP Address
Client MAC
Address
Association Time
Vendor
AP Name
Controller Name
Map Location
SSID
Profile
VLAN ID
Protocol
Session Duration
Policy Type
Avg. Session
Throughput (Kbps)

ตัวอยางขอมูล
XXXXXXXX
XXX.XXX.XXX.XXX
XX:XX:XX:XX:XX:XX
11/06/13 15:45
Intel
k000BU-AirNet-KB00F00
BU-AirNet-KWiSM-A
Default
BU-AirNet
BU-AirNet
XX
802.11n
1 hrs 15 min 12 sec
NOT AVALIABLE
400.5

คําอธิบายฟลด
ชื่อผูใช
หมายเลขไอพีที่ไดจาก WCS
หมายเลขอุปกรณของผูใช
วัน/เดือน/ป ค.ศ. และเวลาที่เริ่มเขาใชงาน
ชื่อยี่หอของการดไรสาย
ชื่ออุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสาย
ชื่อคอนโทรลเลอร
ชื่อตําแหนงติดตั้ง
ชื่อที่ใหบริการ
ชื่อที่ผูใชบริการตั้งคาไว
หมายเลขวงเครือขาย
มาตรฐานที่ผูใชเชื่อมตอ
จํานวนเวลาที่ผูใชใชงาน
กฎที่ตั้งไวจํากัดการใชงาน
ปริมาณคาในขณะผูใชมีการใชงาน หนวย
เปนกิโลไบทตอวินาที

2.4 การเปนเจาของอุปกรณสื่อสารไรสายและการใชอินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวัน
ความสามารถของอินเทอรเน็ตเปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหเกิดการสื่อสารที่ประหยัดเวลา ระยะทาง
และกลายเปนสิ่งสําคัญในชีวิตประจําวัน เชน สามารถใชอินเทอรเน็ตเพื่อตรวจสอบอีเมล อาน
ขอความ ตารางนัดหมาย ใชงานพูดคุยในสังคมออนไลน หรือความบันเทิงอื่น ๆ อีกทั้งอินเทอรเน็ตยัง
มีสวนชวยใหสามารถทํางานไดหลายอยางพรอมกัน เชน สามารถอานหรือสงอีเมลไดในขณะที่กําลัง
ประชุมอยู เปนตน เห็นไดวาอินเตอรเน็ตมีสวนสําคัญตอชีวิตประจําวันเปนอยางมาก
การใชระบบเครือขายไรสายของผูใชในแตละวัน เชื่อมตอผานอุปกรณพกพาหลากหลาย
รูปแบบ เชน คอมพิวเตอรแลปท็อป (Laptop) สมารทโฟน (Smart Phone) และแทปเล็ต (Tablet)
เปนตน โดยอุปกรณเหลานี้มีแนวโนมเพิ่มจํานวนการใชงานขึ้นทุก ซึ่งเทคโนโลยีของอุปกรณสื่อสาร
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พกพา (Mobile Device Technology) ถูกใชในการเรียนเพิ่มขึ้นระหวางผูสอนและผูเรียน เนื่องจาก
ผูสอนมีภารกิจ และหนาที่รับผิดชอบที่มีความหลากหลาย เชน การประชุม การสอนที่มีจํานวน
นักศึกษา และรายวิชาจํานวนมาก ทําใหผูสอนจําเปนตองใชอุปกรณสื่อสารพกพาเพื่อโตตอบกับ
ผูเรียน เชน แจงประกาศ ตอบปญหา ทดสอบยอยเพื่อเก็บคะแนน และแมกระทั้งทําแบบสํารวจ เปน
ตน ในขณะที่ผูเรียนก็สามารถติดตามขอมูล ขาวสารตาง ๆ เหลานี้ไดอยางสะดวก เนื่องจาก ผูเรียนมี
อุปกรณสื่อสารพกพามากขึ้นเรื่อย ๆ
ขอมูลของนักเรียนที่เปนเจาของอุปกรณและการใชงาน (Device Ownership and Usage)
ในป ค.ศ. 2012 ผูเรียนระดับอุดมศึกษามีจํานวนคอมพิวเตอรแลปท็อปถึงรอยละ 86 มีถึงรอยละ 62
ที่มีสมารทโฟน สวนแทปเล็ตก็มีเริ่มมีผูใช (Educause Center for Applied Research, 2012) ได
แสดงตามภาพที่ 2.2
ภาพที่ 2.2: ขอมูลของนักเรียนที่เปนเจาของอุปกรณและการใชงานในป ค.ศ. 2012

ที่มา: Educause Center for Applied Research. (2012). ECAR, study of undergraduate
students and information technology, 2012. Retrieved from
https://net.educause.edu/ir/library/pdf/ERS12 08/ERS1208.pdf.
ตามภาพที่ 2.3 แบบสํารวจ Mobile and eTextbook Survey Summer 2012 ของ
มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลฟลอริดา (University of Central Florida: UCF) จํานวน 933 คน จาก
มหาวิทยาลัย 12 แหง ไดสรุปนักเรียนที่เปนเจาของอุปกรณสื่อสารพกพา (Mobile Device) มีจํานวน
สูงถึงรอยละ 91 ซึ่งเปนสมารทโฟนถึงรอยละ 79 และที่เหลือเปนอุปกรณไอพอดทัช (iPod Touch)
รอยละ 12 แตแทปเล็ตและเครื่องอานหนังสืออิเล็กทรอนิคส (e-Book Reader) ยังคงมีจํานวนนอย
อยูเพียงรอยละ 37 และรอยละ 27 (UCF Center for Distributed Learning, 2012)
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ภาพที่ 2.3: จํานวนนักเรียนที่เปนเจาของอุปกรณสื่อสารพกพาในภาคฤดูรอนป ค.ศ. 2012

ที่มา: UCF Center for Distributed Learning. (2012). Mobile and etextbook survey
summer 2012. Retrieved from http://ucfmobile.ucf.edu/survey/2012/ MobileeTextbook-2012.pdf.
ตามภาพที่ 2.4 แบบสํารวจของนักเรียนที่มีอุปกรณสื่อสารพกพา ประจําป ค.ศ. 2011 ของ
มหาวิทยาลัยแหงเชฟฟลด (University Of Sheffield, 2011) จํานวน 2,180 คน โดยคิดเปนรอยละ
4 จากจํานวนนักเรียนทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไดแสดงวานักเรียนที่ใชอุปกรณสื่อสารพกพาเพื่อใช
กิจกรรมออนไลนในรูปแบบตาง ๆ มีจํานวนมาก ตามภาพที่ 3 และสถานที่ใชภายในวิทยาเขต เชน
การใชงานสูงสุดของสมารตโฟน มีจํานวนรอยละ 93 ในพื้นที่ทางสังคม (Social Spaces) และการใช
งานของคอมพิวเตอรแลปท็อปในหองสมุดมีจํานวนสูงสุดเปนรอยละ 69 เปนตน (University of
Sheffield, 2011)
ภาพที่ 2.4: การใชกิจกรรมออนไลนภายในมหาวิทยาลัยแหงเชฟฟลดในป ค.ศ. 2011

ที่มา: University of Sheffield. (2011). Student mobile device survey 2011. Retrieved
from http://shef.ac.uk/polopoly_fs/1.103665!/file/mobilesurvey2011.pdf.
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มหาวิทยาลัยกรุงเทพไดใหบริการเครือขายไรสายดวยวิธีการลงทะเบียนหมายเลขอุปกรณ
หรือ MAC Address เพื่อใหสามารถเขาใชงานโดยไมจําเปนตองยืนยันตัวตนผานหนาเว็บหรือ Web
Authentication ทําใหทราบถึงขอมูลจํานวนอุปกรณที่ลงทะเบียนไวในแตละเดือน ตามภาพที่ 2.5
ขอมูลแสดงใหเห็นวาตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2557 มีการใชอุปกรณ
เพิ่มขึ้นทุก ๆ เดือนอยางตอเนื่อง (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศูนยคอมพิวเตอร, 2557)
ภาพที่ 2.5: จํานวนผูลงทะเบียนอุปกรณแบบหมายเลขของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ที่มา: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศูนยคอมพิวเตอร. (2557). รายงานจํานวนผูใชและอุปกรณที่ลงทะเบียน
ใชงานของระบบ Internet Account Service. สืบคนจาก http://inet.bu.ac.th/summaryreport.aspx.
จากแบบสํารวจและขอมูลที่กลาวมาพบวา จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางที่เปนเจาของ
อุปกรณสื่อสารพกพาที่สามารถใชอินเทอรเน็ตมีจํานวนสูงแทบทั้งสิ้น การใชงานของนักศึกษาที่ใช
เวลาในสถานที่ เชน หองเรียน หองสมุด และพื้นที่วางตาง ๆ มีจํานวนสูงเชนกัน ขอมูลที่กลาวมาทํา
ใหทราบเพียงจํานวนการใชงานของผูใชในสถานที่เทานั้น แตหากตองการทราบถึงพฤติกรรมการใช
งานของผูใชในสถานที่แตละแบบจําเปนตองอาศัยวิธีการสกัดลักษณะเฉพาะออกมา
2.5 โปรแกรมประยุกตทางสถิติอาร (The R Project for Statistical Computing)
โปรแกรมประยุกตทางสถิติอารเปนภาษาโอเพนซอรสสําหรับการคํานวณทางสถิติและ
กราฟก พัฒนาโดย จอหน แชมเบอรและเพื่อนรวมงาน อารถูกใชเกี่ยวกับสถิติอยางแพรหลายใน
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งานวิจัยตาง ๆ (รูปแบบเชิงเสน, ไมใชเชิงเสน, การทดสอบทางสถิติ, การจําแนกกลุม) อารสามารถ
ประยุกตใชดวยการนําขอมูลจํานวนมากจากฐานขอมูลและใชรวมกับซอรฟแวรหรือโปรแกรมภาษา
อื่น ๆ มาเพื่อใชคํานวณและแสดงผลแบบวิชวลไลเซชั่นได (The R Project for Statistical
Computing, 2013)
2.6 การแสดงผลในลักษณะการสรางวิชวลไลเซชั่น (Visualization)
การสรางภาพผลลัพธ หมายถึง การนําเสนอขอมูลที่เปนรูปแบบตัวเลขหรือขอความเปน
วิชวลไลเซชั่น ดวยเทคนิคการสรางวิชวลไลเซชั่นตาง ๆ เพื่อใหขอมูลที่นําเสนอเกิดความนาสนใจมาก
ขึ้น นํามาชวยในกระบวนการวิเคราะหและทําใหการนําเสนอขอมูลนั้นอานไดงายขึ้น เกิดความเขาใจ
ไดงายขึ้น การแสดงวิชวลไลเซชั่นไมไดมีรูปแบบเฉพาะ แตขึ้นอยูกับความสนใจของนักวิจัยที่เลือก
นํามาใชนําเสนอ (จุฬาพร คํามุงคุล และณัฐธนนท หงสวริทธิ์ธร, 2553)
แฮนเซ็น และจอหนสัน (Hansen & Johnson, 2005) ไดนําเสนอไววา การแสดงวิชวล
ไลเซชั่นเกิดจากการนําขอมูลมาเปลี่ยนรูปแบบดวยวิธีการเปลี่ยนมิติของขอมูล ตัวอยางเชน การนํา
ขอมูลที่เปนแบบสามมิติมาทําใหเปนขอมูลหนึ่งมิติ ขั้นตอนวิธี (Algorithm) การเปลี่ยนรูปขอมูลอยาง
เปนโครงสรางเปนสิ่งสําคัญของการสรางวิชวลไลเซชั่น
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
คาราเบรส และคณะ (Calabrese, et al., 2010) ไดนําเสนอเทคนิคการระบุสถานที่
ลักษณะเฉพาะ (Eigenplaces) เพื่อแบงแยกสถานที่ (Clustering) ภายในมหาวิทยาลัยใหชัดเจน จาก
ขอมูลการใชงานระบบเครือขายไรสาย (Wireless Network Access Logs) ในสถาบันเทคโนโลยี
แมสซาชูเซตส (Massachusetts Institute of Technology) ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกวา
สถาบัน MIT เปนสถาบันที่มีขนาดใหญ ภายในมีสถานที่เพื่อใชงานหลายแบบกระจายกันตามพื้นที่ มี
ลักษณะที่ใชงานตางกันและคลายคลึงกันอยู และมีผูใชงานหลากหลายแบบ เชน นักศึกษา เจาหนาที่
และอาจารย เปนตน
ขอมูลการใชงานระบบเครือขายไรสายของสถาบัน MIT ตามพื้นที่ตาง ๆ เชน หอประชุม
หองเรียน หองคนควาวิจัย โรงอาหาร หองสมุด และที่พัก เปนตน โดยมีจํานวน Access Point
จํานวน 3,053 จุด มีผูใชงานมากถึง 20,000 คน จํานวนการเชื่อมตอมีจํานวนมากกวา 250,000 ครั้ง
ตอวัน แบงชวงเวลาชวงละ 15 นาที ตามรอบการเก็บขอมูลลงฐานขอมูล (Calabrese, et al., 2010)
ขอมูลอยูในชวงฤดูใบไมผลิในป 2006 จํานวน 14 สัปดาห
การสงสัญญาณ Wi-Fi สามารถทําไดทั่วทุกที ซึ่งการสงสัญญาณของ Access Point เปน
ลักษณะคลื่นวิทยุแบบสองทางตางจากการสงสัญญาณวิทยุและโทรทัศน โดยทางดานผูใหบริการ
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เครือขายมีการเก็บขอมูลการใชงานหากมีการเชื่อมตอ Wi-Fi เชน วันเวลาการเขาใชงาน ปริมาณการ
ใชงานขอมูล และตําแหนงการใชงาน เปนตน สิ่งเหลานี้สามารถที่ใหทราบถึงสถานที่ที่ถูกใชงาน
จากผลการทดลองโดยนําขอมูลการใชงานระบบเครือขายไรสายแตละ Access Point มา
แยกขอมูลที่เปนวันหยุดออก ซึ่งไมรวมถึงวันเสารและวันอาทิตย และการใชขอมูลของสัปดาหเริ่ม
ตั้งแตวันจันทร เวลา 10.00 น. เปนตนไป มีการแบงกลุมที่นํามาใชทดลองจํานวน 10 กลุมจาก
ทั้งหมด 90 กลุม และสามารถแบงสถานที่ภายในสถาบันไดจัดประเภทของการใชงานได 3 แบบ
ไดแก สถานที่เรียน (Academic) สถานที่พักผอน (Residential) และ สถานที่ใหบริการ (Service)
นํามาวิเคราะหการแบงกลุม (Clustering Analysis) ประเภทของพื้นที่ไปสรางเปนรูปบนแผนผังของ
สถาบัน ไดทั้งหมด 5 แบบ ไดแก
1) พื้นที่ที่พักผอนในปริมาณมาก (High-volume Residential Spaces)
2) พื้นที่ที่พบปะกันจํานวนมาก (Large Group Meeting Spaces)
3) พื้นที่ที่พักผอนในปริมาณนอย (Low-volume Residential Spaces)
4) พื้นที่ที่ใชเรียนและศึกษาวิจัย (Academic/Research Spaces)
5) พื้นที่สาธารณะ (Public Spaces)
สุขคณาภิบาล, ธวันมาส, รินัลโด และเช็น (Sookhanaphibarn, Thawonmas & Rinaldo
& Chen, 2010) ไดการทดลองไดแบงเปน 2 เหตุการณ ไดแก ทดลองในโลกเสมือนจริงที่เรียกวา
Second Life โดยใชสถานที่ คือ Ritsumeikan Digital Archiving Pavilion หรือเรียกวา RDAP มีผู
เยี่ยมชมจํานวน 36 คนและผลงานจัดแสดงจํานวน 19 ชิ้น และทดลองในสถานที่จริง คือ พิพิธภัณฑ
MIT มีผูเยี่ยมชมจํานวน 45 คนและผลงานจัดแสดงจํานวน 12 ชิ้น โดยทั้งสองแหงใชวิธีการเดียวกัน
คือ บันทึกเวลาที่ผูชมแตละคนที่ใชในการชมผลงานแตละชิ้น นํามาผานเทคนิคการหาสถานที่
ลักษณะเฉพาะ และนํามาแบงสวน (Segmentation) ของพื้นที่แสดงผลงานแตละชิ้น ดวยสีตาง ๆ
สุขคณาภิบาล, ธวันมาส และรินัลโด (Sookhanaphibarn, Thawonmas & Rinaldo,
2012) นําเสนอผลงานการแบงกลุมของงานแสดงศิลปดวยสถานที่ลักษณะเฉพาะวาสิ่งที่สําคัญมาก
ที่สุดของการนําเสนองานศิลปในพิพิธภัณฑ คือ การสรางความประทับใจและความพอใจใหกับผูที่มา
เยี่ยมชม โดยทั่วไปแลวพิพิธภัณฑตองการจัดแสดงผลงานใหผูที่เขามาเยี่ยมชมไดเดินชมผลงานไปทีละ
ชิ้นจนครบรอบงานทั้งหมด และตองการใหผูเขาชมสนใจผลงานและใชเวลามากเปนพิเศษ สงผลให
เกิดความตองการใหการจัดแสดงไดรับความนิยมและประสบผลสําเร็จ ภัณฑารักษตองเรียงลําดับงาน
ศิลปะใหเกิดความนาสนใจและสามารถบอกเลาเรื่องราวของผลงานแตละชิ้น ไดอยางเหมาะสมและ
ตอเนื่องกัน โดยการนําเทคนิคการหาสถานที่ลักษณะเฉพาะ (Eigenplaces) มาเพื่อชวยเปนแนวทาง
ใหกับภัณฑารักษสามารถตัดสินใจจัดแสดงผลงานศิลปะในพิพิธภัณฑหรืองานจัดแสดงใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ดวยการนําขอมูลการใชเวลาของผูเยี่ยมชมกับงานแสดงศิลป
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สุขคณาภิบาล และกันยานุชรัตน (Sookhanaphibarn & Kanyanucharat, 2013) ไดวิจัย
โดยใชเทคนิคการหาองคประกอบหลักดวยวิธีการหาลักษณะเฉพาะ เพื่อหารูปแบบพฤติกรรมประจํา
และแสดงผลลัพธแบบวิชวลไลเซชั่น ดวยการทดลองนําขอมูลการใชงานเครือขายไรสายของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพบางสวนในพื้นที่ที่มีฟงกชันตางกัน 3 แบบ ไดแก หองเรียนลักษณะพื้นที่เพื่อการ
เรียนการสอน โรงอาหารลักษณะพื้นที่เพื่อการพบปะรับประทานอาหาร และหองสมุดลักษณะพื้นที่
เพื่อการคนควาอานหนังสือ และประมวลผลทางคณิตศาสตรและการใชฟงกชันคําสั่งโดยโปรแกรม
ทางสถิติอาร ผลลัพธที่แสดงผลวิชวลไลเซชั่นที่เปนแบบโทนสีความรอนในชวงในเวลาหนึ่งวัน จํานวน
4 รูปแบบแรก และสามารถอานคาแปรผลแตละรูปแบบพฤติกรรมประจําจากโทนสีที่แตกตางกันใน
แตละชวงเวลา หมายถึง รูปแบบของผูคนที่ใชงานในแตละพื้นที่แตกตางกัน
ฉู, ดัตตา และเฮลมี่ (Hsu, Dutta & Helmy, 2007) ไดนําเสนอพฤติกรรมลักษณะเฉพาะ
(Eigenbehaviors) โดยการนําผูใชเครือขายไรสายเพื่อสกัดรูปแบบพฤติกรรมผูใชเพื่อแบงกลุมจาก
สถานที่ตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย 2 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียใต (University of Southern
California) และวิทยาลัยดารทเมาท (Dartmouth College) สามารถแบงกลุมไดมากกวารอย
รูปแบบพฤติกรรม ดวยเทคนิคการหารูปแบบพฤติกรรมเฉพาะอีกวิธี เรียกวา การทําซิงกูลลารแวลูดี
คอมโพซิชั่น (Singular Value Decomposition: SVD)
อีเกิ้ล และเพนทแลนด (Eagle & Pentland, 2009) ไดนําเสนอการใชขอมูลจากสมารทโฟน
ที่ติดตั้งโปรแกรมประยุกตของกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน ที่เก็บรวบรวมขอมูลการรับสาย อุปกรณ
บลูทูธ (Bluetooth) ในบริเวณใกลเคียง และการใชงานอื่น ๆ จากสมารทโฟน เปนตน เพื่อสกัด
รูปแบบพฤติกรรม เฉพาะดวย Eigendecomposition จากสถานที่ใชชีวิตประจําวัน ไดแก ที่ทํางาน
ที่บาน การออกนอกเมือง ไมมีสัญญาณ และปดเครื่อง เปนตน การทํานายพฤติกรรมที่คาดวาจะ
เกิดขึ้น สรุปความผูกพันของกลุมและประเมินความนาจะเปนของความใกลชิดของกลุมตัวอยาง
โอคาดะ, ซาโต, คามิยะ, ยามาดะ และนิตตะ (Okada, Sato, Kamiya, Yamada & Nitta,
2012) ไดนําเสนอผลงานการหาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทํางานในที่ทํางานที่สงผลกับ
ความเครียดจากพนักงานของบริษัท เอ็นอีซี คอรปอเรชัน (NEC Corporation) จํานวน 18 คนมาติด
เครื่องตรวจจับ (Sensor) วาทํากิจกรรมในที่ทํางาน 3 แบบ ไดแก ใชงานคอมพิวเตอรตั้งโตะ ประชุม
พบปะพูดคุยและนอกเหนือจากสองอยางแรกใหถือวาเปนกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อบันทึกขอมูลและนํามา
วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความเครียดและลําดับพฤติกรรมในที่ทํางาน โดยมีการบันทึก
พฤติกรรมตลอดชวงเวลางาน

