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การพัฒนาตัวแบบการพยากรณ์ผลผลิตมันสาปะหลังด้วยเทคนิคการทาเหมืองข้อมูล*
Development of a Model to Predict Cassava Yield Using Data Mining
เป็นการการพยากรณ์ผลผลิตมันสาปะหลังด้วยเทคนิคการทาเหมืองข้อมูลโดย การจาแนกประเภท
(classification) ซึ่งใช้อัลกอริธึมจานวน 5 ตัว ได้แก่ J48, RandomTree, SimpleCart,
NaïveBayes, และLADTree เพื่อสร้างต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) จากนั้นทาการทดสอบความ
แม่นยาใน การพยากรณ์ แล้วคัดเลือกอัลกอริธึมที่ให้ความแม่นยาดีที่สุดไปใช้ในการออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ การพยากรณ์ผลผลิตมันสาปะหลัง การสืบค้นข้อมูล และการประเมินความ
พึงพอใจผ่านเว็บไซต์
วิธีการวิจัย
1. ข้ อมูลและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยการพัฒนาตัวแบบพยากรณ์ผลผลิตมันสาปะหลังโดยใช้เทคนิคการทา
เหมืองข้อมูล และพัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณ์ผลผลิตมันสาปะหลัง การสืบค้นข้อมูล และ
การประเมินความพึงพอใจผ่านเว็บไซต์จะใช้ข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับผลผลิตมันสาปะหลังซึ่งเป็น
ข้อมูลแบบทุติยภูมิตั้งแต่ปี 2551-2555 จากสานักงานเกษตรจังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลผลผลิตมันสาปะหลังของจังหวัดในภาคเหนือที่มีการปลูกมันสาปะหลังมากที่สุด และมีสภาพ
ภู มิ อ ากาศที่ ใกล้เคี ยงกั บจั งหวั ดกาแพงเพชร จ านวน 5 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ ก าแพงเพชร นครสวรรค์
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุทัยธานีรวม 325 ครัวเรือน และกลุ่มตัวอย่างในการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้งานระบบสารสนเทศการพยากรณ์ผลผลิตมันสาปะหลัง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สานักงาน
เกษตรจังหวัดกาแพงเพชร ผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ดูแลระบบ รวม 30 คน

2. การทาข้ อมูลให้ สมบูรณ์
ข้อมูลปัจจัยการผลิตที่นามาจากสานักงานเกษตรจังหวัดกาแพงเพชร บางส่วนยังมีความไม่
สมบูรณ์จาเป็นต้องดาเนินการทาให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ เพื่อนามาเข้ากระบวนการในการจัด ทา
เหมืองข้อมูล โดยทาการจัดข้อมูลให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน (Normalization) ปรับเปลี่ยนค่า
ของแอตทริบิวต์ให้เป็นหน่วยนับเดียวกัน เช่น หน่วย ไร่ งาน ตารางวา ให้เป็นหน่วย ไร่ ปริมาณปุ๋ย
ปรับหน่วยเป็นกิโลกรัม ส่วนปริมาณผลผลิตปรับหน่วยเป็นตัน และผลผลิตให้อยู่ในหน่วยมาตรฐาน
คือ ตันต่อไร่ หลังจากนั้นกาจัดข้อมูลที่ในแถวเป็นค่าว่าง (NULL) มีค่าข้อมูลเป็น 0 หรือระเบียนที่มีค่า
ผลผลิตเป็น 0 ออกและเลือกแอตทริบิวต์ที่มีคาดว่าสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ และมีข้อมูลครบถ้วน
เช่น จังหวัด อาเภอ ตาบล พันธุ์ที่ใช้ อายุปลูกถึงเก็บ เดือนเก็บผลผลิต ปีเก็ บผลผลิตเนื้อที่เก็บเกี่ยว
เนื้อที่เสียหาย เนื้อที่ปลูกเนื้อที่ ชนิดปุ๋ย ปริมาณปุ๋ย และปริมาณผลผลิต เป็นต้น จากนั้นทาการ
กาหนดรหัสข้อมูล

