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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและพัฒนาตัวจําแนกประเภทขอมูลฐานจีเอดวยข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมขนาด
ความยาวโครโมโซมเค สําหรับการจําแนกประเภทขอมูล 2 กลุม และเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับเทคนิคการจําแนกประเภท
ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป โดยกระบวนการจะเริ่มดวยการทําขอมูลใหเปนปกติดวยวิธีคะแนนซี จากน้ันจะใชข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
เลือกคุณลักษณะท่ีสําคัญตามขนาดความยาวโครโมโซมท่ีกําหนด (คาเค) แลวนําผลรวมของขอมูลจากคุณลักษณะท่ีเลือกไดมา
เปรียบเทียบกับ 0 ถามีคามากกวาจะจําแนกเปนกลุมท่ี 1 แตถาไมใชจะจําแนกใหเปนกลุม 2 การทดสอบประสิทธิภาพของ
วิธีการท่ีนําเสนอ ไดทําการทดสอบกับชุดขอมูลเกณฑมาตรฐานจํานวน 9 ชุดขอมูล แบงเปนชุดขอมูลท่ีมีจํานวนคุณลักษณะนอย 
(ไมเกิน 100 คุณลักษณะ) 3 ชุดขอมูล จํานวนคุณลักษณะปานกลาง (100 - 1,000 คุณลักษณะ) 3 ชุดขอมูล และจํานวน
คุณลักษณะมาก (มากกวา 1,000 คุณลักษณะ) 3 ชุดขอมูล โดยใชวิธีตรวจสอบแบบไขว 10 กลุม และเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
กับวิธีการจําแนกประเภทขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป จํานวน 3 วิธีการ ไดแก เพ่ือนบานใกลท่ีสุดเค ตนไมตัดสินใจ และเบยอยางงาย 
จากผลการทดลอง พบวา วิธีการฐานจีเอท่ีนําเสนอใหคาความถูกตองในการจําแนกประเภทขอมูลเทียบเทากับวิธีการ เพ่ือนบาน
ใกลท่ีสุดเค ตนไมตัดสินใจ และเบยอยางงาย ซึ่งยืนยันวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งน้ี 
 
คําสําคัญ: การจําแนกประเภทขอมูล, ตัวจําแนกประเภท, ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม  

 
Abstract 

 
This research aims to study and develop the GA-based classifier using the Genetic Algorithm (GA) 

with k-length chromosome for 2-class data classification; and compare the accuracy with well-known basic 
methods.  First of all, the data is normalized using the z-score technique. Then, the GA is used to select k 
informative features. Finally, the summation of data for the k features which have been selected is 
computed and compared with 0. If the summation is greater than 0, it is classified as class 1; otherwise, it 
is classified as class 2. Nine benchmark datasets are used to test the performance of the proposed method. 
The datasets are grouped as follows: three datasets with a small number of features (less than 100), three 
datasets with a medium number of features (100 – 1,000), and three datasets with a large number of 
features (more than 1,000). The 10-Fold Cross Validation technique is applied to compare the performance 
of the proposed GA-based method with the K-Nearest Neighbor (KNN), Decision Tree and Naïve Bayes. The 
experimental results show that the proposed GA-based method gives comparable performance to the KNN, 
Decision Tree and Naïve Bayes approaches in terms of accuracy and, therefore, confirms the validity of the 
purpose of this research. 
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บทนํา 

