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บทคัดยอ
 ระบบอินเตอรเน็ตท่ีเช่ือมตอในทุกส่ิงเปนเทคโนโลยีที่ถูกนํามาใชในชีวิตประจําวันดานตางๆ            

อยางกวางขวาง ซึง่ระบบไดกอใหเกิดขอมูลดิจทิลัปรมิาณมหาศาลซึง่มีสารสนเทศท่ีมปีระโยชนซอนอยู เทคนิค

ดานเหมืองขอมูลจึงถูกนํามาประยุกตใชเพื่อวิเคราะหและคนหาสารสนเทศเหลานี้ การจําแนกขอมูล               

เปนเทคนิคดานเหมืองขอมูลที่ถูกประยุกตใชกับการพัฒนระบบอัจฉริยะ การคัดเลือกลักษณะเฉพาะเปน  

การเตรียมชุดขอมูลตัวอยางที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาตัวจําแนกขอมูลอยางมีประสิทธิภาพในดาน           

การเรยีนรูขอมูลเพือ่สรางโมเดลและการจําแนกขอมูลใหม บทความน้ีนาํเสนอตัวกรองคัดเลอืกลกัษณะเฉพาะ

เพื่อการจําแนกขอมูลกรณีที่มีจํานวนลักษณะเฉพาะจํานวนมาก ซึ่งเปนธรรมชาติของขอมูลที่ไดจากระบบ

อินเตอรเน็ตท่ีเช่ือมตอในทุกส่ิง ดวยการประยุกตใชเทคนิคทางสถิติเพ่ือประเมินคาขีดแบงเพื่อเลือกกลุม        

ของลักษณะเฉพาะท่ีดีที่สุดตอการจําแนกขอมูล วิธีการท่ีนําเสนอสามารถหลีกเล่ียงการวนทําซํ้าหลายคร้ัง 
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และชวยทําใหขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาระบบอัจฉริยะสามารถทําไดอยางรวดเร็วและแมนยํามากย่ิงข้ึน 

บทความไดทดลองเปรียบเทียบการคัดเลือกลักษณะเฉพาะที่ไดนําเสนอกับวิธีการท่ีมีอยูเดิมและชุดขอมูล

มาตรฐานที่มีจํานวนลักษณะเฉพาะจํานวนมากและมีหลายกลุมคําตอบ ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา           

ขั้นตอนวิธีการท่ีไดนําเสนอสามารถคัดเลือกลักษณะเฉพาะจํานวนนอยและมีนัยสําคัญตอประสิทธิภาพ       

การจําแนกขอมูลและสามารถใชทดแทนวิธีการคัดเลือกแบบเดิมไดอยางมีประสิทธิภาพ

คําสําคัญ
 ระบบอัจฉริยะ   ระบบเหมืองขอมูล    การจําแนกขอมูล    การคัดเลือกลักษณะเฉพาะ   ตัวกรอง

Abstract
 The Internet of Things (IoT) is a new important technology that is widely used in various 

fields today. This technology has generated and captured an enormous amount of data. Several 

techniques of data mining have been applied to analyze and search for valuable information hidden 

from these data in order to improve IoT smarter. Data Classification is one of mining techniques 

which has played a role in the development of intelligent systems by using valuable information 

from IoT. Feature selection is an important process for improving the efficiency of classification both 

in terms of data learning to construct the model and of classifying a new instance. This paper    

presents a filter-based feature selection method for analysis highly dimensional data which is the 

particular characteristic of IoT data. The proposed feature selection effectively estimates the        

statistical cut-off to select the optimal feature subset for classification. This proposed method can 

avoid iterative empirical process, thus, this will help the tasks of research and development of  

intelligent systems in terms of speed-up and correctness. The classification performance of the 

proposed feature selection method on the highly dimensional dataset is compared with the existing 

method. The results show that the proposed method can select a small feature subset which has 

effective performance. It means that the intelligent system in IoT can use the proposed feature 

selection method instead of the traditional feature selection.

Keywords
 Intelligent System, Data Mining, Data Classification, Feature Selection, Filtering



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับพิเศษ  สิงหาคม 2560 100

บทนํา
 ในปจจุบันนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลไดเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันเปนอยางมาก           

ซึง่หน่ึงในน้ันคอื เทคโนโลยอีนิเตอรเนต็ทีเ่ชือ่มตอในทุกสิง่ (Internet of Things, IoT) เรยีกโดยยอวา เทคโนโลยี

ไอโอท ีเปนเทคโนโลยีสาํหรบัการเชือ่มตอระหวางเครอืขายคอมพวิเตอรพืน้ฐานทัว่ไปและอปุกรณดจิทิลัใหมๆ  

ใหสามารถอํานวยความสะดวกแกผูใชในดานตางๆ แนวความคิดพ้ืนฐานของไอโอทีคือ ความพยายาม           

ใหทุกๆ สิ่ง ไดแก อุปกรณคอมพิวเตอร ผูใช วัตถุตางๆ และ สิ่งอื่นใดๆ ในโลกสามารถเชื่อมตอระหวางกันได 

เพื่อสงระบุตัวตน สงขอมูลและสรางการตัดสินใจไดดวยตัวเอง เชน แนวคิดบานอัจฉริยะ (Smart Home)        

มีการใชเครือขายอุปกรณตรวจจับ (Sensor Network) เพ่ือเก็บขอมูลสภาพแวดลอมรอบตัวผูใชเพ่ือ            

อํานวยความสะดวกในการดํารงชีพภายในบาน  (Tsai, Lai, Chiang, Yang, 2014, 77-97) 

 องคประกอบหนึ่งที่สําคัญของเทคโนโลยีไอโอทีคือ อุปกรณที่มีลักษณะความเปนอัจฉริยะ หรือ        

สมารทออบเจ็ค  (Smart Object) ทีจ่ะตองมีความสามารถในการระบุตวัตน (Identification) ตรวจจับเหตกุารณ 

(Sensing Event) และปฏิสัมพันธระหวางอุปกรณดวยกัน (Object Interacting) สรางการตัดสินใจ (Making 

Decision) ไดดวยตัวเอง (Gubbi, Buyya, Marusic, Palaniswami, 2013, 1645-1660) งานวิจัยเพื่อพัฒนา

อุปกรณอัจฉริยะเหลานี้จึงมีความสําคัญตอเทคโนโลยีไอโอทีเปนอยางมาก ซึ่งนักวิจัยมักจะใชแนวคิดของ

ระบบเหมืองขอมูล (Data Mining) เพื่อหาอัลกอริธึมที่เพ่ิมความสามารถของอุปกรณใหสามารถตัดสินใจ       

ไดอยางแมนยําและรวดเรว็มากยิง่ข้ึน การพฒันาระบบจําแนกขอมูล (Data Classification) เปนหน่ึงในเทคนิค

สําคัญของระบบเหมืองขอมูลที่มักจะถูกนํามาใชในงานที่มีลักษณะเปนการตัดสินใจอัตโนมัติ โดยระบบ   

