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บทคัดยอ 

งานวิจั ยนี้ มี วัตถุประสงค เพ่ื อศึ กษาเปรียบ เทียบ
ประสิทธิภาพของวิธีการเลือกคุณลักษณะแบบตาง ๆ 
จํานวน 3 วิธี ประกอบดวย สหสัมพันธโคไซน (cosine 
correlation) ระยะหางยูคลิเดียน (euclidean distance) 
และ อัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวน (signal-to-
noise ratio: SNR) ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของการจําแนก
ประเภทขอมูลสองกลุม โดยตัวจําแนกประเภทท่ีใชใน
การศึกษา ประกอบดวย วิธีเบยอยางงาย (Naïve Bayes) 
และวิธีเพ่ือนบานใกลท่ีสุดเค (K-Nearest Neighbor: KNN) 
ดวยโปรแกรม WEKA การทดลองจะใชชุดขอมูลเกณฑ
มาตรฐาน (Benchmark) จํานวน 3 ชุดขอมูล จากผลการ
ทดลองพบวา วิ ธีการเลือกคุณลักษณ ะแบบ SNR ให
ประสิทธิภาพในการจําแนกประเภทขอมูลสองกลุมท่ีดีท่ีสุด 
 
คําสําคัญ: การเลือกคุณลักษณะ, การจําแนกประเภทขอมูล,
อัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวน 
 

Abstact 
This research aims to study of the feature 

selection efficiency to the data classification. The 
feature selection technique used in this research 
including: cosine correlation, euclidean distance 
and signal-to-noise ratio (SNR). The classification 
algorithms comprise of Naïve Bayes and K-Nearest 
Neighbor (KNN) are used as classifier by using 
WEKA software. Three benchmark datasets are 
used to test the performance of the feature 

selection technique. The experimental results 
show that the SNR feature selection give the best 
result for 2-class classification. 

 
Keywords: Feature Selection, Data Classification, 
Signal-to-Noise Ratio (SNR) 
 

1. บทนํา 
การทําเหมืองขอมูล ( Data Mining ) เปนกระบวนการ

คนหารูปแบบ แนวทาง หรือความสัมพันธท่ีซอนอยูภายใน
ชุดขอมูล โดยอาศัยหลักสถิติ การรูจํา การเรียนรูของเครื่อง  
และหลักคณิตศาสตร โดยในกระบวนการทําเหมืองขอมูล
นั้นจะประกอบไปดวย 6 ขั้นตอน เริ่มจากการทําความเขาใจ
ปญหา การรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของ การเตรียมขอมูล การ
สรางแบบจําลอง  การประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลอง  
และ การนาํไปใชงาน [1]  

การเลือกคุณลักษณะ (Feature Selection) [2]  เปน
กระบวนการหนึ่ ง ในขั้ น ตอนการเตรียมข อ มูล  โดย
กระบวนการนี้จะทําการปรับขอมูลจากขอมูลเดิมใหมีขนาด
เล็กลง โดยจะตองสูญเสียคุณลักษณะสําคัญของขอมูลนอย
ท่ีสุดและสามารถเปนตัวแทนของขอมูลสวนใหญได การลด
ขนาดของขอมูลจะชวยใหการจําแนกประเภทขอมูล 
สามารถทํางานได ถูกตองและรวดเร็วมากย่ิงขึ้น  จาก
การศึกษาพบวาเทคนิคท่ีนิยมใชการเลือกคุณลักษณะขอมูล
มีหลายวิธี เชน สหสัมพันธโคไซน (Cosine correlation) 
ระยะหางยูคลิเดียน (Euclidean distance) และ อัตราสวน
สัญญาณตอสัญญาณรบกวน (Signal to noise ratio: SNR) 
เปนตน 
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งานวิจัยนี้ จึงตองการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ของวิธีการเลือกคุณลักษณะแบบตาง ๆ ไดแก สหสัมพันธ
โคไซน ระยะหางยูคลิเดียน และ SNR ท่ีมีตอการจําแนก
ประเภทขอมูล โดยขั้นตอนวิธีการจําแนกประเภทท่ีใช 
ประกอบดวย วิธีเบยอยางงาย (Naïve Bayes) และวิธีเพ่ือน
บ า น ใก ล ท่ี สุ ด เค  (K-Nearest Neighbor: KNN) ด ว ย
โปรแกรม WEKA 

 

