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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาผลกระทบของการทํา

ขอมูลใหเปนปกติที่มีตอประสิทธิภาพของการจําแนกประเภท

ขอมูล โดยการศึกษาไดทําการทดลองกับวิธีการทําขอมูลให

เปนปกติ 3 วิธีพ้ืนฐาน ไดแก วิธีนอย-มาก วิธีคะแนนเซ็ด และ

วิธีปรับทศนิยม เปรียบประสิทธิภาพกับขั้นตอนวิธีการจําแนก

ประเภท 4 วิธีหลัก ไดแก ตนไมตัดสินใจ เครือขายใยประสาท

เทียม เบยอยางงาย และ เพ่ือนบานใกลที่สุดเค โดยทําการ

ทดสอบกับขอมูลเกณฑมาตรฐานจํานวน 4 ชุดขอมูล ผลการ

ทดลอ งพบว า  การทํ าข อ มูลใ ห เปน ปกติ  สามา รถเ พ่ิ ม

ประสิทธิภาพการเรียนรูของตัวจําแนกประเภทขอมูลได 

โดยเฉพาะ วิธีนอย-มาก สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับ

วิธีการเรียนรูแบบขี้เกียจ คือ การเรียนรูแบบเบยอยางงาย และ 

เพ่ือนบานใกลที่สุดเค ซ่ึงใหผลความถูกตองของการจําแนก

ประเภทที่ดีขึ้น 

 

คําสําคัญ: การทําขอมูลใหเปนปกติ, การจําแนกประเภทขอมูล, 

เหมืองขอมูล, ขั้นตอนวิธีการเรียนรู 

Abstract 

 This paper presents the impact of data 

normalization to the learning algorithm efficiency of data 

classifiers. Three basic methods of data normalization 

including min-max, z-score and decimal scaling are used to 

test the efficiency of classification algorithms. The 

classification techniques used in this research such as 

decision tree, artificial neural network, naïve bayes and  

k-nearest neighbor are tested with four benchmark datasets. 

The results show that data normalization especially min-max 

method can improve the efficiency of the lazy learner like 

naïve bayes and KNN to achieve better result in term of the 

classification accuracy.  

 

Keywords: Normalization, Classification, Data Mining, 

Learning Algorithm 
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1. บทนํา 

 เหมืองขอมูล (data mining) เปนศาสตรหนึ่งที่ไดรับ

การกลาวถึงในปจจุบันอยางกวางขวาง สืบเนื่องจากการพัฒนา

ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่รุดหนาไปเปน

อ ย า ง ม า ก  ส ง ผ ล ทํ า ใ ห เ กิ ด ข อ มู ล ข า ว ส า ร ใ น รู ป ข อ ง

อิเล็กทรอนิกสขึ้นมาเปนจํานวนมาก ซ่ึงขอมูลเหลานี้ยังมีส่ิงที่

เราตองการศึกษาเพ่ือใหไดองคความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน

อีกมากมาย โดยการทําเหมืองขอมูล จะเปนกระบวนการเพ่ือ

คนหารูปแบบและความสัมพันธจากขอมูลจํานวนมากที่ซอน

อยูในชุดขอมูลโดยอาศัยหลักสถิติ การรูจํา รวมถึงการเรียนรู

เครื่องจักร (machine learning) ซ่ึงเทคนิคที่ใชในการทําเหมือง

ขอมูลแบงออกเปน 3 สวน ไดแก การหากฎความสัมพันธ 

(association rule) การจําแนกประเภทขอมูล (data 

classification) และการจัดกลุมขอมูล (data clustering) [1] 

 การจําแนกประเภทขอมูล เปนงานที่สําคัญงานหนึ่ง

ของการทําเหมืองขอมูล โดยเปนการเรียนรูแบบมีผูสอน 

(supervised learning) มีจุดประสงคเพ่ือทําการวิเคราะห คนหา

ตัวแบบ (model) หรือวิธีการทํางานที่ใชอธิบายและระบุ

ประเภทของขอมูลใหม (unseen data) สามารถทํานายประเภท

ของขอมูลใหมที่ไมทราบประเภท โดยตัวแบบหรือวิธีการ

ทํางานจะสรางจากการวิเคราะหชุดของขอมูลสอน (training 

data) ที่มีการระบุประเภทหรือกลุมไวเรียบรอยแลว ขั้นตอนวิธี

สําหรับการเรียนรูเพ่ือสรางตัวจําแนกประเภท (classifier) มี

หลากกลายวิธีการ ทั้งแบบการเรียนรูเพ่ือสรางตัวแบบ เชน 

ตนไมตัดสินใจ (decision tree) เครือขายใยประสาทเทียม 

(artificial neural network: ANN) เบยอยางงาย (naïve bayes) 

