
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพ

ของขั้นตอนวิธีเพ่ือนบานใกลที่สุดเค (K-Nearest Neighbor: 

KNN) ดวยการถวงน้ําหนักคุณลักษณะ (Feature Weighting) 

ด วย วิ ธีก าร เลื อ ก คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ (Feature Selection) โด ยได

ทําการศึกษาวิธีการเลือกคุณลักษณะ 3 วิธี ไดแก อัตราสวน

สัญ ญาณตอสัญ ญาณรบกวน (Signal-to-Noise Ratio: SNR) 

ระยะหางยุคลิเดียน (Euclidean Distance: ED) และ สหสัมพันธ

โคไซน  (Cosine Correlation: CC) ใน การทดลองไดใช ชุด

ขอมูลเกณฑมาตรฐานจํานวน 4 ชุดที่ มีจํานวนคุณลักษณะ

แตกตางกัน  ไดแก  ชุดขอมูลมะเร็งเต านม (WDBC) มี  30 

คุณลักษณะ ชุดขอมูลมะเร็งเย่ือหุมปอด (Mesothelioma) มี 34 

คุณลักษณะ ชุดขอมูลมะเร็งลําไส (Colon) มี 2,000 คุณลักษณะ 

แ ล ะ  ชุ ด ข อ มู ล ม ะ เร็ งต อ ม น้ํ า เห ลื อ ง  (DLBCL) มี  4,026 

คุณ ลัก ษ ณ ะ จากผลการท ดลองพ บ วา การถวงน้ํ าห นั ก

คุณลักษณะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการจําแนกประเภทขอมูล

ของ KNN ได โดยเม่ือขอมูลมีจํานวนคุณลักษณะไมมาก (หลัก

สิบ) การถวงน้ําหนักดวยวิธี ED จะใหประสิทธิภาพที่ดี แตเม่ือ

จํ าน วน คุ ณ ลัก ษ ณ ะมี ม ากขึ้ น  (ห ลั กพั น ) วิ ธี  SNR จะให

ประสิทธิภาพที่ ดีที่ สุด  ใน ขณ ะที่ วิ ธี  CC ไมสามารถเพ่ิ ม

ประสิทธิภาพใหกับ KNN ไดเลย นอกจากนี้ไดนําเสนอวิธีการ

เพ่ิมประสิทธิภาพดวยคา SNR/ED ซ่ึงสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการจําแนกประเภทขอมูลไดในทุกกรณี 

คําสําคัญ:   เพ่ือนบานใกลที่สุดเค การจําแนกประเภทขอมูล  

การถวงน้ําหนักคุณลักษณะ การเลือกคุณลักษณะ 

 

 

Abstract 
This research aims to study and develop the efficiency 

of the K-Nearest Neighbor (KNN) algorithm with feature 

weighting by using feature selection technique. Three 

feature selection techniques: Signal-to-Noise Ratio 

(SNR), Euclidean Distance (ED) and Cosine Correlation 

(CC) are used to study. In the experiment, four 

benchmark datasets with different number of features are 

used to test the performance of the proposed method. The 

datasets comprise of WDBC with 30 features, 

Mesothelioma with 34 features, Colon with 2,000 

features and DLBCL with 4,026 features. The 

experimental results show that the feature weighting can 

improve the efficiency of the data classification by KNN. 

When the number of feature is small (tens features) ED 

gives a good result; whereas the large number of features 

(thousands features) SNR yields the best result. CC 

cannot improve the performance of KNN. In addition, the 

paper propose the improved technique with SNR/ED 

which yields the best result in the accuracy of data 

classification. 

Keyword: K-Nearest Neighbor, Data Classification, 

Feature Weighting, Feature Selection. 

 

1. บทนํา 

เพ่ือนบานใกลที่สุดเค (K-Nearest Neighbor: KNN) [1] เปน

ขั้นตอนวิธีหนึ่งที่ ได รับความนิยมใชอยางกวางขวางและ

ยาวน าน สําห รับป ญ ห าการจําแน กป ระเภท ขอมูล (Data 

Classification) ใน ศ าสต รด าน การทํ าเห มื อ งข อ มู ล  (Data 

การถวงน้ําหนักคุณลักษณะสําหรับวิธีเพ่ือนบานใกลที่สุดเค 
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Mining) และการเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning) โดยใช

วิธีการคํานวณความคลายคลึงกับชุดขอมูลที่มีอยูเพ่ือใชในการ

ทํานายผลลัพธใหกับขอมูลที่ตองการหาคําตอบ การคํานวณ

ความคลายคลึงจะใชฟงกชันความเหมือน (Similarity Function) 