ในปจจุบันนักวิจัยจํานวนมากไดใหความสําคัญกับการแกปญหาท่ีตองการวิธีการจําแนกประเภทขอมูลใหมีความ
ถูกตองเพ่ิมมากข้ึน โดยเทคนิคการจําแนกประเภทขอมูลน้ันมีหลายวิธี นอกจากน้ียังไดมีการนําเทคนิคการจําแนกประเภท
ขอมูลแบบตาง ๆ มาประยุกตใชรวมกันกับเทคนิคอ่ืน ๆ ในศาสตรดานการทําเหมืองขอมูล สถิติ รวมถึงการเรียนรูของเครื่อง 
เพ่ือใหไดตัวแบบในการจําแนกประเภทขอมูลแบบใหมท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยข้ันตอนวิธีเพ่ือนบานใกลท่ีสุดเค [1] 
เปนเทคนิคหน่ึงท่ีไดรับความนิยมในการใชงานมากท่ีสุดสําหรับการนํามาประยุกตใชในการจําแนกประเภทขอมูลสําหรับ
งานวิจัยตาง ๆ 

ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม [2] เปนอีกเทคนิคหน่ึงท่ีนิยมนํามาประยุกตใชรวมกับเทคนิคการจําแนกประเภทพ้ืนฐาน 
ตาง ๆ เพ่ือทําใหไดตัวแบบการจําแนกประเภทท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน เมื่อเทียบกับการใชเทคนิคการจําแนกประเภทเพียง
เทคนิคเดียว โดยมีงานวิจัยตาง ๆ ไดนําข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมมาประยุกตใช เชน Kelly และ Davis [3] ไดนําเสนอการนํา
ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมมาใชในการคนหาคานํ้าหนักความสําคัญของคุณลักษณะ (Attribute) ท่ีเหมาะสมเพ่ือนํามาใชจําแนก
ประเภทขอมูลรวมกับข้ันตอนวิธีเพ่ือนบานใกลท่ีสุดเค ดวยวิธีดังกลาวทําใหการจําแนกประเภทขอมูลมีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ข้ึน และเมื่อไมนานมาน้ี Hengpraprohm และคณะ [4] ไดนําเสนอวิธีการสรางตัวแบบจําแนกประเภทฐานจีเอ (GA – Based 
Classifier) สําหรับการจําแนกประเภทขอมูลไมโครอารเรย (Microarray Data) โดยนําข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม มาใชในการ
เลือกคุณลักษณะท่ีสําคัญและทําการเปรียบเทียบคาของขอมูลจากคุณลักษณะท่ีเลือกได เพ่ือใชในการจําแนกประเภทขอมูล
ดวยวิธีดังกลาวทําใหการจําแนกประเภทขอมูลมีประสิทธิภาพท่ีดีเมื่อเทียบกับการจําแนกประเภทขอมูลไมโครอารเรยดวย
เทคนิคการจําแนกประเภทพ้ืนฐานท่ัวไป 

ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยจึงตองการศึกษาและพัฒนาวิธีการในการสรางตัวแบบการจําแนกประเภทดวยข้ันตอนวิธีเชิง
พันธุกรรมใหสามารถใชไดกับปญหาการจําแนกประเภทขอมูลสําหรับชุดขอมูลท่ัวไปเพ่ือใหสามารถใชไดอยางกวางขวางและ
เปนอีกทางเลือกหน่ึงในการแกปญหาการจําแนกประเภทขอมูลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ทฤษฏีท่ีเกี่ยวของ 

1. ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) 
ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม [2] เปนวิธีการคนหาคําตอบแบบสุม (Stochastic search) แกปญหาดวยการเลียนแบบ

กระบวนการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ โดยการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุนหน่ึงสูอีกรุนหน่ึง ข้ันตอน
การคนหาคําตอบจะแบงออกเปนข้ันตอนหลัก ๆ ไดแก 1) การสรางประชากรของผลเฉลยเริ่มตน 2) การประเมินคาความ
เหมาะ (Fitness Value) ของผลเฉลย 3) การสรางประชากรของผลเฉลยรุนใหม และ 4) การแสดงคําตอบ ซึ่งกระบวนการของ
ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมแสดงในผังงาน (Flowchart) ดังรูปภาพท่ี 1 
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รูปภาพท่ี 1 ข้ันตอนการทํางานของข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม 

