
 
บทที่ 2 

 
ทฤษฎีและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 งานวิจยัเร่ือง การค้นหาเทคนิคเหมืองข้อมลูเพ่ือสร้างโมเดลการวเิคราะห์โรคอตัโนมตัิ
ผู้วิจยัได้ศกึษาค้นคว้าข้อมลูท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ได้ข้อมลูสําหรับนํามาพฒันางานวจิยั โดยแบง่ข้อมลู
ในด้านตา่งๆ ดงันี ้
 
2.1 เหมืองข้อมูล  
 การทําเหมืองข้อมลู (Data Mining) หรืออาจจะเรียกวา่ การค้นหาความรู้ในฐานข้อมลู 
(Knowledge Discovery in Databases - KDD) เป็นเทคนิคเพ่ือค้นหาภาพแบบ (pattern) ของ
จากข้อมลูจํานวนมหาศาลโดยอตัโนมตั ิ จดัเป็นขบวนการของการดงึเอาความรู้ออกมาจากข้อมลู
ขนาดใหญ่ โดยใช้ขัน้ตอนวิธีจากวชิาสถิต ิการเรียนรู้ของเคร่ือง และ การรู้จําแบบ หรือในอีกนิยาม
หนึง่ การทําเหมืองข้อมลู คือ กระบวนการท่ีกระทํากบัข้อมลูจํานวนมาก เพ่ือค้นหาภาพแบบ 
แนวทาง และความสมัพนัธ์ท่ีซอ่นอยูใ่นชดุข้อมลูนัน้ โดยอาศยัหลกัสถิต ิ การรู้จํา การเรียนรู้ของ
เคร่ือง และหลกัคณิตศาสตร์  

Data Mining ตามศพัท์ท่ีราชบณัฑิตยสถานกําหนดไว้หมายถงึ การสกดัหรือวเิคราะห์ 
ค้นหาข้อมลูท่ีต้องการจากข้อมลูจํานวนมากได้ หรือกลา่วอีกนยัหนึง่ Data Mining คือ ชดุ 
Software วิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้ถกูออกแบบมาเพ่ือระบบสนบัสนนุความต้องการของผู้ใช้ในการ
ค้นหาข้อมลูท่ีต้องการจากข้อมลูจํานวนมากได้ 

การทําเหมืองข้อมลู มีขัน้ตอนหลกัอยู ่3 ขัน้ตอน (อกุฤษ ปัจฉิม,2546) คือ 
1. Preprocessing คือขัน้ตอนการจดัเตรียมข้อมลู ซึง่การจดัเตรียมข้อมลูนัน้จะต้องทํา

การคดัข้อมลูท่ีไมเ่ก่ียวข้องหรือข้อมลูเสีย (Noise Data) ออกจากแหลง่ข้อมลูดบิเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ี
สมัพนัธ์กนั ในขัน้ตอนนีส้ามารถแบง่เป็นขัน้ตอนยอ่ยดงันี ้

Data cleaning เป็นขัน้ตอนในการกําจดัข้อมลูท่ีเราไมต้่องการ หรือข้อมลูท่ีไมเ่ป็น
ประโยชน์ตอ่การใช้งานหรือข้อมลูท่ีมีความผิดพลาด 

Data integration เป็นขัน้ตอนในการรวบรวมข้อมลูทัง้หมดท่ีมีจากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ มาไว้ 
ด้วยกนั 
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Data selection คือการคดัเลือกข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูท่ีจะใช้วิเคราะห์ เลือกข้อมลูท่ีมี 
ความสมัพนัธ์กนั สง่ผลตอ่กนัและเป็นประโยชน์ตอ่การทํานาย 

Data transformation เป็นการจดัภาพแบบข้อมลูท่ีได้จากขัน้ตอนการคดัเลือกข้อมลู ให้มี
ความเหมาะสมตอ่การทํานาย เช่น การจดัระเบียนข้อมลูท่ีสมัพนัธ์กนัมาไว้ในระเบียนชดุเดียวกนั 
หรือการแปลงคา่ตวัเลขให้อยูใ่นช่วงท่ีกําหนด (Normalization) เป็นต้น  

จากขัน้ตอนทัง้หมดจะเห็นวา่ในขัน้ตอนเบือ้งต้นนี ้ เป็นเพียงแคข่ัน้ตอนในการจดัเตรียม
ข้อมลูเพ่ือจะนําไปใช้เท่านัน้ ยงัไมใ่ช่การใช้ข้อมลูเพ่ือวเิคราะห์แบบจําลอง ซึง่ในขัน้ตอนนีจ้ะเป็น
ขัน้ตอนท่ีใช้เวลาในการดําเนินงานนานท่ีสดุ หากจดัภาพแบบข้อมลูได้ไมเ่หมาะสมแล้วในการ
ทํานายก็จะไมมี่ความแมน่ยํา ผู้ ท่ีทําการเตรียมข้อมลูจงึต้องมีความรู้เก่ียวกบัข้อมลูเหลา่นี ้ เช่น 
การวิเคราะห์โรคอตัโนมตั ิ จําเป็นจะต้องทราบเก่ียวกบัตวัแปรท่ีมีอิทธิพลตอ่การจําแนกประเภท
ของโรค เป็นต้น การทราบถึงปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การทํานายจะทําให้วเิคราะห์ข้อมลูได้ถกูต้องและ
การทํานายจะมีความแมน่ยํา 

2. Data Mining เป็นขัน้ตอนท่ีใช้ในการนําข้อมลูท่ีพร้อมแล้วมาสร้างแบบจําลอง โดยขัน้
แรกจะต้องทําการเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสมกบัภาพแบบชดุข้อมลู พจิารณาปัญหาเช่น ต้องการ
ทํานายประเภทของโรค หรือ ต้องการแบง่ประเภทข้อมลูของโรค หรือต้องการหาปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง 
เป็นต้น หลงัจากได้เทคนิคท่ีเหมาะสมแล้ว จะทําการสอน (Train) ให้แบบจําลองเรียนรู้ลกัษณะ
ของข้อมลูวา่ ชดุข้อมลูทัง้หมดมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร และทิศทางในการวิเคราะห์เป็นอยา่งไร 
โดยในการสอนให้แบบจําลองเรียนรู้นัน้ จําเป็นต้องมีการกําหนดพารามิเตอร์ (Parameter) หรือ
คา่ตวัแปรตา่งๆ ให้เหมาะสม ซึง่ในการพิจารณาคา่พารามิเตอร์นัน้ขึน้อยูก่บัเทคนิคท่ีเลือกใช้ 
ประสบการณ์ในการวิเคราะห์และการลองผิดลองถกู จากนัน้จงึนําแบบจําลองท่ีได้ไปทดสอบหา
คา่ความผิดพลาดของแบบจําลอง โดยการนําข้อมลูจริงท่ีเตรียมไว้สําหรับการทดสอบมาป้อนลง
ในแบบจําลองแล้วดผูลของการทํานายท่ีได้ 

