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บทคัดย่ อ
บทความวิชาการนี ้ได้ นําเสนอวิธีการประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์ เวก้ าในงานด้ านเหมืองข้ อมูล โดยมุ่งเน้ นไป
ที่การสร้ างแบบจําลองการจําแนกประเภทด้ วยต้ นไม้
การตัดสินใจ เพื่อประโยชน์การในทํานายกลุ่มข้ อมูลที่
จะเกิดขึ ้นในอนาคต ประโยชน์ที่ได้ จากบทความนี ้คือ
สามารถนํ า วิ ธี ต้ นไม้ การตั น สิ น ใจที่ นํ า เสนอไป
ประยุกต์ใช้ ในการจําแนกข้ อมูลอื่นๆ เช่น การจําแนก
กลุ่มข้ อมูลทางการแพทย์ (Medical Classification)
ข้ อมูลเอกสาร (Text Classification) ข้ อมูลเว็บเพจ
(Webpage Classification) และระบบตรวจจับการบุก
รุก (Intrusion Detection System) เป็ นต้ น
Abstract
This article presents a methodology of
applying data mining through WEKA software.
The method focuses on classification and
modeling of hidden data in order to make
prediction at decision making process. The main
benefit of this article is that the decision tree
presented in this article can be utilized by other
data classifications such a Medical
Classification, Text Classification, Webpage
Classification and Intrusion Detection System.

1. บทนํา
การทําเหมืองข้ อมูล (Data Mining) หรื ออาจจะ
เรี ยกว่า การค้ นหาความรู้ ในฐานข้ อมูล (Knowledge
Discovery in Databases - KDD) เป็ นเทคนิคเพื่อ
ค้ น หาภาพแบบ (Pattern) ของจากข้ อมูล จํ า นวน
มหาศาลโดยอัตโนมัติ จัดเป็ นขบวนการของการดึงเอา
ความรู้ออกมาจากข้ อมูลขนาดใหญ่ โดยใช้ ขนตอนวิ
ั้
ธี
จากวิชาสถิติ การเรี ยนรู้ ของเครื่ อง และ การรู้ จําแบบ
หรื อในอี ก นิ ย ามหนึ่ ง การทํ า เหมื อ งข้ อมู ล คื อ
กระบวนการที่กระทํากับข้ อมูลจํานวนมาก เพื่อค้ นหา
ภาพแบบ แนวทาง และความสัมพันธ์ ที่ซ่อนอยู่ในชุด
ข้ อมูลนัน้ โดยอาศัยหลักสถิติ การรู้จํา การเรี ยนรู้ ของ
เครื่ อง และหลักคณิตศาสตร์ [1-2]

