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ก 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้ไดนําเสนอวิธีการสรางตัวจําแนกประเภทฐานจีเอสําหรับการจําแนกประเภทขอมูลไม

โครอาเรย ซึ่งเปนขอมูลที่มีจํานวนตัวอยางนอย ขณะที่จํานวนคุณลักษณะมีจํานวนมาก ในกระบวนการ

สรางตัวจําแนกประเภทฐานจีเอนั้น จะใชข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (จีเอ) ในการเลือกคุณลักษณะที่สําคัญ 

โดยจะแบงออกเปนสองกลุม ๆ ละไมเกิน 10 คุณลักษณะ จากนั้นจะใชคาผลรวมของการแสดงออกของยีน

ของขอมูลไมโครอารเรยจากคุณลักษณะที่เลือกไดมาเปรียบเทียบกัน โดยถาคาผลรวมของกลุมที่ 1 

มากกวากลุมที่ 2 จะถูกกําหนดใหอยูในประเภทหน่ึง แตถาไมใช จะถูกกําหนดใหอยูในอีกประเภทหน่ึง  

 ในการทดสอบประสิทธิภาพของตัวจําแนกประเภทฐานจีเอ ไดทําการทดสอบกับขอมูลไมโคร

อารเรยสําหรับปญหาการจําแนกประเภทขอมูลแบบ 2 กลุม ซึ่งเปนชุดขอมูลเกณฑเปรียบเทียบสมรรถนะ

จํานวน 3 ชุดขอมูล ไดแก ชุดขอมูลมะเร็งตอมน้ําเหลือง ชุดขอมูลมะเร็งเม็ดเลือดขาว และชุดขอมูลมะเร็ง

ลําไสใหญ โดยไดทําการทดสอบประสิทธิภาพดวยวิธี 10-Folds cross validation ซึ่งผลการทดลองแสดง

ใหเห็นวา ตัวจําแนกประเภทฐานจีเอ ใหประสิทธิภาพที่ดีเมื่อเทียบกับการจําแนกประเภทขอมูลไมโคร

อารเรยดวยวิธีการอื่น ๆ 

Abstract 

  This work presents  an  algorithm  for  generating  the GA‐based  (Genetic Algorithm) 
classifier  for microarray  data  classification.  The microarray  dataset  comprises  of  a  small 
number of samples with very high features. In order to construct the GA‐based classifier, a 
number  of  informative  features  (genes)  are  selected.  These  features  are  divided  into  2 
groups  (10  features  or  less  in  each  group).  The  summation  of  gene  expression  values 
selected  by  GA  in  each  group  is  then  calculated  and  compared  between  groups.  If  the 
summation of the first group is greater than the other, it is classified as class 1; otherwise, it 
is classified as class 2. 

  In  the  experiment,  3 microarray  benchmark  datasets  for  the  2‐class  problem  are 

used. There are Lymphoma, Leukemia and Colon datasets. 10-Folds cross validation is used 

to test the performance of the proposed method. The experimental results show that the 
proposed  GA‐based  classifier  yields  a  good  effectiveness  in  the  2‐class microarray  data 
classification comparing with the other methods. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ไมโครอารเรย (Microarray) เปนเทคโนโลยีที่นิยมใชในการศึกษากลไกการทํางานของส่ิงมีชีวิตใน

ระดับโมเลกุล ดวยเทคนิคนี้ทําใหเราสามารถศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีน (Gene Expression) ของ

ส่ิงมีชีวิตไดหลายพันยีนในเวลาเดียวกัน ดังนั้นเทคนิคดังกลาวจึงเปนที่นิยมในการนํามาใชเพื่อศึกษา

รูปแบบตาง  ๆ  ของส่ิงมีชีวิต  เชน  การติดตามการเปล่ียนแปลงของยีนตาง  ๆ  เมื่อชวงเวลาหรือ

สภาพแวดลอมเปล่ียนไป (Celis  et  al.,  2000) หรือการศึกษารูปแบบของยีนของส่ิงมีชีวิตในสภาวะที่

แตกตางกัน เชน สภาวะการเกิดโรคกับสภาวะปกติ (Quackenbush, 2006) เปนตน  

 ขอมูลไมโครอารเรย เปนขอมูลที่มีมิติจํานวนสูงมาก (ประมาณหม่ืนมิติ) ขณะที่จํานวนตัวอยางมี

คอนขางนอย (ประมาณหลักรอย) ทําใหการวิเคราะหขอมูลทางดานการทําเหมืองขอมูล (Data  Mining) 

หรือเทคนิคทางสถิติ ลดประสิทธิภาพลงเนื่องจากเทคนิคสวนใหญตองการขอมูลที่มีมิตินอยแตมีจํานวน

ตัวอยางที่มากพอ 

 เมื่อไมนานมานี้ มีงานวิจัยหลายช้ินไดทําการศึกษาเพื่อหาวิธีการจําแนกประเภท (Classification) 

ขอมูลไมโครอารเรยที่มีประสิทธิภาพดวยเทคนิคตาง ๆ ทางดานการเรียนรูของเคร่ือง (Machine 

Learning)  เชน การใช Artificial Neural Network  (ANN)  (Khan  et  al.,  2001),  Support  Vector 

Machine  (SVM)  (Furey et  al.,  2000),  Decision  Tree  (Boulesteix  et  al.,2003) หรือ Genetic 

Programming  (GP)  (Hong  and  Cho,  2006) เปนตน ซึ่งปจจัยที่สงผลใหประสิทธิภาพของการจําแนก

ประเภทขอมูลไมโครอารเรยดีข้ึนนั้นจะมาจาก 2 ปจจัยหลัก ไดแก การเลือกคุณลักษณะ (Feature 

Selection)  ที่จําเปนตอการวิเคราะหขอมูล และการเลือกใชข้ันตอนวิธีการเรียนรู (Learning  Algorithm) 

สําหรับการสรางตัวจําแนกประเภทขอมูล 

 การจําแนกประเภทขอมูลไมโครอารเรยสวนใหญนั้น มักจะแบงกระบวนการเรียนรูออกเปน 2 สวน  

สวนแรกเปนการเรียนรูเพื่อหาเซ็ตของคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับใชในสวนที่ 2 ซึ่งไดแกสวนของการ

เรียนรูเพื่อสรางตัวจําแนกประเภทขอมูล โดยในสวนการหาเซ็ตของคุณลักษณะที่เหมาะสมนั้น ในหลาย
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งานวิจัยไดใชเทคนิคข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic  Algorithm:  GA)  ซึ่งผลสวนใหญก็พบวา

ประสิทธิภาพของการจําแนกประเภทขอมูลนั้นดีข้ึน (Lin, 2009 และ Ooi and Tan, 2003) 

 นอกเหนือจากการนําข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมมาใชสําหรับปญหาการเลือกคุณสมบัติแลว วิธีการนี้

ยังเปนเทคนิคที่ไดรับความนิยมในการนําไปใชแกปญหาตาง ๆ อีกมากมาย ซึ่งรวมไปถึงปญหาการจําแนก

ประเภทขอมูล (Bandyopadhyay et al., 1995 และ Bandyopadhyay et al., 2000) 

 ในงานวิจัยนี้จะทําการศึกษาหาวิธีการสรางตัวจําแนกประเภทฐานจีเอสําหรับการจําแนกประเภท

ขอมูลไมโครอารเรย ที่มีประสิทธิภาพ โดยจะใชความสามารถในการเลือกคุณลักษณะและการสรางตัว

จําแนกประเภทภายในตัวมันเอง เพื่อลดข้ันตอนกระบวนการในการเรียนรูใหนอยลง 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาหาวิธีการสรางตัวจําแนกประเภทฐานจีเอสําหรับปญหาการจําแนกประเภทขอมูลไมโคร