2. ขัน้ตอนวิธีเพ่ือนบานใกลท่ีสุดเค (K-Nearest Neighbor: KNN) 
ข้ันตอนวิธีเพ่ือนบานใกลท่ีสุดเค [1] เปนวิธีการจําแนกประเภทขอมูลท่ีใชวิธีการหาระยะหางระหวางคุณลักษณะของ

แตละขอมูล ซึ่งวิธีน้ีจะเหมาะสําหรับขอมูลแบบตัวเลข โดยข้ันตอนวิธีการเพ่ือนบานใกลท่ีสุดเค มีข้ันตอนโดยสรุปดังน้ี  
 1) กําหนดจํานวนเพ่ือนบาน k (นิยมกําหนดใหเปนเลขคี่) 
 2) คํานวณระยะหาง (Distance) ของขอมูลท่ีตองการพิจารณากับชุดขอมูลสอน โดยสามารถคํานวณไดจาก

สมการระยะทางยูคริเดียน (Euclidean distance) ดังสมการ (1)  

( ) ( )∑ =
−=

n

i ii qpqpdist
1

2,               (1) 

โดยท่ี dist(p,q) หมายถึง ระยะหางระหวางขอมูล p กับ q, pi หมายถึง คาของขอมูลคุณสมบัติท่ี i ของขอมูลท่ี 
p และ qi หมายถึง คาของขอมูลคณุสมบัติท่ี i ของขอมูลท่ี q 

3) จัดลําดับของระยะหางจากนอยไปมากและเลือกชุดขอมลูท่ีนอยท่ีสุด ตามจํานวน k ท่ีกําหนดไว 
 4) กําหนดใหคําตอบของขอมูลท่ีตองการทํานาย คือ กลุมท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดในกลุมของชุดขอมูล k ตัวแรก 
 

3. การตรวจสอบแบบไขวเคกลุม (K-Folds cross validation) 
การตรวจสอบแบบไขวเคกลุม [5] เปนวิธีการวัดประสิทธิภาพของตัวแบบท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลาย การตรวจสอบ

แบบไขวเคกลุมน้ันจะแบงขอมูลออกเปนกลุม ตามจํานวนเคท่ีกําหนดกลุมละเทา ๆ กัน และนํามาแบงออกเปน 2 ชุดไดแก 
ขอมูลสอน (training data) และขอมูลทดสอบ (testing data) โดยใชขอมูล 1 กลุมเปนขอมูลทดสอบและขอมูลสวนท่ีเหลือ
เปนขอมูลสอน โดยจะวนสลับใหขอมูลทุกกลุมเปนขอมูลทดสอบครบท้ังเคกลุม ซึ่งจะทําใหไดการทดลองท้ังสิ้นเคการทดลอง 

 

4. การทําขอมูลใหเปนปกติ (data normalization) 
การทําขอมูลใหเปนปกติ [6] เปนวิธีการหน่ึงของการแปลงขอมูล (data transformation) ในกระบวนการเตรียม

ขอมูล (data preparation) ของการทําเหมืองขอมูล วิธีการพ้ืนฐานท่ีนิยมใช มีดังน้ี  
 1) วิธีนอย-มาก (min-max) เปนการปรับคาคุณลักษณะของขอมูลใหอยูในชวงคานอยสุด และคามากสุดตามท่ี

กําหนด ซึ่งนิยมใชคานอยสุดเปน 0 และ คามากสุดเปน 1 บางครั้งนิยมเรียกวิธีการน้ีวา การทําขอมูลใหเปนปกติแบบ  
0-1 (0-1 normalization) วิธีการแปลงคาคํานวณไดจากสมการ (2)  
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โดยท่ี v’i หมายถึง คาใหมของคุณลักษณะตัวท่ี i ของขอมูล v, vi หมายถึง คาของคุณลักษณะตัวท่ี i ของขอมูล 
v เดิม, MAXv หมายถึง คาท่ีมากท่ีสุดของคุณลักษณะน้ัน, MINv หมายถึง คาท่ีนอยท่ีสุดของคุณลักษณะน้ัน 

