
 
บทที่ 3 

 

วธีิดาํเนินงานวจิัย 
 

วิธีการดําเนินงานของงานวจิยันี ้ มุง่เน้นเพ่ือค้นหาเทคนิคด้านเหมืองข้อมลูในสร้างโมเดล
การวิเคราะห์โรคอตัโนมตั ิ โดยมีจดุมุง่หมายท่ีจะทดสอบประสทิธิภาพของอลักอริทมึตา่งๆ ท่ีใช้ใน
การทําเหมืองข้อมลูประเภทสงัเคราะห์โมเดลเพ่ือการจําแนกข้อมลู เพ่ือค้นหาอลักอริทมึท่ี
เหมาะสมท่ีสดุสําหรับข้อมลูทางการแพทย์ รวมถงึศกึษาวิธีลดคณุลกัษณะท่ีเหมาะสม โดย
รายละเอียดเนือ้หาในบทนีป้ระกอบด้วยวิธีดําเนินการวิจยั คําอธิบายข้อมลูทัง้ 13 ชดุท่ีใช้ในการ
ทดลองแตล่ะอลักอริทมึ และรายละเอียดวิธีการท่ีใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลลพัธ์จากแตล่ะ
อลักอริทมึ  โดยแบง่ขัน้ตอนการดําเนินงานออกเป็น 3 สว่นดงันี ้ 
 
3.1 การค้นคว้าและทาํการวจิัยแบ่งออกได้เป็น 9 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้

(1) ศกึษาและรวบรวมสรุปงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

(2) ศกึษาวธีิการใช้งานซอฟร์แวร์ท่ีใช้ในการทําเหมืองข้อมลู 

(3) รวบรวมข้อมลูทางการแพทย์เพ่ือทดสอบประสทิธิภาพการวิเคราะห์โรค  

(4) แปลงรูปแบบแฟ้มข้อมลู ให้อยูใ่นรูปแบบท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้กบัซอฟร์แวร์  

(5) วิเคราะห์อลักอริทมึสงัเคราะห์ความรู้ เพ่ือทดสอบอลักอริทมึท่ีใช้เทคนิคท่ีใช้พืน้ฐาน

แตกตา่งกนั โดยใช้อลักอริทมึพืน้ฐาน 7 อลักอริทมึ ซึง่ประกอบด้วย Naïve 

Bayes,Multilayer Perceptron,Radial Basis Function Network, Support Vector 

Machine, K-Nearest Neighbor, Decision Tree, Ripper 

(6) วิเคราะห์เทคนิคประเภท Multiple learning เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพ Classifier โดยใช้

เทคนิค Bagging และ AdaBoost 

(7) วิเคราะห์เทคนิคการลดคณุลกัษณะด้วยวธีิ Correlation-based Feature Subset 

Selection (CFS) และวิธี Feature selection method based on correlation 

measure and relevance & redundancy analysis (FCBF) 
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(8) ทดสอบประสทิธิภาพของแตล่ะอลักอริทมึกบัข้อมลูแตล่ะชดุท่ีรวบรวมไว้ เพ่ือบนัทกึ

พฤตกิรรมการสงัเคราะห์ความรู้ของแตล่ะอลักอริทมึ  

(9) สรุปผลการทดลองและเสนอแนะเทคนิคท่ีเหมาะสมของแตล่ะอลักอริทมึ ในการ

วิเคราะห์โรคอตัโนมตั ิ

 

3.2 แบบจาํลองการวเิคราะห์โรคอัตโนมัต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 แบบจําลองการวิเคราะห์โรคอตัโนมตั ิ

3.3 กลุ่มข้อมูลและประเภทข้อมูล 
ข้อมลูท่ีใช้ในงานวิจยันีไ้ด้มาจากแหลง่ข้อมลูของมหาวทิยาลยัแหง่รัฐแคลฟิอร์เนีย เมือง

เออร์ไวน์ (University of California at Irvine) โดยคดัเลือกมาเฉพาะข้อมลูทางการแพทย์ท่ี
เก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์โรค จํานวนชดุข้อมลูทัง้หมดมี 13 ชดุ จําแนกได้เป็น 4 กลุม่คือ 

3.3.1 ข้อมลูท่ีมีทัง้ข้อความ ตวัเลข ปะปนกนั และไมมี่ข้อมลูสว่นใดสญูหาย (nominal 
data, no missing values) ได้แก่ข้อมลู lymphography และ postoperative-patient  

3.3.2 ข้อมลูท่ีมีทัง้ข้อความ ตวัเลข ปะปนกนั แตมี่ข้อมลูบางสว่นสญูหาย (nominal data,   
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missing values) ได้แก่ข้อมลู primary-tumor, heart-c และ breast-cancer 
3.3.3 ข้อมลูท่ีเป็นตวัเลขทัง้หมด (ยกเว้นคลาส) และไมมี่ข้อมลูสว่นใดสญูหาย (numeric  

data, no missing values) ได้แก่ข้อมลู diabetes, heart-statlog, leukemia และ liver-disorders 
 3.3.4 ข้อมลูท่ีเป็นตวัเลขทัง้หมด (ยกเว้นคลาส) แตมี่ข้อมลูบางสว่นสญูหาย (numeric 
data,missing values) ได้แก่ข้อมลู breast-w, hepatitis, hypothyroid และ lung-cancer 
 