2. ทฤษฏีที่เก่ียวของ 
 

2.1 ขั้นตอนวิธีการเลือกคณุลักษณะ 
 
1) อัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวน (Signal-

to-Noise Ratio: SNR) 
SNR เปนวิธีการทางสถิติ เพ่ือวัดประสิทธิภาพของ

คุณลักษณะในการจําแนกประเภทขอมูลจากขอมูลกลุมหนึ่ง

ออกจากขอมูลกลุมอ่ืน ๆ [3] การคํานวณหาคา SNR แสดง

ดังสมการท่ี 1 
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โดยท่ี µ 1 และ µ 2 คือ คาเฉลี่ยของขอมูลกลุมท่ี 1 และ 

กลุมท่ี 2 

σ 1 และ σ 2  คือ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

ขอมูลในแตละกลุม 
 

2) สหสัมพันธโคไซน (Cosine Correlation) 
เปนการวัดความคลายคลึงระหวาง 2 เวคเตอร โดยการ

วัดมุมโคไซนของเวคเตอรท้ังสอง ซ่ึงคํานวณไดจากสมการ 
(2) 

 
โดยท่ี A = {a1, a2, a3, … , an} และ  

B = {b1, b2, b3, …, bn}  
A และ B คือ 2 เวคเตอรท่ีตองการนํามาเปรียบเทียบ 
 

 คาสหสัมพันธโคไซนจะมีคาอยูระหวาง -1 ถึง 1 โดยมี
ความหมายดังนี้ 
 - ถ า ค า เข า ใก ล  1 ห ม า ย ถึ ง  ท้ั ง  2 เว ค เต อ ร มี
ความสัมพันธกันมากไปในทิศทางเดียวกัน 
 - ถ า ค า เข า ใก ล  -1 ห ม าย ถึ ง  ท้ั ง  2 เว ค เต อ ร มี
ความสัมพันธกันมากไปในทิศทางตรงขามกัน 
 -  ถ าค า เข า ใกล  0 หมายถึ ง  ท้ั ง  2 เวค เตอร ไม มี
ความสัมพันธกัน 
 

3) ระยะหางยูคลิเดียน (Euclidean Distance) 
เปนการวัดระยะหางปกติระหวางจุด 2 จุดในแนวเสนตรง 
ซ่ึงอาจวัดไดดวยไมบรรทัด ท่ีไดมาจากทฤษฎีพีทาโกรัส โดย
ในปญหาการเลือกคุณลักษณะ จะตองมีการกําหนดตัวแปร
อุดมคติเชนเดียวกับสหสัมพันธโคไซน ระยะหางยูคลิเดียน 
ระหวางจุด xi และ จุด xj แสดงดวย dist(xi, xj) คํานวณได
ดังสมการ (3) 

   (3) 

โดยท่ี xi,k คือ คุณสมบัติตัวท่ี k ของตัวอยาง   
 

2.2 ขั้นตอนวิธีการจําแนกประเภทขอมูล 
  
1) ขั้ น ต อ น วิ ธี เ พ่ื อ น บ า น ใก ล ที่ สุ ด  k (k-Nearest 
Neighbor Algorithm: KNN) 

เปน วิ ธีการท่ี ใช ในการจําแนกประเภทขอมูล โดย
เปรียบเทียบความคลายคลึงกับขอมูลท่ีมีอยูมากท่ีสุด k ตัว 
แลวกําหนดกลุมใหกับขอมูลตัวใหมตามเสียงสวนใหญของ
สมาชิก k ตัวท่ีมีความใกลเคียงท่ีสุดกับขอมูลใหมนี้ โดยมี
ขั้นตอน สรุปไดดังนี้ 

1. กําหนดคา k (นิยมกําหนดใหเปนจํานวนคี่) 
2. คํานวณความคลายคลึงของขอมูลใหมกับชุดขอมูล

ตัวอยาง (นิยมใช ไดแก ระยะหางยูคลิเดียน ตามสมการ (3)) 
3. จัดลําดับความคลายคลึง และเลือกขอมูลตัวอยางท่ี

มีความคลายคลึงมากท่ีสุด k ตัว 
4. พิจารณาขอมูลตัวอยางท้ัง k ตัวเพ่ือดูวาแตละตัวถูก

จัดอยูในกลุมใด 
5. กําหนดกลุมใหกับขอมูลตัวใหมดวยกลุมท่ีมีจํานวน

ตัวอยางมากท่ีสุดจาก 4) 
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 2) เบยอยางงาย (Naïve Bayes) 