 2) วิธีคะแนนซี (z-score) เปนการปรับคาของคุณลักษณะโดยการแปลงใหเปนคะแนนมาตรฐานซี เพ่ือปรับให
คาเฉลี่ยของขอมูลมีคาเปน 0 และ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาเปน 1 คํานวณไดตามสมการ (3)  
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vi
i SD
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โดยท่ี v’i หมายถึง คาใหมของคุณลักษณะตัวท่ี i ของขอมูล v, vi หมายถึง คาของคุณลักษณะตัวท่ี i ของขอมูล 
v เดิม, Meanv หมายถึง คาเฉลี่ยของคุณลักษณะน้ัน, SDv หมายถึง คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะน้ัน 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ขอมูลท่ีใชในงานวิจัย 
ขอมูลท่ีใชในงานวิจัยเปนชุดขอมูลจากเว็บไซต UCI [7] ซึ่งเปนแหลงรวบรวมขอมูลเกณฑมาตรฐาน (Benchmark 

Data) โดยไดทําการเลือกขอมูลสําหรับปญหาการจําแนกประเภทขอมูลแบบ 2 กลุมจํานวน 9 ชุดขอมูล โดยแบงออกเปน 3 
กลุม ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดชุดขอมูลท่ีใชในงานวิจัย 

กลุมขอมลู ชุดขอมลูท่ีใชในงานวิจัย จํานวนคุณลกัษณะ ขอมูลตัวอยาง 

จํานวนคุณลกัษณะนอย (นอยกวา 100) 
1. Indian Liver Patient 10 583 
2. Breast Cancer 30 569 
3. Ionosphere 34 351 

จํานวนคุณลกัษณะปานกลาง (100-1,000) 
4. LSVT 309 126 
5. Madelon 500 4,000 
6. SECOM 591 1,567 

จํานวนคุณลกัษณะมาก (มากกวา 1,000) 
7. Ad 1,558 3,279 
8. DLBCL 4,026 47 
9. Lung Cancer 12,533 181 

2. วิธีการท่ีนําเสนอ 
ในการพัฒนาตัวแบบท่ีนําเสนอน้ัน จะนําชุดขอมูลเกณฑมาตรฐานไปแปลงขอมูลดวยวิธีคะแนนซี และไดนําการ

ออกแบบโครโมโซมสําหรับข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมของ Hengpraprohm และคณะ [4] มาประยุกตใชในงานวิจัยน้ี โดย
กําหนดจํานวนยีนเทากับ k ซึ่งหมายถึงขนาดความยาวโครโมโซม และ m คือจํานวนโครโมโซม (จํานวนประชากรของผลเฉลย 
ซึ่งในงานวิจัยน้ีกําหนดให m=400) และคาตัวเลขในแตละยีน (G) คือคาตําแหนงคุณลักษณะของขอมูล แสดงดังรูปภาพท่ี 3  
การหาคาความเหมาะจะคํานวณไดจากความถูกตองของการจําแนกประเภทบนชุดขอมูลสอน โดยจะนําโครโมโซมแตละตัวมา
แทนคาดวยขอมูลในตําแหนงคุณลักษณะท่ียีนในโครโมโซมน้ันสุมได จากน้ันหาคาผลรวมของขอมูลจากยีนท่ีเลือกไดดวย
ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม และนําไปเปรียบเทียบกับ 0 ถามีคามากกวาจะจําแนกเปนประเภทท่ี 1 แตถาไมไชจะจําแนกใหเปน
ประเภทท่ี 2 และนําผลการจําแนกท่ีไดมาคํานวณหาความถูกตอง ตัวอยางของการคํานวณแสดงดังภาพท่ี 4  
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รูปภาพท่ี 3 โครงสรางโครโมโซมท่ีใชในการทดลอง 

