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Chapter 6 
Machine Learning 
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ดร.สุขชาตรี ประสมสุข 
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
มหาวทิยาลยัพะเยา 

• “ Learning เป็นเครือ่งหมายของการเปลีย่นแปลง

ในระบบ ซึง่ท าใหค้วามเป็นไปไดใ้นการท างานแบบ
เดยีวกนัใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ในการท างานครัง้
ตอ่ไป “ Herbert  Simon  

• “ Learning คอื การสรา้งหรอืการปรับปรงุแกไ้ข 
ตวัอยา่งของหวัขอ้ทีว่า่เราจะน าประสบการณ์มาใชท้ า
อะไร “ Ryszard Michalski  

•“ Learning ก าลงัท าประโยชนจ์ากการเปลีย่นแปลง
ของความคดิ “ Marvin Minsky  
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•การเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine learning) คือ การ
ท าให้เคร่ืองเรียนรู้ได้จากข้อมูลตัวอย่าง หรือจากสภาพแวดล้อม 
จุดมุ่งหมายคือการพฒันาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบให้ดีขึน้ เมื่อเรียนรู้แล้วความรู้ทีเ่รียนได้จะเกบ็ไว้ในฐานความรู้
ด้วยรูปแบบการแทนความรู้อย่างใดอย่างหน่ึง เช่น กฎ ฟังก์ชัน ฯลฯ 
•Learning  ในพจนานุกรมได้ให้ค านิยามว่า การได้มาซ่ึง
ความรู้ หรือ ความเข้าใจ หรือทกัษะ โดยการศึกษาค าส่ัง หรือ
ประสบการณ์ ในทีนี่จ้ะเน้นไปทีก่ารเรียนรู้ในเคร่ืองจักร 
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• เขา้ใจและปรับปรุง การเรียนรู้ของมนุษยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น ใช้
ปรับปรุงวธีิการต่างๆ ใน การสอน และการอบรม  
• คน้พบส่ิงใหม่ๆ หรือ โครงสร้างใหม่ๆ ซ่ึงมนุษยไ์ม่รู้มาก่อน  
• เกณฑท่ี์ไม่สมบูรณ์เก่ียวกบัขอบเขตท่ีกวา้ง, ระบบ A.I.ท่ีมีความ
ซบัซอ้นไม่สามารถถูกท าใหส้มบูรณ์ได ้โดยใชมื้อและตอ้งการการ
ปรับปรุงอยูต่ลอดเวลา เพื่อรวบรวมขอ้มูลใหม่ๆ เขา้ดว้ยกนั การเรียนรู้
ถึงลกัษณะเฉพาะใหม่ๆ ขยายขอบเขตหรือความช านาญและบทเรียนท่ี
กล่าวถึง “การไม่สามารถปรับตวัไดข้องระบบ”  
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• Learning element  ท าใหเ้ปล่ียนสู่ระบบพ้ืนฐานอยา่งท่ีมนัก าลงัท าอยู ่ 

• Performance Element เป็น agent ท่ีท างานโดยตวัมนัเอง  
• Critic จะแจง้ให ้Learning Element ทราบถึงส่ิงท่ีควรจะท า โดย
เปรียบเทียบกบัมาตรฐานการท างานท่ีถูกก าหนดตายตวั  
• Problem Generator จะช่วยระบุใหเ้ห็นตวัปัญหา หรือ การกระท าซ่ึง
จะท าใหเ้กิดตวัอยา่ง หรือประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ีจะช่วยในเร่ืองการอบรมหาระบบต่อไป  
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    Why should machine have to learn? 
 1. มนัอาจจะเป็นไปได้ทีข้่อมูลทีซ่่อนท่ามกลางกลุ่มของข้อมูลใหญ่ ทีม่คีวามสัมพนัธ์

และความเกีย่วข้องทีส่ าคญั วธีิ machine learning สามารถทีจ่ะใช้ใน
การถอดความสัมพนัธ์เหล่านีอ้อกมา ( data mining ) 