จําแนกขอมูลจะมีการนําขอมูลท่ีระบบไอโอทีรวบรวมไวมาเปนชุดขอมูลตัวอยาง (Training Dataset)            

สรางตัวจําแนกขอมูล (Classifier) ที่สามารถระบุกลุมของขอมูลที่เขามาใหม (Unknown Data) ไดอยาง           

มีประสิทธิภาพ (Chen et al., 2015, 1-14) ตัวอยางงานดานไอโอทีที่ตองมีการพัฒนาตัวจําแนกขอมูล          

ไดแก ระบบอาคารอัจฉริยะที่จะตองสามารถจําแนกเหตุการณตางๆ ของผูใชภายในอาคาร และสามารถ     

ตอบสนองการใชชีวิตของผูใชภายในอาคารไดโดยการควบคุมอุปกรณอํานวยความสะดวกรวมถึงอุปกรณ

สาธารณูปโภคตางๆ ภายในอาคาร เชน ระบบไฟสองสวาง หรือ เคร่ืองปรับอากาศไดอยางสอดคลองเหมาะสม  

 โดยปกตอิปุกรณดจิทิลัท่ีใชภายในเทคโนโลยไีอโอทผีลติขอมูลดิจทิลัจํานวนมาก และมีประเภทของ

ขอมลูทีห่ลากหลายอยูตลอดเวลา ขอมลูเหลานีอ้าจเปนขอมลูภายในของตวัอปุกรณเอง  เชน สถานะ ตาํแหนง 

หมายเลขของอุปกรณ ฯลฯ หรือ ขอมูลภายนอกอุปกรณ เชน ขอมูลที่อุปกรณตรวจจับวัดได เชน อุณหภูมิ 

ความช้ืน การเคลื่อนไหว ฯลฯ ขอมูลเหลาน้ีจะถูกเรียกวาลักษณะเฉพาะ (Feature) ของอุปกรณแตละตัว 

อุปกรณที่เกี่ยวของในระบบไอโอทีจะสรางขอมูลอยูตลอดเวลาซ่ึงอาจมีขนาดหลายเทระไบตขึ้นไปตอวัน         

จงึมีงานวิจยัท่ีพยายามลดความซับซอนของขอมูลสําหรับการเขาเพ่ือสรางตัวจําแนก ซึง่การคัดเลือกลักษณะเฉพาะ 

(Feature Selection) ไดรับการยอมรับวาเปนวิธีการหนึ่งในการจัดการลดความซับซอนของขอมูลปริมาณ

มหาศาลนัน้ สามารถเพิม่ประสิทธภิาพของการวิเคราะหและการสรางตวัจาํแนกขอมลูเพือ่งานพัฒนาเทคนคิ

ไอโอทีไดเปนอยางดี (Tsai, Lai, Chiang, Yang, 2014, 77-97) ทั้งในดานการลดความซับซอนการคํานวณ
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และเพิ่มความแมนยําของตัวจําแนกขอมูล การคัดเลือกลักษณะเฉพาะใชแนวคิดวาในฐานขอมูลทั้งหมด     

อาจมีเพียงบางลักษณะเฉพาะท่ีสัมพันธกับกลุมคําตอบการจําแนก  (Relevant Feature) ซึ่งมีประโยชน         

ตอการสรางตัวจําแนก  ดังน้ันส่ิงจําเปนคือ การเลือกเพียงลักษณะเฉพาะบางอันท่ีจําเปนมาใชในกระบวน  

การสรางตัวจําแนกสําหรับข้ันตอไป (Yu & Liu, 2004, 125-1224) ขอมูลท่ีมีมิติขนาดมหาศาลทั้งในดาน

จาํนวนลกัษณะเฉพาะนีเ้ปนปญหาสําคัญในข้ันตอนการพฒันาระบบจาํแนกขอมูล เพราะการมีลกัษณะเฉพาะ

ที่ไมมีนัยยะสําคัญ (Irrelevant Feature) ตอประสิทธิภาพของตัวจําแนกในฐานขอมูลอยูเปนจํานวนมาก       

จะกอใหเกิดความลาชาท้ังในขั้นตอนการพัฒนาตัวจําแนกและการจําแนกขอมูลใหม นอกจากนี้ยังลด         

ความแมนยาํของตวัจาํแนกอกีดวย ดงันัน้หากสามารถคดัเลือกลักษณะเฉพาะมากลุมเล็กๆ จะเปนการลดขนาด

ของขอมูลซึ่งเปนผลดีตอการวิจัยและพัฒนาตัวจําแนกขอมูลตอไป

 การคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบงเปน 2 ประเภทคือ แบบตัวกรอง (Filter-Based)  และแบบหอหุม  

(Wrapper-Based)  (Liu & Yu, 2005, 491-502) วธิกีารคัดเลอืกแบบตวักรองใชการประเมนิความมปีระโยชน

ของแตละลักษณะเฉพาะตอการจําแนกขอมูล โดยเรียกวา คาคะแนนลักษณะเฉพาะ (Feature Score)          

ขั้นตอน วิธีตัวกรองจะเลือกลักษณะเฉพาะที่มีคาคะแนนสูง (Top Score Feature) มากกวาลักษณะเฉพาะที่

มีคะแนนต่ํา วิธีการคัดเลือกแบบหอหุมจะใชอัลกริธึมการคนหา (Searching Algorithm)   และอัลกอริธึม   

การเรียนรู  (Learning Algorithm) ที่เตรียมไวแลวสําหรับกลุมของลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมกับอัลกอริธึม  

การเรียนรูนั้น ทําใหเปนวิธีการแบบหอหุมสามารถเลือกลักษณะเฉพาะที่สงผลตอความแมนยําการจําแนก

ขอมูลไดดีกวาแบบตัวกรอง แตอยางไรก็ตามวิธีการแบบหอหุมก็จะมีความยุงยากและซับซอนตองใช   

ทรัพยากรในการคํานวณมากกวาวิธแีบบตวักรอง ดงัน้ันในดานความรวดเร็วและความงายในการนําไปใชวธิกีาร

แบบตัวกรองจึงไดรับความนิยมมากกวาซึ่งรวมไปถึงงานวิจัยและพัฒนาตัวจําแนกในเทคโนโลยีไอโอที         

ดวยเชนกัน มีงานวิจัยที่เสนอวิธีการแบบผสม (Hybrid-Based) ที่รวมขอดีของทั้งวิธีการแบบตัวกรอง และ   

วิธีการแบบหอหุม โดยจะมีขั้นตอนการทํางานที่เร็วขึ้นกวาวิธีหอหุมและคัดเลือกไดลักษณะเฉพาะท่ีชวยให

ตัวจําแนก ทํางานไดอยางแมนยําขึ้น  อยางไรก็ตามวิธีการแบบผสมนี้ยังคงตองใชเวลาการประมวลผลเพื่อ

คดัเลอืกกลุมของลักษณะเฉพาะทีส่งูมาก (Combarro, Montanes, Diaz, Ranilla & Mones, 2005, 1223-1232)              

