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การแยกแยะแบบหลายมุมมองใชก้ับขอ้มูลที่มีหลายมุมมองเช่นขอ้มูลรูปภาพที่มี

ด้านหน้า และด้านข้าง โดยเราจะท าการจ าแนกประเภทโดยรวมข้อมูลจากมุมมองต่างๆ  เข้า
ดว้ยกันท าใหไ้ดป้ระสิทธิภาพดีขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับการใชข้อ้มูลแบบมุมมองเดียวดังนัน้จึงมี
นักวิจัยขยายแนวคิดการแยกแยะแบบหลายมุมมองมาใชก้ับข้อมูลแบบมุมมองเดียว  โดยแบ่ง
ฟีเจอรอ์อกเป็นหลายกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มจะเป็นตัวแทนของหนึ่งมุมมอง อย่างไรก็ตามยังไม่มีใคร
เสนอวิธีการแยกแยะขอ้มูลออกเป็นหลายมุมมองอย่างเป็นระบบ  โดยนักวิจัยมักมีสมมติฐานว่า 
เรามีขอ้มูลในหลายมุมมองอยู่แลว้ แต่ในการศึกษานี ้เราน าเสนอวิธีการที่เป็นระบบในการสรา้ง
ขอ้มลูแบบหลายมุมมองขึน้จากขอ้มลูแบบมุมมองเดียว โดยใชเ้ทคนิคการเปลี่ยนแกนของขอ้มูล
ไดแ้ก่ PCA และ LDA การจ าแนกแยกแยะแบบหลายมมุมองที่น าเสนอนีใ้ชเ้ทคนิคการโหวตเสียง
ส่วนใหญ่ โดยการรวมผลการจ าแนกแยกแยะจากตัวจ าแนกหลายๆตัวที่ถูกเทรนดว้ยขอ้มูลจาก
มุมมองที่แตกต่างกัน ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นว่าวิธีการน าเสนอนีม้ีประสิทธิภาพมากกว่าวิธี
จ าแนกแยกแยะแบบมมุมองเดียว 
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Multiview classification is a technique used with data sets with different views, 

for example image data sets taken from front and side views. This type of classification is 
performed collaboratively using data from different views leading to a better performance 
compared with using data from a single view. Recently, researchers have extended the 
idea to address ordinary data sets with single view by dividing their features to several 
sets of features, each of which is considered as one view. However, there is no systematic 
way in dividing whole features into different views. Many researchers assume that multiple 
view data are provided in advance. In this study, a systematic approach was proposed 
to generate multiview data sets from a single view data set using coordinate 
transformation algorithms including PCA and LDA. The proposed Multiview classification 
uses a majority vote to combine classification results from classifiers trained using data 
from different views. The experimental results showed that the proposed method 
outperformed the single-view classification method. 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
ในปัจจุบนัการน าเทคนิคการเรียนรูข้องเครื่องมาใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลนัน้มีกันอย่าง

แพร่หลาย แต่นกัวิจยัส่วนมากจะใชว้ิธีการวิเคราะหข์อ้มลูแบบมมุมองเดียว ซึ่งมีหลายวิธีดว้ยกัน 
เช่น เทคนิคตน้ไมต้ัดสินใจ (Decision Tree) (กุล ลินิน อนนัต.  2014) เทคนิคการแบ่งกลุ่มขอ้มูล
แบบเคมีน (K-Means) (พรหม ส ุพจน ์เฮง พระ.) เทคนิคการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั (Principal 
Component Analysis: PCA) (วิทวัส วิทยา ไกร เลิศ; พิลึก สุเมธ.  2559; เมืองแก้ว ธีร ยุทธ์.  
2012; พุ่มล าเจียก ธนพล.  2559)  เทคนิคการวิเคราะห์จ าแนกประเภทเชิงเส้น (Linear 
Discriminant Analysis: LDA) (พุ่มล าเจียก ธนพล.  2559; Kumar Rajiv; และคนอ่ืน ๆ.  2012) 
เทคนิคการหาเพื่อนบา้นใกลเ้คียงกนัมากที่สดุ (K-nearest neighbor: K-NN) (สินสมบูรณท์อง สรุ
วัชร ศรีเปารยะ และสายชล.  2560; ทองค า ภูริพัทร.์  2559) วิธีการถดถอยลอจิสติก (Logistic 
Regression) (สินสมบรูณท์อง สรุวชัร ศรีเปารยะ และสายชล.  2560) เป็นตน้ ถึงแมเ้ทคนิคขา้งตน้
ที่ได้กล่าวมานั้นมีความแม่นย าในระดับหนึ่ง แต่ทว่า ในช่วงหลังมานี ้ ได้มีการน าเทคนิคการ
วิเคราะหแ์บบหลายมุมมอง (Zhao Jing; และคนอ่ืน ๆ.  2017) มาช่วยในการแยกแยะขอ้มูลเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของการท างาน 

ในบทความนีเ้ราน าเสนอแนวความคิดการสรา้งข้อมูลแบบหลายมุมมองขึน้จากขอ้มูล
แบบมุมมองเดียว ซึ่งเป็นขอ้มูลที่ใชก้ันในปกติ โดยใชเ้ทคนิคของการเรียนรูแ้บบกลุ่ม  (ปรเมษฐ์ 
ธันวานนท ์ชยักร ยิ่งเสร, และ วรพล พงษ์เพ็ชร.) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ โดยขัน้แรก เราจะสรา้ง
ขอ้มลูในมมุมองที่แตกต่างกัน จากขอ้มลูมมุมองเดียว โดยใชเ้ทคนิคการบิดแกนขอ้มลูชนิดต่างๆ 
ไดแ้ก่ เทคนิคการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั (Principal Component Analysis: PCA) (เมืองแกว้ 
ธีร ยุทธ์.  2012; พิลึก สุเมธ.  2559; พุ่มล าเจียก ธนพล.  2559; วิทวัส วิทยา ไกร เลิศ.) และ 
เทคนิคการวิเคราะหจ์ าแนกประเภทเชิงเสน้ (Linear Discriminant Analysis: LDA) (พุ่มล าเจียก 
ธนพล.  2559; Kumar Rajiv; และคนอ่ืน ๆ.  2012) จากนัน้ เราจะน าขอ้มลูแต่ละมมุมองไปสรา้ง
ตวัแยกแยะส าหรบัแต่ละมมุมองขึน้มา โดยใชเ้ทคนิคพืน้ฐานที่ใชก้นัอยู่ทั่วไป ไดแ้ก่ เทคนิคตน้ไม้
ตัดสินใจ หรือ เทคนิคการหาเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันมากที่สุด เมื่อไดต้ัวแยกแยะส าหรับแต่ละ
มมุมองที่แตกต่างกนัแลว้ เราจะรวมค าตอบของตวัแยกแยะจากทุกมมุมองดว้ยการใชเ้ทคนิค การ
เรียนรูแ้บบกลุม่ 
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โดยเทคนิคการเรียนรูปแบบกลุ่มนี ้ไดม้ีงานที่ศึกษามาก่อนหนา้นี ้เช่น (ปรเมษฐ์ ธันวา
นนท์ ชัยกร ยิ่งเสร , และ วรพล พงษ์เพ็ชร.) ได้ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบรวมกลุ่ม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ โดยใช้เทคนิคการจ าแนกประเภทแบบการสุ่มป่าไม้ (Random 
Forest) (Zhao Jing; และคนอ่ืน ๆ.  2017) เทคนิคการจ าแนกประเภทแบบซพัพอรต์เวกเตอรแ์ม
ชชีน (Support Vector Machines: SVM) (ทองค า ภูริพัทร์.  2559) เทคนิคการหาเพื่อนบ้าน
ใกลเ้คียงกนัมากที่สดุ (K-nearest neighbor: K-NN) (สินสมบรูณท์อง สรุวชัร ศรีเปารยะ และสาย
ชล.  2560; ทองค า ภรูพิทัร.์  2559) และเทคนิค Naïve Bayes (นพมาศปักเข็มและคณะ ข.  2560) 
ในการท านายราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยเมื่อใชเ้ทคนิคการเรียนรู้
แบบรวมกลุ่ม (Ensemble Model) (ปรเมษฐ์ ธันวานนท์ ชัยกร ยิ่งเสร, และ วรพล พงษ์เพ็ชร.) 
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการพยากรณไ์ด ้5-14% และเพิ่มผลตอบแทนในการลงทนุ 1-3% และ
ปัจจยัหลกัที่ส  าคญัที่ท าใหป้ระสิทธิภาพเพิ่มขึน้คือ ขอ้มลูดชันีชีว้ดัทางเทคนิค และจ านวนวนัที่ถือ
หุน้ เดช ธรรมศิร ิและพยงุมีสจั (สจั เดช ธรรม ศิรพิยงุ มี.  2011) ไดน้ าเสนอการจ าแนกขอ้มลูดว้ย
วิธีแบบรว่มกนัตดัสินใจจากพืน้ฐานของเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม และ
เทคนิคซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชีนร่วมกบัการเลือกตวัแทนที่เหมาะสมดว้ยขัน้ตอนวิธีเชิงพนัธุกรรม  
โดยใชข้อ้มูล Australian Credit ผลที่ไดใ้ชเ้ทคนิคตน้ไมต้ัดสินใจ 3 โมเดล และเทคนิคโครงข่าย
ประสาทเทียม 2 โมเดลผลลพัธ์ความถูกตอ้งเท่ากับ 89.01% ส่วนขอ้มูล German Credit ไดใ้ช้
เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ 6 โมเดล และเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม 5 โมเดล ไดล้พัธค์วามถูกตอ้ง
เท่ากับ 71.50%  และสุดทา้ยขอ้มูล Bankruptcy Data  ใชก้ารจ าแนกขอ้มูลทั้งหมด 10 โมเดล
ร่วมกนั ซึ่งประกอบดว้ยเทคนิคซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชีน 4 โมเดล เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ 4 โมเดล 
และเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม 2 โมเดล ผลลพัธค์วามถูกตอ้งเท่ากบั 71.50% จากผลที่ไดน้ัน้
ท าใหเ้ห็นว่าการใชเ้ทคนิคร่วมกันตัดสินใจสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นย าในการ
จ าแนกขอ้มลูไดม้ากกว่าการใชม้มุมองเดียว 

