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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ วิธีการเลือกคุณลักษณะท่ีเหมาะสมสําหรับการจําแนก

ประเภทขอมูลไมโครอารเรย โดยในการทดลองจะทําการทดสอบ 2 ข้ันตอน คือ 1) การคัดเลือกคุณลักษณะท่ีเหมาะสม ดวย

วิธี Cosine และ SNR โดยทําการคัดเลือกคุณลักษณะท่ีเหมาะสมแบงเปนกลุมยอยๆ ตั้งแต 100 ถึง 1000 คุณลักษณะ และ 

2) การทดสอบประสิทธิภาพการจําแนกขอมูล ประกอบดวยเทคนิคการจําแนกขอมูล 3 เทคนิค ไดแก ตนไมตัดสินใจ วิธีเพ่ือน

บานใกลท่ีสุดเค และ เบยอยางงาย โดยทําการทดสอบกับขอมูลโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลือง  จํานวน 47 ตัวอยาง 4,026 

คุณลักษณะ  

ผลของการทดลองพบวา วิธีการคัดเลือกคุณลักษณะแบบ SNR สามารถใหประสิทธิภาพการจําแนกประเภทขอมูล

เฉลี่ยดีท่ีสุดท่ี 94.33%  โดยใชจํานวนคุณลักษณะเพียง 100 คุณลักษณะ ขณะท่ีการจําแนกขอมูลดวยคุณลักษณะท้ังหมดให

ประสิทธิภาพท่ี 86.52% จึงแสดงใหเห็นวาการคัดเลือกคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกอนการจําแนกประเภทขอมูลน้ันเปนแนวทาง

ท่ีเหมาะสมอยางยิ่งท่ีจะทําใหเพ่ิมประสิทธิภาพของการจําแนกขอมูลไดเปนอยางดี เน่ืองจากขอมูลไมโครอารเรยน้ัน อาจมีการ

กระจายตัวของขอมูลอยางมาก ซึ่งขอมูลบางสวนอาจไมสอดคลองกัน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําการกรองขอมูลกอน

เบ้ืองตน 

คําสําคัญ : ขอมูลไมโครอารเรย, การเลือกคณุลักษณะ, SNR, ตนไมตัดสินใจ, วิธีเพ่ือนบานใกลท่ีสดุเค, เบยอยางงาย 

 

Abstract 
  

This research aimed to compare an efficiency of feature selection methods for microarray data 

classification. In this experiment comprise of two phases: 1) the appropriate feature selection with Cosine 

and SNR method by selected them into small sets of features, ranking 100 to 1000 features. 2) The 

efficiency of classification, the three classification techniques including Decision Tree, K-Nearest Neighbor 

and Naïve Bayesian are used in this step. And, the Lymphoma with 47 instants and 4,026 features was 

used to test in this experiment. 
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The result shown that the SNR feature selection method can provide the best average 

classification at 94.33 % using 100 features compare with classification with all features that provide the 

performance at 8 6 .5 2 %. The data in microarray data often comprise of irrelevant feature or widely 

range data, thus, the appropriate feature selection before classification approach is suited to optimize 

the data classification. 

Keywords: Microarray Data, Feature selection, SNR, Decision Tree, K-Nearest Neighbor, Naïve Bayesian 

1. บทนํา 

 ในยุคปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาความกาวหนาอยางรวดเร็วสงผลดี เชน สามารถติดตอสื่อสารกันได

ทันตอเวลาในสถานการณตางๆ แตในทางตรงกันขาม ก็กอใหเกิดปญหาท่ีอาจจะตามมา เชน พ้ืนท่ีในการจัดเก็บขอมูลทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศมีจํานวนจํากัด เน่ืองจากขอมูลตางๆ มีขนาดท่ีใหญข้ึน โดยขอมูลอาจมีจํานวนท่ีมากข้ึน ทับซอนกัน หรือ

ซ้ํากัน และอาจมีขอมูลท่ีขาดหายไป ซึ่งบางครั้งขอมูลอาจมีคุณลักษณะท่ีไมตรงประเด็นและมีคุณลักษณะของขอมูลจํานวน

มาก ซึ่งในการนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือการตัดสินใจในดานตางๆ จะตองมีการจัดหมวดหมูหรือการจําแนกประเภทของขอมูล

เพ่ือจัดเก็บ สืบคน และงายตอการเขาถึงขอมูล ดังน้ันขอมูลท่ีมีคุณลักษณะสูงจึงใชทรัพยากรในการประมวลผลและใช

เวลานานในการประมวลผล อาจสงผลใหเกิดความ คลาดเคลื่อนในการวิเคราะหขอมูลท่ีตองการได  

 ชุดขอมูลไมโครอารเรยเปนขอมูลท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาความไมสอดคลองของคุณลักษณะของขอมูล