3. Post processing คือขัน้ตอนสดุท้ายของการทําเหมืองข้อมลู เป็นขัน้ตอนการ
ประเมินผลและนําสิง่ท่ีได้มานําเสนอในภาพแบบของการใช้งาน ซึง่ในขัน้ตอนนีห้ากผลการ
ทดสอบ (Test) ไมเ่ป็นท่ีน่าพอใจแล้ว จะต้องทําการจดัภาพแบบข้อมลูใหม ่(หรือเตรียมข้อมลูใหม)่ 
เพ่ือให้ได้ คา่ความถกูต้อง (Accuracy) มากท่ีสดุ หรือคา่ความคลาดเคลื่อนในการทํานายน้อย
ท่ีสดุ (Error) หากคา่ความถกูต้องยงัน้อยอยู ่ หรือความผิดพลาดยงัคงมีอยู ่ หลงัจากเตรียมข้อมลู
ใหม ่ อาจจําเป็นต้องเลือกเทคนิคในการทําเหมืองข้อมลูใหม ่ ซึง่การเพิ่มคา่ความถกูต้องและลดคา่
ความคลาดเคล่ือนจะใช้วธีิใดนัน้ ขึน้กบัปัญหาท่ีเกิดขึน้และในสว่นของขัน้ตอนนีแ้บง่เป็นขัน้ตอน
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ยอ่ยๆ ดงันี ้ 1.Pattern evaluation คือขัน้ตอนการประเมินผลของแบบจําลองท่ีได้วา่ เกิดความ
ผิดพลาดมากน้อยเพียงใด ภาพแบบการทํานายท่ีได้นัน้เป็นไปตามความต้องการหรือไม่ 
2.Knowledge presentation คือการแสดงผลของการทํานายท่ีได้จากแบบจําลอง โดยการนําไป
ทําเป็นภาพแบบท่ีสามารถนําไปใช้ได้ง่าย สะดวกตอ่การใช้งาน เช่น การป้อนข้อมลูเข้า และการ
แสดงผลลพัธ์ เป็นต้น  

จากขัน้ตอนทัง้หมดนี ้ ขัน้ Post processing ก็คือการแสดงผลของสิง่ท่ีได้จากการทํา
เหมืองข้อมลูนัน่เอง ซึง่ผลท่ีได้จากการทําเหมืองข้อมลูนีจ้ะนําไปใช้ในการทํานายจากเหตกุารณ์ท่ี
เกิดขึน้จริง ดงัภาพท่ี 2.1 ซึง่สามารถแสดงขัน้ตอนในการทําเหมืองข้อมลู ระบรุายละเอียดขัน้ตอน
ทัง้หมดเป็นแผนภาพได้ดงัภาพท่ี 2.2 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.1 ขัน้ตอนกระบวนการค้นความรู้จากฐานข้อมลู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 ขัน้ตอนกระบวนการทําเหมืองข้อมลู (Data Mining) 
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เราสามารถสรุปขัน้ตอนของการค้นหาความรู้ใหม ่จากกระบวนการทําเหมืองข้อมลูได้ดงันี ้
 1. เรียนรู้และศกึษาเก่ียวกบัฐานข้อมลูและโปรแกรมท่ีจะใช้ในการทําเหมืองข้อมลู   
 2. การกรองข้อมลูและประมวลผล  (Data cleaning and preprocessing) ข้อมลูท่ีเก็บ
รวมรวมมามีจํานวนมากจะต้องนํามากรอง   เพ่ือเลือกข้อมลูท่ีตรงประเดน็  เพราะบางข้อมลู
อาจจะไมเ่ป็นประโยชน์กบัเรา  ในขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนท่ีเราจะได้มาซึง่คณุภาพของข้อมลู ท่ีจะ
นําไปวิเคราะห์ 
 3. คดัเลือกข้อมลู  (Data selection)  เป็นการระบถุึงแหลง่ข้อมลูท่ีจะนํามาทํา mining  
รวมถึงการนําข้อมลูท่ีต้องการออกจากฐานข้อมลู  เพ่ือสร้างกลุม่ข้อมลูสําหรับพจิารณาในเบือ้งต้น 
และทําการแปลงภาพแบบข้อมลู  (Data transformation)  ลดภาพและจดัข้อมลูให้อยูใ่นภาพแบบ 
เดียวกนัมีภาพแบบ (Format) ท่ีเป็นมาตรฐานและเหมาะสมท่ีจะนําไปใช้กบั Algorithm  และ
แบบจําลองท่ีใช้ทํา Data Mining  
 5.เลือกภาพแบบของการทําเหมืองข้อมลูเช่น Summarization, Classification, 
Regression, Association  และ Clustering เป็นต้น และเลือก Algorithm ท่ีเหมาะสมกลบั
ลกัษณะของงาน    
 6. ทําการค้นหา Patterns ท่ีเราสนใจ และประเมินผล  Pattern และนําเสนอองค์ความรู้    
ในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นการวิเคราะห์ผลลพัธ์ท่ีได้  และแปลความหมาย  และประเมินผลวา่ผลลพัธ์นัน้
เหมาะสมหรือตรงวตัถปุระสงค์หรือไม ่
 7. ใช้องค์ความรู้ท่ีค้นพบ  (Use of discovered knowledge) 
 
2.2 เทคนิคการทาํเหมืองข้อมูล 
 เน่ืองจากการทําเหมืองข้อมลูเป็นเทคนิคในการค้นความรู้จากข้อมลูขนาดใหญ่ การทํา
เหมืองข้อมลูจงึเป็นการรวมเอาศาสตร์ตา่งๆ หลายแขนงมารวมไว้ด้วยกนัโดยไมจํ่ากดัวิธีการท่ีจะ
ใช้ ตวัอยา่งศาสตร์ท่ีใช้เชน่ เทคโนโลยีฐานข้อมลู (Database technology) วิทยาศาสตร์
สารสนเทศ (Information science) สถิต ิ (Statistics) และระบบการเรียนรู้ (Machine learning) 
เป็นต้น ซึง่ศาสตร์ตา่งๆ เหลา่นีจ้ะทําให้เกิดกระบวนการค้นความรู้ในแบบตา่งๆ โดยภาพแบบการ
ค้นความรู้หลกัมีดงันี ้(อกุฤษ ปัจฉิม,2546) 

1.การแบง่ประเภทและการทํานาย (Classification and Prediction) 
จดัเป็นกระบวนการท่ีใช้ในการหาภาพแบบของชดุข้อมลูท่ีมีความใกล้เคียงกนั   หรือ