1.2 วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อศึกษาทฤษฎี และวิธีการแยกแยะประเภทแบบหลายมุมมอง โดยใชข้อ้มูลใน

หลายๆ มมุมอง มาวิเคราะห ์
(2) เพื่อเปรียบเทียบการจ าแนกประเภทโดยใชข้อ้มูลแบบมุมมองเดียวกับการจ าแนก

ประเภทที่ใชข้อ้มลูแบบหลายมมุมอง 
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1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
(1) ขอ้มลูที่น ามาทดลองมาจาก Public Data จาก UCI  
(2) สรา้งแบบจ าลองโดยใชก้ารแปลงพิกดัเพื่อสรา้งขอ้มลูแบบหลายมมุมอง ไดแ้ก่ PCA 

และ LDA 
(3) สรา้งตัวแยกแยะโดยใชข้อ้มูลจากหลายมุมมองดว้ยเทคนิค Decision Tree, K-NN 

แบบ Ensemble 
(4) เปรียบเทียบผลกบัแบบจ าลองที่ใชก้นัโดยทั่วไป 

1.4 วิธีด าเนินการวิจัย 
(1) ศกึษาและทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
(2) ศึกษาเทคนิค PCA, LDA และอลักอริทึมการท านายโดยใชก้ารเรียนรูข้องเครื่องแบบ

ต่างๆ 
(3) เปรียบเทียบผลการท างานของแบบจ าลองที่น าเสนอกับแบบจ าลองที่ใชโ้ดยทั่วไป

โดยใชช้ดุขอ้มลูจาก UCI Data set 
(4) วดัผลและเปรียบเทียบความแม่นย าในแบบต่างๆ 
(5) ประเมินผล และสรุปผลงานวิจยั 

1.5 ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
(1) ไดอ้งคค์วามรูเ้ก่ียวกบัการจ าแนกประเภทแบบหลายมมุมอง 
(2) ไดอ้งคค์วามรูเ้ก่ียวกบัการสรา้งขอ้มลูแบบหลายมมุมองจากขอ้มลูมมุมองเดียว 
(3) สามารถน าความรูจ้ากการจ าแนกประเภทแบบหลายมุมมอง และการสรา้งข้อมูล

แบบหลายมมุมองไปใชก้บัขอ้มลูอื่นๆ ได ้
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บทที ่2  
ภูมิหลัง ทฤษฎ ีและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งนีจ้ะมีเนือ้หาที่เก่ียวกบัภมูิหลงั ทฤษฎีในการเปรียบเทียบ 
การแยกแยะแบบหลายมมุมอง การวดัผลลพัธค์วามถูกตอ้งแม่นย าในการท านาย และงานวิจยัที่
เก่ียวขอ้งซึ่งแบง่ออกเป็น 2 หวัขอ้ย่อยๆ คือ  

2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับ Machine Learning 
2.1.1 Logistic Regression 

สมการถดถอยลอจิสติค เป็นการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อศึกษาหาความสมัพันธร์ะหว่าง
ตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระ และน าสมการถดถอยที่ได้ไปพยากรณ์ค่าตัวแปรตามหรือไป
ประมาณเมื่อก าหนดค่าตวัแปรอิสระได ้โดย logistic นีจ้ะใหค่้า Class เพียง 2 ค่าคือ ใช่ หรือ ไม่ใช ่
เท่านัน้ โดยพิจรณาจากค่าความน่าจะเป็นที่ไดจ้ากโมเดล 

2.1.2 Decision Tree 
ตน้ไมต้ดัสินใจเป็นเทคนิคที่ใหผ้ลลพัธใ์นลกัษณะของโครงสรา้งตน้ไม ้เมื่อมีขอ้มลูที่

ตอ้งการจดักลุ่มก็จะน าคณุลกัษณะต่างๆ ของขอ้มลูไปเทียบกันตามกิ่งของตน้ไมจ้นกระทั่งถึงใบ
ล่างสดุ ซึ่งเป็นกลุ่มของขอ้มลูที่เหมือนกนั โดยภายในตน้ไมจ้ะประกอบดว้ยโหนด โดยแต่ละโหนด
มีคณุสมบติัเป็นตวัทดสอบกิ่งของตน้ไม ้แสดงถึงค่าที่เป็นไปไดข้องคณุลกัษณะที่เลือกมาทดสอบ 
และใบ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ลา่งสดุของตน้ไมต้ดัสินใจ แสดงถึงกลุ่มของขอ้มลู ก็คือผลลพัธท์ี่ไดจ้ากการ
ท านาย โหนดที่อยู่บนสดุของตน้ไมเ้รียกว่า โหนดราก 
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ที่มา: (Müller Sarah Guido and Andreas.  2016) Introduction to Machine Learning 
with Python (p. 70) 

ภาพประกอบ 1 ตวัอย่าง Decision Tree 

จากภาพประกอบ 1 จะเป็นการแสดงแบบจ าลองการแยกแยะระหว่างสัตวส์ี่ชนิด
ดว้ยกนัคือ เหยี่ยว นกเพนกวิน ปลาโลมา และหมี โดยใชค้ณุลกัษณะของตน้ไมต้ดัสินใจคือ มีขน
หรือไม่ สามารถบินไดไ้หม และมีครีบไหม เป็นตน้ 

2.1.3 K-Nearest Neighbor 
การหาเพื่อนบา้นใกลท้ี่สุดเป็นการใชก้ารจัดแบบแบ่งคลาส โดยใชก้ารตัดสินใจว่า 

คลาสไหนที่จะแทนเงื่อนไขหรือกรณีใหม่ๆ ได ้โดยท าการตรวจสอบจ านวนบางจ านวน ของกรณี
หรือเงื่อนไขที่เหมือนกนัหรือมีความใกลเ้คียงมากที่สดุ โดยหาจากผลรวมของจ านวนเงื่อนไข หรือ
กรณีต่างๆ ส าหรับแต่ละคลาส ก าหนดเงื่อนไขใหม่ๆ ให้คลาสที่มีความเหมือนกันกับคลาสที่
ใกลเ้คียงกนัมากที่สดุ 

วิธีการท างาน 
เทคนิคของขั้นตอนวิธีการหาเพื่อนบ้านที่ใกล้กันที่สุด เป็นการหาระยะห่าง

ระหว่างแต่ละตวัแปรที่อยู่ในขอ้มลู จากนัน้ก็จะท าการค านวณค่าออกมา ซึ่งวิธีนีจ้ะเหมาะส าหรบั
ขอ้มูลแบบตัวเลข ซึ่งตัวแปรที่เป็นค่าแบบไม่ต่อเนื่อง ก็ยังสามารถน ามาหาค่าไดเ้พียงแต่ตอ้งท า
การจดัการแบบพิเศษ เช่น ถ้าหากเป็นสีจะใชอ้ะไรวดัความแตกต่างระหว่างสี จากนัน้ตอ้งมีวิธีใน
การรวมค่าระยะห่างของ แอททริบิวต์ ในทุกค่าที่วัดได ้ เมื่อสามารถค านวณระยะห่างระหว่าง
เงื่อนไขต่างๆ ได ้จากนัน้ก็เลือกชุดของเงื่อนไขที่จะน ามาท าการจัดคลาส มาเป็นฐานส าหรบักับ
การจดัคลาสของเงื่อนไขใหม่ๆ ได ้และจะตดัสินไดว้่าขอบเขตของจุดขา้งเคียงควรจะมีขนาดเท่าไร 
และอาจมีการตดัสินใจดว้ยว่าจะนบัจ านวนจดุขา้งเคียงไดอ้ย่างไร โดยขัน้ตอนมีดงันี ้
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1. ก าหนดขนาดของ K (ควรเป็นเลขคี่) 
2. ค านวณระยะห่าง ของขอ้มลูที่ตอ้งการพิจารณากบักลุม่ขอ้มลูตวัอย่าง 
3. จัดล าดับของระยะห่าง และเลือกชุดขอ้มูลที่ใกลจุ้ดที่ตอ้งการพิจารณาตาม

จ านวน K ที่ก าหนดไว ้
4. พิจารณาขอ้มูลจ านวน K ชุด และสงัเกตว่ากลุ่มไหนที่อยู่ใกลจุ้ดที่พิจารณา

จ านวนมากที่สดุ 
5. ก าหนด class ใหก้บัจดุที่จะพิจารณาที่ใกลจ้ดุพิจารณามากที่สดุ 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/K-nearest_neighbors_algorithm 

ภาพประกอบ 2 แสดงการท างานของ K-NN 

จากภาพประกอบ 2 ตอ้งการจะหาค าตอบของวงกลมว่าควรจะจดัอยู่ในกลุ่ม
ใดของขอ้มลู ซึ่งจากภาพจะเห็นเสน้วงกลมเสน้ทึบ โดยไดม้ีการก าหนดค่าของ K ใหเ้ท่ากบั 3 จึงมี
การจับกลุ่มของขอ้มูลที่ใกลก้ับวงกลมที่ตอ้งการหาค าตอบจ านวน 3 ตัว ที่อยู่ในวงกลมเสน้ทึบ 
พบว่าภายในเสน้วงกลมเสน้ทึบนั้นมีภาพสามเหลี่ยมจ านวน 2 ภาพ ซึ่งมีจ านวนมากกว่าภาพ
สี่เหลี่ยมที่มีจ  านวน 1 ภาพ จึงมีผลให ้วงกลมที่ตอ้งการหาค าตอบนัน้ จะไดค้ าตอบเป็นสามเหลี่ยม 
และเมื่อมีการก าหนดค่า K ใหม่ใหค่้า K เท่ากับ 5 จะไดจ้ านวนขอ้มูลที่อยู่ในวงกลมเสน้ประที่มี
จ านวนขอ้มลูที่ใกลก้ับวงกลมที่ตอ้งการหาค าตอบจ านวน 5 ขอ้มลูดว้ยกนั โดยจ านวนสี่เหลี่ยมมี
ทัง้หมด 3 ภาพ และจ านวนสามเหลี่ยมมีทัง้หมด 2 ภาพ ท าใหว้งกลมที่ตอ้งการหาค าตอบนัน้ จะ
ตอบว่าเป็นสี่เหลี่ยมเพราะภาพสี่เหลี่ยมนัน้มีมากท่ีสดุ 
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2.1.4 Principal Components Analysis (PCA)   
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั เพื่อลดขนาดเมทริกของตัวแปร  โดยเป็นเทคนิคการ