ภาพที่ 1 การค้ นหาความรู้ในฐานข้ อมูล

Data Mining ตามศัพท์ที่ราชบัณฑิตยสถาน
กําหนดไว้ หมายถึง การสกัดหรื อวิเคราะห์ ค้ นหาข้ อมูล
ที่ ต้องการจากข้ อมูล จํ านวนมากได้ ห รื อกล่าวอี กนัย
หนึ่งคือ ชุดซอฟต์แวร์ (Software) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
ถูกออกแบบมาเพื่อระบบสนับสนุนความต้ องการของ
ผู้ใ ช้ ใ นการค้ น หาข้ อมูล ที่ ต้องการจากข้ อมูล จํ านวน
มาก เนื่องจากการทําเหมืองข้ อมูลเป็ นเทคนิคในการ
ค้ นความรู้จากข้ อมูลขนาดใหญ่ การทําเหมืองข้ อมูลจึง
เป็ นการรวมเอาศาสตร์ ต่างๆ หลายแขนงมารวมไว้
ด้ วยกันโดยไม่จํากัดวิธีการที่จะใช้ ตัวอย่างศาสตร์ ที่ใช้
เช่น เทคโนโลยีฐานข้ อมูล (Database Technology)
วิทยาศาสตร์ สารสนเทศ (Information Science) สถิติ
(Statistics)
และระบบการเรี ยนรู้ (Machine
Learning) เป็ นต้ น ซึง่ ศาสตร์ ตา่ งๆ เหล่านี ้จะทําให้ เกิด
กระบวนการค้ นความรู้ในแบบต่างๆ [1-3]
การทําเหมืองข้ อมูลมีขนตอนหลั
ั้
กอยู่ 3 ขันตอน
้
คือ 1.ขันตอนการจั
้
ดเตรี ยมข้ อมูล (Preprocessing)
ซึ่งการจัดเตรี ยมข้ อมูลนันจะต้
้
องทําการคัดข้ อมูลที่ไม่
เกี่ ยวข้ องหรื อข้ อมูลเสีย (Noise Data) ออกจาก
แหล่งข้ อมูลดิบเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่สมั พันธ์กนั ในขันตอน
้
นี ้สามารถแบ่งเป็ นขันตอนย่
้
อยดังนี ้ [1-6]
Data cleaning เป็ นขันตอนในการกํ
้
าจัดข้ อมูล
ที่เราไม่ต้องการ หรื อข้ อมูลที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ การใช้
งานหรื อข้ อมูลที่มีความผิดพลาด
Data integration เป็ นขันตอนในการรวบรวม
้
ข้ อมูลทังหมดที
้
่มีจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ มาไว้ ด้วยกัน
Data selection คื อการคัดเลื อ กข้ อมูล ที่
เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลที่จะใช้ วิเคราะห์ เลือกข้ อมูลที่มี
ความสัมพันธ์ กัน ส่งผลต่อกันและเป็ นประโยชน์ต่อ
การทํานาย

Data transformation เป็ นการจัดภาพแบบ
ข้ อมูลที่ได้ จากขันตอนการคั
้
ดเลือกข้ อมูล ให้ มีความ
เหมาะสมต่อการทํานาย เช่น การจัดระเบียนข้ อมูลที่
สัมพันธ์กนั มาไว้ ในระเบียนชุดเดียวกัน หรื อการแปลง
ค่าตัวเลขให้ อยู่ในช่วงที่กําหนด (Normalization) เป็ น
ต้ น
ขัน้ ตอนการทําเหมืองข้ อมูล (Data Mining)
เป็ นการนําข้ อมูลที่พร้ อมแล้ วมาสร้ างแบบจําลอง โดย
ขันแรกจะต้
้
องทําการเลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับภาพ
แบบชุดข้ อมูล พิจ ารณาปั ญหาเช่น ต้ องการทํ านาย
ประเภทของโรค หรื อ ต้ องการแบ่งประเภทข้ อมูลของ
โรค หรื อต้ องการหาปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น หลังจาก
ได้ เทคนิคที่เหมาะสมแล้ วจะทําการสอน (Train) ให้
แบบจํ า ลองเรี ย นรู้ ลัก ษณะของข้ อ มูล ว่ า ชุด ข้ อ มูล
ทังหมดมี
้
ความสัมพันธ์ กนั อย่างไร และทิศทางในการ
วิเคราะห์เ ป็ นอย่างไร โดยในการสอนให้ แบบจําลอง
เรี ย นรู้ นั น้ จํ า เป็ นต้ องมี ก ารกํ า หนดพารามิ เ ตอร์
(Parameter) หรื อค่าตัวแปรต่างๆให้ เหมาะสมซึ่งใน
การพิ จ ารณาค่ า พารามิ เ ตอร์ นัน้ ขึ น้ อยู่กั บ เทคนิ ค ที่
เลือกใช้ ประสบการณ์ในการวิเคราะห์และการลองผิด
ลองถูกจากนันจึ
้ งนําแบบจําลองที่ได้ ไปทดสอบหาค่า
ความผิดพลาดของแบบจําลอง โดยการนําข้ อมูลจริ งที่
เตรี ยมไว้ สําหรับการทดสอบมาป้อนลงในแบบจําลอง
แล้ วดูผลของการทํานายที่ได้
ขันตอนสุ
้
ดท้ ายของการทําเหมืองข้ อมูล (Post
Processing) เป็ นขันตอนการประเมิ
้
นผลและนําสิ่งที่
ได้ ม านํ าเสนอในภาพแบบของการใช้ ง าน ซึ่ง ใน
ขันตอนนี
้
้หากผลการทดสอบ (Test) ไม่เป็ นที่น่าพอใจ
แล้ ว จะต้ องทําการจัดภาพแบบข้ อมูลใหม่ (หรื อเตรี ยม
ข้ อมูลใหม่) เพื่อให้ ได้ ค่าความถูกต้ อง (Accuracy)