อารเรย ที่มีประสิทธิภาพ 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 1) จะทําการศึกษากับชุดขอมูลเกณฑเกณฑเปรียบเทียบสมรรถนะที่เผยแพรอยูบนเว็บไซต 

ประมาณ 2 – 3 ชุดขอมูล 

 2) จะทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในรูปของความถูกตองของการจําแนกประเภทขอมูล

ระหวางวิธีการที่นําเสนอกับวิธีการอื่น ๆ ที่ตีพิมพในวารสาร 

 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

  1) ไดข้ันตอนวธิีการใหมสําหรับการจําแนกประเภทขอมูลไมโครอารเรยที่มีประสิทธิภาพ 

  2) ไดแนวทางการเลือกคุณลักษณะทีจ่ําเปนสําหรับการจําแนกประเภทขอมูลไมโครอารเรย 
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  3) ไดแนวทางที่อาจเปนประโยชนสําหรับการศึกษาวิธีการวินิจฉัยโรคดวยขอมูลไมโครอารเรย ซึ่ง

ทําใหอาจจะไดวิธีการรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพตอไป 

 

1.5 วิธีดําเนินการวิจัย 

 1) การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ข้ันตอนนี้ จะทําการศึกษาทฤษฎีตาง ๆ ที่จะใชในการทดลอง รวมถึงงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่ง

ไดแก เทคโนโลยีไมโครอารเรย การวิเคราะหขอมูลไมโครอารเรยดวยเทคนิคตาง ๆ ทางการทําเหมืองขอมูล

และการเรียนรูของเคร่ืองจักร ไดแก การเลือกคุณสมบัติ และการจําแนกประเภทขอมูล  

2) การวิเคราะหและออกแบบการทดลอง 

 หลังจากศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของแลว จะทําการรวบรวมขอมูลไมโครอารเรยที่เปนชุดขอมูลเกณฑ

เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark)  สําหรับปญหาการจําแนกประเภทขอมูลไมโครอารเรยแบบ 2 กลุม 

เพื่อนํามาใชในการทดลอง  จากนั้นจะนําขอมูลที่ไดมาหาวิธีการสรางตัวจําแนกประเภทฐานจีเอ  และ

วิธีการเลือกคุณลักษณะที่สําคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวจําแนกประเภท 

 3) การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพ 

 หลังจากออกแบบการทดลองเสร็จ จะทําการพัฒนาโปรแกรมระบบตามรูปแบบที่ไดออกแบบไว 

และทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับวิธีการจําแนกประเภทแบบอ่ืน ๆ โดยใชวิธีการวัดความผิดพลาด

แบบ 10‐folds  cross  validation  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพจะเปรียบเทียบในรูปของความถูกตอง 

(Accuracy) ของการจําแนกประเภทขอมูลจากชุดขอมูลทดสอบ ซึ่งนิยามไดดังสมการ 

         (1.1) 

 โดยที่  N   คือ จํานวนตัวอยางทดสอบทั้งหมด 

  TP  คือ จํานวนตัวอยางผูปวยมะเร็งที่จาํแนกประเภทวาเปนมะเร็งไดถูกตอง 

  TN  คือ จํานวนตัวอยางผูปวยปกติที่จําแนกวาไมเปนมะเร็งไดถูกตอง 

 

N
TNTPAccuracy +

=
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 4) การวิเคราะหผลและสรุปผล 

 หลังจากทําการทดลองและทดสอบประสิทธิภาพดวยวิธีการตาง ๆ กับขอมูลที่ไดกลาวไวขางตนทั้ง

หมดแลว จะนําผลการทดลองที่ไดมาทําการวิเคราะหผล สรุปผล และใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับการทดลอง 

 5) การจัดทําเอกสารงานวิจัย  

 เมื่อไดขอมูลการทดลองครบถวนสมบูรณแลว จะทําการเรียบเรียงเอกสารงานวิจัย เพื่อตีพิมพ

เผยแพรตอไป 

 

1.6 ลําดับขั้นตอนในการนําเสนอผลการวิจัย 

  ในบทถัดไปจะกลาวถึงเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ซึ่งไดแก ขอมูลไมโครอารเรย 

และข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากนั้นจะกลาวถึงการออกแบบการทดลอง 

รายละเอียดของชุดขอมูลที่ใชในการทดลอง และการออกแบบตัวจําแนกประเภทฐานจีเอที่นําเสนอ ในบทที่ 

3 สําหรับในบทที่ 4 จะนําเสนอผลการทดลอง และสุดทายจะไดสรุปผลการทดลองและใหขอเสนอแนะ ใน

บทที่ 5 

 



บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

2.1 ไมโครอารเรย (Microarray) 

  ไมโครอารเรย เปนเทคนิคที่ใชในการศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีนของส่ิงมีชีวิต หลาย ๆ ยีน

ในเวลาเดียวกัน เพื่อใหเขาใจกลไกการทํางานของส่ิงมีชีวิตในระดับโมเลกุล การแสดงออกของยีน หมายถึง 

ความสามารถในการถอดรหัส (Transcription)  ขอมูลทางพันธุกรรมที่บรรจุไวใน DNA  ภายในนิวเคลียส 

(Nucleus)  ใหกลายเปน mRNA  ซึ่งจะถูกแปลรหัส (Translation)  เพื่อสรางเปนโปรตีนที่ทําหนาที่ตาง ๆ 

ภายในเซลล (Cell) 

  DNA เปนสารพันธุกรรมซึ่งมีโครงสรางเปนสารประเภทเบส (Base) 4 ชนิด ประกอบดวย adenine 

(A), cytosine (C), guanine (G) และ thymine (T) เรียงตอกันเปนสายยาว ซึ่งตามปรกติสาย DNA จะมี

อยู 2 สายพันกันเปนเกลียวคู โดยเบสแตละตัวจะจับกับคูของมันอยางเฉพาะเจาะจง กลาวคือ A  จะจับคู

กับ T  และ C  จะจับคูกับ G  เสมอ โครงสรางของ DNA  แสดงดังรูปที่ 2.1 เมื่อ DNA  ถูกถอดรหัสมาเปน 

RNA ซึ่งมีโครงสรางคลายคลึงกับ DNA แตจะมีอยูเพียงสายเดียวไมจับตัวกันเปนเกลียวคู สาย RNA นี้จะ

ถูกแปลรหัสเพื่อสรางเปนกรดอะมิโน (Amino Acids) ซึ่งมีอยูทั้งหมด 20 ชนิด โดยลําดับเบสของ RNA 3 

ตัว จะรวมกันเรียกวา โคดอน (Codon) เพื่อสรางเปนกรดอะมิโนข้ึนมา 1 ชนิด ดังนั้นสาย RNA 1 สาย ก็จะ

ทําการสรางชุดลําดับของกรดอะมิโนข้ึนมา 1 ชุด ซึ่งประกอบกันเปนโปรตีน ภาพรวมของกระบวนการ

สังเคราะหโปรตีนจาก DNA แสดงดังรูปที่ 2.2 

  ขอมูลไมโครอารเรยถูกสรางมาจากการจับคูกัน (Hybridization)  ของชิ้นสวน DNA  ตัวอยางที่

ตองการศึกษาโดยทําการติดฉลากดวยสารเรืองแสง (Fluorescent)  สีแดง (แทนดวย Cy5)  กับชิ้นสวน 

DNA ควบคุมที่ติดฉลากดวยสารเรืองแสงสีเขียว (แทนดวย Cy3)  ในปริมาณที่เทากันจัดเรียงเปนแถวเปน