เปลี่ยนมมุของขอ้มลูโดยการตัง้แกนใหม่ขึน้มาโดยเปลี่ยนจากแกนเดิม ซึ่งจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่
ขอ้มลูกระจายตวักันอยู่มากที่สดุ coordinate ของขอ้มลูจะเปลี่ยนระยะพิกัดของขอ้มลูจะเปลี่ยน 
และท าการตดัแกนที่ไม่ส  าคญัทิง้ จะเป็นการลดขอ้มลูสว่นที่ไม่ส  าคญัออก เพราะการกระจายตวัใน
ทิศทางนีน้อ้ยมาก  

2.1.5 Linear Discriminant Analysis (LDA) 
การวิเคราะหจ์ าแนกประเภทเชิงเสน้ เพื่อลดมิติของขอ้มลู  สมมติุถา้มีขอ้มลูมีทัง้หมด 

3 มิติ ดงันัน้ จะเหลือเป็น n-1 คือ 2 มิติ ไดเมนชั่นที่เหลือจะเหลือแค่จุดเดียวเป็นการน าเสน้ตรงวดั
ระยะของขอ้มลูเป็นการลากเสน้ การหาระยะห่างระหว่างจุด 2 จุด เวลาที่จะวดัจะใชไ้ดเมนชั่ น 3 
จุด โดยหาไดเมนชั่น 2 มิติ กรณีของ LDA ถา้มี 4 กลุ่มแต่อยู่ใน 2 มิติ ก็จะใช ้LDA ไม่ไดจ้ะใชไ้ดก้็
ต่อเมื่อจ านวนมิติมากกว่าจ านวนกลุ่มที่มีโดยหาทิศระหว่าง กลุ่มที่มีทัง้หมด และโพเจคไปในทิศ
นัน้ จะใชไ้ดก้็ต่อเมื่อจ านวนของมิติมีมากกว่าจ านวนกลุ่มที่มี  ซึ่งจ านวนมิติที่เหลือ เท่ากบัจ านวน 
class -1 จ านวนที่ถา้ขอ้มลู 2 มิติ ตอ้งมีมิติกบั Feature และจ านวน Column ของขอ้มลูนอ้ย เช่น 
ขอ้มลูจริงเป็น 2 มิติ LDA จะท าการ ขัน้ตอนแรกคือ ลดมิติ ขัน้ตอนที่สองเลือกแกนใดแกนนึงที่ท า
ใหข้อ้มลูสองกลุ่มแยกออกจากกนั และขัน้ตอนสดุทา้ยแกนที่เลือกนีเ้ลือกทิศทางไหนทิศทางนึง ที่
คลาสแยกออกจากกนั และอยู่ห่างกนัมากที่สดุ 

2.1.6 Majority Vote Classifier 
เป็นการใช้ผลของการท าตัวจ าแนกประเภท 3 วิธีมาท าการโหวตโดยถ้าผลของ

ค าตอบไหนเหมือนกนัก็ใหใ้ชค้  าตอบนัน้เป็นค าตอบที่ถกูตอ้งที่สดุ 

ภาพประกอบ 3 Diagram แสดง Majority Vote 

1 

2 

3 

  Majority Vote Model 

Classifier 
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ภาพประกอบ 3 จะเห็นไดว้่าเป็นภาพการท างานของวิธี Majority Vote คือ การน า 
ตวัจ าแนกประเภทจ านวน 3 วิธีมาท าการโหวตหาค่าค าตอบที่ตอบมากที่สุดและเลือกค าตอบนัน้
เพื่อมาสรา้งโมเดล Majority Vote 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 แสดงวิธีการเลือกค าตอบ 

2.2 การวัดผลลัพธค์วามถูกต้องแม่นย าในการท านาย 
Accuracy score  

ค่าความถูกตอ้งแม่นย าของการท านายผล โดยในที่นีจ้ะใชค้  าสั่ง accuracy_score 
ซึ่งเป็น ฟังก์ชั่นในการค านวณ ความถูกต้อง แสดงในรูปของ เมทริกซค์อนฟิวชั่น (Confusion 
Matrix) โดยความหมายของ เมทรกิซค์อนฟิวชั่น (Confusion Matrix) จะอธิบายไดด้งันี ้

 

 

 

 

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Confusion_matrix 

ภาพประกอบ 5 อธิบายความหมายของเมทรกิซค์อนฟิวชั่น (Confusion Matrix) 

 A 

 B 

 A 

   A 

Class Label 

Class Label New 
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Actual Class เป็นค าตอบจรงิ เช่น เป็น Label ขอ้มลูจรงิสว่น Prediction Class เป็น
ผลค าตอบที่ท านาย 

ค่า True Positive (TP) เป็นจ านวนขอ้มูลที่อยู่ในคลาส True และน ามาท านาย
ไดผ้ลเป็น True 

ค่า False Positive (FP) เป็นจ านวนข้อมูลที่อยู่ในคลาส False แต่เมื่อท านาย
ไดผ้ลเป็น True 

ค่า True Negative (TN) เป็นจ านวนขอ้มลูที่อยู่ในคลาส False และน ามาท านาย
ไดผ้ลเป็น False  

ค่า False Negative (FN) เป็นจ านวนขอ้มูลที่อยู่ในคลาส True แต่เมื่อท านาย
ไดผ้ลเป็น False 

โดยสูตรการหาค่าความถูกตอ้งแม่นย า Accuracy = ( TP + TN ) / Total Data 
Test สามารถเขียนไดด้งัในสมการ (1) 

 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
     (1) 

 

2.3 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
จากการทบทวนเอกสาร วรรณกรรม และบทความงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง สามารถสรุปเป็น

หวัขอ้ไดด้งัต่อไปนี ้ 
สรุวชัร ศรีเปารยะ และคณะ (สินสมบรูณท์อง สรุวชัร ศรีเปารยะ และสายชล.  2560) ได้

ศึกษาวิจยัเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการจ าแนกกลุ่มการเป็นโรคไตเรือ้รงั : กรณีศึกษา
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย โดยมีวัตถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
จ าแนกกลุม่ ใชข้อ้มลูของผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัของโรงพยาบาลอพอลโล ในประเทศอินเดีย ซึ่งมาจาก 
UCI Dataset จ านวนขอ้มูลทัง้หมด 400 ระเบียน ซึ่งมีตัวแปรอิสระ 24 ตัวแปร ตัวแปรตาม 1 ตัว
แปร วิเคราะหด์ว้ยโปรแกรม WEKA โดยใชว้ิธีถดถอยลอจิสติก ตน้ไมต้ดัสินใจ โครงข่ายประสาท
เทียม ซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชีน นาอีฟเบย ์ในการวดัประสิทธิภาพจ าแนกกลุ่มของผูป่้วยไตเรือ้รงั
ใน ร.พ.อพอลโล โดยแบ่งสดัส่วน 70, 30 ซึ่งจากการเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนก าลงัสอง
เฉลี่ย (mean square error, MSE) และความถูกตอ้ง (accuracy) จากการทดลองวิธีที่ดีที่สุดคือ 
วิธีตน้ไมต้ดัสินใจ ที่ใชอ้ลักอรทิมึ J48 มีความถกูตอ้ง 100% คลาดเคลื่อนก าลงัสอง = 0.0059  
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ปรเมษฐ์  ธันวานนท ์ และคณะ (ปรเมษฐ์ ธันวานนท ์ชัยกร ยิ่งเสร, และ วรพล พงษ์
เพ็ชร.) ไดศ้กึษาเรื่องการประยกุตใ์ชโ้มเดลการเรียนรูแ้บบรวมกลุม่ เพื่อพยากรณแ์นวโนม้ของราคา
หลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งมีวตัถปุระสงคใ์นการเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ ์ 

โดยใชข้อ้มลู 4 ดา้นคือ  
1. จ านวนวนัที่ถือหุน้ในตลาดหลกัทรพัย ์(holding days)  
2. ราคาการซือ้ขายแต่ละหุน้  
3. ขอ้มลูดชันีทางเทคนิค (Indicators data)  
4. จ านวนวันใชค้  านวณค่าดัชนีที่วัดทางเทคนิค โดยใชเ้ทคนิควิเคราะหก์ารเรียนรูข้อง

เครื่อง (Machine Learning) 4 เทคนิค ไดแ้ก่ Random Forest, Support Vector Machine, K-NN, 
Naïve Bayes และเทคนิคการเรียนรูแ้บบรวมกลุ่ม (Ensemble modeling) 2 เทคนิคคือ equal 
weight และ weight เพื่อท านายแนวโน้มของราคาหุน้ โดยเป็นขอ้มูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 
2554 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 จ านวน 24 เดือน พบว่า เทคนิควิธีการเรียนรูแ้บบรวมกลุ่ม 
โดยการถ่วงน า้หนักเพิ่มประสิทธิภาพการท านายได ้5-14 เปอรเ์ซ็นต ์และเพิ่มผลก าไรได ้1-3 
เปอรเ์ซ็นต์ ซึ่งจ านวนวันที่ถือนั้นเป็นปัจจัยส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์และ
ผลตอบแทนส าหรบัการลงทนุ 

