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และชวยทําใหขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาระบบอัจฉริยะสามารถทําไดอยางรวดเร็วและแมนยํามากยิ่งขึ้น
บทความไดทดลองเปรียบเทียบการคัดเลือกลักษณะเฉพาะที่ไดนําเสนอกับวิธีการที่มีอยูเดิมและชุดขอมูล
มาตรฐานที่มีจํานวนลักษณะเฉพาะจํานวนมากและมีหลายกลุมคําตอบ ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา
ขั้นตอนวิธีการที่ไดนําเสนอสามารถคัดเลือกลักษณะเฉพาะจํานวนนอยและมีนัยสําคัญตอประสิทธิภาพ
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
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บทนํา
ในปจจุบันนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลไดเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันเปนอยางมาก
ซึง่ หนึง่ ในนัน้ คือ เทคโนโลยีอนิ เตอรเน็ตทีเ่ ชือ่ มตอในทุกสิง่ (Internet of Things, IoT) เรียกโดยยอวา เทคโนโลยี
ไอโอที เปนเทคโนโลยีสาํ หรับการเชือ่ มตอระหวางเครือขายคอมพิวเตอรพนื้ ฐานทัว่ ไปและอุปกรณดจิ ทิ ลั ใหมๆ
ใหสามารถอํานวยความสะดวกแกผูใชในดานตางๆ แนวความคิดพื้นฐานของไอโอทีคือ ความพยายาม
ใหทุกๆ สิ่ง ไดแก อุปกรณคอมพิวเตอร ผูใช วัตถุตางๆ และ สิ่งอื่นใดๆ ในโลกสามารถเชื่อมตอระหวางกันได
เพื่อสงระบุตัวตน สงขอมูลและสรางการตัดสินใจไดดวยตัวเอง เชน แนวคิดบานอัจฉริยะ (Smart Home)
มีการใชเครือขายอุปกรณตรวจจับ (Sensor Network) เพื่อเก็บขอมูลสภาพแวดลอมรอบตัวผูใชเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการดํารงชีพภายในบาน (Tsai, Lai, Chiang, Yang, 2014, 77-97)
องคประกอบหนึ่งที่สําคัญของเทคโนโลยีไอโอทีคือ อุปกรณที่มีลักษณะความเปนอัจฉริยะ หรือ
สมารทออบเจ็ค (Smart Object) ทีจ่ ะตองมีความสามารถในการระบุตวั ตน (Identification) ตรวจจับเหตุการณ
(Sensing Event) และปฏิสัมพันธระหวางอุปกรณดวยกัน (Object Interacting) สรางการตัดสินใจ (Making
Decision) ไดดวยตัวเอง (Gubbi, Buyya, Marusic, Palaniswami, 2013, 1645-1660) งานวิจัยเพื่อพัฒนา
อุปกรณอัจฉริยะเหลานี้จึงมีความสําคัญตอเทคโนโลยีไอโอทีเปนอยางมาก ซึ่งนักวิจัยมักจะใชแนวคิดของ
ระบบเหมืองขอมูล (Data Mining) เพื่อหาอัลกอริธึมที่เพิ่มความสามารถของอุปกรณใหสามารถตัดสินใจ
ไดอยางแมนยําและรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ การพัฒนาระบบจําแนกขอมูล (Data Classification) เปนหนึง่ ในเทคนิค
สําคัญของระบบเหมืองขอมูลที่มักจะถูกนํามาใชในงานที่มีลักษณะเปนการตัดสินใจอัตโนมัติ โดยระบบ
จําแนกขอมูลจะมีการนําขอมูลที่ระบบไอโอทีรวบรวมไวมาเปนชุดขอมูลตัวอยาง (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 เครือ่ งปรับอากาศไดอยางสอดคลองเหมาะสม
โดยปกติอปุ กรณดจิ ทิ ลั ทีใ่ ชภายในเทคโนโลยีไอโอทีผลิตขอมูลดิจทิ ลั จํานวนมาก และมีประเภทของ
ขอมูลทีห่ ลากหลายอยูต ลอดเวลา ขอมูลเหลานีอ้ าจเปนขอมูลภายในของตัวอุปกรณเอง เชน สถานะ ตําแหนง
หมายเลขของอุปกรณ ฯลฯ หรือ ขอมูลภายนอกอุปกรณ เชน ขอมูลที่อุปกรณตรวจจับวัดได เชน อุณหภูมิ
ความชื้น การเคลื่อนไหว ฯลฯ ขอมูลเหลานี้จะถูกเรียกวาลักษณะเฉพาะ (Feature) ของอุปกรณแตละตัว
อุปกรณที่เกี่ยวของในระบบไอโอทีจะสรางขอมูลอยูตลอดเวลาซึ่งอาจมีขนาดหลายเทระไบตขึ้นไปตอวัน
จึงมีงานวิจยั ทีพ่ ยายามลดความซับซอนของขอมูลสําหรับการเขาเพือ่ สรางตัวจําแนก ซึง่ การคัดเลือกลักษณะเฉพาะ
(Feature Selection) ไดรับการยอมรับวาเปนวิธีการหนึ่งในการจัดการลดความซับซอนของขอมูลปริมาณ
มหาศาลนัน้ สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพของการวิเคราะหและการสรางตัวจําแนกขอมูลเพือ่ งานพัฒนาเทคนิค
ไอโอทีไดเปนอยางดี (Tsai, Lai, Chiang, Yang, 2014, 77-97) ทั้งในดานการลดความซับซอนการคํานวณ
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และเพิ่มความแมนยําของตัวจําแนกขอมูล การคัดเลือกลักษณะเฉพาะใชแนวคิดวาในฐานขอมูลทั้งหมด
อาจมีเพียงบางลักษณะเฉพาะที่สัมพันธกับกลุมคําตอบการจําแนก (Relevant Feature) ซึ่งมีประโยชน
ตอการสรางตัวจําแนก ดังนั้นสิ่งจําเปนคือ การเลือกเพียงลักษณะเฉพาะบางอันที่จําเปนมาใชในกระบวน
การสรางตัวจําแนกสําหรับขั้นตอไป (Yu & Liu, 2004, 125-1224) ขอมูลที่มีมิติขนาดมหาศาลทั้งในดาน