และ เพ่ือนบานใกลที่สุดเค (k-nearest neighbor: KNN) เปนตน 

[2] 

 การแปลงขอมูล (data transformation) เปนขั้นตอน

วิธีหนึ่งในขั้นการเตรียมขอมูล (data preparation) สําหรับ

กระบวนการทําเหมืองขอมูล เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของ

การวิเคราะหขอมูล ซ่ึงวิธีการหนึ่งคือ การทําขอมูลใหเปนปกติ 

(data normalization) โดยวิธีการพ้ืนฐานที่นิยมใช ไดแก วิธี 

นอย-มาก (min-max) วิธีคะแนนเซ็ด (z-score) และ วิธีการ

ปรับทศนิยม (decimal scaling) [3] 

 งานวิจัยนี้  ไดทําการศึกษาผลกระทบของการทํา

ขอมูลใหเปนปกติจํานวน 3 วิธี ไดแก วิธี นอย-มาก วิธีคะแนน

เซ็ด และ วิธีการปรับทศนิยม ตอประสิทธิภาพขั้นตอนวิธีการ

เรียนรูของตัวจําแนกประเภทขอมูล 4 วิธี ซ่ึงเปนตัวแทนของ

การเรียนรูแบบตาง ๆ ไดแก ตนไมตัดสินใจ (เรียนรูเพ่ือสราง

ตัวแบบดวยขอมูลไมตอเนื่อง) เครือขายใยประสาทเทียม 

(เรียนรูเพ่ือสรางตัวแบบดวยขอมูลตอเนื่อง) เบยอยางงาย 

(เรียนรูแบบขี้เกียจ (lazy learning) ดวยขอมูลไมตอเนื่อง) และ 

เพ่ือนบานใกลที่สุดเค (เรียนรูแบบขี้เกียจดวยขอมูลตอเนื่อง) 

 

2. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

2.1 การจําแนกประเภทขอมูล (data classification) 

 การจําแนกประเภทขอมูล เปนการเรียนรูแบบมี

ผูสอน (supervised learning) โดยวัตถุประสงคเพ่ือกําหนด

ประเภทขอมูลใหกับขอมูลใหม ที่ยังไมรูประเภท โดยใช

ลักษณะของชุดขอมูลที่มีอยูซ่ึงเปนชุดขอมูลที่รูประเภทแลว 

เทคนิคพ้ืนฐานที่นิยมและนํามาใชกับงานวิจัยนี้ ไดแก 

1) ตนไมตัดสินใจ (decision tree) 

ตนไมตัดสินใจ [4] เปนตัวแบบทางคณิตศาสตรที่ใช

จําแนกประเภทขอมูล โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของขอมูล 

ซ่ึงคาของคุณลักษณะเหลานี้จะอยูในรูปของคาที่ไมตอเนื่อง 

(discrete value) เชน เพศ คณะวิชา สีผม เปนตน โดยมีขั้นตอน

วิธีการแสดงดังภาพที่ 1 

2) เครือขายใยประสาทเทียม (artificial neural 

network: ANN) 

เครือขายใยประสาทเทียม [5] เปนการจําลองการ

ทํางานของเซลลประสาทในสมองของมนุษย ซ่ึงประกอบดวย

นิวเคลียส ตัวเซลล ใยประสาทนําเขา (dendrite) และแกน

ประสาทนําออก (axon) โดยการจําลองการคํานวณดวย

คอมพิวเตอรจะแทนใหอยูในรูปเพอรเซปตรอน (perceptron) 

ซ่ึงแสดงดังภาพที่ 2 โดยมีขั้นตอนการเรียนรูแสดงดังภาพที่ 3 

สําหรับเครือขายใยประสาทเทียมนั้นจะเปนการนํา เพอรเซป 

ตรอนหลาย ๆ ตัวมาเรียงตอกันเปนช้ัน ๆ เรียกวา เพอรเซป 

ตรอนหลายช้ัน (mutilayer perceptron) แสดงดังตัวอยางใน

ภาพที่ 4  โดยที่แตละโนดจะหมายถึงเพอรเซปตรอน แตละตัว 
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1. ทดสอบคุณลักษณะของขอมูลดวยคา Information Gain (IG) 