3. การคัดเลือกข้อมูล
การคั ด เลื อ กข้ อ มู ล ปั จ จั ย การผลิ ต มั น ส าปะหลั ง ได้ พิ จ ารณาจาก การสอบถามข้ อ มู ล เจ้ า หน้ าที่
สานักงานเกษตรจังหวัดกาแพงเพชร และจากเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง จึงได้คัดเลือกข้อมูล
แอตทริบิวต์ที่ เกี่ยวข้องกับมันสาปะหลัง จานวน 11 ปัจจัย ได้แก่ จังหวัด พันธุ์ที่ใช้ อายุปลูก ผลผลิต
ต่อไร่ เนื้อที่ปลูก เนื้อที่ เก็บเกี่ยว เนื้อที่เสียหาย ปริมาณปุ๋ยเคมี ปริมาณปุ๋ยคอก ปริมาณปุ๋ยชีวภาพ
และปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ แล้วทาการวิเคราะห์สัมพันธ์ของข้อมูลทั้ง 11 ปัจจัย ทั้งนี้จะไม่นาจังหวัดมา
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์เนื่องจากจังหวัดมีลักษณะเป็นการแบ่งเขตพื้นที่การปลูกซึ่งก็ชัดเจนว่าเป็น
ตัวแปรที่มีความสาคัญและสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นๆ อยู่แ ล้ว จากนั้นจะกาหนดให้ผลผลิตต่อไร่เป็นตัว
แปรตาม ส่ ว นปั จ จั ย การผลิ ต ที่ เ หลื อ อี ก 9 ปั จ จั ย ก าหนดให้ เ ป็ น ตั ว แปรต้ น ซึ่ ง ผลการเคราะห์
สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) โดยใช้โปรแกรม SPSS

4. การแปลงข้อมูล
จากข้อมูลปัจจัยการผลิตของสานักงานเกษตรจังหวัดกาแพงเพชร จานวน 1,764 ระเบียน 40
แอตทริบิวต์ ผู้วิจัยได้ทาการจัดข้อมูลให้มีความสัมบู ร ณ์และทาการคัด เลื อกข้อมู ลได้ออกมาเป็ น
จานวน 1,677 ระเบียน 11 แอทริบิวต์จากนั้นทาการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยการผลิต
จานวน 11 ปัจจัย (แอตทริบิวต์) จะได้ปัจจัยการผลิตที่มีความสัมพันธ์กันจานวน 5 ตัวแปร
(แอตทริบิวต์) ทั้งนี้งานวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการทาเหมืองข้อมูล โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจในการสร้างตัว
แบบการพยากรณ์ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงออกมาเป็นค่าระดับ หรือค่าช่วง ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงทาการ
กาหนดค่าระดับผลผลิตผลิตมันสาปะหลัง โดยอาศัยการสอบถามข้อมูลค่าเฉลี่ยผลผลิตสูงสุด และ
ต่าสุด ต่อพื้นที่การปลูกหนึ่งไร่ จากเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรจังหวัดกาแพงเพชร และเกษตรกรผู้
ปลูกมันสาปะหลัง ซึ่งได้ค่าระดับ ผลผลิตดังนี้

5. การพัฒนาตัวแบบพยากรณ์
ใช้โปรแกรมเวกา (WEKA) เพื่อสร้างตัวแบบการพยากรณ์ผลผลิตมันสาปะหลัง โดยใช้ข้อมูล
ปัจจัยการผลิตจานวน 1,677 ระเบียน 5 แอตทริบิวต์ โดยใช้เทคนิคการจาแหนกประเภทข้อมูล
(Classification)ด้ ว ยวิ ธี ต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจ (Decision Tree) และใช้ อั ล กอริ ทึ ม J48, RandomTree,
SimpleCart, NaïveBayes และ LADTree ซึ่งในการนาเข้าข้อมูลสู่โปรแกรมเวกา (WEKA) ต้องทา
การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของเท็กซ์ไฟล์ (TextFile)

ทาการทดสอบความแม่นยาในการพยากรณ์ด้วยเทคนิค Cross-validation Test โดยทาการ
แบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน (5-fold cross-validation) และ 10 ส่วน (10-fold cross-validation)
จากตัวแบบการพยากรณ์ที่ได้จากการใช้เทคนิคการจาแหนกประเภทข้อมูล (Classification) ด้วยวิธี
ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ใช้อัลกอริทึม J48, RandomTree, SimpleCart, NaïveBayes และ
LADTree