 2. บ่อยคร้ังทีม่นุษย์นักออกแบบผลติเคร่ืองจกัรทีไ่ม่สามารถท างานดเีท่ากบัอยู่ใน
ส่ิงแวดล้อมทีอ่อกแบบ อนัทีจ่ริงแล้วคุณลกัษณะของส่ิงแวดล้อมทีอ่อกแบบให้ท างาน
อาจจะออกแบบไม่สมบูรณ์ วธีิ machine learning สามารถใช้ส าหรับ
พฒันาในการออกแบบเคร่ืองจกัรทีเ่ป็นอยู่ให้ดขีึน้เมือ่อยู่ในสภาพแวดล้อมทีเ่ป็นจริง 

    3.จ านวนของความรู้ทีม่อียู่เกีย่วกบังานทีแ่น่นอน อาจจะมมีากมายส าหรับทีจ่ะแสดง
ออกมาโดยมนุษย์ เคร่ืองจกัรทีเ่รียนรู้ความรู้นีท้ลีะเลก็ทลีะน้อย อาจจะสามารถจบั
ตรงประเดน็ทีต้่องการออกมา ได้มากกว่ามนุษย์ท าการเขียนลงไป 

 4. ส่ิงแวดล้อมทีเ่ปลีย่น  เคร่ืองทีส่ามารถเปลีย่นไปอยู่ในส่ิงแวดล้อมทีเ่ปลีย่นไป  จะ
ช่วยลดความจ าเป็นในการออกแบบใหม่ 
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Evaluating Performance 

 ความหลากหลายของบรรทดัฐานส าหรับ การวดัถึงข้ันตอนในการเรียนรู้  
 การพยากรณ์การแบ่งหมวดหมู่อย่างถูกต้อง  
 ความเร็วของผู้เรียน  
 ความเร็วของการแบ่งหมวดหมู่  

Space requirements  

บรรทดัฐานทีส่ าคัญทีสุ่ด คือ Predictive accuracy  
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การแบง่การเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning)  

การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised learning)  
--- อลักอริธึมสร้างฟังก์ชนัท่ีเช่ือมระหวา่งข้อมลูเข้ากบัผลท่ีต้องการ  

การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised learning)  
--- อลักอริธึมสร้างโมเดลจากชดุข้อมลูเข้า  

การเรียนรู้แบบเสริมก าลัง (Reinforcement learning)  

 --- อลักอริธึมเรียนแผนซึง่ก าหนดการกระท าของระบบจากสิ่งท่ีสงัเกตได้  
การเรียนวิธีการเรียน (Learning to learn, Meta-learning)  

--- อลักอริธึมท่ีเรียนวิธีการเรียนรู้ของตนเอง  
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การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised learning)  
• การเรยีนรูแ้บบมผีู้สอน  
▫ เป็นเทคนิคหน่ึงของการเรยีนรูข้องเครือ่งซึง่สรา้งฟังกช์นัจาก
ข้อมลูสอน (training data) ข้อมลูสอนประกอบดว้ยวตัถุ
เข้า และผลทีต่้องการ  

▫ ผลจากการเรยีนรูจ้ะเป็นฟังกช์นัทีอ่าจจะให้คา่ตอ่เน่ือง (จะ
เรยีกวธิกีารวา่ การถดถอย -- regression)  

▫ หรอื ใช้ท านายประเภทของวตัถุ (เรยีกวา่ การแบง่
ประเภท -- classification)  

▫ ภารกจิของเครือ่งเรยีนรูแ้บบมผีู้สอนคอืการท านายคา่ของ
ฟังกช์นัจากวตัถุเข้าทีถู่กตอ้งโดยใช้ตวัอยา่งสอนจ านวนน้อย 
(training examples -- คูข่องข้อมลูเข้าและผลทีเ่ป็น
เป้าหมาย) โดยเครือ่งเรยีนรูจ้ะต้องวางนยัทัว่ไปจากข้อมลูทีม่ี
อยูไ่ปยงักรณีทีไ่มเ่คยพบอยา่งมเีหตุผล 

▫ ตวัอยา่ง (การเรยีนรูเ้พือ่รูจ้ าลายมอื) 
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การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised learning)  

• เป็นเทคนิคหน่ึงของการเรยีนรู้ของเครือ่ง โดย
การสร้างโมเดลทีเ่หมาะสมกบัขอ้มลู การ
เรยีนรู้แบบนีแ้ตกตา่งจากการเรยีนรู้แบบมี
ผู้สอน คอื จะไมม่กีารระบุผลทีต่อ้งการหรอื
ประเภทไวก้อ่น การเรยีนรู้แบบนีจ้ะพจิารณา
วตัถุเป็นเซตของตวัแปรสุ่ม แลว้จงึสร้างโมเดล
ความหนาแน่นรว่มของชุดขอ้มลู  
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การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (ต่อ) 