เหมือนกนัมากท่ีสดุ เพ่ือใช้ในการทํานายชดุข้อมลูวา่อยูใ่นประเภทใดของชดุข้อมลูท่ีได้ทําการแบง่
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ไว้แล้ว ซึง่ชดุข้อมลูท่ีแบง่ไว้เกิดจากการเรียนรู้จากชดุข้อมลูท่ีมีอยูแ่ล้ว (Training data) 
แบบจําลองท่ีเกิดจากการเรียนรู้ สามารถแสดงได้หลายภาพแบบ เช่น กฎการแบง่ (Classification 
rules, IF-THEN) การคํานวณแบบต้นไม้วิเคราะห์ (Decision Tree) การใช้สตูรทางคณิตศาสตร์ 
(mathematical formula) หรือโครงขา่ยใยประสาทเทียม เป็นต้น ในสว่นของการทําต้นไม้วิเคราะห์ 
จะแสดงออกมาในลกัษณะของแผนภมูิโครงสร้างต้นไม้ ซึง่ก้านของต้นไม้จะแสดงถึงความรู้ท่ีได้ 
และใบไม้จะแสดงถึงประเภทชดุข้อมลูท่ีถกูแบง่ออกมา แผนภมูิต้นไม้สามารถแปลงเป็นกฎการ
แบง่ได้ง่ายเพราะลกัษณะของแผนภมูิสามารถเข้าใจได้งา่ย ในสว่นของโครงขา่ยใยประสาทเทียม
นัน้ จะแสดงในลกัษณะของการเช่ือมตอ่ระหวา่งหนว่ยท่ีเกิดขึน้ การทําการแบง่ประเภทนัน้มกัจะ
ใช้ประโยชน์ร่วมกบัการทํานายโดยเฉพาะข้อมลูท่ีเป็นตวัเลข เราจงึอาจมองได้วา่การทํานายเป็น
การบอกถงึคา่ตวัเลขและการบง่บอกประเภทของข้อมลูนัน้ในลกัษณะของการดแูนวโน้ม (trends) 
ท่ีจะเกิดขึน้ ตวัอยา่งเทคนิคของการแบง่ประเภทและการทํานายได้แก่ การคํานวณแบบพนัธกุรรม 
(Genertic Algorithm) การคํานวณแบบต้นไม้วิเคราะห์ และโครงข่ายใยประสาทเทียม (Neural 
Network) เป็นต้น 

2.การวิเคราะห์เพ่ือจดักลุม่ (Clustering Analysis) 
การวิเคราะห์เพ่ือจดักลุม่ จะแตกตา่งกบัการทําการแบง่ประเภทและการทํานายซึง่

วิเคราะห์กลุม่ข้อมลูท่ีมีความคล้ายกนัมากท่ีสดุ ซึง่จะเป็นการจดักลุม่ท่ีแบง่ประเภทโดยไมมี่การ
ระบช่ืุอกลุม่ในช่วงของการสอน แบบจําลองโดยทัว่ไปแล้ววิธีแบบนีจ้ะใช้กบัการจดัการแบง่ข้อมลูท่ี
ไมรู้่วา่จะจดัประเภทไว้ด้วยกนัอยา่งไรดี และการทําการวิเคราะห์นีจ้ะสามารถทําการบง่บอกถึงช่ือ
ของกลุม่ท่ีแบง่ขึน้ได้ด้วย ในการทําการวเิคราะห์เพ่ือจดักลุม่นัน้จะอาศยัพืน้ฐานของความ
เหมือนกนัมากท่ีสดุและความเหมือนกนัน้อยท่ีสดุของกลุม่ นัน่คือข้อมลูท่ีถกูจดัไว้ในกลุม่เดียวกนั
จะมีความคล้ายกนัสงูมาก แตจ่ะแตกตา่งกนักบัข้อมลูท่ีถกูจดัไว้คนละกลุม่ และตวัอยา่งของการ
วิเคราะห์เพ่ือจดักลุม่ได้แก่ การหาคา่เฉลีย่ K (K-mean Algorithm) การรวมและการแบง่กลุม่โดย
จดัลําดบัชัน้ (Agglomerative and Divisive Hierarchical Clustering) และการลําดบัตําแหน่ง
เพ่ือแสดงโครงสร้างการจดักลุม่ (Ordering Points To Identify the Clustering Structure) เป็นต้น 

3. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ (Association Analysis) 
การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เป็นภาพแบบการค้นความรู้โดยการหาสิง่ท่ีเรียกวา่ “กฎความ

ของสมัพนัธ์ (Association rules)” ซึง่จะแสดงความสมัพนัธ์ของคา่ท่ีมีความสมัพนัธ์และมีเง่ือนไข
ท่ีตรงกบัข้อกําหนดและลกัษณะของข้อมลูท่ีมีการเรียนรู้ในภาพของตะกร้าจ่ายตลาด (Market 
Basket) หรือการซือ้ขาย (Transaction) ในการทําการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์กฎท่ีเกิดขึน้นีจํ้าเป็น
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ท่ีจะต้องกําหนดคา่ สนบัสนนุ (Support) และคา่ความมัน่ใจ (Confidence) ซึง่จะเป็นตวักําหนด
วา่กฎท่ีเกิดขึน้นัน้มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัใด และยงัเป็นการช่วยยบัยัง้การเกิดกฎท่ีไมจํ่าเป็น
หรือกฎท่ีมีความเก่ียวข้องกนัน้อยมาก ตวัอยา่งเทคนิคของการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ได้แก่ การ
วิเคราะห์แบบตะกร้าสนิค้า (Market Basket Analysis) การคํานวณแบบแอพพริออรี (The Apriori 
Algorithm) และกฎความสมัพนัธ์แบบหลายระดบั (Multilevel Association Rules) เป็นต้น 

 
2.3 อัลกอริทมึการแบ่งประเภท (Classifier Algorithm) 
 2.3.1 ต้นไม้ตดัสนิใจ (Decision Tree) ต้นไม้จะประกอบด้วยโหนดแทนคณุลกัษณะ และ
โหนดลา่งสดุแทนหมวดหมู ่ การสร้างก่ิงสาขาจะพิจารณาจากคา่ความจริงของคณุลกัษณะ โดย
คา่ท่ีใช้จะมาจากการคํานวณจากคา่ Information Gain การสร้างต้นไม้ตดัสนิใจ C4.5 ใช้คา่
มาตรฐานอตัราสว่นเกน (Gain Ratio) เพ่ือเลือกคณุลกัษณะท่ีจะใช้เป็นรากหรือโหนด ถ้าให้ชดุ
ข้อมลู M ประกอบด้วยคา่ท่ีเป็นไปได้ คือ {m1, m2, …, mn} และให้ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดคา่ m1 มี
คา่เทา่กบั P(mi) จะได้วา่คา่เกนสารสนเทศ (Information Gain) ของ M เขียนแทนด้วย I(M) 
คํานวณได้ดงั (พรพล ธรรมรงค์รัตน์,2008) สมการ 
 
