
การติดตั้งและการใช้งานเบื้องต้น RapidMiner Studio 9.4 
1) การติดตั้ง RapidMiner Studio 9.4 

1.1) Download RapidMiner Studio 9.4 
เปิด www.google.com แล้วใช้ค ำว่ำ “download RapidMiner Studio” เป็นค ำค้น ซึ่งจะได้
ผลลัพธ์ดังภำพที่ 1 

 
ภำพที่ 1 

จำกภำพที่ 1  ให้ Click ที่ ‘Download RapidMiner Studio | RapidMiner’ ดังลูกศรสีแดง 
แล้วจะได้ดังภำพที่ 2  
 



 
ภำพที่ 2 

   
จำกภำพที่ 2 เป็นกำรขอให้ผู้ใช้งำนใส่ข้อมูลเบื้องต้น ในช่องหมำยเลข 1 ให้ใส่ email address 

ส่วนหมำยเลขท่ี 2 ให้เลือกต ำแหน่งงำนที ่และหมำยเลข 3 ให้เลือกลักษณะของหน่วยงำนหรือองค์กร

ที่ท ำงำนอยู่ หรือใกล้เคียง (จริงๆแล้วสำมำรถเลือกอะไรก็ได้) จำกนั้นให้กดปุ่ม  เพ่ือ
เริ่มกำร download ไฟล์ที่ใช้ในกำรติดตั้ง RapidMiner Studio 9.4 แล้วจะได้ดังภำพที่ 3 
 
 

1 

2 
3 



 
ภำพที่ 3 

 
    จำกภำพที่ 3 ให้เลือกระบบปฏิบัติกำรของคอมพิวเตอร์ที่ต้องกำรจะติดตั้ง ซึ่งปกติแล้ว
ระบบจะตรวจสอบให้อัตโนมัติ แล้วจะแสดงเป็นสีส้ม ดังหมำยเลข 1 ยกตัวอย่ำงเช่น เครื่องที่ใช้
ตอนนี้มีระบบปฏิบัติกำรเป็น windows เพรำะฉะนั้นต ำแหน่งหมำยเลข 1 จะเป็นสีส้ม  จำกนั้นให้กด
บริเวณสีส้มเพ่ือ download ไฟล์เพ่ือใช้ในกำรติดตั้ง แล้วจะได้ดังภำพที่ 4 
 

 
ภำพที่ 4 

1 



 

จำกภำพที่ 4 ให้แล้วกดปุ่ม  เพ่ือเก็บไฟล์ที่ download มำเก็บไว้ใน
ฮำร์ดดิสกใ์นคอมพิวเตอร์ของตนเอง ซ่ึงจะได้ไฟล์ชื่อ rapidminer-studio-9.4.1-win64-install.exe 
โดยไฟล์มีขนำดประมำณ 255 MB  
 
 

1.2) กำรติดตั้ง RapidMiner Studio 9.4 
คอมพิวเตอร์ที่ต้องกำรจะลงซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 9.4 นั้น จะต้องมหีน่วยควำมจ ำ 

(RAM) อย่ำงต่ ำ 4 GB 
หลังจำก download ไฟล์ rapidminer-studio-9.4.1-win64-install.exe จำกข้ันตอนที่ 1) 

เรียบร้อยแล้ว ให้เข้ำไปที่ต ำแหน่งที่ไฟล์นั้นอยู่ ดังภำพที่ 5 

 
ภำพที่ 5 

  
จำกภำพที่ 5 จะเห็นว่ำมีไฟล์ติดตั้งอยู่ (ในกรอบสีแดง) ก็ให้ double click ที่ไฟล์ดังกล่ำว เพ่ือ

เริ่มด ำเนินกำรติดตั้ง RapidMiner Studio 9.4 ในคอมพิวเตอร์ของเรำ จะได้ดังภำพที ่6 
 