เชนเดียวกัน โดยเปนชุดขอมูลท่ีนิยมใชในการศึกษารูปแบบของสิ่งมีชีวิตระดับโมเลกุลท่ีถูกแสดงออกถึงระดับการแสดงออก

ของยีน หลายพันยีนในเวลาเดียวกัน ในการวิเคราะหขอมูลไมโครอารเรยน้ันสามารถศึกษาไดหลากหลายวิธี เชน เทคนิคทาง

สถิติหรือเหมืองขอมูล (Data Mining) และการเรียนรูของเครื่องจักร (Machine Learning) ไดแก การจําแนกประเภท 

(Classification) และการจัดกลุม (Clustering) ซึ่งในการวิเคราะหทางสถิติดังกลาวมีหลายเทคนิคท่ีหากลดจํานวน

คุณลักษณะลงแลวสามารถทําใหการจําแนกประเภทขอมูลมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึนได  

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของหลายเรื่องพบวาการใชเทคนิคการเลือกคุณลักษณะ มาชวยในการเตรียมขอมูลเพ่ือ

ลดคุณลักษณะของขอมูลกอนการจําแนกประเภท โดยแบบแตละแบบมีขอดีขอเสียท่ีแตกตางกัน เชน การเปรียบเทียบวิธีการ

เลือกคุณลักษณะท่ีเหมาะสม ดวยวิธีการจัดอันดับแบบ Information Gain, Gain Ratio (GR) และ Chi-Square โดยใช

เทคนิคซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนเคอรเนลฟงกชันแบบเรเดียลเบสิสฟงกชันในการจัดหมวดหมูเว็บเพจ จํานวน 5,399 URL ผล

การทดสอบพบวาวิธีการจัดอันดับแบบ Chi-Square ใหผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด (นํ้าทิพย มากนคร และมาลีรัตน โสดา

นิล, 2557) การใชเทคนิคแบบ Information Gain ลดคุณลักษณะของขอมูลแบบจําลอง 3 มิติ โดยเพ่ิมความแมนยําในการ

จําแนก จาก 96.41 % เปน 96.62% (นิธินันท มาตา, 2554) การถวงนํ้าหนักของเทคนิค SNRw  โดยไมจําเปนท่ีจะตอง

กําหนดจํานวนของคุณลักษณะ สงผลใหการจําแนกประเภทของขอมูลไมโครอารเรย เพ่ิมข้ึน (สุพจน เฮงพระพรหม, 2552)ซึ่ง

จากการศึกษาพบวา การใชเทคนิคการลดคุณลักษณะของขอมูลสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการจําแนกได โดยในงานวิจัยน้ี

ไดนําเสนอการเปรียบเทียบเทคนิคการเลือกคุณลักษณะ ดวยวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะ Cosine และ SNR โดยวิธีการเลือก

คุณลักษณะท่ีดีท่ีสุดแบงออกเปนกลุมยอยๆ และทดสอบประสิทธิภาพการจําแนกประเภทดวยวิธีการ ตนไมตัดสินใจ วิธีเพ่ือน

บานใกลท่ีสุดเค และ เบยอยางงาย โดยทดสอบกับชุดขอมูลไมโครอารเรย โรคมะเร็งตอมนํ้าเหลือง เพ่ือแกไขปญหาการ

จําแนกประเภทขอมูลไมโครอารเรยใหดีข้ึน 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการเลือกคุณลักษณะท่ีเหมาะสมสําหรับการจําแนกประเภทขอมูลไมโคร

อารเรย 



 การประชมุวิชาการระดับชาต ิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถิน่ไทยและประชาคมอาเซียน | 3 

 

3. ทฤษฎท่ีี และงานวิจัยเกี่ยวของ  

3.1 ขอมูลไมโครอารเรย 

 เปนเทคนิคในการศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีนของสิ่งมีชีวิตหลายๆ ยีนในชวงเวลาเดียวกันเพ่ือใหเขาใจถึง

กลไกในการทํางานหรือการพัฒนาของสิ่งมีชีวิตระดับโมเลกุล โดยปกติแลว ในทุกๆเซลลในรางกายของมนุษยเราจะมีกลุมท่ี

เรียกวาโครโมโซมและกลุมของยีน (Gene) โดยในการแสดงออกของยีนน้ัน หมายถึง ความสามารถในการถอดรหัส 

(Transcription) ในสวนของขอมูลทางพันธุกรรมท่ีอยูใน DNA ซึ่งไดมาเปนเอ็มอารเอ็นเอ (mRNA) แลวนํา (mRNA) ท่ีไดมา

