ปฏิบัติการที่ 7
การใชเครื่องมือวิเคราะหการถดถอย
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสามารถใชเครื่องมือวิเคราะหการถดถอยของขอมูลได
2. เพื่อใหสามารถใชเครื่องมือวัดประสิทธิภาพของวิธีการวิเคราะหการถดถอยได

1. ชุดขอมูลปฏิบัตกิ าร
 ชุดขอมูล Carbon Nanotubes (สำหรับการสาธิตและการฝกปฏิบัติการ)

2. ขั้นตอนปฏิบัติการ
ขั้นตอนปฏิบัติการ มีดังนี้
1. นำเขาชุดขอมูล Carbon Nanotubes จากแฟมขอมูล carbon_nanotubes.csv ตัง้ ชื่อชุด
ขอมูลเปน carbon nanotubes
2. ทำการสรางการทดลอง โดยกำหนดชื่อการทดลองเปน “Practice 7”
3. นำชุดขอมูล carbon nanotubes เขาสูการทดลองโดยลากโมดูลชุดขอมูลซึ่งที่อยูภายใต
Saved Datasets  My Datasets ในหนาตางยอย Modules มาวางบน Workspace
4. ในปฏิบัติการนี้จะสรางโมเดลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนตรง (Linear Regression
Model) เพื่อทำนายพิกัดของอะตอมคารบอนแนวแกน u ที่ถูกคำนวณไดจากโปรแกรม
CASTEP
𝐶𝑎𝑙_𝑐𝑜𝑜𝑟_𝑢 = 𝛽 + (𝛽 × 𝐼𝑛𝑖𝑡_𝑐𝑜𝑜𝑟_𝑢) + (𝛽 × 𝐶𝐼_𝑛) + (𝛽 × 𝐶𝐼_𝑚)

5. ทำการแบงชุดขอมูล carbon nanotubes ออกเปน 2 ชุด คือ ชุดขอมูลเรียนรู (Training
Dataset) และชุดขอมูลทดสอบ (Test Dataset) โดยใชโมดูล Split Data (ภายใต Data
Transformation  Sample and Split)
6. กำหนด Splitting mode เปน Split Rows กำหนดคาอัตราสวนขอมูลเรียนรูตอขอมูลทดสอบ
(Fraction of rows in the first output dataset) เปน 0.7 และเลือก Randomized split จะ
ทำใหขอมูลออกจากโหนดสวนตอประสานขอมูลออกที่ 1 มีจำนวนรอยละ 70 ของขอมูลทั้งหมด
(ใหถือวาเปนชุดขอมูลเรียนรู) และ ขอมูลออกจากโหนดสวนตอประสานขอมูลออกที่ 2 มี
จำนวนรอยละ 30 ของขอมูลทั้งหมด (ใหถือวาเปนชุดขอมูลทดสอบ)
7. คลิก RUN เพื่อทำการประมวลผล
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8. เลือกตัวแปรที่จะใชในการสรางสมการถดถอยเชิงเสนตรง นั่นคือ ตัวแปร CI_n CI_m
Init_coor_u และ Cal_coor_u โดยใชโมดูล Select Columns in Dataset (ภายใต Data
Transformation  Manipulation) ใหทำการลากโมดูลดังกลาวมาวางบน workspace
9. นำขอมูลสงออกจากโมดูล Split Data จากโหนดสวนตอประสานขอมูลออกที่ 1 ซึ่งเปนชุดขอมูล
เรียนรู เปนขอมูลนำเขาของโมดูล Select Columns in Dataset
10. เพิ่มคำอธิบายให โมดูล Select Columns in Dataset นี้วา “For training dataset”
11. คลิกที่กลองโมดูล Select Columns in Dataset ที่หนาตางยอย Properties คลิก Launch
column selector แลวเลือกตัวแปรที่ตองการนำมาใชวิเคราะห จากนั้นคลิก 
12. ต อ มาทำการสร า งโมเดลสำหรั บ สำหรั บ การวิ เ คราะห ก ารถดถอยเชิ ง เส น ตรง Linear
Regression โ ดย กา รล า ก โ ม ด ู ล Linear Regression (ภ า ย ใ ต  Machine Learning 
Initialize Model  Regression ส า ม า ร ถ ศ ึ ก ษ า เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม ไ ด  ท ี ่ เ ว ็ บ ไ ซ ต
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/studio-modulereference/linear-regression) มาวางบน workspace โดยกำหนดคาพารามิเตอร ดังนี้
 Solution method: Ordinary least squares
 L2 regularization weight: 0.001
 Include intercept term: 
 พารามิเตอรอื่นๆ ใชตามคาที่กำหนดมาโดยอัตโนมัติ
13. ตอมาลากโมดูล Train Model (ภายใต Machine Learning  Train) มาวางบน workspace
14. นำขอมูลสงออกจากโมดูล Linear Regression เปนขอมูลนำเขา Untrained model ของโมดูล
Train Model และนำขอมูลสงออกจากโมดูล Select Columns in Dataset ทีเ่ ปนชุดขอมูล
เรียนรู เปนขอมูลนำเขา Dataset ของโมดูล Train Model
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15. คลิกที่กลองโมดูล Train Model ที่หนาตางยอย Properties คลิก Launch column selector
แลวเลือกตัวแปร Cal_coor_u เพื่อใชเปนตัวแปรตาม (Dependent Variable) ซึ่งเปนคาที่
ตองการประมาณ จากนั้นคลิก 
16. คลิก RUN เพื่อทำการประมวลผล แลวดูผลลัพธจากขอมูลออกของโมดูล Train Model โดย
คลิกที่โหนดสวนตอประสานขอมูลออก แลวเลือก Visualize จะปรากฏผลลัพธดังรูป