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
จากการศึกษาผลงานเอกสารวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของในบทที่ผานมา บทนี้อธิบายถึง
รายละเอียดวิธีการในดําเนินการวิจัย ในการพัฒนาระบบแสดงผลวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรม
ประจําจากขอมูลเครือขายไรสายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากภาพที่ 3.1 ระบบมีกรอบการทํางาน
แบงโหมดการทํางาน 2 แบบ ไดแก
แบบออฟไลน (Offline Mode) เปนสวนที่ผูดูแลระบบทําหนาที่นําขอมูลการใชงานระบบ
เครือขายไรสายจากไฟลรูปแบบ CSV ที่ไดจากเขาไวยังระบบ
แบบออนไลน (Online Mode) เปนสวนที่ระบบประมวลผลและวิเคราะหจากการปรับตั้งคา
จากผูใชระบบ
ซึ่งระบบโดยรวมประกอบไปดวยขั้นตอนดังตอไปนี้
1) การเตรียมขอมูลการใชงานระบบเครือขายไรสายจากไฟลรูปแบบ CSV ลงฐานขอมูล
(Prepare Data Process)
2) การประมวลผลและวิเคราะหของระบบ (Analysis Process)
3) การติดตอกับผูใชเพื่อเลือกปรับตั้งคาและการแสดงผลวิชวลไลเซชั่นจากคาขอมูลการใช
งานเครือขายไรสายที่ผูใชเลือก (User Interactive and Result Output)
ภาพที่ 3.1: กรอบการทํางานโดยรวมของระบบ
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3.1 การเตรียมขอมูลการใชงานระบบเครือขายไรสายจากไฟลรูปแบบ CSV ลงฐานขอมูล
(Prepare Data Process)
การเตรียมขอมูลการใชงานระบบเครือขายไรสายไดจากระบบควบคุมเครือขายไรสายของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพในรูปแบบไฟล CSV มีการเก็บขอมูลเพื่อบันทึกขอมูลลงไฟลทุก ๆ 15 นาทีและ
แบงบันทึกแยกไฟลในแตละวัน ภายในไฟลมีฟลดขอมูล (Fields) ดังตารางที่ 2.1 ในงานวิจัยนี้ไดนํา
ขอมูลเทาที่จําเปนมาใช ผูวิจัยไดพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชเตรียมขอมูล ในแตละแถวขอมูล (Record) ได
นําฟลดขอมูลมาใช ไดแก ชื่อผูใช (Client Username) วัน/ เดือน/ ป ค.ศ. และเวลาที่เริ่มเขาใชงาน
(Association Time) จํานวนเวลาที่ใชใชงาน (Session Duration) และชื่ออุปกรณกระจายสัญญาณ
แบบไรสาย (Access Point)
ภาพที่ 3.2: ขั้นตอนการทํางานของสวนการเตรียมขอมูลการใชงานระบบเครือขายไรสายจากไฟล
รูปแบบ CSV ลงฐานขอมูล
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จากภาพที่ 3.2 การเตรียมขอมูลนี้พัฒนาโดยใช ภาษา PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL
ขอมูลที่ไดมาขางตนจําเปนตองทําใหอยูในรูปแบบพรอมใชงาน มีความจําเปนตองแปลงขอมูลนี้ แต
เนื่องดวยขอมูลจากไฟล CSV มีบางขอมูลที่ถูกรูปแบบ โดยใหมีหนาที่ทํางาน ดังนี้
3.1.1 การอานไฟลขอมูล CSV ที่ไดจากระบบควบคุมเครือขายไรสายของมหาวิทยาลัย
ระบบเครือขายไรสายของมหาวิทยาลัยมีการเก็บบันทึกขอมูลการใชลงไฟลรูปแบบ CSV
แบงเปนรายวัน ดังภาพที่ 3.3 งานวิจัยนี้ตองนําไฟลเหลานี้มาการทําความสะอาดขอมูล (Cleansing
Data) โดยเขียนโปรแกรม PHP อานคาในไฟลทีละไฟล CSV จนครบ และทําความสะอาดขอมูลและ
จัดใหขอมูลสามารถเรียกใชไดงายและถูกตอง เนื่องจากผูวิจัยไดพบปญหาบางประการ เชน การ
ปรับปรุงรุนของระบบทําใหรูปแบบวันที่และเวลาเปลี่ยนแปลง หรือเพราะเกิดจากระบบควบคุมหยุด
ทํางานชั่วคราวทําใหไฟล CSV บางไฟลไมสมบูรณ และอีกทั้งตองแยกวันที่และเวลาแยกออกจากกัน
ภาพที่ 3.3: ตัวอยางไฟล CSV ที่ไดจากระบบควบคุมเครือขายไรสายของมหาวิทยาลัย

3.1.2 นําขอมูลแบงเปนชวงเวลา (Periods of time) ของผูใชแตละคน ลงฐานขอมูล
การนับจํานวนการใชงานของผูใชแตละคนที่แบงเปนรายการ ตองแยกขอมูลวันที่และเวลาที่
ออกจากกัน และแปลงเปนเวลา Timestamp (วินาที) เพื่อใหวันที่และเวลาที่เริ่มการใชไดเปน 2
อยาง คือ เวลาเริ่มการใชงาน (Start Usage Timestamp) และวันที่และเวลาที่สิ้นสุดการเขาใชได
เปน เวลาสิ้นสุดการใชงาน (End Usage Timestamp) และเพื่อใหทราบผลตางของระยะเวลาที่ใช
งาน (Duration Usage) ดังตารางที่ 3.1 และนําไปหาลําดับชวงเวลา โดยชวงเวลาแบงเวลาเปนชวง
ละ 15 นาที โดยเริ่มนับเวลา 00:01น. – 00:15น. เปนชวงเวลาแรกของวันและชวงเวลาสุดทายนับ
เวลา 23:46น. – 00:00น. ฉะนั้นชวงเวลาใน 1 วัน ไดเทากับ 96 ชวง ดังตารางที่ 3.2 วิธีการบันทึก
ลงฐานขอมูลมีการบันทึกฟลดขอมูลดังตารางที่ 3.3 ยกตัวอยางเชน หากผูใชเขาใชงาน วันที่ 1
สิงหาคม 2554 เวลา 9:05น. จนถึงเวลา 10:10น. ใหบันทึกทีละรายการเปนชวงเวลาที่ 37, 38,
39,40 และ 41 และหากมีการใชงานขามวัน ใหเริ่มนับชวงเวลาใหม เชน หากผูใชเขาใชงาน วันที่ 1
สิงหาคม 2554 เวลา 23:44น. จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2554 เวลา 00:10น. ใหบันทึกชวงเวลาที่ 95
และ 96 และชวงที่ 1 ของวันถัดไป
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ตารางที่ 3.1: ขอมูลเวลาเริ่มและสิ้นสุดการใชงานแบบ Timestamp
ชื่อฟลดขอมูล
เวลาเริ่มการใชงาน (Start Usage Timestamp)
เวลาสิ้นสุดการใชงาน (End Usage Timestamp)
ระยะเวลาที่ใชงาน (Duration Usage)
ชื่อผูใช (Username)
ชื่ออุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสาย (AP_Name)

ตัวอยางขอมูล
1312141680
1312141983
303
First.last
k016BU-AirNet-KB09F06

ตารางที่ 3.2: ลําดับการแบงชวงเวลาในหนึ่งวัน
Period
NO.

Range
of Time

Period
NO.

Range
of Time

Period
NO.

Range
of Time

Period
NO.

Range
of Time

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

00:01-00:15
00:16-00:30
00:31-00:45
00:46-01:00
01:01-01:15
01:16-01:30
01:31-01:45
01:46-02:00
02:01-02:15
02:16-02:30
02:31-02:45
02:46-03:00
03:01-03:15
03:16-03:30
03:31-03:45
03:46-04:00
04:01-04:15
04:16-04:30
04:31-04:45
04:46-05:00
05:01-05:15
05:16-05:30
05:31-05:45
05:46-06:00

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

06:01-06:15
06:16-06:30
06:31-06:45
06:46-07:00
07:01-07:15
07:16-07:30
07:31-07:45
07:46-08:00
08:01-08:15
08:16-08:30
08:31-08:45
08:46-09:00
09:01-09:15
09:16-09:30
09:31-09:45
09:46-10:00
10:01-10:15
10:16-10:30
10:31-10:45
10:46-11:00
11:01-11:15
11:16-11:30
11:31-11:45
11:46-12:00

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

12:01-12:15
12:16-12:30
12:31-12:45
12:46-13:00
13:01-13:15
13:16-13:30
13:31-13:45
13:46-14:00
14:01-14:15
14:16-14:30
14:31-14:45
14:46-15:00
15:01-15:15
15:16-15:30
15:31-15:45
15:46-15:00
16:01-16:15
16:16-16:30
16:31-16:45
16:46-17:00
17:01-17:15
17:16-17:30
17:31-17:45
17:46-18:00

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

18:01-18:15
18:16-18:30
18:31-18:45
18:46-19:00
19:01-19:15
19:16-19:30
19:31-19:45
19:46-20:00
20:01-20:15
20:16-20:30
20:31-20:45
20:46-21:00
21:01-21:15
21:16-21:30
21:31-21:45
21:46-22:00
22:01-22:15
22:16-22:30
22:31-22:45
22:46-23:00
23:01-23:15
23:16-23:30
23:31-23:45
23:46-00:00

ตารางที่ 3.3: ตัวอยางขอมูลลําดับการใชงานเปนชวงเวลา
ชื่อฟลดขอมูล
ลําดับ (Number)
วันที่เขาใชงาน (Association _Date)
ชวงเวลาที่ใชงาน (Period_Number)
ชื่อผูใช (Username)
ชื่ออุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสาย (AP_Name)

ตัวอยางขอมูล
1
2011-08-01
50
First.last
KB09F06

21

3.1.3 นําขอมูลที่แบงเปนชวงเวลามาแบงเปนไฟลเมทริกซและบันทึกลงฐานขอมูล
นําขอมูลที่ไดจากขอ 3.1.2 มาแบงเปนไฟลเมทริกซของแตละอุปกรณกระจายสัญญาณแบบ
ไรสาย (AP_Name) โดยมีแกนตั้ง คือ วันที่เริ่มแรกจนถึงวันที่สุดทาย แกนนอน คือ ชวงเวลาตั้งแต
ชวงที่ 1 ถึงชวงเวลา 96 และขอมูลในแตละชอง คือ จํานวนครั้งรวมที่ถูกใชงานของผูใชตามวันที่และ
ชวงเวลาดังภาพที่ 3.4 และอานไฟลเมทริกซลงฐานขอมูล
ภาพที่ 3.4: รูปแบบไฟลเมทริกซของอุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสายหนึ่งจุด