 
รูปภาพท่ี 4 ตัวอยางการประเมินคาความเหมาะจากขอมลูสอน 

ในแตละการทดลองจะกําหนดคา k=1 ไปถึง k=10 และใชการตรวจสอบความถูกตองดวยวิธีการตรวจสอบแบบไขว 
10 กลุม โดยมีการกําหนดคาพารามิเตอรท่ีใชสําหรับข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม แสดงดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดคาพารามิเตอรท่ีใชสําหรับข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม 
พารามิเตอร กําหนด หมายถึง 

m 400 จํานวนโครโมโซม 
k 1-10 จํานวนยีน 

gen 800 จํานวนรุน 
Reproduction rate 5% อัตราการสืบพันธุ 

Crossover rate 93% อัตราการไขวเปลี่ยน 
Mutation rate 2% อัตราการกลายพันธุ 

เน่ืองจากข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมเปนวิธีการเชิงสุมทําใหผลลัพธท่ีไดในแตละรอบไมเหมือนเดิม เพ่ือใหเกิดความ
เช่ือมั่นตามหลักสถิติจึงไดทําการทดลองซ้ํา 10 รอบ (10 รอบ x การตรวจสอบแบบไขว 10 กลุม = 100การทดลอง) และ
รายงานผลเปนคาเฉลี่ยของความถูกตองและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยไดดําเนินการทดลองปรับคา k=1 ไปถึง k=10 และ
นําคาเฉลี่ยของความถูกตองและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมาเปรียบเทียบกับวิธีเพ่ือนบานใกลท่ีสุดเค ซึ่งเปนคาเฉลี่ยของการ
ปรับคา k=1 ไปถึง k=10 โดยใชการตรวจสอบความถูกตองดวยวิธีการตรวจสอบแบบไขว 10 กลุมเชนกัน นอกจากน้ียังไดนํา
ผลการทดลองไปเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการจําแนกประเภทขอมูลดวยวิธีตนไมตัดสินใจ และวิธีเบยอยางงาย เพ่ือเปน
การยืนยันประสิทธิภาพของวิธีการท่ีนําเสนอดวย 

Predict 
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ผลการทดลอง 

การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการท่ีนําเสนอเทียบกับข้ันตอนวิธีเพ่ือนบานใกลท่ีสุดเคไดทําการทดสอบ
กับชุดขอมูลท่ีมคีุณลักษณะแตกตางกัน 3 กลุม กลุมละ 3 ชุดขอมูลรวมท้ังหมด 9 ชุดขอมูลตามท่ีไดอธิบายใวในหัวขอท่ีผาน
มา และทําการวัดประสิทธิภาพดวยวิธีการตรวจสอบแบบไขว 10 กลุม โดยไดทําการทดลองซ้ํา 10 รอบ (รวมเปน 100 การ
ทดลอง) และรายงานผลเปนคาเฉลี่ยของความถูกตองและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยนํามาเปรียบเทียบกับวิธีเพ่ือนบานใกล
ท่ีสุดเค ซึ่งไดทําการทดลองกับท้ังชุดขอมูลเดิม และทดลองกับชุดขอมูลดวยการทําขอมูลใหเปนปกติอีก 2 แบบ ไดแก วิธีนอย-
มาก และวิธีคะแนนซ ีผลการทดลองแสดงดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความถูกตองของวิธีการท่ีนําเสนอกับข้ันตอนวิธีเพ่ือนบานใกลท่ีสุดเค 

ชุดขอมลู K-GA KNN (ขอมูลเดิม) KNN (min-max) KNN (z-score) 