 
ภำพที ่6 

  จำกภำพที่ 6 ให้กดปุ่ม  เพ่ือเริ่มต้นกำรติดตั้ง จะได้ดังภำพที่ 7 
 

 
ภำพที่ 7 

  จำกภำพที่ 7 ให้กดปุ่ม  เพ่ือยอมรับเงื่อนไขของซอฟต์แวร์ RapidMiner 
Studio แล้วจะได้ดังภำพที่ 8  



 
ภำพที่ 8 

   จำกภำพที่ 8 เป็นกำรเลือกต ำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ในฮำร์ดดิสก์ ดังหมำยเลข 1 โดย

พ้ืนฐำนให้คงค่ำไว้ตำมที่ระบบก ำหนดไว้ให้ เพรำะฉะนั้นในขั้นตอนนี้ให้กดปุ่ม  เพ่ือเริ่มกำรส ำเนำ
ไฟล์ ซึ่งจะได้ดังภำพที่ 9 

 

 
ภำพที่ 9 

   ภำพที ่9 เป็นกระบวนกำรขยำยไฟล์และส ำเนำไฟล์ที่จ ำเป็นลงในฮำร์ดดิสก ์ซึ่งอำจจะใช้
เวลำประมำณ 1-2 นำท ีเมื่อเสร็จแล้วจะได้ดังภำพที่ 10 ซึ่งเป็นกำรสิ้นสุดกระนวนกำรติดตั้งที่สมบูรณ์ 

1 



 
ภำพที่ 10 

 
จำกภำพที่ 10 เป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำซอฟต์แวร์มีกำรติดตั้งอย่ำงสมบูรณ์ โดย 

 ดังหมำยเลข 1 เพ่ือต้องกำรให้ซอฟต์แวร์เริ่มท ำงำน เมื่อไหร่ก็ตำมท่ีกดปุ่ม 

  
 
 

2) การใช้งาน RapidMiner Studio 9.4 เบื้องต้น 

จำกภำพที่ 10 เมื่อกดปุ่ม  ก็เริ่มโหลดซอฟต์แวร์เพ่ือใช้งำน ซึ่งจะได้ดังภำพที่ 11 

1 



 
ภำพที่ 11 

  ส ำหรับขั้นตอนนี้จะใช้เวลำประมำณ 2-3 นำที จำกนั้นก็จะได้หน้ำจอส ำหรับกำรแนะน ำกำรเริ่ม
ใช้งำน RapidMiner ดังภำพที่ 12 

 

 
ภำพที่ 12 

จำกภำพที่ 12 ให้กดปุ่ม x (วงกลมสีแดง) เพ่ือปิดหน้ำต่ำงแนะน ำกำรใช้งำน และเข้ำสู่โหมดเริ่มใช้งำน ดังภำพที่ 
13 



 

 
ภำพที่ 13 

 จำกภำพที่ 13 ซอฟต์แวร์มีองค์ประกอบที่ส ำคัญดังต่อไปนี้ 
1) เมนพ้ืูนฐำน ดังภำพที่ 14  

 
                ภำพที่ 14  
 จำกภำพที่ 14 ในส่วนขวำมือจะเป็นกำรก ำหนดโหมดกำรท ำงำน ดังภำพที่ 15 โดยพื้นฐำนอย่ำงง่ำยจะใช้ 
2 โหมด คือ 1) โหมด Design ซึ่งเป็นโหมดหลักในกำรออกแบบกำรไหลของงำน และ 2) โหมด Results เป็นกำร
แสดงผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรรันงำน 

 
ภำพที่ 15 

2) ที่เก็บข้อมูล (Repository) ดังภำพที่ 16 เป็นส่วนจัดกำรกำรจัดเก็บไฟล์ของงำน 



 
ภำพที่ 16 

3) ตัวด ำเนินกำร (Operators) ดังภำพที่ 17 ซึ่งเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกโดยกำรจัดหำหน้ำที่กำร
ท ำงำน โดยจะเป็นลักษณะ block diagram ท ำให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน เช่น เมื่อต้องกำรจะอ่ำนไฟล์ 
excel ก็สำมำรถเรียกใช้ตัวด ำเนินกำรที่ชื่อ “Read Excel” เพ่ือช่วยในกำรอ่ำนไฟล์ excel ที่ต้องกำร
เข้ำมำในระบบงำนของเรำ จะเห็นว่ำซอฟต์แวร์มีตัวด ำเนินกำรให้ใช้มำกมำย 