      
ถ้าให้ข้อมลูสอน คือ T และคณุลกัษณะท่ีเป็นโหนด คือ x และมีคา่ทัง้หมดท่ีเป็นไปได้ n คา่ โหนด
ปัจจบุนัจะแบง่ตวัอยา่ง T ออกตามก่ิงเป็น {t1, t2, …, tn} ตามคา่ท่ีเป็นไปได้ของ x ดงันัน้จงึ
สามารถคํานวณคา่เกนสารสนเทศหลงัจากแบง่ตามคณุลกัษณะและคา่มาตรฐานเกน(GAIN)ของ
คณุลกัษณะ x ได้ดงัสมการ 
      
     
    
จากนัน้คํานวณคา่สารสนเทศของการแบง่แยก (Split Information) ของคณุลกัษณะแตล่ะตวั ถ้า
ให้ T คือ ชดุของตวัอยา่ง เม่ือแบง่ตวัอยา่งนีต้ามคณุลกัษณะ x จะได้ชดุของตวัอยา่งยอ่ยในแตล่ะ
ก่ิง คือ {t1, t2, …, tn} จํานวน n ชดุ ตามคา่ท่ีเป็นไปได้ในคณุสมบตั ิ x เม่ือคํานวณคา่สารสนเทศ
ของการแบง่แยกได้ดงัสมการ 
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คํานวนคา่มาตรฐานอตัราสว่นเกน (Gain ratio) ได้จาก  Gain Ratio = Gain – Split 
Information ท้ายสดุจงึเลือกคา่ Gain ratio สงูสดุเป็นคณุลกัษณะเร่ิมต้น และเลือกคณุสมบตัิ
ถดัไปตามคา่ Gain ratio น้อยลงตามลําดบั 

 
 
 
 
 

 
  
 

ภาพที่ 2.3  ต้นไม้ตดัสนิใจ 
 

2.3.2  ซพัพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine) หลกัการของวิธีการนี ้
ใช้เพ่ือหาระนาบการตดัสนิใจในการแบง่ข้อมลูออกเป็นสองสว่น โดยใช้สมการเส้นตรงเพ่ือแบง่เขต
ข้อมลู 2 กลุม่ออกจากกนั โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะพยายามท่ีจะทําการลดความผิดพลาดจากการ
ทํานาย (Minimize error) พร้อมกบัเพิ่มระยะแยกแยะให้มากท่ีสดุ (Maximized Margin) ซึง่ตา่ง
จากเทคนิคโดยทัว่ไปเช่น โครงขา่ยประสาทเทียม (ArtificialNeural Network: ANN) ท่ีมุง่เพียงทํา
ให้ความผิดพลาดจากการทํานายให้ต่ําท่ีสดุเพียงอยา่งเดียว โดยจะใช้ฟังก์ชัน่แม็ปข้อมลูจาก 
Input Space ไปยงั Feature Space และสร้างฟังก์ชัน่วดัความคล้ายท่ีเรียกวา่เคอร์เนลฟังก์ชัน่ 
(Kernel Function) บน Feature Space  เหมาะใช้สําหรับข้อมลูท่ีมีลกัษณะมิตขิองข้อมลูท่ีมี
ปริมาณมาก โดยกําหนดให้ (xi,yi),…,(xn,yn) เป็นตวัอยา่งท่ีใช้สําหรับการสอน n คือ จํานวนข้อมลู
ตวัอยา่ง m คือ จํานวนมติข้ิอมลูเข้า และ y คือ ผลลพัธ์มีคา่ + 1 หรือ -1 (พรพล ธรรมรงค์
รัตน์,2008) ดงัสมการ  (xi,yi),…,(xn,yn) เม่ือ x Є Rm , y Є {+1,-1}    
 สําหรับปัญหาเชิงเส้น มิตข้ิอมลูขนาดสงูได้ถกูแบง่เป็น 2 กลุม่ โดยระนาบตดัสนิใจ ซึง่
คํานวณได้ดงัสมการ และเม่ือ w คือ คา่นํา้หนกัและ b คือคา่ bias สมการ ใช้สําหรับจําแนก
ประเภทของข้อมลู  (w*x)+b=0  โดย     (w*x)+b>0  ถ้า yi = +1 และ (w*x)+b<0 ถ้า yi = -1
 อยา่งไรก็ตามซพัพอร์ทเวกเตอร์แมชชีนมีเคอร์เนลฟังก์ชัน่ (Kernel Function) ท่ีผู้สามารถ
ประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้หลายวธีิโดยผู้วิจยัต้องเลือกเคอร์เนลให้เหมาะสมกบัลกัษณะข้อมลู 
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ภาพที่ 2.4  ซพัพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน 

 
 2.3.3  เนอีฟเบย์ (Naïve-Bayes)  หลกัการของวิธีการนี ้ ใช้การคํานวณความน่าจะเป็นซึง่
ถกูใช้ในการทํานายผล  จดัเป็นเทคนิคในการแก้ปัญหาแบบ classification ท่ีสามารถคาดการณ์
ผลลพัธ์ได้และสามารถอธิบายได้ด้วย        มนัจะทําการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
เพ่ือใช้ในการสร้างเง่ือนไขความน่าจะเป็นสําหรับแตล่ะความสมัพนัธ์ การเรียนรู เบย อย างง ายเป 
นวิธีจําแนกประเภทข อมลูท่ีมีประสทิธิภาพวิธีหนึง่ ท่ีการทํางานท่ีไม ซบัซ อน เหมาะกบักรณีของ
เซตตวัอย างมีจํานวนมากและคณุสมบตั ิ (Attribute) ของตวัอย างไม ขึน้ต อกนั โดยกําหนดให 
ความน า จะเป นของข อมลูท่ีจะเป น (บญุเสริม กิจศริิกลุ,2546) ดงัสมการ 
 