จํานวนลักษณะเฉพาะนีเ้ ปนปญหาสําคัญในขัน้ ตอนการพัฒนาระบบจําแนกขอมูล เพราะการมีลกั ษณะเฉพาะ
ที่ไมมีนัยยะสําคัญ (Irrelevant Feature) ตอประสิทธิภาพของตัวจําแนกในฐานขอมูลอยูเปนจํานวนมาก
จะกอใหเกิดความลาชาทั้งในขั้นตอนการพัฒนาตัวจําแนกและการจําแนกขอมูลใหม นอกจากนี้ยังลด
ความแมนยําของตัวจําแนกอีกดวย ดังนัน้ หากสามารถคัดเลือกลักษณะเฉพาะมากลุม เล็กๆ จะเปนการลดขนาด
ของขอมูลซึ่งเปนผลดีตอการวิจัยและพัฒนาตัวจําแนกขอมูลตอไป
การคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบงเปน 2 ประเภทคือ แบบตัวกรอง (Filter-Based) และแบบหอหุม
(Wrapper-Based) (Liu & Yu, 2005, 491-502) วิธกี ารคัดเลือกแบบตัวกรองใชการประเมินความมีประโยชน
ของแตละลักษณะเฉพาะตอการจําแนกขอมูล โดยเรียกวา คาคะแนนลักษณะเฉพาะ (Feature Score)
ขั้นตอน วิธีตัวกรองจะเลือกลักษณะเฉพาะที่มีคาคะแนนสูง (Top Score Feature) มากกวาลักษณะเฉพาะที่
มีคะแนนตํ่า วิธีการคัดเลือกแบบหอหุมจะใชอัลกริธึมการคนหา (Searching Algorithm) และอัลกอริธึม
การเรียนรู (Learning Algorithm) ที่เตรียมไวแลวสําหรับกลุมของลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมกับอัลกอริธึม
การเรียนรูนั้น ทําใหเปนวิธีการแบบหอหุมสามารถเลือกลักษณะเฉพาะที่สงผลตอความแมนยําการจําแนก
ขอมูลไดดีกวาแบบตัวกรอง แตอยางไรก็ตามวิธีการแบบหอหุมก็จะมีความยุงยากและซับซอนตองใช
ทรัพยากรในการคํานวณมากกวาวิธแี บบตัวกรอง ดังนัน้ ในดานความรวดเร็วและความงายในการนําไปใชวธิ กี าร
แบบตัวกรองจึงไดรับความนิยมมากกวาซึ่งรวมไปถึงงานวิจัยและพัฒนาตัวจําแนกในเทคโนโลยีไอโอที
ดวยเชนกัน มีงานวิจัยที่เสนอวิธีการแบบผสม (Hybrid-Based) ที่รวมขอดีของทั้งวิธีการแบบตัวกรอง และ
วิธีการแบบหอหุม โดยจะมีขั้นตอนการทํางานที่เร็วขึ้นกวาวิธีหอหุมและคัดเลือกไดลักษณะเฉพาะที่ชวยให
ตัวจําแนก ทํางานไดอยางแมนยําขึ้น อยางไรก็ตามวิธีการแบบผสมนี้ยังคงตองใชเวลาการประมวลผลเพื่อ
คัดเลือกกลุม ของลักษณะเฉพาะทีส่ งู มาก (Combarro, Montanes, Diaz, Ranilla & Mones, 2005, 1223-1232)
เพราะตองเสียเวลาวนรอบทํางานเพือ่ หาจํานวนของลักษณะเฉพาะทีเ่ หมาะสม และยังไมมเี ทคนิคหรือทฤษฎี
สําหรับการคาดคะเนจํานวนของลักษณะเฉพาะไดอยางมีประสิทธิภาพ
บทความนี้จึงนํา เสนอวิธีการประมาณคาขีดแบง (Cut-Off or Threshold) สําหรับวิธีการคัดเลือก
ลักษณะเฉพาะแบบตัวกรองบนพื้นฐานเทคนิคทางสถิติ วิธีการที่นําเสนอไมไดยึดติดกับอัลกอริธึมการเรียนรู
ใดแตใชการประมาณคาจากคะแนนของลักษณะเฉพาะทัง้ หมดในฐานขอมูล วิธกี ารทีน่ าํ เสนอนีอ้ าศัยแนวคิด
ดานการระบุขอมูลที่มีลักษณะผิดปกติ (Outlier Identification) ที่พิจารณาวาลักษณะเฉพาะที่ไมมีประโยชน
มักมีคาคะแนนตํ่าๆ และมีคาใกลเคียงกัน ดังนั้นลักษณะเฉพาะใดมีคาคะแนนที่สูงกวาลักษณะเฉพาะอื่น
อยางผิดปกติแสดงวาเปนลักษณะเฉพาะทีม่ คี วามสัมพันธกบั กลุม คําตอบมากกวาลักษณะเฉพาะอืน่ ๆ ทัง้ หมด
บทความจะนําเสนอวิธกี ารประมาณคาขีดแบงเพือ่ ระบุลกั ษณะเฉพาะทีม่ คี า คะแนนทีผ่ ดิ ปกตินนั้ แลววิธกี าร
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แบบตัวกรองจะคัดเลือกลักษณะเฉพาะที่มีคาคะแนนผิดปกตินั้นไปใชสําหรับขั้นตอนการพัฒนาตัวจําแนก
ตอไป การประมาณคาขีดแบงที่นําเสนอนี้จะใชพารามิเตอรทางสถิติเพียงตัวเดียวและไมจําเปนตองมี
การวนทําซํา้ ใดๆ นอกจากนีว้ ธิ กี ารทีเ่ สนอนีย้ งั สามารถปรับตัวตามชุดขอมูลตัวอยางตางๆ ได ผูว จิ ยั ไดทดสอบ
วิธีการที่นําเสนอกับชุดขอมูลตัวอยางมาตรฐานที่มีมิติขนาดใหญ ทั้งดานจํานวนลักษณะเฉพาะและ
จํานวนตัวอยาง โดยใชประสิทธิภาพของตัวจําแนกเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการคัดเลือกลักษณะเฉพาะ
และเปรียบเทียบกับวิธกี ารคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบบผสมทีน่ ยิ มใชงานกันในงานวิจยั ดานการจําแนกขอมูล
ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาวิธกี ารทีน่ าํ เสนอสามารถคัดเลือกลักษณะเฉพาะมากลุม หนึง่ ทีม่ จี าํ นวนนอยมาก
เมื่อเทียบกับจํานวนลักษณะเฉพาะทั้งหมด แตตัวจําแนกขอมูลยังสามารถใหผลลัพธความถูกตองของ
การจําแนกขอมูลที่มีมิติขนาดใหญไดในระดับที่นาพอใจ