ซึ่งคํานวณไดจาก 
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 S คือ เซตของขอมูลทั้งหมดที่ใชในการทดสอบ 

 Sv คือ เซตยอยของ S ที่คุณลักษณะ A ของขอมูลมีคา

เทากับ v 

 Values(A) คือ คาที่เปนไปไดของคุณลักษณะ A 

 Entropy(S) คือ คาความไรระเบียบของขอมูลในเซต S 

 C คือ ประเภท (class) ของขอมูลที่เปนไปได 

 pi คือ คาความนาจะเปนของขอมูลที่จะอยูในประเภท i 

2. เลือกคุณลักษณะที่ใหคา IG สูงทีสุ่ดมาสรางเปนโนดราก (Root 

Node) 

3. ขณะที่ Entropy(Sv) ของกิ่งใด ๆ ที่ยังไมเทากับ 0 ใหนํา

คุณลักษณะที่เหลือมาทดสอบและเลือกคุณลักษณะที่ใหคา 

IG สูงที่สุดมาแตกเปนกิ่งของตนไมตอไปเรื่อย ๆ 
 

ภาพท่ี 1 : ขั้นตอนการเรียนรูของตนไมตัดสินใจ 

 

 
ภาพท่ี 2 : โครงสรางเพอรเซปตรอน 

(ที่มา: บุญเสริม กิจสิริกุล, 2546 : 169) 

 

3) เบยอยางงาย (naive  bayes) 

ตัวจําแนกประเภทเบยอยางงาย [2] เปนตัวจําแนก

ประเภทในกลุมของการเรียนรูแบบขี้เกียจ (lazy learning) โดย

เหมาะกับกรณีของขอมูลที่ มีจํานวนมากและคุณลักษณะ 

(attribute) ไมขึ้นตอกัน 

สมมติให a1, a2, …, an เปนคุณลักษณะของตัวอยาง 

จะไดวา คา (ประเภท) ที่นาจะเปนที่สุดของตัวอยาง x คือ 

𝑣𝑀𝐴𝑃 = 𝑎𝑟𝑔max
𝑣𝑗∈𝑉

 𝑃�𝑎1,𝑎2, … ,𝑎𝑛�𝑣𝑗�𝑃(𝑣𝑗)   (5) 

1. อานขอมูลสอนมาทีละตัว 

1.1 หาคา  ∑
=

n

i

ii wx
0

)(  

1.2 กําหนดให 

                        (3) 

1.3 ถา Output ที่ไดจาก Perceptron (o) ไมตรงกับ class 

ของขอมูล (t) ใหปรับน้ําหนักแตละตัว (wi) ตาม

สมการ 

  iii www ∆+←  

 โดยที ่ ii xotw )( −=∆ η                  (4) 

2. วนทําซ้ําจนกระทั่งไมมีการปรับน้ําหนักหรือครบจํานวน

รอบสูงสุดที่กําหนด 
 

ภาพท่ี 3 : ขั้นตอนการเรียนรูสําหรับเพอรเซปตรอน 

 

 

ภาพท่ี 4 โครงสรางเพอรเซปตรอนหลายช้ัน 

(ที่มา: บุญเสริม กิจสิริกุล, 2546 : 184) 

 

โดยที่ ai  คือ คุณลักษณะของขอมูล x ตัวที่ i 

 V คือ เซตของประเภท หรือ คาที่เปนไปไดของ

ขอมูล x 

 สมการ (5) แสดงการหาประเภทที่ดีที่สุดของตัวอยาง 

x ซ่ึงสมการดังกลาวยังไมมีประสิทธิภาพพอ เนื่องจากการ

คํานวณคาของ P(a1, a2, …, an|vi) ทําไดยาก ดังนั้น สมมติฐาน

ของตัวจํ าแนกประเภทเบยอยางงายคือกําหนดหนดให

คุณลักษณะของขอมูลแตและตัวไมขึ้นตอกัน (เปนอิสระตอ

กัน)  กับคุณลักษณะอ่ืน ๆ ซ่ึงทํ าใหสามารถเขียนแทน  

P(a1, a2, …, an|vi) ดวยผลคูณของความนาจะเปน ดังสมการ (6)  
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𝑃(𝑎1,𝑎2, … ,𝑎𝑛|𝑣𝑗) = ∏ 𝑃(𝑎𝑖|𝑣𝑗)𝑛

