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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพและเสนอวิธีการปรับปรุปการใชฟงกชันความเหมือนสําหรับการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการจําแนกประเภทขอมูลดวยข้ันตอนวิธีเพ่ือนบานใกลท่ีสุดเค (k-Nearest Neighbor Algorithm: KNN) 

โดยไดทําการทดสอบกับชุดขอมูลเกณฑมาตรฐาน (Benchmark) จํานวน 6 ชุดขอมูล ไดแก ชุดขอมูลแกว (Glass) ชุดขอมูล

ไวน (Wine) ชุดขอมูลหุบเขา (Hill-Valley) ชุดขอมูลมะเร็งเตานม (Wdbc) ชุดขอมูลมะเร็งตอมนํ้าเหลือง (DLBCL) และชุด

ขอมูลมะเร็งลําไส (Colon Cancer) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฟงกชันความเหมือนแบบตาง ๆ ไดทําการแบงฟงกช่ัน

ความเหมือนออกเปน 2 กลุม ไดแก 1) ฟงกชันการวัดระยะหาง (Distance Metric) ประกอบดวย ฟงกช่ันระยะหางยูคลิเดียน 

(Euclidean) และฟงกชันระยะหางแมนฮัตตัน (Manhattan) และ 2) ฟงกช่ันสหสัมพันธ (Coefficient) ประกอบดวย 

ฟงกชันสหสัมพันธโคไซน (Cosine) และ ฟงกชันสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson) จากการทดลอง พบวา ฟงกชันระยะหางแมน

ฮัตตัน ใหประสิทธิภาพท่ีดีในกลุมฟงกชันการวัดระยะหาง และ ฟงกชันสหสัมพันธโคไซน ใหประสิทธิภาพดีในกลุมฟงกชัน

สหสัมพันธ  ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงไดพัฒนาฟงกช่ันใหมโดยการนําฟงกชันระยะหางแมนฮัตตัน และ ฟงกชันสหสัมพันธโคไซน 

มาคํานวณรวมกัน ซึ่งผลการทดลองพบวาฟงกชันท่ีนําเสนอใหประสิทธิภาพในการจําแนกประเภทขอมูลทีดีข้ึนสําหรับการ

จําแนกประเภทขอมูลดวยข้ันตอนวิธีเพ่ือนบานใกลท่ีสุดเค 

 

คําสําคัญ: การจําแนกประเภทขอมูล, วิธีเพ่ือนบานใกลท่ีสดุเค, ฟงกชันความเหมือน  

 

Abstract 

 

This research aims to study and purpose new similarity function to improve the efficiency of 

data classification using k-Nearest Neighbor Algorithm (KNN). Six benchmark datasets including Glass, 

Wine, Hill-Valley, Wdbc, DLBCL and Colon Cancer datasets are used to test. To compare the 

performance, we separate the similarity function into 2 groups: Distance function and Coefficient 

function. The Distance functions comprise of Euclidean and Manhattan, and the Coefficient functions 

including Cosine and Pearson. The results show that the Manhattan function yields a good performance 
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for Distance function whereas Cosine yields a good performance for Coefficient function. So, in this 

research, we purpose the new similarity function which combine Manhattan and Cosine together. The 

results show that the purpose function gives the better performance for data classification by k-Nearest 

Neighbor Algorithm. 
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1. บทนํา 

 

ข้ันตอนวิธีเพ่ือนบานใกลท่ีสุดเค (k-Nearest Neighbor Algorithm: KNN) เปนข้ันตอนวิธีการหน่ึงท่ีไดรับความนิยม

ในศาสตรดานการเรียนรูของเครื่องจักร (Machine Learning) และการทําเหมืองขอมูล (Data Mining) (Xindong Wu, 2008) 

โดยข้ันตอนวิธีการน้ีจะทําการคํานวณหาคาความคลายคลึงโดยใชฟงกชันความเหมือน (Similarity Function) ระหวางขอมูลท่ี

ตองการทํานายกับชุดขอมูลสอน (Training Data) ท่ีมีอยู เพ่ือดูวาขอมูลท่ีตองการทํานายน้ันมีลักษณะคลายกับขอมูลตัวใดมาก