แนว (Array) บนแผนสไลดดวยเคร่ืองจักรกล (ตัวอยางเคร่ืองจักรกล แสดงดังรูปที่ 2.3) จากนั้นจะทําการ

วัดปริมาณของสารเรืองแสงแตละสีดวยเคร่ืองสแกน (ตัวอยางเคร่ืองสแกนและผลลัพธแสดงดังรูปที่ 2.4) 
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รูปที่ 2.1 โครงสราง DNA  

(ที่มา: ยงยุทธ ยุทธวงศ และคณะ, 2545 : 3) 

 

รูปที่ 2.2 หลักการกลาง (Central Dogma) ของชีววิทยาระดับโมเลกลุ  

(ที่มา: ยงยุทธ ยุทธวงศ และคณะ, 2545 : 5) 
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 ภาพรวมของกระบวนการสรางขอมูลไมโครอารเรยแสดงดังรูปที่ 2.5 

 

รูปที่ 2.5 ภาพรวมของกระบวนการสรางขอมูลไมโครอารเรย 

 

2.2 ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) 

  ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมเปนวิธีการคนหาผลเฉลย (Solution)  ที่จําลองแบบมาจากกระบวนการ

วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต (Evolutionary)  และกฎการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (Natural  Selection)  ซึ่ง

คิดคนโดย Holland  (1975)  โดยรูปแบบของผลเฉลยจะถูกแทนที่ใหอยูในรูปของโครโมโซม 

(Chromosome) ซึ่งเปนสายอักขระที่มีขนาดคงที่ โดยท่ัวไปจะถูกกําหนดใหอยูในรูปแบบของเลขฐานสอง 

(สายอักขระของ 0 และ 1) 

 ข้ันตอนการคนหาคําตอบดวยข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม จะแบงออกเปนข้ันตอนหลัก ๆ คือ 1) การ

สรางประชากรของผลเฉลยเร่ิมตน 2) การประเมินคาความเหมาะ (Fitness  Value) ของผลเฉลย 3) การ

สรางประชากรของผลเฉลยรุนใหม และ 4) การหาคําตอบ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดของข้ันตอนวิธีเชิง

พันธุกรรมแสดงในผังงาน (Flowchart) ดังรูปที่ 2.6 โดยมีรายละเอียดของแตละข้ันตอนดังนี้ 
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รูปที่ 2.6 ผังงานของข้ันตอนวิธเีชิงพันธุกรรม 

 

 1) การสรางประชากรของผลเฉลยเริ่มตน 

 การสรางประชากรของผลเฉลยเร่ิมตน เปนการสรางผลเฉลยเร่ิมตนที่เปนไปไดแบบสุม ซึ่งจะตองมี

กําหนดรูปแบบของอักขระที่เปนไปได และขนาดความยาวของสายอักขระ รวมถึงจํานวนประชากร 

(จํานวนโครโมโซม) ที่จะสราง โดยจะตองมีการกําหนดความหมายของอักขระรูปแบบตาง ๆ บนโครโมโซม

แตละตัว  ตัวอยางเชน หากตองการใชข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมในการหาวิธีการเลือกส่ิงของชุดหนึ่งจาก

เริ่มตน 

สรางประชากรของผลเฉลยเริ่มตน 

ประเมินความเหมาะของผลเฉลยแตละตัว 

ตรวจสอบเงื่อนไขการ

ส้ินสุดการทํางาน 

แสดงคําตอบ 

จบ 

ปรับปรุงคําตอบดวยตัวดําเนินการ

ทางพันธุกรรม 

- การสืบพันธุ 
- การไขวเปล่ียน 
- การกลาย 

ใช ไมใช 
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ส่ิงของทั้งหมด 10 ชนิด เราอาจจะทําการกําหนดรูปแบบของอักขระที่เปนไปได โดยใช 0 และ 1 โดยที่ 0 

หมายถึงไมเลือก และ 1 หมายถึงเลือก และทําการกําหนดความยาวของสายอักขระเทากับ 10 ซึ่งแทน

ส่ิงของแตละชนิด นั้นหมายถึง ตัวเลขที่ตําแหนงใดจะใชแทนการเลือกส่ิงของชนิดนั้น เชน สายอักขระ 

(โครโมโซม) ชุดหนึ่ง เปนดังนี้ 0010110011 จะพบวามีเลข 1 อยูที่ตําแหนงที่ 3, 5, 6, 9 และ 10 นั้น

หมายถึง เราจะเลือกส่ิงของชนิดที่ 3, 5, 6, 9 และ 10 โดยชนิดที่เหลือจะไมถูกเลือก เปนตน นอกจากนั้น

จะตองมีการกําหนดจํานวนประชากร เชน ถากําหนดใหจํานวนประชากรมีคาเทากับ 50 ในข้ันตอนนี้จะทํา

ใหเราไดรูปแบบของคําตอบที่เปนไปได 50 รูปแบบที่ไมเหมือนกันตามการสุม แสดงดังรูปที่ 2.7 

0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 โครโมโซมตัวที่ 1 

1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 โครโมโซมตัวที่ 2 

0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 โครโมโซมตัวที่ 3 

...  

0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 โครโมโซมตัวที่ 50 

รูปที่ 2.7 ตัวอยางโครโมโซมของข้ันตอนวธิเีชิงพนัธกุรรม 

 2) การประเมินคาความเหมาะของผลเฉลย 

 ในข้ันตอนนี้ จะเปนการวัดคาความเหมาะของผลเฉลยแตละตัวโดยใชฟงกชันความเหมาะ 

(Fitness  Function)  ที่ถูกกําหนดข้ึนมาตามความเหมาะสมกับแตละปญหา เพื่อหาผลเฉลยที่ดีที่สุด เพื่อ

จะใชเปนคําตอบ หรือนําไปสรางประชากรของผลเฉลยรุนใหมตอไป การนิยามฟงกชันความเหมาะเปน

สวนที่ยากและสําคัญสําหรับข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม 

 ตัวอยางเชน จากปญหาการเลือกส่ิงของในข้ันตอนกอนหนา หากเราตองการไดส่ิงของที่สามารถ

บรรจุใสกลองไดโดยไดราคารวมมากที่สุด โดยมีขอมูลวา กลองนี้บรรจุส่ิงของไดมากที่สุดกี่กิโลกรัม และ

ส่ิงของแตละชนิดมีน้ําหนักกี่กิโลกรัมและมีมูลคาเทาไหร เราก็สามารถกําหนดฟงกชันความเหมาะได โดยดู

จากผลรวมของมูลคาส่ิงของที่ถูกเลือก โดยที่น้ําหนักรวมตองไมเกินที่กําหนด 

คาความเหมาะนี้จะใชเปนเกณฑในการตัดสินวาผลเฉลยตัวใดมีความสามารถในการแกปญหา

และสมควรที่จะถูกคัดเลือกใหอยูรอดและขยายพันธุตอไป โดยการประเมินคาความเหมาะของผลเฉลยนี้ 

จะทําโดยการนําผลเฉลยแตละตัวไปทดสอบเพื่อแกปญหาที่กําหนด แลวใชฟงกชันความเหมาะวัดคาความ
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เหมาะของผลเฉลยเหลานั้น ซึ่งจะไดคาความเหมาะหรือประสิทธิภาพในการแกปญหาของผลเฉลยแตละ

ตัว 

 3) การสรางประชากรของผลเฉลยรุนใหม 

หลังจากทําการประเมินคาความเหมาะของผลเฉลยแลว ก็จะทําการคัดเลือกผลเฉลยตามความ

เหมาะเพื่อนํามาสรางประชากรของผลเฉลยรุนใหม โดยอาศัยตัวดําเนินการทางพันธุกรรม (Genetic 