ตัวจําแนกประเภทเบยอยางงาย [4] เปนตัวจําแนก
ประเภทในกลุมของการเรียนรูแบบข้ีเกียจ (lazy learning) 
โดยเหมาะกับกรณีของขอมูลท่ีมีจํานวนมากและคุณลักษณะ 
(attribute) ไมขึ้นตอกัน 

สมมติให a1, a2, …, an เปนคุณลักษณะของตัวอยาง x 
จะไดวา คา (ประเภท) ท่ีนาจะเปนท่ีสุดของตัวอยาง x 
คํานวณไดจากสมการ (4) 

 
  (4) 

จากสมการ (4) แสดงการหาประเภทท่ี ดี ท่ีสุดของ
ตัวอยาง x ซ่ึงสมการดังกลาวยังไม มีประสิทธิภาพพอ 
เนื่องจากการคํานวณคาของ P(a1, a2, …, an|vi) ทําไดยาก 
ดังนั้น สมมติฐานของตัวจําแนกประเภทเบยอยางงายคือ
กําหนดใหคุณลักษณะของขอมูลแตละตัวไมขึ้นตอกัน (เปน
อิสระตอกัน) กับคุณลักษณะอ่ืน ๆ ซ่ึงทําใหสามารถเขียน
แทน P(a1, a2, …, an|vi) ดวยผลคูณของความนาจะเปน ดัง
สมการ (5) 

 
     (5) 

 
 ดังนั้น ตัวจําแนกประเภทเบยอยางงาย จึงคาํนวณตาม
สมการ (6) 
 

        (6) 

 

3 การออกแบบการทดลอง 
 

3.1 ชุดขอมูลที่ใชในการทดลอง 
1) ขอมูลมะเร็งเตานม  (WDBC)  ประกอบดวยขอมูล

จํานวน 569 ตัวอยาง มี 30 คุณลักษณะ มี 2 กลุม เปน
ขอมูลตัวเลขจํานวนจริง 

2) ขอมูลมะเร็งลําไส  (COLON)  ประกอบดวยขอมูล
จํานวน  62 ตัวอยาง มี 2000 คุณลักษณะ มี 2 กลุม เปน
ขอมูลตัวเลขจํานวนจริง 

3) ขอมูลมะเร็งตอมน้ําเหลือง  (DLBCL)  ประกอบดวย
ขอมูลจํานวน 47 ตัวอยาง มี 4026 คุณลักษณะ มี 2 กลุม 
เปนขอมูลตัวเลขจํานวนจริง 
 

3.2 วิธีการทดลอง 
ในการทดลองศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ

วิธีการเลือกคุณลักษณะตอการจําแนกประเภทขอมูลนั้น จะ
ใชวิธีการเลือกคุณลักษณะ จํานวน 3 วิธี ไดแก  สหสัมพันธ
โคไซน ระยะหางยูคลิเดียน และ SNR กับชุดขอมูลท่ีได
อธิบายไวในหัวขอ 3.1 โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) นําขอมูลท่ีทดลองมาทําการคํานวณคาความสําคัญ
จากวิธีการเลือกคุณลักษณะแบบตาง ๆ จากนั้นจะทําการ
เลือกเอาเฉพาะคุณลักษณะท่ีมีคาคะแนนดีท่ีสุดตามจํานวน
ท่ีกําหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- คาคะแนนของวิธีการเลือกคุณลักษณะแบบสหสัมพันธ
โคไซน และ แบบ SNR คามาก หมายถึงเปนคุณลักษณะท่ีดี 
ในขณะท่ีวิธีการเลือกคุณลักษณะแบบระยะหางยูคลิเดียน 
ตองการคานอย 

- จํานวนคุณลักษณะท่ีเลือกใชในการทดลองสําหรับชุด
ขอมูล WDBC ไดแก 5, 10, 15, 20 และ 25 สวนชุดขอมูล 
COLON และ DLBCL จะใชจํานวนคุณลักษณะ 10, 20, 30, 
40, 50, 60, 70, 80, 90 แ ล ะ  100 คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ 
เปรียบเทียบกับคุณลักษณะท้ังหมด (ขอมูลเดิม (Original) ) 
ของแตละชุดขอมูล 

2) นําชุดขอมูลท่ีผานการคัดเลือกคุณลักษณะตาม
จํานวนท่ีกําหนดมาทดสอบประสิทธิภาพของการจําแนก
ประเภทขอมูลดวยข้ันตอนวิธีเบยอยางงาย และวิธี KNN 
โดยใชโปรแกรม WEKA ดังนี้ 