3.2 การประมวลผลและวิเคราะหของระบบ (Analysis Process)
การคํานวณเพื่อหาคารูปแบบพฤติกรรมจากการเตรียมขอมูลที่มีอยู โดยใชเทคนิคทาง
คณิตศาสตรเพื่อทําใหไดรูปแบบคาเฉพาะออกมา มี 7 ขั้นตอนดังนี้
1) การทําผลรวมการใชงานอุปกรณกระจายสัญญาณไรสายคาในแตละชองของเมทริกซ
2) การทําคาภายในเมทริกซใหมีสัดสวนที่เทากัน (Matrix Normalization)
3) การทําเมทริกซทวิภาค (Binary Matrix)
4) การขจัดคาเฉลี่ยกลาง (Zero Mean)
5) การทําเมทริกซความแปรปรวนรวม (Covariance Matrix)
6) การหาคาลักษณะเฉพาะและเวกเตอรลักษณะเฉพาะ (Eigenvalue และ Eigenvector)
7) การจัดกลุมของขอมูล (Hierarchical Clustering)
โดยมีอธิบายรายละเอียดในแตละหัวขอ ดังตอไปนี้
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3.2.1 การทําผลรวมการใชงานอุปกรณกระจายสัญญาณไรสายคาในแตละชองของเมท
ริกซ
เมื่อมีหลายเมทริกซของอุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสายแตละตัวถูกเลือกเพื่อตองการ
นําไปวิเคราะห ตองรวบรวมจํานวนการใชในแตละชองของเมทริกซกอน จากภาพ 3.5 คือตัวอยาง
การรวมกันของเมทริกซจํานวน n ตัว
ภาพที่ 3.5: การทําผลรวมของเมทริกซอุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสาย

3.2.2 การทําคาภายในเมทริกซใหมีสัดสวนที่เทากัน (Matrix Normalization)
การวิจัยนี้มีเมทริกซขอมูลเวกเตอร 2 มิติที่มีแกนของขอมูลที่ตางกัน มีหนวยวัดที่ตางกัน ถา
ตองการทําใหขอมูลเวกเตอรที่อยูในแตละชองของเมทริกซสามารถเปรียบเทียบกันได ดวยวิธีการทํา
ใหขอมูลอยูในสัดสวนที่เทากัน เพื่อใหเรื่องของหนวยของแกนขอมูลถูกจํากัดทิ้งไป ตองใชสัดสวนคือ
ผลรวมในการใชงานใน 1 วันมาเปนฐาน ฉะนั้นคาผลรวมในแตละชวงเวลาหลังจากทําสัดสวนที่เทากัน
แลว ทําใหมีคาเทากับ 0 หรือ 1 โดยหากคาในชองเมทริกซเทากับ 0 หมายถึง คาทั้งหมดของผลรวม
คาสัดสวนเทากับ 0 แตหากในชองใดมีคามากกวา 0 แลวทําใหคาสัดสวนเทากับ 1 ตามภาพที่ 3.6
ภาพที่ 3.6: ตัวอยางการทําคาภายในเมทริกซใหมีสัดสวนที่เทากัน (Matrix Normalization)
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3.2.3 การทําเมทริกซทวิภาค (Binary Matrix)
เมื่อไดคา Normalization แลวคาที่ไดมาในแตละชองเมทริกซ จากนั้นตองทําการแปลงคา
เพื่อใหทราบวาในชวงเวลาใด ๆ ในแตละวันมีคนใชหรือไม ดวยการแปลงขอมูลเปนแบบทวิภาค
(Binary) ดวยการนําขอมูลเปรียบเทียบตามเกณฑ (Threshold) ที่มีคาประมาณ 1 สวน 96 ชวงเวลา
หรือคาชวงเวลาใน 1 วัน เทากับคาประมาณ 0.01 ฉะนั้นการแปลงคาตามเกณฑใหเปนเพียงคา 0
และคา 1 โดยคา 0 หมายถึง ไมมีการใชงานในวันที่และชวงเวลาดังกลาว และคา 1 หมายถึงมีการใช
งานในวันที่และชวงเวลาดังกลาว ตามภาพที่ 3.7
ภาพที่ 3.7: ตัวอยางการทําเมทริกซทวิภาค (Binary Matrix)

3.2.4 การขจัดคาเฉลี่ยกลาง (Zero Mean)
เมื่อทําการแปลงคาขอมูลใหอยูในรูปแบบทวิภาคแลว ทําใหทราบถึงชวงเวลาในแตละวันของ
การใชงานและไมใชงาน หลังจากนั้นตองทําการขจัดคาเฉลี่ยกลาง เพื่อใหทราบวาขอมูลในชองใดมีคา
มากกวาคาเฉลี่ย คาใดมีคานอยกวาคาเฉลี่ย ดวยวิธีการตามภาพที่ 3.8
ภาพที่ 3.8: การทําคาเฉลี่ยใหเทากับศูนย (Zero Mean)
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3.2.5 การทําเมทริกซความแปรปรวนรวม (Covariance Matrix)
เนื่องจากมีความสัมพันธกันหลายตัวแปรและใชแทนความเบี่ยงเบน โดยการใชเมทริกซขอมูล
ที่ไดจากขั้นตอนที่ 4 ทําการสลับเปลี่ยนเมทริกซ เรียกวา Matrix Transpose และนํามาคูณกับเมท
ริกซเดิม ทําใหไดเมทริกซจัตุรัสใหมที่มีขนาดเทากับ 96 x 96 ตามภาพที่ 3.9 ขั้นตอนนี้ทําเพื่อให
สามารถใชหาคาลักษณะเฉพาะ (Eigenvalue) และคาเวกเตอรลักษณะเฉพาะ (Eigenvector)
ภาพที่ 3.9: สูตรคํานวณเมทริกซความแปรปรวนรวม

3.2.6 การหาคาลักษณะเฉพาะและเวกเตอรลักษณะเฉพาะ (Eigenvalue และ
Eigenvector)
เมื่อใชฟงคชัน Eigen() จากโปรแกรม R กับเมทริกซความแปรปรวนรวม (COV) ที่หาได
ผลลัพธ ทําใหไดเมทริกซออกมาจํานวน 2 ชุด คือ เมทริกซนี้มีลักษณะเฉียง (Diagonal Matrix) โดย
คาเวกเตอรของแนวทแยงแตละคา เรียกวา คาลักษณะเฉพาะและ เมทริกซจัตุรัส โดยแตละคอลัมน
เรียกวา เวกเตอรลักษณะเฉพาะ หมายถึง รูปแบบลักษณะเฉพาะของขอมูลที่นําเขามา ในที่นี้คือ
ขอมูลของการใชเครือขายเครือขายไรสายใน 24 ชั่วโมง เรียกวา รูปแบบพฤติกรรมการใชเวลา
(Eigenbehavior) ตามภาพที่ 3.10
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ภาพที่ 3.10: คาลักษณะเฉพาะและเวกเตอรลักษณะเฉพาะ

3.2.7 การแบงกลุมแบบลําดับชั้น (Hierarchical Clustering)
การแบงกลุมแบบลําดับชั้น (HC) ดวยคําสั่ง hclust() เกิดจากการหาระยะหาง (Distance)
ดวยคําสั่ง dist() จากองคประกอบหลัก (PC) จากตัวแปรในเมทริกซความแปรปรวนรวม (COV) จาก
คําสั่ง princomp() เพื่อใหคงเหลือขอมูลที่จําเปนเทานั้น ตามภาพที่ 3.11
ภาพที่ 3.11: การทําวิชวลไลเซชั่นของการแบงกลุมแบบลําดับชั้นดวยโปรแกรมประยุกตทางสถิติอาร

3.3 การติดตอกับผูใชเพื่อเลือกปรับตั้งคาและการแสดงผลวิชวลไลเซชั่นจากคาขอมูลการใช
งานเครือขายไรสายที่ผูใชเลือก (User Interactive and Result Output)
เมื่อเตรียมขอมูลลงฐานขอมูลเรียบรอย จากภาพที่ 3.4 ผูใชสามารถใชงานในสวนออนไลน
ผานเว็บบราวเซอรได ตามภาพที่ 3.12 ดวยการปรับตั้งคาได 4 สวน คือ
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ภาพที่ 3.12: หนาจอติดตอกับผูใชเพื่อเลือกปรับตั้งคาระบบแสดงผลวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบ
พฤติกรรมประจําจากขอมูลเครือขายไรสายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3.3.1 สวนปรับตั้งคาชวงของวันที่
ผูใชสามารถเลือกวันที่ไดตามขอบเขตของขอมูลที่มี ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 31
กรกฎาคม 2555 ตองเลือกวันไดอยางนอย 1 วัน ดวยการคลิกเลือกวันที่ตั้งตนและคลิกอีกครั้งในวันที่
ตองการสุดทาย ทําใหวันที่เลือกเปนสีเทา และหากตองการเปลี่ยนเดือนหรือป ใหกดที่ขอความบนหัว
ปฏิทิน การเลือกในสวนนี้ทําใหปรากฏขอความแสดงชวงวันที่ที่เลือกไวทางฝงขวามือของตารางปฏิทิน
3.3.2 สวนปรับตั้งคาอุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสาย
ผูใชสามารถใชสวนควบคุมเพื่อเลือกจากชองรายการที่มีไปยังชองรายการที่ตองการวิเคราะห
โดยเลือกรายการที่เลือกไว (Add ->) หรือยกเลิกรายการที่เลือกไว (<- Clear) หรือเลือกรายการ
ทั้งหมด (Add All ->) และยกเลิกรายการทั้งหมด (<- Clear All)
การอานชื่อรายการอุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสาย ตัวอยาง KB12F02-2 แบงเปน
KB12 หมายถึง อาคาร12 วิทยาเขตกลวยน้ําไท F02 หมายถึง ชั้นที่ 2 ของอาคาร และ -2 หมายถึง
ลําดับหรือตําแหนงของอุปกรณกระสายสัญญาณไรสาย ดังภาพที่ 3.13
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ภาพที่ 3.13: ตัวอยางคําอธิบายชื่ออุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสาย

3.3.3 สวนการประมวลผลและเริ่มตนใหม
ผูใชสามารถเลือกกดปุม Submit เพื่อประมวลผลหลังจากที่เลือกคาเรียบรอยแลว และปุม
Reset เพื่อเริ่มการตั้งคาใหมทั้งหมด
3.3.4 สวนการแสดงผลวิชวลไลเซชั่น
การแสดงผลวิชวลไลเซชั่นแบงเปน 2 สวน คือ การแสดงผลรูปแบบพฤติกรรมเฉพาะและการ
แบงกลุม ตามภาพที่ 3.14
ภาพที่ 3.14: สวนแสดงผลหนาจอรูปแบบพฤติกรรมจากระบบแสดงผลวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบ
พฤติกรรมประจําจากขอมูลเครือขายไรสายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การแสดงผลรูปแบบพฤติกรรมเฉพาะ ที่มีทั้งหมด 96 แบบ งานวิจัยนี้ไดนํามาแสดง
เฉพาะรูปแบบที่มีความสําคัญที่สุด 4 ลําดับแรก (Eigenvector) จัดแสดงไวในลักษณะคอลัมน และ
ในสวนของแถว มีการแสดงทั้งหมด 3 แถว ดังนี้
แถวที่ 1 แสดงการพลอตแบบจุดดวยคาความสัมพันธในชวงวันที่และอุปกรณที่เลือกไว
โดยแสดงแนวแกน X ทั้งหมด 96 ชวงเวลาเปนชวงเวลาแบบ 24 ชั่วโมง ตั้งแตชั่วโมงที่ 0 คือเวลา
00.01น. จนไปถึงชั่วโมงที่ 23 คือเวลา 23.59น.
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แถวที่ 2 แสดงระดับแบบโทนสีความรอน ดวยชวงความสัมพันธที่มีคาระหวางคาติดลบ
จนถึงคาบวกของคาที่ไดจากรูปแบบลักษณะเฉพาะ ไลระดับสีจากสีแดง สีสม สีเหลือง สีครีม และสี
ขาว ตามลําดับ โดยแถวนี้ใชเพื่ออางอิงรูปแสดงในแถวที่ 3
แถวที่3 แสดงระดับแบบโทนสีความรอนจากคาที่ไดจากรูปแบบลักษณะเฉพาะที่เทียบ
คาจากแถวที่ 1 และสีจากแถวที่ 2 เพื่อแสดงผลรูปแบบที่ความแตกตางกันในแตละชวงเวลา
สวนการแสดงกลุมของชวงเวลาที่มีความคลายและระยะใกลเคียงกันใหอยูในกลุม
เดียวกันในลักษณะที่มีความสัมพันธแบบลําดับชั้น (Hierarchical Clustering) โดยงานวิจัยได
แบงกลุมจํานวน 3 กลุมเสมอและใชวิธีการเชื่อมตอแบบสมบูรณ (Complete-linkage) วิธีการนี้
สามารถทําใหทราบถึงความใกลชิดของชวงเวลาที่มากที่สุด ใหเขามาอยูในกลุมเดียวกัน สวนระดับ
ความสูงเปนตัวบงบอกความหางของกลุมแตละกลุม
โดยโปรแกรมมีการคํานวณระยะหางระหวางชวงเวลาทั้งหมด 96 ชวงจากรูปแบบหลัก 4
ลําดับแรกมาแสดงเปนกลุมและเปนลําดับชั้น ตามภาพที่ 3.15
ภาพที่ 3.15: สวนแสดงผลหนาจอการแบงกลุมจากระบบแสดงผลวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบ
พฤติกรรมประจําจากขอมูลเครือขายไรสายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทที่ 4
ผลการศึกษาวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบแสดงผลวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจํา
จากขอมูลเครือขายไรสายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระบบนี้สามารถชวยใหผูดูแลระบบเครือขาย ผูดูแล
จัดการพื้นที่สามารถทราบถึงพฤติกรรมการใชงานและชวงเวลาที่มีการใชงานเปนรูปแบบประจําและ
สามารถแบงกลุมชวงเวลาเดียวกันได จากที่ไดอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีและความรูตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
หลักการและขั้นตอนการพัฒนาระบบที่ผานมา ในบทนีแ้ สดงถึงผลการศึกษาและการแปรผลของ
ระบบการแสดงผลวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจําที่ไดจากระบบโดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ดังตอไปนี้
4.1 การกําหนดชวงวันที่และรายการอุปกรณกระจายสัญญาณไรสายประจําอาคาร
4.2 การสรางวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจํา
4.3 การแสดงผลลัพธวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจําและการแบงกลุม
4.4 การแปรผลลัพธวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจําและการแบงกลุม
4.4.1 การแปรผลลัพธวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจํา
4.4.2 การแปรผลลัพธวิชวลไลเซชั่นของการแบงกลุม
4.5 ตัวอยางการวิเคราะหผลของวิชวลไลเซชั่นในชวงวันเดียวกันและฟงคชันที่มีลักษณะ
คลายกันของ 2 วิทยาเขต
4.1 การกําหนดชวงวันทีแ่ ละรายการอุปกรณกระจายสัญญาณไรสายประจําอาคาร
ในการทําวิจัยผูใชระบบสามารถเลือกวันที่ไดตามขอบเขตที่กําหนดไว คือระหวางวันที่ 1
สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 แตผูวิจัยไดนําปฏิทินการศึกษาประจําปการศึกษา 2554
ตามตารางที่ 4.1 มาใชเพื่อเปนแนวทางในการเลือกชวงวันที่ของขอมูล การเลือกชวงเวลาที่เหมาะสม
เพื่อใชแสดงผลลัพธนั้นควรเลือกชวงเวลาที่มีการใชงาน มีผูคนเขามาใชในสถานที่ ผูวิจัยไดเลือก
ชวงเวลาเรียนของภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2554 คือ ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ถึง 1
กรกฎาคม 2555 มาเปนขอมูล เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนตามปกติของทั้ง 2 วิทยา
เขต สวนสาเหตุที่ไมเลือกชวงภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 เพราะมีการงดการเรียนการ
สอนไปจากเหตุมหาอุทกภัยป 2554 (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สํานักทะเบียนนักศึกษา, 2554)
การเลือกรายการอุปกรณกระจายสัญญาณไรสายเนื่องจากมีอุปกรณไดติดตั้งกระจายอยูใน
สถานที่ตาง ๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเปนจํานวนมาก ผูวิจัยขอเลือกอุปกรณจากลักษณะการใชงานใน
พื้นที่อาคารที่มีลักษณะคลายกันภายใน 2 วิทยาเขต เชน ลักษณะที่อยูในพื้นที่ใชทําการเรียนการสอน
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ลักษณะที่ใชทําศึกษาคนควา หรืออานหนังสือ และลักษณะที่ใชสําหรับทํากิจกรรมตาง ๆ ใชนั่งพูดคุย
หรือรับประทานอาหาร เปนตน
ตารางที่ 4.1: ปฏิทินการศึกษาประจําปการศึกษา 2554
Academic Period