เดช ธรรมศิริ  และพยุงมีสจั (สัจ เดช ธรรม ศิริพยุง มี.  2011) ไดศ้ึกษาวิจัยเรื่อง การ
เรียนรูแ้บบรวมกลุม่ดว้ยโครงข่ายประสาทเทียบเอดาบูทส าหรบัการจ าแนกขอ้มลู โดยงานวิจยัครัง้
นีไ้ดใ้ชเ้ทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมร่วมกบัวิธีรวมกลุ่มตดัสินใจแบบเอดาบูท มาท าการทดสอบ
ขอ้มูลโรคเบาหวาน (Diabetes Data จาก UCI) โดยใชข้อ้มูลตัวอย่าง 768 ขอ้มูล 8 แอตทริบิว
วตัถุประสงคเ์พื่อดคูวามถูกตอ้งในการจ าแนกโรค พบว่า เทคนิคร่วมกนัตดัสินใจจากหลายโมเดล 
โดยผ่านการรวมกลุ่มตัดสินใจดว้ยเทคนิคเอดาบูท (Neural Network+Adaboost) ใหผ้ลที่ดีกว่า
การใชเ้ทคนิคที่เป็นโมเดลแบบเดี่ยว ใชเ้ทคนิค Decision Tree, Neural Netword, Support Vector 
Machin โดยขอ้มลู Diabite Data ไดผ้ลความถูกตอ้งเท่ากบั 75.02 เปอรเ์ซ็นต ์ซึ่งมากกว่าโมเดล
เดี่ยว 

Kumar et al. (Kumar Rajiv; และคน อ่ืน  ๆ .   2012)  เสนอเ รื่ อ งUnconstrained 
Handwritten Numeral Recognition Using Majority Voting Classifier เป็นการรูจ้  าตวัเลขที่เขียน
จากลายมือจากขอ้มูล MNIST โดยใชเ้ทคนิค K-NN, ANN และการวิเคราะหจ์ าแนกประเภทเชิง
เส้น (Linear Discriminant Analysis) ในการแบ่งชุดข้อมูล และคุณลักษณะแตกต่างที่ใช้นั้น
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ประกอบไปด้วย Profile - Based Feature และ Kirsch Operator Based Feature โดยมีข้อมูล 
train 60,000 และ test 10,000 จากการทดลองพบว่าอตัราการรูจ้  าที่สงูสดุคือ 93% เมื่อใชเ้ทคนิค
การจ าแนกประเภทเพียงตัวเดียว และเมื่อใช ้Majority Voting ปรากฏว่าอัตราการรูจ้  ามีค่าเพิ่ม
สงูขึน้เป็น 98.05% 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยพบว่าในงานวิจัยที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นใช้วิธี
รวมกลุ่มตัดสินใจในแบบต่างๆ มากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหาผลลัพธ์ ผู ้วิจัยจึงน า
แนวความคิดดังกล่าวมาท าการทดลองเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัยในชิน้นีโ้ดยมี
ขัน้ตอนดงันี ้

3.1 แผนการด าเนินงาน 

ตาราง 1 ตารางแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. 

1. ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัที่

เก่ียวขอ้ง X X     

2. วางแผนการวิจยั  X     

3. เตรียมขอ้มลู   X    

4. เริ่มท าการทดลอง    X   

5. สรุป และแกไ้ขแบบจ าลอง     X  

6. สรุปผล      X 

ตาราง 1 เป็นแผนการด าเนินงาน ตั้งแต่เริ่มการท างานไปจนถึงจบการท างาน โดยมี
ระยะเวลา ทัง้หมด 7 เดือน 
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3.2 ขั้นตอนวิธีการท างานของระบบ 
วิธีทดลอง  

ภาพประกอบ 6 ขัน้ตอนการท างานที่ใชเ้ทคนิค Decision Tree 

ภาพประกอบ 6 จะเป็นการแสดงขัน้ตอนการท างานของระบบโดยจากขอ้มลูทัง้ 4 ขอ้มลู
ที่น ามาจาก UCI ผู้วิจัยใช้เทคนิคการจ าแนกประเภทของข้อมูลด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ 
(Decision Tree) น ามาสรา้งมมุมองดว้ยวิธีการที่แตกต่างกนั สามมมุมอง โดยในมมุมองแรก จะ
ใชข้อ้มูลตั้งตน้เดิม (Full Feature) โดยใชฟี้เจอรท์ั้งหมด ขอ้มูลในมุมมองที่สอง จะสรา้งโดยใช้
เทคนิค PCA บิดแกนไปในทิศทางที่ขอ้มลูอยู่มากที่สดุโดยแกนแรกชีไ้ปในทิศที่ขอ้มลูอยู่มากที่สุด 
แกนที่สองจะตอ้งตัง้ฉากกับแกนแรกเสมอและจะมีข้อมลูกระจายตัวลองลงมาจากแกนแรก เป็น
เช่นนีไ้ปตามล าดบั ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัไดท้ า PCA ก่อน จากนัน้จะเลือกแกนหลกัเพียง 7 แกนหลกั 
(n_components เท่ากบั 7)  แลว้จึงไปท าสรา้งตวัแยกแยะแบบ Decision Tree  ส่วนในมมุมองที่
สามจะใชเ้ทคนิค LDA ในการเปลี่ยนแกนขอ้มลู ทัง้นี ้เนื่องจากในแต่ละชุดขอ้มลู จ านวนของมิติที่
เหลือในเทคนิค LDA นี ้จะเท่ากับจ านวนของคลาสของขอ้มูลลบดว้ยหนึ่ง  ดังนั้นในมุมมองนี ้
จ านวนมิติของขอ้มูลจึงถูกก าหนดด้วยจ านวนคลาสของข้อมูลอยู่แล้ว  หลังจากไดต้ัวแยกแยะ
ส าหรบัทั้งสามมุมมองแลว้ เราจะหาคลาสของค าตอบรวมจากทั้งสามตัวแยกแยะโดยใชใ้ช้วิธี 
Majority Vote  

Original Data set + 
Decision Tree 

PCA + Decision Tree 

LDA + Decision Tree 

Majority Vote 
Model Data Set 

Decision Tree 

Predict Class 
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โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนด Parameter ที่ใชเ้ทคนิค Decision Tree ดงันี ้
(1) แบ่ง Train 70 Test 30 และ random_state เท่ากบั 5 
(2) Decision Tree ตวัจ าแนกประเภทก าหนดค่า min_samples_split เท่ากบั 2 และ 
random_state เท่ากบั 5 

ภาพประกอบ 7 ขัน้ตอนการท างานที่ใชเ้ทคนิค K-NN 

ภาพประกอบ 7 เป็นกระบวนการท างานโดยจะใชเ้ทคนิคการหาเพื่อนบา้นใกลเ้คียงกัน
มากที่สุด (K-nearest neighbor: K-NN) และด าเนินการตามขั้นตอนที่เหมือนกับ เทคนิคตน้ไม้
ตดัสินใจ (Decision Tree) 

โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนด Parameter ที่ใชเ้ทคนิค K-NN ดงันี ้
(1) แบ่ง Train 70 Test 30 และ random_state เท่ากบั 5  
(2) KNeighbors ตัวจ าแนกประ เภทก าหนด ค่า  leaf_size เท่ ากับ  30 และ 

n_neighbors เท่ากบั 5 

Original Data set +  
K-NN 

PCA + K-NN 

LDA + K-NN 

Majority Vote 
Model 

Data Set 

K-NN 

Predict Class 
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ภาพประกอบ 8 แสดงการท างานของ Multiple Model 

ภาพประกอบ 8 จะแสดงการท างานของ Multiple Model โดยใชข้อ้มลูตัง้ตน้เดิม มาท า
การวิเคราะหด์ว้ย 4 วิธีคือ  

(1) เทคนิคการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression)  
(2) เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree)  
(3) เทคนิคการหาเพื่อนบา้นใกลเ้คียงกนัมากที่สดุ (K-NN)  
(4) Voting ตวัจ าแนกประเภทโดยตัง้ค่าแบบ Hard คือการน าเอาผลค าตอบสดุทา้ยที่

โมเดลแต่ละตวัท านายมาโหวตกนั เช่น ในกรณี Binary Classification ผลลพัธจ์ะไดค้ าตอบเป็น 0 
หรือ 1 ถา้มี 3 โมเดลคือ A, B, C และแต่ละตัวท านายผลเป็น 0,0,1 ก็จะโหวตผลค าตอบสุดทา้ย
เป็น 0 

โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนด Parameter แต่ละเทคนิคดงันี ้
(1) Logistic Regression ก าหนดค่า  C เท่ ากับ  1 .0และmulti_class เท่ ากับ 

multinomial 
(2) Decision Tree ตวัจ าแนกประเภทก าหนดค่า min_samples_split เท่ากบั 2 และ  
random_state เท่ากบั 5 

Data set 

Original Data set + 
Decision Tree 

Original Data set +  
Logistic Regression 

Original Data set +  
K-NN 

Majority Vote 
Model 

Multiple Model 

Predict Class 
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(3) KNeighbors ตัวจ าแนกประ เภทก าหนด ค่า  leaf_size เท่ ากับ  30 และ 
n_neighbors เท่ากบั 5 

(4) Voting ตัวจ าแนกประเภทก าหนดค่า max_iter เท่ากับ 100 และvoting เท่ากับ 
hard 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินงานวิจัย 

จากวิธีการทดลองขัน้ตน้ผูว้ิจยัไดใ้ชข้อ้มลู 4 ขอ้มลูน ามาท าการทดลองมีดงันี ้

4.1 อธิบายข้อมูล 
ขอ้มูลที่น ามาทดลอง ใชข้อ้มูลจาก UCI (Dua Dheeru and Graff, Casey.  2017) โดย