- วิธีเบยอยางงาย  ใช NaiveBayes  ในกลุม bayes 
- วิธี KNN    ใช IBk     ในกลุม lazy 

 โดยพารามิเตอรตาง ๆ ของโปรแกรม WEKA จะใชเปน
คาต้ังตน (default) ของโปรแกรมท้ังหมด 
 

4. ผลการทดลอง 
 

4.1 ผลการทดลองกับชุดขอมูลมะเร็งเตานม   
(WDBC) 

ผลการทดลองจําแนกประเภทขอมูลมะเร็งเตานม ดวย
วิธีการเบยอยางงาย รวมกับวิธีการเลือกคุณลักษณะแบบ 
สหสั ม พั นธ โค ไซน  ให ค าป ระสิท ธิภ าพ ในการเลื อก
คุณลักษณะท่ีดีกวาวิธีการอ่ืนท่ีการเลือกคุณลักษณะ 20, 15 
และ 10 คุณลักษณะ  คิดเปนรอยละ 60 ของการทดลอง
ท้ังหมด และเม่ือเทียบผลกับขอมูลเดิม ยังใหประสิทธิภาพท่ี
ดีกวา ยกเวน การเลือกท่ี 5 คุณลักษณะท่ีใหประสิทธิภาพท่ี
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ตํ่ากวา สวนวิธีการเลือกคุณลักษณะแบบ ระยะหางยูคลิ
เดียน ไมมีผลประสิทธิภาพใดๆ เลย ท่ีใหผลไดดีกวาวิธีการ
อ่ืน รวมท้ังไมดีกวาขอมูลด้ังเดิมดวย  ในขณะท่ีวิธีการเลือก
คุณลักษณะแบบ SNR ใหคาประสิทธิภาพในการเลือก
คุณลักษณะท่ีดีกวาวิธีการอ่ืนท่ีการเลือกคุณลักษณะ 25 
และ 5 คุณลักษณะ คิดเปนรอยละ 40 ของการทดลอง
ท้ังหมด และเม่ือเทียบผลกับขอมูลเดิม ยังใหประสิทธิภาพท่ี
สูงกวาทุกการทดลอง  เม่ือดูผลประสิทธิภาพโดยละเอียด
พบวา ผลลัพธ ท่ี ได ระหวาง  สหสัมพันธ โคไซน  และ 
อัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวน มีคาใกลเคียงกันมาก 
แสดงดังภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 ผลการทดลองจําแนกประเภทขอมูลมะเร็งเตานม ดวย
วิธีการเบยอยางงาย 

 
สําหรับผลการทดลองจําแนกประเภทขอมูลมะเร็งเตา

นม ดวยวิธีการเพ่ือนบานใกลท่ีสุดเค รวมกับวิธีการเลือก
คุณลักษณะแบบ สหสัมพันธโคไซน ใหคาประสิทธิภาพใน
การเลื อกคุณ ลั กษณ ะ ท่ี ดีกว า วิ ธีการ อ่ืน ท่ี การเลื อก
คุณลักษณะ 5 คุณลักษณะ คิดเปนรอยละ 20 ของการ
ทดลองท้ังหมด และเม่ือเทียบผลกับขอมูลเดิม  ยังให
ประสิทธิภาพท่ีตํ่ากวาท้ังหมด สวนวิธีการเลือกคุณลักษณะ
แบบ ระยะหางยูคลิเดียน ใหคาประสิทธิภาพในการเลือก
คุณลักษณะท่ีดีกวาวิธีการอ่ืนท่ีการเลือกคุณลักษณะ 25 
และ 15 คุณลักษณะ ซ่ึงใหผลลัพธเทากันกับ วิธี SNR คิด
เปนรอยละ 40 และเม่ือเทียบผลกับขอ มูลเดิม ยังให
ประสิทธิภาพท่ีตํ่ากวา ยกเวนการเลือกท่ี 25 คุณลักษณะท่ี
ใหประสิทธิภาพท่ีดีกวา ในขณะท่ีวิธีการเลือกคุณลักษณะ
แบบ SNR ใหคาประสิทธิภาพในการเลือกคุณลักษณะท่ี
ดีกวาวิธีการอ่ืนท่ีการเลือกคุณลักษณะ 25, 20, 15 และ 10 
คุณลักษณะ คิดเปนรอยละ 80 ของการทดลองท้ังหมด และ
เม่ือเทียบผลกับขอมูลเดิม ยังใหประสิทธิภาพท่ีต่ํากวา 
ย ก เว น ก า ร เลื อ ก ท่ี  25 แ ล ะ  20 คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ  ท่ี ให
ประสิทธิภาพท่ีดีกวา แสดงดังภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 ผลการทดลองจําแนกประเภทขอมูลมะเร็งเตานม ดวยวิธี
เพ่ือนบานใกลที่สุดเค 