ท่ีสุด เค ตัว และกําหนดประเภทขอมูลตามจํานวนเสียงสวนใหญของขอมูล เค ตัวน้ัน  

ประสิทธิภาพของวิธีเพ่ือนใกลท่ีสุดเค เกิดจากปจจัยหลักปจจัยหน่ึง คือ ฟงกชันความเหมือนสําหรับคํานวณหาคา

ความคลายคลึงของชุดขอมูล ซึ่งฟงกชันหลักท่ีเปนท่ีนิยมใชมากท่ีสุดคือ การคํานวณหาระยะหางยูคลิเดียน (Euclidean 

Distance) (Per-Erik Danielsson, 1980) ซึ่งเปนการวัดคาความหางระหวางจุด 2 จุดในระบบพิกัดคารทีเซียน ท่ีมาจากทฤษฎี

ปทาโกรัส ซึ่งถาขอมูล 2 ตัวมีความคลายกันมาก จุด 2 จุด ซึ่งแทนขอมูลแตละตัว จะอยูใกลกันมาก จะทําใหคายูคลิเดียนมีคา

นอยเขาใกลศูนย  

ไดมีการศึกษาเพ่ือหาฟงกชันสําหรับการวัดความคลายคลึงกันของขอมูลมาเปนเวลานานจากหลายหลายวิธีการ 

(Lillian Lee, 1999) โดยมาจากหลากหลายแนวคิด เชน การวัดระยะทาง (ระยะหางยูคลิเดียน, ระยะหางแมนฮัตตัน ฯลฯ) 

การวัดความคลายคลึงดวย สหสัมพันธ (สหสัมพันธแบบโคไซน: Cosine Coefficient, สหสัมพันธเพียรสัน: Person’s 

Coefficient  ฯลฯ) เปนตน ซึ่งการวัดความคลายคลึงในแตละวิธีการก็จะมีขอดีขอเสียท่ีแตกตางกันไป 

ในการวิจัยน้ีจะทําการศึกษาหาประสิทธิภาพของฟงกชันความเหมือนแบบตาง ๆ ท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการจําแนก

ประเภทขอมูลของข้ันตอนวิธีเพ่ือนบานใกลท่ีสุดเคและศึกษาหาวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพของข้ันตอนวิธีเพ่ือนบานใกล

ท่ีสุดเคสําหรับปญหาการจําแนกประเภทขอมูลดวยฟงกชันความเหมือนท่ีเหมาะสม  

 

2. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

2.1 ขั้นตอนวิธีเพ่ือนบานใกลท่ีสุดเค (k-Nearest Neighbor Algorithm: KNN)  

เปนวิธีการท่ีใชในการจําแนกประเภทขอมูล โดยเปรียบเทียบความคลายคลึงกับขอมูลท่ีมีอยูมากท่ีสุด เค ตัว แลว

กําหนดกลุมใหกับขอมูลตัวใหมตามเสียงสวนใหญของสมาชิกเคตัวท่ีมีความใกลเคียงท่ีสุดกับขอมูลใหมน้ี ข้ันตอนวิธีการเพ่ือน

บานใกลท่ีสุด เค สรุปไดดังน้ี  

1) กําหนดคาเค (นิยมกําหนดใหเปนจํานวนคี่)  

2) คํานวณความคลายคลึงของขอมูลใหมกับชุดขอมูลตัวอยาง  

3) จัดลําดับความคลายคลึงและเลือกขอมูลตัวอยางท่ีมีความคลายคลึงมากท่ีสุด เค ตัว  

4) พิจารณาขอมูลตัวอยางท้ัง เค ตัวเพ่ือดูวาแตละตัวถูกจัดอยูในกลุมใด  
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5) กําหนดกลุมใหกับขอมูลตัวใหมดวยกลุมท่ีมีจํานวนตัวอยางมากท่ีสุดจากคา เค ในการคํานวณคาความ

คลายคลึงของตัวอยาง สามารถใชสูตรฟงกชันความเหมือนตาง ๆ ท่ีไดอธิบายในหัวขอ 2.2 

 

2.2 ฟงกชันความเหมือน (Similarity Function) 

เปนวิธีการวัดความคลายคลึงของวัตถุ 2 ตัวใด ๆ โดยท่ัวไปจะมีความหมายตรงกันขามกับการวัดระยะหาง 

(Distance Measure) Brendan J. Frey & Delbert Dueck (2007) ไดนิยามฟงกชันความเหมือนดังสมการ (1) 