แปลรหัส (Transcription) เปนสายโพลีไตเปปไตด (Polypeptide) สายหน่ึงอีกทีหน่ึง เพ่ือสรางเปนโปรตีนและทําหนาท่ีตางๆ 

ในเซลล (Cell) โดยปกติแลวขอมูลไมโครอารเรยสรางมาจากการจับคูกันของช้ินสวน DNA ซึ่งตัวอยางท่ีตองการจะศึกษา

จะตองทําการติดฉลากดวยสารเรืองแสง โดยแทนดวยสีในขนาดหรือปริมาณท่ีเทากัน และจัดเรียงเปนแนวยาว (Array) บน

แผนสไลดดวยเครื่องจักรกล และทําการวัดปริมาณของสารเรืองแสงแตละสีดวยเครื่องสแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 การเตรียมขอมูลไมโครอารเรย (เครื่องสแกน Arrayit 96 Well) 

(ท่ีมา: www.arrayit.com คนหาวันท่ี 19 พ.ค. 2558) 

 

3.2 การเลือกคุณลักษณะ (Feature Selection) 

 การคัดเลือกคุณลักษณะ เปนการลดขนาดของคุณลักษณะขอมูลโดยการทําใหคุณลักษณะท่ีมีอยูเดิมน้ันมีขนาด

ลดลง โดยท่ีสูญเสียคุณลักษณะท่ีสําคัญของขอมูลนอยท่ีสุด โดยเทคนิคการเลือกคุณลักษณะท่ีแตกตางกันทําใหไดคุณลักษณะ

ท่ีแตกตางกันดวย ในการเลือกคุณลักษณะน้ันแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

1) การเลือกคุณลักษณะแบบฝงตัว (Embedded) 

 การเลือกคุณลักษณะแบบฝงตัวน้ัน จะเกิดข้ึนโดยข้ันตอนวิธีสําหรับการเรียนรูเอง ซึ่งในข้ันตอนวิธีสําหรับการเรียนรู

เอง จะมีการเลือกคุณลักษณะท่ีเหมาะสมสําหรับการสรางแบบจําลองในการแกไขปญหาตางๆ โดยไมตองเพ่ิมกระบวนการวิธี

ในการคัดเลือกคุณลักษณะท่ีเหมาะสมอ่ืนๆ เขามาชวย  

2) การเลือกคุณลักษณะแบบควบรวม (Wrapper) 

 การเลือกคุณลักษณะแบบควบรวม จะเกิดข้ึนในข้ันตอนสําหรับคัดเลอืกเซตยอยจากคุณลักษณะท้ังหมดของขอมูล

ท้ังหมด โดยจะเนนท่ีการคนหาเซตยอยของคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับข้ันตอนวิธีการเรียนรูวิธีใดวิธีหน่ึงโดยเฉพาะ ดังน้ัน

วิธีการเลือกคุณลักษณะแบบควบรวม จะเปนการเพ่ิมประสทิธิภาพของข้ันตอนวิธีการเรียนรูไดดีท่ีสุด แตอาจขอเสียท่ีจะตอง

ใชเวลาในการเรียนรูมาก และเซตยอยของคุณลักษณะท่ีเลอืกมา จะเหมาะกับวิธีการเรียนรูแบบน้ันอยางเดียว ซึ่งอาจไมเหมาะ

กับวิธีการเรียนรูแบบอ่ืนๆ ก็ได 
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3) การเลือกคุณลักษณะแบบกรอง (Filter)  

 การเลือกคุณลักษณะแบบกรอง จะเปนข้ันตอนการประเมินประสิทธิภาพของคุณลักษณะของขอมูลในแตละตัววามี

ความเหมาะสมกับขอมูลมากนอยเพียงใด โดยไมตองคํานึงถึงข้ันตอนวิธีของการเรียนรูแบบใดแบบหน่ึง การเลือกคุณลักษณะ

แบบกรอง จะทําการจัดลําดับตามความสําคัญของคุณลักษณะแตละตัว และเลือกคุณลักษณะท่ีมีระดับความสําคัญสูงสุดตาม

จํานวนท่ีผูใชระบุ หรืออาจระบุเปนคาขีดแบง (Threshold) ของคุณลักษณะท่ีจะเลือกก็ได ขอดีของการเลือกคุณลักษณะแบบ

น้ี คือ การประมวลผลท่ีรวดเร็ว และไมข้ึนกับข้ันตอนวิธีการเรียนรู 

 ในกระบวนการดําเนินงานวิจัยในครั้งน้ีไดเลือกเทคนิคการเลือกคุณลักษณะมาทําการเปรียบเทียบดังน้ี 