𝑖=1      (6) 
 

 ดังนั้น ตัวจําแนกประเภทเบยอยางงาย จึงคํานวณตาม

สมการ (7) 

𝑣𝑁𝐵 = 𝑎𝑟𝑔max
𝑣𝑗∈𝑉

 𝑃(𝑣𝑗)∏ 𝑃(𝑎𝑖|𝑣𝑗)𝑛
𝑖=1          (7) 

 

4) เพื่อนบานใกลท่ีสุดเค (K-Nearest Neighbor) 

เพ่ือนบานใกลที่สุดเค [6] เปนเทคนิคการเรียนรูแบบ

ขี้เกียจเชนเดียวกันกับเบยอยางงาย โดยวิธีการจําแนกประเภท

ขอมูลนี้จะทําการเปรียบเทียบความคลายคลึงกับขอมูลที่มีอยูที่

มีความใกลเคียงกันมากที่สุดเคตัว แลวกําหนดกลุมใหกับ

ขอมูลตัวใหมตามเสียงสวนใหญของสมาชิกเคตัวที่มีความ

ใกลเคียงที่สุดกับขอมูลใหมนี้ ขั้นตอนวิธีการเพ่ือนบานใกล

ที่สุดเค สรุปไดดังนี้ 

1. กําหนดคาเค (นิยมกําหนดใหเปนจํานวนคี่) 

2. คํานวณความคลายคลึงของขอมูลใหมกับชุดขอมูลตัวอยาง 

3. จัดลําดับความคลายคลึง และเลือกขอมูลตัวอยางที่มีความ

คลายคลึงมากที่สุด เค ตัว 

4. พิจารณาขอมูลตัวอยางทั้ง เค ตัวเพ่ือดูวาแตละตัวถูกจัดอยู

ในกลุมใด 

5.  กําหนดกลุมใหกับขอมูลตัวใหมดวยกลุมที่ มี จํานวน

ตัวอยางมากที่สุดจากขั้นที่ 4 

 ในการคํานวณคาความคลายคลึงของตัวอยาง 

ฟงก ชันที่นิ ยมใชไดแก  ระยะห าง ยุค ลิ เดี ยน  (euclidean 

distance) ซ่ึงคํานวณไดดังสมการ (8) 

𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑝, 𝑞) = �∑ (𝑝𝑖 − 𝑞𝑖)2𝑛
𝑖=1                (8) 

โดยที่ p={p1, p2, p3, …, pn}และ q={q1, q2, q3,…, qn} 

คือจุด 2 จุดที่ตองการคํานวณระยะหาง คา dist(p,q) นอยแสดง

วา จุด p และ q มีความใกลเคียงกันมากหรือเหมือนกันมาก 

(หากมีคาเปนศูนย หมายถึง ทั้ง 2 จุด คือจุดจุดเดียวกัน) แตหาก

มีคามาก แสดงวา 2 จุดนี้ มีความหางกัน หรือ แตกตางกันมาก 

 

2.2 การทําขอมูลใหเปนปกติ (data normalization) 

 การทําขอมูลใหเปนปกติ [7] เปนวิธีการหนึ่งของการ

แปลงขอมูล (data transformation) ในกระบวนการเตรียม

ขอมูล (data preparation) ของการทําเหมืองขอมูล วิธีการ

พ้ืนฐานที่นิยมใช มีดังนี้ 

1) วิธีนอย-มาก (min-max) 

 วิธี นอย-มาก เปนการปรับคาของคุณลักษณะของ

ขอมูลใหอยูในชวงคานอย และคามากที่กําหนด ซ่ึงนิยมใชคา

นอยเปน 0 และ คามากเปน 1 บางครั้งนิยมเรียกวิธีการนี้วา การ

ทําขอมูลใหเปนปกติแบบ 0-1 (0-1 normalization) วิธีการ

แปลงคาคํานวณไดจากสมการ (9) 

  𝑣′𝑖 =
𝑣𝑖−𝑀𝐼𝑁𝑣

𝑀𝐴𝑋𝑣−𝑀𝐼𝑁𝑣
                    (9) 