 
  กล ุม vj สําหรับข อมลูท่ีมีคณุสมบตั ิn ตวั X={ a1, a2, …, an } หรือ ใช สญัลกัษณ ว า P( a1, 
a2, …, an | vj) โดยท่ี Π หมายถงึ ผลคณูของค า P( ai | vj) ทัง้หมด i = 1,2,3,…,n และ j = 
1,2,3,…,n  ดงันัน้เราจะได ว า วธีิการจําแนกประเภทแบบเบย อย างง าย ดงัสมการ 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.5  เนอีฟเบย์ 
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2.3.4  เคเนียเรสเนเบอร์ (K-Nearest Neighbor)  หลกัการของวิธีการนี ้ จะจําแนก
ประเภทข้อมลูโดยขึน้กบัข้อมลูท่ีมีคณุสมบตัใิกล้เคียงท่ีสดุ K ตวัจากข้อมลูบนชดุข้อมลูตวัอยา่ง 
ทํางานโดยขึน้กบัระยะทางน้อยสดุจากสมาชิกใหม ่หรือข้อมลูท่ีป้อนถาม (input query instance) 
กบัข้อมลูตวัอยา่งฝึกฝน จะคํานวณหาเพ่ือนบ้านท่ีใกล้ท่ีสดุ K ตวั หลงัจากนัน้เราจะรวบรวม
สมาชิกท่ีใกล้เคียงท่ีสดุ K ตวัแล้วเลือกคลาสท่ีสมาชิกสว่นใหญ่ท่ีในกลุม่ K ดงักลา่วสงักดัอยูม่าก
ท่ีสดุให้กบัสมาชิกใหม ่ ข้อมลูการจําแนกโดยใช้ข้อมลูข้างเคียง K ตวั    ประกอบด้วยแอททริบวิต์
หลายตวัแปร Xi ซึง่จะนํามาใช้ในการแบง่กลุม่ Yi  โดยระบคุา่ตวัเลขจํานวนเตม็บวกให้กบั K ซึง่คา่
นีจ้ะเป็นตวับอกจํานวนของกรณี (case) ท่ีจะต้องค้นหาในการทํานายกรณีใหม ่อลักอริทมึแบบ K-
NN ได้แก่ 1-NN , 2-NN , 3-NN , ………. K-NN  ตวัอยา่ง 2-KNN หมายถงึ อลักอริทมึนีจ้ะค้นหา 
2 กรณีท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบักรณีใหม ่ ( 2 Nearest Cases ) การนําระยะทางท่ีหาได้จาก
สมาชิกใน ข้อมลูตวัอยา่งฝึกฝน มาเรียงลําดบัจากน้อยไปหามากแล้วเลือกสมาชิกท่ีมีระยะทาง 
(Distance) ใกล้เคียงท่ีสดุออกมา K ตวัโดยใช้การวดัระยะทางแบบ Euclidean distance มี
หลกัการคือ การวดัระยะทางระหวา่งสองวตัถ ุ ถ้าวตัถหุ่างกนัมากแสดงวา่วตัถนุัน้มีความคล้ายกนั
น้อย  ถ้ามีคา่น้อยก็แสดงวา่มีความคล้ายคลงึกนัมาก (บญุเสริม กิจศริิกลุ,2546) 

 
 
 
 
           

 
   

ภาพที่ 2.6  เคเนียเรสเนเบอร์ 
  
 2.3.5 กฎของริปเปอร์ หลกัการของวิธีการประกอบด้วย 2 เฟส คือ เฟสแรกทําการระบกุฎ
เร่ิมต้น และเฟสท่ีสองจะระบคุา่ Post-process rule optimizationโดยข้อมลูท่ีถกูการเรียนรู้ 
(Training) จะถกูแบง่ไปเป็น growing set และ pruning set โดยอลักอริทมึนีจ้ะสร้างกฎ
ความสมัพนัธ์ใน greedy ในขณะท่ีสร้างกฎริปเปอร์นัน้ จะหาคา่ท่ีดีท่ีสดุสําหรับ growing set ใน 
rulespace ซึง่จะอธิบายได้จาก BNF หลงัจากได  growing set ก็จะทําการ pruning ข้อมลู เม่ือ
เสร็จจะได้กลุม่ตวัอยา่งท่ีเหมือนกนัออกมาท่ีครอบคลมุกฎของ training set จากนัน้ก็จะลบทิง้  ซึง่ 
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training data ท่ีเหลือจะถกูแบง่ใหมอี่กครัง้หลงัจากเรียนรู้ตามกฎแล้ว เพ่ือช่วยแก้ปัญหาท่ีเกิดมา
จากการแบง่แยกกลุม่ท่ีผิดพลาด ซึง่กระบวนการนีจ้ะกระทําซํา้จนกระทัง่ผลเป็นท่ีนา่พอใจ  
 2.3.6. เครือข่ายฟังก์ชนัฐานรัศมี (Radial Basis Function Network หรือ RBF network) 
เป็นเครือขา่ยไปข้างหน้าประเภทหนึง่ ท่ีได้รับการยอมรับวา่มีประสทิธิภาพสงูเครือขา่ยหนึง่ 
เครือขา่ย RBF แตกตา่งไปจากเครือขา่ยเพอรเซพ็ตรอนแบบหลายชัน้ (multi-layer perceptron) 
ตรงท่ีเครือขา่ย RBF นัน้มีชัน้ซอ่นเร้นเพียงชัน้เดียว   เครือขา่ยฟังก์ชนัฐานรัศมี สามารถพิจารณา
เป็นฟังก์ชนัการสง่ (Mapping function) ของความสมัพนัธ์ระหวา่งคูภ่าพแบบอินพตุและเอาต์พตุ
ได้ โดยการเรียนรู้ของเครือขา่ยเป็นการปรับคา่นํา้หนกัประสาทให้ได้ฟังก์ชนัการสง่ท่ีเหมาะท่ีสดุ 
RBF Neural Network ประกอบด้วยชัน้ข้อมลูเข้า (Input Layer) ขัน้ซอ่น (Hidden Layer) และชัน้
ข้อมลูออก (Output Layer) ซึง่มีเกาซ์เชียนฟังก์ชนั (Gaussian Function) เป็นฟังก์ชนักระตุ้นใน
ชัน้ซอ่น (พรพล ธรรมรงค์รัตน์,2008) ดงัสมการ  
 
        เม่ือ j=1, 2, ..., n 
 
  โดยท่ี    คือ ข้อมลูออกของนิวรอลท่ี j ในชัน้ซอ่น x  คือเวกเตอร์ข้อมลูเข้า cj และ σj คือ 
ศนูย์กลางและช่วงกว้างของนิวรอลท่ี j ตามลําดบั ขอ้มลูออกของโครงขา่ย RBF คํานวนดงัสมการ 
 
 
โดยท่ี n คือจํานวนของนิวรอลในชัน้ซอ่น wj คือนํา้หนกัระหวา่งชัน้ซอ่นและชัน้ข้อมลูออก และ y 
คือผลลพัธ์ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.7  เครือขา่ยฟังก์ชนัฐานรัศมี 
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2.3.7 เพอร์เซป็ตรอนหลายชัน้ (Multi-Layer Perceptron) 
 โครงขา่ยประสาทเทียมแบบ Multi-Layer Perceptron เป็นภาพแบบหนึง่ของโครงขา่ย