Start Date

End Date

Semester 1/2011 (Study Time)
Semester 1/2011 (Midterm Exam Time)
Semester 1/2011 (Study Time)
Semester 1/2011 (Final Exam Time)
Semester 1/2011 (Break Time)

Jun 13, 2011 Jul 31, 2011
Aug 1, 2011 Aug 8, 2011
Aug 9, 2011 Sep 26, 2011
Sep 27, 2011 Oct 4, 2011
Oct 5, 2011 Jun 3, 2012
Mar 14, 2012
Semester 2/2011 (Study Time)
Jan 4, 2012
Apr 17, 2012
Mar 8, 2012 Mar 15, 2012
Semester 2/2011 (Examination Time)
Apr 18, 2012 Apr 25, 2012
Semester 2/2011 (Break Time)
Apr 26, 2012 May 13, 2012
Semester 3/2011 (Study Time)
May 14, 2012 Jul 1, 2012
Semester 3/2011 (Examination Time)
Jul 2, 2012
Jul 4, 2012
Semester 3/2011 (Break Time)
Jul 5, 2012 Aug 13, 2012
ที่มา: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สํานักทะเบียนนักศึกษา. (2554). ปฏิทินการศึกษาประจําปการศึกษา
2554. สืบคนจาก http://www.bu.ac.th/tha/academic-bachelor-degree-calendar.
html.
4.2 วิธีการเลือกวันที่และอุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย
ตามภาพที่ 4.1 ในสวนนี้เปนหนาหลักสําหรับเลือกคาขอมูลตาง ๆ สามารถเลือกวันที่เปนชวง
ดวยการคลิกเลือกวันที่แรกและเลื่อนเพื่อเลือกวันที่สุดทาย หากตองการเปลี่ยนเดือนหรือเปลี่ยนป
สามารถกดเลือกซาย-ขวาหรือกดที่ชื่อเดือนบนปฏิทินได ตามสวนที่ (1) การเลือกชวงวันที่แรกและ
วันที่สุดทาย ตามสวนที่ (2) ขั้นตอนตอไปสามารถเลือกอุปกรณกระจายสัญญาณไรสายที่ละรายการ
หรือทีละหลายรายการได ตามสวนที่ (3) สามารถเลือกอุปกรณกระจายสัญญาณไรสายใสไวยัง
รายการที่ตองการเลือกจากปุมคอนโทรลทั้งหมด 4 ปุม ตามสวนที่ (4) ไดแก ปุม (Add ->) หมายถึง
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เลือกรายการที่เลือกไว ปุม (<- Clear) หมายถึง ยกเลิกรายการที่เลือกไว ปุม (Add All ->) เลือก
รายการทั้งหมด และปุม (<- Clear All) หมายถึง ยกเลิกรายการทั้งหมด เมื่อทําการเลือกรายการ
ตามตองการแลว ทําใหปรากฏชื่ออุปกรณในกรอบฝงขวามือ ตามสวนที่ (5) และตามสวนที่ (6)
สามารถเลือกกดปุม Submit เพื่อประมวลผลหลังจากที่เลือกคาเรียบรอยแลว และปุม Reset เพื่อ
เริ่มการตั้งคาใหมทั้งหมด
เมื่อระบบประมวลผลเสร็จเรียบรอย ทําใหเกิดภาพวิชวลไลเซชั่นขึ้น 2 ภาพดานลางของสวน
รายการตัวเลือกเพื่อใชสําหรับวิเคราะหตอไป
ภาพที่ 4.1: สวนหนาจอติดตอกับผูใชเพื่อเลือกปรับตั้งคาระบบ

4.3 การสรางวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจําและการแบงกลุม
หลังจากไดเลือกคาตาง ๆ แลว ระบบทําการอานคาจากฐานขอมูลจากชวงวันที่ 14
พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 และนํามาคํานวณเบื้องตนและไดผลลัพธเปนไฟล
รูปแบบ CSV ภายในไฟลมีลักษณะขอมูลเปนแบบเมทริกซ ตามภาพที่ 4.2 และระบบมีการนําขอมูล
ภายในไฟลไปใชสําหรับไฟล (R Script File) ที่เปนชุดคําสั่งของโปรแกรม R สําหรับประมวลผลและ
สรางภาพวิชวลไลเซชั่นเพื่อใชสําหรับการวิเคราะห
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ภาพที่ 4.2: สวนของไฟล CSV ที่มีลักษณะขอมูลแบบเมทริกซ

การแสดงคาโทนสีความรอน (Heat Tone) สําหรับรูปแบบพฤติกรรม การไลโทนสีจากสีเขม
ไปยังสีออนโดยเทียบคาจากตัวเลขที่ไดจากคาเวกเตอรลักษณะเฉพาะที่มีชวงตั้งแตคาลบ คาศูนยและ
คาบวก ตามชวงของเวกเตอรนั้น ๆ ซึ่งแตละรูปแบบมีคาแตกตางกัน ฉะนั้นทําใหการไลสีมีความ
ตางกัน แตสามารถอานคาไดตามปกติ ตามตารางที่ 4.2
1) แดงเขม – แดงออน (คาลบ) หมายถึง คารูปแบบการใชงานนอยจนถึงไมมีการใชงาน
2) สมเขม – สมออน (คาศูนย) หมายถึง คารูปแบบการใชงานแบบมีปกติทั่วไป
3) เหลืองเขม – ขาว (คาบวก) หมายถึง คารูปแบบการใชงานที่คอนขางมากถึงมากที่สุด
ตารางที่ 4.2: ความหมายของคาสีที่แสดงรูปแบบพฤติกรรมประจํา

แถบลําดับโทนสี
ชวงโทนสี

แดงเขม –
แดงออน

สมเขม –
สมออน

เหลืองเขม –
ขาว

คาเวกเตอรลักษณะเฉพาะ

คาลบ

คาศูนย

คาบวก

รูปแบบการใชงาน

ไมมี – มีนอย

มีปกติทั่วไป

มีมาก – มีมากที่สุด
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การอานคาตัวเลขชั่วโมง ตามที่ไดกลาวไวในบทที่ 3 นั้น ภาพวิชวลไลเซชั่นมีการแสดงเวลาที่
สเกลดานลางเปนแบบ 1 วัน แสดงตัวเลขแบบรายชั่วโมง ซึ่งแสดงสเกลยอยทั้งหมด 96 ชวง โดยมี
แถบโทนสีของแตละชวง และแบง 4 ชวงเวลานับเปน 1 ชั่วโมง ตั้งแตชั่วโมงที่ 0 จนถึงชั่วโมงที่ 23
ตามภาพที่ 4.3
ภาพที่ 4.3: การแบงชวงเวลาของวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจํา

ภาพที่ 4.4: วิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจําในอุปกรณที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อ
การเรียนการสอน

ตามภาพที่ 4.4 ภาพแสดงบนเว็บเพจตามสวน (1) สวนหัวของภาพแสดงถึงชวงวันที่เลือก
และชื่ออุปกรณที่เลือกมาสําหรับสรางรูปแบบพฤติกรรมประจํา ถัดมาการจัดจํานวนภาพทั้งหมด 4
คอลัมน (แนวตั้ง) ในสวนนี้เปนการแสดงรูปแบบพฤติกรรมประจําแบบที่ 1 ถึงแบบที่ 4 และ 3 แถว
(แนวนอน) ในสวนของแถวที่ 1 คือ วิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจําของวัน แสดงเวลาแต
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ละชองตั้งแต เวลาชั่วโมง 00 ถึง 23 การไลสีโทนความรอน (Heat tone) มีการเทียบคาสเกลโทนสี
ของเวกเตอรลักษณะเฉพาะตามแถวที่ 2 (Scale of Eigenvector) ใหสังเกตคาโทนสีแดงถึงโทนสีขาว
หรือดูคาโทนสีเทียบกับคาเวกเตอรลักษณะเฉพาะในแถวที่ 3 (Eigenvector)
การแสดงคาวิชวลไลเซชั่นการแบงกลุมแบบลําดับชั้น (Hierarchical Clustering) เปน
ลักษณะโครงสรางแบบตนไม (Tree) ที่มีใบ (Leaf) หมายถึง ตัวแปรหรือเคส (Object) ที่เรานํามา
พิจารณาเพื่อแบงกลุม ในที่นี้หมายถึงชวงเวลา และมีกิ่ง (Branch) ที่เชื่อมกันบอกถึงความคลายกัน
ระหวางตัวแปรหรือเคส โดยดูจากความสูง (Height) บอกถึงระยะความใกลเคียงกันหากระยะสั้น
แสดงวามีความใกลเคียงกันและระยะยาวแสดงถึงความหางไกลกัน และกรอบสีแดง (Cluster)
หมายถึง กลุมของตัวแปรหรือเคสที่คลายและใกลเคียงกัน ตามภาพที่ 4.5 กลุมที่ 1 มีสมาชิกคือ {00,
00, 01, 04} หรือ {00-01, 04} กลุมที่ 2 มีสมาชิกคือ {10, 11, 12,13} หรือ {10-13} เปนตน ตาม
ตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3: การแปรผลของวิชวลไลเซชั่นการจัดกลุมที่คลายกันและใกลชิดกัน
ลักษณะฟงคชัน
กลุมตัวแปร

โครงสรางกลุม
{00-01, 04}, {10-14}

ภาพที่ 4.5: การแบงกลุมชวงเวลาของวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจํา
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4.4 การแปรผลลัพธวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจําและการแบงกลุม
4.4.1 การแปรผลลัพธวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจํา
เนื่องจากผลลัพธวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจําและการวิเคราะหกลุมที่ไดจาก
ระบบที่พัฒนาสามารถปรับคาชวงวันที่และรายการอุปกรณไดตามตองการ ผูวิจัยขอยกตัวอยางการ
แปรผลลัพธจากระบบ โดยยกตัวอยางจากขอมูลที่กําหนดไวจากขอ 4.1 คือ ชวงเวลาของภาค
การศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2554 คือระหวางวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2555
ของอุปกรณที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อการเรียนการสอน ทําใหไดภาพผลลัพธวิชวลไลซั่นของ
รูปแบบพฤติกรรมประจํา ตามภาพที่ 4.4
ภาพที่ 4.6: ภาพขยายวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจํารูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 ใน
อุปกรณที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อการเรียนการสอน

ตามภาพที่ 4.6 เปนภาพขยายจากรูปแบบพฤติกรรมประจําแบบที่ 1 ตามภาพที่ 4.4 จากใน
สวนกรอบสีเขียว มาแสดงตามสวนที่ (2) (3) และ (4) ในรูปแบบนี้เปนลักษณะรูปแบบของกลุมคนที่
ใชงานในสถานที่นั้น ๆ ซ้ํากันมากที่สุด ลักษณะรูปแบบที่ 2 ตามสวนที่ (5) (6) และ (7) เปนลักษณะ
รูปแบบของกลุมคนที่ใชงานในสถานที่นั้น ๆ ซ้ํากันรองลงไปตามลําดับ ทั้งนี้ลักษณะรูปแบบถัดไปการ
ซ้ํากันเกิดนอยลงไป จนบางครั้งไมอาจนํามาใชแปรผลได ดังนั้นควรพิจารณาลักษณะรูปแบบลําดับตน
กอน สวนการอธิบายคาในรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 โดยอธิบายตามตารางที่ 4.4 และตารางที่ 4.5
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ตารางที่ 4.4: คาการแปรผลวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมที่ 1 ของเวลาในอุปกรณที่มีฟงคชันที่
เปนลักษณะการเรียนการสอน
โทนสี

คาเวกเตอร
ลักษณะเฉพาะ

ลักษณะการใชงาน

แดงเขม - แดงออน

-0.15 ถึง -0.05

ไมมี – มีนอย

สมเขม – สมออน

0.00 ถึง 0.05

เหลืองเขม – ขาว

0.10 ถึง 0.20

มีทั่วไป

ชวงเวลา
ชั่วโมงที่ 1 ถึง ชั่วโมงที่ 8
ชั่วโมงที่ 0 ถึง ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 9 ถึง ชั่วโมงที่ 12
ชั่วโมงที่ 21 ถึง ชั่วโมงที่ 23

มีมาก – มีมากที่สุด ชั่วโมงที่ 13 ถึง ชั่วโมงที่ 21

ตามสวนที่ (2) คือ ภาพสวนขยายของรูปแบบพฤติกรรมที่ 1 สามารถอธิบายวิธีแปรผลวิชวล
ไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจําที่ 1 ที่มีลักษณะรูปแบบของกลุมคนที่ใชงานในสถานที่นั้น ๆ ซ้ํา
กันมากที่สุด โดยมีคาตามตารางที่ 4.4
1) มีลักษณะการใชงานนอยจนถึงไมมี ชวงคาระดับอยูในชวง -0.15 ถึงคา -0.05 ตามสวนที่
(3) ในชวงเวลาประมาณชั่วโมงที่ 0 ถึง ชั่วโมงที่ 7 ชัดเจน ตามสวนที่ (2)
2) มีลักษณะการใชงานทั่วไป ชวงคาระดับอยูในชวง 0.00 ถึงคา 0.05 ตามสวนที่ (3)
ในชวงเวลาประมาณชั่วโมงที่ 8 ถึง ชั่วโมงที่ 12 และชั่วโมงที่ 21 ถึง ชั่วโมงที่ 23 ชัดเจน ตามสวนที่
(2)
3) มีลักษณะการใชงานมาก ชวงคาระดับอยูในชวง 0.10 ถึงคา 0.20 ตามสวนที่ (3) ในชวง
เวลาประมาณชั่วโมงที่ 13 ถึง ชั่วโมงที่ 20 ชัดเจน ตามสวนที่ (2)
ตามสวนที่ (5) อธิบายวิธีแปรผลวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจําที่ 1 ที่มีลักษณะ
รูปแบบของกลุมคนที่ใชงานในสถานที่นั้น ๆ ซ้ํากันรองลงมา โดยมีคาตามตารางที่ 4.5
1) มีลักษณะการใชงานนอยจนถึงไมมี ชวงคาระดับอยูในชวง -0.20 ถึงคา -0.10 ตามสวนที่
(6) ในชวงเวลาประมาณชั่วโมงที่ 18 ถึง ชั่วโมงที่ 20 ชัดเจน ตามสวนที่ (5)
2) มีลักษณะการใชงานทั่วไป ชวงคาระดับอยูในชวง 0.00 ถึงคา 0.05 ตามสวนที่ (6)
ในชวงเวลาประมาณชั่วโมงที่ 0 ถึง ชั่วโมงที่ 10 ชั่วโมงที่ 15 ถึงชั่วโมงที่ 17 และชั่วโมงที่ 21 ถึง
ชั่วโมงที่ 23 ชัดเจน ตามสวนที่ (5)
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3) มีลักษณะการใชงานมาก ชวงคาระดับอยูในชวง 0.10 ถึงคา 0.20 ตามสวนที่ (6) ในชวง
เวลาประมาณชั่วโมงที่ 11 ถึง ชั่วโมงที่ 14 ชัดเจน ตามสวนที่ (5)
ตารางที่ 4.5: คาการแปรผลวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมที่ 2 ของเวลาในอุปกรณที่มีฟงคชันที่
เปนลักษณะการเรียนการสอน
โทนสี

