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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มนี ้มี วี ตั ถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธกี ารจาแนก 4 วิธี คือ วิธเี พื่อนบ้านใกล้สุด
k ตัว วิธตี น้ ไม้ตดั สินใจ วิธโี ครงข่ายประสาทเทียม และวิธซี พั พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน โดยการค้นคว้าและศึกษา
การแทนค่าข้อมูลสูญหายจากข้อมูล 3 ชุด คือ โรคตับของรัฐ อานธรประเทศ ประเทศอินเดีย รายได้และ
รายจ่ายของครอบครัวฟิ ลปิ ปิ นส์ และการตลาดของธนาคาร ในกรณีทม่ี กี ารแทนค่าข้อมูลสูญหาย 5 วิธี คือ วิธี
ค่าเฉลีย่ วิธคี ่าเฉลีย่ ของค่าใกล้เคียง วิธคี ่ามัธยฐานของค่าใกล้เคียง วิธกี ารประมาณค่าระหว่างจุดแบบเชิงเส้น
และวิธแี นวโน้มเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการแทนค่าข้อมูลสูญหายว่าวิธใี ดมีประสิทธิภาพในการ
จาแนกดีทส่ี ุด โดยพิจารณาจากค่าความถูกต้องและค่าความแม่นยาของการทานายทีส่ ูงกว่า ค่าคลาดเคลื่อน
กาลังสองเฉลี่ยที่ต่ ากว่า โดยแบ่งข้อมูลเป็ นชุดข้อมูลเรียนรู้ ชุดข้อมูลตรวจสอบความถูกต้อง และชุดข้อมูล
ทดสอบ ในอัตราส่วน 70, 20 และ 10 ตามลาดับ การเปรียบเทียบข้อมูลโรคตับของรัฐอานธรประเทศ ประเทศ
อินเดีย มีขอ้ มูลสูญหายร้อยละ 1.89 เป็ นชุดข้อมูลทีม่ คี ่าสูญหายต่า วิธจี าแนกทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด คือ วิธี
โครงข่ายประสาทเทียม และประมาณค่าข้อมูลสูญหายด้วยวิธคี ่าเฉลี่ยของค่าใกล้เคียง เนื่องจากให้ค่าความ
แม่ น ย าเฉลี่ย สูง สุ ด และค่ า เฉลี่ย ของค่ า คลาดเคลื่อ นก าลัง สองเฉลี่ย ต่ า สุ ด ข้อ มูลรายได้แ ละรายจ่ า ยของ
ครอบครัว ฟิ ลิป ปิ น ส์ มีข้อ มูลสูญ หายร้อ ยละ 4.21 เป็ น ชุ ด ข้อ มูลที่มีค่ า สูญ หายปานกลาง วิธีจ าแนกที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด คือ วิธีโครงข่ายประสาทเทียม และประมาณค่าข้อมูลสูญหายด้วยวิธกี ารประมาณค่า
ระหว่างจุดแบบเชิงเส้น และข้อมูลการตลาดของธนาคาร มีขอ้ มูลสูญหายร้อยละ 9.72 เป็ นชุดข้อมูลทีม่ คี ่าสูญ
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หายสูง วิธจี าแนกทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด คือ วิธโี ครงข่ายประสาทเทียม และประมาณค่าข้อมูลสูญหายด้วยวิธี
ค่าเฉลีย่
คาสาคัญ : ข้อมูลสูญหาย; วิธเี พื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว; วิธตี น้ ไม้ตดั สินใจ; วิธโี ครงข่ายประสาทเทียม; วิธซี พั พอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน

Abstract
The objective of this research was to compare the efficiencies of four classification methods: Knearest neighbor, decision tree, artificial neural network and support vector machine, on three datasets
with some missing data. The tested datasets, i. e. a dataset of incidents of liver disease in Andhra
Pradesh, India, a dataset of annual incomes and expenditures of Filipino families, and a dataset of
issued and non- issued credit cards by a bank data points were constructed to replace the missing
data by five replacement methods: series mean, mean of nearby points, median of nearby points,
linear interpolation and linear trend at a point, offered in SPSS software program. The metrics that
indicated the efficiency of a classification method were the prediction accuracy and the mean squared
error of classification. Each dataset was divided into three subsets: a learning set, a validation set and
a test set, at a ratio of 70 : 20 : 10. For the classification of the dataset of incidents of liver disease in
Andhra Pradesh, it had missing data 1.89 percentages and had the least amount of missing data. The
most accurate outcomes were from the highest mean of precision for the outcomes and the lowest
mean of mean squared error were from the artificial neural network method with missing data replaced
by the mean of nearby points method. For the classification of the dataset of annual incomes and
expenses of Filipino families, it had missing data 4. 21 percentages and had a moderate amount of
missing data. The most accurate outcomes were from the artificial neural network method with missing
data replaced by the linear interpolation method. For the classification of the dataset of issued and
non-issued credit cards by a bank, it had missing data 9.72 percentages and had the highest amount
of missing data. The most accurate outcomes were from the artificial neural network method with
missing data replaced by the series mean method.
Keywords: missing data; K- nearest neighbor; decision tree; artificial neural network; support vector
machine

1. คานา

สารวจนัน้ ๆ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสารวจ
มัก เกิ ด ปั ญ หาข้อ มู ล สู ญ หาย (missing data) ใน
ลักษณะการไม่ตอบสาหรับหน่วยตัวอย่างบางหน่ วย
ตัวอย่าง (unit nonresponse) หรือการสูญหายของ
ข้อมูลทีเ่ กิดจากการไม่ตอบเฉพาะบางคาถาม (item

ปั จจุบนั การทางานวิจยั หรือการสารวจสิ่งที่
สนใจต่ า ง ๆ มัก เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แล้ ว น ามา
วิเ คราะห์แ ละประมวลผลให้ไ ด้ข้อ สรุ ป เพื่อ น ามา
ตอบข้อ สงสัย หรือ แก้ ไ ขปั ญ หางานวิจ ัย หรือ การ
2
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nonresponse) หากนาข้อมูลที่มีข้อมูลสูญหายนั น้
มาวิเคราะห์จะทาให้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกิดความ
คลาดเคลื่อนไปจากความเป็ นจริง การกระจายของ
ข้อมูลและค่าเฉลี่ยของข้อมูลไม่ดสี ่งผลให้ไม่เป็ นไป
ตามข้อ ก าหนดเบื้อ งต้น (assumption) และทาให้
ไม่ ส ามารถน าข้อ มู ล ไปใช้ป ระโยชน์ อ ย่ า งสู ง สุ ด
โดยทัว่ ไปมัก แก้ไ ขปั ญ หานี้ ด้ ว ยการตัด ข้อ มูลสูญ
หายออกจากการวิเ คราะห์ ซึ่ง มีผ ลท าให้จ านวน
ข้อมูลลดน้อยลง แต่ในบางครัง้ ข้อมูลอาจมีจานวน
ไม่มากนัก จึงไม่สามารถตัดข้อมูลออก ทาให้ต้องมี
การประมาณค่าข้อมูลสูญหาย เราจึงมีการแทนค่า
ข้อ มู ล สู ญ หายและจ าแนกข้อ มู ล เพื่อ ให้ ไ ด้ วิธีท่ี
เหมาะสมกับข้อมูลที่มคี วามแตกแต่งกันไป ดังนัน้
ผู้ วิจ ัย จึง เลือ กวิธีก ารแทนค่ า ข้อ มู ล สู ญ หายและ
จาแนกให้เหมาะสมกับข้อมูล (วราฤทธิ,์ 2552) การ
แทนค่ า สูญ หายในโปรแกรม SPSS ในงานวิจยั นี้
ประกอบด้ ว ย 5 วิ ธี ได้ แ ก่ วิ ธี ค่ า เฉลี่ ย (series
mean) วิ ธี ค่ า เฉลี่ ย ของค่ า ใกล้ เ คี ย ง ( mean of
nearby points) วิ ธี ม ั ธ ย ฐ า น ข อ ง ค่ า ใ กล้ เ คี ย ง
(median of nearby points) วิธปี ระมาณค่าระหว่าง
จุ ด แบบเชิ ง เส้ น ( linear interpolation) และวิ ธี
แนวโน้มเชิงเส้น (linear trend at point) ซึง่ แต่ละวิธี
นัน้ มีวธิ กี ารคานวณและรูปแบบการใช้งานทีต่ ่างกัน
ตามลักษณะของข้อมูล โดยวิธคี ่าเฉลี่ยเหมาะสมกับ
การประมาณค่าข้อมูลสูญหายทีข่ อ้ มูลมีค่าใกล้เคียง
กันทัง้ ชุด วิธคี ่าเฉลี่ยของค่าใกล้เคียงเหมาะสมกับ
การประมาณค่าข้อมูลสูญหายทีข่ อ้ มูลมีค่าใกล้เคียง
กันระหว่างค่าสูญหาย วิธมี ธั ยฐานของค่าใกล้เคียง
เหมาะสมกับการประมาณค่าข้อมูลสูญหายทีข่ อ้ มู ล
มีท่ีมีค่ า สูง หรือ ต่ า ต่ า งกัน มากที่อ ยู่ร ะหว่ า งค่าสูญ
หาย วิ ธี ป ระมาณค่ า ระหว่ า งจุ ด แบบเชิ ง เส้ น
เหมาะสมกับการประมาณค่าข้อมูลสูญหายทีข่ อ้ มูล
มีค่าใกล้เคียงกันระหว่างค่าสูญหายและข้อมูลสูญ
หายอยู่ตดิ กันมีความสัมพันธ์กบั ข้อมูลทีอ่ ยู่ระหว่าง
กลุ่ ม ค่ า สู ญ หายเป็ นแบบถ่ ว งน้ าหนั ก และวิ ธี