มากที่สดุ หรื อค่าความคลาดเคลื่อนในการทํานายน้ อย
ที่ สุด (Error) หากค่าความถูกต้ องยัง น้ อยอยู่ หรื อ
ความผิดพลาดยังคงมี อยู่ หลังจากเตรี ยมข้ อมูลใหม่
อาจจําเป็ นต้ องเลือกเทคนิคในการทําเหมืองข้ อมูลใหม่
ซึ่ ง ก า ร เ พิ่ ม ค่ า ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ ล ด ค่ า ค ว า ม
คลาดเคลื่อนจะใช้ วิธีใดนัน้ ขึ ้นกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นและ
ในส่วนของขันตอนนี
้
้แบ่งเป็ นขันตอนย่
้
อยๆ ดังนี ้ [1-5]
Preprocessing

Data Mining

(Decision Tree) การใช้ สูต รทางคณิ ต ศาสตร์
(Mathematical Formula) หรื อโครงข่ายประสาทเทียม
เป็ นต้ น ในส่วนของการทํ าต้ น ไม้ วิเ คราะห์ จะแสดง
ออกมาในลักษณะของแผนภูมิโครงสร้ างต้ นไม้ ซึ่งก้ าน
ของต้ นไม้ จะแสดงถึงความรู้ที่ได้ และใบไม้ จะแสดงถึง
ประเภทชุ ด ข้ อมู ล ที่ ถู ก แบ่ ง ออกมา แผนภู มิ ต้ น ไม้
สามารถแปลงเป็ นกฎการแบ่งได้ ง่ายเพราะลักษณะ
ของแผนภูมิสามารถเข้ าใจได้ ง่าย [6-8]

Post processing

ภาพที่ 2 ขันตอนการทํ
้
าเหมืองข้ อมูล

ภาพที่ 3 ขันตอนการค้
้
นหาความรู้จากเหมืองข้ อมูล

2. การจําแนกประเภท
ก า ร จํ า แ น ก ป ร ะ เ ภ ท แ ล ะ ก า ร ทํ า น า ย
(Classification and Prediction) จัดเป็ นกระบวนการ
ที่ ใ ช้ ในการหาภาพแบบของชุ ด ข้ อมู ล ที่ มี ค วาม
ใกล้ เคียงกัน หรื อเหมือนกันมากที่สุด เพื่อใช้ ในการ
ทํานายชุดข้ อมูลว่าอยู่ในประเภทใดของชุดข้ อมูลที่ได้
ทํ าการแบ่งไว้ แ ล้ ว ซึ่ง ชุดข้ อมูลที่ แ บ่ง ไว้ เกิ ดจากการ
เรี ย นรู้ จากชุด ข้ อ มูล ที่ มี อ ยู่แ ล้ ว (Training Data)
แบบจํ า ลองที่ เ กิ ด จากการเรี ย นรู้ สามารถแสดงได้
หลายภาพแบบ เช่ น กฎการแบ่ ง (Classification
Rules, IF-THEN) การคํานวณแบบต้ นไม้ วิเคราะห์