ทบทวนวรรณกรรม
จากที่ไดกลาวไวเบื้องตน ดังภาพที่ 1 เปนการอธิบายเพิม่ เติม ระบบไอโอที ซึ่งประกอบดวยระบบ
อุ ป กรณ เ ซนเซอร (Sensing Device) เพื่ อ การตรวจจั บ ข อ มู ล สภาพแวดล อ ม ระบบวิ เ คราะห ข  อ มู ล
(Data Analytics System) เพื่อการตัดสินใจอยางชาญฉลาด และการนําเสนอขอมูล (Data Visualization)
เพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจ เหลานีเ้ พือ่ ประโยชนดา นตางๆ 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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การประยุกตใชระบบไอโอทีทไี่ ดรบั ความสนใจอยางกวางขวาง คือ การพัฒนาระบบอัจฉริยะบนพืน้ ฐาน
การจําแนกขอมูลเพื่ออํานวยความสะดวกตอผูใชงาน ภาพที่ 2 เปนการอธิบายเพิ่มเติม ขั้นตอนพื้นฐานใน
การพัฒนาระบบอัฉริยะดวยขอมูลจากระบบไอโอที โดยเริม่ ตนจากการเก็บขอมูลจากหลายๆ แหลงทีแ่ ตกตางกัน
ภายในระบบไอโอทีลงในฐานขอมูล (Database) กระบวนการพัฒนาตัวจําแนกขอมูลจะเริม่ จากการนําขอมูล
ในฐานขอมูลมาผานการเตรียมขอมูลเบื้องตน (Preprocessing) เพื่อใหขอมูลอยูในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
การสรางโมเดลการจําแนกขอมูล เรียกวา ชุดขอมูลตัวอยางสําหรับการฝกหัด (Training Dataset) ซึ่งขอมูล
ตัวอยางทั้งหมดจะถูกแทนในรูปแบบตารางเมทริกซ (Marix) ขนาด m x n โดย m คือ จํานวนขอมูลตัวอยาง
และ n คือ จํานวนลักษณะเฉพาะ ทุกๆ ขอมูลตัวอยางจะตองมีการระบุผลเฉลยคําตอบวา ตัวอยางนั้นๆ
อยูใ นกลุม คําตอบ (Class) ใด ยกตัวอยางเชน ในระบบควบคุมอุณหภูมภิ ายในบาน ขอมูลตัวอยางประกอบดวย
ลักษณะเฉพาะ คือคาอุณหภูมิ ความชื้น จํานวนคน การเคลื่อนไหวของบุคคลภายในบาน เปนตน และ
กลุมคําตอบคือชวงอุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งมี 3 กลุมคําตอบไดแก อบอุน หรือ ปกติเพื่อการประหยัดพลังงาน
หรื อ เย็ น สบาย เป น ต น ชุ ด ข อ มู ล ตั ว อย า งที่ เ ตรี ย มไว จ ะถู ก นํ า ไปยั ง ขั้ น ตอนการสร า งตั ว จํ า แนกโดย
ใชกระบวนการเรียนรูเครื่องจักร (Machine Learning) เรียนรูรูปแบบของสารสนเทศภายในขอมูลเพื่อสราง
ตัวจําแนก (Classifier) ที่สามารถวินิจฉัยขอมูลที่เขามาในระบบและจําแนกกลุมคําตอบของขอมูลนั้น
การคัดเลือกลักษณะเฉพาะเปนสวนหนึง่ ของการเตรียมขอมูลเบือ้ งตนเพือ่ ลดจํานวนลักษณะเฉพาะ
ใหมีปริมาณที่เหมาะสมตอการนําไปสรางโมเดลการจําแนกขอมูล ตัวอยางเชน อุปกรณตางๆ ในระบบ
ไอโอทีอาจมีการตรวจจับ วัดคา หรือสรางขอมูลใดๆไดมากมาย ขอมูลเหลานี้จะเปนขอมูลลักษณะเฉพาะ
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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การคัดเลือกลักษณะเฉพาะดวยการเรียงลําดับและการหอหุม (Ranking Wrapper with Sequential Forward,
RW-SF) (Ruiz, Riquelme, Aguilar-Ruiz & Garcia-Torres, 2012, 11094-11102) เปนหนึ่งในวิธีการ
คัดเลือกลักษณะเฉพาะทีใ่ ชเปนมาตรฐานในขัน้ ตอนการวิจยั และพัฒนาระบบจําแนกขอมูล ขัน้ ตอนวิธมี ขี นั้ ตอน
ดังแสดงในภาพที่ 3 ขั้นแรก คือ การคํานวณคะแนนความมีประโยชนของลักษณะเฉพาะทั้งหมดที่มีใน
ฐานขอมูล และเรียงลําดับลักษณะเฉพาะตามคาคะแนนจากมากไปนอย ตอมาคือ การเลือกลักษณะเฉพาะ
ที่มีคาคะแนนสูงมา k จํานวน (k Top-Ranked) เรียกวา กลุมของลักษณะเฉพาะที่เลือกไว (Opt) ขั้นที่สาม
จะใชอลั กอริธมึ การเรียนรูท งี่ านวิจยั เลือกไวรว มกับชุดขอมูลตัวอยางทีพ่ จิ ารณาเพียงลักษณะเฉพาะทีเ่ ลือกไว
ในสรางตัวจําแนกขึน้ มา และวัดประสิทธิภาพของตัวจําแนกนัน้ เก็บคาประสิทธิภาพของกลุม ลักษณะเฉพาะ
ที่เลือกไว ตอจากนั้นเพิ่มจํานวนลักษณะเฉพาะอีก n จํานวน กระบวนการจะวนทําซํ้าในขั้นตอนที่สามใหม
อีกครั้งหนึ่ง และเก็บคาประสิทธิภาพทุกๆ คา k ที่เปลี่ยนไป กระบวนการจะวนทําซํ้าเพิ่มคา k ดวยคา n
ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งครบทุกๆ ลักษณะเฉพาะ สุดทายจะมีการพิจารณาวา จํานวนลักษณะเฉพาะเทาใดที่ให
คาการประเมินประสิทธิภาพตัวจําแนกสูงที่สุด แลวใชกลุมของลักษณะเฉพาะนั้นในการนําไปพัฒนาระบบ
จําแนกขอมูลจริง ตอไป
การคํานวณคะแนนประเมินลักษณะเฉพาะ (Feature Scoring) เปนการประเมินประโยชนของ
ลักษณะเฉพาะทีม่ ตี อ ประสิทธิภาพของตัวจําแนกโดยสวนใหญแลวจะเปนวัดระดับสหสัมพันธ (Correlation)
ระหวางลักษณะเฉพาะกับกลุม คําตอบของการจําแนก ลักษณะเฉพาะทีม่ คี า คะแนนสูงแสดงวามีความสัมพันธ
กับกลุมคําตอบเปนอยางมาก ซึ่งจะทําใหเมื่อนําไปใชเปนขอมูลการเรียนรูจะใหตัวจําแนกที่มีความแมนยํา
คะแนนประเมินลักษณะเฉพาะที่นิยมใชกัน ไดแก อินฟอรเมชันเกน (Information Gain, IG) ไคสแคว
(CHI-square) และ จีนีอินเด็กซ (GINI) เปนตน (Yang, Liu, Zhu, Liu & X.Zhang, 2012, 741-754) IG
วัดสารสนเทศของลักษณะเฉพาะทีม่ ใี นแตละกลุม คําตอบ CHI วัดความเปนอิสระ (Independence) ระหวาง
ลักษณะเฉพาะกับแตละกลุมคําตอบ และ GINI วัดความบริสุทธิ์ (Purity) ของลักษณะเฉพาะในแตละกลุม
คําตอบ ผลวิจัยที่ผานมาชี้วา GINI สงผลตอประสิทธิภาพของการจําแนกขอมูลโดยรวมไดดีที่สุด สวน IG นั้น
เหมาะสําหรับการจําแนกขอมูลทีม่ หี ลายกลุม คําตอบ (Multi-Class) และ CHI เหมาะสําหรับการจําแนกขอมูล
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 การระบุขอมูลจะกําหนดขอบเขตบริเวณเพื่อระบุ
การเปนขอมูลผิดปกติ (Outlier Region) หากจุดขอมูลมีคา เกินขีดแบงทีก่ ําหนดไว (Predetermined Cut-off)
นี้จะถูกระบุวาเปนขอมูลผิดปกติ ดังนั้นจากภาพที่ 4 ขอมูล 3 จุด ที่มีคาของขอมูลสูงวาคาขีดแบงจะถูกระบุ
วาเปนขอมูลู ผิดปกติไปจากขอมูลู ที่เหลือ
Cutoff