คาเวกเตอร
ลักษณะเฉพาะ

ลักษณะการใชงาน

ชวงเวลา

แดงเขม - แดงออน

-0.20 ถึง -0.10

ไมมี – มีนอย

ชั่วโมงที่ 18 ถึง ชั่วโมงที่ 20

มีทั่วไป

ชั่วโมงที่ 0 ถึง ชั่วโมงที่ 10
ชั่วโมงที่ 15 ถึง ชั่วโมงที่ 17
ชั่วโมงที่ 21 ถึง ชั่วโมงที่ 23

สมเขม – สมออน

0.00 ถึง 0.10

เหลืองเขม – ขาว

0.20 ถึง 0.30

มีมาก – มีมากที่สุด ชั่วโมงที่ 11 ถึง ชั่วโมงที่ 14

หลังจากที่ไดสังเกตผลลัพธวิชวลไลเซชั่นแลว สามารถวิเคราะหสรุปไดวาการใชงานใน
สถานที่ลักษณะฟงคชันแบบการเรียนการสอนจากรูปแบบพฤติกรรมประจําทั้ง 2 แบบ มีการถูกใช
ประจําจนเกิดรูปแบบพฤติกรรมประจําในชวงกลางวันจนไปถึงชวงค่ํา และเกิดรูปแบบประจําที่ไมถูก
ใชงานหรือใชงานเบาบางในชวงนอกเวลาทําการถึงชวงเชา ทั้งนี้อาจเปนไปไดวาในชวงเที่ยง สถานที่ที่
มีลักษณะแบบการเรียนการสอนยังคงเกิดการเรียนการสอนอยู สวนรูปแบบที่ 1 ในชวงเย็นไปจนถึง
ค่ําเปนเพราะนักศึกษายังคงถูกใชงานในพื้นที่อยูเสมอเชนกัน
4.4.2 การแปรผลลัพธวิชวลไลเซชั่นของการแบงกลุม
การแสดงวิชวลไลเซชั่นของการแบงกลุม สวนหัวของภาพมีการแสดงถึงชวงวันที่เลือก และ
ชื่ออุปกรณที่เลือกมา มีแนวนอน (แกน X) เปนตัวเลขชั่วโมงของวันและแนวตั้ง (แกน Y) แสดงความ
สูงหรือระยะหาง (Height) ถัดมาการแสดงโครงสรางลําดับชั้น (Hierarchical) โดยมีเลขชั่วโมงเปนใบ
(Leaf) ซึ่งมีเสนโยงถึงกันในแตละลําดับ หมายถึง คาตัวแปรที่อยูกลุมเดียวกัน มีความคลายกันหรือ
ใกลชิดกัน หากคาใดไมคลายหรือไกลออกไปก็ถูกจัดไปอยูคนละกลุมกัน ในงานวิจัยนี้ไดแบงกลุม
จํานวน 3 กลุม และพิจารณากลุมใหสังเกตชวงของเลขชั่วโมงที่เปนเลขสวนมากในแตละกลุม เพื่อบง
บอกถึงชวงเลาที่เปนกลุมเดียวกัน ตามภาพที่ 4.7
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ภาพที่ 4.7: วิชวลไลเซชั่นของการวิเคราะหกลุมของเวลาในอุปกรณที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อการ
เรียนการสอน

ตารางที่ 4.6: การแปรผลของวิชวลไลเซชั่นการจัดกลุมของเวลาที่มีการใชงานคลายกันจากการใช
อุปกรณที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อการเรียนการสอน
ลักษณะฟงคชัน
แบบการเรียนการสอน

โครงสรางกลุมของชวงเวลา
{13-21}, {00-01, 09-12, 21-23}, {01-08}

จากตารางที่ 4.6 พบวาการแบงกลุมชวงเวลาได 3 กลุม โดยสมาชิกในกลุมชวงเวลาที่ซ้ํากัน
ตามคําอธิบายตามภาพที่ 4.8-4.10 ซึ่งเปนภาพขยายของแตละกลุมมีความใกลเคียงกันสามารถนํา
กลุมไปเทียบกับการแปรผลภาพวิชวลไลเซชั่นไดอีกครั้งวาเปนกลุมประเภทใด ทั้งนี้การแบงกลุมนี้มี
ความใกลเคียงหรือเหมือนกับรูปแบบพฤติกรรมประจําที่ 1
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ภาพที่ 4.8: ภาพขยายกลุมที่ 1 ของวิชวลไลเซชั่นของการวิเคราะหกลุมของเวลาในอุปกรณที่มี
ฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อการเรียนการสอน

ตามภาพที่ 4.8 แสดงใหเห็นบางสวนของกลุมโดยสามารถนํามาวิเคราะหได มีคาสมาชิกดังนี้
{20, 20, 18, 16, 17, 19, 20, 19, 18, 18, 18, 19, 15, 16 , 16, 15, 15, 14, 14, 17, 16, 17, 17,
14, 14, 13, 13, 13, 13, 21, 21} มีคาความสูง (Height) ประมาณ 50 ทําการรวบรวมเลขชั่วโมงได
เปน {13-21} เปนเลขชั่วโมงของกลุมที่ 1 ไดแก เลข 13 ถึงเลข 21 หมายความวาเวลาชั่วโมงที่ 13 ถึง
เวลาชั่วโมงที่ 21 เปนชวงเวลาที่คลายกันและใกลเคียงกัน

40

ภาพที่ 4.9: ภาพขยายกลุมที่ 2 ของวิชวลไลเซชั่นของการวิเคราะหกลุมของเวลาในอุปกรณที่มี
ฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อการเรียนการสอน

ตามภาพที่ 4.9 แสดงใหเห็นบางสวนของกลุมโดยสามารถนํามาวิเคราะหได มีคาสมาชิกดังนี้
{01, 09, 01, 09, 09, 09, 23, 23, 23, 22, 22, 22, 22, 21 , 21, 00, 00, 00, 00, 10, 10, 10, 10,
11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12} มีคาความสูง (Height) ประมาณ 50 ทําการรวบรวมเลขชั่วโมง
ไดเปน {00-01, 09-12, 21-23} เลขชั่วโมงของกลุมที่ 2 ไดแก เลข 00 01 09 ถึงเลข 12 และเลข 21
ถึงเลข 23 มีการแบงเปนชวงใหญ ๆ 3 ชวง หมายความวาเวลาเวลาชั่วโมงที่ 0 ถึงเวลาชั่วโมงที่ 1
เวลาชั่วโมงที่ 9 ถึงเวลาชั่วโมงที่ 12 และเวลาชั่วโมงที่ 21 ถึงเวลาชั่วโมงที่ 23 เปนชวงเวลาที่
คลายกันและใกลเคียงกัน
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ภาพที่ 4.10: ภาพขยายกลุมที่ 3 ของวิชวลไลเซชั่นของการวิเคราะหกลุมของเวลาในอุปกรณที่มี
ฟงคชันที่เปนลักษณะการเรียนการสอน

ตามภาพที่ 4.10 แสดงใหเห็นบางสวนของกลุมโดยสามารถนํามาวิเคราะหได มีคาสมาชิกดังนี้
{07, 06, 08, 07, 08, 06, 07, 07, 07, 08, 03, 03, 02, 04 , 05, 05, 05, 05, 04, 04, 08, 03, 04,
01, 01, 02, 02, 02, 03} มีคาความสูง (Height) ประมาณ 50 ทําการรวบรวมเลขชั่วโมงไดเปน {0108} เลขชั่วโมงของกลุมที่ 3 ไดแก เลข 01 ถึงเลข 08 หมายความวาเวลาชั่วโมงที่ 1 ถึงเวลาชั่วโมงที่
8 เปนชวงเวลาที่คลายกันและใกลเคียงกัน
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4.5 ตัวอยางการวิเคราะหผลของวิชวลไลเซชั่นในชวงวันเดียวกันและฟงคชันที่มีลักษณะ
คลายกันของ 2 วิทยาเขต
ผลการวิเคราะหผลลัพธที่ถูกสรางจากระบบวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจําเพื่อ
สังเกตลักษณะรูปแบบพฤติกรรมประจําและการแบงกลุมตามลักษณะฟงคชันใชงานที่เหมือนกันของ
ทั้ง 2 วิทยาเขตมีความคลายกันหรือไม โดยเปรียบเทียบขอมูลจากชวงเวลาตามที่กําหนดในขอ 4.1
และเลือกอุปกรณกระจายสัญญาณไรสายในลักษณะฟงคชันการใชงาน 3 แบบ ไดแก
1) ลักษณะพื้นที่เพื่อการเรียนการสอน
2) ลักษณะพื้นที่เพื่อรับประทานอาหารพบปะพูดคุย
3) ลักษณะพื้นที่เพื่อการอานหนังสือและคนควา
4.5.1 ลักษณะพื้นที่เพื่อการเรียนการสอน
แสดงการเปรียบเทียบวิชวลไลเซชั่นของการวิเคราะหชวงของเวลาในการใชงานอุปกรณที่มี
ฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อการเรียนการสอนทั้ง 2 วิทยาเขต ตามภาพที่ 4.11 สามารถสรุปชวงเวลา
ของรูปแบบพฤติกรรมประจําไดตามตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7: การเปรียบเทียบคาแปรผลวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมที่ 1 ของชวงเวลาใน
อุปกรณที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อการเรียนการสอนทั้ง 2 วิทยาเขต
ชวงเวลา
รูปแบบ
ลักษณะการใชงาน
พฤติกรรม เพื่อการเรียนการสอน
วิทยาเขตกลวยน้ําไท
วิทยาเขตรังสิต
ไมมี – มีนอย
ชั่วโมงที่ 0 ถึง ชั่วโมงที่ 7 ชั่วโมงที่ 0 ถึง ชั่วโมงที่ 4
ชั่วโมงที่ 8 ถึง ชั่วโมงที่ 12 ชั่วโมงที่ 5 ถึง ชั่วโมงที่ 12
รูปแบบที่ 1
มีทั่วไป
ชั่วโมงที่ 21 ถึง ชั่วโมงที่ 23 ชั่วโมงที่ 18 ถึง ชั่วโมงที่ 23
มีมาก – มีมากที่สุด ชั่วโมงที่ 13 ถึง ชั่วโมงที่ 20 ชั่วโมงที่ 13 ถึง ชั่วโมงที่ 17
ไมมี – มีนอย
ชั่วโมงที่ 18 ถึง ชั่วโมงที่ 20 ชั่วโมงที่ 6 ถึง ชั่วโมงที่ 7
ชั่วโมงที่ 0 ถึง ชั่วโมงที่ 10 ชั่วโมงที่ 0 ถึง ชั่วโมงที่ 5
มีทั่วไป
ชั่วโมงที่ 15 ถึง ชั่วโมงที่ 17 ชั่วโมงที่ 12 ถึง ชั่วโมงที่ 13
รูปแบบที่ 2
ชั่วโมงที่ 21 ถึง ชั่วโมงที่ 23
ชั่วโมงที่ 11 ถึง ชั่วโมงที่ 14 ชั่วโมงที่ 8 ถึง ชั่วโมงที่ 11
มีมาก – มีมากที่สุด
ชั่วโมงที่ 14 ถึง ชั่วโมงที่ 16
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ภาพที่ 4.11: วิชวลไลเซชั่นของการวิเคราะหกลุมของชวงเวลาในอุปกรณที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะ
เพื่อการเรียนการสอนทั้ง 2 วิทยาเขต

จากภาพที่ 4.11 รูปแบบพฤติกรรมประจําที่ 1 (Eigenbehavior #1) ของทั้งสองวิทยาเขตมี
ความเหมือนกันในชวงเวลากลางวัน แตวิทยาเขตรังสิตเกิดรูปแบบประจําที่การใชงานมากในชวง
ระยะเวลาที่สั้นกวา แตยังคงมีการใชงานตอบางประปรายความเปนไปไดวาถึงหมดชวงเวลาเรียน ก็ยัง
มีผูคนใชงานอยู สวนรูปแบบพฤติกรรมประจําที่ 2 (Eigenbehavior #2) ของทั้งสองวิทยาเขตมี
รูปแบบของชวงที่ใชประจําเฉพาะชวงกลางวันนั้น
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การแบงกลุมเพื่อวิเคราะหกลุมของเวลาที่มีการใชงานคลายกันจากการใชอุปกรณที่มีฟงคชัน
ที่เปนลักษณะเพื่อการเรียนการสอนทั้ง 2 วิทยาเขต ตามภาพที่ 4.12 สามารถสรุปชวงเวลาของ
รูปแบบพฤติกรรมประจําไดตามตารางที่ 4.7
ภาพที่ 4.12: วิชวลไลเซชั่นของการวิเคราะหกลุมของเวลาในอุปกรณที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อ
การเรียนการสอนทั้ง 2 วิทยาเขต
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ตารางที่ 4.8: การแปรผลของวิชวลไลเซชั่นการจัดกลุมของเวลาที่มีการใชงานคลายกันจากการใช
อุปกรณที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อการเรียนการสอนทั้ง 2 วิทยาเขต
สถานที่

โครงสรางกลุมของชวงเวลา

วิทยาเขตกลวยน้ําไท

{13-21}, {00-01, 09-12, 21-23}, {01-08}

วิทยาเขตรังสิต

{13-17}, {01-05}, {00-01, 05-12, 17-23}

4.5.2 ลักษณะพื้นที่เพื่อรับประทานอาหารพบปะพูดคุย
การเปรียบเทียบวิชวลไลเซชั่นของการวิเคราะหชวงของเวลาในการใชงานอุปกรณที่มีฟงคชัน
ที่เปนลักษณะเพื่อรับประทานอาหารพบปะพูดคุยทั้ง 2 วิทยาเขต ตามภาพที่ 4.13 สามารถสรุป
ชวงเวลาของรูปแบบพฤติกรรมประจําไดตามตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9: การเปรียบเทียบคาแปรผลวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมที่ 1 ของชวงเวลาใน
อุปกรณที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อรับประทานอาหารพบปะพูดคุยทั้ง 2 วิทยาเขต
รูปแบบ
พฤติกรรม

ลักษณะการใชงาน
เพื่อรับประทาน
อาหารพบปะพูดคุย
ไมมี – มีนอย

รูปแบบที่ 1

มีทั่วไป

ชวงเวลา
วิทยาเขตกลวยน้ําไท
ชั่วโมงที่ 0 ถึง ชั่วโมงที่ 6

วิทยาเขตรังสิต
ชั่วโมงที่ 0 ถึง ชั่วโมงที่ 9

ชั่วโมงที่ 7 ถึง ชั่วโมงที่ 12 ชั่วโมงที่ 10 ถึง ชั่วโมงที่ 12
ชั่วโมงที่ 20 ถึง ชั่วโมงที่ 23 ชั่วโมงที่ 19 ถึง ชั่วโมงที่ 23

มีมาก – มีมากที่สุด ชั่วโมงที่ 13 ถึง ชั่วโมงที่ 19 ชั่วโมงที่ 13 ถึง ชั่วโมงที่ 18
ไมมี – มีนอย
รูปแบบที่ 2

มีทั่วไป

ชั่วโมงที่ 0 ถึง ชั่วโมงที่ 7
ชั่วโมงที่ 14 ถึง ชั่วโมงที่ 19
ชั่วโมงที่ 11 ถึง ชั่วโมงที่ 13
ชั่วโมงที่ 20 ถึง ชั่วโมงที่ 23

มีมาก – มีมากที่สุด ชั่วโมงที่ 8 ถึง ชั่วโมงที่ 10

ชั่วโมงที่ 0 ถึง ชั่วโมงที่ 2
ชั่วโมงที่ 18 ถึง ชั่วโมงที่ 23
ชั่วโมงที่ 3 ถึง ชั่วโมงที่ 6
ชั่วโมงที่ 14 ถึง ชั่วโมงที่ 17
ชั่วโมงที่ 7 ถึง ชั่วโมงที่ 13
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ภาพที่ 4.13: วิชวลไลเซชั่นของการวิเคราะหกลุมของเวลาในอุปกรณที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อ
รับประทานอาหารพบปะพูดคุยทั้ง 2 วิทยาเขต