Operator)  ซึ่งไดแก การสืบพันธุ (Reproduction)  การไขวเปล่ียน (Crossover)  และ การกลาย 

(Mutation) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

การสืบพันธุ: เปนการคัดลอกผลเฉลยที่มีคาความเหมาะสูงจากประชากรของผลเฉลยรุนเดิมมา

สรางเปนประชากรของผลเฉลยรุนใหม โดยไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางใด ๆ ของผลเฉลยนั้น 

การไขวเปลี่ยน: เปนการสรางประชากรของผลเฉลยรุนใหม โดยการสุมเลือกผลเฉลยจาก

ประชากรของผลเฉลยรุนเดิมมาคร้ังละ 2 ตัว ตามความเหมาะ เพื่อนํามาเปนพอแม (Parent) โดยการไขว

เปล่ียนจะมีหลายวิธีการ ซึ่งวิธีการพื้นฐานที่สุดและเปนที่นิยมใชวิธีการหนึ่ง คือ การไขวเปล่ียนแบบจุด

เดียว (Single  point  crossover) โดยทําการสุมตําแหนงที่จะใชสําหรับการไขวเปล่ียนของพอแม และทํา

การสลับโครงสราง ณ ตําแหนงจุดที่สุมไดเปนตนไปเพอทําการสรางลูก (Children หรือ Offspring) ซึ่งจะ

ไดลูกจํานวน 2 ตัว เปนประชากรของผลเฉลยรุนใหม รูปที่ 2.8 (ดานบน) แสดงถึงผลเฉลย 2 ตัว ที่ถูก

คัดเลือกเพื่อนํามาเปนพอแม เสนประแสดงถึงตําแหนงที่สุมไดที่จะใชในการไขวเปล่ียน และรูปที่ 2.8 

(ดานลาง) แสดงถึงผลเฉลยลูกที่เกิดจากการไขวเปล่ียน 

             Parent 1               Parent 2 

0 1 1 1 0 0 1 0 1 1  1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

 

0 1 1 1 0 1 0 0 1 0  1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 
Child 1       Child 2 

รูปที่ 2.8 การไขวเปล่ียนในข้ันตอนวธิีเชิงพันธกุรรม 
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การกลาย: เปนการสรางประชากรของผลเฉลยรุนใหม โดยการสุมเลือกผลเฉลยจากประชากรของ

ผลเฉลยรุนเดิม มาคร้ังละ 1 ตัว ตามความเหมาะ และทําการสุมตําแหนงที่จะทําการกลาย จากนั้นจึงทํา

การเปล่ียนแปลงคา ณ ตําแหนงที่สุม รูปที่ 2.9 (ซาย) แสดงผลเฉลยที่ถูกคัดเลือกมาเพื่อทําการกลาย และ 

(ขวา) แสดงผลเฉลยที่เกิดจากการกลาย เสนประแสดงตําแหนงที่สุมไดที่จะทําการกลาย 

Parent        Child 

0 0 1 1 0 1 0 0 1 1  0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

รูปที่ 2.9 การกลายในข้ันตอนวิธีเชิงพันธกุรรม 

ในข้ันตอนการสรางประชากรของผลเฉลยรุนใหมนี้ จะทําการสรางประชากรของผลเฉลยรุนใหม 

ดวยตัวดําเนินการทางพันธุกรรม โดยจะใชอัตรา (Rate)  ตามที่กําหนด เชน ใชอัตราการสืบพันธุ 10% 

อัตราการไขวเปล่ียน 89% และอัตราการกลาย 1% เปนตน จนไดจํานวน ประชากรครบตามที่ตองการ 

จากนั้นก็จะกลับไปทําในข้ันการประเมินคาความเหมาะของผลเฉลย และการสรางประชากรของผลเฉลย

รุนใหมซ้ําตอไปเร่ือย ๆ จนกระทั่งพบคําตอบ หรือครบตามจํานวนรุน (Generation) ที่กําหนด 

4) การหาคําตอบ 

 ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสวนใหญจะใชกับปญหาที่มีไดหลายคําตอบ เพราะฉะนั้นคําตอบที่ไดจาก

ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม จะเปนผลเฉลยที่ใหคาความเหมาะดีที่สุด หลังจากผานกระบวนการสราง

ประชากรของผลเฉลยรุนใหมจนครบตามจํานวนรุนที่กําหนด 

 

2.3 การจําแนกประเภทขอมูล (Data Classification) 

การจําแนกประเภทขอมูล เปนการเรียนรูแบบมีผูสอน (Supervised  Learning)  โดยวัตถุประสงค

เพื่อกําหนดประเภทขอมูลใหกับขอมูลใหม ๆ ที่ยังไมรูประเภท โดยใชลักษณะของชุดขอมูลที่มีอยูซึ่งเปนชุด

ขอมูลที่รูประเภทแลว เทคนิคพื้นฐานที่นิยมนํามาใชสําหรับการจําแนกประเภทขอมูล ไดแก 
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1) ตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) 

ตนไมตัดสินใจ (Quinlan  1986)  เปนตัวแบบทางคณิตศาสตรที่ใชจําแนกประเภทขอมูล โดย

พิจารณาจากคุณลักษณะของขอมูล ซึ่งคาของคุณลักษณะเหลานี้จะอยูในรูปของคาที่ไมตอเนื่อง 

(Discrete Value) เชน เพศ คณะวิชา สีผม เปนตน 

ในการเรียนรูจะแทนความรูในรูปแบบโครงสรางตนไม โดยมีโนดภายใน (Inner  Node)  เปนชื่อ

ของคุณลักษณะตาง ๆ ของชุดขอมูลที่นํามาเรียนรู แตละโนดภายในตนไมจะมีกิ่ง (Branch) เทากับจํานวน

คาที่เปนไปไดสําหรับคุณลักษณะนั้น ๆ สวนโนดใบจะเปนประเภทที่เปนไปไดของขอมูล ตัวอยางตนไม

ตัดสินใจ แสดงดังรูปที่ 2.10 ซึ่งจากรูปแสดงตัวอยางตนไมตัดสินใจสําหรับจําแนกประเภทผลลัพธของการ

อาบแดด โดยคุณลักษณะที่ใชมี 2  คุณลักษณะ คือ สีผม (hair color) ซึ่งมีคาที่เปนไปได 3 คา (blonde, 

red และ brown) และ การใชโลชัน (lotion used) ซึ่งมีคาที่เปนไปได 2 คา (yes และ no) สวนผลลัพธ

ของการจําแนกประเภทจะประกอบดวย 2 ประเภท คือ ผิวไหม (sunburned) และ ไมเปนอะไร (none) 

 

รูปที่ 2.10 ตัวอยางตนไมตัดสินใจ 

(ที่มา: บุญเสริม กิจสิริกุล, 2546 : 154) 

จากรูปที่ 2.10 จะแทนกฎการจําแนกประเภท ดังนี้ 

 IF <hair color> = blonde and <lotion used> = no THEN sunburned 
  IF <hair color> = blonde and <lotion used> = yes THEN none 
  IF <hair color> = red THEN sunburned 
  IF <hair color> = brown THEN none 



14 
 

ข้ันตอนการเรียนรูสําหรับตนไมตัดสินใจ แสดงดังรูปที่ 2.11 

 

รูปที่ 2.11 ข้ันตอนการเรียนรูของตนไมตัดสินใจ 

2) เครือขายใยประสาทเทียม (Artificial Neural Networks: ANN) 