0

2

4

6

8

x

10

Outlier region

12

14

16

ภาพที่ 4: การระบุขอมูลผิดปกติดวยการกําหนดขอบเขตขอมูล
ที่มา: Seo, 2006
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วิธีการที่ไดนําเสนอ
ในงานวิจัยนี้มุงเนนการปรับปรุงวิธีการคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบบตัวกรองเพื่อใหเหมาะสมกับ
การนําไปใชในการพัฒนาตัวจําแนกขอมูลในเทคโนโลยีไอโอทีในสวนของการพยายามเพิม่ ประสิทธิภาพของ
การเลือกลักษณะเฉพาะ โดยงานวิจัยไดใชแนวคิดการแทนคาคะแนนของลักษณะเฉพาะ (IG หรือ CHI หรือ
GINI) คือจุดขอมูลแตละจุด ลักษณะเฉพาะที่มีคาคะแนนสูงจนผิดปกติ ก็คือลักษณะเฉพาะที่มีสหสัมพันธ
กับกลุม คําตอบของชุดขอมูลตัวอยางมากๆ และจะมีประโยชนมากตอการสรางตัวจําแนก ดังนัน้ หากสามารถ
คํานวณคาหาเสนขีดแบงสําหรับขอบเขตการระบุขอมูลผิดปกติไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถระบุวา
ลักษณะเฉพาะใดมีขอมูลที่ผิดปกติไปจากลักษะเฉพาะที่เหลือนั่นเอง และกลุมของลักษณะ เฉพาะที่มีคา
คะแนนสูงผิดปกตินั้นก็จะถูกเลือกไปใชพัฒนาตัวจําแนกขอมูลตอไป โดยในงานวิจัยไดนําเสนอเทคนิค
การคํานวณคาเสนขีดแบงดวยวิธีทางสถิติ 3 วิธี (Seo, 2006) คือ
1. วิธีคํานวณดวยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation Method: SD)
เปนวิธีพื้นฐานคํานวณคาขีดแบงเพื่อระบุขอมูลผิดปกติซึ่งมักจะถูกใชบอยครั้งที่สุดในงานวิจัย
เชิงสถิติ ตัง้ อยูบ นสมมติฐานวาขอมูลมีลกั ษณะการกระจายแบบปกติ คาขีดแบง (Cut-off, θ) สามารถคํานวณ
ดวยสมการ θ = μ +ασ โดยที่ μ คือคาเฉลีย่ (Mean) ของคะแนนของลักษณะเฉพาะทัง้ หมดในชุดขอมูล
ตัวอยาง σ คือ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของคะแนนของลักษณะเฉพาะทัง้ หมด
ในชุดขอมูลตัวอยาง และαคือคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Confidence Coefficient) ซึ่งเปนเพียง
พารามิเตอรเดียวที่ตองกําหนดในวิธีการที่นําเสนอนี้ ซึ่งสวนใหญมักใชตัวเลข 2 หรือ 2.5 หรือ 3 จํานวนของ
ลักษณะเฉพาะที่ถูกเลือกจะแปรตามคาของα ซึ่งจะขึ้นกับลักษณะของขอมูลในแตละแอพพลิเคชั่น
ซึ่งบทความจะอธิบายเพิ่มเติมในสวนของผลการทดลองตอไป
2. วิธีคํานวณดวยขอบเขตอินเตอรควอรไทล (Interquartile Range: IQR)
ในทางสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาค า ขอบเขตอิ น เตอร ค วอร ไ ทล คื อ การวั ด การกระจายโดยหาค า
ความแตกตางระหวางควอรไทลอนั ดับที่ 3 (Q3) กับควอรไทลอนั ดับที่ 1 (Q1) คํานวณจาก IQR = Q3-Q1
ซึง่ IQR นีส้ ามารถใชวดั วาคาของขอมูลมีการกระจายตัวอยางไรโดยไมอยูบ นสมมติฐานการกระจายแบบปกติ
นักวิจัยสามารถใช IQR เพื่อบอกวา ขอมูลใดที่มีลักษณะหางจากคากลางของขอมูลมากๆ คือ ขอมูลผิดปกติ
ดังนั้น คาขีดแบงจึงคํานวณจากสมการดังนี้ θ = Q3 +α IQR ซึ่งโดยปกติเลขสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น α
มักใชคาตัวเลขในชวง 1.5 ถึง 3
3. วิธคี าํ นวณดวยคามัธยฐานของสวนเบีย่ งเบนสัมบูรณ (Median Absolute Deviation: MAD)
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Sample Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง
(Sample Standard Deviation) มักจะไดรับผลกระทบจากขอมูลบางกลุมที่มีคาผันผวนมากๆ ดังนั้นในทาง
สถิติจึงหลีกเลี่ยงการใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเสนอการใชคามัธยฐาน (Median) และ
วัดการกระจายขอมูลดวย MAD แทน โดยกําหนดให MAD = 1.483 median (|xi-M|) ซึ่ง M คือ คามัธยฐาน
ของของขอมูล xi ทั้งหมด ดังนั้นคาขีดแบงจึงคํานวณจากสมการดังนี้ θ = M +α MAD ซึ่งโดยปกติเลข
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นα มักใชคาตัวเลขในชวง 1.5 ถึง 5
คาขีดแบงเพือ่ ระบุการเปนขอมูลผิดปกติทถี่ กู คํานวณไดทงั้ 3 วิธนี จี้ ะถูกใชในขัน้ ตอนวิธคี ดั เลือก
ลักษณะเฉพาะดวยแนวคิดการระบุคา ขอมูลผิดปกติ ดังขัน้ ตอนในภาพที่ 5 เริม่ ตนจากการคํานวณคาคะแนน
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ประเมินของลักษณะเฉพาะแตละตัว (โดยใช IG หรือ CHI หรือ GINI แลวแตขอมูลที่ผูวิจัยสนใจ) ขั้นตอน
ตอมาคือ การคํานวณคาขีดแบงดวยคาคะแนนของลักษณะเฉพาะทั้งหมดในฐานขอมูล โดยในขั้นตอนนี้
จะมีการกําหนดคาสัมประสิทธิ์ตามขอมูลที่ใชในงานวิจัย สุดทายเมื่อไดคาขีดแบงแลวก็นําไปใชคัดเลือก
ลักษณะเฉพาะทีม่ คี า สูงหรือเทากับคาขีดแบง รวบรวมลักษณะเฉพาะเหลานัน้ เพือ่ นําไปในขัน้ ตอนการพัฒนา
ตัวจําแนกตอไป

Start
o°Îµ®nµ Į
Îµª³Â¦³Á¤·¨´¬³Á¡µ³
´Ê®¤Äµ °o ¤¼¨
Á¦¸ ¥¨Îµ´¨´¬³Á¡µ³µ¤µÅ®µo°¥
Îµªnµ ¸Ân ɽ
Opt º°¨»n¤ °¨´¬³Á¡µ³
Á¨º°¨´¬³Á¡µ³¸É¤¸nµ³Â¼ ªnµ®¦º °
Ánµ´ ɽ Än Ä Opt
¨¨´¡r Opt
Stop

ภาพที่ 5: ขั้นตอนวิธีการคัดเลือกลักษณะเฉพาะดวยคาขีดแบงขอมูลผิดปกติ
วิธีการที่เสนอนี้สามารถเลือกลักษณะเฉพาะที่มีคาการมีประโยชนตอการสรางตัวจําแนกในระดับ
ทีส่ งู ทีส่ ดุ มากลุม หนึง่ โดยจะมีจาํ นวนลักษณะเฉพาะเพียงเล็กนอยเมือ่ เทียบกับจํานวนลักษณะเฉพาะทัง้ หมด
ทีม่ ใี นฐานขอมูล ซึง่ ขัน้ ตอนวิธกี ารเลือกลักษณะเฉพาะเปนแบบตัวกรองมีคา ใชจา ยในการคํานวณ (Computation
Cost) ที่นอยกวาวิธีแบบหอหุมและแบบผสม ในภาพที่ 3 อยางชัดเจน เพราะไมมีการวนรอบทําซํ้า และ
ไมใชอัลกอริธึมการเรียนรูใดๆ ในการเลือกกลุมลักษณะเฉพาะที่ดีที่สุด

ผลการวิจัย
งานวิจัยไดประเมินประสิทธิภาพของวิธีการคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบบตัวกรองที่ไดนําเสนอโดย
ใชประสิทธิภาพของตัวจําแนกที่สรางจากลักษณะเฉพาะที่ถูกเลือกเปนตัวชี้วัดคุณภาพของวิธีการที่นําเสนอ
โดยใชการประเมินประสิทธิภาพแบบขามกลุมจํานวน 10 กลุม (10 Fold Cross-Validation) รวมกับชุดขอมูล
มาตรฐานที่มีลักษณะเปนขอมูลที่มีหลายกลุมคําตอบและมีมิติขนาดใหญ ทั้งดานลักษณะเฉพาะและขอมูล
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ตัวอยางจํานวนมาก ซึ่งไดรับความนิยมใชในงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Yang et al., 2012, 741-754) ตารางที่ 1
แสดงรายละเอี ยดของชุดข อ มูลมาตรฐานที่ใช ในการทดลอง ซึ่งข อมู ลมีลั กษณะเปน 8 กลุมคําตอบ
(8 Classes Dataset) และมีมากกวา 2,000 ลักษณะเฉพาะ โดยแตละกลุมจะมีจํานวนขอมูลตัวอยางในชวง
79 ถึง 351 ตัวอยางและมีคาสัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of Variation: CV) 0.45
ตารางที่ 1
จํานวนตัวอยางในชุดขอมูลการทดลอง