2)( kXiXs −=       (1) 

โดยท่ี  iX  คือ คาของขอมูลตัวท่ี i 

kX  คือ คาของขอมูลตัวท่ี k 

 

วิธีการนิยามการวัดความเหมือน มีหลากหลายวิธี ซึ่งวิธีการพ้ืนฐานท่ีนิยมใช มีดังตอไปน้ี 

1) ระยะหางยูคลิเดียน (Euclidean Distant) เปนการวัดระยะหางปกติระหวางจุด 2 จุดในแนวเสนตรง ซึ่งอาจ

วัดไดดวยไมบรรทัด ท่ีไดมาจากทฤษฎีพีทาโกรัส ระยะหางยูคลิเดียน ระหวางจุด p และ จุด q แสดงดวย d(p,q) คํานวณได

ดังสมการ (2) 
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โดยท่ี  pi และ qi คือ จุด 2  จุดท่ีตองการคํานวณระยะหาง 

 

คา d(p,q) นอยแสดงวา 2 จุด p และ q มีความใกลเคียงกันมาก (หากมีคาเปนศูนย หมายถึง ท้ัง 2 จุด คือจุดจุด

เดียวกัน) แตหากมีคามาก แสดงวา 2 จุดน้ี มีความหากกัน หรือแตกตางกันมาก 

 

2) ระยะหางแมนฮัตตัน (Manhattan Distant) เปนการวัดระยะทางระหวางจุดสองจุดตามแกนวัดมุมขวา ช่ือ

ลอกเลียนมาจากตารางเคาโครงของถนนในแมนฮัตตัน ซึ่งทําใหสามารถใชเสนทางท่ีสั้นท่ีสุดระหวางจุดสองจุดในเมือง คํานวณ

ไดดังสมการ (3) 

∑ −=
n

i iYiXd        (3) 

โดยท่ี iX  และ iY  คือจุด 2 จุดท่ีตองการคํานวณระยะหาง  
 

3) สหสัมพันธโคไซน (Cosine Coefficient) หรือบางครั้งเรียกวา ความคลายคลึงโคไซน (CosineSimilarity) 

เปนการวัดความคลายคลึงระหวาง 2 เวคเตอร โดยการวัดมุมโคไซนของเวคเตอรท้ังสอง ซึ่งคํานวณไดจากสมการ (4) 
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โดยท่ี  Ai และ Bi คือ 2 เวคเตอรท่ีตองการนํามาเปรียบเทียบคาสหสัมพันธโคไซนจะมีคาอยูระหวาง -1 

ถึง 1 โดยมีความหมายดังน้ี  

ถาคาเขาใกล 1 หมายถึง ท้ัง 2 เวคเตอรมีความสัมพันธกันมากไปในทิศทางเดียวกัน  
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ถาคาเขาใกล -1 หมายถึง ท้ัง 2 เวคเตอรมีความสัมพันธกันมากไปในทิศทางตรงขามกัน  

ถาคาเขาใกล 0 หมายถึง ท้ัง 2 เวคเตอรไมมีความสัมพันธกัน 

 

4) สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Coefficient) เปนวิธีท่ีใชวัดความสัมพันธระหวางตัวแปร หรือขอมูล 2 ชุด 

โดยท่ีตัวแปร หรือขอมูล 2 ชุดน้ันจะตองอยูในรูปของขอมูลในมาตราอันตรภาคหรืออัตราสวน (Interval or Ratio scale) ซึ่ง

คํานวณไดจากสมการ (5) 

( )( )∑ ∑−∑ ∑−

∑ ∑ ∑−
=

2)(22)(2

))((

YYNXXN

YXXYN
xyr      (5) 

โดยท่ี xyr  เปน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
   ∑ X  เปน ผลรวมของขอมูลท่ีวัดไดจากตัวแปรตัวท่ี 1 (X) 

   ∑Y  เปน ผลรวมของขอมูลท่ีวัดไดจากตัวแปรตัวท่ี 2 (Y) 