 3.2.1 การวัดคาความเหมือน (Cosine Similarity) (จุฬาลักษณ, 2553) เปนการเลือกคุณลักษณะแบบกรอง เปน

การหาคาความเหมือนหรือความคลายคลึงท่ีไดจากคาความตางของมุมของวัตถุ 2 อยางท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนท่ีเว็กเตอร โดยความ

คลายคลึงกันในแบบของ Cosine น้ัน จะมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 เทาน้ัน จึงเปนวิธีการท่ีนิยมและมีประสิทธิภาพสูง มีสมการ

ดังน้ี 

 
 

โดย A คือ คุณลักษณะแตละตัวของขอมูลท้ังหมด 
 B คือ ประเภทของกลุมในการจําแนกของแตละตัวอยาง 

 

 ดังน้ัน คาความเหมือนหรือคาความคลายคลึงของเอกสารอยูระหวาง 0 ถึง 1 ถาคาของความเหมือนใกล 1 แสดงถึง

วาขอมูลน้ันมีความคลายคลึงกันมาก แตถาคาความเหมือนใกลเคียง 0 หมายถึง ขอมูลน้ันไมมีความคลายคลึงกันเลย 

 3.2.2 การวัดคาจากสัญญาณรบกวน (SNR) เปนการเลือกคุณลักษณะแบบ Filter คืออัตราสัญญาณจริงตอคาการ

รบกวน เปนวิธีการทางสถิติในการใชสําหรับการวัดประสิทธิภาพของคุณลักษณะในการจําแนกประเภทขอมูลออกจากกลุม

อ่ืนๆ ซึ่งในการคํานวณ คิดไดจากสมการตอไปน้ี 

 

 
 

โดย  คือ คาเฉลี่ยของขอมูลกลุมท่ี 1 และ กลุมท่ี 2 

  คือ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานแตละกลุมขอมูล 

3.3 การจําแนกประเภทขอมูล (Classification) 

 ในการจําแนกประเภทของขอมูลท่ีตองการศึกษาน้ัน เปนการจําแนกประเภทแบบมีผูสอน (Supervised Learning) 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดประเภทของขอมูลใหกับขอมูลใหม ท่ียังไมมีการกําหนดประเภท ซึ่งในการใชชุดขอมูลท่ีมีอยู 

เปนชุดขอมูลท่ีรูประเภทแลว ซึ่งในกระบวนการดําเนินงานวิจัยน้ี ใชเทคนิคดังตอไปน้ี 

 3.3.1 ตนไมตดัสินใจ (Decision Tree) แบบ J48 (Quinlan, 1986) เปนเทคนิคทางคณติศาสตรท่ีใชในการจําแนก

ประเภทของขอมูล โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของขอมลูท่ีตองการศึกษา โดยคาของคุณลักษณะท่ีสนใจน้ันจะเปนคาท่ีไม

ตอเน่ืองกัน (Discrete Value) ในการเรยีนรูจะแทนในรูปแบบโครงสรางของตนไม โดยมีโหนดภายในเปนคุณลักษณะตางๆ ท่ี

ใชเรียนรู และจะมีก่ิง เทากับจาํนวนคาท่ีเปนไปไดของคุณลักษณะน้ันๆ และมสีวนใบเปนประเภทท่ีเปนไปไดของขอมูล  

2-4 

(1) 

(2) 
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 3.3.2 วิธีหาสมาชิกท่ีใกลท่ีสุด (K-Nearest Neighbor) จะใชวิธีในการแบงประเภทคลาส (Class) ซึ่งจะตัดสินใจวา

คลาสไหนท่ีจะแทนเง่ือนไขหรือกรณีใหมๆ ไดบาง โดยในข้ันตอนกระบวนการตรวจสอบจํานวนบางจํานวนของกรณีหรือ

เง่ือนไขท่ีเหมือนกัน หรือท่ีใกลเคียงกันมากท่ีสุด  ในการนําเทคนิคของ  K-NN ไปใชในน้ันเปนการหาวิธีการวัดระยะหาง

ระหวางแตละ คุณลักษณะในขอมูลใหได และจากน้ันคํานวณคาออกมา ซึ่งวิธีน้ีจะเหมาะสําหรับขอมูลแบบตัวเลข แตตัวแปรท่ี

เปนคาแบบไมตอเน่ืองน้ันก็สามารถทําได เพียงแตตองการการจัดการแบบพิเศษเพ่ิมข้ึน 

 3.3.3 การพยากรณความนาจะเปนของสมาชิก (Naïve Bayesian) หรือ เบยอยางงาย เปนตัวจําแนกประเภทใน

กลุมการเรียนรูแบบข้ีเกียจ (Lazy learning) โดยเหมาะกับขอมูลท่ีมีจํานวนมากๆ และมีมิติของขอมูลท่ีไมสัมพันธหรือ