ประสาทเทียมท่ีมีโครงสร้างเป็นแบบหลายๆ ชัน้ ใช้สําหรับงานท่ีมีความซบัซ้อนโดยมีกระบวนการ
ฝึกฝนเป็นแบบมีผู้สอน (Supervise) และใช้ขัน้ตอนการสง่คา่ย้อนกลบั (Back propagation) 
สําหรับการฝึกฝนกระบวนการสง่คา่ย้อนกลบั ประกอบด้วย 2 สว่นยอ่ยคือ การสง่ผา่นไปข้างหน้า 
(Forward Pass) การสง่ผา่นย้อนกลบั (Backward Pass) สําหรับการสง่ผา่นไปข้างหน้า ข้อมลูจะ
ผา่นเข้าโครงข่ายประสาทเทียมท่ีชัน้ข้อมลูเข้า และจะสง่ผา่นจากอีกชัน้หนึง่ไปสูอี่กชัน้หนึง่
จนกระทัง่ถึงชัน้ข้อมลูออก สว่นการสง่ผา่นย้อนกลบัคา่นํา้หนกัการเช่ือมตอ่ จะถกูปรับเปล่ียนให้
สอดคล้องกบักฎการแก้ข้อผิดพลาด (Error-Correction) คือผลตา่งของผลตอบท่ีแท้จริง (Actual 
Response) กบัผลตอบเป้าหมาย (Target Response) เกิดเป็นสญัญาณผิดพลาด (Error Signal) 
ซึง่สญัญาณผิดพลาดนีจ้ะถกูสง่ย้อนกลบัเข้าสูโ่ครงขา่ยประสาทเทียมในทิศทางตรงกนัข้ามกบัการ
เช่ือมตอ่ และคา่นํา้หนกัของการเช่ือมตอ่จะถกูปรับจนกระทัง่ผลตอบท่ีแท้จริงเข้าใกล้ผลตอบ
เป้าหมายสญัญาณท่ีมีโครงขา่ยประสาทเทียมแบบ MLP มี 2 ประเภทคือ Function Signal และ 
Error Signal Function Signal เป็นสญัญาณเข้าท่ีมาจากโหนดในชัน้ก่อนหน้า และจะสง่ผา่นไป
ข้างหน้าจากโหนดหนึง่ไปสูอี่กโหนดหนึง่ Error Signal เป็นสญัญาณย้อนกลบัท่ีเกิดขึน้ท่ีโหนดใน
ชัน้ข้อมลูออกของโครงขา่ยประสาทเทียม และถกูสง่ผา่นย้อนกลบัจากชัน้หนึง่ไปสูอี่กชัน้หนึง่ 

หลกัการทํางานของ Multi-Layer Perceptron คือในแตล่ะชัน้ของชัน้ซอ่นตวั (Hidden 
Layer) จะมีฟังก์ชนัสําหรับคํานวณเม่ือได้รับสญัญาณ (Output) จากโหนดในชัน้ก่อนหน้า เรียกวา่ 
Activation Function โดยในแตล่ะชัน้ไมจํ่าเป็นต้องเป็นฟังก์ชนัเดียวกนัก็ได้ ชัน้ซอ่นตวันัน้มีหน้าท่ี
สําคญัคือ จะพยายามแปลงข้อมลูท่ีเข้ามาในชัน้ (Layer) ให้สามารถแยกแยะความแตกตา่งโดยใช้
เส้นตรงเส้นเดียว (Linearly Separable) และก่อนท่ีข้อมลูจะถกูสง่ไปถึงชัน้ข้อมลูออก (Output 
Layer) ในบางครัง้อาจจําเป็นต้องใช้ชัน้ซอ่นตวัมากกวา่ 1 ชัน้ในการแปลงข้อมลูให้อยูใ่นภาพ 
Linearly Separable ในการคํานวณหา Output ในปัญหาการจําแนกทําได้โดยการใสข้่อมลู Input 
เข้าไปในโครงขา่ยประสาทเทียมท่ีเราได้ทําการหาไว้แล้ว จากนัน้ให้ทําการเปรียบเทียบคา่ของ 
Output ใน Output Layer และให้ทําการเลือกคา่ของ Output ท่ีมีคา่สงูกวา่ (Neuron ท่ีมีคา่สงู
กวา่) และทําการรับคา่ของพยากรณ์ท่ีตรงกบั Neuron ท่ีเลือก และให้นําคา่ของ มาเปรียบเทียบกบั
คา่ท่ียอมรับได้ หากคา่ของ อยูใ่นชว่งท่ีรับได้ (Error น้อยกวา่ Error ท่ีเรากําหนด) ก็ให้ทําการรับ
ข้อมลูชดุถดัไป แตห่ากคา่ของ มากกวา่คา่ท่ียอมรับได้ ให้ทําการปรับคา่นํา้หนกัและ Biased ตาม
ขัน้ตอนท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น เม่ือทําการปรับนํา้หนกัเรียบร้อยแล้ว ให้ทําการรับข้อมลูชดุถดัไปและ
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ทําตามขัน้ตอนซํา้อีกรอบจนกระทัง่ถึงข้อมลูชดุสดุท้าย และเม่ือทําข้อมลูชดุสดุท้ายเสร็จ จะ
นบัเป็น 1 รอบของการคํานวณ (1 Epoch) จากนัน้จะทําการหาคา่ผิดพลาดรวมเฉล่ีย จากคา่เฉลีย่
ของ ท่ีได้เก็บคา่เอาไว้ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบวา่คา่โดยเฉล่ียในการจําแนกนัน้ มีคา่น้อยกวา่คา่
ผิดพลาดท่ียอมรับได้หรือไม ่ ถ้าใช่แสดงวา่โครงขา่ยประสาทเทียมท่ีสร้างขึน้นัน้สามารถให้ผลลพัธ์
ท่ีถกูต้องของทกุๆข้อมลูแล้ว จงึทําการจบการเรียนรู้ได้ แตถ้่าไมใ่ช่ ให้กลบัไปทําตามขัน้ตอนแรก 
โดยเร่ิมรับข้อมลูชดุท่ี 1 ใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.8  เพอร์เซป็ตรอนหลายชัน้ 
 

2.4 การลดมิตข้ิอมูล (Feature Selection) 
เน่ืองจากกลุม่ตวัอยา่งของข้อมลูการแพทย์ มีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มปริมาณสงูขึน้ทกุวนั ทําให้