ใชท้ัง้หมด 4 ขอ้มลูดงันี ้
(1) Image Segmentation เป็นขอ้มลูของภาพที่ถูกถ่ายจากดาวเทียมเพื่อดูว่าภาพๆนัน้

เป็นภาพอะไร ซึ่งขอ้มลูที่ไดเ้ป็นขอ้มลูตวัเลขที่มีการแบ่งภาพดิจิทัลออกเป็นหลายส่วน เป้าหมาย
ของการแบ่งส่วนคือการท าใหง้่ายขึน้และเปลี่ยนการเป็นตัวแทนของภาพเป็นสิ่งที่มีความหมาย
และง่ายต่อการวิเคราะห ์

ภาพประกอบ 9 รายละเอียดของชดุขอ้มลู Image Segmentation 

ภาพประกอบ 9 เป็นขอ้มลูที่เก่ียวกบัการจ าแนกวตัถตุ่างๆ ที่ถกูถ่ายจากดาวเทียมจะ
แสดงลกัษณะของกลุม่ขอ้มลู Image Segmentation ซึ่งเป็นขอ้มลูภาพถ่าย โดยจ าแนกว่าภาพนัน้
เป็นภาพของอะไร เช่น แกว้ หญา้ เป็นตน้ โดยมีค่าคลาส 7 คลาส จากฐานขอ้มลูภาพกลางแจง้ 7 
ภาพ แต่ละอินสแตนซเ์ป็นภาพ 3x3 พิกเซล โดยเป็นขอ้มูลที่มาจาก UCI ในปี 1990 ประกอบไป
ดว้ย 19 แอตทรบิิวต ์
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ภาพประกอบ 10 ตวัอย่างขอ้มลู Image Segmentation 

ภาพประกอบ 10 แสดงตัวอย่างข้อมูล Image Segmentation โดยคอลัมน์แรก 
region-centroid-col เป็นค าตอบของขอ้มูล คอลมันท์ี่สอง region-centroid-row เป็นแถวพิกเซล
ของภาพ the row of the center pixel of the region เป็นจ านวนพิกเซลของภาพ และคอลมันอ่ื์นๆ 
ที่แสดงถึงค่าของการวัดสี ความสว่างของสี ความเขม้ของสีโดยมีหลกัคือ Red Green Blue เป็น
ตน้ 

(2) Spambase เป็นการจ าแนกประเภทของอีเมล โดยมีขอ้มลูอยู่ 2 กลุม่ดว้ยกนัคือ กลุม่
แรกเป็นขอ้มลูของอีเมลปกติ และกลุม่ที่สองเป็นขอ้มลูที่เป็นอีเมลสแปม 

ภาพประกอบ 11 รายละเอียดของชุดขอ้มลู Spambase 
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ภาพประกอบ 11 จะแสดงลกัษณะของกลุ่มขอ้มลู Spambase ซึ่งเป็นขอ้มลูจ าแนก
ประเภทของอีเมลว่าเป็น อีเมลปกติหรือเป็นอีเมลสแปม โดยมีค่าเป็นตัวเลขต่อเนื่องจ านวนเต็ม 
และจ านวนจริง จากฐานขอ้มูลทัง้สองกลุ่มโดยเป็นขอ้มูลที่มาจาก UCI ในปี 1999 ประกอบไป
ดว้ย 57 แอตทรบิิวต ์

ตาราง 2 ตารางอธิบายขอ้มลู Spambase 

Name Description Type 

word_freq_WORD จ านวนครัง้ที่ค  าปรากฏใน E-mail 48 continuous real 

[0,100] 

char_freq_CHAR จ านวนอกัขระทัง้หมดในอีเมล 6 continuous real 

[0,100] 

capital_run_length_average ความยาวเฉลี่ยตวัอกัษรพิมพ์

ใหญ่ 

1 continuous real [1,...] 

capital_run_length_longest ความยาวของตวัอกัษรพิมพใ์หญ่

ที่ต่อเนื่องกนั 

1 continuous integer 

[1,...] 

capital_run_length_total ผลรวมของความยาวตวัอกัษร

พิมพใ์หญ่ จ านวนตวัอกัษร

ทัง้หมดในอีเมล 

1 continuous integer 

[1,...] 

spam ค าตอบว่าเป็นสแปมหรือไม่ 1 nominal class 

ตาราง 2 เป็นการแสดงการอธิบายขอ้มูล Spambase และคุณลกัษณะของขอ้มลูที่
น ามาใชท้ าการทดสอบ 

(3) Ionosphese เป็นข้อมูลการส่งเรดาร์จากชั้นบรรยากาศโลก เพื่อตรวจสอบว่า
สญัญาณที่ท าการส่งมายงัโลกนัน้ มีสญัญาณที่มีคุณภาพหรือไม่ ที่รวบรวมโดยระบบใน Goose 
Bay, Labrador ซึ่งระบบนีป้ระกอบดว้ยชุดเสาอากาศความถ่ีสูงจ านวน 16 ส่วนพรอ้มก าลังส่ง
ทัง้หมดตามล าดับ 6.4 กิโลวัตตเ์ป้าหมายคือ อิเล็กตรอนอิสระในชัน้บรรยากาศ โดยมีผลการรบั
เรดาร ์“ดี” คือแสดงใหเ้ห็นโครงสรา้งบางประเภทในบรรยากาศรอบนอกโลก หากเป็นผล “แย่” คือ 
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สัญญาณไม่สามารถผ่านชั้นบรรยากาศได้ สัญญาณที่ ได้รับนั้นประมวลผลจากฟังก์ชั่ น 
autocorrelation โดยข้อโต้แย้งคือเวลาของพัลส์ และหมายเลขพัลส์ มีหมายเลขชีพจร 17 
หมายเลขส าหรบัระบบ Goose Bay อินสแตนซใ์น database นี ้โดยอธิบายได ้2 คณุลกัษณะต่อ
หมายเลขพลัสซ์ึ่งสอดคลอ้งกบัค่าที่ซบัซอ้นที่ส่งคืนจากสญัญาณแม่เหล็กไฟฟ้าที่ซบัซอ้น ขอ้มลูมี 
34 ขอ้มลู โดยเป็นตวัเลขต่อเนื่อง 

ภาพประกอบ 12 รายละเอียดของชุดขอ้มลู Ionosphere 

ภาพประกอบ 12 จะแสดงลักษณะข้อมูล Ionosphere ซึ่งเป็นข้อมูลการจ าแนก
ประเภทของการรบัเรดารจ์ากชั้นบรรยากาศ โดยมีค่าเป็นจ านวนเต็ม และจ านวนจริง จากการ
รวบรวมโดยระบบใน Goose Bay, Labrador ที่มีชุดเสาอากาศความถ่ีสูงจ านวน 16 ส่วน ที่มี
ก าลงัสง่ 6.4 กิโลวตัต ์โดยเป็นขอ้มลูที่มาจาก UCI ในปี 1989 ประกอบไปดว้ย 34 แอตทรบิิวตโ์ดย 
1-34 ค่าทัง้หมดเป็นค่าต่อเนื่องจ านวนจริงทัง้หมด และค าตอบจะอยู่ที่ แถวที่ 35 จะมีผลค าตอบ
เป็น “good” หรือ “bad” 
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(4) Breast Cancer Wisconsin เป็นขอ้มูลจากการตรวจเซลลต่์างๆ เพื่อน ามาจ าแนก
ประเภทว่าเป็นมะเรง็เตา้นมหรือไม่เป็นมะเรง็เตา้นม 

ภาพประกอบ 13 รายละเอียดของชุดขอ้มลู Breast Cancer Wisconsin (Original) 

ภาพประกอบ 13 แสดงลักษณะข้อมูล Breast Cancer Wisconsin (Original) ซึ่ง
เป็นขอ้มลูการจ าแนกประเภทของเซลล ์โดยมีค่าเป็นจ านวนเต็ม จากการรวบรวมโดยDr. Wolberg 
ขอ้มลูจากคลินิก โดยมาจาก UCI Dataset ในปี 1992 ประกอบไปดว้ย 10  แอตทรบิิวต ์
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ตาราง 3 อธิบายขอ้มลูของ Breast Cancer Wisconsin (Original) 

Name Description Ex. Type 

Sample code number ID Number 1000025 Category 

Clump Thickness ความหนา 5 Continuous 

Uniformity of Cell Size ขนาดของเซลล ์ 1 Continuous 

Uniformity of Cell Shape รูปรา่งของเซลล ์ 1 Continuous 

Marginal Adhesion การยึดติดกบัผิว 1 Continuous 

Single Epithelial Cell Size ขนาดเยื่อบผุิว 2 Continuous 

Bare Nuclei นิวเคลียส 1 Continuous 

Bland Chromatin ผิวสมัผสัของโครมาติ 3 Continuous 

Normal Nucleoli นิวคลีโอลี 1 Continuous 

Mitoses Mitoses 1 Continuous 

Class คลาสของค าตอบจะแทนดว้ย 

2 ค่า คือ 2 เป็นเซลลดี์ และ 4 

เป็นเซลลม์ะเรง็ 

2 Category 

ตาราง 3 เป็นการอธิบายขอ้มลูของชุดขอ้มลู Breast Cancer Wisconsin (Original) 
ที่มีทัง้หมด 10 แอตทรบิิวต ์

4.2 ผลการทดลอง 
จากขอ้มูลขา้งตน้ไดน้ ามาท าการทดลองโดยน าขอ้มูลที่ไดม้าท าการปรับทิศทางของ

ขอ้มูลในหลากหลายวิธีเช่น PCA และ LDA และใชต้ัวจ าแนกประเภทแบบ Decision Tree  และ 
K-NN เมื่อไดผ้ลของแต่ละวิธีก็น ามาท า Multi-View แลว้น าผลมาเปรียบเทียบกบัการท า Multiple 
Model เพี่อเปรียบเทียบผลลพัธท์ี่ได ้
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ตาราง 4 ผลการทดสอบแบบ Decision Tree 