ตอเน่ืองกัน Naïve Bayes เปนเทคนิคการเรียนรูหรือ อัลกอริท่ึมท่ีใชงานอยางแพรหลายในการจําแนกประเภท และใหผลดี 

ซึ่งการใชงานจะไดความนาจะเปนของเง่ือนไขของแตละคุณลักษณะ เพ่ือใชงานในการทํานายคลาสของความเห็นใหมๆ ท่ีเขา

มาใชในการจําแนก 

 

3.4 วิธีการวิเคราะหความแมนตรงของโมเดล K-fold Cross-Validation 

 เปนการตรวจสอบความไขวก้ัน (Cross-Validation) เปนวิธีการตรวจสอบคาความผิดพลาดในการคาดการของ

โมเดล โดยพ้ืนฐานวิธีการ การตรวจสอบไขวก้ัน K-Fold Cross-validation เปนวิธีการท่ีแบงขอมูลออกเปนกลุมจํานวน K 

กลุม (K-Fold) ในตอนแรกเลือกขอมูลกลุมท่ี 1 เปนขอมูลชุดทดสอบ และขอมูลชุดท่ีเหลือจะเปนขอมูลชุดสอน นําขอมูลไป 

จัดหมวดหมู จากน้ันจะสลับขอมูล กลุมท่ี 2 มาเปนชุดทดสอบและขอมูลกลุมอ่ืนๆ ท่ีเหลือเปนชุดทดสอบ สลับอยางน้ีไป

เรื่อยๆ จนครบ K กลุม ในข้ันตอนสุดทายจะหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคาความถูกตองในแตละกลุม วิธีการ

น้ีขอมูลทุกตัวอยางจะไดเปนท้ังชุดทดสอบและชุดสอน 

 

3.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 นิธินันท มาตา พนิดา หลอวงศตระกูล และพยุง มีสัจ (2554) ไดนําเสนอวิธีการเปรียบเทียบการเลือกคุณลักษณะ 

(Feature Selection) ร ะ ห ว า ง เท ค นิ ค  Info Gain Attribute Evaluation, Consistency Subset Evaluation แ ล ะ 

Wrapper Subset Evaluation พบวา เทคนิคท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจําแนกประเภทของขอมูลแบบจําลอง 3 มิติ คือ 

Info Gain Attribute Evaluation โดยเพ่ิมความแมนยําในการจําแนก จาก 96.41 % เปน 96.62% และลดเวลาในการสราง

โมเดลในการจําแนกจาก 86.06 วินาที เปน 70.05 วินาที 

 นํ้าทิพย มากนคร และมาลีรัตน โสดานิล (2557) ไดนําเสนอวิธีการเปรียบเทียบการเลือกคุณลักษณะท่ีเหมาะสม

ดวยวิธี Information Gain, Gain Ratio และ Chi-Square โดยใช SVM ในการจัดหมวดหมูเว็บเพจ จํานวน 5,399 URL ผล

การทดสอบพบวา วิธีการจัดอันดับแบบ Chi-Square ใหผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสดุ เมื่อลดจํานวนแอตทริบิวต 50% ใหคา

ความถูกตอง รอยละ 95.98 และเมื่อทําการปรับ คาพารามิเตอร สงผลใหคาความถูกตองเพ่ิมข้ึนโดยเพ่ิมข้ึนจาก รอยละ 

95.94 เปน รอยละ 97.93 แสดงใหเห็นวาการคัดเลือกคุณลักษณะและการปรับคาพารามิเตอรของเทคนิคซัพพอรตเวกเตอร

แมชชีนสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดหมวดหมูได 

 สุพจน เฮงพระพรหม (2552) ไดนําเสนอวิธีการถวงนํ้าหนักของเทคนิค SNRw  โดยไมจําเปนท่ีจะตองกําหนด

จํานวนของคุณลักษณะ ซึ่งสงผลใหการจําแนกประเภทของขอมูลเพ่ิมข้ึน โดยทดสอบกับขอมูลไมโครอารเรย จํานวน 6 ชุด

ไดแก ขอมูลโรคมะเร็งในเม็ดเลือด ขอมูลมะเร็งลําไสใหญ ขอมูลมะเร็งตอมนํ้าเหลือง ขอมูลมะเร็งรังไข ขอมูลมะเร็งตอม

ลูกหมาก และขอมูลมะเร็งปอด 

 นิเวศ จิระวิชิตชัย ปริญญา สงวนสัตย และพยุง มีสัจ (2554) ไดนําเสนอวิธีการลดคุณลักษณะดวยวิธี Information 