 
 
 
 
 

 
                    Lymphography                                               Postoperative-patient 
 
 
 
 
 

 
 

                    Primary-tumor                                                       Heart-c 
 
 
 
 
 
 
 
         Breast-cancer                                                       Diabetes 
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สามารถสรุปชดุข้อมลู จํานวนแอททริบวิต์ และจํานวนคลาสในแตล่ะชดุข้อมลู ได้ดงันี ้
 
ตารางที่ 3.1 ตารางสรุปชดุข้อมลู 

ชดุข้อมลู ประเภทข้อมลู จํานวน 
ข้อมลู 

แอททริ
บิวต์ 

สญู
หาย 

คลาส 

breast-cancer ข้อมลูการวินิจฉยัการเกิดใหม่ของ
มะเร็งเต้านม 

206 10 Yes 2 

breast-w การวินิจฉยัมะเร็งเต้านมวา่เป็นชนิด
ร้ายแรงหรือไม่ 

699 10 Yes 2 

diabetes ข้อมลูการทดสอบวา่คนไข้สอ่อาการ
โรคเบาหวานหรือไม ่

768 9 No 2 

heart-c ข้อมลูการวินิจฉยัอาการหลอดเลือด
เลีย้งหวัใจตีบ 

303 14 Yes 2 

heart-statlog ข้อมลูการทดสอบวา่คนไข้มีอาการ
ของโรคหวัใจหรือไม ่

270 14 No 2 

hepatitis ข้อมลูการวินิจฉยัตบัอกัเสบ 155 20 Yes 2 
hypothyroid  ข้อมลูการวินิจฉยัตอ่มธยัรอยด์ 3772 30 No 4 
leukemia ข้อมลูการวินิจฉยัโรคมะเร็ง 

ในโลหิต 
72 7130 No 2 

liver-disorders ข้อมลูการวินิจฉยัโรคตบั 345 7 No 2 
lung-cancer  ข้อมลูการวินิจฉยัมะเร็งปอด 32 57 Yes 3 
lymphography ข้อมลูการวินิจฉยัตอ่มนํา้เหลือง 148 19 No 4 
postoperative-
patient 

ข้อมลูการวินิจฉยัสภาพคนไข้หลงั
การผา่ตดั 

90 9 No 3 

primary-tumor ข้อมลูการวินิจฉยัโรคมะเร็งท่ีเกิดกบั
อวยัวะตา่งๆ 

339 18 Yes 22 
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3.4 การวัดประสิทธิภาพ 
วิธีการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบประสทิธิภาพของแตล่ะอลักอริทมึและ เทคนิคการสร้าง

โมเดลการวิเคราะห์โรคอตัโนมตันิัน้ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดสอบอลักอริทมึและเทคนิคตา่งๆ ใน
การสงัเคราะห์โมเดลโดยใช้ซอฟต์แวร์ Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) 
version 3.6 ซึง่เป็นซอฟต์แวร์ท่ีเผยแพร่ฟรี (Open Source Machine Learning Software)  การ
ทดสอบโมเดลการวิเคราะห์โรคอตัโนมตันิัน้ สามารถพจิารณาได้จากคา่ความถกูต้อง โดยใช้วิธีการ
ประเมินความสามารถของแบบจําลอง โดยวดัท่ีประสทิธิผลของการจําแนกข้อมลูตามแนวคดิ
ทางด้านการค้นคืนสารสนเทศ ซึง่ก็คือการวดัคา่ความถกูต้อง (Accuracy) คา่ Sensitivity ของ
คลาสหลกั (True Positive Rate)  คา่ความแมน่ยํา (Precision) และคา่ความระลกึ (Recall) และ
คา่ F-Measurement ซึง่คํานวณได้ดงัตาราง Confusion matrix  

 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.2 Confusion matrix 

TP (a) = จํานวนตวัอยา่งท่ีอยูใ่นกลุม่ Cj และตวัจําแนกทํานายวา่อยูใ่นกลุม่ Cj 
FP (b) = จํานวนตวัอยา่งท่ีไมอ่ยูใ่นกลุม่ Cj และตวัจําแนกทํานายวา่อยูใ่นกลุม่ Cj  
FN (c) = จํานวนตวัอยา่งท่ีอยูใ่นกลุม่ Cj และตวัจําแนกทํานายวา่ไมอ่ยูใ่นกลุม่ Cj 
TN (d) = จํานวนตวัอยา่งท่ีไมอ่ยูใ่นกลุม่ Cj และตวัจําแนกทํานายวา่ไมอ่ยูใ่นกลุม่ Cj 
Cj =  กลุม่ประเภทของข้อมลูทางการแพทย์ท่ีสนใจวดัประสทิธิภาพ 

Accuracy = (a+d)/(a+b+c+d) 
Precision = a/(a+b) 
Recall or True positive rate = a/(a+c) 
F-Measure = 2*Precision*Recall/(Precision+Recall) 
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