ซ่ึงฟงกชันหลักที่นิยมใชมากที่สุดฟงกชันหนึ่ง คือ ฟงกชัน

ระยะหางยูคลิเดียน (Euclidean Distance) [2] 

มี งาน วิจั ยห ล าย งาน ไ ด ทํ าก าร ศึ ก ษ าห าวิ ธีก าร เพ่ิ ม

ประสิทธิภาพของวิธีการ KNN วิธีการดั้งเดิมที่นิยมใชมากที่สุด

วิธีการหนึ่ง คือ การถวงน้ําหนักใหกับตัวอยางในชุดขอมูลสอน

ตามระยะหางของขอมูล กลาวคือ ขอมูลที่มีความคลายคลึงมาก

จะใหน้ําหนักมากวาขอมูลที่อยูหางออกไป [3] และเม่ือไมนาน

มานี้ ไดมีการศึกษาและพัฒนาฟงกชันความเหมือนเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพใหกับวิธีการ KNN [4] 

อีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอปญหาการจําแนกประเภท

ขอมูล คือ ความสําคัญของคุณลักษณะของขอมูล โดยเฉพาะ

ขอมูลที่มีคุณลักษณะจํานวนมาก คุณลักษณะแตละตัวจะมี

ความสําคัญไมเทากัน ซ่ึงบางคุณลักษณะไมมีความจําเปน

สําหรับการนํามาใชวิเคราะหเลย จึงไดมีการศึกษาทางดานการ

เลือกคุณลักษณะ (Feature Selection) และการถวงน้ํ าหนัก

คุณลักษณะ (Feature Weighting) ซ่ึงสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของการจําแนกประเภทขอมูลไดเปนอยางดี ดังเชน ไพศาล 

จัน ท ร เจ ริญ  แล ะค ณ ะ [5] ได ทํ าก ารศึก ษ าเป รียบ เที ยบ

ประสิทธิภาพการเลือกคุณลักษณะที่ เหมาะสมสําหรับการ

จําแนกประเภทขอมูลไมโครอารเรย ซ่ึงพบวาวิธีการเลือก

คุณลักษณะที่มีความสําคัญนั้นสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของ

การจําแนกประเภทขอมูลไดจริง นอกจากนี้ Tahir และคณะ [6] 

ไดเสนอวิธีการเลือกคุณลักษณะและถวงน้ําหนักสําหรับวิธีการ 

KNN โดยใชวิธีการเลือกเซตยอยของคุณลักษณะและถวง

น้ําหนักดวยวิธีการคนหาแบบตองหาม (Tabu Search: TS) ซ่ึง

จากผลการทดลองสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของวิธีการ KNN 

ได 

ในงานวิจัยนี้  จะทําการศึกษาประสิทธิภาพของการถวง

น้ําหนักคุณลักษณะดวยวิธีการวัดความสําคัญของคุณลักษณะ

แบบตาง ๆ ไดแก  อัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวน 

(Signal-to-Noise Ratio: SNR)  ร ะ ย ะ ห า ง ยู ค ลิ เดี ย น  แ ล ะ 

สหสัมพันธโคไซน (Cosine Coefficient) รวมถึงการพัฒนาวิธี

ถวงน้ําหนักคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพตอการจําแนกประเภท

ขอมูลดวยวิธีการ KNN  

 

2. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

2.1 เพื่อนบานใกลท่ีสุดเค (K-Nearest Neighbor: KNN) 

KNN เปนวิธีการที่ใชในการจําแนกประเภทขอมูล โดย

เปรียบเทียบความคลายคลึงมากที่สุดกับขอมูลที่มีอยู k ตัว แลว

กําหนดกลุมใหกับขอมูลตัวใหมตามเสียงสวนใหญของสมาชิก 

k ตัวที่มีความใกลเคียงที่สุดกับขอมูลใหมนี้ ขั้นตอนวิธี KNN 

สรุปไดดังนี้ 

1)  กําหนดคา k (นิยมกําหนดใหเปนจํานวนคี)่  

2)  คํานวณความคลายคลึงของขอมูลใหมกับชุดขอมูล

ตัวอยาง ดวยฟงกชันความเหมือน (ฟงกชันที่นิยมใช 

ไดแก ระยะหางยูคลิเดียน ดังแสดงในสมการ (2) หัวขอ 

2.3) 