จากภาพที่ 4.13 สามารถวิเคราะหสรุปไดวาการใชงานในสถานที่ลักษณะฟงคชันแบบ
รับประทานอาหารพบปะพูดคุยจากรูปแบบพฤติกรรมประจําทั้ง 2 แบบของทั้ง 2 วิทยาเขต ไดวา ใน
รูปแบบที่ 1 มีรูปแบบการใชงานที่คลายกัน คือ ในชวงเวลานอกทําการอาจมีผูใชเบาบางถึงไมมี แต
ชวงเวลากลางวันจนถึงค่ํานั้นมีการใชงานมากจนเกิดรูปแบบที่ชัดเจน สวนรูปแบบที่ 2 มีรูปแบบที่
ตรงกันเพียงชวงสั้น ๆ คือ ชวงชั่วโมงที่ 8 ถึงชั่วโมงที่ 10
ตามตารางที่ 4.9 สามารถแสดงการเปรียบเทียบการแบงกลุมเพื่อวิเคราะหกลุมของเวลาที่มี
การใชงานคลายกันจากการใชอุปกรณที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อรับประทานอาหารพบปะพูดคุยทั้ง
2 วิทยาเขต ตามภาพที่ 4.14 สามารถสรุปชวงเวลาของรูปแบบพฤติกรรมประจําได
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ภาพที่ 4.14: วิชวลไลเซชั่นของการวิเคราะหกลุมของเวลาในอุปกรณที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อ
รับประทานอาหารพบปะพูดคุยทั้ง 2 วิทยาเขต
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ตารางที่ 4.10: การแปรผลของวิชวลไลเซชั่นการจัดกลุมของเวลาที่มีการใชงานคลายกันจากการใช
อุปกรณที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อรับประทานอาหารพบปะพูดคุยทั้ง 2 วิทยาเขต
สถานที่

โครงสรางกลุม

วิทยาเขตกลวยน้ําไท
วิทยาเขตรังสิต

{01-07}, {00, 08-14, 19-23}, {13-19}
{13-19}, {01-10}, {00-03, 10-13, 19-23}

4.5.3 ลักษณะพื้นที่ใชแบบการอานหนังสือและคนควา
การเปรียบเทียบวิชวลไลเซชั่นของการวิเคราะหชวงของเวลาในการใชงานอุปกรณที่มีฟงคชัน
ที่เปนลักษณะเพื่อการอานหนังสือและคนควาทั้ง 2 วิทยาเขต ตามภาพที่ 4.15 สามารถสรุปชวงเวลา
ของรูปแบบพฤติกรรมประจําไดตามตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11: การเปรียบเทียบคาแปรผลวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมที่ 1 ของชวงเวลาใน
อุปกรณที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อการอานหนังสือและคนควาทั้ง 2 วิทยาเขต
รูปแบบ
พฤติกรรม

ลักษณะการใชงาน
เพื่อการอาน
หนังสือและคนควา
ไมมี – มีนอย

รูปแบบที่ 1

มีทั่วไป

ชวงเวลา
วิทยาเขตกลวยน้ําไท
ชั่วโมงที่ 0 ถึง ชั่วโมงที่ 7

วิทยาเขตรังสิต
ชั่วโมงที่ 8 ถึง ชั่วโมงที่ 10

ชั่วโมงที่ 0 ถึง ชั่วโมงที่ 7
ชั่วโมงที่ 8 ถึง ชั่วโมงที่ 12
ชั่วโมงที่ 11 ถึง ชั่วโมงที่ 17
ชั่วโมงที่ 20 ถึง ชั่วโมงที่ 23
ชั่วโมงที่ 21 ถึง ชั่วโมงที่ 23

มีมาก – มีมากที่สุด ชั่วโมงที่ 13 ถึง ชั่วโมงที่ 19 ชั่วโมงที่ 18 ถึง ชั่วโมงที่ 20
ไมมี – มีนอย
รูปแบบที่ 2

มีทั่วไป

ชั่วโมงที่ 8 ถึง ชั่วโมงที่ 10

ชั่วโมงที่ 19 ถึง ชั่วโมงที่ 21

ชั่วโมงที่ 0 ถึง ชั่วโมงที่ 7
ชั่วโมงที่ 0 ถึง ชั่วโมงที่ 9
ชั่วโมงที่ 11 ถึง ชั่วโมงที่ 17 ชัว่ โมงที่ 15 ถึง ชั่วโมงที่ 18
ชั่วโมงที่ 21 ถึง ชั่วโมงที่ 23 ชัว่ โมงที่ 22 ถึง ชั่วโมงที่ 23

มีมาก – มีมากที่สุด ชั่วโมงที่ 18 ถึง ชั่วโมงที่ 20 ชั่วโมงที่ 10 ถึง ชั่วโมงที่ 14
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ภาพที่ 4.15: วิชวลไลเซชั่นของการวิเคราะหกลุมของเวลาในอุปกรณที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อ
การอานหนังสือและคนควาทั้ง 2 วิทยาเขต

ตามภาพที่ 4.15 สามารถวิเคราะหสรุปไดวาการใชงานในสถานที่ลักษณะฟงคชันแบบการ
อานหนังสือและคนควาจากรูปแบบพฤติกรรมประจําทั้ง 2 แบบของทั้ง 2 วิทยาเขต ไดวา ในรูปแบบ
ที่ 1 มีรูปแบบการใชงานมาก การใชงานทั่วไปและการใชงานทั่วไปที่คลายกันมากระหวาง 2 วิทยา
เขต สวนรูปแบบที่ 2 นั้น มีความตางกันทั้งในรูปแบบของชวงเวลาที่มีการใชงานมาก และรูปชวงเวลา
ที่ไมมีคนใชงาน นั้นสลับกัน หมายถึง วิทยาเขตกลวยน้ําไทมีรูปแบบการใชงานมากที่ชั่วโมงที่ 18 ถึง
ชั่วโมงที่ 20 แตวิทยาเขตรังสิตกลับมีรูปแบบที่ไมผูใชงานในชั่วโมงดังกลาว
ตามตารางที่ 4.11 สามารถแสดงการเปรียบเทียบการแบงกลุมเพื่อวิเคราะหกลุมของเวลาที่มี
การใชงานคลายกันจากการใชอุปกรณที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อการอานหนังสือและคนควาทั้ง 2
วิทยาเขต ตามภาพที่ 4.16 สามารถสรุปชวงเวลาของรูปแบบพฤติกรรมประจําได
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ภาพที่ 4.16: ภาพแสดงวิชวลไลเซชั่นของการวิเคราะหกลุมของเวลาในอุปกรณที่มีฟงคชันที่เปน
ลักษณะเพื่อการอานหนังสือและคนควาทั้ง 2 วิทยาเขต

ตารางที่ 4.12: การเปรียบเทียบการแปรผลของวิชวลไลเซชั่นการจัดกลุมของเวลาที่มีการใชงาน
คลายกันจากการใชอุปกรณที่มีฟงคชันที่เปนลักษณะเพื่อการอานหนังสือและคนควา
ทั้ง 2 วิทยาเขต
สถานที่
วิทยาเขตกลวยน้ําไท
วิทยาเขตรังสิต

โครงสรางกลุม
{01-08}, {00, 02, 10-13, 20-23}, {13-19}
{01-10}, {00, 11-13, 21-23}, {13-21}

บทที่ 5
สรุปผล การอภิปราย ขอเสนอแนะ ประโยชนและกรณีตัวอยาง
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบแสดงผลวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจํา
จากขอมูลเครือขายไรสายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อชวยเหลือในงานการวิเคราะหดานการใชงาน
และจัดการพื้นที่ โดยใชการทํากิจกรรมตาง ๆ ในสถานที่ภายในวิทยาเขต จากขอมูลการใชงาน
เครือขายไรสายที่มีอยูจํานวนมากที่มีลักษณะการใชงานซ้ํา ๆ ในสถานที่และชวงเวลาเดิมมาแปรผล
และสรางเปนรูปภาพเพื่อใหเขาใจไดงายขึ้น อีกทั้งยังสามารถชวยผูดูแลระบบเครือขายสามารถ
นําไปใชประกอบการเครื่องมือที่มีอยูเดิม
5.1 การสรุปผลและการอภิปราย
5.2 ขอเสนอแนะเพื่อการใชงานระบบ
5.3 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
5.4 ประโยชนของระบบที่สามารถนําไปประยุกตใชกับกลุมคนและหนวยงาน
5.5 กรณีตัวอยางเพื่อการนําระบบไปใช
5.1 การสรุปผลและการอภิปราย
จากผูคนที่มีการทํากิจกรรมตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามเวลา ภายใน
พื้นที่มีการใชงานหลากหลายและใชชวงเวลาตางกันไป ดวยการใชงานเทคโนโลยีเครือขายไรสายเขา
มามีบทบาทกับชีวิตประจําวัน การใชงานเหลานี้ทําใหเกิดขอมูลจํานวนมาก เพื่อใชแทนการอยูใน
พื้นที่นั้น ๆ ขอมูลเหลานี้ซับซอนและเขาใจยาก การเปลี่ยนขอมูลที่มีลักษณะตัวเลขจํานวนมาก
ตารางเมทริกซที่มีขนาดใหญใหเปนรูปภาพแบบวิชวลไลเซชั่นที่เขาใจไดงายกวานั้นเปนสิ่งสําคัญของ
งานวิจัยนี้ อีกทั้งงานวิจัยที่ผูวิจัยไดศึกษามายังไมพบการนําขอมูลมาแสดงผลแบบออนไลน ผูวิจัยมี
ความตองการพัฒนาระบบแสดงผลวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจําจากขอมูลเครือขายไร
สายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผูวิจัยไดกําหนดแนวความคิดเพื่อใหผูใชสามารถกําหนดชวงวันที่และ
อุปกรณกระจายสัญญาณไรสายที่อยูตามพื้นที่ที่มีฟงคชันงานที่ตางกันเทาที่ผูใชสนใจ เพื่อนําไปสราง
เปนรูปภาพไดอยางรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น
ผูวิจัยไดออกแบบสวนติดตอกับผูใชเพื่อใหใชงานผานเว็บบราวเซอรซึ่งเปนระบบออนไลน
โดยการใชภาษา PHP มาสรางเว็บเพจรวมกับภาษา R ที่ใชเพื่อการคํานวณทางคณิตศาสตรและสถิติ
ดวยเตรียมขอมูลที่ไดมาจากการใชงานเครือขายไรสายที่เปนรูปแบบไฟล CSV ที่บันทึกแบบรายวัน
จํานวน 366 วัน เพื่อมาจัดเตรียมดวยการแกไขขอมูลที่ผิดพลาด การแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบ
พรอมใช เชนการแปลงวันที่และเวลา การนับจํานวนครั้งของการใชในวันและเวลานั้น ๆ การแปลงชื่อ
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อุปกรณใหเขาใจงายขึ้นและจัดเก็บลงฐานขอมูลเพื่อพรอมใหผูใชสามารถเลือกปรับคาตาง ๆ เชน
วันที่ และชื่ออาคารและสถานที่ตาง ๆ รวมทั้ง 2 วิทยาเขต เพื่อใหระบบประมวลผลดวยภาษาทาง
สถิติและสรางผลลัพธที่เปนวิชวลไลเซชั่น 2 แบบ คือ รูปแบบพฤติกรรมประจํา และการแบงกลุมแบบ
ลําดับชั้น หลังจากนั้นทําการแสดงผลผานเว็บบราวเซอรออกทางหนาจอ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
ผูใชนําไปผลลัพธที่ไดไปใชทํารายงาน เพื่อวิเคราะห วางแผนและตัดสินใจตอไป
ทั้งนี้งานวิจัยไดเลือกรูปแบบวิชวลไลเซชันแบบพื้นฐานมานําเสนอ และมีการทดลองระบบที่
พัฒนานี้ดวยการเลือกปรับคาตามวันที่และอาคารที่มีฟงคชันการใชงานลักษณะคลายกันเพื่ออานแปร
ผลคาผลลัพธเปรียบเทียบระหวางทั้ง 2 วิทยาเขต ผลที่ไดสามารถอานคาไดงายขึ้น สามารถมองเห็น
และแยกชวงเวลาที่มีโทนสีที่แตกตางกัน พรอมทั้งแปรผลชวงเวลาที่เปนรูปแบบพฤติกรรมประจําได
5.2 ขอเสนอแนะเพื่อการใชงานระบบ
1) ผูใชสามารถใชระบบที่รองรับการทํางานของเว็บบราวเซอรได 3 สวน คือ
1.1) สวนการนําขอมูลการใชงานเครือขายเขาระบบ
1.2) สวนการเลือกปรับคาจากผูใชและวิเคราะห
1.3) สวนการแสดงผลลัพธวิชวลไลเซชั่น
2) ผูใชระบบสามารถปรับแตงคาไดตามขอบเขตของขอมูลไดระหวางวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.
2554 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เทานั้น และรายชื่ออุปกรณที่กําหนดไวเทานั้น
3) ผูใชระบบสามารถสรางวิชวลไลเซชั่นได 2 แบบ คือ
3.1) แบบโทนสีความรอน (Heat Tone) สําหรับรูปแบบพฤติกรรมประจํา
3.2) แบบโครงสรางลําดับชั้น (Hierarchical Structure) สําหรับการแบงกลุม
4) ผูใชสามารถบันทึกภาพวิชวลไลเซชั่นเพื่อนําไปใชประกอบรายงานที่ตองจัดทําขึ้นเอง
5) การนําขอมูลเขาเพื่อเตรียมขอมูลเปนแบบทําดวยมือ (Manual)
6) ระบบสามารถสรางวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจําได 4 รูปแบบแรกเทานั้น
7) ระบบสามารถสรางวิชวลไลเซชั่นของการแบงกลุมแบบวิธีหาความคลายไดจากระยะทาง
ที่ใกลที่สุดของชวงเวลาแตละชวง ดวยวิธีการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ (Complete-linkage) และ
แบงกลุมไดจํานวน 3 กลุม (Clustering) เทานั้น
8) ระบบไมมีการเก็บยอนหลังคาของการปรับแตงคาของขอมูลวันที่และรายชื่ออุปกรณ
9) ระบบมีการบันทึกวิชวลไลเซชั่นที่สรางแทนที่วิชวลไลเซชั่นที่เลือกกอนหนา
10) การบันทึกภาพวิชวลไลเซชั่นสามารถคลิกเมาสขวาที่รูปเพื่อบันทึก
11) การพิมพภาพวิชวลไลเซชั่นสามารถเลือกคําสั่งพิมพผานเว็บบราวเซอร
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5.3 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1) เพิ่มการนําเขาของขอมูลแบบออนไลนและแบบตามเวลาจริง (Real Time)
2) เพิ่มมุมมองของผลลัพธ เชน การสรางวิชวลไลเซชั่นในแบบอื่น ๆ และสวนขยายภาพ
3) เพิ่มวิธีการเลือกวิธีการแบงกลุมและเพิ่มตัวเลือกของจํานวนการแบงกลุม
4) เพิ่มความสามารถในการบันทึกและจดจําคาที่ปรับแตงยอนหลัง
5) เพิ่มมุมมองหนาเว็บเพจสวนติดตอกับผูใชใหสวยงาม และการทํารายงานสรุป
5.4 ประโยชนของระบบที่สามารถนําไปประยุกตใชกับกลุมคนและหนวยงาน
1) ผูบริหารและเจาของพื้นที่
สามารถนํารายงานที่วิเคราะหแลวสามารถทราบถึงชวงเวลาและพื้นที่ตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย มีรูปแบบพฤติกรรมการใชงาน เพื่อนําไปกําหนดนโยบายหรือขอกําหนดตาง ๆ เชน
ผูบริหารอาจเปลี่ยนกําหนดเวลาการเปดปดพื้นที่ หรือการเพิ่มจํานวนผูดูแลสถานที่ และอาจใชขอมูล
เพื่อใชทําดานการตลาด ประชาสัมพันธได เปนตน เพื่อใหพื้นที่เหลานั้นเกิดการใชงานอยางเหมาะสม
และสรางสรรค
2) หนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และหนวยงานดานระบบเครือขาย
สามารถนํารายงานภาพวิชวลไลเซชั่นที่แสดงรูปแบบพฤติกรรมประจําทั้ง 4 รูปแบบ ที่ในแต
ละแบบแสดงรูปแบบการใชงานใน 3 ลักษณะ มาใชเพื่อวิเคราะหรวมกับรายงานทรัพยากรที่
ใหบริการดานเครือขาย เชน อุปกรณเครือขายกระจายสัญญาณไรสายที่ติดตั้ง เปนตน สิ่งเหลานี้
นํามาใชเพื่อวางแผนการปรับปรุง เพิ่มหรือลดจํานวนอุปกรณ หรือขยายขอบเขตการใหบริการใน
พื้นที่ใหเกิดประสิทธิภาพการใหบริหารงานสารสนเทศและงานดานเครือขายสูงสุด จากการหามี
รูปแบบการใชงานที่หนาแนน
5.5 กรณีตัวอยางเพื่อการนําระบบไปใช
มหาวิทยาลัยกรุงเทพทําการเรียนการสอนทั้งหมด 2 วิทยาเขต ไดแก วิทยาเขตกลวยน้ําไท
และวิทยาเขตรังสิต โดยวิทยาเขตกลวยน้ําไทเปนวิทยาเขตที่มีการเรียนการสอนตั้งแตตลอดตั้งแตเชา
จนถึงค่ํา การเรียนการสอนมุงเนนในดานวิชาการประกอบกับการทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ทําใหเกิด
ความคิดสรางสรรค การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเขามามีบทบาทตอการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
เหลานี้ และเนื่องจากยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการสรางสรรคอยางเปนสากล การเรียน
การสอนและกิจกรรมตาง ๆ จึงตองมีการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาตาง ๆ ที่มีมากมายในโลกอินเทอรเน็ต
และการใชงานอินเตอรเน็ตในยุคปจจุบันที่อุปกรณพกพาไรสายเขามาเปนสิ่งสําคัญในชีวิตของทุกคน
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ทําใหการใชงานอุปกรณเหลานี้สามารถพกพาไปในทุกพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เปนเหตุใหตอง
ตระหนักถึงความสําคัญระหวางผูคนและพื้นที่ตาง ๆ ที่เกิดการใชชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จึงทําใหหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีขอมูลที่สามารถรับรูถึงการอยูในแตละพื้นที่ ผาน
การใชงานเครือขายไรสาย ทําใหสามารถรับรูถึงการอยูในพื้นที่ตาง ๆ ของผูคน และทราบถึงความ
หนาแนนในการใชงานในแตละวัน ขอมูลจํานวนมากเหลานี้สามารถนํามาใชวิเคราะหเพื่อเปน
ประโยชนตอการบริหารจัดการทั้งเชิงนโยบาย วางแผนและการปฏิบัติการณตอไป
การนําไปใชประโยชนเพื่อใหผูบริหารงานของฝายเทคโนโลยีสารสนเทศจึงตองการรูวาการ
ใหบริการเครือขายไรสายของหองเรียนตลอดทั้งภาคการศึกษาที่ 3/2554 ชวงที่มีการเรียนการสอนที่
ผานมา ผูใชภายในวิทยาเขตกลวยน้ําไทมีลักษณะรูปแบบพฤติกรรมการใชงานเปนอยางไร
การเสนอรายงานใหกับผูบริหารนั้น ผูดูแลระบบใชขอมูลจากระบบเดิมที่มีอยูพบวาไม
สามารถแสดงผลการใชงานตลอดชวงของการเรียนได เนื่องจากปริมาณการใชงานมีเปนจํานวนมาก
ระบบเดิมสามารถแสดงผลจากขอมูลที่มีไมเกิน 1 แสนเรคคอรด และเนื่องดวยการแสดงทําไดเพียง
แสดงผลเปนจํานวนการใชงานเทานั้น จึงไดนําระบบที่พัฒนาขึ้นใหมนี้นํามาหาผลลัพธของขอมูลทั้ง
ภาคการศึกษาออกมาเปนรูปแบบพฤติกรรมประจําที่มีการใชในชวงเวลาทั้งวัน
การใชงานระบบเครือขายไรสายมีการเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 จึงไดนําไฟลขอมูลการใช
งานกับระบบแสดงผลวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจําจากขอมูลเครือขายไรสายใน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยเลือกขอมูลในชวงที่ตองการและเลือกอุปกรณกระสายสัญญาณไรสายที่เปน
ตัวแทนของแตละสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย ในที่นี้ไดเลือกขอมูลตามปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยภาคการศึกษาที่ 3/2554 มีขอมูลตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ของอาคาร 1 และอาคาร 2 เฉพาะหองเรียนจากอุปกรณดังนี้ KB01F02,
KB01F02-2, KB02F03, KB02F03-2 และ KB02F05 และใหระบบประมวลผลและแสดงภาพผลลัพธ
วิชวลไลเซชั่นออกมา ตามภาพที่ 5.1 และนําไปใชเพื่ออานคาและทํารายงานสรุป โดยขอขยายภาพ
ผลลัพธของวิชวลไลเซชั่นที่แสดงออกมาเมื่อพิจารณาในรูปแบบพฤติกรรมประจําที่ 1 แสดงในกรอบสี
น้ําเงินตามภาพที่ 5.1 ซึ่งเปนผลลัพธที่มีรูปแบบที่สําคัญและเดนชัดที่สุด ตามภาพที่ 5.2 จึงอานคาได
ตามตารางที่ 5.1
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ภาพที่ 5.1: วิชวลไลเซชั่นรูปแบบพฤติกรรมประจําของภาคการศึกษาที่ 3/2554 ของอาคาร 1 และ
อาคาร 2 เฉพาะหองเรียน