¨»n¤Îµ°
(Class)
A
B
C
D

Îµª
´ª°¥n µ
351
345
343
343

Á°¦r ÁÈr

¨»n¤Îµ°
(Class)
E
F
G
H
¦ª¤´Ê ®¤

17.87%
17.57%
17.46%
17.46%

Îµª
´ª°¥n µ
179
176
148
79
1964

Á°¦r ÁÈr
9.11%
8.96%
7.54%
4.02%
100.00%

ในสวนของตัวจําแนกทีใ่ ชสาํ หรับการวัดประสิทธิภาพ ในงานวิจยั นีไ้ ดเลือกใชตวั จําแนกแบบซัพพอรต
เวคเตอรแมชชีน (Support Vector Machine) หรือ เอสวีเอ็ม (SVM) (Cortes & Vapnik, 1995, 273-297)
ซึ่งเปนตัวจําแนกขอมูลที่ไดรับความนิยมในการประยุกตใชเพื่อพัฒนาระบบอัจฉริยะตางๆ เปนจํานวนมาก
เนือ่ งจากใหผลลัพธความแมนยําการจําแนกสูงและทนทานตอขอมูลทีม่ ติ ขิ นาดใหญไดเปนอยางดี นอกจากนี้
เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถในการคัดเลือกลักษณะเฉพาะทีเ่ หมาะสม งานวิจยั จึงตองมีการวัดประสิทธิภาพ
ของตัวจําแนกที่สรางจากขอมูลที่ประกอบดวยลักษณะเฉพาะที่คัดเลือกไว โดยมาตรวัดประสิทธิภาพของ
ตัวจําแนกทีใ่ ชในการทดลองแบบเอฟวัน (F1-measure) ซึง่ คาเอฟวันประกอบดวยการคํานวณคาความแมนยํา
(Precision, P) และคารีคอล (Recall, R) ซึ่งตัวชี้วัดประสิทธิภาพมีการคํานวณ ดังนี้

Îµ®¦´ o°¤¼¨¨»n¤¸É¤Á¸ ¨¥Îµ° Class A
ͳܨ ൌ

ଶൈಲ ൈோಲ
,ܲ
ሺಲ ାோಲ ሻ 

ൌ ሺ்

்ಲ

,ܴ
ܴ ൌ ሺ்

ಲ ାிಲ ሻ

்ಲ
ಲ ାிேಲ ሻ

โดยที่ TPA (True Positive) หมายถึง จํานวนของขอมูลตัวอยางทีถ่ กู จําแนกใหอยูก ลุม A อยางถูกตอง
FNA (False Negative) หมายถึง จํานวนของขอมูลตัวอยางที่อยูในกลุม A แตถูกจําแนกผิดไปเปนกลุมอื่นๆ
(B จนถึง H) และ FPA หมายถึง จํานวนขอมูลตัวอยางกลุมที่ไมใชกลุม A แตถูกจําแนกผิดไปอยูกลุม A
เนื่องจากชุดขอมูลทดสอบมาตรฐานในงานวิจัยนี้มีลักษณะเปนขอมูลที่มีหลายกลุมคําตอบ ดังนั้นตอง
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มีการประเมินประสิทธิภาพรวมของทุกๆ กลุม คําตอบ งานวิจยั จึงใชการวัดประสิทธิภาพรวมทุกกลุม แบบเฉลีย่
คาเอฟวันทุกกลุม (Macro-averaged F1, MF1) โดย MF1 สามารถคํานวณไดจากสมการ  ͳܨܯൌ σ ிଵೌ
ȁȁ
โดยที่ C คือเซตของกลุมคําตอบทั้งหมดในฐานขอมูล {A,..,H} และ |C| คือจํานวนของกลุมÎ คําตอบ
¸É } Å
ที่เปนไปไดทั้งหมด ซึ่งในการทดลองนี้คือ 8 กลุม
นอกจากนีใ้ นการทดลองจําเปนตองมีการหาจํานวนลักษณะเฉพาะทีด่ ที สี่ ดุ ไวสาํ หรับเปรียบเทียบกับ
จํานวนลักษณะเฉพาะที่คัดเลือกโดยวิธีการที่นําเสนอ ซึ่งในบทความนี้ใชวิธีการคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบบ
ผสมการเรียงลําดับและการหอหุม (RW-SF) เปนวิธีการบรรทัดฐาน (Baseline) และจะเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของการจําแนกดวยกลุม ลักษณะเฉพาะทีเ่ ลือกโดยวิธกี ารนําเสนอ กับกลุม ลักษณะเฉพาะทีเ่ ลือก
โดยวิธีการบรรทัดฐาน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเริ่มตนดําเนินการวิจัยโดยใชวิธีการคัดเลือกแบบผสมกับชุดขอมูล
ตัวอยางทําการทดลองกับคะแนนลักษณะเฉพาะ 3 แบบคือ IG CHI และ GINI โดยเริ่มตั้งแตจํานวนลักษณะ
สําคัญทีส่ งู ทีส่ ดุ 50 ตัว เพิม่ จํานวนทีละ 50 ตัว ไปจนครบ 2000 ตัว ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพแบบขาม
กลุมจํานวน 10 กลุม และทําซํ้า 5 ครั้งและหาคาเฉลี่ยของ MF1ของทั้ง 5 ครั้ง ผลการดําเนินการในขั้นตอนนี้
เปนดังภาพที่ 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
CHI100

80
79

IG150
GINI150

IG

CHI

GINI

nµn¦³·
·£·µ¡
(MF1)
µ¦³·
£µ¡
(MF1)