Gain และประมวลผลดวยเครื่องจักรการเรียนรู บนแบบจําลองการจัดหมวดหมูเอกสารภาษาไทย โดยวัดประสิทธิภาพการจัด
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หมวดหมูเอกสารดีท่ีสุด พบวา อัลกอริทึม SVM ใหประสิทธิภาพสูงสุด คือ 94.3% และสามารถลดขนาดคุณลักษณะจากกลุม

ตัวอยางดวยอัลกอริทึม SVM พบวา สามารถลดลงไดมากถึง 90% โดยการลดลงของ คุณลักษณะดังกลาวไมสงผลให

ประสิทธิภาพในการจัดหมวดหมูเอกสารลดลงแตอยางใด 

 

4. ขอบเขตการวิจัย 

 งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยท่ีเปนเชิงทดลอง  ซึ่งไดทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการคัดเลือกคุณลักษณะแบบวิธีการ

กรอง (Filter) เทาน้ัน โดยใชเทคนิคดังน้ี 1) การวัดคาความเหมือน (Cosine Similarity) 2) การวัดคาจากสัญญาณรบกวน 

(SNR)  

 ขอมูลท่ีใชในการทดลอง เปนขอมูลไมโครอารเรย โรคมะเร็งตอมนํ้าเหลือง (Lymphoma) ประกอบดวยขอมูล 47 

ตัวอยาง แบงเปน Germinal Centre B‐like จํานวน 24 ตัวอยาง และ Activated B‐like จํานวน 23 ตัวอยาง จากจํานวน

คุณลักษณะ ท้ังหมด 4,026 คุณลักษณะ 

 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการจําแนกประเภท จะใชเทคนิคดังน้ี 1) ตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) แบบ 

J48 2) วิธีเพ่ือนบานใกลท่ีสุดเค (K-Nearest Neighbor) 3) เบยอยางงาย (Naïve Bayes) โดยใชโปรแกรม Weka ในการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพความถูกตองของการจําแนกประเภท 

 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 

5.1 ข้ันตอนการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

5.1.1 จัดเตรียมชุดขอมูลขอมูลไมโครอารเรย โรคมะเร็งตอมนํ้าเหลือง โดยตรวจความสมบูรณของขอมูล 

เน่ืองจากขอมูลไมโครอารเรย เปนขอมูลท่ีมีจํานวนคุณลักษณะมาก อาจทําใหชุดขอมูลไมสมบูรณ อาจมีขอมูลท่ีขาดหายไป จึง

ตองเตรียมขอมูลเบ้ืองตนกอนคํานวนเพ่ือเลือกชุดคุณลักษณะจากเทคนิคการเลือกคุณลักษณะ  

  5.1.2 การเลือกคุณลักษณะ เปนข้ันตอนการลดมิติของขอมูลโดยใชวิธีเลอืกคุณลักษณะขอมูลดวยเทคนิค 

การวัดคาความเหมือน และ การวัดคาจากสัญญาณรบกวน (SNR) โดยแตละเทคนิคจะทําการคํานวณคาความเหมาะสมและ

จัดเรียงลําดับ 

  5.1.3 จัดลําดับขอมูล (Rank) เปนการเรียงลําดับของคุณลักษณะตามลําดับความเหมาะสม เพ่ือกําหนด

เปนกลุมๆ เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพความแมนยําในการจําแนกประเภทขอมูลตอไป 
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  5.1.4 การจําแนกประเภทขอมูล เปนข้ันตอนการทดสอบการจําแนกประเภทขอมูล ไมโครอารเรย 

หลังจากทําการเลือกคุณลักษณะของขอมูลท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองมากท่ีสุดจากเทคนิค Cosine Similarity, SNR 

โดยทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความถูกตองการจําแนกประเภทขอมูลของแตละกลุมการทดสอบ ดวยตนไมตัดสินใจ 

(Decision Tree) แบบ J48, วิธีหาสมาชิกท่ีใกลท่ีสุด (K-Nearest Neighbor) และเบยอยางงาย 

   

6. ผลการดําเนินงาน  

6.1 ผลการเปรียบเทียบการคดัเลอืกคุณลักษณะ 

 ในการคัดเลือกคุณลักษณะดวยเทคนิค 2 เทคนิค คือ Cosine Similarity และ SNR ทําการเลือกคุณลักษณะท่ีแบง

ออกเปนกลุม โดยกลุมแรก เลือกคุณลักษณะท่ีดีท่ีสุดจากการคํานวณดวยเทคนิคท่ีเลือกมาจํานวน 100 คุณลักษณะ แลวนําไป

จําแนกประเภทดวยเทคนิคการจําแนกประเภท 3 แบบ คือ ตนไมตัดสินใจ แบบ J48, วิธีหาสมาชิกท่ีใกลท่ีสุด และเบยอยาง