แนวโน้มเชิงเส้นเหมาะสมกับการประมาณค่าข้อมูล
สู ญ หายที่ข้อ มู ล มีค วามสัม พัน ธ์ กัน แบบเชิง เส้น
ระหว่างตัวแปรของค่าทีไ่ ม่สูญหายกับตาแหน่ งของ
ค่าทีไ่ ม่สญ
ู หาย (ฐณัฐ, 2559)
วริษ ฐา และอนุ ภ าพ (2556) เปรีย บเทีย บ
วิธกี ารประมาณข้อมูลสูญหายสาหรับการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ เมื่อตัวแปรตามและตัว
แปรอิ ส ระมีข้อ มู ล สู ญ หาย โดยใช้ วิธี K-nearest
neighbor ( KNN) วิ ธี expectation- maximization
algorithm (EM) และวิธี predictive mean matching
(PMM) ซึ่งข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษาได้จากการจาลอง
และมีสดั ส่วนของการสูญหาย 3 ระดับ คือ 10, 20
และ 30 % โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละ
วิธีด้ว ยค่ า เฉลี่ย ค่ า คลาดเคลื่อ นก าลัง สองเฉลี่ย
(average mean square error, AMSE) ระหว่างค่า
พยากรณ์ กับค่าจริง พบว่าในกรณีสดั ส่วนการสูญ
หาย 10 % การประมาณค่าสูญหายของข้อมูลด้วย
วิธี EM จะให้ประสิทธิภาพดีกว่าวิธอี ่นื และในกรณี
สัดส่วนการสูญหาย 20 และ 30 % การประมาณค่า
สูญหายของข้อมูลด้วยวิธเี พื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว จะ
ให้ประสิทธิภาพดีทส่ี ุด
ณั ฐ ภั ท ร และคณะ (2555) เปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อแทนค่า สูญ
หาย ได้แก่ นาอีฟเบส์ (Naive Bayes) เพื่อนบ้า น
ใกล้ สุ ด k ตั ว (k-nearet neighbor) การถดถอย
เ ชิ ง เ ส้ น ( linear regression) ต้ น ไ ม้ ตั ด สิ น ใ จ
(decision tree) และฐานกฎ (rule based) โดย
นามาใช้กบั ชุดข้อมูลจากฐานข้อมูล UCI ที่มคี วาม
แตกต่างกันอย่างชัดเจน ได้แก่ ข้อมูลการจาแนก
ประเภทเห็ดเป็ นข้อมูลชนิดไม่ต่อเนื่องทุกตัว ข้อมูล
การจ าแนกประเภทแก้ว เป็ น ข้อ มูลชนิ ด ต่ อ เนื่อง
และข้อมูลมาตรวัดความสมดุล เป็ นข้อมูลชนิดไม่
ต่ อ เนื่ อ งแบบเรีย งล าดับ โดยใช้ค่ า คลาดเคลื่อ น
สัม บู ร ณ์ เ ฉลี่ย (mean absolute error, MAE) และ
รากที่สองของค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย (root
3
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mean squre error, RMSE) ผลที่ ไ ด้ จ ากการวิจ ัย