78
77
76
75
74
73
72
71
70

ÎÎµµª¨´
¬³Á¡µ³
ª¨´¬³Á¡µ³

ภาพที่ 6: คาประสิทธิภาพ MF1ของแตละคะแนนลักษณะเฉพาะ
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ตอจากนั้นผูวิจัยไดใชวิธีคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบบตัวกรองดวยการประเมินคาขีดแบงขอมูลผิดปกติทั้ง
3 แบบ ที่ไดนําเสนอเรียกวา วิธีการแบบ Outlier-Based กับขอมูลทดสอบมาตรฐานเชนเดียวกัน โดยใช
คาพารามิเตอร αที่แตกตางกันหลายๆ คาเพื่อหาผลลัพธที่ดีที่สุด จํานวนลักษณะเฉพาะที่สูงผิดปกติจะ
แสดงในตารางที่ 2 และเปรียบเทียบกับจํานวนลักษณะเฉพาะที่เลือกโดยวิธี RW-SF กอนหนานี้ ซึ่งจาก
ผลการทดลองจะเห็นไดวา วิธีการที่เสนอสามารถเลือกกลุมลักษณะเฉพาะที่มีจํานวนนอยกวากลุมที่เลือก
โดยวิธีบรรทัดฐาน
ตารางที่ 2
เปรียบเทียบจํานวนลักษณะเฉพาะที่คัดเลือกโดยวิธีตางๆ

³Â
¨´¬³Á¡µ³
(Feature Score)
IG
CHI
GINI

ª·¸µ¦Á¨º°¨´¬³Á¡µ³ (Featuer Selection Method)
ª·¸ RW-SF ª·¸ Outlier-Based Ã¥Äo µ¦¦³¤µn µ ¸Ân  3 Â
SD (Ƚ = 2)
IQR (Ƚ = 3)
MAD (Ƚ = 5)
150
55
95
111
100
50
98
135
150
67
107
172

แมวา วิธกี ารทีน่ าํ เสนอจะสามารถคัดเลือกกลุม ลักษณะเฉพาะทีม่ ขี นาดเล็กกวา แตยงั คงตองทดสอบ
วาลักษณะเฉพาะนีส้ ามารถนําไปใชพฒ
ั นาตัวจําแนกขอมูลทีม่ หี ลายกลุม คําตอบไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
โดยจะตองเปรี ยบเที ยบกั บกลุมลักษณะเฉพาะที่คั ดเลือกดวยวิธี RW-SF การทดลองใชการประเมิน
ประสิทธิภาพแบบขามกลุม จํานวน 10 กลุม และหาคาเฉลี่ยจากการทําซํ้า 5 ครั้งเชนเดียวกัน ตารางที่ 3
แสดงคา MF1 ของแตละกลุมลักษณะเฉพาะที่เลือกดวยวิธีตางๆ และใชสถิติทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ของ 2 กลุมตัวอยางแบบที (Two Sample Mean T-test) เพื่อพิจารณาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติระหวางประสิทธิภาพของวิธีแบบ Outlier-Based กับ วิธี RW-SF ในตารางที 3 นี้ คา p-Val หมายถึง
คาความนาจะเปนที่แสดงวาคาเฉลี่ยของประสิทธิภาพของทั้งสองวิธีมีความแตกตางกันมากหรือนอย
ถาคาใกลเคียงกับ 1 แสดงวา มีความแตกตางกันนอย แตถาคา p-Val เขาใกล 0 แสดงวาความแตกตางกัน
ยิง่ มากขึน้ ในสวนของสัญลักษณ + และ – หมายถึงประสิทธิภาพของวิธี Outlier-Based สูงกวา RW-SF หรือไม
ถาใชสัญลักษณ + แสดงวา วิธีการ Outlier-Based มีประสิทธิภาพดีกวาวิธีการ RW-SF โดยจาก
การทดลองแสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพของวิธี Outlier-Based โดยใช IQR และ MAD ไมมคี วามแตกตางกับ
RW-SF อยางมีนัยสําคัญโดยสวนใหญ วิธีการคัดเลือกแบบ Outlier Based ที่ใชวิธีประเมินเสนขีดแบง
แบบ IQR ใหผลลัพธกับคะแนนลักษณะเฉพาะแบบ GINI ไดดีที่สุด ขณะเดียวกันก็มีจํานวนลักษณเฉพาะ
ที่นอยกวาวิธี RW-SF ดังนั้นผลการทดลองจึงสรุปไดวา วิธีการคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบบ Outlier Based
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รวมกับการประมาณคาขีดแบงทีไ่ ดนาํ เสนอสามารถลดจํานวนลักษณะเฉพาะไดนอ ยกวาวิธกี ารแบบ RW-SF
แตก็ยังใหผลการจําแนกขอมูลไดนาพอใจและไมแตกตางอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติ
ตารางที่ 3
เปรียบเทียบคาประเมินประสิทธิภาพ MF1 ของตัวจําแนก SVM กับกลุมลักษะเฉพาะที่เลือกโดยวิธีตางๆÇ
³Â
¨´¬³Á¡µ³
(Feature Score)

ª·¸µ¦Á¨º°¨´¬³Á¡µ³ (Featuer Selection Method)
ª·¸ Outlier-based Ã¥Äo µ¦¦³¤µn µ ¸Ân  3 Â
ª·¸ RW-SF
SD (Ƚ = 2)
IQR (Ƚ = 3)
MAD (Ƚ = 5)
MF1