งาย จากน้ันทําการจําแนกประเภทกับจํานวนคุณลักษณะท่ีดีท่ีสุด 200 คุณลักษณะ โดยทําการทดลองโดยเพ่ิมจํานวนของ

คุณลักษณะเพ่ิมข้ึนทีละ 100 ไปถึง 1,000 คุณลักษณะท่ีดีท่ีสุด โดยผลของการทดลองแบงตามจํานวนขนาดของกลุม

คุณลักษณะมีดังน้ี  

คุณลักษณะท่ีเหมาะสมท่ีสุดจํานวน 100 คุณลักษณะ คุณลักษณะท่ีเหมาะสมท่ีสุดจํานวน 200 คุณลักษณะ 

การเลือก

คุณลักษณะ 

การจําแนกประเภท 

J48 KNN Baye เฉลี่ย 

Cosine 

Similarity 

68.09 74.47 76.60 73.05 

SNR 85.11 97.87 100 94.33 

เฉลี่ย 76.60 86.17 88.30 83.69 
 

การเลือก

คุณลักษณะ 

การจําแนกประเภท 

J48 KNN Baye เฉลี่ย 

Cosine 

Similarity 

72.34 72.34 82.98 75.89 

SNR 85.11 95.74 100 93.62 

เฉลี่ย 78.72 84.04 91.49 84.75 
 

คุณลักษณะท่ีเหมาะสมท่ีสุดจํานวน 300 คุณลักษณะ คุณลักษณะท่ีเหมาะสมท่ีสุดจํานวน 400 คุณลักษณะ 

การเลือก

คุณลักษณะ 

การจําแนกประเภท 

J48 KNN Baye เฉลี่ย 

Cosine 

Similarity 

72.34 72.34 76.60 73.76 

SNR 85.11 95.74 100 93.62 

เฉลี่ย 78.72 84.04 88.30 83.69 
 

การเลือก

คุณลักษณะ 

การจําแนกประเภท 

J48 KNN Baye เฉลี่ย 

Cosine 

Similarity 

72.34 70.21 74.47 72.34 

SNR 85.11 95.74 100 93.62 

เฉลี่ย 78.72 82.98 87.23 82.98 
 

คุณลักษณะท่ีเหมาะสมท่ีสุดจํานวน 500 คุณลักษณะ คุณลักษณะท่ีเหมาะสมท่ีสุดจํานวน 600 คุณลักษณะ 

การเลือก

คุณลักษณะ 

การจําแนกประเภท 

J48 KNN Baye เฉลี่ย 

Cosine 

Similarity 

70.21 68.09 76.00 71.63 

SNR 85.11 95.74 100 93.62 

เฉลี่ย 77.66 81.91 88.30 82.62 
 

การเลือก

คุณลักษณะ 

การจําแนกประเภท 

J48 KNN Baye เฉลี่ย 

Cosine 

Similarity 

68.09 68.09 78.72 71.63 

SNR 82.98 95.74 100 92.91 

เฉลี่ย 75.53 81.91 89.36 82.27 
 

คุณลักษณะท่ีเหมาะสมท่ีสุดจํานวน 700 คุณลักษณะ คุณลักษณะท่ีเหมาะสมท่ีสุดจํานวน 800 คุณลักษณะ 
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การเลือก

คุณลักษณะ 

การจําแนกประเภท 

J48 KNN Baye เฉลี่ย 

Cosine 

Similarity 

68.09 65.96 80.85 71.63 

SNR 82.98 95.74 100 92.91 

เฉลี่ย 75.53 80.85 90.43 82.27 
 

การเลือก

คุณลักษณะ 

การจําแนกประเภท 

J48 KNN Baye เฉลี่ย 

Cosine 

Similarity 

68.09 68.09 80.85 72.34 

SNR 85.11 97.87 100 94.33 

เฉลี่ย 76.60 82.98 90.43 83.33 
 

คุณลักษณะท่ีเหมาะสมท่ีสุดจํานวน 900 คุณลักษณะ คุณลักษณะท่ีเหมาะสมท่ีสุดจํานวน 1,000 คุณลักษณะ 

การเลือก

คุณลักษณะ 

การจําแนกประเภท 

J48 KNN Baye เฉลี่ย 

Cosine 

Similarity 

63.83 68.09 82.98 71.63 

SNR 82.98 89.36 100 90.78 

เฉลี่ย 73.40 78.72 91.49 81.21 
 

การเลือก

คุณลักษณะ 

การจําแนกประเภท 

J48 KNN Baye เฉลี่ย 

Cosine 

Similarity 

63.83 68.09 87.23 73.05 

SNR 82.98 87.23 97.87 89.36 

เฉลี่ย 73.40 77.66 92.55 81.21 
 

 