คาพารามิเตอรที่ของโมเดลไดจากการ
เรียนรูจากขอมูลเรียนรู

จากผลลัพธของโมดูล Train Model ทำใหไดสมการถดถอยเชิงเสนตรง เพื่อทำนายคาตัวแปร
Cal_coor_u คือ
𝐶𝑎𝑙_𝑐𝑜𝑜𝑟_𝑢 = −0.007597 + (1.015370 × 𝐼𝑛𝑖𝑡_𝑐𝑜𝑜𝑟_𝑢)
+ (−0.000015 × 𝐶𝐼_𝑛) + (0.000010 × 𝐶𝐼_𝑚)

17. ทำการเตรียมขอมูลทดสอบสำหรับทดสอบโมเดลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนตรงที่ได โดย
เลือกตัวแปรที่จะใชในการสรางสมการถดถอยเชิงเสนตรง นั่นคือ ตัวแปร CI_n CI_m
Init_coor_u และ Cal_coor_u โดยใชโมดูล Select Columns in Dataset (ภายใต Data
Transformation  Manipulation) ใหทำการลากโมดูลดังกลาวมาวางบน workspace
18. นำขอมูลสงออกจากโมดูล Split Data จากโหนดสวนตอประสานขอมูลออกที่ 2 ซึ่งเปนชุดขอมูล
ทดสอบ เปนขอมูลนำเขาของโมดูล Select Columns in Dataset
19. เพิ่มคำอธิบายให โมดูล Select Columns in Dataset นี้วา “For test dataset”
20. คลิกที่กลองโมดูล Select Columns in Dataset ที่หนาตางยอย Properties คลิก Launch
column selector แลวเลือกตัวแปรที่ตองการนำมาใชวิเคราะห จากนั้นคลิก 
21. ทำการทดสอบโมเดลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนตรงที่ไดโดยใชโมดูล Score Model
(ภายใต Machine Learning  Score) นำขอมูลสงออกจากโมดูล Train Model เปนขอมูล
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นำเขา Trained model ของโมดูล Score Model และนำขอมูลสงออกจากโมดูล Select
Columns in Dataset ที่เปนชุดขอมูลทดสอบ เปนขอมูลนำเขา Dataset ของโมดูล Score
Model

22. คลิก RUN เพื่อทำการประมวลผล แลวดูผลลัพธจากขอมูลออกของโมดูล Score Model โดย
คลิกที่โหนดสวนตอประสานขอมูลออก แลวเลือก Visualize จะปรากฏผลลัพธดังรูป
คา Cal_coor_u ที่ไดจากการ
ประมาณคา

23. ทำการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนตรง
โดยใชโมดูล
Evaluate Mode (ภายใต Machine Learning  Evaluate) นำขอมูลสงออกจากโมดูล
Score Model เปนขอมูลนำเขา Scored dataset ของโมดูล Evaluate Mode
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24. คลิก RUN เพื่อทำการประมวลผล แลวดูผลลัพธจากขอมูลออกของโมดูล Evaluate Mode โดย
คลิกที่โหนดสวนตอประสานขอมูลออก แลวเลือก Visualize จะปรากฏผลลัพธดังรูป
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3. แบบฝกปฏิบัตกิ าร
ใหนักศึกษาทำแบบฝกปฏิบัติการ ตามลำดับขั้นตอนตอไปนี้
1. กำหนดใหนักศึกษาทำแบบฝกปฏิบัติการนี้ ตอจากการทดลองสาธิต โดยใหนักศึกษาใชชุดขอมูล
Carbon Nanotubes สรางโมเดลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนตรง (Linear Regression
Model) เพื่อทำนายพิกัดของอะตอมคารบอนแนวแกน v และ w ที่ถูกคำนวณไดจากโปรแกรม
CASTEP ดังตอไปนี้
𝐶𝑎𝑙_𝑐𝑜𝑜𝑟_𝑣 = 𝛽 + (𝛽 × 𝐼𝑛𝑖𝑡_𝑐𝑜𝑜𝑟_𝑣) + (𝛽 × 𝐶𝐼_𝑛) + (𝛽 × 𝐶𝐼_𝑚)
𝐶𝑎𝑙_𝑐𝑜𝑜𝑟_𝑤 = 𝛽 + (𝛽 × 𝐼𝑛𝑖𝑡_𝑐𝑜𝑜𝑟_𝑤) + (𝛽 × 𝐶𝐼_𝑛) + (𝛽 × 𝐶𝐼_𝑚)

2. ดูผลลัพธจากการสรางโมเดลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนตรง และจดบันทึกสมการถอดถอย
ที่ได

3. ทำการทดสอบโมเดลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนตรง กับชุดขอมูลทดสอบ (ใชโมดูล Score
Model)
4. ทำการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนตรง (ใชโมดูล Evaluate
Mode)
5. ศึกษาและอธิปรายผลการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลสำหรับการจำแนกขอมูล
สิ่งที่ตองสงเปนการบาน ภาพหนาจอ Workspace ของนักศึกษาที่ใชทำแบบฝกปฏิบัติการ โดยใหเห็น
กลองโมดูลทั้งหมดและชื่อ Workspace ซึ่งเปนชื่อของนักศึกษา ตั้งชื่อไฟลในรูปแบบ Lab_07_id.jpg
โดยแทน id ดวยรหัสนักศึกษา สงผานเว็บไซต http://hw.cs.science.cmu.ac.th

204123 - วิทยาการขอมูลเบื้องตน (Introduction to Data Science)