MF1

p-Val

MF1

p-Val

MF1

p-Val

IG

79.31

78.09

0.01-

79.03

0.65

0.96

CHI

78.94

78.77

0.86

79.55

0.52

79.34
79.09

GINI

78.52

78.17

0.79

79.70

0.26

78.87

0.71

0.87

อยางไรก็ตามเพือ่ อธิบายเพิม่ เติมในสวนของการคํานวณคาขีดแบงเพือ่ ระบุลกั ษณะเฉพาะทีผ่ ดิ ปกติ
ในกรณีที่ใชวิธีคํานวณแบบ SD ใหผล MF1 ที่ตํ่ากวาวิธีการคัดเลือกแบบ RW-SF เปนผลมาจากกลุม
ของลักษณะเฉพาะทีถ่ กู คัดเลือกมีจาํ นวนนอยเกินไปสําหรับขอมูลทีม่ หี ลายกลุม คําตอบ ทําใหขนั้ ตอนการพัฒนา
ตัวจําแนกขอมูลไมสามารถสกัดสารสนเทศในฐานขอมูลทั้งหมดได ในขณะที่วิธีการคํานวณแบบ IQR และ
MAD สามารถเลือกลักษณะเฉพาะในจํานวนที่เหมาะสมมากกวา และเมื่อพิจารณาจากภาพที่ 7 ซึ่งแสดง
ฮิสโตแกรมการกระจายของคาคะแนน GINI ของลักษณะเฉพาะที่มีอยูในฐานขอมูลทั้งหมด จะเห็นวา
การกระจายไมไดมีลักษณะเปนการกระจายปกติ แตสมมติฐานของวิธีการคํานวณแบบ SD คือขอมูลมีการ
กระจายแบบปกติ ดังนั้นวิธีการคํานวณแบบ IQR และ MAD ซึ่งเหมาะสมกับการกระจายขอมูลลักษณะนี้
สามารถกําหนดคาขีดแบงเพือ่ ระบุขอ มูลผิดปกติไดดกี วาจึงเลือกลักษณะเฉพาะไดดกี วานัน่ เอง และคาคะแนน
แบบ CHI และ IG ของลักษณะเฉพาะทั้งหมดก็จะมีลักษณะเชนเดียวกันกับคาคะแนน GINI นั่นเอง
จากผลการทดลองทีน่ าํ เสนอไปทัง้ หมด จึงสามารถสรุปไดวา วิธกี ารแบบตัวกรองเพือ่ คัดเลือกลักษณะ
เฉพาะโดยใชแนวคิดการระบุขอมูลผิดปกติที่ไดนําเสนอนี้สามารถเลือกลักษณะเฉพาะที่มีความสัมพันธกับ
กลุมคําตอบของขอมูลตัวอยางไดเปนอยางดี และเมื่อเทียบกับวิธีการที่เปนบรรทัดฐานและใชขอมูลทดสอบ
มาตรฐาน วิธีการที่นําเสนอก็สามารถลดขนาดของขอมูลตัวอยางเพื่อนําไปสูการพัฒนาตัวจําแนกขอมูล
ไดอยางมีประสิทธิภาพไมแตกตางกันแตขนาดของขอมูลตัวอยางมีขนาดเล็กกวา ดังนั้นงานวิจัยดาน
การพัฒนาตัวจําแนกขอมูลเพื่อระบบอัจฉริยะสามารถนําวิธีการนี้ไปใชในขั้นตอนการเตรียมขอมูลตัวอยาง
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แทนวิธีการมาตรฐานแบบเดิมซึ่งจะทําใหการดําเนินการวิจัยทําไดโดยสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพราะวิธีการที่นําเสนอเปนแบบตัวกรองที่ใชเพียง 1 คาพารามิเตอรจึงไมตองเสียคาใชจายในการคํานวณ
ทัง้ จากขัน้ ตอนวิธกี ารเรียนรู การวนทําซํา้ เพือ่ ทดลองปรับคาพารามิเตอร และ ใชไดกบั ทุกๆ คาคะแนนลักษณะ
เฉพาะและตัวจําแนกขอมูล
1400

Îµª¨´¬³Á¡µ³

1200

μ =0.028
ʍ =0.06

1000
800
600
400
200

ɽMAD =0.077
ɽIQR =0.102
ɽSD =0.14

0

nµ³Â GINI

ภาพที่ 7: ฮิสโตแกรมของคาคะแนน GINI ของลักษณะเฉพาะ 2000 ตัว

สรุป
ในงานวิจัยนี้ไดนําเสนอตัวกรองเพื่อคัดเลือกลักษณะเฉพาะที่ใชการประมาณคาขีดแบงบนพื้นฐาน
ของเทคนิคทางสถิติและแนวคิดการระบุขอมูลที่ผิดปกติ ตัวกรองที่นําเสนอนี้สามารถนําไปใชกับการเตรียม
ขอมูลเพื่อการพัฒนาระบบจําแนกขอมูลที่มีมิติของขอมูลขนาดมหาศาล ทั้งทางดานลักษณะเฉพาะและ
ปริมาณขอมูลตัวอยาง โดยตัวกรองที่นําเสนอนี้สามารถลดขนาดมิติขอมูลเหลือขนาดที่เล็กลงไดอยาง
มีนัยสําคัญ วิธีการนี้จึงเหมาะสมกับการนําไปประยุกตใชในการพัฒนาระบบอัจฉริยะตางๆ ในเทคโนโลยี
ไอโอทีที่กําลังไดรับความสนใจเปนอยางมาก บทความไดมีการทดลองเพื่อพิสูจนประสิทธิภาพของวิธีการ
ที่ไดนําเสนอกับขอมูลที่มีมิติขอมูลขนาดใหญ ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา วิธีการที่นําเสนอสามารถเลือก
เพียงลักษณะเฉพาะกลุมหนึ่งที่มีสารสนเทศที่สนับสนุนประสิทธิภาพของตัวจําแนกขอมูล โดยมีจํานวน
ลักษณะเฉพาะเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับปริมาณลักษณะเฉพาะทั้งหมดในฐานขอมูล แตประสิทธิภาพของ
ตัวจําแนกที่พัฒนาจากฐานขอมูลที่ลดขนาดแลวนี้กลับสูงเปนที่นาพอใจ นอกจากนี้วิธีการที่นําเสนอยังมี
ขั้นตอนการทํางานที่นอยกวาวิธีการคัดเลือกลักษณะเฉพาะอื่นๆ ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา วิธีการคัดเลือก
ลักษณะเฉพาะทีไ่ ดนาํ เสนอนีม้ คี วามเหมาะสมในการนําไปประยุกตใชกบั การพัฒนาตัวจําแนกขอมูลสําหรับ
ระบบอัจฉริยะในเทคโนโลยีไอโอที ในสวนของงานวิจัยตอเนื่องในอนาคตจะเปนการทดสอบประสิทธิภาพ
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ของวิธีตัวกรองคัดเลือกลักษณะเฉพาะกับตัวจําแนกอื่นๆ และขอมูลจากระบบเทคโนโลยีไอโอทีดานอื่นๆ
ใหหลากหลายมากยิง่ ขึน้ หรือกับขอมูลทีม่ ลี กั ษณะขนาดของกลุม คําตอบบางกลุม ไมสมดุลซึง่ เปนปญหาวิจยั
ด า นเหมื อ งข อ มู ล ที่ กํ า ลั ง ได รั บ ความสนใจ เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด แนวทางในการพั ฒ นาความสามารถและ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบไอโอทีตอไป
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