การอานคาเพื่อนําเสนอตอกับผูบริหารเพื่อใหพิจารณาการดานนโยบายได ดังนี้ การแสดงผล
นี้สามารถสรุปผลลัพธภาพจากโทนสีไดตามกรอบสีน้ําเงินตามภาพที่ 5.1 นํามาขยายใหเห็นชัดมากขึ้น
ตามภาพที่ 5.2 และอานคาออกมาไดเปนตารางที่ 5.1 จะเห็นไดวาชวงเวลาที่นาสนใจแบงเปน 2 ชวง
คือ ชวงที่ 1 เวลาชวงชั่วโมงที่ 9 ถึงชั่วโมงที่ 12 มีการเรียนการสอนในคาบแรกที่มีการใชงานใน
ลักษณะแบบทั่วไป และชวงที่ 2 เวลาชวงชัว่ โมงที่ 13 ถึงชั่วโมงที่ 21 มีการเรียนในคาบที่ 2 และคาบ
ที่ 3 แตที่พิเศษคือการใชงานในชวงสุดทายในชวงค่ํา คือ ชั่วโมงที่ 18 ถึง ชั่วโมง 21 เปนไปไดที่เกิด
การใชงานของนักศึกษาภาคพิเศษและระดับบัณฑิตศึกษา
ภาพที่ 5.2: ภาพขยายวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจํารูปแบบที่ 1 ในอุปกรณที่มีฟงคชันที่
เปนลักษณะเพื่อการเรียนการสอน
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ตารางที่ 5.1: ภาพขยายวิชวลไลเซชั่นของรูปแบบพฤติกรรมประจํารูปแบบที่ 1 ในอุปกรณที่มีฟงคชัน
ที่เปนลักษณะเพื่อการเรียนการสอน
โทนสี

คาเวกเตอร
ลักษณะเฉพาะ

ลักษณะการใชงาน

แดงเขม - แดงออน

-0.15 ถึง -0.05

ไมมี – มีนอย

สมเขม – สมออน

0.00 ถึง 0.05

เหลืองเขม – ขาว

0.10 ถึง 0.20

มีทั่วไป

ชวงเวลา
ชั่วโมงที่ 1 ถึง ชั่วโมงที่ 8
ชั่วโมงที่ 0 ถึง ชั่วโมงที่ 1
ชั่วโมงที่ 9 ถึง ชั่วโมงที่ 12
ชั่วโมงที่ 21 ถึง ชั่วโมงที่ 23

มีมาก – มีมากที่สุด ชั่วโมงที่ 13 ถึง ชั่วโมงที่ 21

สุดทายรายงานขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ของระบบที่พัฒนาขึ้น ทําใหเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ
สามารถแสดงใหกับผูบริหารในฝายบริหารนําไปใชเพื่อประกอบการตัดสินใจ การวางแผนตาง ๆ การ
สรางและปรับเปลี่ยนนโยบาย ทั้งดานการใหบริการในพื้นที่และการใหบริการระบบเครือขายไรสาย
เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่และรองรับกับจํานวนของผูคนในพื้นที่นั้น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและอยาง
ทันถวงที
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รายละเอียดของสภาพแวดลอมของระบบและการติดตั้งระบบ
แบงรายละเอียดเปน 6 สวน ดังนี้
1) รายละเอียดสภาพแวดลอมของระบบ (System Environment)
2) รายละเอียดการติดตั้งระบบ
3) รายละเอียดการติดตั้งเว็บเซิรฟเวอร Apache
4) รายละเอียดการติดตั้งโปรแกรมภาษา PHP Language
5) รายละเอียดการติดตั้งโปรแกรมทางสถิติ R และการติดตั้ง R Library
6) รายละเอียดการติดตั้งฐานขอมูล MySQL และโปรแกรมจัดการฐานขอมูล phpMyAdmin
1. รายละเอียดสภาพแวดลอมของระบบ (System Environment)
หัวขอ
ระบบปฏิบัติการณ

โปรแกรมภาษา

ฐานขอมูล
เว็บเซิรฟเวอร

บราวเซอร

รายละเอียด
Red Hat 5.4 Linux OS Platform (Unix-alikes)
PHP Language เวอรชัน 5.2.9
R Statistical Computing Language เวอรชัน 3.1.1
R Library Packages
1) Ape
2) Fields
3) Graphics
4) Lattice
5) Stats
MySQL เวอรชัน 5.0.22
phpMyAdmin เวอรชัน 4.2.7 เพื่อจัดการฐานขอมูล MySQL
Apache เวอรชัน 2.2.14
รองรับไดทุกบราวเซอร
1) Internet Explorer
2) Google Chrome
3) Mozilla Firefox
4) Apple Safari
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ระบบเครือขาย
สิทธิ์ผูใชระบบ
ชนิดไฟลของขอมูล Log
ชวงของขอมูล
จํานวนไฟล

ระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผูดูแลระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
CSV File (Comma-separated values)
ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
366 Files

2. รายละเอียดการติดตั้งระบบ
1) เว็บเซิรฟเวอร Apache
2) โปรแกรมภาษา PHP Language
3) โปรแกรมภาษา R Statistical Computing Language และ R Library Packages
4) ฐานขอมูล MySQL และโปรแกรมจัดการฐานขอมูล phpMyAdmin
3. รายละเอียดการติดตั้งเว็บเซิรฟเวอร Apache
1) การติดตั้งเว็บเซิรฟเวอร Apache
1.1) ดาวนโหลดเพื่อติดตั้งดวยคําสั่ง
shell> wget http://archive.apache.org/dist/httpd/httpd-2.2.14.tar.gz
1.2) ถอดการบีบอัดไฟลดวยคําสั่ง
shell> tar –xvfz httpd-2.2.14.tar.gz
1.3) เขาไปยังไดเรกทอรี่ดวยคําสั่ง
shell> cd httpd-2.2.14
1.4) เตรียมพรอมกอนการติดตั้งดวยคําสั่ง (ตามลําดับ)
shell>./configure
shell> make
shell> make check
1.5) ติดตั้งโปรแกรมดวยคําสั่ง
shell> make install
2) พาธและคําสั่งรันเว็บเซิรฟเวอร
2.1) เว็บเซิรฟเวอรถูกติดตั้งที่พาธ (Default Apache Path) ที่ /usr/local/apache2
2.2) ขอมูลเว็บเซิรฟเวอรถูกติดตั้งที่พาธ (Default Documents Root Path) ที่
/usr/local/apache2/htdocs
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2.3) คําสั่งเว็บเซิรฟเวอรถูกติดตั้งที่พาธ (Default Program Path) ที่
/usr/local/apache2/bin
2.4) รันคําสั่งโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร
Start ดวยคําสั่ง shell> /usr/local/apache2/bin/apacheclt start
Stop ดวยคําสั่ง shell> /usr/local/apache2/bin/apacheclt stop
Restart ดวยคําสั่ง shell> /usr/local/apache2/bin/apacheclt restart
4. รายละเอียดการติดตั้งโปรแกรมภาษา PHP Language
1) การติดตั้งโปรแกรมภาษา PHP Language
1.1) ดาวนโหลดเพื่อติดตั้งดวยคําสั่ง
shell> wget http://museum.php.net/php5/php-5.2.9.tar.gz
1.2) ถอดการบีบอัดไฟลดวยคําสั่ง
shell> tar –xvfz php-5.2.9.tar.gz
1.3) เขาไปยังไดเรกทอรี่ดวยคําสั่ง
shell> cd php-5.2.9
1.4) เตรียมพรอมกอนการติดตั้งดวยคําสั่ง (ตามลําดับ)
shell>./configure --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs
shell> make
shell> make check
1.5) ติดตั้งโปรแกรมดวยคําสั่ง
shell> make install
1.6) ติดตั้งไฟล php.ini
shell> cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini
1.7) ปรับคาใหรองรับนามสกุลไฟล php ที่ไฟล /usr/local/apache2/conf/httpd.conf
<FilesMatch "\.ph(p[2-6]?|tml)$">
SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>
1.8) รีสตารทเว็บเซิรฟเวอร
shell> /usr/local/bin/apache2/apachectl restart
1.9) ทดสอบการใชงาน PHP ดวยการสรางไฟล test.php ที่
/usr/local/apache2/htdocs
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เขียนขอความลงไฟล test.php ดังนี้ <?php phpinfo(); ?>
1.10) เปดไฟล test.php ผานบราวเซอร
http://localhost/test.php
2) พาธและโปรแกรมภาษา PHP Language
2.1) โปรแกรม PHP ถูกติดตั้งที่พาธ (Default PHP Path) ที่
/usr/local/apache2/htdocs
2.2) โปรแกรม PHP Library ถูกติดตั้งที่พาธ (Default PHP Library Path) ที่
/usr/local/lib
5. รายละเอียดการติดตั้งโปรแกรมทางสถิติ R และการติดตั้ง R Library
1) การติดตั้งโปรแกรมทางสถิติ R (http://cran.r-project.org/bin/)
1.1) ดาวนโหลดดวยคําสั่ง
shell> wget http://cran.r-project.org/src/base/R-3/R-3.1.1.tar.gz
1.2) ถอดการบีบอัดไฟลดวยคําสั่ง
shell> tar –xvfz R-3.1.1.tar.gz
1.3) เขาไปยังไดเรกทอรี่ดวยคําสั่ง
shell> cd R-3.1.1
1.4) เตรียมพรอมกอนการติดตั้งดวยคําสั่ง (ตามลําดับ)
shell>./configure
shell> make
shell> make check
1.5) ติดตั้งโปรแกรมดวยคําสั่ง
shell> make install
2) พาธและคําสั่งรันเว็บเซิรฟเวอร
2.1) โปรแกรมถูกติดตั้งที่พาธ (Default Program Path) ที่ /usr/local/bin/R
2.2) Package ถูกติดตั้งที่พาธ (Default Library Path) ที่ /usr/local/lib/R
3) การติดตั้ง R Library (http://cran.r-project.org/web/packages/)
3.1) ติดตั้ง Package ชื่อ Ape ดวยคําสั่ง
shell> R CMD INSTALL -l Ape
3.2) ติดตั้ง Package ชื่อ Fields ดวยคําสั่ง
shell> R CMD INSTALL -l Fields
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3.3) ติดตั้ง Package ชื่อ Graphics ดวยคําสั่ง
shell> R CMD INSTALL -l Graphics
3.4) ติดตั้ง Package ชื่อ Lattice ดวยคําสั่ง
shell> R CMD INSTALL -l Lattice
3.5) ติดตั้ง Package ชื่อ Stats ดวยคําสั่ง
shell> R CMD INSTALL -l Stats
6. รายละเอียดการติดตั้งฐานขอมูล MySQL และโปรแกรมจัดการฐานขอมูล phpMyAdmin
1) การติดตั้งฐานขอมูล MySQL
1.1) ไปที่ไดเรกทอรี่เพื่อวางไฟล MySQL ที่ดาวนโหลด
shell> cd /usr/local
1.2) ดาวนโหลดเพื่อติดตั้งดวยคําสั่ง
shell> wget http://downloads.mysql.com/archives/get/file/mysql5.0.22.tar.gz
1.3) ถอดการบีบอัดไฟลดวยคําสั่ง
shell> tar –xvfz mysql-5.0.22.tar.gz
1.4) สราง link สําหรับ MySQL
shell> ln –s /usr/local/mysql-5.0.22 mysql
1.5) เขาไปยังไดเรกทอรี่ดวยคําสั่ง
shell> cd mysql
1.6) สรางกลุมผูใช ชื่อผูใช เปลี่ยนความเปนเจาของและเปลี่ยนกลุมของ MySQL
shell> groupadd mysql
shell> useradd –r –g mysql mysql
shell> chown -R mysql .
shell> chgrp -R mysql .
1.7) รันสคริปตเพื่อติดตั้งฐานขอมูล MySQL
shell> scripts/mysql_install_db --user=mysql
2) พาธและคําสั่งรันฐานขอมูล MySQL
2.1) ฐานขอมูลถูกติดตั้งที่พาธ (Default MySQL Path) ที่ /usr/local/mysql
2.2) ขอมูลของฐานขอมูลถูกติดตั้งที่พาธ (Default Data MySQL Path) ที่
/usr/local/mysql/data
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2.3) คําสั่งฐานขอมูลถูกติดตั้งที่พาธ (Default Program Path) ที่ /usr/local/mysql/bin
2.4) รันคําสั่งฐานขอมูล MySQL
Start ดวยคําสั่ง shell> /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe --user=mysql &
Stop ดวยคําสั่ง shell> kill mysqld_safe
3) กําหนดรหัสผานสําหรับผูใช root เพื่อใชผานเขาฐานขอมูล MySQL
shell> mysql -u root
mysql> UPDATE mysql.user SET Password = PASSWORD('newpwd')
WHERE User = 'root';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
4) การติดตั้งโปรแกรมจัดการฐานขอมูล phpMyAdmin
4.1) ไปที่ไดเรกทอรี่เพื่อวางไฟล phpMyAdmin ที่ดาวนโหลด
shell> cd /usr/local/apache/htdocs
4.2) ดาวนโหลดเพื่อติดตั้งดวยคําสั่ง
shell> wget http://downloads.sourceforge.net/project/phpmyadmin/
phpMyAdmin/4.2.7/phpMyAdmin-4.2.7-all-languages.tar.gz
4.3) ถอดการบีบอัดไฟลดวยคําสั่ง
shell> tar –xvfz phpMyAdmin-4.2.7-all-languages.tar.gz
4.4) สราง link สําหรับ phpMyAdmin
shell> ln –s /usr/local/ phpMyAdmin-4.2.7-all-languages phpMyAdmin
4.5) เขาไปยังไดเรกทอรี่ดวยคําสั่ง
shell> cd phpMyAdmin
4.6) เปด phpMyAdmin ผานบราวเซอร
http://localhost/phpMyAdmin
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ขั้นตอนการนําขอมูลการใชงานเครือขายไรสายเขาฐานขอมูล
แบงขั้นตอนเปน 3 สวน ดังนี้
1) ขั้นตอนการสรางฐานขอมูลสําหรับแปลงขอมูลจาก Log Files
2) ขั้นตอนการนําเขาขอมูลจาก Log Files ลงฐานขอมูล
3) ขั้นตอนการรวมจํานวนของตารางชวงเวลาลงตารางรวมจํานวนการใชงาน
1. ขั้นตอนการสรางฐานขอมูลสําหรับแปลงขอมูลจาก Log Files
1) การเขาสูโปรแกรมจัดการฐานขอมูล MySQL
1.1) เปด phpMyAdmin ผานบราวเซอร
http://localhost/phpMyAdmin
1.2) ล็อคอินเขาดวย Username และ Password ตามภาพ