เพราะตองเสยีเวลาวนรอบทํางานเพือ่หาจาํนวนของลักษณะเฉพาะทีเ่หมาะสม และยงัไมมเีทคนคิหรอืทฤษฎี

สําหรับการคาดคะเนจํานวนของลักษณะเฉพาะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 บทความนี้จึงนํา เสนอวิธีการประมาณคาขีดแบง (Cut-Off or Threshold) สําหรับวิธีการคัดเลือก

ลักษณะเฉพาะแบบตัวกรองบนพื้นฐานเทคนิคทางสถิติ วิธีการที่นําเสนอไมไดยึดติดกับอัลกอริธึมการเรียนรู

ใดแตใชการประมาณคาจากคะแนนของลกัษณะเฉพาะท้ังหมดในฐานขอมลู วธิกีารทีน่าํเสนอนีอ้าศยัแนวคดิ

ดานการระบุขอมูลที่มีลักษณะผิดปกติ (Outlier Identification) ที่พิจารณาวาลักษณะเฉพาะที่ไมมีประโยชน

มักมีคาคะแนนตํ่าๆ และมีคาใกลเคียงกัน ดังน้ันลักษณะเฉพาะใดมีคาคะแนนที่สูงกวาลักษณะเฉพาะอื่น

อยางผดิปกตแิสดงวาเปนลักษณะเฉพาะทีม่คีวามสมัพันธกบักลุมคําตอบมากกวาลักษณะเฉพาะอืน่ๆ ทัง้หมด 

บทความจะนาํเสนอวธิกีารประมาณคาขีดแบงเพ่ือระบลุกัษณะเฉพาะทีม่คีาคะแนนทีผ่ดิปกตนิัน้ แลววิธกีาร
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แบบตัวกรองจะคัดเลือกลักษณะเฉพาะท่ีมีคาคะแนนผิดปกตินั้นไปใชสําหรับขั้นตอนการพัฒนาตัวจําแนก

ตอไป การประมาณคาขีดแบงท่ีนําเสนอน้ีจะใชพารามิเตอรทางสถิติเพียงตัวเดียวและไมจําเปนตองมี              

การวนทาํซํา้ใดๆ นอกจากนีว้ธิกีารท่ีเสนอนีย้งัสามารถปรับตัวตามชุดขอมลูตัวอยางตางๆ ได ผูวจิยัไดทดสอบ

วิธีการที่นําเสนอกับชุดขอมูลตัวอยางมาตรฐานท่ีมีมิติขนาดใหญ  ทั้งดานจํานวนลักษณะเฉพาะและ         

จํานวนตัวอยาง โดยใชประสิทธิภาพของตัวจําแนกเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการคัดเลือกลักษณะเฉพาะ 

และเปรยีบเทยีบกบัวธิกีารคัดเลอืกลกัษณะเฉพาะแบบผสมทีน่ยิมใชงานกนัในงานวจิยัดานการจาํแนกขอมูล 

ผลการทดลองแสดงใหเหน็วาวิธกีารท่ีนาํเสนอสามารถคดัเลอืกลกัษณะเฉพาะมากลุมหนึง่ท่ีมจีาํนวนนอยมาก

เมื่อเทียบกับจํานวนลักษณะเฉพาะทั้งหมด แตตัวจําแนกขอมูลยังสามารถใหผลลัพธความถูกตองของ           

การจําแนกขอมูลที่มีมิติขนาดใหญไดในระดับที่นาพอใจ

ทบทวนวรรณกรรม
 จากที่ไดกลาวไวเบื้องตน ดังภาพท่ี 1 เปนการอธิบายเพิ่มเติม ระบบไอโอที ซึ่งประกอบดวยระบบ

อุปกรณเซนเซอร (Sensing Device) เพ่ือการตรวจจับขอมูลสภาพแวดลอม ระบบวิเคราะหขอมูล                   

(Data Analytics System) เพื่อการตัดสินใจอยางชาญฉลาด และการนําเสนอขอมูล (Data Visualization) 

เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ เหลาน้ีเพ่ือประโยชนดานตางๆ เชน การอํานวยความสะดวกภายในบานและอาคาร 

การใชงานเพื่อการขนสง การเพิ่มศักยภาพภายในชุมชน ภาคธุรกิจและสังคม การบริหารและพัฒนาประเทศ 

โดยอาจมีบุคคลที่เกี่ยวของไดแก ผูใชในบาน แพทย ผูบริหารองคกร ผูบริหารประเทศ เปนตน
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   ภาพที่ 1: ระบบอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอในทุกสิ่งหรือระบบไอโอที

   ที่มา: Gubbi, Buyya, Marusic & Palaniswami, 2013, 1645-1660
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 การประยกุตใชระบบไอโอททีีไ่ดรบัความสนใจอยางกวางขวาง คอื การพัฒนาระบบอจัฉริยะบนพ้ืนฐาน

การจําแนกขอมูลเพ่ืออํานวยความสะดวกตอผูใชงาน ภาพท่ี 2 เปนการอธิบายเพิ่มเติม ขั้นตอนพื้นฐานใน  

การพัฒนาระบบอฉัรยิะดวยขอมลูจากระบบไอโอท ีโดยเร่ิมตนจากการเก็บขอมูลจากหลายๆ แหลงทีแ่ตกตางกนั

ภายในระบบไอโอทีลงในฐานขอมลู (Database) กระบวนการพัฒนาตัวจาํแนกขอมลูจะเริม่จากการนาํขอมลู

ในฐานขอมูลมาผานการเตรียมขอมูลเบ้ืองตน (Preprocessing) เพ่ือใหขอมูลอยูในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ

การสรางโมเดลการจําแนกขอมูล เรียกวา ชุดขอมูลตัวอยางสําหรับการฝกหัด (Training Dataset) ซึ่งขอมูล

ตัวอยางทั้งหมดจะถูกแทนในรูปแบบตารางเมทริกซ (Marix) ขนาด m x n โดย m คือ จํานวนขอมูลตัวอยาง 

และ n คือ จํานวนลักษณะเฉพาะ ทุกๆ ขอมูลตัวอยางจะตองมีการระบุผลเฉลยคําตอบวา ตัวอยางนั้นๆ         

อยูในกลุมคาํตอบ (Class) ใด ยกตวัอยางเชน ในระบบควบคุมอณุหภมูภิายในบาน ขอมลูตวัอยางประกอบดวย

ลักษณะเฉพาะ คือคาอุณหภูมิ ความช้ืน จํานวนคน การเคลื่อนไหวของบุคคลภายในบาน เปนตน และ          

กลุมคําตอบคือชวงอุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งมี 3 กลุมคําตอบไดแก อบอุน หรือ ปกติเพื่อการประหยัดพลังงาน 

หรือ เย็นสบาย เปนตน ชุดขอมูลตัวอยางที่เตรียมไวจะถูกนําไปยังข้ันตอนการสรางตัวจําแนกโดย                         