พบว่าข้อมูลชนิดไม่ต่อเนื่องจะแทนค่าสูญหายได้ดี
ด้วยวิธตี ้นไม้ตดั สินใจ แต่เทคนิคนี้จะคลาดเคลื่อน
น้อยก็ต่อเมื่อมีกฎจานวนมากในการแทนค่าสูญหาย
ข้อ มูลชนิ ด ตัว เลขต่ อ เนื่ อ งจะแทนค่ า สูญหายได้ดี
ด้ ว ยเพื่อ นบ้ า นใกล้ สุ ด k ตัว และข้อ มู ล ชนิ ด ไม่
ต่อเนื่องแบบเรียงลาดับจะแทนค่าสูญหายได้ดดี ว้ ย
วิธนี าอีฟเบส์
Kaiser (2014) ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการค่า
ข้อมูลสูญหายในชุดข้อมูลจากงานวิจยั ที่มีจานวน
ข้ อ มู ล มากที่ มี ข้ อ มู ล สู ญ สู ห าย มี ส าเหตุ ค วาม
ผิดพลาดมาจากการป้ อนข้อมูลไม่ถูกต้อง และการ
วัดค่าข้อมูลของอุปกรณ์ ไม่ถูกต้อง อันเป็ นเหตุให้
สูญเสียประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล และมี
ความแตกต่างระหว่างข้อมูลทีม่ คี ่าสูญหายกับข้อมูล
ที่ ส มบู ร ณ์ ม ากจนเกิ น ไป ด้ ว ยเหตุ น้ี ผู้ วิ จ ั ย จึ ง
ประมาณค่าข้อมูลสูญหายด้วยวิธคี ่ากลาง (common
value) มีท งั ้ หมด 2 วิธี ได้แ ก่ วิธีค่ า เฉลี่ย (mean
value) และวิธคี ่ามัธยฐาน (median value) และวิธี
ค่าใกล้เคียงทีส่ ุด (closest value) แล้วนาชุดข้อมูลที่
ได้ประมาณค่าข้อมูลสูญหายแล้วไปทาเหมืองข้อมูล
เพื่ อ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการจ าแนกว่ า วิ ธี ใ ดมี
ประสิทธิภาพในการจาแนกดีทส่ี ุด จาก 3 วิธี ได้แก่
วิธีเ พื่อ นบ้ า นใกล้ สุ ด k ตัว (K-nearest neighbor)
วิธโี ครงข่ายประสาทเทียม (neural networks) และ
กฎความสัมพันธ์ (association rule) โดยพิจารณา
จากค่าความถูกต้อง (accuracy) ที่สูงกว่า การวิจยั
พบว่ า วิ ธี เ พื่ อ นบ้ า นใกล้ สุ ด k ตั ว วิ ธี โ ครงข่ า ย
ประสาทเทีย ม และกฎความสัม พัน ธ์ ให้ค่ า ความ
ถู ก ต้ อ งสู ง สุ ด เมื่อ ใช้วิธีค่ า ใกล้ เ คีย งที่สุ ด ในการ
ประมาณค่าขอมูลสูญหาย ในกรณีแถว (row) ของ
ตั ว แปรของข้ อ มู ล มี ค่ า สู ญ หายหลายสดม ภ์
(column) สามารถจัดการข้อมูลสูญหายด้วยวิธกี าร
ตัดแถวออก จะทาให้ค่าความถูกต้องเพิม่ ขึ้น ซึ่งมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการประมาณค่าข้อมูล