 
ภำพที่ 17 

จำกภำพที่ 17 สำมำรถค้นหำตัวด ำเนินกำรที่ต้องกำรได้ โดยใช้ค ำค้นในกล่องค้นหำ (หมำยเลข 1) 
4) เงื่อนไขส ำหรับตัวด ำเนินกำร (Parameters) ดังภำพที่ 18 

1 



เมื่อมีกำรใช้ตัวด ำเนินกำร บำงครั้งอำจจะต้องก ำหนดรำยละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือต้องกำรให้ตัว
ด ำเนินกำรสำมำรถท ำงำนตำมที่ผู้ใช้ต้องกำร เช่น ในกำรอ่ำนไฟล์ excel เข้ำมำในระบบงำน ก็
ต้องระบุชื่อไฟล์ excel ซึ่งจะต้องมำระบุในส่วนของ Parameters ดังกล่ำว 

 
ภำพที่ 18 

5) ตัวช่วยเหลือ (Help) ดังภำพที่ 19 เป็นกำรอธิบำยองคป์ระกอบ กำรท ำงำน รูปแบบกำรใช้งำน และ
ตัวอย่ำงกำรใช้งำน ของตัวด ำเนินกำร  

 

 
ภำพที่ 19 



6) พ้ืนที่ออกแบบระบบงำน (Process) ดังภำพที่ 20 ซ่ึงเป็นส่วนส ำคัญมำกในกำรออกแบบกำรไหลของ
ระบบงำน โดยกำรลำกตัวด ำเนินกำรที่ต้องกำรมำวำงแล้วเชื่อมต่อกัน จนได้ระบบงำนที่ต้องกำร   

 
ภำพที่ 20 

7) แนะน ำตัวด ำเนินกำร (Recommended Operators) ดังภำพที่ 21 เป็นกำรแนะน ำตัวด ำเนินกำรที่
คิดว่ำน่ำจะน ำมำใช้ในระบบงำนของเรำ  

 
ภำพที่ 21 

  
  



ตัวอย่างการอ่านไฟล์ excel เข้าสู่กระบวนการท างาน 
 กำรอ่ำนข้อมูลเข้ำมำในระบบงำนเป็นหนึ่งในสิ่งแรกท่ีต้องท ำในกำรออกแบบระบบงำน โดยเริ่มจำก
หน้ำจอเริ่มต้นกำรท ำงำน ดังภำพที่ 22 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  

 

 
ภำพที่ 22 

1) จำกภำพที่ 22 ให้หำตัวด ำเนินกำรชื่อว่ำ Read Excel โดยพิมพ์ค ำว่ำ read ในส่วนของ Operators 
ดังภำพที่ 23 

 
ภำพที่ 23 

  จำกภำพที่ 23 จะเห็นว่ำ จะมีตัวด ำเนินกำรชื่อ ‘Read Excel’ จำกนั้นให้เอำเมำส์ไปวำงบนค ำว่ำ 
Read Excel แล้วกดเมำส์ค้ำงไว้ แล้วลำกมำวำงในส่วนของ Process ดังภำพที่ 24 



 
ภำพที่ 24 

 จำกภำพที่ 24 จะได้ Block ของตัวด ำเนินกำรที่ชื่อ Read Excel วำงไว้ในพ้ืนที่ Process  
2) ระบชุื่อไฟล์ excel ที่ตอ้งกำรอ่ำนเข้ำมำในระบบงำน โดยกำรกดปุ่ม 

  ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ Parameters ดังภำพที่ 25 
 

 
ภำพที่ 25 



  จำกภำพที่ 25 เมื่อกดปุ่ม  เพ่ือเข้ำสู่ขั้นตอนกำร
อ่ำนไฟล์ excel ก็จะได้ดังภำพที ่26 ซึ่งเป็นกำรระบุต ำแหน่งและชื่อไฟล์ excel ต้องกำรอ่ำนเข้ำมำในระบบงำน 