ภาพที่ 4 แผนภูมิต้นไม้

ในส่วนของโครงข่า ยใยประสาทเที ยมนัน้ จะ
แสดงในลัก ษณะของการเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งหน่ ว ยที่
เกิดขึ ้น การทําการแบ่งประเภทนันมั
้ กจะใช้ ประโยชน์
ร่วมกับการทํานายโดยเฉพาะข้ อมูลที่เป็ นตัวเลข เราจึง
อาจมองได้ วา่ การทํานายเป็ นการบอกถึงค่าตัวเลขและ
การบ่งบอกประเภทของข้ อมูลนันในลั
้ กษณะของการดู
แนวโน้ ม (Trends) ที่ จะเกิดขึน้ ตัวอย่างเทคนิคของ
การแบ่ ง ประเภทและการทํ า นายได้ แ ก่ ซั พ พอร์ ท
เวกเตอร์ แมชชีน (Support Vector Machine) เนอีฟ
เบย์ (Naïve-Bayes) ต้ นไม้ การตัดสินใจ (Decision
Tree)
การคํ า นวณแบบพั น ธุ ก รรม (Genertic

Algorithm) และโครงข่ า ยประสาทเที ย ม (Neural
Network) เป็ นต้ น [6-8]

ภาพที่ 5 วิธีการจําแนกประเภท

3. ซอฟต์ แวร์ เวก้ า
โปรแกรมเวก้ า (Waikato Environment for
Knowledge Analysis: Weka) [9-11] เริ่ มพัฒนามา
ตังแต่
้ ปี 1997 โดยมหาวิทยาลัย Waikato ประเทศ
นิวซีแลนด์ เป็ นซอฟต์แวร์ สําเร็ จรู ปประเภทฟรี แวร์ อยู่
ภายใต้ การควบคุมของ GPL License ซึ่งโปรแกรม
เวก้ าได้ ถูกพัฒนามาจากภาษาจาวาทังหมด
้
ซึ่งเขียน
มาโดยเน้ นกั บ งานทางด้ านการเรี ย นรู้ ด้ ว ยเครื่ อ ง
(Machine Learning) และ การทําเหมืองข้ อมูล (Data
Mining)โปรแกรมจะประกอบไปด้ ว ยโมดู ล ย่ อ ย ๆ
สําหรับใช้ ในการจัดการข้ อมูล และ เป็ นโปรแกรมที่
สามารถใช้ งาน Graphic User Interface (GUI) และ
ใช้ คําสัง่ ในการให้ ซอฟต์แวร์ ประมวลผล และ สามารถ
รันได้ หลายระบบปฏิ บตั ิการ และสามารถพัฒ นาต่อ
ยอดโปรแกรมได้ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ทํางานในด้ านการ
ทําเหมืองข้ อมูลที่รวบรวมแนวคิดอัลกอริ ทึมมากมาย

ซึ่งอัลกอริ ทึมเหล่านันสามารถเลื
้
อกใช้ งานโดยตรงได้
จาก 2 ทางคื อ จากชุดเครื่ อ งมื อที่ มี อัล กอริ ทึม มาให้
หรื อเลือกใช้ จากอัลกอริ ทึมที่ได้ เขียนเป็ นโปรแกรมลง
ไปเป็ นชุดเครื่ องมือเพิ่มเติม และชุดเครื่ องมือมีฟังก์ชนั
สํ าหรั บการทํ างานร่ วมกับข้ อมูล ความสามารถของ
ซอฟต์แวร์ เวก้ าสนับสนุนเกี่ยวกับการทําเหมืองข้ อมูล
(Data Mining) [9-11]
การเตรี ยมข้ อมูล (Data Preprocessing) การ
ทํ า เหมื อ งข้ อมู ล ด้ วย เทคนิ ค การจํ า แนกข้ อมู ล
(Classification) การทําเหมืองข้ อมูลด้ วยเทคนิคการ
จัดกลุ่ม (Clustering) การทําเหมืองข้ อมูลด้ วยเทคนิค
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Associating) เทคนิคการ
คัดเลื อกข้ อมูล (Selecting Attributes) เทคนิคการ
นําเสนอข้ อมูลด้ วยรู ปภาพ (Visualization) โดยโลโก้
ของซอฟต์ แ วร์ เ วก้ าเป็ นรู ป นกท้ อ งถิ่ น ของประเทศ
นิวซีแลนด์ [9-11] ดังภาพ