• การเรยีนรูแ้บบไมม่ผีูส้อนสามารถน าไปใช ้

รว่มกบัการอนุมาณแบบเบย ์เพือ่หาความน่าจะ
เป็นแบบมเีงือ่นไขของตัวแปรสุม่โดยก าหนดตัว
แปรทีเ่กีย่วขอ้งให ้นอกจากนีย้ังสามารถ
น าไปใชใ้นการบบีอดัขอ้มลู ซึง่โดยพืน้ฐานแลว้ 
ขัน้ตอนวธิกีารบบีอดัขอ้มลูจะขึน้อยูก่บั การแจก
แจงความน่าจะเป็นของขอ้มลูไมอ่ยา่งชดัแจง้ก็
โดยปรยิาย 
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การเรียนรู้แบบเสริมก าลัง (Reinforcement learning)  

• แนวความคดิ คอื จะเรยีนรู้จากส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 
เรยีนรู้จากธรรมชาตริอบตวัทีม่อียูใ่นชวีติจรงิ น ามา
ดดัแปลงให้กบัคอมพวิเตอร ์  ตวัอยา่งเช่น การเลน่
หมากรุก จะต้องมกีารท านายลว่งหน้าวา่จะสามารถ
เกดิอะไรขึน้ได ้ ซึง่การเดนิแตล่ะครัง้อาจจะไมเ่ป็น
ผลดตีอ่ครัง้นั้นแตอ่าจมผีลดใีนครัง้ตอ่ๆ ไปก็ได ้
หรอื เกมส์ OX  
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Example OX-Game 

x o o 

o x x 

x 
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  วธิีการง่ายก็คอื คอื การขัดขวางไม่ใหฝ่้ายตรง
ขา้มสามารถเขยีนเรียงตดิต่อกันได ้ แต่ไม่ท าให ้
เป็นผูช้นะได ้

Machine Learing with AI 
 Machine Learning ปกติจะกล่างถึงการเปล่ียนแปลงในระบบท่ีแสดง

การท างานสมัพนัธ์กบั Artificial Intelligent (AI) เช่นงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบั 

 Recognition             การรับรู้และรู้จกั 
 Diagnose                 การวนิิจฉยัโรค 
 Planning                  การวางแผน 
 Robot control         การควบคุมหุ่นยนต ์
 Prediction               การท านาย        
 Etc. 
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Learning in Problem Solving 

 เป็นวธีิการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีค าแนะน าจากผูส้อน 
 Learning by Parameter Adjustment 

 Learning with Macro-Operators 

 The Utility Problem 

15 

การเรียนโดย Parametere Adjustment 

16 

•ใช้ข้อมลูจากหลายๆ แหล่ง ในการหาผลสรุป ทางสถิติ 
• แบ่งแยก pattern โดยรวมเอาหลายๆ คณุลกัษณะมาใช้ 
  ในการตดัสินใจ  
• ยากในการให้น า้หนกั กบัแต่ละคณุลกัษณะ 
 ตวัอย่าง  โปรแกรม samuel ’s checkers ใช้ pattern 
     c1t1  + c2t2 + …  + c16t16     
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การเรียนรู้ด้วยการท างานของมาโคร 

 มาโคร คือ ล าดับของการกระท าซึ่งใช้ในการแก้ใช้ปัญหาในสภาพแวดล้อม
ที่ก าหนด 

 ตัวอย่างของการท างานตามสภาพแวดล้อมที่ก าหนด เช่น การเดินทางไป
ยงัไปรษณีย์ 

 

17 

การเรียนรู้ด้วยการท างานของมาโคร 

 ตัวอย่างวิธีการแก้ปัญหาการเดินทางไปยงัไปรษณีย์ 

 

 

 

 ตัวอย่างของรายละเอียดปลีกย่อยในการท างาน เช่น ขัน้ตอนในการสตาร์ท
รถ ที่จะต้องมีการท างานย่อย ๆ ซึ่งได้แก่ การน่ังลง, ปรับกระจก, เสียบ
กุญแจ และบิดลูกกุญแจ โดยการท างานเหล่านีเ้ป็นล าดบัของการกระท าซึ่ง
สามารถท าให้สตาร์ทรถยนต์ได้ เราจะถอืว่าจะเป็น “ตัวกระท าทางมาโคร”  