Blomberg และ Ruiz (2013) ศึกษาเกี่ยวกับ
การประเมินอิทธิพลของข้อมูลสูญหายในขัน้ ตอน
วิธกี ารจาแนกเพื่อประยุกต์ใช้ในการทาเหมืองข้อมูล
โดยใช้ชุดข้อมูลที่ตวั แปรอิสระเป็ นแบบต่อเนื่องใน
ฐานข้อมูล UCI จานวน 10 ชุดข้อมูล และควมคุม
ระดับ ข้อ มู ล สู ญ หาย พบว่ า ประสิท ธิภ าพในการ
จาแนกลดลงหลังจากแทนค่าสูญหายในชุดข้อมูลที่
ทดสอบ วิธีนาอีฟเบส์ได้รบั อิทธิพ ลโดยข้อมู ล สูญ
หายน้อยที่สุด รองลงมา คือ วิธซี พั พอร์ตเวกเตอร์
แมชชีน ส่ ว นวิธีเ พื่อ นบ้ า นใกล้ สุ ด k ตัว โดยใช้
ขัน้ ตอนวิธี IBK ได้รบั อิทธิพลมากทีส่ ุดโดยพิจารณา
จากค่าความถูกต้อง (accuracy)
งานวิจยั นี้ศกึ ษาวิธกี ารแทนค่าสูญหายของ
ข้อ มู ล ด้ ว ยวิธีต่ า ง ๆ 5 วิธี คือ ค่ า เฉลี่ย (series
mean) ค่าเฉลี่ยของค่าใกล้เคียง (mean of nearby
points) ค่ า มัธ ยฐานของค่ า ใกล้ เ คีย ง (median of
nearby points) การประมาณค่าระหว่างจุดแบบเชิง
เส้ น (linear interpolation) และแนวโน้ ม เชิ ง เส้ น
(linear trend at point) แล้วจาแนก (classification)
ด้วย 4 วิธี คือ วิธเี พื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว (k-nearest
neighbor) วิธีต้ น ไม้ ตัด สิน ใจ (decision tree) วิธี
โครงข่ายประสาทเทียม (artificial neural network)
และวิธีซพั พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (support vector
machine) เพื่อ เปรีย บเทีย บประสิท ธิภ าพวิธีก าร
จาแนกทัง้ 4 วิธี ในกรณีท่มี กี ารแทนค่าข้อมูลสูญ
หาย 5 วิธี ว่าวิธใี ดมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
รูปแบบของชุดข้อมูล โดยใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างด้วย
โปรแกรม WEKA เพื่อเปรียบเทียบว่าวิธกี ารจาแนก
ใดที่ใ ห้ค่ า ความถู ก ต้อ ง (accuracy) และค่ า ความ
แม่นยา (precision) ที่สูงกว่า ค่าคลาดเคลื่อนกาลัง
สองเฉลีย่ (mean square error, MSE) ทีต่ ่ากว่า