เครือขายใยประสาทเทียม (Bishop,  1995) เปนการจําลองการทํางานของเซลลประสาทในสมอง

ของมนุษย ซึ่งประกอบดวยนิวเคลียส ตัวเซลล ใยประสาทนําเขา (dendrite)  และแกนประสาทนําออก 

(Axon) ซึ่งแสดงดังรูปที่ 2.12 การจําลองการคํานวณดวยคอมพิวเตอรจะแทนใหอยูในรูป Perceptron ซึ่ง

แสดงดังรูปที่ 2.13 

ตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) 

ขอมูลนําเขา: ชุดขอมูลสอน x(a1, a2, …, an: class) 

1. ทดสอบคุณลักษณะของขอมูลดวยคา Information Gain (IG) ซึ่งคํานวณไดจาก 
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  S  คือ เซตของขอมูลทั้งหมดที่ใชในการทดสอบ 

  Sv คือ เซตยอยของ S ที่คุณลักษณะ A ของขอมูลมีคาเทากับ v 

    Values(A) คือ คาที่เปนไปไดของคุณลักษณะ A 

    Entropy(S) คือ คาความไรระเบียบของขอมูลในเซต S 

    c  คือ ประเภท (class) ของขอมูลที่เปนไปได 

  pi  คือ คาความนาจะเปนของขอมูลที่จะอยูในประเภท i 

2. เลือกคุณลักษณะที่ใหคา IG สูงที่สุดมาสรางเปนโนดราก (Root Node) 

3. ขณะที่ Entropy(Sv) ของก่ิงใด ๆ ที่ยังไมเทากับ 0 ใหนําคุณลักษณะที่เหลือมาทดสอบ

และเลือกคุณลักษณะที่ใหคา IG สูงที่สุดมาแตกเปนก่ิงของตนไมตอไปเร่ือย ๆ 

ผลลัพธ: ตนไมตัดสินใจ 
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รูปที่ 2.12 โครงสรางเซลลประสาท 

(ที่มา: บุญเสริม กิจสิริกุล, 2546 : 169) 

 

รูปที่ 2.13 โครงสราง Perceptron 

(ที่มา: บุญเสริม กิจสิริกุล, 2546 : 169) 

การเรียนรูของ Perceptron  จะเร่ิมจากการอานขอมูลสอนเขามาทีละตัว จากนั้นจะทําการหาคา

ผลรวมของคุณลักษณะตาง ๆ (xi)  ถวงดวยน้ําหนัก (wi)  ซึ่งถาคาผลรวมนั้นมากกวาคาขีดแบง 

(threshold)  ที่กําหนด จะใหผลลัพธที่ไดเปน 1 แตถาไมใชจะกําหนดใหผลลัพธเปน 0 จากนั้นจะทําการ

เปรียบเทียบผลลัพธที่ไดจาก Perceptron  กับผลลัพธที่แทจริงของขอมูล ถาผลลัพธไมตรงกันก็จะทําการ

ปรับคาของน้ําหนักใหม หลังจากนั้นก็จะทําการอานขอมูลสอนตัวตอไปแลวทําการเปรียบเทียบคาและปรับ

น้ําหนัก วนซํ้าไปเร่ือย ๆ จนกระทั่ง Perceptron  ใหผลลัพธที่ตรงกับขอมูลสอนทุกตัว ข้ันตอนการเรียนรู

สําหรับ Perceptron แสดงดังรูปที่ 2.14 
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รูปที่ 2.14 ข้ันตอนการเรียนรูสําหรับ Perceptron 

สําหรับเครือขายใยประสาทเทียมนั้นจะเปนการนํา Perceptron หลาย ๆ ตัวมาเรียงตอกันเปนชั้น 

ๆ เรียกวา Mutilayer  Perceptron  แสดงดังตัวอยางในรูปที่ 2.15 โดยที่แตละโนดจะหมายถึง 

Perceptron แตละตัว 

 
รูปที่ 2.15 โครงสราง Multilayer Perceptron 

(ที่มา: บุญเสริม กิจสิริกุล, 2546 : 184) 

Perceptron Learning Rule 

ขอมูลนําเขา: ชุดขอมูลสอน x(x1, x2, …, xn: class), น้ําหนักเร่ิมตน (wi), คาอัตราการเรียนรู 

(Learning Rate: η), จํานวนรอบสูงสุด 

1. อานขอมูลสอนมาทีละตัว 

 1.1 หาคา  ∑
=

n

i
ii wx

0

)(  

 1.2 กําหนดให 

 
1.3 ถา Output ที่ไดจาก Perceptron (o) ไมตรงกับ class ของขอมูล (t) ใหปรับ

น้ําหนักแตละตัว (wi) ตามสมการ 

    iii www Δ+←  

   โดยที่ ii xotw )( −=Δ η  

2. วนทําซํ้าจนกระทั่งไมมีการปรับน้ําหนักหรือครบจํานวนรอบสูงสุดที่กําหนด 

ผลลัพธ: เวกเตอรของน้ําหนัก (wi) 
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

Ooi and Tan (2003) ไดเสนอวิธีการใชข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสําหรับปญหาการจําแนกประเภท

ขอมูลไมโครอารเรยหลายกลุม โดยการใชข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมในการเลือกคุณลักษณะที่เหมาะ

เหมาะสม สําหรับการจําแนกประเภทดวยวิธีการ Maximum  likelihood  ซึ่งก็พบวาวิธีการที่นําเสนอให

ประสิทธิภาพที่ดีเมื่อเทียบกับผลที่ไดในงานตีพิมพอ่ืน ๆ  

Keedwell and Narayanan (2003) ไดเสนอวิธีการนําข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมมาใชในการเลือก

คุณลักษณะสําหรับการจําแนกประเภทขอมูลดวยเครือขายใยประสาทเทียมสําหรับขอมูลไมโครอารเรย ซึ่ง

ก็พบวาประสิทธิภาพของวิธีการที่นําเสนอดีข้ึน และผลที่ไดสามารถนํามาใชในการวิเคราะหเพื่อหาความรู

ใหม ๆ ในทางชีววิทยาสําหรับการจําแนกประเภทขอมูลได 

Liu  et  al.  (2005)  ศึกษาการจําแนกประเภทขอมูลไมโครอารเรยหลายกลุมดวยวิธีการผสานวิธี

ข้ันตอนเชิงพันธุกรรมและซับพอรตเวกเตอรแมชีน (SVM)  เขาดวยกัน ใชกลุมขอมูล NCI60 โดยทํานาย

คุณลักษณะที่ใชในการจําแนกขอมูลดวยการทํา GA/SVM  ซ้ํา ทําใหลดการซํ้าซอนของยีนที่มีความ

เกี่ยวของกัน GA/SVM  ประกอบไปดวย 3 องคประกอบ คือ การเลือกยีนดวยตัวแปรฐานจีเอ การจําแนก

ฐาน SVM  แบบไบนารีเพื่อแยกความแตกตางระหวางตัวอยาง และการจําแนกแบบหลายกลุมดวยวิธี

ลงคะแนน AP/SVM  เมื่อเปรียบเทียบผลของวิธีการ GA/SVM  กับ  GA/MLHD  พบวา GA/SVM    มี

ความถูกตองสูงกวา 



บทที่ 3 

การออกแบบการทดลอง 

ในการออกแบบตัวจําแนกประเภทฐานจีเอสําหรับการจําแนกประเภทขอมูลไมโครอารเรยนั้น 

คณะวิจัยไดทําการออกแบบเพื่อหาวิธีการสรางตัวจําแนกประเภทฐานจีเอสําหรับการจําแนกประเภทขอมูล