1. Indian Liver Patient 62.61%±1.78 62.47%±1.70 
p-value : 0.85 

58.99%±2.21 
p-value : 0.01* 

60.92%±2.27 
p-value : 0.04* 

2. Breast Cancer 95.96%±1.28 92.08%±0.42 
p-value : 7.96E-07* 

96.19%±0.68 
p-value : 0.46 

95.95%±0.60 
p-value : 0.96 

3. Ionosphere 85.23%±2.68 83.93%±1.27 
p-value : 0.17 

83.28%±0.88 
p-value : 0.04* 

84.44%±1.32 
p-value : 0.30 

4. LSVT 68.94%±2.54 55.76%±3.84 
p-value : 2.38E-06* 

78.18%±4.10  
p-value : 0.01* 

75.96%±6.11 
p-value : 0.01* 

5. Madelon 55.73%±1.99 67.95%±0.68 
p-value : 5.16E-09* 

58.26%±0.80  
p-value : 0.01* 

54.70%±0.71  
p-value : 0.19 

6. SECOM 81.96%±11.1
0 

91.71%±2.79 
p-value : 0.04* 

90.13%±3.91 
p-value : 0.10 

89.51%±4.74 
p-value : 0.12 

7. Ad 92.65%±2.61 92.63%±0.32 
p-value : 0.96 

93.35%±0.30 
p-value : 0.38 

92.55%±0.34 
p-value : 0.89 

8. DLBCL 77.11%±6.78 76.40%±4.17 
p-value : 0.83 

74.75%±3.90 
p-value : 0.45 

74.20%±3.86 
p-value : 0.36 

9. Lung Cancer 83.66%±8.86 98.28%±1.55 
p-value : 0.01* 

91.76%±2.37 
p-value : 0.01* 

90.23%±2.57 
p-value : 0.01* 

หมายเหตุ : * หมายถึง คาท่ีความถูกตองแตกตางกันกับวิธีท่ีนําเสนออยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางท่ี 3 คาท่ีถูกแรเงา คือ คาท่ีไมแตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการท่ีนําเสนอ และคาท่ีเปน
ตัวหนาคือ คาท่ีวิธีการท่ีนําเสนอใหคาความถูกตองสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวา ตัวแบบท่ีนําเสนอสามารถให
คาเฉลี่ยของความถูกตองท่ีไมแตกตางทางสถิติจํานวน 14 คา จากท้ังหมด 27 คา คิดเปนรอยละ 51.85 และใหคาเฉลี่ยของ
ความถูกตองสูงกวาวิธีเพ่ือนบานใกลท่ีสุดเคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 5 คา ซึ่งเมื่อรวมกับวิธีการท่ีใหคาความถูกตองท่ีไม
แตกตางกันทางสถิติจะมีคาเปน 19 คา จากท้ังหมด 27 คา คิดเปนรอยละ 70.37 และพบวา วิธีการท่ีนําเสนอใหประสิทธิภาพ
ท่ีดี เมื่อขอมูลมีจํานวนคุณลักษณะนอย (นอยกวา 100) คือวิธีการท่ีนําเสนอใหคาความถูกตองเทียบเทาหรือดีกวาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

นอกจากน้ีผูวิจัยใดทําการเปรียบเทียบกับวิธีการจําแนกประเภทขอมูลแบบอ่ืน ๆ อีก 2 วิธี ไดแก ตนไมตัดสินใจ 
และเบยอยางงาย โดยนําชุดขอมูลไปเตรียมขอมูลดวยวิธีการทําขอมูลแบบไมตอเน่ือง โดยการแบงชวงขอมูลออกเปน 3, 5 
และ 7 ชวง และใชโปรแกรม Weka ในการหาคาความถูกตองและกําหนดการตรวจสอบแบบไขวเปน 10 กลุม ผลการ
เปรียบเทียบแสดงดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความถูกตองของวิธีการท่ีนําเสนอกับวิธีตนไมตัดสินใจ และวิธีเบยอยางงาย 

ชุดขอมลู K-GA 
3 ชวง  5 ชวง  7 ชวง 

Decision Tree Naïve Bayes Decision Tree Naïve Bayes Decision Tree Naïve Bayes 

1. Indian Liver Patient 65.30% 65.93% 66.91% 65.68% 68.87% 64.32% 65.52% 
2. Breast Cancer 97.22% 93.31% 94.19% 91.19% 94.19% 91.19% 94.36% 
3. Ionosphere 87.46% 89.14% 77.14% 87.14% 88.57% 87.71% 90.57% 