3)  จัดลําดับความคลายคลึงและเลือกขอมูลตัวอยางที่ มี

ความคลายคลึงมากที่สุด k ตัว  

4)  พิจารณาขอมูลตัวอยางทั้ง k ตัวเพ่ือดูวาแตละตัวถูกจัด

อยูในกลุมใด  

5)  กําหนดกลุมใหกับขอมูลตัวใหมดวยกลุมที่มีจํานวน

ตัวอยางมากที่สุดจาก k ตัวที่พิจารณา 

 

2.2 อัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวน (Signal-to-

Noise Ratio: SNR) 

SNR เป น วิ ธีก ารท างส ถิ ติ เพ่ื อ วัด ป ระสิ ท ธิภ าพ ข อ ง

คุณลักษณะในการจําแนกประเภทขอมูลจากขอมูลกลุมหนึ่ง

ออกจากขอมูลกลุมอ่ืน ๆ [7] การคํานวณหาคา SNR แสดงดัง

สมการ (1) 
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โดยที่ µ1 และ µ2 คือ คาเฉล่ียของขอมูลกลุมที่ 1 และ 2  

σ1 และ σ2 คือ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูล

ในแตละกลุม 

 

 



 

2.3 ระยะหางยูคลิเดียน (Euclidean Distance: ED) 

ED เปนการวัดระยะหางปกติระหวางจุด 2 จุดในแนว

เสนตรง ซ่ึงอาจวัดไดดวยไมบรรทัด ที่ไดมาจากทฤษฎีพีทา

โกรัส โดยในปญหาการเลือกคุณลักษณะ จะตองมีการกําหนด

ตัวแปรอุดมคติ คือ ตัวแปรประเภท (Class) เปาหมาย โดย

ระยะหางยูคลิเดียน จะคํานวณระยะหางระหวางตัวแปร

คุณลักษณะ xi กับตัวแปรประเภทเปาหมาย xj แสดงดวย  

dist(xi, xj) คํานวณไดดังสมการ (2) 

 

 

 (2) 

 

โดยที่ xi,k คือ คุณสมบัติตัวที่ k ของตัวแปร i 

 

2.4 สหสัมพันธโคไซน (Cosine Coefficient: CC) 

CC เปนการวัดความคลายคลึงระหวาง 2 เวคเตอร โดยการ

วัดมุมโคไซนของเวคเตอรทัง้สอง ซ่ึงคํานวณไดจากสมการ (3) 

 

(3) 

 

โดยที่ A = {a1, a2, a3, … , an} และ  

 B = {b1, b2, b3, …, bn}  

A และ B คือ 2 เวคเตอรที่ตองการนํามาเปรียบเทียบ 

 

คาสหสัมพันธโคไซนจะมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 โดยมี

ความหมายดังนี ้

- เขาใกล 1 หมายถึง ทั้ง 2 เวคเตอรมีความสัมพันธกันมาก 

- เขาใกล 0 หมายถึง ทั้ง 2 เวคเตอรไมมีความสัมพันธกัน 

 

2.5 การทําขอมูลใหเปนปกติ 0 – 1 (0 – 1 Normalization) 

การทํ าขอมูลให เปน ป กติ  0  – 1 เป นการปรับค าของ

คุณลักษณะของขอมูลใหอยูในชวงคานอยสุดคือ 0 และคามาก

สุดคือ 1สามารถคํานวณไดจากสมการ (4) 

 

         (4) 

โดยที่ v’i  คือ คาใหมของคุณลักษณะตัวที่ i 

 vi  คือ คาของคุณลักษณะตัวที่ i เดิม 

 MAXv คือ คาที่มากที่สุดของคุณลักษณะนั้น 

 MINv คือ คาที่นอยที่สุดของคุณลักษณะนั้น 

 

3.  การออกแบบการทดลอง  

3.1 ชุดขอมูลท่ีใชในการทดลอง 

ก ารท ด ส อ บ ป ระ สิ ท ธิภ าพ ข อ งวิ ธีก ารถ วงน้ํ าห นั ก

คุณลักษณะ สําหรับการจําแนกประเภทขอมูลดวยวิธี KNN จะ

ทําการทดสอบกับชุดขอมูลเกณฑมาตรฐานสําหรับปญหา 2 

ประเภท จํานวน 4 ชุดขอมูลที่มีจํานวนคุณลักษณะแตกตางกัน 

ดังนี้ 

1) ชุดขอมูลมะเร็งเตานม (WDBC) ประกอบดวยขอมูล

ทั้งหมด 569 ระเบียน 30 คุณลักษณะ 

2) ชุ ด ข อ มู ล ม ะ เ ร็ ง เ ย่ื อ หุ ม ป อ ด  ( Mesothelioma) 

ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ข อ มู ล ทั้ ง ห ม ด  324 ร ะ เบี ย น  34 

คุณลักษณะ 

3) ชุดขอมูลมะเร็งลําไส  (Colon) ประกอบดวยขอมูล

ทั้งหมด 62 ระเบียน 2,000 คุณลักษณะ 

4) ชุดขอมูลมะเร็งตอมน้ําเหลือง (DLBCL) ประกอบดวย

ขอมูลทั้งหมด 47 ระเบียน 4,026 คุณลักษณะ 

 

3.2 วิธีการทดลอง 

ในการศึกษาประสิทธิภาพของการถวงน้ําหนักคุณลักษณะ

สําหรับวิธีเพ่ือนบานใกลที่สุดเคนั้น ผู วิจัยไดใชวิธีการถวง

น้ําหนักโดยการคํานวณความสําคัญของคณุลักษณะดวยวิธีการ

เลือกคุณลักษณะ 3 วิธี ไดแก วิธี SNR ตามสมการ (1) วิธี ED 

ตามสมการ (2) และวิธี CC ตามสมการ (3) โดยที่วิธี SNR และ 

วิธี CC จะใชคาคะแนนที่คํานวณไดคูณกับคาคุณลักษณะของ

ขอมูลนั้น ๆ โดยตรง เนื่องจากคาที่คํานวณได คามากหมายถึง

คุณลักษณะนั้นมีความสําคัญมาก ในขณะที่ ED ตองการคานอย 

ดังนั้นในการถวงน้ําหนักจะทําการคูณดวยคา 1/ED สําหรับคา 

k ที่ใชในวิธีเพ่ือนบานใกลที่สุดเคนั้น จะทําการปรับตั้งแต 1, 3, 

5, 7 และ 9 และหาคาเฉล่ียของความถูกตองในการจําแนก

ประเภทขอมูลเปรียบเทียบกับวิธีปกติ (ไมมีการถวงน้ําหนัก) 

และเม่ื อท ราบ ถึงป ระสิท ธิภาพ ขอ งวิธีการถวงน้ํ าห นั ก



 

คุณลักษณะแบบตาง ๆ แลว จะทําการพัฒนาประสิทธิภาพของ

การถวงน้ําหนักคุณลักษณะตอไป 

 

4. ผลการทดลอง  

การวัดประสิทธิภาพในการทดลองนี้  ใชวิธีการทดสอบ

แบบไขว 10 กลุม (10-Fold Cross validation) และรายงานผล

การเปรียบเทียบความถูกตองของการจําแนกประเภทขอมูลดวย

วิธีเพ่ือนบานใกลที่สุดเค ระหวางการถวงน้ําหนักคุณลักษณะ

แบบตาง ๆ ไดแก  SNR, ED และ CC กับ วิธีปกติ  (ไมถวง

น้ํ าหนัก) โดยการปรับคา k ตั้งแต  1, 3, 5, 7 และ 9 และหา

คาเฉล่ีย ทดสอบประสิทธิภาพกับขอมูลเกณฑมาตรฐานจํานวน 

4 ชุดขอมูล ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 1 – 4 

 
ภาพท่ี 1: ผลการทดลองกับชุดขอมูลมะเร็งเตานม 

 

 
ภาพท่ี 2: ผลการทดลองกับชุดขอมูลมะเร็งเย่ือหุมปอด 

 

 
ภาพท่ี 3: ผลการทดลองกับชุดขอมูลมะเร็งลําไส 

 

ภาพท่ี 4: ผลการทดลองกับชุดขอมูลมะเร็งตอมน้ําเหลือง 

 

จ าก ภ าพ ที่  1 – 4 แ ส ด งใ ห เห็ น ว า  ก าร ถ วง น้ํ าห นั ก

คุณลักษณะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจําแนกประเภท

ขอมูลของวิธีเพ่ือนบานใกลที่สุดเคได โดยพบวา วิธี ED ให

ประสิทธิภาพที่ดีเม่ือขอมูลมีจํานวนคุณลักษณะไมมาก (หลัก

สิบ ) แ ต เม่ื อ จํ าน วน คุ ณ ลั ก ษ ณ ะข อ งข อ มู ล เพ่ิ ม ม ากขึ้ น 

ประสิทธิภาพของ ED จะลดต่ําลง แตยังคงใหคาความถูกตอง

สูงกวาวิธีปกติเม่ือ k มีคาเทากับ 1 สวนวิธี SNR ในภาพรวม

แลวเปนวิธีการที่ใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ทั้งในการปรับคา k 