2) การสรางฐานขอมูล
2.1) เขาเมนู Databases และพิมพชื่อฐานขอมูล eigenDB ตามภาพ
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3) การสรางตารางและฟลดขอมูล
3.1) เขาฐานขอมูล eigenDB และสรางตารางดวยเมนู Create table ดังนี้
3.1.1) ตารางชื่อ Client_Sessions และระบุฟลดจํานวน 19 คอลัมน
3.1.2) ตารางชื่อ Period_Client_Sessions และระบุฟลดจํานวน 6 คอลัมน
3.1.3) ตารางชื่อ AP_Matrix และระบุฟลดจํานวน 98 คอลัมน

3.2) สรางชื่อฟลดและชนิดขอมูลของตารางชื่อ Client_Sessions ตามภาพ
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คําอธิบายชื่อฟลด ตัวอยางขอมูลและคําอธิบายฟลดของตารางชื่อ Client_Sessions
ตามตาราง
ชื่อฟลด
Client Username
Client IP Address
Client MAC
Address
Association Time
Vendor
AP Name

ตัวอยางขอมูล
XXXXXXXX
XXX.XXX.XXX.XXX
XX:XX:XX:XX:XX:XX

คําอธิบายฟลด
ชื่อผูใช
หมายเลขไอพีที่ไดจาก WCS
หมายเลขอุปกรณของผูใช

11/06/13 15:45
วัน/เดือน/ป ค.ศ. และเวลาที่เริ่มเขาใชงาน
Intel
ชือ่ ยี่หอของการดไรสาย
k000BU-AirNet-KB00F00 ชือ่ อุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสาย
(Access Point)
Controller Name BU-AirNet-KWiSM-A
ชื่อคอนโทรลเลอร
Map Location
Default
ชื่อตําแหนงติดตั้ง
SSID
BU-AirNet
ชื่อที่ใหบริการ
Profile
BU-AirNet
ชื่อที่ผูใชบริการตั้งคาไว
VLAN ID
XX
หมายเลขวงเครือขาย
Protocol
802.11n
มาตรฐานที่ผูใชเชื่อมตอ
Session Duration 1 hrs 15 min 12 sec
จํานวนเวลาที่ผูใชใชงาน
Policy Type
NOT AVALIABLE
กฎที่ตั้งไวจํากัดการใชงาน
Avg. Session
400.5
ปริมาณคาในขณะผูใชมีการใชงาน หนวย
Throughput (Kbps)
เปนกิโลไบทตอวินาที
3.3)

สรางชื่อฟลดและชนิดขอมูลของตารางชื่อ Period_Client_Sessions ตามภาพ
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คําอธิบายชื่อฟลด ตัวอยางขอมูลและคําอธิบายฟลดของตารางชื่อ
Period_Client_Sessions ตามตาราง
ชื่อฟลด
Number
Association_Date
Period_Number
Client_Username
AP_Name
Number_CS

3.4)

ตัวอยางขอมูล

คําอธิบายฟลด
1
ลําดับเลขของเรคคอรด (เพิ่มอัตโนมัติ)
2011-08-01
ปค.ศ.-เดือน-วัน ของการเริ่มเขาใชงาน
15
หมายเลขชวงเวลา ตั้งแตเลข 1 ถึง 96
AAAAAAA
ชื่อผูใชงาน
k000BU-AirNet-KB00F00 ชื่ออุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสาย
2
เลขเรคคอรดจากตารางชื่อ
Client_Sessions

สรางชื่อฟลดและชนิดขอมูลของตารางชื่อ AP_Matrix (สวนที่ 1 และ 2) ตามภาพ
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3.5)

สรางชื่อฟลดและชนิดขอมูลของตารางชื่อ AP_Matrix (สวนที่ 3 และ 4) ตามภาพ

คําอธิบายชื่อฟลด ตัวอยางขอมูลและคําอธิบายฟลดของตารางชื่อ AP_Matrix ตาม
ตาราง
ชื่อฟลด
AP
Date
P01
P96

ตัวอยางขอมูล
KB00F00

คําอธิบายฟลด
ชื่ออุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสาย
(Access Point) ที่ตัดคําแลว
2011-08-01
ปค.ศ.-เดือน-วัน ของการเริ่มเขาใชงาน
0
ตัวเลขจํานวนการใชงานในชวงเวลาที่ 1
ยอลําดับของฟลดจาก P02 – P95
500
ตัวเลขจํานวนการใชงานในชวงเวลาที่ 96
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2. ขั้นตอนการนําเขาขอมูลจาก Log Files ลงฐานขอมูล
1) การแสดงตัวอยางเพื่อเตรียม Log Files ลงสูไดเรกทอรี่
1.1) นํา Log Files ในแบบ CSV Files ทั้งหมดเก็บไวในไดเรกทอรี่ชื่อ logfiles ตามภาพ

2) การเขาสูโปรแกรมการนําขอมูลจาก Log Files ลงตารางการใชงาน
2.1) เปดไฟล readcsv.php ผานบราวเซอร http://localhost/readcsv.csv ตามภาพ
2.1.1) การแปลงขอมูลจาก Log Files ลงตารางการใชงาน ชื่อ Client_Sessions
2.1.2) การแปลงตารางการใชงานลงตารางชวงเวลา ชื่อ Period_Client_Sessions
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2.2) แสดงตัวอยางบางสวนของขอมูลที่อยูในตารางการใชงาน ตามภาพ

หมายเหตุ แถบสีขาวที่ฟลดขอมูล Client_Username, Client_IP_Address,
Client_MAC_Address ใชเพื่อปกปดขอมูลสวนบุคคล
2.3) การแสดงตัวอยางบางสวนของขอมูลที่อยูในตารางชวงเวลา ตามภาพ

หมายเหตุ แถบสีขาวที่ฟลดขอมูล Client_Username ใชเพื่อปกปดขอมูลสวนบุคคล
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3. ขั้นตอนการรวมจํานวนของตารางชวงเวลาลงตารางรวมจํานวนการใชงาน
1) เปดไฟล readcsv.php ผานบราวเซอร http://localhost/readcsv.csv ตามภาพ

2) การแสดงตัวอยางขอมูลที่อยูในตารางรวมจํานวนการใชงาน ตามภาพ

3) สรางชื่อฟลดและชนิดขอมูลของตารางชื่อ AP_Matrix (สวนที่ 3 และ 4) ตามภาพ
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ภาคผนวก ค
สคริปตอัลกอริทึมของระบบ
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สคริปตอัลกอริทึมของระบบ
สคริปตอัลกอริทึมของระบบแบงเปน 2 สวน ดังนี้
1) สคริปตอัลกอริทึม PHP Language
2) สคริปตอัลกอริทึม R Statistical Computing Language
1. สคริปตอัลกอริทึม PHP Language
1) สคริปตการอาน Log Files และการอานฟลดขอมูลการใชงานลงฐานขอมูล
<script begin> (readcsv.php)
{
Connect eigenDB database.
Select Client_Sessions table.
Specify directory path name.
Count files.
Loop for retrieve data from file until last file.
{
Read each fields on file.
Separate Start usage date and time of start datetime
Separate Day/Month/Year from date.
Check time system.
{
If time with equal PM then time + 12 hours.
}
Convert date time and duration usage to timestamp.
Set End usage timestamp from Start usage timestamp + Duration
usage timestamp.
Result is Start usage timestamp and End usage timestamp
Insert each field to Client_Sessions table on database.
}
Close eigenDB database.
}
<script end>
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2) สคริปตการแปลงตารางขอมูลการใชงานลงตารางการแบงชวงเวลา
<script begin> (readcsv.php)
{
Connect eigenDB database.
Select Client_Sessions table.
Loop for retrieve record from Client_Sessions table until end of table.
{
Get Access Point name.
Get Start usage timestamp.
Get End usage timestamp.
Change Start usage timestamp to time format.
Change End usage timestamp to time format.
Check Minute on period.
{
If Minute <= 15 then (Hours x 4) + 1.
Else if Minute <= 30 then (Hours x 4) + 2.
Else if Minute <= 45 then (Hours x 4) + 3.
Else Minute > 45 then (Hours x 4) + 4.
}
Set the next period.
Select Period_Client_Sessions table.
Loop for amount of period
{
Insert record of period to Period_Client_Sessions table on
database.
}
}
Close eigenDB database.
}
<script end>
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3) สคริปตการรวมจํานวนของตารางชวงเวลาลงตารางรวมจํานวนการใชงาน
<script begin> (putmatrix.php)
{
Connect eigenDB database.
Select Period_Client_Sessions table.
Loop for retrieve record until end of table.
{
Retrieve Distinct of Access Point name.
Concatenate the Access Point name to Building name.
Loop for the first day until the last day.
{
Retrieve counts period number group by period number.
Loop for the first period until the last period.
{
Counts amount of period number.
Put each count to array of period.
}
Select AP_Matrix table.
Insert record of period to AP_Matrix table on database.
}
}
Close eigenDB database.
}
<script end>
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4) สคริปการอานขอมูลจากตารางมาสรางเมทริกซและการคํานวณ
<script begin> (index.php)
{
Connect eigenDB database.
Select AP_Matrix table.
Get the first day.
Get the last day.
Get the Building name (Access Point) to array
<Script begin Normalization value and Binary Matrix>
Loop for Retrieve array of Building name until end of array.
{
Loop for Retrieve amount of period for the first day until the last day.
{
Count total amount of period each column.
Summarize total amount of period every column.
}
}
<Script begin Normalization value and Binary Matrix>
Loop for the first day until the last day.
{
Loop for division of amount of period each cell until end of period.
{
Normalization value = Division of amount of period each cell
by summarize total amount of period each row.
Binary Matrix
{
If Normalization value >= 0.01 then Change value to 1.
Else Change value to 0.
}
Summarize total Binary Matrix each column.
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}
}
<Script end Normalization value and Binary Matrix>
<Script begin Zero Mean>
Loop for the first period until the end of period.
{
Loop for the first day until the last day.
{
Mean value = Division of summarize total Binary Matrix each
column by total of day.
}
Zero Mean = Binary Matrix - Mean value.
}
<Script end Zero Mean>
Close eigenDB database.
}
<script end>
2. สคริปต R Statistical Computing Language
1) สคริปตการแสดงรูปแบบพฤติกรรมประจํา
<script begin> (RScript.R)
{
<Script begin Eigenbehaviors>
Read Matrix.
Covariance Matrix = t(Matrix) x Matrix. (t is a transpose matrix function)
Eigen Matrix = eigen(Covariance Matrix).
Eigenvalues = Eigen Matrix$values.
Eigenvectors = Eigen Matrix$vectors.
Set Heat tone Scale = 25.
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Generate Heat tone Images of the first 4 Eigenvectors.
Generate Heat tone Images of the first 4 scale of Eigenvectors.
Generate plot line Images of the first 4 Eigenvectors.
<Script begin Eigenbehaviors>
}
<script end>
2) สคริปตการแสดงแบงกลุม
<script begin> (RScript.R)
{
<Script begin Hierarchical Clustering>
Principle Component = princomp(Covariance Matrix).
Distance = dist(The first 4 of score’s Principle Component).
Hierarchical Cluster = hclust(Distance).
Set Cluster = 3.
Generate Hierarchical Cluster Images
<Script begin Hierarchical Clustering >
}
<script end>
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ภาคผนวก ง
สัญญาหามใชขอมูล Non-Disclosure Agreement
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ–นามสกุล
อีเมล
ประวัติการศึกษา

ประสบการณการทํางาน

เอกชัย กันยานุชรัตน
ekachai.kany@bumail.net
ekachai.k@bu.ac.th
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ป พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ตําแหนงอาจารยประจํา
ทําหนาที่ผูบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและระบบ
เครือขาย ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ป พ.ศ. 2545 ถึงป พ.ศ. 2550 ตําแหนงอาจารยประจํา
ทําหนาที่ผูออกแบบสวนติดตอผูใชและบริหารเว็บไซต
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