 โดยที่ v’i  คือ คาใหมของคุณลักษณะตัวที่ i 

  vi  คือ คาของคุณลักษณะตัวที่ i เดิม 

 MAXv คือ คาที่มากที่สุดของคุณลักษณะ

นั้น 

 MINv คือ คาที่นอยที่สุดของคุณลักษณะนั้น 

2) วิธีคะแนนเซ็ด (z-score) 

วิธี คะแนนเซ็ด เปนการปรับคาของคุณลักษณะโดย

การแปลงใหเปนคะแนนมาตรฐานเซ็ด เพ่ือปรับใหคาเฉล่ียของ

ขอมูลเปน 0 และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 1 คํานวณได

ตามสมการ (10) 

  𝑣′𝑖 =
𝑣𝑖−𝑀𝑒𝑎𝑛𝑣

𝑆𝐷𝑣
                        (10) 

โดยที่ v’i  คือ คาใหมของคุณลักษณะตัวที่ i 

  vi  คือ คาของคุณลักษณะตัวที่ i เดิม 

 Meanv คือ คาเฉล่ียของคุณลักษณะนั้น 

 SDv คือ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

คุณลักษณะนั้น 

3) วิธีปรับทศนิยม (decimal scaling) 

วิธี ปรับทศนิยม เปนการปรับคาของคุณลักษณะ

เพ่ือใหมีคาอยูระหวาง -1 ถึง 1 ตามขนาดของขอมูลที่มีการ

กระจัดจาก 0 มากที่สุด คํานวณไดตามสมการ (11) 

𝑣′𝑖 =
𝑣𝑖

10𝑘
                         (11) 

โดยที่ v’i  คือ คาใหมของคุณลักษณะตัวที่ i 

  vi  คือ คาของคุณลักษณะตัวที่ i เดิม 

 k คือ คาจํานวนเต็มที่นอยที่สุดที่ทําให 

  |v’i| < 1 
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3. วิธีการทดลอง 

3.1 ขอมูลท่ีใชในการทดลอง 

 ในก าร ทด ลอ งนี้ ไ ด ใ ชข อ มู ล เก ณฑ มา ตร ฐา น 

(benchmark) จํานวน 4 ชุด ไดแก iris, wdbc, wine และ ecoli 

ซ่ึงคัดลอกมาจากเว็บไซตของ UC Irvine Machine Learning 

Repository [8] ซ่ึงมีรายละเอียดขอมูลดังนี้ 

1) iris เปนชุดขอมูลสําหรับการจําแนกประเภทพืช

ไอริส ซ่ึงมี 3 ประเภท ประกอบดวยขอมูลจํานวน 150 ตัวอยาง 

โดยมี 4 คุณลักษณะ เปนขอมูลตัวเลขจํานวนจริง 

2) wdbc เปนชุดขอมูลสําหรับการจําแนกประเภท

โรคมะเร็งเตานม ซ่ึงมี 2 ประเภท ประกอบดวยขอมูลจํานวน 

569 ตัวอยาง โดยมี 32 คุณลักษณะ เปนขอมูลตัวเลขจํานวน

จริง 

3) wine เปนชุดขอมูลสําหรับการจําแนกประเภท

ชนิดของไวน ซ่ึงมี 3 ชนิด ประกอบดวยขอมูลจํานวน 178 

ตัวอยาง โดยมี 13 คุณลักษณะ เปนขอมูลตัวเลขจํานวนจริง 

4) ecoli เปนชุดขอมูลสําหรับการจําแนกประเภท

ของตําแหนงที่อยูของเช้ืออีโคไร ซ่ึงมี 8 ชนิด ประกอบดวย

ขอมูลจํานวน 336 ตัวอยาง โดยมี 8 คุณลักษณะ เปนชนิด

ขอมูลตัวเลขจํานวนจริง 

 

3.2 ตัวจําแนกประเภทขอมูลท่ีใชในการทดลอง 

 ในการทดสอบประสิทธิภาพของตัวจําแนกประเภท

ขอมูลในงานวิจัยนี้ ไดใชโปรแกรม weka เปนเครื่องมือในการ

ทดลอง โดยเลือกใช 4 ขั้นตอนวิธี แบงเปน การเรียนรูแบบขี้

เกียจ (lazy) และแบบขยัน (eager) โดยทั้ง 2 แบบ จะเลือก

ขั้นตอนวิธีที่เหมาะกับขอมูลตอเนื่อง (continuous) และขอมูล

ไมตอเนื่อง (discrete) และใชคาพารามิเตอรของแตละวิธีเปน

คาเริ่มตนของโปรแกรม weka ดังนี้ 

1) การเรียนรูแบบขี้เกียจ (สําหรับขอมูลตอเนื่อง) ใช

วิธีการเพ่ือนบานใกลที่สุดเค โดยเลือกตัวจําแนกประเภทแบบ 

KStar ในกลุม lazy 

2) การเรียนรูแบบขี้เกียจ (สําหรับขอมูลไมตอเนื่อง) 