ข้อมลูการแพทย์บางประเภทมีจํานวนคณุลกัษณะมากขึน้ ซึง่จํานวนคณุลกัษณะมีผลตอ่
ประสทิธิภาพของการจําแนกประเภทของโรค เน่ืองจากอลักอริทมึท่ีใช้ในการเรียนรู้เพ่ือสร้างตวั
โมเดลการวิเคราะห์โรคอตัโนมตั ิโดยทัว่ไปไมส่ามารถรองรับการทํางานกบัจํานวนคณุลกัษณะของ
ข้อมลูการแพทย์ท่ีสงูมากได้ดี การลดขนาดข้อมลูจงึเป็นขัน้ตอนหนึง่ท่ีจะต้องทําก่อนการเรียนรู้
ด้วยเคร่ืองจกัรการเรียนรู้ (Machine learning) แตก่ารลดขนาดของคณุลกัษณะข้อมลูการแพทย์ 
ต้องพิจารณาด้วยความระมดัระวงั เน่ืองจากมีความเส่ียงในการท่ีจะกําจดัคณุลกัษณะท่ีสําคญัตอ่
การจําแนกประเภทของโรคออกไป จากการศกึษาพบวา่วิธีการลดคณุลกัษะมีหลากหลายวิธี ซึง่อยู่
บนพืน้ฐานของการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรกบักลุม่เป้าหมาย (Class) รวมถึงการ
สร้างคณุลกัษณะใหมจ่ากคณุลกัษณะเดมิ อาจจะนําคณุลกัษณะพืน้ฐานเหลา่นีม้ารวมกนัเพ่ือให้
เป็นคณุลกัษณะใหม ่(นิเวศ จิระวิชิตชยั,2553) 
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2.4.1 การลดมิตข้ิอมลูโดยใช้ความสมัพนัธ์ของคณุลกัษณะ (Correlation Based 
Feature Selection :CFS) อลักอริธึมนีมี้หลกัการกรองท่ีงา่ย ๆ โดย CFS จะจดัอนัดบักลุม่ยอ่ย
ของมิตข้ิอมลู ตามความสมัพนัธ์ท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของฟังก์ชนัการประมาณแบบ heuristic ซึง่กลุม่
ยอ่ยของมิตข้ิอมลู จะมีความสมัพนัธ์กนัสงูกบัคลาส และไมมี่ความสมัพนัธ์กบัคลาสอ่ืน ๆ สําหรับ
มิตข้ิอมลูท่ีไมเ่ก่ียวข้องอาจจะถกูละทิง้ เพราะมิตข้ิอมลูเหลา่นีอ้าจจะมีความสมัพนัธ์ต่ํากบัคลาส 
มิตข้ิอมลูท่ีซํา้ซ้อนอาจจะ ถกูขจดัออกไปจากกลุม่มิตข้ิอมลูท่ีมีความสมัพนัธ์สงูสมการประเมิน
กลุม่ยอ่ยของมิตข้ิอมลูแบบ CFS (ภทัราวฒุิ แสงศริิ ,2553) แสดง ในสมการ 

 
 
 
โดยท่ี Mi คือ คา่ท่ีค้นหาได้ของมิตข้ิอมลูกลุม่ยอ่ย S ซึง่ประกอบด้วยมิตข้ิอมลู k 
           คือ คา่เฉลี่ยความสมัพนัธ์ของตวัแปรกบัคลาส  
            คือ คา่เฉลี่ยความสมัพนัธ์ระหวา่งมิตขิองข้อมลู 
 
2.4.2 การลดมิตข้ิอมลูโดยใช้การวิเคราห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร (Feature 

selection method based on correlation measure and relevance&redundancy analysis : 
FCBF)  สําหรับนีจ้ะวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของฟังก์ชนัการประมาณใกล้เคียงกบั 
CFS ซึง่กลุม่ข้อมลูท่ีผา่นการกรองจะมีความสมัพนัธ์กนัสงูกบัคลาส โดยมีหลกัการหา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งคูค่ณุลกัษณะและวเิคราะห์ความซํา้ซ้อนของตวัคณุลกัษณะ โดยวิธี FCBF 
จะใช้การจดัอนัดบัจากคา่สมัประสทิธ์ิ (symmetrical uncertainty) เพ่ือมุง่พิจารณาระดบั
คณุลกัษณะกบัเกณฑ์ โดยคา่สมัประสทิธ์ิจะต้องมากกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนด  เพ่ือกําหนดจํานวนตวั
คณุลกัษณะ โดยคณุสมบตัท่ีิซํา้ซ้อนจะถกูกําจดัออกไปเหลือแตต่วัคณุลกัษณะท่ีเดน่ 
 
 
 
2.5 การประเมินโมเดล 

ครอสวาลเิดชัน่ (Cross Validation) คือวิธีการในการคาดการคา่ความผิดพลาดของ
โมเดลหรือ วิธีการท่ีเรานําเสนอโดยพืน้ฐานของวิธีการครอสวาลเิดชัน่คือ การสุม่ตวัอยา่ง 
(Resampling) โดยเร่ิมจากแบง่ชดุข้อมลูออกเป็นสว่นๆและนําบางสว่นจากชดุข้อมลูนัน้มา
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ตรวจสอบ ผลลพัธ์จากการทําครอสวาลเิดชัน่มกัถกูใช้เป็นตวัเลือกในการกําหนดโมเดล เชน่ 
สถาปัตยกรรมเครือขา่ยการสื่อสาร (Network architecture), โมเดลในการคดัแยกประเภท
(Classification model) เช่นในการทํา Classify ข้อมลูโดยใช้เทคนิคของ Data mining เช่น 
Neural Network หรือ Decision Tree นัน้จะต้องมีการแบง่ข้อมลูออกเป็นชดุสอนและชดุทดสอบ 
แตใ่นบางครัง้อาจเกิดปัญหาจากการเลือกข้อมลูท่ีดีและ ง่ายมาเป็นข้อมลูชดุทดสอบทําให้ผลการ 
Classify นัน้ดีเกินจริง ดงันัน้จะมีการคดิวิธี k-fold cross validation ขึน้มาแก้ปัญหา 

การแบง่ข้อมลูแบบ K - fold cross-validation คือการแบง่ข้อมลูออกเป็น K ชดุเท่าๆกนั 
และทําการคํานวณคา่ความผิดพลาด K รอบ โดยแตล่ะรอบการคํานวณข้อมลูชดุหนึง่จากข้อมลู K 
ชดุจะถกูเลือกออกมาเพ่ือเป็นข้อมลูทดสอบ และข้อมลูอีก K - 1 ชดุจะถกูใช้เป็นข้อมลูสําหรับการ
เรียนรู้ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้K - fold Cross Validation ( K = 5) ชดุข้อมลูหลงัจากทําการแบง่ออก 
เป็น 5 ชดุข้อมลูยอ่ยเทา่ๆกนั โดยแตล่ะกลอ่งคือชดุข้อมลูยอ่ย 1 ชดุ ดงัภาพ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.9  K - fold Cross Validation ( K = 5) 
 

จากวธีิการข้างต้นนัน้จะได้คา่ความผิดพลาดของแตล่ะรอบการคํานวณ ซึง่ประกอบด้วย 
e1, e2, e3, e4 และ e5 โดยปรกตแิล้วนัน้ การหาคา่เฉล่ียความผิดพลาด และใช้คา่นัน้เป็นตวัแทน
ของความผิดพลาดของโมเดลหรือวิธีการท่ีนําเสนอ ซึง่สามารถแสดงได้ดงัสมการตอ่ไปนี ้Average 
Error = ( e1 + e2 + .... + eK )/ K จากตวัอยา่งในข้างต้นนัน้ ข้อดีของวิธีการนีคื้อข้อมลูในแตล่ะ
ชดุท่ีทําการแบง่จะถกูทดสอบอยา่งน้อย 1 ครัง้ และถกูเรียนรู้ทัง้หมด K -1 ครัง้ โดยในขัน้ตอน
เหลา่นีเ้ราสามารถกําหนดได้วา่ต้องกาขนาดข้อมลูขนาดใด และต้องการทําการคํานวณเป็น
จํานวนรอบเทา่ใด แตอ่ยา่งไรก็ตามเม่ือมองในมมุกลบักนัวิธีการนีใ้ช้เวลาในการคํานวณเป็น K 
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เท่า ซึง่ในความเห็นสว่นตวัเวลานัน้ไมเ่ป็นปัจจยัสําคญัตอ่การวดัผลเม่ือเทียบกบักบัความถกูต้อง
ของการวดัผล 
 