2. การแทนค่าข้อมูลสูญหาย
ข้อมูลสูญหาย หมายถึง ค่าสังเกตทีต่ ้องการ
ทราบค่า แต่ไม่สามารถทราบค่า โดยทีค่ ่านัน้ ควรจะ
4
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สามารถทราบค่า หากมีวธิ กี ารที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลหรือวัดค่า ที่มปี ระสิทธิภาพดีข้นึ หรือมีความ
เหมาะสมมากขึน้ ซึ่งเรียกว่าเป็ นค่าสูญหาย โดยมี
วิธกี ารแทนค่าสูญหาย ดังนี้
2.1 ค่าเฉลี่ย คือ การแทนทีค่ ่าสูญหายด้วย
ค่าเฉลีย่ ทัง้ ชุดข้อมูล (ฐณัฐ, 2559)

ก่ อ นต าแหน่ ง ของมัธ ยฐาน; Ta+1 คือ ค่ า ที่อ ยู่ห ลัง
ตาแหน่งของมัธยฐาน
2.4 การประมาณค่าระหว่างจุดแบบเชิ ง
เส้ น คือ การแทนที่ค่ า สูญหายด้ว ยค่ า ระหว่างจุด
แบบเชิ ง เส้ น โดยแทนที่ ข้ อ มู ล สู ญ หายด้ ว ยค่ า
ระหว่ า งจุ ด แบบเชิง เส้น ถ้า ข้อ มูลชุ ด แรกหรือ ชุ ด
สุดท้ายมีค่าที่สูญหายไป ค่าที่สูญหายไปจะไม่ถูก
แทนที่ (ฐณัฐ, 2559) แบ่งเป็ น 2 กรณี คือ
2.4.1 ค่าสูญหายไม่อยู่ตดิ กัน
Xp -1 + Xp+1
=
X̂ p
2
โดยที่ X̂p คือ ค่ า ประมาณของข้อ มู ล สู ญ หายที่

k

X̂

=

 Xi
i=1

k

โดยที่ Xi คือ ข้อ มู ล ที่ไ ม่ สู ญ หาย; k คือ จ านวน
ข้อมูลที่ไม่สูญหาย; X̂ คือ ค่าประมาณข้อมูลที่สูญ
หายด้วยค่าเฉลีย่ ของข้อมูลทีไ่ ม่สญ
ู หาย
2.2 ค่ า เฉลี่ ย ของค่ า ใกล้ เ คี ย ง คื อ การ
แทนทีค่ ่าสูญหายด้วยค่าเฉลี่ยของค่าที่อยู่ใกล้เคียง
ช่ ว งของจุ ด ใกล้ เ คี ย ง คื อ ค่ า ที่ อ ยู่ ด้ า นบนและ
ด้า นล่ า งของค่ า ที่สู ญ หายไปจะใช้ใ นการค านวณ
ค่าเฉลีย่ (ฐณัฐ, 2559)
X̂ p

ตาแหน่ง p ด้วยค่าระหว่างจุดแบบเชิงเส้น; X p-1 คือ
ข้อ มู ล ที่ต าแหน่ ง p-1; Xp+1 คือ ข้อ มู ล ที่ต าแหน่ ง
p+1
2.4.2 ค่าสูญหายอยู่ตดิ กัน
Xp -1 + rXp+r
X̂p+r-1 =
r+1
โดยที่ X̂p+r-1 คือ ค่าประมาณของข้อมูลสูญหายที่
ตาแหน่ง p+r-1 ด้วยค่าระหว่างจุดแบบเชิงเส้น; r คือ
จานวนข้อมูลสูญหายทีอ่ ยู่ตดิ กัน; Xp-1 คือ ข้อมูลที่
อยู่ก่อนข้อมูลสูญหายตัวแรก; Xp+r คือ ข้อมูลที่มี
ต าแหน่ ง อยู่หลัง ข้อ มูลสูญ หายตัวสุ ด ท้า ย (หมาย
เหตุ : ตาแหน่ ง p เป็ นค่าสูญหายตัวแรกของกลุ่ม
ข้อมูลสูญหายทีต่ ดิ กัน r ตัว) ข้อจากัดของโปรแกรม
SPSS คือ ข้อมูลทีส่ ูญหายจะต้องไม่อยู่ในตาแหน่ ง
แรกหรือตาแหน่งสุดท้ายของข้อมูล
2.5 แนวโน้ มเชิ งเส้น คือ การแทนที่ขอ้ มูล
สู ญ หายด้ ว ยสมการประมาณค่ า ที่ เ ป็ นสมการ
เส้นตรงทีเ่ กิดจากข้อมูลทีไ่ ม่สญ
ู หาย (ฐณัฐ, 2559)
สมการประมาณค่า Ŷ * = a + bX*
X
*
โดยที่ X คือ ต าแหน่ ง ของข้อ มูลที่สูญหาย;