 

4.2 ผลการทดลองกับชุ ดข อ มูลมะเร็ งลํ า ไส 
(COLON) 

ผลการทดลองจําแนกประเภทขอมูลมะเร็งลําไส ดวย
วิธีการเบยอยางงาย รวมกับวิธีการเลือกคุณลักษณะแบบ 
สหสัมพันธโคไซน ไมมีคาประสิทธิภาพใด ๆ เลย ท่ีใหผลได
ดีกวาวิธีการอ่ืน  แต เม่ือ เทียบผลกับขอ มูลเดิม ยังให
ประสิทธิภาพท่ีดีกวาทุกผลการทดลอง สวนวิธีการเลือก
คุณลักษณะแบบ ระยะหางยูคลิเดียน ไมมีคาประสิทธิภาพ
ใด ๆ เลย ท่ีใหผลไดดีกวาวิธีการอ่ืน รวมท้ังไมดีกวาขอมูล
ดั้ ง เดิมด วย  ในขณ ะท่ีวิธีการเลือกคุณ ลักษณ ะแบบ 
อัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวน ใหคาประสิทธิภาพ
ในการเลือกคุณลักษณะท่ีดีกวาวิธีการอ่ืนทุกการทดลอง คิด
เปน 100 เปอรเซ็นต ของการทดลองท้ังหมด และเม่ือเทียบ
ผลกับขอมูลเดิม ยังใหประสิทธิภาพท่ีดีกวาทุกผลการ
ทดลอง   แสดงดังภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 ผลการทดลองจําแนกประเภทขอมูลมะเร็งลําไส ดวยวิธีการ
เบยอยางงาย 

 
ผลการทดลองจําแนกประเภทขอมูลมะเร็งลําไส ดวย

วิธีการเพ่ือนบานใกลท่ีสุดเค รวมกับวิธีการเลือกคุณลักษณะ
แบบ สหสัมพันธโคไซน ไมมีคาประสิทธิภาพใด ๆ เลย ท่ี
ใหผลไดดีกวาวิธีการอ่ืน รวมท้ังไมดีกวาขอมูลด้ังเดิมดวย  
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สวนวิธีการเลือกคุณลักษณะแบบ ระยะหางยูคลิเดียน ไมมี
คาประสิทธิภาพใด ๆ เลย ท่ีใหผลไดดีกวาวิธีการอ่ืน รวมท้ัง
ไมดีกวาขอมูลดั้งเดิมดวยเชนกัน ในขณะท่ีวิธีการเลือก
คุณลักษณะแบบ SNR ใหคาประสิทธิภาพในการเลือก
คุณลักษณะท่ีดีกวาวิธีการอ่ืนทุกการทดลอง คิดเปนรอยละ 
100 ของการทดลองท้ังหมด และเม่ือเทียบผลกับขอมูลเดิม 
ยังใหประสิทธิภาพท่ีดีกวา ยกเวน การเลือกคุณลักษณะท่ี 
30 คุณลักษณะ ซ่ึงใหคาเทากันกับขอมูลเดิม แสดงดังภาพท่ี 
4 

 
ภาพที่ 4 ผลการทดลองจําแนกประเภทขอมูลมะเร็งลําไส ดวยวิธีการ
เพ่ือนบานใกลที่สุดเค 
 

4.3 ผลการทดลองกับชุ ดข อ มู ลมะเร็ งต อม
น้ําเหลือง (DLBCL) 