ภาพที่ 6 โปรแกรมเวก้ า

การทํ า เหมื อ งข้ อมู ล การจัด จํ า แนกประเภท
จัดเป็ นการสร้ างตัวแบบ Classifier ที่สามารถแบ่งแยก
ข้ อมูล ออกตามคลาสหรื อลักษณะประจําเป้าหมายที่
กําหนด โดยตัวแบบจําลองที่ต้องการอาจเลือกจาก
วิธีการดังต่อไปนี ้

- Bayes ใช้ หลักของเบย์ หรื อตัวแบบเชิงความ
น่าจะเป็ น
- Functions ตัวแบบในรูปของฟั งก์ชนั
- Lazy ตัวแบบที่เก็บตัวอย่างการตัดสินใจเกิดเมื่อ
ตัวอย่างใหญ่ถกู นําเข้ าเท่านัน้
- Meta การทําตัวแบบให้ ดีขึ ้นโดยการเรี ยนข้ อมูล
เมต้ า
- Misc วิธีการสร้ างตัวแบบวิธีอื่น
- Trees การสร้ างตัวแบบโดยใช้ ต้นไม้
- Rules การสร้ างตัวแบบโดยใช้ กฎ
4. การใช้ เวก้ าในงานจําแนกประเภท
ตั ว อย่ า งของ บทความ วิ ช าการนี ้ เราจะ
ประยุกต์ใช้ โปรแกรมเวก้ า โดยใช้ ขนตอนวิ
ั้
ธีการสร้ าง
ตัวแบบโดยใช้ ต้ นไม้ การตัดสินใจ (Decision Tree)
[12] ในการจํ า แนกประเภทการเล่ น กี ฬ าตามสภาพ
อากาศ ว่าควรเล่นหรื อไม่เ ล่น ดังตัวอย่าง เริ่ มการ
ทํ า งานของซอฟต์ แ วร์ Weka
ที่ C:\Program
Files\Weka-3.6 หรื อ ไปที่ Start ► All programs
► Weka 3.6.3

ภาพที่ 7 เปิ ดแฟ้ มข้ อมูล

เลือก Weka เปิ ดโมดูล Explorer คลิกที่ Open file
เปิ ดแฟ้ม weather.arff ที่C:\Program Files\Weka3.6\data

ภาพที่ 8 เลือกแฟ้ มข้ อมูล weather

ทําการตรวจสอบค่าความแตกต่างกันในแต่ละ
คุณลักษณะ (Distinct) ในฐานข้ อมูลสภาพอากาศ
weather ค่ า ความแตกต่ า งกั น ของคุณ ลัก ษณะ
outlook มี 3 ค่า temparature มี 12 ค่า humidity มี
10 ค่า windy มี 2 ค่า play มี 2 ค่า

ภาพที่ 9 ค่าความแตกต่างกันของคุณลักษณะ outlook

ภาพที่ 10 ค่าความแตกต่างกันของ temparature

ภาพที่ 13 ค่าความแตกต่างกันของคลาส play

5. การใช้ เวก้ าในงานจําแนกประเภท
ในบทความวิชาการนี ้ จะนําเสนอการทดสอบ
การจําแนกประเภทจากกลุ่มข้ อมูล weather ที่นํามา
เรี ย นรู้ เพื่ อ สร้ างโมเดลการตัด สิ น ใจ โดยเลื อ กแถบ
Classify เลือก Choose แล้ วเลือกต้ นไม้ การตันสินใจ
tree ► j48 (Decision Tree)