 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของการจําแนกประเภทโดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของแตละกลุมท่ีเลือกและการจําแนก

ประเภทท่ีแตกตางกัน โดยสามารถาสรุปผลไดทดลองไดดังตารางดังตอไปน้ี 

 

การเลือก

คุณลักษณะ 

การจําแนกประเภทเฉลีย่ 

ทั้งหมด 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

     

1,000  เฉลี่ย 

Cosine Similarity 86.52 73.05 75.89 73.76 72.34 71.63 71.63 71.63 72.34 71.63 73.05 72.70 

SNR 86.52 94.33 93.62 93.62 93.62 93.62 92.91 92.91 94.33 90.78 89.36 92.91 

เฉลี่ย   83.69 84.75 83.69 82.98 82.62 82.27 82.27 83.33 81.21 81.21 82.80 

  

เมื่อพิจารณาจากตารางดังกลาวจะเห็นไดวา เทคนิคการเลือกคุณลักษณะ แบบ SNR โดยเฉลี่ยจากการจําแนก

ประเภทโดย 3 การเรยีนรูแลว ผลการจําแนกประเภทความถูกตองของขอมูล ท่ีเลือกคุณลักษณะดวยเทคนิค SNR ใหผลท่ีสูง

กวา เทคนิคแบบ Cosine Similarity อยางชัดเจน ซึ่งในภาพรวมโดยเฉลี่ยแลว การเลือกคณุลักษณะดวยเทคนิค SNR ให

คาเฉลี่ยการจําแนกประเภทท่ี 92.91 % ในขณะท่ีเทคนิคการเลือกคุณลักษณะแบบ Cosine Similarity  ใหคาเฉลีย่อยูท่ี 

72.70 % และเมื่อสังเกตจากจาํนวนคุณลักษณะท่ีคดัเลือกไดพบวา เทคนิคการเลือกคุณลักษณะแบบ SNR สามารถใช

คุณลักษณะท่ีมคีุณภาพท่ีดีท่ีสดุเพียงจํานวน 100 คุณลักษณะ หรือคิดเปนรอยละ 0.4026 ของคุณลักษณะท้ังหมด ก็ให

ประสิทธิภาพการจําแนกประเภทไดสูงข้ึนจากเดมิท่ีไมมีการลดจาํนวนคุณลักษณะ จาก 86.52 % สูงข้ึนเปน 94.33 % 

 

 

 

 ภาพท่ี 3 กราฟเสนแสดง                                                                                                                                                                                             

การจําแนกประเภทเฉลี่ย 
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จากกราฟเสนดังกลาวจะเห็นไดชัดวา เทคนิคการเลอืกคุณลักษณะแบบ SNR มีประสิทธิภาพในการจําแนกประเภท

ขอมูลเฉลี่ยดีกวา Cosine Similarity อยางเห็นไดชัด และยังเห็นไดวากลุมชุดขอมูลท่ีมีจํานวนมากข้ึนสงผลใหการจําแนก

ประเภทเฉลี่ยลดลง 
 

7. สรุปผลการวิจัย 

 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการคัดเลือกคุณลักษณะท่ีเหมาะสมสําหรับการจําแนกประเภทขอมูลไมโคร

อารเรย โดยใชเทคนิคการตัดเลือกคุณลักษณะ แบบ SNR และ Cosine สรุปไดวา ในการเลือกคุณลักษณะท่ีมีคุณภาพจาก

จํานวนคุณลักษณะท้ังหมด สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจําแนกประเภทขอมูลไมโครอารเรยได และผลการทดลองพบวา 

เทคนิคแบบ SNR ใหผลลัพธท่ีดีกวา เทคนิคแบบ Cosine  ซึ่ง SNR เลือกคุณลักษณะท่ีตรงประเด็นไดมากกวา และสูญเสีย

คุณลักษณะท่ีสําคัญไดนอยกวา Cosine เปนเทคนิคท่ีเหมาะสมการขอมูลชนิดตัวเลข สังเกตไดจากการเลือกคุณลักษณะท่ีมี

คุณภาพสูงท่ีสุดเพียง 100 คุณลักษณะ ก็สามารถใหประสิทธิภาพการจําแนกขอมูลท่ีสูงท่ีสุดได โดยเพ่ิมจากเดิม จาก 86.52% 

เปน 94.33% และการวิจัยการคัดเลือกคุณลักษณะท่ีเหมาะสมในครั้งน้ี สามารถนําไปทิศทางในการเปรียบเทียบเทคนิคการ

เปรียบเทียบการเลือกคุณลักษณะอ่ืน ๆ อีกตอไป 
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