ใชกระบวนการเรียนรูเคร่ืองจักร (Machine Learning) เรียนรูรูปแบบของสารสนเทศภายในขอมูลเพ่ือสราง

ตัวจําแนก (Classifier) ที่สามารถวินิจฉัยขอมูลที่เขามาในระบบและจําแนกกลุมคําตอบของขอมูลนั้น

 การคัดเลอืกลกัษณะเฉพาะเปนสวนหนึง่ของการเตรยีมขอมลูเบือ้งตนเพือ่ลดจํานวนลักษณะเฉพาะ

ใหมีปริมาณท่ีเหมาะสมตอการนําไปสรางโมเดลการจําแนกขอมูล ตัวอยางเชน อุปกรณตางๆ ในระบบ            

ไอโอทีอาจมีการตรวจจับ วัดคา หรือสรางขอมูลใดๆไดมากมาย ขอมูลเหลาน้ีจะเปนขอมูลลักษณะเฉพาะ      

ที่มีจํานวนมหาศาล กลุมของลักษณะเฉพาะที่ถูกเลือกจะเรียกวา กลุมลักษณะเฉพาะที่เหมาะสม (Optimal 

Feature Set) ที่สามารถเปนตัวแทนของสารสนเทศที่มีอยูในขอมูลตัวอยางทั้งหมดได
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   ภาพที่ 2: ขั้นตอนวิธีการพัฒนาระบบจําแนกขอมูลในระบบไอโอที

   ที่มา: Tsai, Lai, Chiang & Yang, 2014, 77-97
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การคัดเลอืกลกัษณะเฉพาะดวยการเรยีงลาํดับและการหอหุม (Ranking Wrapper with Sequential Forward, 

RW-SF) (Ruiz, Riquelme, Aguilar-Ruiz & Garcia-Torres, 2012, 11094-11102) เปนหนึ่งในวิธีการ            

คดัเลือกลักษณะเฉพาะท่ีใชเปนมาตรฐานในขัน้ตอนการวจิยัและพฒันาระบบจาํแนกขอมลู ขัน้ตอนวธิมีขีัน้ตอน

ดังแสดงในภาพที่ 3 ขั้นแรก คือ การคํานวณคะแนนความมีประโยชนของลักษณะเฉพาะทั้งหมดที่มีใน           

ฐานขอมูล และเรียงลําดับลักษณะเฉพาะตามคาคะแนนจากมากไปนอย ตอมาคือ การเลือกลักษณะเฉพาะ

ที่มีคาคะแนนสูงมา k จํานวน (k Top-Ranked) เรียกวา กลุมของลักษณะเฉพาะที่เลือกไว (Opt) ขั้นที่สาม  

จะใชอลักอริธมึการเรยีนรูทีง่านวิจยัเลอืกไวรวมกบัชุดขอมูลตัวอยางทีพ่จิารณาเพียงลกัษณะเฉพาะท่ีเลือกไว

ในสรางตัวจําแนกข้ึนมา  และวดัประสิทธิภาพของตวัจําแนกน้ัน เก็บคาประสิทธิภาพของกลุมลักษณะเฉพาะ

ที่เลือกไว ตอจากน้ันเพิ่มจํานวนลักษณะเฉพาะอีก n จํานวน กระบวนการจะวนทําซํ้าในข้ันตอนท่ีสามใหม 

อีกครั้งหนึ่ง และเก็บคาประสิทธิภาพทุกๆ คา k ที่เปลี่ยนไป กระบวนการจะวนทําซํ้าเพิ่มคา k ดวยคา n           

ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งครบทุกๆ ลักษณะเฉพาะ สุดทายจะมีการพิจารณาวา จํานวนลักษณะเฉพาะเทาใดที่ให

คาการประเมินประสิทธิภาพตัวจําแนกสูงที่สุด แลวใชกลุมของลักษณะเฉพาะนั้นในการนําไปพัฒนาระบบ

จําแนกขอมูลจริง ตอไป

 การคํานวณคะแนนประเมินลักษณะเฉพาะ (Feature Scoring) เปนการประเมินประโยชนของ

ลกัษณะเฉพาะท่ีมตีอประสทิธภิาพของตวัจาํแนกโดยสวนใหญแลวจะเปนวดัระดบัสหสัมพันธ (Correlation) 

ระหวางลักษณะเฉพาะกับกลุมคาํตอบของการจาํแนก ลกัษณะเฉพาะท่ีมคีาคะแนนสงูแสดงวามคีวามสัมพนัธ

กับกลุมคําตอบเปนอยางมาก ซึ่งจะทําใหเมื่อนําไปใชเปนขอมูลการเรียนรูจะใหตัวจําแนกท่ีมีความแมนยํา 

คะแนนประเมินลักษณะเฉพาะที่นิยมใชกัน ไดแก อินฟอรเมชันเกน (Information Gain, IG) ไคสแคว          

(CHI-square) และ จีนีอินเด็กซ (GINI) เปนตน (Yang, Liu, Zhu, Liu & X.Zhang, 2012, 741-754) IG         

วดัสารสนเทศของลักษณะเฉพาะท่ีมใีนแตละกลุมคาํตอบ CHI วดัความเปนอิสระ (Independence) ระหวาง

ลักษณะเฉพาะกับแตละกลุมคําตอบ และ GINI วัดความบริสุทธิ์ (Purity) ของลักษณะเฉพาะในแตละกลุม

คําตอบ ผลวิจัยที่ผานมาชี้วา GINI สงผลตอประสิทธิภาพของการจําแนกขอมูลโดยรวมไดดีที่สุด สวน IG นั้น

เหมาะสาํหรบัการจําแนกขอมลูทีม่หีลายกลุมคาํตอบ (Multi-Class) และ CHI เหมาะสําหรบัการจาํแนกขอมลู

ที่มี 2 กลุม (Binary-Class)
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   ภาพที่ 3: การคัดเลือกลักษณะเฉพาะดวยการเรียงลําดับและการหอหุม

   ที่มา: Ruiz, Riquelme, Aguilar-Ruiz & Garcia-Torres, 2012, 11094-11102

 การระบุขอมูลที่ผิดปกติ (Outlier Identification) เปนเทคนิคทางสถิติสําหรับการระบุขอมูลตัวอยาง

ที่มีคาขอมูลที่แตกตางไปจากคาขอมูลที่เหลือ (Leys, Ley, C. , Klein, Bernard & Licata, 2013, 764-766) 

แนวคิดการระบุขอมูลที่ผิดปกติจากขอมูลทั้งหมดสามารถอธิบายดวยภาพที่ 4 กําหนดใหขอมูลตัวอยาง คือ

แตละจุดบนแผนภูมิ จํานวน 50 ตัวอยาง คือ 50 จุดขอมูล การระบขุอมูลจะกําหนดขอบเขตบริเวณเพื่อระบุ

การเปนขอมูลผิดปกติ (Outlier Region) หากจุดขอมูลมีคาเกนิขีดแบงท่ีกําหนดไว (Predetermined Cut-off) 