ใช วิ ธี เ บย อย า งง าย  โด ยเ ลือ กตัวจํ าแน กปร ะเ ภท แบ บ 

NaiveBayes ในกลุม bayes  

3) การเรียนรูแบบขยัน (สําหรับขอมูลตอเนื่อง) ใช

วิธีเครือขายใยประสารทเทียม โดยเลือกตัวจําแนกประเภท

แบบ MultilayerPerceptron ในกลุม functions 

4) การเรียนรูแบบขยัน (สําหรับขอมูลไมตอเนื่อง) 

ใชวิธีตนไมตัดสินใจ โดยเลือกตัวจําแนกประเภทแบบ J48 ใน

กลุม trees 

 

3.3 การดําเนินการทดลอง 

 ในการศึกษาผลกระทบของการทําขอมูลใหเปนปกติ

ตอประสิทธิภาพขั้นตอนวิธีการเรียนรูของตัวจําแนกประเภท

ขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลทั้ง 4 ชุด จากหัวขอ 3.1 มาทําการ

แปลงขอมูลโดยการทําขอมูลใหเปนปกติ ดวย 3 วิธีการ ไดแก 

วิ ธีนอย-มาก วิธีคะแนนเซ็ด และ วิ ธีปรับทศนิยม ตาม

รายละเอียดที่อธิบายในหัวขอ 2.2 จากนั้นนํามาทดสอบเพ่ือวัด

ประสิทธิภาพโดยดูคาความถูกตองของการจําแนกประเภท

ขอมูล โดยใชตัวจําแนกประเภท 4 ตัว ที่อธิบายในหัวขอ 3.2 

เปรียบเทียบกับรอยละของความถูกตองของขอมูลดั้งเดิมที่ไม

ผานการแปลงขอมูล รายละเอียดผลการทดลองดูไดในหัวขอที่ 

4 

 

4. ผลการทดลอง 

 ในการเปรียบเทียบผลของวิธีการทําขอมูลใหเปน

ปกติตอประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการเรียนรูที่กลาวมาใน

หัวขอที่ 3.3 นั้น ไดทําการวัดประสิทธิภาพดวยวิธี 10-fold 

cross-validation ซ่ึงผลการทดลอง แสดงดังตารางที่ 1 โดย 

ขอมูลที่ถูกแรเงาดวยสีพ้ืนหมายถึงผลที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น

เม่ือเปรียบเทียบกับขอมูลดังเดิม สวนขอมูลที่ถูกแรเงาดวยเสน

เฉียงหมายถึงประสิทธิภาพลดต่ําลง ขณะที่ขอมูลที่เปนตัวเขม 

(ไมถูกแรเงา) หมายถึงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสําหรับขอมูล

ทดสอบในชุดนั้น ๆ    

จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา วิธีการทําขอมูล

ใหเปนปกติแบบนอย-มาก สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของตัว

จําแนกประเภท โดยเฉพาะขั้นตอนวิธีการเรียนรูแบบขี้เกียจ 

(NaiveBayes และ KStar) ไดถึง 3 ชุดขอมูล (ยกเวนเฉพาะชุด

ข อ มู ล  wine) แ ต ก็ ทํ า ใ ห ก า ร เ รี ย น รู แ บ บ ข ยั น 
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(MultilayerPerceptron และ J48) ลดประสิทธิภาพลงไป 1 ชุด

ขอมูล คือ ชุดขอมูล ecoli ขณะที่วิธีคะแนนเซ็ด สามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพใหกับการเรียนรูแบบ KStar (กลุมขี้เกียจ) 1 ชุด