ไมโครอารเรยแบบ 2 กลุม โดยไดทําการทดสอบกับชุดขอมูลไมโครอารเรยเกณฑเปรียบเทียบสมรรถนะ 

(Benchmark) จํานวน 3 ชุด ซึ่งใชวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการที่สําเสนอดวยวิธี 10-Folds 

cross validation โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

3.1 ชุดขอมูลที่ใชในการทดลอง 

ในการทดสอบประสิทธิภาพของตัวจําแนกประเภทฐานจีเอสําหรับปญหาการจําแนกประเภทไม

โครอารเรยแบบ 2 กลุมนั้น ไดทําการทดสอบกับชุดขอมูลเกณฑเกณฑเปรียบเทียบสมรรถนะ จํานวน 3 ชุด

ขอมูล ไดแก ชุดขอมูลมะเร็งตอมน้ําเหลือง (Lymphoma) ชุดขอมูลมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) และ

ชุดขอมูลมะเร็งลําไสใหญ (Colon Cancer) รายละเอียดของชุดขอมูลทั้ง 3 เปนดังนี้ 

ขอมูลมะเร็งตอมน้ําเหลือง (Lymphoma): ประกอบดวยขอมูล 47 ตัวอยาง แบงเปน germinal 

centre B‐like  จํานวน 24 ตัวอยาง และ activated  B‐like  จํานวน 23 ตัวอยาง จากจํานวนคุณลักษณะ

ทั้งหมด 4,026 คุณลักษณะ (Alizadeh et al., 2000) 

ชุดขอมูลมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia): ประกอบดวยขอมูล 72 ตัวอยาง แบงเปน ALL 

จํานวน 47 ตัวอยาง และ AML  จํานวน 25 ตัวอยาง จากจํานวนคุณลักษณะทั้งหมด 7,129 คุณลักษณะ 

(Golub et al., 1999) 

ชุดขอมูลมะเร็งลําไสใหญ (Colon Cancer):  ประกอบดวยขอมูล 62  ตัวอยาง แบงเปน ผูปวย

มะเร็ง จํานวน 40  ตัวอยาง และ ผูปวยปกติ จํานวน 22  ตัวอยาง จากจํานวนคุณลักษณะทั้งหมด 2,000 

คุณลักษณะ (Alon et al., 1999) 
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3.2 ตัวจําแนกประเภทฐานจีเอ 

ในการออกแบบตัวจําแนกประเภทฐานจีเอ สําหรับปญหาการจําแนกประเภทขอมูลไมโครอารเรย

แบบ 2 กลุมนั้น ไดทําการออกแบบโครโมโซมที่มีความยาวขนาด n โดยที่แตละยีนในโครโมโซมจะแสดงถึง

ตําแหนงของยีน (หรือ attribute) ในชุดขอมูลไมโครอารเรย แสดงดังรูปที่ 3.1 

 

รูปที่ 3.1 รูปแบบโครโมโซมที่ใชในการทดลอง 

ในปญหาการจําแนกประเภท 2  กลุมในการทดลองนี้ จะใชวิธีการแบงชุดของยีนออกเปน 2  สวน 

เทา ๆ กัน โดยยีนกลุมที่ 1 จะเปนยีนตัวที่ 1 ถึง ตัวที่ n/2 และอีกกลุมหนึ่งจะเปนยีนสวนที่เหลือ แสดงดัง

รูปที่ 3.2  

 

รูปที่ 3.2 การแบงกลุมยนีในตัวจําแนกประเภทฐานจีเอ 

 สําหรับวิธีการจําแนกประเภทของโครโมโซมแตละตัว จะใชวิธีการหาคาผลรวมของคาการ

แสดงออกของยีนในแตละกลุมและทําการเปรียบเทียบกัน ซึ่งถาคาผลรวมของกลุมที่ 1 มีคามากกวา ก็จะ

จําแนกวาเปนประเภทที่ 1 แตถาไมใชก็จะจําแนกวาเปนประเภทที่ 2  โดยข้ันตอนวิธีที่ใชในการหาคําตอบ

ในภาพรวมแสดงรายละเอียดในหัวขอที่ 2.2 ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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 การสรางประชากรของผลเฉลยเริ่มตน: ในข้ันตอนนี้จะเปนการสุมสรางประชากรของผลเฉลย

เร่ิมตนข้ึนมาจํานวนหนึ่ง ดังรูปที่ 3.1 โครโมโซมจะถูกสุมสรางข้ึนมา m ตัว แตละตัวจะประกอบดวยยีน n 

ยีน (ในการทดลองนี้กําหนดให m  =  100  และ n  =  20)  คาของยีนแตละตัวที่เปนไปไดจะเปนหมายเลข

ตําแหนง attribute  ของชุดขอมูลสอนและคาวาง โดยโครโมโซมแตละตัวจะแทนผลเฉลย (ตัวจําแนก

ประเภท) ที่เปนไปได ซึ่งในข้ันตอนนี้จะทําใหไดตัวจําแนกประเภท m  ตัวที่มีลักษณะแตกตางกันตามการ

สุม 

 การประเมินความเหมาะของผลเฉลยแตละตัว:  ในข้ันตอนนี้จะเปนการวัดประสิทธิภาพของ

ผลเฉลยแตละตัวที่ถูกสรางข้ึนจากข้ันตอนการสรางประชากรของผลเฉลยเร่ิมตน โดยจะนําผลเฉลยแตละ

ตัวมาทําการแบงกลุมตามรูปที่ 3.2  (จากการทดลองนี้ คาของยีนแตละกลุมจะมีไมเกิน 10 คา) แลวหาคา

ผลรวมของคาการแสดงออกของยีนจากขอมูลสอน จากนั้นจะนําคาผลรวมของแตละกลุมมาทําการ

เปรียบเทียบกัน ตามรายละเอียดที่ไดอธิบายไวขางตน โดยคาความเหมาะ (Fitness  value)  จะคํานวณ

จากความถูกตองของการจําแนกประเภทบนชุดขอมูลสอน 

 การปรับปรุงคําตอบดวยตัวดําเนินการทางพันธุกรรม:  ถายังไมพบเงื่อนไขการสิ้นสุดการ

ทํางาน ผลเฉลยนั้น ๆ จะถูกปรับปรุงดวยตัวดําเนินการทางพันธุกรรม ซึ่งประกอบไปดวย 3  ตัวดําเนินการ

หลัก ไดแก การสืบพันธุ (Reproduction) การไขวเปล่ียน (Crossover) และการกลาย (Mutation)  ดวย

อัตรา 10%, 80% และ 10% ตามลําดับ รายละเอียดของตัวดําเนินการทั้ง 3 อธิบายไวแลวในหัวขอที่ 2.2 

 เงื่อนไขการสิ้นสุดการทํางานจะถูกกําหนดจากความถูกตองของการจําแนกประเภทขอมูลบนชุด

ขอมูลสอนที่ รอยละ 100 หรือเมื่อครบจํานวนรุนที่กําหนด (ในการทดลองนี้กําหนดจํานวนรุนไวที่ 100 รุน) 

ซึ่งเมื่อพบเงื่อนไขการสิ้นสุดแลว ก็จะนําโครโมโซมที่มีคาความเหมาะที่ดีที่สุดของรุนสุดทายมาเปนคําตอบ 

 

3.3 การทดสอบประสิทธิภาพ 

 ในการทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการที่สําเสนอนั้น จะใชวิธีการทดสอบแบบ 10‐Folds  cross 

validation  ซึ่งจะทําการแบงขอมูลออกเปน 10 กลุม ๆ ละเทา ๆ กัน จากนั้นจะทําการนําขอมูล 9 กลุมมา