นี้จะถูกระบุวาเปนขอมูลผิดปกติ ดังนั้นจากภาพที่ 4 ขอมูล 3 จุด ที่มีคาของขอมูลสูงวาคาขีดแบงจะถูกระบุ

วาเปนขอมูลผิดปกติไปจากขอมูลที่เหลือู ู

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
x

Cutoff Outlier region

    ภาพที่ 4: การระบุขอมูลผิดปกติดวยการกําหนดขอบเขตขอมูล
    ที่มา: Seo, 2006
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วิธีการที่ไดนําเสนอ
 ในงานวิจัยน้ีมุงเนนการปรับปรุงวิธีการคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบบตัวกรองเพ่ือใหเหมาะสมกับ 
การนาํไปใชในการพฒันาตวัจําแนกขอมูลในเทคโนโลยไีอโอทใีนสวนของการพยายามเพิม่ประสทิธิภาพของ
การเลือกลักษณะเฉพาะ โดยงานวิจัยไดใชแนวคิดการแทนคาคะแนนของลักษณะเฉพาะ (IG หรือ CHI  หรือ 
GINI) คือจุดขอมูลแตละจุด ลักษณะเฉพาะท่ีมีคาคะแนนสูงจนผิดปกติ ก็คือลักษณะเฉพาะท่ีมีสหสัมพันธ
กบักลุมคําตอบของชดุขอมูลตัวอยางมากๆ และจะมปีระโยชนมากตอการสรางตวัจําแนก ดงัน้ัน หากสามารถ
คํานวณคาหาเสนขีดแบงสําหรับขอบเขตการระบุขอมูลผิดปกติไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถระบุวา
ลักษณะเฉพาะใดมีขอมูลที่ผิดปกติไปจากลักษะเฉพาะที่เหลือนั่นเอง และกลุมของลักษณะ เฉพาะที่มีคา
คะแนนสูงผิดปกตินั้นก็จะถูกเลือกไปใชพัฒนาตัวจําแนกขอมูลตอไป โดยในงานวิจัยไดนําเสนอเทคนิค          
การคํานวณคาเสนขีดแบงดวยวิธีทางสถิติ 3 วิธี (Seo, 2006) คือ
 1. วิธีคํานวณดวยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation Method: SD)
          เปนวิธีพื้นฐานคํานวณคาขีดแบงเพ่ือระบุขอมูลผิดปกติซึ่งมักจะถูกใชบอยครั้งที่สุดในงานวิจัย
เชิงสถิต ิตัง้อยูบนสมมตฐิานวาขอมูลมีลกัษณะการกระจายแบบปกต ิคาขีดแบง (Cut-off, θ) สามารถคํานวณ
ดวยสมการ θ = μ +ασ โดยที ่μ คอืคาเฉลีย่ (Mean) ของคะแนนของลักษณะเฉพาะท้ังหมดในชุดขอมลู
ตัวอยาง σ คือ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของคะแนนของลักษณะเฉพาะทัง้หมด      
ในชุดขอมูลตัวอยาง และαคือคาสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น (Confidence Coefficient) ซึ่งเปนเพียง
พารามิเตอรเดียวที่ตองกําหนดในวิธีการที่นําเสนอนี้ ซึ่งสวนใหญมักใชตัวเลข 2 หรือ 2.5 หรือ 3 จํานวนของ
ลักษณะเฉพาะท่ีถูกเลือกจะแปรตามคาของα ซึ่งจะข้ึนกับลักษณะของขอมูลในแตละแอพพลิเคช่ัน                
ซึ่งบทความจะอธิบายเพิ่มเติมในสวนของผลการทดลองตอไป
 2. วิธีคํานวณดวยขอบเขตอินเตอรควอรไทล (Interquartile Range: IQR)
         ในทางสถิติเชิงพรรณนาคาขอบเขตอินเตอรควอรไทล คือการวัดการกระจายโดยหาคา            
ความแตกตางระหวางควอรไทลอนัดับท่ี 3 (Q3) กบัควอรไทลอนัดับท่ี 1 (Q1) คาํนวณจาก IQR = Q3-Q1            
ซึง่ IQR นีส้ามารถใชวดัวาคาของขอมลูมีการกระจายตวัอยางไรโดยไมอยูบนสมมตฐิานการกระจายแบบปกติ 
นักวิจัยสามารถใช IQR เพื่อบอกวา ขอมูลใดที่มีลักษณะหางจากคากลางของขอมูลมากๆ คือ ขอมูลผิดปกติ                 
ดังน้ัน คาขีดแบงจึงคํานวณจากสมการดังน้ี θ = Q3 +α IQR ซึ่งโดยปกติเลขสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ัน α 
มักใชคาตัวเลขในชวง 1.5 ถึง 3
 3. วธิคีาํนวณดวยคามัธยฐานของสวนเบีย่งเบนสมับูรณ (Median Absolute Deviation: MAD)
         คาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง (Sample Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 
(Sample Standard Deviation) มักจะไดรับผลกระทบจากขอมูลบางกลุมที่มีคาผันผวนมากๆ ดังนั้นในทาง
สถิติจึงหลีกเลี่ยงการใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเสนอการใชคามัธยฐาน (Median) และ        
วัดการกระจายขอมูลดวย MAD แทน โดยกําหนดให MAD = 1.483 median (|x

i
-M|) ซึ่ง M คือ คามัธยฐาน

ของของขอมูล x
i
 ทั้งหมด ดังนั้นคาขีดแบงจึงคํานวณจากสมการดังนี้ θ = M +α MAD ซึ่งโดยปกติเลข

สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นα มักใชคาตัวเลขในชวง 1.5 ถึง 5
  คาขดีแบงเพือ่ระบุการเปนขอมลูผดิปกตทิีถ่กูคาํนวณไดทัง้ 3 วธินีีจ้ะถกูใชในขัน้ตอนวธิคีดัเลอืก
ลกัษณะเฉพาะดวยแนวคดิการระบุคาขอมูลผิดปกติ ดงัข้ันตอนในภาพท่ี 5 เร่ิมตนจากการคํานวณคาคะแนน
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ประเมินของลักษณะเฉพาะแตละตัว (โดยใช IG หรือ CHI หรือ GINI แลวแตขอมูลที่ผูวิจัยสนใจ) ขั้นตอน    
ตอมาคือ การคํานวณคาขีดแบงดวยคาคะแนนของลักษณะเฉพาะทั้งหมดในฐานขอมูล โดยในขั้นตอนนี้       
จะมีการกําหนดคาสัมประสิทธ์ิตามขอมูลท่ีใชในงานวิจัย สุดทายเมื่อไดคาขีดแบงแลวก็นําไปใชคัดเลือก
ลกัษณะเฉพาะทีม่คีาสงูหรอืเทากบัคาขดีแบง รวบรวมลกัษณะเฉพาะเหลานัน้เพือ่นาํไปในขัน้ตอนการพฒันา
ตัวจําแนกตอไป