DATA Full Feature PCA LDA Multi-View 

Image Segmentation 0.94 0.91 0.92 0.95 

Spambase 0.90 0.85 0.86 0.92 

Ionosphese 0.86 0.86 0.86 0.91 

Breast Cancer Wisconsin 0.93 0.96 0.98 0.98 

ตาราง 4 จะเห็นไดว้่าค่าความแม่นย าของการใช้ตัวแยกแยะที่ใชก้ารรวมค่าจาก
หลายมมุมอง ไดผ้ลดีกว่าการแยกแยะโดยใชข้อ้มลูจากแต่ละมมุมอง ไดแ้ก่ การน าฟีเจอรท์ัง้หมด
มาใช ้การใชเ้ทคนิค PCA และ การใชเ้ทคนิค LDA มาท าการทดสอบ 

 

ภาพประกอบ 14 การทดสอบดว้ยเทคนิค Decision Tree โดยก าหนดค่า PCA ให ้
n_components เท่ากบั 7 

ภาพประกอบ 14 จะเห็นว่าขอ้มูล Breast Cancer Wisconsin นั้น มีค่าที่ใกลเ้คียง 
1.0 มากที่สุดเมื่อเทียบกับขอ้มูลอ่ืนๆ โดยวิธีที่ใหผ้ลมากที่สุดจะเป็นวิธี LDA และ Multi-view ที่
ไดผ้ลถึง 0.98 ซึ่งถา้เทียบกบัวิธี PCA ที่ใช ้ขอ้มลูชดุเดียวกนัที่ได ้0.96 ซึ่งมีค่ามากกว่าถึง 0.02  
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การทดลองที่สอง เราสรา้งตัวแยกแยะส าหรบัขอ้มูลแต่ละมุมมองดว้ยดว้ยเทคนิค
การหาเพื่อนบา้นใกลเ้คียงกนัมากที่สดุ (K-NN) 

ตาราง 5 ผลตารางการทดสอบแบบ K-NN 

DATA Full Feature PCA LDA Multi-View 

Image Segmentation 0.91 0.91 0.95 0.91 

Spambase 0.78 0.77 0.90 0.80 

Ionosphese 0.83 0.87 0.89 0.87 

Breast Cancer Wisconsin 0.61 0.61 0.97 0.61 

ตาราง 5 จะเห็นได้ว่าค่าของ Accuracy ของการใช้ LDA ได้ผลดีกว่าในกรณีอ่ืน
ทัง้หมด รวมทัง้ยงัดีกว่าในกรณีของการใชข้อ้มลูแบบหลายมมุมองอีกดว้ย ทัง้นี ้เนื่องจาก การใช ้
เทคนิคแบบหลายมมุมองนัน้จะใหค้ะแนนที่มีน า้หนกัมากกว่าเป็นค าตอบที่ถูกตอ้ง แต่การจ าแนก
แยกแยะของสองประเภท คือ PCA และ Full Feature ในแบบ K-NN นัน้ใหค้  าตอบที่ผิดท าใหเ้มื่อ
น าค าตอบที่ไดจ้าก PCA และ Full Feature มาท าการจ าแนกแบบหลายมมุมองจึงท าใหค่้าของผล
แบบ Multi-View ไดค่้านอ้ยกว่า LDA เพราะ LDA ที่ไดค่้ามากค่าเดียวไม่สามารช่วยใหไ้ดผ้ลลพัธ์
ที่ดีขึน้ได ้

ภาพประกอบ 15 การทดสอบดว้ยเทคนิค K-NN โดยก าหนดค่า PCA ให ้n_components   
เท่ากบั 7 
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ภาพประกอบ 15 จะพบว่าเทคนิค K-NN แบบ LDA จะไดค่้าใกลเ้คียง 1.0 ของทุก
ขอ้มูลที่น ามาทดลองโดยข้อมูลที่ไดผ้ลลัพธ์มากที่สุดนั้นเป็นข้อมูล Breast Cancer Wisconsin 
โดยไดค่้าเท่ากบั 0.97 และลองลงมาเป็นขอ้มลู Image Segmentation ไดค่้าเท่ากบั 0.95 

ในการทดลองสุดท้าย เราเปรียบเทียบความแม่นย าระหว่าง การใช้เทคนิคการ
แยกแยะแบบหลายมุมมอง กบัการใชเ้ทคนิคการแยกแยะแบบหลายโมเดล โดยโมเดลที่น ามาใช้
ทดลองไดแ้ก่ โมเดล logistic regression และ random forest และ K-NN แสดงในตารางต่อไปนี ้

ตาราง 6 เปรียบเทียบ Multi View กบั Multiple Model 

DATA Multi View 

Decision Tree 

Multi View KNN 

 

Multiple Model 

Image Segmentation 0.95 0.91 0.93 

Spambase 0.92 0.82 0.91 

Ionosphese 0.91 0.87 0.87 

Breast Cancer Wisconsin 0.98 0.61 0.67 

ตาราง 6 จะเห็นไดว้่าค่าของ Accuracy ของการใชเ้ทคนิคการแยกแยะแบบหลาย
มมุมอง โดยใชต้วัแยกแยะ แบบ Decision Tree ใหค่้าความแม่นย าที่สงูที่สดุ 

ภาพประกอบ 16 การเปรียบเทียบ Multi-View ดว้ยเทคนิค Decision Tree และ K-NN กบั 
Multiple Model โดยก าหนดค่า PCA n_componants เท่ากบั 7 
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ภาพประกอบ 16 จะพบว่าขอ้มูล Breast Cancer Wisconsin นั้นไดค่้าที่สูงเมื่อใช้
เทคนิค Multi-View ดว้ยเทคนิค Decision Tree โดยมีค่าเท่ากบั 0.98 แต่หากใชเ้ทคนิคอ่ืนๆ จะได้
ค่านอ้ย แต่หากดทูี่ขอ้มลูของ Image segmentation นัน้จะพบว่าไดค่้าที่มากทัง้หมดทุกๆ เทคนิค
คือทั้งเทคนิค Multi-View DT ที่ ได้ค่าเท่ากับ 0.95 Multi-View K-NN ได้ค่าเท่ากับ 0.91 และ 
Multiple Model ไดค่้าเท่ากับ 0.93 ซึ่งท าใหพ้บว่า การที่มีขอ้มูลการจ าแนกประเภทแบบหลาย
ประเภทอาจท าใหผ้ลที่ไดน้ัน้มีค่าสงูขึน้ได ้

จากการจ าแนกประเภทแบบหลายมมุมองในงานวิจยันีเ้พื่อเปรียบเทียบการจ าแนก
ประเภทแบบหลายมมุมอง ผูว้ิจยัไดท้ าการทดลองโดยวิธีต่างๆ หลายๆ วิธี โดยน าเสนอวิธีการโดย
การใชข้อ้มลูในหลายลกัษณะ คือ 1. Full Feature 2. PCA 3. LDA และน าทัง้ 3 แบบมาท า Multi-
View (MV) โดยแต่ละวิธีจะไดผ้ลลพัธท์ี่แตกต่างกนัออกไป และเมื่อไดผ้ลลพัธข์องแต่ละวิธีก็น ามา
เปรียบเทียบกับวิธี Multiple Model (MM) เพื่อหาผลลพัธ์ที่ดีที่สุด จากการท าการทดลอง การใช้
ขอ้มูลหลากหลายรูปแบบ Multi-View (MV) โดยใชเ้ทคนิคเดียว แลว้น าผลมาเปรียบเทียบกับวิธี
ดั้งเดิมที่เคยมีอยู่ คือวิธี Majority Vote Model ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องกับการใช้             
อลักอลิทึมในแบบต่างๆ ไดแ้ก่ เทคนิคการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression), เทคนิคตน้ไม้
ตัดสินใจ (Decision Tree), เทคนิคการหาเพื่อนบา้นใกลเ้คียงกันมากที่สุด (K-NN), Voting ตัว
จ าแนกประเภทโดยตัง้ค่าแบบ Hard นัน้ ท าใหไ้ดค่้าที่ดีที่สดุ โดยไดส้รา้งตวัแยกแยะส าหรบัขอ้มลู
แต่ละมมุมองดว้ยเทคนิคตน้ไมต้ัดสินใจ โดย Full Feature (FF) หมายถึง การน าขอ้มูลเริ่มตน้มา
ใชส้รา้งตวัแยกแยะ PCA หมายถึง การน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการใชเ้ทคนิคการลดมิติดว้ย PCA มาท า
การสรา้งตวัแยกแยะ และ LDA หมายถึง การน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการใชเ้ทคนิคการลดมิติดว้ย LDA 
มาใชส้รา้งตวัแยกแยะ 

โดยผูว้ิจัยไดท้ าการทดลองตามค าแนะน าของกรรมการภายนอกจากการสอบปาก
เปล่า โดยได้มีการเปลี่ยนค่าพารามิตเตอรข์อง PCA ที่ได้มีการทดลองไว้ จาก n_componant 
เท่ากบั 7 เป็น 5 เพื่อเปรียบเทียบผลที่ไดด้งันี ้
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ตาราง 7 ผลการทดสอบแบบ Decision Tree โดยเปลี่ยนค่าพารามิเตอร ์PCA n_componant 
เท่ากบั 5 

DATA Full Feature PCA LDA Multi-View 

Image Segmentation 0.94 0.86 0.92 0.95 

Spambase 0.90 0.83 0.86 0.92 

Ionosphese 0.86 0.84 0.86 0.91 

Breast Cancer Wisconsin 0.93 0.96 0.98 0.98 

ตาราง 7 แสดงให้เห็นค่าของผลการทดลองแบบ Decision Tree โดยเปลี่ยน
ค่าพารามิเตอร ์PCA n_componant เท่ากับ 5 พบว่าผลของการหาด้วย Multi-View นั้นในทุก
ข้อมูลเมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคอ่ืนๆ นั้นได้ค่าที่สูงที่สุดจะเป็นข้อมูลของ Breast Cancer 
Wisconsin ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.98 และลองลงมาจะเป็นข้อมูลของ Image Segmentation ที่มีค่า
เท่ากบั 0.95 