4. LSVT 70.79% 73.01% 73.81% 76.98% 67.46% 71.42% 69.04% 
5. Madelon 58.25% 55.50% 57.16% 56.66% 53.16% 56.33% 57.00% 
6. SECOM 93.07% 87.93% 89.72% 85.83% 88.32% 86.02% 88.96% 

7. Ad 94.72% 96.88% 96.37% 96.43% 96.52% 96.49% 96.40% 
8. DLBCL 86.35% 68.08% 95.74% 70.21% 97.87% 85.10% 95.74% 
9. Lung Cancer 94.65% 91.16% 95.02% 93.92% 95.02% 93.92% 92.81% 

จากตารางท่ี 4 คาท่ีถูกแรเงา คือ คาความถูกตองท่ีต่ํากวาวิธีการท่ีนําเสนอ และตัวเลขท่ีเปนตัวเขม คือ คาความถูก
ตองท่ีมีประสทิธิภาพดีท่ีสุด โดยพบวา วิธีการท่ีนําเสนอใหคาความถูกตองดีกวาวิธีตนไมตัดสินใจ 17 คา จากท้ังหมด 27 คา 
คิดเปนรอยละ 62.96 และใหคาความถูกตองดีกวาวิธีเบยอยางงาย 13 คาจากท้ังหมด 27 คา คิดเปนรอยละ 48.15 ดังน้ัน 
โดยภาพรวมวิธีการท่ีนําเสนอใหคาความถูกตองท่ีดีกวาท้ัง 2 วิธี คิดเปนรอยละ 55.55 และเมื่อพิจารณาคาความถูกตองท่ีดี
ท่ีสุดพบวา วิธีการท่ีนําเสนอใหคาความถูกตองดีท่ีสุด 5 ชุดขอมูล จาก 9 ชุดขอมูล 

สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาและพัฒนาการจําแนกประเภทขอมูลดวยตัวจําแนกประเภทข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมขนาด
ความยาวโครโมโซมเค ใหสามารถใชไดกับการแกไขปญหาการจําแนกประเภทขอมูลแบบ 2 กลุม ซึ่งไดทดสอบกับชุดขอมูล 3 
กลุม กลุมละ 3 ชุดขอมูลรวมเปน 9 ชุดขอมูล โดยนําข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมมาพัฒนาใหสามารถจําแนกประเภทขอมูลได
อยางมีประสิทธิภาพเทียบเทาหรือดีกวาเทคนิคการจําแนกประเภทขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป ซึ่งเทคนิคท่ีไดนํามาทดสอบเปรียบเทียบ
น้ัน ประกอบดวย วิธีเพ่ือนบานใกลท่ีสุดเค วิธีตนไมตัดสินใจ และวิธีเบยอยางงาย โดยวิธีเพ่ือนบานใกลท่ีสุดเคน้ันไดทําการ
เปรียบเทียบกับชุดขอมูลแบบดั้งเดิมและขอมูลท่ีผานการทําขอมูลใหเปนปกติอีก 2 วิธี สวนวิธีตนไมตัดสินใจ และวิธีเบยอยาง
งายจะทําการเตรียมขอมูลดวย วิธีการทําขอมูลแบบไมตอเน่ือง โดยการแบงชวงขอมูลท่ีเทากัน 3, 5 และ 7 ชวง โดยวิธีท้ังหมด
จะใชการตัวสอบความถูกตองดวยวิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพแบบไขว 10 กลุมเชนกัน จากการทดลองพบวา ตัวแบบท่ี
นําเสนอน้ันสามารถใหประสิทธิภาพในดานความถูกตองของการจําแนกประเภทขอมูลเทียบเคียงกับวิธีการจําแนกประเภท
ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป  
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