 
 

 

 

   Opt

Opt 

 Opt
Stop

Start

  ภาพที่ 5: ขั้นตอนวิธีการคัดเลือกลักษณะเฉพาะดวยคาขีดแบงขอมูลผิดปกติ

 วิธีการท่ีเสนอน้ีสามารถเลือกลักษณะเฉพาะที่มีคาการมีประโยชนตอการสรางตัวจําแนกในระดับ     

ทีส่งูท่ีสดุมากลุมหน่ึงโดยจะมีจาํนวนลกัษณะเฉพาะเพียงเลก็นอยเมือ่เทียบกับจํานวนลกัษณะเฉพาะทัง้หมด

ทีม่ใีนฐานขอมูล ซึง่ข้ันตอนวิธกีารเลือกลักษณะเฉพาะเปนแบบตัวกรองมีคาใชจายในการคาํนวณ (Computation 

Cost) ที่นอยกวาวิธีแบบหอหุมและแบบผสม ในภาพท่ี 3 อยางชัดเจน เพราะไมมีการวนรอบทําซ้ํา และ          

ไมใชอัลกอริธึมการเรียนรูใดๆ ในการเลือกกลุมลักษณะเฉพาะที่ดีที่สุด

ผลการวิจัย
 งานวิจัยไดประเมินประสิทธิภาพของวิธีการคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบบตัวกรองที่ไดนําเสนอโดย    

ใชประสิทธิภาพของตัวจําแนกที่สรางจากลักษณะเฉพาะท่ีถูกเลือกเปนตัวช้ีวัดคุณภาพของวิธีการท่ีนําเสนอ  

โดยใชการประเมินประสิทธิภาพแบบขามกลุมจํานวน 10 กลุม (10 Fold Cross-Validation) รวมกับชุดขอมูล

มาตรฐานที่มีลักษณะเปนขอมูลที่มีหลายกลุมคําตอบและมีมิติขนาดใหญ ทั้งดานลักษณะเฉพาะและขอมูล
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ตัวอยางจํานวนมาก  ซึ่งไดรับความนิยมใชในงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Yang et al., 2012, 741-754)   ตารางที่ 1 

แสดงรายละเอียดของชุดขอมูลมาตรฐานที่ใชในการทดลอง ซึ่งขอมูลมีลักษณะเปน 8 กลุมคําตอบ                        

(8 Classes Dataset) และมีมากกวา 2,000 ลักษณะเฉพาะ โดยแตละกลุมจะมีจํานวนขอมูลตัวอยางในชวง 

79 ถึง 351 ตัวอยางและมีคาสัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of Variation: CV) 0.45

ตารางที่ 1 

จํานวนตัวอยางในชุดขอมูลการทดลอง
 

 

(Class)  

  

(Class)  

 

A 351 17.87% E 179 9.11%

B 345 17.57% F 176 8.96%

C 343 17.46% G 148 7.54%

D 343 17.46% H 79 4.02%

    1964 100.00% 

 ในสวนของตวัจําแนกทีใ่ชสาํหรบัการวดัประสทิธิภาพ ในงานวจิยัน้ีไดเลือกใชตวัจําแนกแบบซพัพอรต

เวคเตอรแมชชีน (Support Vector Machine) หรือ เอสวีเอ็ม (SVM) (Cortes & Vapnik, 1995, 273-297)     

ซึ่งเปนตัวจําแนกขอมูลท่ีไดรับความนิยมในการประยุกตใชเพ่ือพัฒนาระบบอัจฉริยะตางๆ เปนจํานวนมาก 

เนือ่งจากใหผลลพัธความแมนยําการจาํแนกสงูและทนทานตอขอมูลท่ีมติขินาดใหญไดเปนอยางด ีนอกจากนี้

เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคดัเลือกลักษณะเฉพาะทีเ่หมาะสม งานวิจยัจึงตองมีการวัดประสิทธิภาพ

ของตัวจําแนกที่สรางจากขอมูลที่ประกอบดวยลักษณะเฉพาะท่ีคัดเลือกไว โดยมาตรวัดประสิทธิภาพของ     

ตวัจําแนกทีใ่ชในการทดลองแบบเอฟวนั  (F1-measure) ซึง่คาเอฟวนัประกอบดวยการคาํนวณคาความแมนยํา 

(Precision, P) และคารีคอล (Recall, R) ซึ่งตัวชี้วัดประสิทธิภาพมีการคํานวณ ดังนี้

 โดยที ่TP
A
 (True Positive) หมายถึง จาํนวนของขอมูลตวัอยางทีถ่กูจําแนกใหอยูกลุม A อยางถกูตอง 

FN
A 

 (False Negative) หมายถึง จํานวนของขอมูลตัวอยางที่อยูในกลุม A แตถูกจําแนกผิดไปเปนกลุมอื่นๆ 

(B จนถึง H) และ FP
A
 หมายถึง จํานวนขอมูลตัวอยางกลุมที่ไมใชกลุม A แตถูกจําแนกผิดไปอยูกลุม A  

เน่ืองจากชุดขอมูลทดสอบมาตรฐานในงานวิจัยน้ีมีลักษณะเปนขอมูลท่ีมีหลายกลุมคําตอบ ดังน้ันตอง              

 Class A  

, ,  
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มกีารประเมินประสทิธิภาพรวมของทุกๆ กลุมคําตอบ งานวิจยัจึงใชการวัดประสทิธิภาพรวมทกุกลุมแบบเฉลีย่

คาเอฟวันทุกกลุม (Macro-averaged F1, MF1) โดย MF1 สามารถคํานวณไดจากสมการ

โดยที่ C คือเซตของกลุมคําตอบท้ังหมดในฐานขอมูล {A,..,H} และ |C| คือจํานวนของกลุมคําตอบ

ที่เปนไปไดทั้งหมด ซึ่งในการทดลองนี้คือ 8 กลุม

 นอกจากน้ีในการทดลองจําเปนตองมีการหาจํานวนลกัษณะเฉพาะท่ีดทีีส่ดุไวสาํหรับเปรียบเทียบกับ

จํานวนลักษณะเฉพาะท่ีคัดเลือกโดยวิธีการท่ีนําเสนอ ซึ่งในบทความน้ีใชวิธีการคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบบ

ผสมการเรียงลําดับและการหอหุม (RW-SF) เปนวิธีการบรรทัดฐาน (Baseline) และจะเปรียบเทียบ

ประสทิธภิาพของการจาํแนกดวยกลุมลกัษณะเฉพาะทีเ่ลอืกโดยวธิกีารนําเสนอ กบักลุมลกัษณะเฉพาะทีเ่ลอืก

โดยวิธีการบรรทัดฐาน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเริ่มตนดําเนินการวิจัยโดยใชวิธีการคัดเลือกแบบผสมกับชุดขอมูล

ตัวอยางทําการทดลองกับคะแนนลักษณะเฉพาะ 3 แบบคือ IG CHI และ GINI โดยเริ่มตั้งแตจํานวนลักษณะ