ภาพประกอบ 17 การทดสอบแบบ Decision Tree โดยก าหนดค่า PCA ให ้n_components
เท่ากบั 5 
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ภาพประกอบ 17 พบหากตอ้งการใหไ้ดผ้ลลัพธ์สูงที่สุดคือเทคนิค Multi-View โดย
ค่าที่สูงที่สุดคือข้อมูลของ Breast Cancer Wisconsin โดยมีค่าเท่ากับ 0.98 และลองลงมาคือ
ขอ้มลูของ Image segmentation มีค่าเท่ากบั 0.95 

ตาราง 8 ผลการทดสอบแบบ K-NN โดยเปลี่ยนค่าพารามิเตอร ์PCA n_componant เท่ากบั 5 

DATA Full Feature PCA LDA Multi-View 

Image Segmentation 0.91 0.88 0.95 0.92 

Spambase 0.78 0.78 0.90 0.80 

Ionosphese 0.83 0.88 0.89 0.88 

Breast Cancer Wisconsin 0.61 0.61 0.97 0.61 

ตาราง 8 แสดงใหเ้ห็นค่าของผลการทดลองแบบ K-NN โดยเปลี่ยนค่าพารามิเตอร ์
PCA n_componant เท่ากับ 5 จะเห็นได้ว่าแม้จะมีการเปลี่ยนพารามิเตอรเ์พื่อทดสอบผลที่ได้
แลว้แต่ค่าของ LDA ก็ยงัชนะค่าที่ไดจ้าก ผลของ Multi-View จึงท าใหผ้ลที่ไดน้ัน้มีค่าต ่ากว่าการใช ้
LDA อยู่โดยค่าที่สงูที่สดุคือขอ้มลูBreast Cancer Wisconsin โดยมีค่าเท่ากบั 0.97 และลองลงมา
คือ Image Segmentation โดยมีค่าเท่ากบั 0.95 
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ภาพประกอบ 18 แสดงการทดสอบแบบ K-NN โดยก าหนดค่า PCA ให ้n_components เท่ากบั 5 

ภาพประกอบ 18 จะพบว่าวิธีที่ไดผ้ลที่ดีที่สดุของเทคนิค K-NN คือวิธี LDA ซึ่งผลที่
ไดน้ัน้มีค่าสูงในทุกขอ้มูลที่น ามาท าการทดลองโดยขอ้มูลที่มีผลลพัธ์สูงที่สุดคือ Breast Cancer 
Wisconsin ที่ไดผ้ลเท่ากบั 0.97 ซึ่งเมื่อเทียบกบั Multi-View นัน้ไดเ้ท่ากบั 0.61 ซึ่งต่างกนัถึง 0.36 

ตาราง 9 เปรียบเทียบ Multi View กบั Multiple Model โดยก าหนดค่า PCA ให ้n_components 
เท่ากบั 5 

DATA Multi View 

Decision Tree 

Multi View KNN 

 

Multiple 

Model 

Image Segmentation 0.95 0.92 0.93 

Spambase 0.92 0.80 0.91 

Ionosphese 0.91 0.88 0.87 

Breast Cancer Wisconsin 0.98 0.61 0.67 

ตาราง 9 จะเห็นไดว้่าค่าของ Accuracy ที่มีการเปลี่ยนค่า n_components = 5 ของ
การใชเ้ทคนิคการแยกแยะแบบหลายมมุมอง โดยใชต้วัแยกแยะ แบบ Decision Tree ใหค่้าความ
แม่นย าที่สงูที่สดุ 
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ภาพประกอบ 19 การเปรียบเทียบ Multi-View ดว้ยเทคนิค Decision Tree และ K-NN กบั 
Multiple Model โดยก าหนดค่า PCA n_componants เท่ากบั 5 

ภาพประกอบ 19 จากภาพพบว่าการหาค่าแบบ Multi-View ดว้ยเทคนิค Decision 
Tree ใหผ้ลลัพธ์สูงที่สุดในทุกข้อมูลนั้นไดค่้าที่สูงที่สุดโดยข้อมูลที่ได้ผลลัพธ์ที่สูงคือข้อมูลของ  
Breast Cancer Wisconsin ที่ไดผ้ลลพัธ์เท่ากับ 0.98 และลองลงมาคือ Image segmentation ที่
ไดผ้ลลพัธเ์ท่ากบั 0.95 
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บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

งานวิจยัฉบบันีไ้ดน้ าเสนอการศึกษาเทคนิคจ าแนกประเภทแบบหลายมมุมอง โดยผูว้ิจยั
ใชเ้ทคนิคการเรียนรูข้องเครื่องในหลายวิธี และไดว้ดัผลของการศึกษาโดยใชค่้า Accuracy โดยใช้
วิธี Multi-View เพื่อหาค่าที่ดีที่สดุ 

จากผลการทดลองจึงสรุปไดว้่าการใชก้ารแยกแยะแบบหลายมมุมอง โดยใชต้วัแยกแยะ 
แบบตน้ไมต้ัดสินใจ (Decision Tree) จะใหค่้าความแม่นย า สูงกว่า การใชเ้ทคนิคแบบอ่ืน ไม่ว่า 
จะเป็นการแยกแยะแบบมุมมองเดียว หรือ การแยกแยะโดยใชห้ลายแบบจ าลอง แต่ทัง้นี ้การใช้
เทคนิคการแยกแยะแบบหลายมุมมองนี ้ยังขึน้กับชนิดของตัวแยกแยะที่น ามาใชเ้ป็นอย่างมาก 
เมื่อเราสรา้งตัวแยกแยะการหาเพื่อนบา้นใกลเ้คียงกันมากที่สดุ (K-NN) จะไดผ้ลที่ต  ่ากว่าการใช้
ตน้ไมต้ดัสินใจเป็นอย่างมาก ดงันัน้ จึงตอ้งมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงสาเหตทุี่ท าใหป้ระสิทธิภาพการ
ท างานของทัง้สองกรณีมีความแตกต่างกนัเช่นนี ้ต่อไป 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
ในกา ร วิ จั ยนี ้ ไ ด้ ใ ช้ข้อมู ล ทั้ ง หมด  4 ชุ ดด้ว ยกัน คื อ  1) Image segmentation                           

2) Spambase 3) Ionosphese 4) Breast Cancer Wisconsin จาก เว็บ ไซต์  Data Sets - UCI 
Machine Learning Repository โดยน าขอ้มูลมาท าการลดมิติของขอ้มูลเป็น 3 ลกัษณะ ดว้ยกัน 
คือ 1) Full feature 2) PCA 3) LDA และน าทัง้ 3 แบบมาท า Multi-View เพื่อใหไ้ดค่้าที่ดีที่สดุ โดย
ได้เลือกใช้อัลกอริทึมหลายวิธีด้วยกัน ได้แก่ 1. Decision Tree 2. K-NN เป็นต้น ซึ่งจากการ
ท าการศึกษาพบว่าการท า  Multi-View ดว้ยเทคนิค Decision Tree นั้นใหค่้าผลลัพธ์ที่ดีกว่าวิธี
อ่ืนๆ เมื่อน าผลที่ไดม้าท าการเปรียบเทียบกนั 

5.2 อภปิรายผล 
จากผลการทดลองจึงสรุปไดว้่าการใชก้ารแยกแยะแบบหลายมมุมอง โดยใชต้วัแยกแยะ 

แบบตน้ไมต้ดัสินใจจะใหค่้าความแม่นย า สงูกว่า การใชเ้ทคนิคแบบอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการแยกแยะ
แบบมุมมองเดียว หรือ การแยกแยะโดยใชห้ลายแบบจ าลอง แต่ทัง้นีก้ารใชเ้ทคนิคการแยกแยะ
แบบหลายมมุมองนีย้งัขึน้กบัชนิดของตวัแยกแยะที่น ามาใชเ้ป็นอย่างมาก เมื่อเราสรา้งตวัแยกแยะ
การหาเพื่อนบา้นใกลเ้คียงกนัมากที่สดุจะไดผ้ลที่ต  ่ากว่าการใชต้น้ไมต้ดัสินใจเป็นอย่างมาก 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของกรณีที่ใช้ตัว

แยกแยะการหาเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันมากที่สุด  (K-NN) ได้ผลที่ต  ่ากว่าการใช้ต้นไม้ตัดสินใจ 
(Decision Tree) ถึงมีความแตกต่างกนั 
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ในงานวิจยัเรื่องการศึกษาเทคนิคจ าแนกประเภทแบบหลายมมุมองนีไ้ดใ้ชภ้าษา Python  
เวอรช์ั่น 3.6.7 บนโปรแกรม Jupyter Notebook ของ Anaconda โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ภาพประกอบ 20 รายละเอียดโปรแกรม Jupyter notebook 

เมื่อเปิดโปรแกรมเขา้มาจะแสดงหนา้ต่างโปรแกรมขึน้มาดงันี ้

ภาพประกอบ 21 หนา้โปรแกรม Jupyter Notebook 

ตวัอย่างการท างานของโปรแกรม Jupyter Notebook เมื่อท าการรนัตามแสดงดงันี ้
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ภาพประกอบ 22 ตวัอย่างการท างานของโปรแกรม Jupyter Notebook 

โคด้ Import Library ของโปรแกรม 

 

ภาพประกอบ 23 โคด้ Import Library ที่ใชใ้นโปรแกรม 

โคด้ดจู านวน Data และจ านวน Feature 

 

ภาพประกอบ 24 โคด้ดจู านวน Data และจ านวน Feature 
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โค้ดการสร้าง Multi-view เทคนิค Decision Tree และการท า PCA ส  าหรับ Image 
segmentation 

 