ใชเปนชุดขอมูลสอน (Training  Data) สวนขอมูลที่เหลืออีก 1 กลุม จะใชเปนชุดขอมูลทดสอบ (Test 
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Data) โดยจะทําการวนสลับกันเปนชุดขอมูลทดสอบจนครบทุกกลุม ซึ่งหมายถึงในขอมูลแตละชุดจะมีการ

ทดลอง 10 การทดลอง 

 ในการวัดประสิทธิภาพของวิธีการที่นําเสนอนั้น จะนําชุดขอมูลสอนมาใชสําหรับการสรางตัว

จําแนกประเภทฐานจีเอเพื่อใหไดตัวจําแนกประเภทที่สามารถจําแนกประเภทชุดขอมูลสอนไดถูกตองมาก

ที่สุด จากนั้นจะนําคําตอบที่ไดมาทดสอบกับชุดขอมูลทดสอบซ่ึงเปนชุดขอมูลที่ตัวจําแนกประเภทนี้ไมเคย

รูจักมากอน เพื่อวัดประสิทธิภาพของตัวจําแนกประเภทที่ได โดยจะทําการนับสะสมตัวอยางที่จําแนกได

ถูกตองของทั้ง 10 การทดลองบนชุดขอมูลทดสอบ เพื่อนํามาคํานวณเปนคาความถูกตองของวิธีการที่

นําเสนอ 

 เนื่องจากวิธีการขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมเปนวิธีการเชิงสุม ทําใหผลลัพธที่ไดจากการทดลองในแต

ละรอบไมเหมือนเดิม ในการทดลองนี้จึงไดทําการทดลองซํ้า โดยไดทําซ้ําแตละชุดขอมูลจํานวน 10 รอบ 

(ในแตละรอบทํา 10-Folds  cross  validation  นั้นหมายถึงไดทําการทดลองทั้งส้ิน 100 การทดลอง) แลว

รายงานผลดวยคาเฉลี่ย เพื่อใหเกิดความเช่ือมั่นตามหลักสถิติ 

 

 



บทที่ 4 

ผลการทดลอง 

ในการทดสอบประสิทธิภาพของตัวจําแนกประเภทฐานจีเอนี้ ไดทําการทดสอบกับชุดขอมูล 3  ชุด 

และทําการวัดประสิทธิภาพดวยวิธี 10‐Folds  Cross  validation  โดยทําการวัดความถูกตองบนชุดขอมูล

ทดสอบ ซึ่งจะทําซ้ํา 10  รอบ (10  รอบ x  10‐Folds  =  100  การทดลอง) แลวนําคาเฉลี่ยมารายงานผล 

และนําผลดังกลาวมาเปรียบเทียบกับวิธีการอื่น ๆ  

 

4.1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับตัวจําแนกประเภทฐานจีพี  

กําหนดการพันธุกรรม (Genetic  Programmin:  GP)  (Koza,  1992)  เปนวิธีการที่พัฒนามาจาก

ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม  ซึ่งเปนวิธีการที่อยูในกลุมการคํานวณเชิงวิวัฒน (Evolutionary  Computation) 

เหมือนกัน โดยขอแตกตางระหวางกําหนดการพันธุกรรมกับข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมจะอยูที่การแทนที่

คําตอบ โดยที่กําหนดการพันธุกรรมจะแทนท่ีคําตอบในรูปของโครงสรางตนไมแทนที่จะเปนสายอักขระ

ขนาดคงที่ จึงทําใหกําหนดการพันธุกรรมมีความยืดหยุนในการใชงานมากกวา 

ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการที่นําเสนอ จึงไดเปรียบเทียบกับวิธีการที่อยูในกลุม

เดียวกัน โดยจะเปรียบเทียบกับตัวจําแนกประเภทฐานจีพี ตามวิธีการของ Hengpraprohm  and 

Chongstitvatana  (2005)  โดยกําหนดใหขนาดสูงสุดของตัวจําแนกประเภทกําหนดการพันธุกรรมมีคา

เทากับ 50 และจํานวนรุนสูงสุดของทั้ง 2 วิธีมีคาเทากับ 1,000 รุน สวนพารามิเตอรอ่ืน ๆ ตามรายละเอียด

ในบทที่ 3 ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางตัวจําแนกประเภทฐานจีเอที่นําเสนอกับตัวจําแนก

ประเภทฐานจีพี ของ Hengpraprohm and Chongstitvatana (2005) 

ตัวจําแนกประเภท 
ชุดขอมูล

ตอมน้ําเหลอืง เม็ดเลือดขาว ลําไสใหญ
ความถูกตอง รุน ความถูกตอง รุน ความถูกตอง  รุน

ฐานจีเอ (ทีน่ําเสนอ)  82.55±4.46 69 89.58±1.88 438 80.32±4.73  978

ฐานจีพ ี 81.91±4.40 266 78.61±3.88 763 74.83±5.39 999 
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 จากตารางที่ 4.1 พบวา ตัวจําแนกประเภทฐานจีเอที่นําเสนอซึ่งแทนคําตอบในรูปของสายอักขระ

ความยาวคงที่และทําการจําแนกประเภทดวยการเปรียบเทียบคาของยีนในแตละกลุม ใหคาความถูกตองที่

ดีกวาตัวจําแนกประเภทฐานจีพี ซึ่งแทนคําตอบในรูปของโครงสรางตนไมที่ใชแทนสมการคณิตศาสตร ใน

ทุกชุดขอมูล และนอกจากนี้ยังพบวา ตัวจําแนกประเภทฐานจีเอพบคําตอบเร็วกวาตัวจําแนกประเภทฐานจี

พีอีกดวย (พิจารณาจากรุนที่พบคําตอบ)  

 

4.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับตัวจําแนกประเภทแบบอ่ืน ๆ 

นอกจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับตัวจําแนกประเภทฐานจีพี ซึ่งเปนวิธีการคํานวณเชิง

วิวัฒนที่อยูในกลุมเดียวกันกับตัวจําแนกประเภทฐานจีเอแลว ยังไดนําผลการทดลองมาเปรียบเทียบกับ

วิธีการตาง ๆ ที่รายงานใน (Park and Cho, 2003 และ Cho and Won, 2003) เพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพ

ของวิธีการที่นําเสนอ ซึ่งประกอบดวย  การใชตัวจําแนกประเภทแบบตาง  ๆ  ไดแก  Multi‐Layer 

Perceptron  (MLP),  Structure  Adaptive  Self–Organizing  Map  (SASOM),  Support  Vector 

Machine  (SVM)  และ K‐Nearest Neighbour  (KNN) และใชวิธีการเลือกคุณลักษณะแบบตาง ๆ ไดแก 

Pearson’s และ Spearman’s correlation coefficients (PC, SC), Euclidean distance (ED), cosine 

coefficient (CC), information gain (IG), mutual information (MI) และ signal to noise ratio (SN) 

ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 4.2 

จากตารางที่ 4.2  คาที่ถูกแรเงาเปนคาที่ดีกวาวิธีการที่นําเสนอ ซึ่งพบวา สําหรับชุดขอมูลมะเร็ง

เม็ดเลือดขาว วิธีการอื่น ๆ ดีกวาวิธีการที่นําเสนอ คิดเปน รอยละ 69.05 ชุดขอมูลมะเร็งลําไสใหญ คิดเปน

รอยละ 83.33  และชุดขอมูลมะเร็งตอมน้ําเหลือง คิดเปนรอยละ 88.10  ซึ่งพบวาโดยสวนใหญแลว ตัว

จําแนกประเภทฐานจีเอที่นําเสนอใหประสิทธิภาพในการจําแนกประเภทขอมูลที่ดี 
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ตารางที่ 4.2  รอยละของความถูกตองของตัวจําแนกประเภทและการเลือกคุณลักษณะแบบตาง ๆ 