ดวยคาตาง ๆ และคาเฉล่ีย ยกเวนชุดขอมูลมะเร็งเตานมเพียงชุด

เดียวที่ใหประสิทธิภาพที่แยที่สุดแตไมแตกตางจากวิธีปกติมาก

นัก ในขณะทีวิ่ธี CC ในภาพรวมใหประสิทธิภาพที่ต่ําที่สุดใน 3 

วิธีที่ทําการศึกษา 

จากผลการทดลอง พ บวา ED และ SNR สามารถเพ่ิ ม

ประสิทธิภาพของวิธี KNN ไดในกรณีที่ตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึง

ไดนําทั้ง 2 ฟงกชันมารวมกันเพ่ือคํานวณการถวงน้ําหนักแบบ

ใหม โดยมีวิธีการดังนี้ 

1) ทําการแปลงคา ED และคา SNR ใหเปนคาปกติ 0 – 1 

(0 – 1 normalization) ตามสมการ (4) เขียนเทนดวย 

ED01 และ SNR01 

2) คํานวณคาน้ําหนัก wi จากสมการ (5) 

 

(5) 

 

ผลการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการถวง

น้ํ าหนั กคุณ ลักษณ ะที่นํ าเสนอ (SNR/ED) กับ วิธีการถวง

น้ําหนักดวยวิธี SNR วิธี ED และวิธีปกติ แสดงดังภาพที่ 5 – 8 

ซ่ึงแสดงใหเห็นวาวิธีการที่นําเสนอสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของการจําแนกประเภทขอมูลดวยวิธี KNN ไดในทุกกรณี 



 

 
ภาพท่ี 5: ผลการทดลองกับชุดขอมูลมะเร็งเตานมดวยวิธีที่นําเสนอ 

 

 
ภาพท่ี 6: ผลการทดลองกับชุดขอมูลมะเร็งเย่ือหุมปอดดวยวิธีที่นําเสนอ 

 

 
ภาพท่ี 7: ผลการทดลองกับชุดขอมูลมะเร็งลําไสดวยวิธีที่นําเสนอ 

 

 
ภาพท่ี 8: ผลการทดลองกับชุดขอมูลมะเร็งตอมน้ําเหลืองดวยวิธีที่

นําเสนอ 

 

 

5. สรุป  

งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการถวง

น้ําหนักคุณลักษณะสําหรับวิธีเพ่ือนบานใกลที่สุดเค โดยใช

เทคนิคการเลือกคุณลักษณะ 3 วิธี ไดแก วิธี SNR วิธี ED และ 

วิธี CC ซ่ึงจากผลการทดลองพบวา วิธี ED ใหประสิทธิภาพที่ดี

เม่ือขอมูลมีจํานวนคุณลักษณะไมมาก (หลักสิบ) แตเม่ือจํานวน

คุณลักษณะของขอมูลเพ่ิมมากขึ้น ประสิทธิภาพของ ED จะลด

ต่ําลง ในขณะที่  วิธี SNR ในภาพรวมแลวเปนวิธีการที่ ให

ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ยกเวนชุดขอมูลมะเร็งเตานมเพียงชุด

เดียวที่ใหประสิทธิภาพที่แยที่สุด สวนวิธี CC ในภาพรวมให

ประสิทธิภาพที่ต่ําที่สุดใน 3 วิธีที่ทําการศึกษา 

งานวิจัยนี้จึงไดนําเสนอฟงกชันการถวงน้ําหนักสําหรับวิธี 

KNN โดยการนําวิธี SNR และ วิธี ED มาคํานวณรวมกัน โดย

เร่ิ ม จ าก ก าร คํ าน วณ ห าค า  SNR แ ล ะ  ค า  ED ข อ งแ ต ล ะ

คุณลักษณะ แลวแปลงคาใหเปนคาปกติ 0 – 1 จากนั้นนํามา

คํานวณคาถวงน้ําหนักจากสูตร SNR01/ED01 ซ่ึงจากผลการ

ทดลองพบวา วิธีการที่นําเสนอใหประสิทธิภาพในการจําแนก

ประเภทขอมูลที่ดีขึ้นในทุกชุดขอมูล 
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