   YX∑  เปน ผลรวมของผลคูณระหวางขอมูลตัวแปรท่ี 1 และ 2  

   2
∑ X  เปน ผลรวมของกําลังสองของขอมูลท่ีวัดไดจากตัวแปรตัวท่ี 1  

   2
∑Y  เปน ผลรวมของกําลังสองของขอมูลท่ีวัดไดจากตัวแปรตัวท่ี 2  

   N  เปน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

3. การออกแบบการทดลอง 

 3.1 ขอมูลท่ีใชในการทดลอง 

 ขอมูลท่ีใชในการทดลองเปนขอมูลตัวเลขจํานวนจริง ประกอบดวย 6 ชุดขอมูล ดังน้ี 

1) Glass เปนชุดขอมูลสําหรับการจําแนกประเภทแกว มี 6 ประเภท ประกอบดวยขอมูลจํานวน 214 ตัวอยาง โดย

มี 10 คุณลักษณะ      

2)  wine เปนชุดขอมูลสําหรับการจําแนกประเภทชนิดของไวน ซึ่งมี 3 ประเภท ประกอบดวยขอมูลจํานวน 178 

ตัวอยาง โดยมี 13 คุณลักษณะ  

3) wdbc เปนชุดขอมูลสําหรับการจําแนกประเภทโรคมะเร็งเตานม มี 2 ประเภทประกอบดวยขอมูลจํานวน 569 

ตัวอยาง มี 32 คุณลักษณะ  

4) Hill-Valley เปนชุดขอมูลสําหรับการจําแนกประเภทหุบเขา มี 1 ประเภท ประกอบดวยขอมูลจํานวน 606 

ตัวอยาง มี 101 คุณลักษณะ  

5) Colon ขอมูลมะเร็งลําไส มี 2 ประเภท ประกอบดวยขอมูล 62 ตัวอยาง จากจํานวนคุณลักษณะท้ังหมด 2000 

คุณลักษณะ  

6) DLBCL ขอมูลมะเร็งตอมนํ้าเหลืองกลุมยอยของโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลือง มี 2 ประเภทประกอบดวยขอมูล 47 

ตัวอยาง แบงเปน germinal centre B-like จํานวน 24 ตัวอยางและ activated B-like จํานวน 23 ตัวอยาง จากจํานวน

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

 

 3.2 ขั้นตอนการทดลอง 

 ในการศึกษาประสิทธิภาพของฟงกชันความเหมือนตอข้ันตอนวิธีเพ่ือนบานใกลท่ีสุดเคสําหรับการจําแนกประเภท

ขอมูลน้ัน ผูวิจัยไดทําการใชฟงกชันความเหมือน 2 กลุม ไดแก 1) ฟงกชันการวัดระยะหาง (Distance Metric) ประกอบดวย 

ฟงกช่ันระยะหางยูคลิเดียน (Euclidean) และฟงกชันระยะหางแมนฮัตตัน (Manhattan) และ 2) ฟงกช่ันสหสัมพันธ 
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(Coefficient) ประกอบดวย ฟงกชันสหสัมพันธโคไซน (Cosine) และ ฟงกชันสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson) จากน้ันจะหา

วิธีการท่ีดีท่ีสุดของแตละกลุม นํามาพัฒนาเปนฟงกชันใหมเพ่ือหาความคลายคลึงของตัวอยาง โดยมีวิธีการดังน้ี 

1) นําผลของคาท่ีไดจากฟงกชันการวัดระยะหาง (ท่ีดีท่ีสุด) ท้ังหมดมาทําการแปลงใหอยูในรูปปกติ 0-1 (0-1 

Normalization) เขียนแทนดวย Dist01 คาท่ีไดถาเขาใกล 0 จะหมายถึงคาท่ีดีท่ีสุด 

2) นําผลของคาท่ีไดจากฟงกชันสหสัมพันธ (ท่ีดีท่ีสุด) มาลบออกจาก 1 เขียนแทนดวย (1 - Coef) คาท่ีไดถาเขา

ใกล 0 จะหมายถึงคาท่ีดีท่ีสุด 

3) หาความเหมือนของขอมูล x และ y แทนดวย Sim(x,y) โดยการนําผลท่ีไดจาก 1) และ 2) มารวมกัน ดังสมการ 

(6) โดยคาท่ีไดถาเขาใกล 0 จะหมายถึงคาท่ีดีท่ีสุด 

Sim(x,y) = Dist01 + (1 – Coef)     (6) 

 

4. ผลการทดลอง 

 การวัดประสิทธิภาพในการทดลองน้ี ใชวิธีการ 10-Fold Cross validation และรายงานผลดวยคาเฉลี่ย โดยผลการ

ทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฟงกชันความเหมือนของท้ัง 2 กลุมฟงกชัน คือ ฟงกชันการวัดระยะหาง (Distant) และ

ฟงกช่ันสหสัมพันธ (Correlation) กับท้ัง 6 ชุดขอมูล แสดงดังภาพท่ี 1 – 6 

 
ภาพท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความถูกตองของการจําแนกประเภทขอมูล Glass 

 

 
ภาพท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความถูกตองของการจําแนกประเภทขอมูล Wine 

 

 
ภาพท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความถูกตองของการจําแนกประเภทขอมูล WDBC 
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ภาพท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบความถูกตองของการจําแนกประเภทขอมูล Hill-Valley 

 

 
ภาพท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบความถูกตองของการจําแนกประเภทขอมูล Colon 

 

 
ภาพท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบความถูกตองของการจําแนกประเภทขอมูล DLBCL 

 

 จากภาพท่ี 1 – 6 แสดงใหเห็นวา การใชฟงกชันการวัดระยะหางน้ัน ฟงกชันแมนฮัตตันใหประสิทธิภาพท่ีดีสําหรับ

ขอมูลท่ีมีจํานวนคุณลักษณะนอย ๆ แตเมื่อจํานวนคุณลักษณะเพ่ิมมากข้ึน ฟงกชันยูคลิเดียนจะใหประสิทธิภาพท่ีดีกวา แต

โดยภาพรวมแลวฟงกชันแมนฮัตตันใหประสิทภาพท่ีดี ในขณะท่ีฟงกช่ันสหสัมพันธ ถาขอมูลมีจํานวนคุณลักษณะนอย ๆ ท้ัง

เพียรสันและโคไชนใหประสิทธิภาพท่ีไมตางกัน แตเมื่อจํานวนคุณลัณษะเพ่ิมมากข้ึน โคไซนจะใหประสิทธิภาพท่ีดีกวา ดังน้ัน

ในการทดลองตอไป จึงเลือกฟงกชันแมนฮัตตัน และ โคไซนมาใชงานรวมกัน ตามสมการท่ี (6) ผลการทดลองเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพแสดงดังภาพท่ี 7 

 จากภาพ เสนประคือการใชฟงกชันแมนฮัตตัน เสนทึบเทาคือการใชฟงกชันโคไซน และ เสนทึบดําคือการนําท้ัง 2 

ฟงกชันมารวมกันตามวิธีการท่ีนําเสนอ จากผลการทดลองพบวาใหประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดสําหรับ 3 ชุดขอมูลแรก (ท่ีมีจํานวน

คุณลักษณะนอย) ไดแก Glass, Wine และ WDBC ในขณะท่ีชุดขอมูลท่ีมีจํานวนคุณลักษณะสูงข้ึน ประสิทธิภาพของวิธีการท่ี

นําเสนอจะไมดีท่ีสุดแตจะไมใหประสิทธิภาพท่ีต่ําท่ีสุด 
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ภาพท่ี 7 ผลการเปรียบเทียบความถูกตองของวิธีการท่ีนําเสนอท้ัง 6 ชุดขอมูล 

 

5. สรุป 

งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาผลกระทบของการใชฟงกชันความเหมือนแบบตาง ๆ ตอการจําแนกประเภทขอมูลดวย

ข้ันตอนวิธีเพ่ือนบานใกลท่ีสุดเค ประกอบดวยการใชฟงกชันการวัดระยะหาง และ ฟงกช่ันสหสัมพันธ โดยพบวา ฟงกชันแมน

ฮัตตันใหประสิทธิภาพท่ีดีในกลุมของฟงกชันการวัดระยะหาง และ ฟงกชันโคไซนใหประสิทธิภาพท่ีดีในกลุมของฟงกชัน

สหสัมพันธ โดยในการทดลองไดทําการพัฒนาฟงกชันใหมโดยการนําฟงกชันท้ัง 2 กลุมมาคํานวณรวมกัน โดยผลการทดลอง

พบวาวิธีการท่ีนําเสนอใหประสิทธิภาพท่ีดี โดยเฉพาะกับชุดขอมูลท่ีมีจํานวนคุณลักษณะไมมาก  

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
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