แสดงขั้นตอนการทดสอบความแม่นยาในการพยากรณ์ด้วยเทคนิค 5-fold crossvalidation
ของอัลกอริทึม J48 ซึ่งได้ค่าแม่นยา 70.36% จากนั้นจะทาการทดสอบเช่นนี้ในทุกอัลกอริทึม และ
เมื่อทาการทดสอบด้วยเทคนิค 5-fold cross-validation แล้วก็จะดาเนินการทดสอบด้วยเทคนิค
10-fold cross-validation จากนั้นจะทาการปรับปรุงวิธีการทดสอบให้มีความแม่นยาที่ดีขึ้น โดยทา
การแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลเรียนรู้ (Training Set) และข้อมูลทดสอบ (Test Set)
(Data Set = Training Set+ Test Set) โดยจะรักษาสัดส่วนของข้อมูล และจะทาการสุ่มข้อมูลตาม
สั ด ส่ ว นดั ง กล่ าว ทาให้ จ ะได้ ชุ ด ข้ อ มู ล ที่ จ ะทาการทดสอบจ านวน 5 ชุ ด แล้ ว ทาการทดสอบจาก
อัลกอริทึม J48, RandomTree, SimpleCart, NaïveBayes และ LADTree

6. การออกแบบระบบสารสนเทศการพยากรณ์ผลผลิตมันสาปะหลัง การสืบค้นข้อมูล และ
การประเมินความพึงพอใจผ่านเว็บไซต์

7. สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวแบบการพยากรณ์ผลผลิตมันสาปะหลังด้วยเทคนิค
การทาเหมืองข้อมูล และเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณ์ผลผลิตมันสาปะหลัง การสืบค้น
ข้อมูล และการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์ โดยการพัฒนาตัวแบบการ
พยากรณ์จะใช้ตัวแบบการพยากรณ์ที่ได้จากโปรแกรมเวกา (WEKA) โดยใช้เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล
จะใช้การจาแนกประเภท(classification) และใช้อัลกอริธึมจานวน 5 ตัว ได้แก่ J48, RandomTree,
SimpleCart, NaïveBayes, และ LADTree เพื่อสร้างต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) จากนั้นทาการ
ทดสอบความแม่นยาในการพยากรณ์ด้วย เทคนิค Cross-validation Test โดยทาการแบ่งข้อมู ล
ออกเป็น 5 ส่วน (5-fold cross-validation) และ 10 ส่วน (10-fold cross-validation) ซึ่งผลการ
ทดสอบพบว่าทั้งสองเทคนิคยังให้ค่าความแม่นยาสูงสุดเพียง70.96% ดังนั้นผู้วิจัยจึงทาการปรับปรุง
วิธีการทดสอบให้มีความแม่นยาที่ดีขึ้น โดยการทาการแบ่งข้อมูลออกเป็น2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลเรียนรู้
(Training Set) และข้อมูลทดสอบ (Test Set) (Data Set = Training Set + TestSet) จานวน 5 ชุด
ผลทดสอบพบว่ามีความแม่นยาเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 80.12% โดยสรุปได้ดังนี้ อัลกอริทึมของชุดข้อมูล
Test Set ที่ได้ความแม่นยาสูงสุดจานวน 3 อัลลอริทึม ได้แก่ ชุดข้อมูลที่ 5 อัลกอริทึม J48 ให้ค่า
ความแม่นยาที่ 75.64% ชุดข้อมูลที่ 5 ของอัลกอริทึม SimpleCart ให้ค่าความแม่ นยาที่ 80.12%
และชุดข้อมูลที่ 4 ของอัลกอริทึม LADTree ให้ค่าความแม่นย าที่ 78.68% ส่วนอัลลอริทึมที่เหลือ
ได้แก่ อัลกอริทึม RandomTree ให้ค่าความแม่นยาที่ 66.85% และอัลกอริทึม NaïveBayes ให้ค่า
ความแม่นยาที่ 67.91% ซึ่งให้ค่าความแม่นยาที่ต่าจึงไม่นามาใช้ในการสร้างตัวแบบการพยากรณ์
จากนั้นจึงดาเนินการนาอัลกอริธึมที่ให้ความแม่นยาดีที่สุดไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบ

สารสนเทศการพยากรณ์ผลผลิตมันสาปะหลัง การสืบค้นข้อมูล และการประเมินความพึงพอใจผ่าน
เว็บไซต์ต่อไป
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปฏิยากร โคผดุง (2551) ได้นาเสนองานวิจัยเรื่องต้นไม้ตัดสินใจ
สาหรับการวิเคราะห์ภาวะตัวรับฮอร์โมนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและอัตราการอยู่รอดชีวิตของผู้ป่วย
มะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลขอนแก่น โดยการจาแนกระดับภาวะตัวรับฮอร์โมนสาหรับแนวทางการ
รักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และใช้เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านคลินิก โดยการประยุกต์ใช้
อัลกอริทึม J48 ในโปรแกรมเวกา สร้างตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีการทาเหมืองข้อมูลกับ
ข้อมูลผู้ป่วยจานวน 57 คน ซึ่งทาการวิเคราะห์ข้อมูลจานวน 57 instance มีแอททริบิวต์จานวน 6
แอททริบิวต์สาหรับการประเมินความถูกต้องของตัวแบบที่ใช้ทานายใช้วิธี 10-fold cross validation
และวิธีTrain test พบว่าวิธี10-fold cross validation มีความถูกต้อง 57.89 %และ วิธีTrain test มี
ความถูกต้อง 66.67% ซึ่งวิธีนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผู้วิจัยได้นาเอาเทคนิค 10-fold
cross validation และวิธีTrain test มาปรับใช้ในงานวิจัยพัฒนาตัวแบบพยากรณ์ผลผลิตมัน
สาปะหลังโดยใช้เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล และพัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณ์ผลผลิต
มันสาปะหลัง การสืบค้นข้อมูล และการประเมินความพึงพอใจผ่านเว็บไซต์
การออกแบบระบบสารสนเทศการพยากรณ์ผลผลิตมันสาปะหลัง การสืบค้นข้อมูล และการ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจผ่ า นเว็ บ ไซต์ จ ะน าเงื่ อ นไขที่ ไ ด้ จ ากต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจ ของอั ล กอริ ทึ ม J48
อั ล กอริ ทึม SimpleCart และอั ล กอริทึม LADTree มาพั ฒ นาเป็ น ระบบสารสนเทศการพยากรณ์
ผลผลิตมันสาปะหลัง การสืบค้นข้อมูล และการประเมินความพึงพอใจผ่านเว็บไซต์ โดยใช้ภาษา PHP
ในการพัฒนาเว็บไซต์ ใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล และใช้โปรแกรม Apache เป็น
เว็ บ เซิ ร์ ฟ เวอร์ และในส่ ว นของประเมิ น ความพึ ง พอใจจากเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด
กาแพงเพชร ผู้ใช้งานทั่วไป และผู้ดูแลระบบ รวม 30 คน มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบดังกล่าว

โดยการหาค่าเฉลี่ยจากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผ่านเว็บไซต์คิดเป็น 91% ซึ่งถือว่าอยู่ใน
ระดับที่ดีมาก
ข้อเสนอแนะในการวิจัยพบว่า การสร้างตัวแบบการพยากรณ์ด้วยเทคนิคการจาแนกประเภท
(classification) ข้อมูลด้วยวิธีตันไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ไม่สามารถให้คาตอบที่เป็นค่าต่อเนื่อง
ได้ซึ่งจะแสดงเป็นค่าระดับ หรือ ค่าช่วง โดยอาจเลือกใช้วิธีโครงข่ายประสาท (Neural Network) ที่
ให้ค่าการพยากรณ์แบบต่อเนื่องได้ และอาจพัฒนาไปเป็นแอปพลิเคชันเพื่อใช้กับสมาร์ทโฟน และ
แท็บเล็ต เพื่อสะดวกและคล่องตัวในการใช้งานต่อไป