18 

เข้าไปในรถ สตาร์ทรถ ขบัรถไปยงัไปรษณีย์ 
(ตามเส้นทาง) 
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การเรียนรู้ด้วยการท างานของมาโคร 

 ได้มีการเร่ิมการใช้งานตวักระท าทางมาโครครัง้แรกในระบบแก้ไขปัญหา STRIPS  
 โดยในโปรแกรม STRIPS จะมีการแก้ไขปัญหาในแตล่ะสว่นแล้วก็จะมีการค านวณ
แผนและเก็บวิธีการแก้ปัญหาเอาไว้เป็นตวักระท าทางมาโคร (หรือที่เรียกวา่ 
MACROP) 

 โดย MACROP นัน้เป็นเหมือนกบัตวักระท าการทัว่ ๆ  ไป แตจ่ะตา่งกนัตรงที่ 
MACROP นัน้จะมีล าดบัของการกระท าเป็นขัน้ตอน  

19 

ปัญหาทางด้านประโยชน์การใช้งาน 

 ปัญหานีม้ีผลลพัธ์มาจากระบบการเรียนรู้โดยอาศยัพืน้ฐานทางด้านการอธิบาย
ความ โดยใช้ในวิธีการเพื่อที่จะตดัสนิใจความมปีระโยชน์ของกฎการเรียนรู้ซึง่ไม่
สามารถเกิดขึน้จริงได้ 

 โดยในกรณีนี ้ระบบท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัไมส่ามารถที่จะพฒันากฎในการเรียนรู้ได้
เหมือนกบัท่ี EBL สามารถที่จะประยกุต์ใช้ได้  

 เนื่องจากกฎดงักลา่วจ าต้องท าให้เรียนรู้บอ่ย แตก่ารเรียนรู้ดงักลา่วอาจจะสง่ผลให้
การท างานของระบบช้าลงได้ 

20 
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ปัญหาทางด้านประโยชน์การใช้งาน 

 ซึ่ง Carbonell, et al.(1991) ได้ระบุถงึปัจจัยสามอย่างที่เกี่ยวของกับปัญหา
ด้านประโยชน์การใช้งานดงัต่อไปนี ้
 ความถี่ในการใช้งานโปรแกรม - ซึ่งกฎดังกล่าวนัน้อาจจะเกิดจากที่ระบุเอาไว้
ซึ่งท าให้เกิดการใช้งานได้ไม่บ่อยจนสามารถที่จะท าให้เกิดประโยชน์ได้ 

 ต้นทุนในการหาวธีิการที่ตรงกันอย่างแม่นย า – ซึ่งความต้องการเหล่านี ้
โดยเฉพาะส่วนที่เสนอล าดับการท างานที่มีขัน้ตอนมาก ๆ อาจจะท าให้เกิด
ค่าใช้จ่ายในการเข้าถงึการกระท าดังกล่าวได้ที่แพงจนเกินไป 

 มีประโยชน์ต ่า - เน่ืองจากกฎเหล่านีอ้าจจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนเพิ่มใน
ส่วนของการท างานในการแก้ไขปัญหาได้ 
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การเรียนรู้โดยการวเิคราะห์ความแตกต่าง 

 การเรียนรู้โดยการวิเคราะห์ความแตกตา่ง ถกูพฒันาโดย Winston ในปีคศ. 1975  
 ตวัอยา่งสอน (training example)  
 ตวัอย่างบวก (positive example)  
 ตวัอย่าลบ (negative example) 
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Winston’s learning Program 
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Winston’s learning Program 

 ค าอธิบายเร่ิมตน้ 
 
 
 

 ค าอธิบายของตวัอยา่งตวัท่ีสอง 
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Winston’s learning Program 

 โมเดลระหวา่งววิฒันาการ 
 
 
 

 ค าอธิบายของตวัอยา่งท่ีสาม 
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Winston’s learning Program 

 โมเดลหลงัรับตวัอยา่งท่ีสาม 
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Winston’s learning Program 
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• ค าอธิบายของตวัอย่างบวกที่ส่ี 

Winston’s learning Program (Algorithm) 
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Question/Answer 
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