สาํคัญท่ีสงูท่ีสดุ 50 ตวั เพ่ิมจํานวนทีละ 50 ตวั ไปจนครบ 2000 ตวั ดาํเนินการประเมนิประสิทธิภาพแบบขาม

กลุมจํานวน 10 กลุม และทําซํ้า 5 ครั้งและหาคาเฉลี่ยของ MF1ของทั้ง 5 ครั้ง ผลการดําเนินการในขั้นตอนนี้

เปนดังภาพท่ี 6 ซึ่งจะเห็นไดวา ดวยวิธีการคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบบผสมการเรียงลําดับคะแนนและ         

การหอหุมกับตัวจําแนก (RW-SF) ดวยคะแนนลักษณะเฉพาะแบบ IG จะไดจํานวนลักษณะเฉพาะเทากับ 

150 และ CHI เทากับ 100 และ GINI เทากับ 150 ซึ่งจากภาพจะเห็นไดวา การใชลักษณะเฉพาะทั้งหมดใน

ฐานขอมูลไมไดชวยใหประสิทธิภาพตัวจําแนกดีที่สุด และการเลือกเพียงบางกลุมของลักษณะเฉพาะ                  

ที่มีประโยชนจะชวยใหไดตัวจําแนกที่มีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามผลลัพธจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม

คะแนนประเมินประสิทธิภาพเพื่อการคัดเลือกลักษณะเฉพาะ
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    ภาพที่ 6: คาประสิทธิภาพ MF1ของแตละคะแนนลักษณะเฉพาะ
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ตอจากนั้นผูวิจัยไดใชวิธีคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบบตัวกรองดวยการประเมินคาขีดแบงขอมูลผิดปกติทั้ง        

3 แบบ ที่ไดนําเสนอเรียกวา วิธีการแบบ Outlier-Based กับขอมูลทดสอบมาตรฐานเชนเดียวกัน โดยใช         

คาพารามิเตอร αที่แตกตางกันหลายๆ คาเพ่ือหาผลลัพธที่ดีที่สุด จํานวนลักษณะเฉพาะที่สูงผิดปกติจะ

แสดงในตารางที่ 2 และเปรียบเทียบกับจํานวนลักษณะเฉพาะที่เลือกโดยวิธี RW-SF กอนหนานี้ ซึ่งจาก          

ผลการทดลองจะเห็นไดวา วิธีการที่เสนอสามารถเลือกกลุมลักษณะเฉพาะท่ีมีจํานวนนอยกวากลุมที่เลือก  

โดยวิธีบรรทัดฐาน

ตารางที่ 2

เปรียบเทียบจํานวนลักษณะเฉพาะที่คัดเลือกโดยวิธีตางๆ 
 

 

(Feature Score) 

 (Featuer Selection Method) 

 RW-SF  Outlier-Based  3  

SD (  = 2) IQR  (  = 3) MAD (  = 5) 

IG 150 55 95 111 

CHI 100 50 98 135 

GINI 150 67 107 172 
 

 แมวาวิธกีารท่ีนาํเสนอจะสามารถคัดเลือกกลุมลักษณะเฉพาะท่ีมขีนาดเล็กกวา แตยงัคงตองทดสอบ

วาลกัษณะเฉพาะน้ีสามารถนําไปใชพฒันาตวัจาํแนกขอมลูทีม่หีลายกลุมคาํตอบไดอยางมปีระสทิธภิาพหรอืไม 

โดยจะตองเปรียบเทียบกับกลุมลักษณะเฉพาะท่ีคัดเลือกดวยวิธี RW-SF การทดลองใชการประเมิน

ประสิทธิภาพแบบขามกลุม จํานวน 10 กลุม และหาคาเฉล่ียจากการทําซํ้า 5 คร้ังเชนเดียวกัน ตารางที่ 3    

แสดงคา MF1 ของแตละกลุมลักษณะเฉพาะที่เลือกดวยวิธีตางๆ และใชสถิติทดสอบเปรียบเทียบคาเฉล่ีย  

ของ 2 กลุมตวัอยางแบบที (Two Sample Mean T-test) เพื่อพิจารณาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติระหวางประสิทธิภาพของวิธีแบบ Outlier-Based กับ วิธี RW-SF ในตารางที 3 นี้ คา p-Val หมายถึง      

คาความนาจะเปนท่ีแสดงวาคาเฉลี่ยของประสิทธิภาพของทั้งสองวิธีมีความแตกตางกันมากหรือนอย               

ถาคาใกลเคียงกับ 1 แสดงวา มีความแตกตางกันนอย แตถาคา p-Val เขาใกล 0 แสดงวาความแตกตางกนั

ยิง่มากขึน้ ในสวนของสญัลกัษณ + และ – หมายถึงประสทิธภิาพของวิธ ีOutlier-Based สงูกวา RW-SF หรือไม 

ถาใชสัญลักษณ + แสดงวา วิธีการ Outlier-Based  มีประสิทธิภาพดีกวาวิธีการ RW-SF โดยจาก                        

การทดลองแสดงใหเหน็วาประสทิธภิาพของวิธ ีOutlier-Based โดยใช IQR และ MAD ไมมคีวามแตกตางกบั 

RW-SF อยางมีนัยสําคัญโดยสวนใหญ วิธีการคัดเลือกแบบ Outlier Based ที่ใชวิธีประเมินเสนขีดแบง         

แบบ IQR ใหผลลัพธกับคะแนนลักษณะเฉพาะแบบ GINI ไดดีที่สุด ขณะเดียวกันก็มีจํานวนลักษณเฉพาะ    

ที่นอยกวาวิธี RW-SF ดังนั้นผลการทดลองจึงสรุปไดวา  วิธีการคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบบ Outlier Based  
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รวมกับการประมาณคาขีดแบงท่ีไดนาํเสนอสามารถลดจาํนวนลกัษณะเฉพาะไดนอยกวาวิธกีารแบบ RW-SF 

แตก็ยังใหผลการจําแนกขอมูลไดนาพอใจและไมแตกตางอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติ

ตารางที่ 3

เปรียบเทียบคาประเมินประสิทธิภาพ MF1 ของตัวจําแนก SVM กับกลุมลักษะเฉพาะที่เลือกโดยวิธีตางๆ 

 

(Feature Score) 

 (Featuer Selection Method) 

 RW-SF 

 Outlier-based  3  

SD (  = 2) IQR (  = 3) MAD (  = 5) 

 MF1 MF1 p-Val MF1 p-Val MF1 p-Val 

IG 79.31 78.09 0.01- 79.03 0.65 79.34 0.96 

CHI 78.94 78.77 0.86 79.55 0.52 79.09 0.87 

GINI 78.52 78.17 0.79 79.70 0.26 78.87 0.71 
 

 

 อยางไรกต็ามเพือ่อธบิายเพ่ิมเตมิในสวนของการคาํนวณคาขีดแบงเพือ่ระบลุกัษณะเฉพาะทีผ่ดิปกติ 

