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บทคดัยอ่ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเลือกวิธีการจดักลุ่มคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมส าหรับขอ้มูล
แบบต่อเน่ือง ซ่ึงจะท าให้ทราบวิธีการจดักลุ่มขอ้มูล จ านวนกลุ่มขอ้มูล และวิธีการแบ่งคุณลกัษณะท่ี
เหมาะสม เพื่อเพิ่มความถูกตอ้งของตน้ไมต้ดัสินใจ โดยใชว้ิธีการแบ่งคุณลกัษณะ 2 วิธี คือ การแบ่ง
คุณลกัษณะแบบสองทางเลือก (Two way split) และการแบ่งคุณลกัษณะแบบหลายทางเลือก (Multi 
way split) ซ่ึงก่อนการแบ่งคุณลกัษณะจะท าการจดักลุ่มขอ้มูล โดยใชว้ธีิการจดักลุ่มขอ้มูล 3 วธีิ ไดแ้ก่ 
วิธีการจดักลุ่มแบบอลักอริทึม Expectation Maximization (EM) วิธีการจดักลุ่มแบบเคมีน (K-Means) 
และวธีิการจดักลุ่มแบบล าดบัขั้น (Hierarchical) ก าหนดจ านวนกลุ่มของการจดักลุ่มขอ้มูลเท่ากบั 2, 3, 
4 และ 5 กลุ่ม ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ชุดขอ้มูลมาตรฐานจ านวน 6 ชุดได้แก่ ชุดขอ้มูล Iris ชุดขอ้มูล 
Abalone ชุดขอ้มูล Breast cancer Wisconsin ชุดขอ้มูล Pima Indians diabetes ชุดขอ้มูล Seeds และชุด
ขอ้มูล Ecoli ใช้ตน้ไมต้ดัสินใจท่ีสร้างจากอลักอริทึม J48 ส าหรับการใช้เป็นเกณฑ์ในการวดัความ
ถูกตอ้งของการจ าแนก เม่ือวธีิการแบ่งคุณลกัษณะและวธีิการจดักลุ่มขอ้มูลท่ีการศึกษาน้ีน าเสนอ  

 ผลการศึกษาพบวา่ การสร้างตน้ไมต้ดัสินใจดว้ยวธีิการจดักลุ่มแบบเคมีน จดักลุ่มขอ้มูลเป็น 3 
กลุ่มกบัชุดขอ้มูล Iris ให้ความถูกตอ้งมากท่ีสุดถึง 97.33 % และเม่ือน าวิธีดงักล่าวไปทดสอบกบัชุด
ขอ้มูลอ่ืนอีก 5 ชุด พบวา่การสร้างตน้ไมต้ดัสินใจโดยการแบ่งคุณลกัษณะแบบสองทางเลือกมีความ
ถูกตอ้งมากกวา่การแบ่งคุณลกัษณะแบบหลายทางเลือก ถึง 4 ชุดขอ้มูล และเม่ือท าการเปรียบเทียบผล
การจ าแนกโดยใช้ตน้ไมต้ดัสินใจ พบวา่ตน้ไมต้ดัสินใจท่ีใช้วิธีท่ีน าเสนอในการศึกษาน้ี ให้ความถูก
ตอ้งมากกวา่ตน้ไมต้ดัสินใจแบบใช้ J48 ธรรมดาถึง 5 ชุดจากการทดสอบกบั 6 ชุดขอ้มูล สรุปไดว้่า
การจดักลุ่มขอ้มูลโดยใชว้ิธีการจดักลุ่มแบบเคมีน จดักลุ่มขอ้มูลเป็น 3 กลุ่ม สร้างตน้ไมต้ดัสินใจโดย
ใช้การแบ่งคุณลักษณะแบบสองทางเลือก สามารถเพิ่มความถูกต้องให้กับต้นไม้ตัดสินใจท่ีใช้
อลักอริทึม J48 ได ้



 

จ 

Independent Study Title An Appropriate Features Clustering to Create Efficient 
Decision Trees 

Author Mr.Prathin Kawee 

Degree Master of Engineering (Computer Engineering) 

Advisor Dr.Narissara Eiamkanitchat 

ABSTRACT 

 The purpose of this study is to select a clustering method of features that is suitable for 
continuous data. The appropriateness of the clustering method, the number of clusters and the splitting 
method can increase the accuracy of decision tree. Two splitting methodologies used in this study are 
the two way split and the multi way split. Before the split process, 3 clustering algorithms are applied 
to each attribute. The clustering method in this study includes Expectation Maximization (EM), K-
Means and Hierarchical. The numbers of clusters in the experimental are 2, 3, 4 and 5 clusters. Six 
standard dataset are used in the experimental including Iris dataset, Abalone dataset, Breast cancer 
Wisconsin dataset, Pima Indians diabetes dataset, Seeds dataset, and Ecoli dataset. The decision tree 
based on J48 algorithm creation is used for measurement the classification accuracy from the 
proposed splitting and clustering method in this study.      

 The experimental results on Iris data set shows that decision tree using K-Means of 3 clusters, 
has the highest accuracy, that is 97.33%. The K-Means method tested with five other data sets finds 
that creating a decision tree by two ways split results in the higher accuracy over multi way split in 4 
data set. Based on the comparing classification result between decision tree using the method in this 
study and the decision tree using ordinary J48, the proposed method results higher accuracy in the 5 
data set out of 6 data set. In conclusion, clustering using K-Means with 3 clusters and creating a 
decision tree by two way split can improve the accuracy of decision trees that use J48 algorithm. 