ภาพที่ 11 ค่าความแตกต่างกันของคุณลักษณะ humidity

ภาพที่ 14 เลือกแถบ Classify เลือกปุ่ ม Choose

ภาพที่ 12 ค่าความแตกต่างกันของคุณลักษณะ windy

ภาพที่ 15 เลือกต้ นไม้ การตันสินใจ j48

ภาพที่ 17 แสดง Confusion matrix

รายงานผลลัพธ์ของตัวแบบกับกลุม่ ข้ อมูลเรี ยนรู้
(training set) เมื่ อพิจ ารณาถึง Classification
Confusion matrix แสดงค่าที่ได้ จากตัวแบบ กับค่าจริ ง
โดยผลลัพธ์ที่ดีต้องไม่มีคา่ นอก diagonal

ภาพที่ 16 เลือก test option

ให้ กําหนดตัวเลือก use training set เพื่อใช้
ทุกตัว อย่างในการสร้ างต้ นไม้ การตัดสิ น ใจ กํ าหนด
ค ล า ส เ ลื อ ก คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เ ป้ า ห ม า ย ที่ ต้ อ ง ก า ร
โดยปรกติคณ
ุ ลักษณะสุดท้ าย (Class) จะถูกเลือกโดย
อัตโนมัติ กดปุ่ ม Start เพื่ อเริ่ มสร้ างต้ นไม้ จะได้
ผลลัพธ์ตามภาพ

6. ผลการวิเคราะห์ ด้วยซอฟต์ แวร์ เวก้ า
เมื่ อ ทํ า การสร้ างแบบจํ า ลองด้ ว ยเทคนิ ค วิ ธี
ต้ น ไม้ ก ารตัน สิ น ใจ ในการเรี ย นรู้ กลุ่ม ข้ อ มู ล สภาพ
อากาศ weather ส่วนของ Run Information สามารถ
สรุปได้ วา่ [13-15]

ภาพที่ 18 แสดงส่วน Run Information

- Scheme : เทคนิคที่ใช้ คือการจําแนกประเภท
- Relation : ข้ อมูลที่ใช้ นําเข้ ามีชื่อว่าอะไร
Instances : จํานวนแถวในข้ อมูล
- Attributes : จํานวนคอลัมน์ในข้ อมูล และชื่อของ
แต่ละคุณลักษณะ
-Test mode : การทดสอบประสิทธิภาพของ
โมเดลที่ได้ จากการจําแนกประเภท

ตอบว่า play = yes เป็ นต้ น ส่วนของ Evaluation คือ
ส่วนที่วดั ประสิทธิภาพของโมเดลในการ classify ที่
สร้ างขึ น้ มาได้ ซึ่ ง มี ค่ า ที่ สํ า คั ญ ๆ อยู่ 2 ค่ า คื อ
Correctly Classified Instances ส่วนนี ้บอกว่าจาก
ข้ อมูลที่มี 14 instance นัน้ มีการทํานายข้ อมูลถูกต้ อง
14 instance (row) หรื อคิดเป็ น 100% ของข้ อมูล
ทังหมด
้

ภาพที่ 20 แสดงส่วน Evaluation on training set

ภาพที่ 19 แสดงส่วน Classifier Model

ส่วนของ Classifier model คือส่วนของโมเดลที่
สร้ างได้ ซึ่ ง จะแตกต่ า งกัน ออกไปตามเทคนิ ค วิ ธี ที่
เลื อกใช้ ง านจํ าแนกประเภทข้ อมูล ในบทความนี ใ้ ช้
เทคนิ คการทํ า classification ด้ วยวิ ธี J48 ซึ่ง เป็ น
Decision tree แบบหนึ่ง ผลที่แสดงในส่วนนี ้จึงเป็ น
ลักษณะของ tree แต่เขียนให้ อยู่ในรู ปของ text ซึ่ง
จาก decision tree นี ้เราอาจจะสามารถการแปลผล
โดยแปลงให้ เป็ นกฎที่เป็ นโมเดลได้ เช่น ถ้ าค่า outlook
= sunny และ humidity <= 75 ก็จะตอบว่า play =
yes หรื อถ้ า outlook = overcast จะตอบว่า play =
yes หรื อ outlook = rainy และ windy = FALSE จะ