 

 
ภำพที ่26 

จำกภำพที ่26 สมมติว่ำต้องกำรอ่ำนไฟล์ excel ชื่อ SampleData1.xlsx จำกนั้นกดปุ่ม  เพ่ือ
ด ำเนินกำรต่อไป ก็จะได้ดังภำพที่ 27 



 
ภำพที่ 27 

 จำกภำพที่ 27 เป็นกำรแสดงรำยละเอียดข้อมูลในไฟล์ที่เลือก โดยจะแสดงข้อมูลในรูปแบบตำรำงของ
ข้อมูลมำให้ ในขั้นตอนนี้เรำสำมำรถเลือกขอบเขตของข้อมูลที่ต้องกำรจะน ำเข้ำมำในระบบ โดยเริ่มแรกซอฟต์แวร์

จะเลือกข้อมูลทั้งหมดมำให้ จำกนั้นให้กดปุ่ม   เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป จะได้ดังภำพที่ 28 
 



 
ภำพที่ 28 

จำกภำพที่ 28 เป็นข้อมูลทั้งหมดที่เลือกเข้ำมำในระบบ จำกนั้นกดปุ่ม  เพ่ือสิ้นสุดกำรน ำ

ข้อมูลเข้ำสู่ระบบ (หำกต้องกำรจะเปลี่ยนแปลงกำรท ำงำนในล ำดับก่อนหน้ำนี้ สำมำรถกดปุ่ม  ) ซ่ึง
จะได้ดังภำพที่ 29  

 



ภำพที่ 29 
จำกนั้นให้วำงเม้ำส์ที่ต ำแหน่งของปุ่มหลังค ำว่ำ out (ในวงกลมสีแดง) ของกล่อง Read Excel ดังภำพที่ 

30 แล้วกดเม้ำส์ค้ำงไว้ จำกนั้นให้ลำกไปยังปลำยพ้ืนที่ Process ที่มีค ำว่ำ Res ดังภำพที่ 31 

 
ภำพที่ 30 

  

 
ภำพที่ 31 

  หลังจำกนั้น ก็ทดสอบกำรท ำงำนของกระบวนกำรอ่ำนไฟล์ excel ด้วยกำรกดปุ่ม  ดังภำพ
ที่ 32 
 

 
ภำพที่ 32 

 จำกภำพที่ 32 เมื่อกดปุ่ม  แล้วจะได้ดังภำพที่ 33 



 
ภำพที่ 33 

 จำกภำพที่ 33 เป็นกำรแสดงผลลัพธ์ของระบบงำนที่ได้ออกแบบไว้ใน Process ซึ่งเป็นกำรอ่ำนไฟล์ 
excel โดยผลลัพธ์ที่ได้เป็นข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ excel  ในส่วนด้ำนซ้ำยมือ จะเป็นกำรน ำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่ำงๆ 
เช่น Statistics ซึ่งเป็นกำรแสดงสถิติของข้อมูลเบื้องต้น ดังภำพที่ 34  หรือ Visualization ซึ่งเป็นกำรน ำเสนอใน
รูปแบบของ graph ชนิดต่ำงๆ ดังภำพที่ 35 

 

 
ภำพที่ 34 

 



 

 
ภำพที่ 35 

 จำกภำพที่ 35 ผู้ใช้สำมำรถบันทึก graph ในรูปแบบของไฟล์ภำพเพ่ือเก็บไว้ใช้ในกำรท ำรำยงำนต่อไป 
โดยกำรกดปุ่มในวงกลมสีแดง ซ่ึงจะปรำกฏตัวเลือกเป็นชนิดของรูปภำพหรือไฟล์ pdf เมื่อเลือกแล้วก็จะเข้ำสู่กำร
บันทึกไฟล์ที่เลือกต่อไป ดังภำพที่ 36 



 
ภำพที่ 36 

 จำกภำพที่ 36 กดปุ่ม  เพ่ือบันทึก graph ให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์รูปภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 