ภาพประกอบ 25 โคด้การสรา้ง Multi-view 

โค้ดการสร้าง Multi-view ด้วยเทคนิค Decision Tree และท า LDA และFull Feature 
ส  าหรบั Image segmentation 
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ภาพประกอบ 26 โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค Decision Tree และท า LDA                     
และFull Feature ส  าหรบั Image segmentation 

โคด้ Multi-view ดว้ยเทคนิค Decision Tree ส าหรบั Image segmentation  

 

ภาพประกอบ 27 โคด้ Multi-view ดว้ยเทคนิค Decision Tree ส าหรบั Image segmentation 

โค้ด การสร้าง Multi-view ด้วยเทคนิค K-NN วิ ธี  PCA และ LDA ส าหรับ Image 
segmentation 
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ภาพประกอบ 28 โคด้ Multi-view เทคนิค K-NN ดว้ยวิธี PCA และ LDA ส าหรบั Image 
segmentation 

โคด้ Multi-view เทคนิค K-NN ดว้ยวิธี Full Feature และ Multiple view ส าหรบั Image 
segmentation 

 

ภาพประกอบ 29 โคด้ Multi-view เทคนิค K-NN ดว้ยวิธี Full Feature และ Multiple view ส าหรบั 
Image segmentation 

โคด้ Multiple Model ส าหรบั Image segmentation 
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ภาพประกอบ 30 โคด้ Multiple Model ส าหรบั Image segmentation 

โคด้ Import Data Spambase และการ Import Library ต่างๆ  

 

ภาพประกอบ 31 โคด้ Import Data Spambase และการ Import Library ต่างๆ 

โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค Decision Tree โดย PCA ส  าหรบั Spambase 

 

ภาพประกอบ 32 โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค Decision Tree โดย PCA ส าหรบั 
Spambase 
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โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค Decision Tree โดย LDA ส าหรบั Spambase 

 

ภาพประกอบ 33 โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค Decision Tree โดย LDA ส าหรบั 
Spambase 

โคด้การสรา้ง Multi-view  ดว้ยเทคนิค Decision Tree โดย Full Feature ส าหรบั Spambase 

 

ภาพประกอบ 34 โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค Decision Tree โดย Full Feature ส าหรบั 
Spambase 
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โคด้ Multi-view ดว้ยเทคนิค Decision Tree ส าหรบั Spambase 

 

ภาพประกอบ 35 โคด้ Multi-view ดว้ยเทคนิค Decision Tree ส าหรบั Spambase 

โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค K-NN โดย PCA ส าหรบั Spambase 

 

ภาพประกอบ 36 โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค K-NN โดย PCA ส าหรบั Spambase 
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โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค K-NN โดย LDA ส าหรบั Spambase 

 

ภาพประกอบ 37 โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค K-NN โดย LDA ส าหรบั Spambase 

โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค K-NN โดย Full Feature ส าหรบั Spambase 

 

ภาพประกอบ 38 โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค K-NN โดย Full Feature ส าหรบั 
Spambase 
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โคด้ Multi-view ดว้ยเทคนิค K-NNส าหรบั Spambase 

 

ภาพประกอบ 39 โคด้ Multi-view ดว้ยเทคนิค K-NN ส  าหรบั Spambase 

โคด้ Multiple Model ส าหรบั Spambase 

 

ภาพประกอบ 40 โคด้ Multiple Model ส าหรบั Spambase 
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โคด้ Import Data Ionosphese และด ูจ านวน Data ทัง้หมด 

 

ภาพประกอบ 41 โคด้ Import Data Ionosphese และด ูจ านวน Data ทัง้หมด 

โคด้ดปูระเภทของขอ้มลู Ionosphese 

 

ภาพประกอบ 42 โคด้ดปูระเภทของขอ้มลู Ionosphese 
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Import Library ที่ใช ้และก าหนดค่าพารามิเตอรต่์างๆ ส าหรบัขอ้มลู Ionosphese 

 

ภาพประกอบ 43 Import Library ที่ใช ้และก าหนดค่าพารามิเตอรต่์างๆ ส าหรบัขอ้มลู 
Ionosphese 

โค้ดการสร้าง  Multi-view ด้วยเทคนิค  Decision Tree โดย PCA ส  าหรับข้อมูล 
Ionosphese 

 

ภาพประกอบ 44 โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค Decision Tree โดย PCA ส าหรบัขอ้มลู 
Ionosphese 
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โค้ดการสร้าง  Multi-view ด้วยเทคนิค  Decision Tree โดย LDA ส  าหรับข้อมูล 
Ionosphese 

 

ภาพประกอบ 45 โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค Decision Tree โดย LDA ส าหรบัขอ้มลู 
Ionosphese 

โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค Decision Tree โดย Full Feature ส  าหรบัขอ้มูล 
Ionosphese 

 

ภาพประกอบ 46 โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค Decision Tree โดย Full Feature ส าหรบั
ขอ้มลู Ionosphese 

โคด้ Multi-viewดว้ยเทคนิค Decision Tree ส าหรบัขอ้มลู Ionosphese 

 

ภาพประกอบ 47 โคด้ Multi-view ดว้ยเทคนิค Decision Tree ส าหรบัขอ้มลู Ionosphese 
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โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค K-NN โดย PCA ส าหรบัขอ้มลู Ionosphese 

 

ภาพประกอบ 48 โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค K-NN โดย PCA ส าหรบัขอ้มลู
Ionosphese 

โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค K-NN โดย LDA ส าหรบัขอ้มลู Ionosphese 

 

ภาพประกอบ 49 โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค K-NN โดย LDA ส าหรบัขอ้มลู
Ionosphese 
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โค้ดการสร้า ง  Multi-view ด้วย เทคนิค  K-NN โดย  Full Feature ส  าหรับข้อมูล 
Ionosphese 

 

ภาพประกอบ 50 โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค K-NN โดย Full Feature ส าหรบัขอ้มลู 
Ionosphese 

โคด้ Multi-view ดว้ยเทคนิค K-NN ส าหรบัขอ้มลู Ionosphese 

 

ภาพประกอบ 51 โคด้ Multi-view ดว้ยเทคนิค K-NN ส าหรบัขอ้มลู Ionosphese 

โคด้ Multiple Model ส าหรบัขอ้มลู Ionosphese 

 

ภาพประกอบ 52 โคด้ Multiple Model ส าหรบัขอ้มลู Ionosphese 
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โค้ด Import Dataset Import library ต่างๆ  และก าหนดพารามิเตอร์ ส  าหรับข้อมูล 
Breast Cancer Wisconsin (Original) 

 

ภาพประกอบ 53 โคด้ Import Dataset Import library ต่างๆ และก าหนดพารามิเตอร ์ส าหรบั
ขอ้มลู Breast Cancer Wisconsin (Original) 

โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค Decision Tree โดย PCA ส าหรบัขอ้มูล Breast 
Cancer Wisconsin (Original) 

 

ภาพประกอบ 54 โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค Decision Tree โดย PCA ส าหรบัขอ้มลู 
Breast Cancer Wisconsin (Original) 
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โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค Decision Tree  โดย LDA ส าหรบัขอ้มูล Breast 
Cancer Wisconsin (Original) 

 

ภาพประกอบ 55 โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค Decision Tree โดย LDA ส าหรบัขอ้มลู 
Breast Cancer Wisconsin (Original) 

โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค Decision Tree โดย Full Feature ส าหรบัขอ้มูล 
Breast Cancer Wisconsin (Original) 

 

ภาพประกอบ 56 โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค Decision Tree โดย Full Feature ส าหรบั
ขอ้มลู Breast Cancer Wisconsin (Original) 
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โคด้ Multi-view ดว้ยเทคนิค Decision Tree ส าหรบัขอ้มูล Breast Cancer Wisconsin 
(Original) 

 

ภาพประกอบ 57 โคด้ Multi-view ดว้ยเทคนิค Decision Tree ส าหรบัขอ้มลู Breast Cancer 
Wisconsin (Original) 

โค้ดการสรา้ง Multi-view ด้วยเทคนิค K-NN โดย PCA ส าหรับข้อมูล Breast Cancer 
Wisconsin (Original) 

 

ภาพประกอบ 58 โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค K-NN โดย PCA ส าหรบัขอ้มลู Breast 
Cancer Wisconsin (Original) 
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โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค K-NN  โดย LDA ส าหรบัขอ้มูล Breast Cancer 
Wisconsin (Original) 

 

ภาพประกอบ 59 โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค K-NN โดย LDA ส าหรบัขอ้มลู Breast 
Cancer Wisconsin (Original) 

โค้ดการสรา้ง Multi-view ด้วยเทคนิค K-NN  โดย Full Feature ส าหรับข้อมูล Breast 
Cancer Wisconsin (Original) 

 

ภาพประกอบ 60 โคด้การสรา้ง Multi-view ดว้ยเทคนิค K-NN  โดย Full Feature ส าหรบัขอ้มลู 
Breast Cancer Wisconsin (Original) 
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โคด้ Multi-view ดว้ยเทคนิค K-NN ส าหรบัขอ้มลู Breast Cancer Wisconsin (Original) 

 

ภาพประกอบ 61 โคด้ Multi-view ดว้ยเทคนิค K-NN ส าหรบัขอ้มลู Breast Cancer Wisconsin 
(Original) 

โคด้ Multiple Model ส าหรบัขอ้มลู Breast Cancer Wisconsin (Original) 

 

ภาพประกอบ 62 โคด้ Multiple Model ส าหรบัขอ้มลู Breast Cancer Wisconsin (Original) 

 

 

  

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล เปมิกา บญุเสรมิสง่ 
วัน เดือน ปี เกิด 8 พฤศจิกายน 2533 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพฯ 
วุฒกิารศึกษา บรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาคอมพิวเตอร ์ 

จาก วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม   
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