ขอมูล คือ wdbc โดยไมมีการทําใหประสิทธิภาพของวิธีการ

อ่ืนลดลง สวนวิธีปรับทศนิยมทําใหประสิทธิภาพของตัว

จําแนกประเภทขอมูล ลดลงไปถึง 3 วิธี จาก 2 ชุดขอมูล ไดแก

วิธี KStar และ J48 ในชุดขอมูล wdbc และวิธี KStar ในชุด

ขอมูล wine ขณะที่วิธีการนี้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพไดเพียง 

1 วิธี คือ J48 ในชุดขอมูล 

 

ตารางท่ี 1: ผลการเปรียบเทียบความถูกตองของการจําแนก

ประเภทขอมูล 

ชุดขอมูล iris 

ตัวจําแนกประเภท ขอมูลเดิม Min-Max Z-Score Decimal 

NaiveBayse 94.63 95.30 94.63 94.63 

KStar 94.63 94.63 94.63 94.63 

MultilayerPerceptron 96.64 96.64 96.64 96.64 

J48 95.30 95.30 95.30 95.30 

ชุดขอมูล wdbc 

ตัวจําแนกประเภท ขอมูลเดิม Min-Max Z-Score Decimal 

NaiveBayse 93.13 93.13 93.13 93.13 

KStar 94.72 94.89 94.89 94.19 

MultilayerPerceptron 96.48 96.48 96.48 96.48 

J48 94.01 94.01 94.01 93.13 

ชุดขอมูล wine 

ตัวจําแนกประเภท ขอมูลเดิม Min-Max Z-Score Decimal 

NaiveBayse 97.74 97.74 97.74 97.74 

KStar 99.44 99.44 99.44 98.87 

MultilayerPerceptron 97.74 97.74 97.74 97.74 

J48 93.22 93.22 93.22 94.92 

ชุดขอมูล ecoli 

ตัวจําแนกประเภท ขอมูลเดิม Min-Max Z-Score Decimal 

NaiveBayse 85.37 86.31 85.97 85.37 

KStar 80.90 80.95 80.90 80.90 

MultilayerPerceptron 86.57 85.71 86.57 86.57 

J48 85.07 84.23 85.07 85.07 

 

 นอกจากนี้ ผลการทดลองยังแสดงใหเห็นวา การ

เรียนรูแบบขยัน โดยเฉพาะวิธี MultilayerPerceptron ให

ประสิทธิภาพในการจําแนกประเภทสูงที่สุดใน 3 ชุดขอมูล คือ 

iris, wdbc และ ecoli ในขณะที่ชุดขอมูล wine วิธี KStar ให

ประสิทธิภาพดีที่ สุด  ซ่ึงทั้ ง วิ ธี  MultilayerPerceptron และ 

KStar เปนขอมูลที่เหมาะกับขอมูลที่มีคาเปนตัวเลขจํานวนจริง 

โดยวิธีการแบบขยันจะเปนวิธีการที่สามารถสรางตัวแบบที่มี

ความซับซอนทําใหสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ

มากกวา 

 

5. สรุป 

 งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาผลกระทบของการทํา

ขอมูลใหเปนปกติตอประสิทธิภาพการจําแนกประเภทขอมูล 

โดยเลือกใชวิธีการทําขอมูลใหเปนปกติ 3 วิธีพ้ืนฐาน ไดแก วิธี

นอย-มาก วิธีคะแนนเซ็ด และ วิธีปรับทศนิยม โดยทดสอบกับ

เทคนิคการจําแนกประเภท 4 วิธี คือ เบยอยางงาย เพ่ือนบาน

ใกลที่สุดเค เครือขายใยประสาทเทียม และ ตนไมตัดสินใจ 

 จากการทดลองพบวา วิธีการทําขอมูลใหเปนปกติ

แบบนอย-มากสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับตัวจําแนก

ประเภทขอมูลได โดยเฉพาะวิธีการเรียนรูแบบขี้เกียจ คือ วิธี

เบยอยางงาย และ เพ่ือนบานใกลที่สุดเค นอกจากนี้ ผลการ

ทดลองยังแสดงใหเห็นวา การเรียนรูแบบขยัน ไดแกวิธี

เครือขายใยประสาทเทียม ใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสําหรับการ

จําแนกประเภทขอมูล ทั้งนี้เนื่องจากวิธีการเรียนรูแบบนี้เหมาะ

กับขอมูลที่มีคาตอเนื่อง และเปนวิธีการที่มีการสรางตัวแบบ 

ทําใหสามารถประมวลผลที่มีความซับซอนไดดีขึ้น  
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