ผลการทดลองจํ าแนกประเภทขอ มูลมะเร็งตอม
น้ําเหลือง ดวยวิธีการเบยอยางงาย รวมกับวิธีการเลือก
คุณลักษณะแบบ สหสัมพันธโคไซน ไมมีคาประสิทธิภาพใด 
ๆ เลย ท่ีใหผลไดดีกวาวิธีการอ่ืน และเม่ือเทียบผลกับขอมูล
เดิม ยังใหประสิทธิภาพท่ีตํ่ากวาท้ังหมด   สวนวิธีการเลือก
คุณลักษณะแบบ ระยะหางยูคลิเดียน ไมมีคาประสิทธิภาพ
ใด ๆ เลย ท่ีใหผลไดดีกวาวิธีการอ่ืน และเม่ือเทียบผลกับ
ขอมูลเดิม ยังใหประสิทธิภาพท่ี ตํ่ากวาท้ังหมดเชนกัน   
ใน ขณ ะ ท่ี วิ ธีก าร เลื อกคุณ ลั กษ ณ ะแบ บ  SNR ให ค า
ประสิทธิภาพในการเลือกคุณลักษณะท่ีดีกวาวิธีการอ่ืนทุก
การทดลอง คิดเปนรอยละ 100 ของการทดลองท้ังหมด 
และเม่ือเทียบผลกับขอมูลเดิม ยังใหประสิทธิภาพท่ีใกลเคียง
กัน โดยใหประสิทธิภาพท่ีดีกวาสําหรับการเลือกท่ีจํานวน 
100 , 90 และ 80 คุณลักษณะ สวนการเลือกท่ีจํานวน 70 , 
60 , 50 , 40 และ 30 คุณลักษณะ ใหประสิทธิภาพเทากับ
การใชขอมูลเดิม และการเลือกท่ีจํานวน  20 และ 10 
คุณลักษณะใหประสิทธิภาพท่ีตํ่ากวาขอมูลเดิม แสดงดังภาพ
ท่ี 5 

 
ภาพที่ 5 ผลการทดลองจําแนกประเภทขอมูลมะเร็งตอมน้ําเหลือง 
ดวยวิธีการเบยอยางงาย 

 
ผลการทดลองจํ าแนกประเภทขอ มูลมะเร็งตอม

น้ําเหลือง ดวยวิธีการเพ่ือนบานใกลท่ีสุดเค รวมกับวิธีการ
เลื อ กคุณ ลั กษ ณ ะแบ บ  สห สั ม พั น ธ โค ไซน  ไม มี ค า
ประสิทธิภาพใดๆ เลย ท่ีใหผลไดดีกวาวิธีการอ่ืน แตเม่ือ
เทียบผลกับขอมูลเดิม ยังใหประสิทธิภาพท่ีดีกวา และ
เทากัน ในบางการทดลอง   สวนวิธีการเลือกคุณลักษณะ
แบบ ระยะหางยูคลิเดียน ไมมีคาประสิทธิภาพใด ๆ เลย ท่ี
ใหผลไดดีกวาวิธีการอ่ืน รวมท้ังไมดีกวาขอมูลด้ังเดิม ยกเวน
ท่ีการเลือกท่ีจํานวน 30 และ 20 คุณลักษณะท่ีไดคาเทากัน
กับขอมูลเดิม ในขณะท่ีวิธีการเลือกคุณลักษณะแบบ SNR 
ใหคาประสิทธิภาพในการเลือกคุณลักษณะท่ีดีกวาวิธีการอ่ืน
ทุกการทดลอง คิดเปนรอยละ 100 ของการทดลองท้ังหมด 
และเม่ือเทียบผลกับขอมูลเดิม ยังใหประสิทธิภาพท่ีดีกวาทุก
ผลการทดลอง แสดงดังภาพท่ี 6 
 

 
ภาพที่ 6 ผลการทดลองจําแนกประเภทขอมูลมะเร็งตอมน้ําเหลือง 
ดวยวิธีการเพ่ือนบานใกลที่สุดเค 

 

5. สรุปผลการทดลอง 
งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการเลือก

คุณลักษณะท่ีมีตอการจําแนกประเภทขอมูล โดยการศึกษา
จะใชขอมูลเกณฑมาตรฐานจํานวน 3 ชุดขอมูล และใช
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วิธีการเลือกคุณลักษณะจํานวน 3 วิธี ประกอบดวย วิธีการ
เลือกคุณลักษณะแบบ สหสัมพันธโคไซน ระยะหางยูคลิ
เดียน และ SNR โดยตัวจําแนกประเภทจะใชโปรแกรม 
WEKA จํานวน 2 วิธี คือ เบยอยางงาย และ เพ่ือนบานใกล
ท่ีสุดเค ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา การเลือกคุณลักษณะ
แบบ SNR  ใหประสิทธิภาพสูงท่ีสุดถึง 5 ใน 6 การทดลอง 
แสดงใหเห็นถึง ประสิทธิภาพของวิธีการเลือกคุณลักษณะ
แบบ SNR สําหรับปญหาการจําแนกประเภทขอมูล 2 กลุม 
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