เปรียบเทียบกับตัวจําแนกประเภทฐานจีเอ  

ตัวจําแนก
ประเภท 

Feature 
Selection

ชุดขอมูล

Leukemia Colon Lymphoma 

MLP 

PC  97.1  74.2  64.0 
SC  82.4  58.1  60.0 
ED  91.2  67.8  56.0 
CC  94.1  83.9  68.0 
IG  97.1  71.0  92.0 
MI  58.8  71.0  72.0 
SN  76.5  64.5  76.0 

SASOM 

PC  76.5  74.2  48.0 
SC  61.8  45.2  68.0 
ED  73.5  67.6  52.0 
CC  88.2  64.5  52.0 
IG  91.2  71.0  84.0 
MI  58.8  71.0  64.0 
SN  67.7  45.2  76.0 

SVM 
(linear) 

PC  79.4  64.5  56.0 
SC  58.8  64.5  44.0 
ED  70.6  64.5  56.0 
CC  85.3  64.5  56.0 
IG  97.1  71.0  92.0 
MI  58.8  71.0  64.0 
SN  58.8  64.5  72.0 

SVM 
(RBF) 

PC  79.4  64.5  60.0 
SC  58.8  64.5  44.0 
ED  70.6  64.5  56.0 
CC  85.3  64.5  56.0 
IG  97.1  71.0  92.0 
MI  58.8  71.0  64.0 
SN  58.8  64.5  76.0 

KNN 
(Cosine) 

PC  97.1  71.0  60.0 
SC  76.5  61.3  60.0 
ED  85.3  83.9  56.0 
CC  91.2  80.7  60.0 
IG  94.1  74.2  92.0 
MI  73.5  74.2  80.0 
SN  73.5  64.5  76.0 

KNN 
(Pearson) 

PC  94.1  77.4  76.0 
SC  82.4  67.7  60.0 
ED  82.4  83.9  68.0 
CC  94.1  80.7  72.0 
IG  97.1  80.7  92.0 
MI  73.5  80.7  64.0 
SN  73.5  71.0  80.0 

ตัวจําแนกประเภทฐานจีเอ 89.5  80.3  82.5 

 



บทที่ 5 

สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

 งานวิจัยนี้ไดนําเสนอวิธีการสรางตัวจําแนกประเภทฐานจีเอสําหรับการจําแนกประเภทขอมูลไม

โครอาเรย ซึ่งเปนขอมูลที่มีจํานวนตัวอยางนอย ขณะที่จํานวนคุณลักษณะมีจํานวนมาก ในกระบวนการ

สรางตัวจําแนกประเภทฐานจีเอนั้น จะใชข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (จีเอ) ในการเลือกคุณลักษณะที่สําคัญ 

โดยจะแบงออกเปนสองกลุม ๆ ละไมเกิน 10 คุณลักษณะ จากนั้นจะใชคาผลรวมของการแสดงออกของยีน

ของขอมูลไมโครอารเรยจากคุณลักษณะที่เลือกไดมาเปรียบเทียบกัน โดยถาคาผลรวมของกลุมที่ 1 

มากกวากลุมที่ 2 จะถูกกําหนดใหอยูในประเภทหน่ึง แตถาไมใช จะถูกกําหนดใหอยูในอีกประเภทหน่ึง  

 ในการทดสอบประสิทธิภาพของตัวจําแนกประเภทฐานจีเอ ไดทําการทดสอบกับขอมูลไมโคร

อารเรยสําหรับปญหาการจําแนกประเภทขอมูลแบบ 2 กลุม ซึ่งเปนชุดขอมูลเกณฑเปรียบเทียบสมรรถนะ

จํานวน 3 ชุดขอมูล ไดแก ชุดขอมูลมะเร็งตอมน้ําเหลือง ชุดขอมูลมะเร็งเม็ดเลือดขาว และชุดขอมูลมะเร็ง

ลําไสใหญ โดยไดทําการทดสอบประสิทธิภาพดวยวิธี 10-Folds cross validation  

ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาตัวจําแนกประเภทฐานจีเอที่นําเสนอใหประสิทธิภาพท่ีดีในการ

จําแนกประเภทขอมูลไมโครอารเรยแบบ 2 กลุม ทั้งนี้เนื่องจากข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมจะมีวิธีการคัดเลือก

คุณลักษณะที่เหมาะสมเพื่อที่จะนํามาใชในการสรางตัวจําแนกประเภทภายในตัวมันเอง ซึ่งข้ันตอนวิธีนี้จะ

พยายามหาชุดของคุณลักษณะที่ทําใหประสิทธิภาพของตัวจําแนกประเภทมีประสิทธิภาพดีที่สุด แตกตาง

จากการใชวิธีการเลือกคุณลักษณะที่แยกออกจากข้ันตอนวิธีที่ใชในการสรางตัวจําแนกประเภท ซึ่งการ

เลือกคุณลักษณะแบบน้ีจะใชหลักการทางสถิติเพื่อหาคุณลักษณะที่นาจะเปนตัวแทนที่จะนําไปสรางตัว

จําแนกประเภทตอไป ซึ่งอาจจะไมเหมาะกับข้ันตอนวิธีที่ใชสรางตัวจําแนกประเภท จึงทําใหประสิทธิภาพ

ของตัวจําแนกประเภทสวนใหญยังไมดีเทาที่ควร 

เมื่อเปรียบเทียบกับตัวจําแนกประเภทฐานจีพี ซึ่งอยูในกลุมการคํานวณเชิงวิวัฒนเหมือนกัน แต

ตางกันตรงที่การแทนที่คําตอบ ซึ่งจีพีจะแทนที่คําตอบในรูปของโครงสรางตนไม ขณะที่จีเอจะแทนที่

คําตอบในรูปของสายอักขระขนาดคงที่ ผลการทดลองก็ยังคงแสดงใหเห็นวา ตัวจําแนกประเภทฐานจีเอให

ประสิทธิภาพที่ดีกวาและพบคําตอบไดเร็วกวาอีกดวย ทั้งนี้เนื่องจากจีพีที่แทนที่คําตอบในรูปโครงสราง

ตนไม ถึงแมจะมีความยืดหยุนในการใชงานมากกวา แตในการหาคําตอบ จีพีจะตองเสียเวลาในการหา



26 
 

โครงสรางที่เหมาะสมดวย จึงทําใหตองใชเวลาในการหาคําตอบมากข้ึน นอกจากนี้ยังพบวา การแทนที่

คําตอบดวยจีเอ ซึ่งใชวิธีการเปรียบเทียบคาผลรวมของคาการแสดงออกของยีน 2 กลุม ใหประสิทธิภาพใน

การจําแนกประเภทขอมูลที่ดีกวาการแทนที่คําตอบแบบจีพี ซึ่งแทนที่คําตอบในรูปของสมการคณิตศาสตร 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจําแนกประเภทขอมูล โดยเฉพาะขอมูลที่มีจํานวน

คุณลักษณะปริมาณมาก ๆ ในขณะที่จํานวนตัวอยางมีนอยอยางเชนขอมูลไมโครอารเรย พบวา 

ประสิทธิภาพของการจําแนกประเภทขอมูลนั้น สามารถเพิ่มข้ึนไดโดยการใชวิธีการเลือกคุณลักษณะ 

รวมถึงการใชวิธีการแบบกลุมกอน (Ensemble) ซึ่งเราอาจนําวิธีการเหลานี้มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

ตัวจําแนกประเภทฐานจีเอใหดียิ่งข้ึน 
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