2.6 งานวจิยัที่เก่ียวข้อง 

ณฐัวรรณ รัตนากรกลุ (2545) ได้ทําวิจยัเร่ือง ระบบจําแนกประเภทโครงสร้างของโปรตีน
โดยใช้เทคนิค Data Mining มีจดุประสงค์เพ่ือพฒันาระบบจดัแบง่ประเภทโครงสร้างของโปรตีน
เพ่ือรองรับการค้นพบชนิดของโปรตีนใหม่ๆ  งานวิจยันีไ้ด้ใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมลู 2 เทคนิค 
คือ การจดัแบง่ประเภทข้อมลู (Data Classification) และ การค้นหากฎความสมัพนัธ์ 
(Association Rules Discovery) มาประยกุต์ใช้ในการสร้างระบบจดัแบง่ประเภทโครงสร้างของ
โปรตีน ข้อมลูท่ีนํามาเรียนรู้เพ่ือสร้างระบบ คือ ข้อมลูเก่ียวกบัภาพแบบลําดบักรดอะมิโนท่ีมีความ
สอดคล้องในกลุม่โปรตีน ข้อมลูเก่ียวกบัฟังก์ชนัการทํางานของโปรตีน และแหลง่ท่ีมาของโปรตีน 
ผลท่ีได้สามารถสร้างกฎความสมัพนัธ์ได้ระหวา่งประเภทข้อมลู 

อจัฉรา วรารักษ์ (2547) ได้ทําวิจยัเร่ือง Data Mining เทคนิค กบัการจดัการข้อมลู 
HIV/AIDS โดยข้อมลูท่ีนํามาเรียนรู้คือ ข้อมลูทัว่ไปของคนไข้ ข้อมลูการให้ยา และอาการของคนไข้
โรคเอดส์ โดยเลือกเทคนิค Association Rules เป็นอลักอริธึมการทําเหมืองข้อมลูและใช้ซอฟต์แวร์ 
IBM’s Intelligent Miner วิเคราะห์ข้อมลู จากจํานวนข้อมลูทัง้หมด 420,000 ข้อมลู สามารถสร้าง
กฎความสมัพนัธ์ได้ 79 กฎ แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งโรคและอาการท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ สามารถ
แสดงคา่เปอร์เซน็ต์ Support เปอร์เซน็ต์ Confidence ของแตล่ะความสมัพนัธ์ได้ 

ศกุร์ใจ วฒุิกิจโกศล (2551) ได้ทําวิจยัเร่ือง การใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมลูในผู้ ป่วยข้อ
ไหลต่ดิ โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า เพ่ือหาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การรักษาและสร้างกฎความสมัพนัธ์ท่ี
น่าสนใจเพ่ือเป็นแนวทางช่วยสนบัสนนุการตดัสนิใจเลือกเทคนิคการรักษาสําหรับ     นกักายภาพ 
บําบดัโรงพยาบาลพระนัง่เกล้า โดยใช้ข้อมลูผู้ ป่วยโรคข้อไหลต่ดิท่ีไมมี่โรคประจําตวัและไมไ่ด้เกิด
จากอบุตัเิหตมุารับการรักษาทางกายภาพบําบดัโรงพยาบาลพระนัง่เกล้าท่ีรักษาหายในช่วงปี พ.ศ. 
2548-2550 จํานวน 550 ราย มีการเตรียมข้อมลูเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีถกูต้อง และหาปัจจยัท่ีมีผลตอ่
การรักษา จากนัน้วิเคราะห์โดยการทําเหมืองข้อมลูด้วยเทคนิค Cluster และ Association Rule 
เลือกกฎความสมัพนัธ์ท่ีน่าสนใจด้วยคา่สนบัสนนุของกฎไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 20 และคา่ความเช่ือมัน่
ไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 90 ผลการศกึษาพบวา่มีปัจจยั อาย ุ ระยะเวลาท่ีเป็น องศาการยกแขน การไขว้
หลงั ระดบัความเจ็บปวด และเทคนิคการรักษาท่ีมีผลตอ่การรักษา การแบง่กลุม่ด้วยเทคนิค 
Cluster พบวา่สว่นใหญ่มีการจดักลุม่องศาการยกแขนท่ีกว้างไมเ่หมาะสมในการนํามาใช้กบัผู้ ป่วย 
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สว่นการแบง่กลุม่ตามการทํางานของข้อไหล ่มีการสร้างกฎความสมัพนัธ์ได้องค์ความรู้ใหมใ่นภาพ
ของกฎความสมัพนัธ์ท่ีน่าสนใจ  

ภทัราวฒุ ิแสงศริิ (2553) ได้ทําวิจยัเร่ือง การคดัแยกประเภทของมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดย
ใช้วิธีการจดัอนัดบัร่วมกบัเทคนิคซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน โดยการค้นหากลุม่ยอ่ยของยีนท่ีมี
อํานาจจําแนก เป็นปัญหาท่ีสําคญัสําหรับงานวิจยัทางด้านชีววทิยา เน่ืองจากมีจํานวนยีนเพิม่ขึน้
เป็นจํานวนมาก ดงันัน้เทคนิคการลดมิตขิองข้อมลู จงึเป็นประโยชน์ในการชว่ยค้นหากลุม่ยอ่ยของ
ยีนสาเหตเุน่ืองจากเม่ือข้อมลูมีจํานวนมิตหิรือตวัแปรมาก ทําให้ข้อมลูเกิดการกระจาย (data 
sparse) และทําให้เกิดปัญหามิตข้ิอมลู (Curse of Dimensionality) งานวิจยันีจ้ะนําเอาข้อมลูยีน
ของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลนั (Acute Leukemia) ซึง่มีจํานวนมิตขิองข้อมลู 7,129 
มิต ิแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ ALL และ AML มาทําการทดลองและเพ่ือเปรียบเทียบประสทิธิภาพ
ของการลดมิตข้ิอมลู ระหวา่งวิธี Correlation Based Feature Selection, Gain Ratio และ
Information Gain โดยนําผลลพัธ์ท่ีได้จากการลดมิตมิาเป็นข้อมลูอินพตุของ ซพัพอร์ตเวกเตอร์ 
แมชชีน (Support Vector Machine) เพ่ือคดัแยกประเภทของโรคมะเร็ง ซึง่ผลการทดลองแสดงให้
เห็นวา่การลดข้อมลูโดยวิธี Gain Ratio และ Information Gain มีความเหมาะสม  
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