Incorrectly Classified Instances ส่วนนี ้บอกว่า
จากข้ อมูลที่มี 14 instance นัน้ มีการทํานายข้ อมูลไม่
ถูกต้ อง 0 instance (row) หรื อคิดเป็ น 0% ของข้ อมูล
ทังหมด
้

ภาพที่ 21 แสดงส่วน Confusion matrix

ส่วนของ Confusion Matrix คือ ส่วนที่ทําให้ เรา
เห็ น รายละเอี ยดของผลการทํ านายของข้ อมูลแต่ล ะ
คลาสได้ ดีขึ ้น ค่าในคอลัมน์ คือ ค่าที่ได้ จากการทํานาย
ด้ วยเทคนิค J48 ส่วนค่าในแถวจะเป็ นส่วนของค่าที่

เป็ นคําตอบหรื อเฉลยของคลาสนัน้ จากตารางนี ้เราจะ
เห็นว่าข้ อมูลที่จริ งๆแล้ วมี ค่า play=yes และโมเดล
ของเราทํานายถูกว่ามีค่า play=yes นัน้ มีจํานวน
ทังหมด
้
9 instance ข้ อมูลเหล่านี ้ คือ ข้ อมูลที่โมเดล
ทํานายถูกเช่น ข้ อมูลใน instance ที่มีค่า play=yes
แต่ถ้าจริ งๆ แล้ วข้ อมูลมีคา่ play=yes แต่โมเดลการ
ทํ านายดัน ไปตอบว่า ค่า play=no นัน้ มี จํ า นวน 5
instance นันคื
้ อข้ อมูลที่โมเดลทํานายผิดสําหรับคลาส
ที่ตอบว่า play=yes นัน่ เอง โดยเราสามารถดูแผน
แสดงแผนผังต้ นไม้ ได้ โดย คลิกขวาที่ชื่อ Model และ
เลือก Visualize Tree

6. บทสรุป
บทความวิชาการนี ้ได้ นําเสนอวิธีการประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์ เวก้ าในงานด้ านเหมืองข้ อมูล โดยมุ่งเน้ นไป
ที่การสร้ างแบบจําลองการจําแนกประเภทข้ อมูล โดย
ใช้ ต้นไม้ การตัดสินใจมาเป็ นเครื่ องมื อ เพื่อประโยชน์
การในทํ า นายกลุ่ ม ข้ อมู ล ที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ ในอนาคต
อย่างไรก็ตามการจําแนกประเภทในเหมืองข้ อมูลนัน้ มี
หลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธี ก็มี จุดเด่นแตกต่างกันไป
แต่ที่บทความนี ้นําเสนอวิธีต้นไม้ การตัดสินใจ เพราะ
ง่ายต่อการศึกษาและทําความเข้ าใจ จําแนกข้ อมูลได้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนําโมเดล
ไปพัฒนาเชิงโปรแกรมประยุกต์ได้ ง่าย
นอกจากนัน้ ประโยชน์ ที่ ไ ด้ จ ากบทความนี ค้ ื อ
สามารถนํ า วิ ธี ต้ นไม้ การตั น สิ น ใจที่ นํ า เสนอไป
ประยุกต์ใช้ ในการจําแนกข้ อมูลอื่นๆ เช่น การจําแนก
กลุ่มข้ อมูลทางการแพทย์ (Medical Classification)
ข้ อมูลเอกสาร (Text Classification) ข้ อมูลเว็บเพจ
(Webpage Classification) ระบบตรวจจับการบุกรุ ก
(Intrusion Detection System) เป็ นต้ น

ภาพที่ 22 แสดงภาพแผนผังต้ นไม้
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