ในกรณีที่ใชวิธีคํานวณแบบ SD ใหผล MF1 ที่ตํ่ากวาวิธีการคัดเลือกแบบ RW-SF เปนผลมาจากกลุม              

ของลักษณะเฉพาะทีถ่กูคดัเลือกมีจาํนวนนอยเกินไปสําหรับขอมลูทีม่หีลายกลุมคาํตอบ ทาํใหขัน้ตอนการพฒันา

ตัวจําแนกขอมูลไมสามารถสกัดสารสนเทศในฐานขอมูลทั้งหมดได ในขณะที่วิธีการคํานวณแบบ IQR และ 

MAD สามารถเลือกลักษณะเฉพาะในจํานวนท่ีเหมาะสมมากกวา และเม่ือพิจารณาจากภาพที่ 7 ซึ่งแสดง      

ฮิสโตแกรมการกระจายของคาคะแนน GINI ของลักษณะเฉพาะที่มีอยูในฐานขอมูลท้ังหมด จะเห็นวา           

การกระจายไมไดมีลักษณะเปนการกระจายปกติ แตสมมติฐานของวิธีการคํานวณแบบ SD คือขอมูลมีการ  

กระจายแบบปกติ ดังน้ันวิธีการคํานวณแบบ IQR และ MAD ซึ่งเหมาะสมกับการกระจายขอมูลลักษณะนี้

สามารถกาํหนดคาขีดแบงเพ่ือระบขุอมูลผิดปกตไิดดกีวาจึงเลือกลักษณะเฉพาะไดดกีวาน่ันเอง และคาคะแนน

แบบ CHI และ IG ของลักษณะเฉพาะทั้งหมดก็จะมีลักษณะเชนเดียวกันกับคาคะแนน GINI นั่นเอง                    

 จากผลการทดลองท่ีนาํเสนอไปท้ังหมด จงึสามารถสรุปไดวา วธิกีารแบบตวักรองเพือ่คัดเลอืกลกัษณะ

เฉพาะโดยใชแนวคิดการระบุขอมูลผิดปกติที่ไดนําเสนอน้ีสามารถเลือกลักษณะเฉพาะท่ีมีความสัมพันธกับ

กลุมคําตอบของขอมูลตัวอยางไดเปนอยางดี และเมื่อเทียบกับวิธีการที่เปนบรรทัดฐานและใชขอมลูทดสอบ

มาตรฐาน วิธีการที่นําเสนอก็สามารถลดขนาดของขอมูลตัวอยางเพ่ือนําไปสูการพัฒนาตัวจําแนกขอมูล         

ไดอยางมีประสิทธิภาพไมแตกตางกันแตขนาดของขอมูลตัวอยางมีขนาดเล็กกวา ดังนั้นงานวิจัยดาน              

การพัฒนาตัวจําแนกขอมูลเพ่ือระบบอัจฉริยะสามารถนําวิธีการน้ีไปใชในข้ันตอนการเตรียมขอมูลตัวอยาง
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แทนวิธีการมาตรฐานแบบเดิมซ่ึงจะทําใหการดําเนินการวิจัยทําไดโดยสะดวกและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

เพราะวิธีการที่นําเสนอเปนแบบตัวกรองท่ีใชเพียง 1 คาพารามิเตอรจึงไมตองเสียคาใชจายในการคํานวณ     

ทัง้จากข้ันตอนวิธกีารเรียนรู การวนทาํซํา้เพ่ือทดลองปรับคาพารามิเตอร และ ใชไดกบัทกุๆ คาคะแนนลกัษณะ

เฉพาะและตัวจําแนกขอมูล
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   ภาพที่ 7: ฮิสโตแกรมของคาคะแนน GINI ของลักษณะเฉพาะ 2000 ตัว

สรุป
 ในงานวิจัยน้ีไดนําเสนอตัวกรองเพ่ือคัดเลือกลักษณะเฉพาะท่ีใชการประมาณคาขีดแบงบนพ้ืนฐาน

ของเทคนิคทางสถิติและแนวคิดการระบุขอมูลท่ีผิดปกติ ตัวกรองท่ีนําเสนอนี้สามารถนําไปใชกับการเตรียม

ขอมูลเพ่ือการพัฒนาระบบจําแนกขอมูลท่ีมีมิติของขอมูลขนาดมหาศาล ทั้งทางดานลักษณะเฉพาะและ

ปริมาณขอมูลตัวอยาง โดยตัวกรองที่นําเสนอน้ีสามารถลดขนาดมิติขอมูลเหลือขนาดท่ีเล็กลงไดอยาง                

มีนัยสําคัญ วิธีการน้ีจึงเหมาะสมกับการนําไปประยุกตใชในการพัฒนาระบบอัจฉริยะตางๆ ในเทคโนโลยี       

ไอโอทีที่กําลังไดรับความสนใจเปนอยางมาก บทความไดมีการทดลองเพื่อพิสูจนประสิทธิภาพของวิธีการ       

ที่ไดนําเสนอกับขอมูลที่มีมิติขอมูลขนาดใหญ ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา วิธีการที่นําเสนอสามารถเลือก

เพียงลักษณะเฉพาะกลุมหน่ึงท่ีมีสารสนเทศที่สนับสนุนประสิทธิภาพของตัวจําแนกขอมูล โดยมีจํานวน

ลักษณะเฉพาะเพียงเล็กนอยเม่ือเทียบกับปริมาณลักษณะเฉพาะท้ังหมดในฐานขอมูล แตประสิทธิภาพของ

ตัวจําแนกที่พัฒนาจากฐานขอมูลที่ลดขนาดแลวนี้กลับสูงเปนที่นาพอใจ นอกจากนี้วิธีการที่นําเสนอยังมี      

ขั้นตอนการทํางานที่นอยกวาวิธีการคัดเลือกลักษณะเฉพาะอื่นๆ  ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา วิธีการคัดเลือก

ลกัษณะเฉพาะทีไ่ดนาํเสนอน้ีมคีวามเหมาะสมในการนาํไปประยุกตใชกบัการพฒันาตวัจําแนกขอมูลสําหรับ

ระบบอัจฉริยะในเทคโนโลยีไอโอที ในสวนของงานวิจัยตอเน่ืองในอนาคตจะเปนการทดสอบประสิทธิภาพ    
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ของวิธีตัวกรองคัดเลือกลักษณะเฉพาะกับตัวจําแนกอ่ืนๆ และขอมูลจากระบบเทคโนโลยีไอโอทีดานอ่ืนๆ        

ใหหลากหลายมากยิง่ขึน้ หรอืกบัขอมลูทีม่ลีกัษณะขนาดของกลุมคําตอบบางกลุมไมสมดุลซ่ึงเปนปญหาวจิยั

ดานเหมืองขอมูลท่ีกําลังไดรับความสนใจ เพ่ือกอใหเกิดแนวทางในการพัฒนาความสามารถและ                      

เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบไอโอทีตอไป
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