= L+U

2

โดยที่ X̂p คื อ ค่ า ประมาณของข้ อ มู ล สู ญ หายที่
ตาแหน่ง p ด้วยค่าเฉลี่ยรอบจุด; L คือ ค่าเฉลีย่ ของ
จุ ด จ านวน a จุ ด ที่มีต าแหน่ ง ต่ า กว่ า จุ ด p; U คือ
ค่าเฉลี่ยของจุดจานวน a จุดที่มตี าแหน่ งสูงกว่าจุด
p ข้อจากัดของโปรแกรม SPSS เวอร์ชนั ่ 25 จะต้อง
มีข้อมูลที่ไม่สูญหายอยู่ต่ ากว่าจุด p เป็ นจานวน a
จุด และสูงกว่าจุด p เป็ นจานวน a จุด
2.3 ค่ามัธยฐานของค่าใกล้เคียง คือ การ
แทนที่ ค่ า สู ญ หายด้ ว ยค่ า มั ธ ยฐานของค่ า ที่ อ ยู่
ใกล้เคียง ช่วงของจุดใกล้เคียง คือ ค่าที่อยู่ด้านบน
และด้านล่างของค่าทีส่ ญ
ู หายไปจะใช้ในการคานวณ
ค่ามัธยฐาน (ฐณัฐ, 2559)
X̂ p =

Ta + Ta+1
2

โดยที่ X̂ p คือ ค่ า ประมาณของข้อ มู ล สู ญ หายที่
ตาแหน่ ง p ด้วยค่ามัธยฐานรอบจุด; Ta คือ ค่าทีอ่ ยู่

ŶX*

คือ ค่าประมาณของข้อมูลทีส่ ญ
ู หาย ตาแหน่งที่ X * ;
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a คือ ค่ า ก าหนดต าแหน่ ง ของเส้ น ตรง มีค่ า เป็ น
ค่าคงที;่ b คือ ความชันของสมการเส้นตรง มีค่าเป็ น
ค่าคงที่

3.1.4 พิจารณาข้อมูลจานวน k ชุด และ
สัง เกตว่ า กลุ่ มไหนที่ใกล้จุด ที่ต้อ งการทานายเป็ น
จานวนมากทีส่ ุด
3.1.5 ก าหนดกลุ่ ม ให้กับ จุ ด ที่ต้อ งการ
ทานาย กลุ่มทีใ่ กล้จุดทีต่ อ้ งการทานายมากทีส่ ุด
3.2 วิ ธีต้นไม้ตดั สิ นใจ
วิธตี ้นไม้ตดั สินใจเป็ นวิธกี ารเรียนรู้ของ
เครื่องที่นิยมใช้มากที่สุดแบบหนึ่ง โดยการจาแนก
ข้อ มู ล ออกเป็ น กลุ่ ม ต่ า ง ๆ ด้ว ยคุ ณ ลัก ษณะของ
ข้อมูลในการจาแนกว่าคุณลักษณะใดของข้อมูลที่
เป็ นตัวกาหนดการจาแนก และคุณลักษณะแต่ละตัว
ของข้อมูลมีการวัดความสาคัญอย่างไร ต้นไม้ตดั สิน
ใจประกอบด้ว ยโหนดภายใน (internal node) กิ่ง
(branch, link) และโหนดใบ (leaf node) ใช้ขนั ้ ตอน
วิธี J48 (C4.5) (Mitchell, 1997) ขัน้ ตอนการสร้าง
ต้นไม้ตดั สินใจมีดงั นี้ (รุจริ า, 2554)
3.2.1 ต้ น ไม้ เ ริ่ ม ต้ น โดยมีโ หนดเพีย ง
โหนดเดียวแสดงถึงชุดข้อมูลฝึก (training set)
3. 2. 2 ถ้ า ข้ อ มู ล ทั ้ง ห ม ดอยู่ ใ นกลุ่ ม
เดียวกันแล้วให้โหนดนัน้ เป็ นใบ และตัง้ ชื่อแยกตาม
กลุ่มของข้อมูลนัน้
3.2.3 ถ้ า ในโหนดมี ข้ อ มู ล หลายกลุ่ ม
ปะปนอยู่ จ ะต้ อ งวั ด ผลก าไร (gain) ของแต่ ล ะ
คุณลักษณะ เพื่อที่จะใช้เป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือก
คุณลักษณะทีม่ คี วามสามารถในการแบ่งแยกข้อมูล
ออกเป็ นกลุ่มต่าง ๆ ดีท่สี ุด โดยคุณลักษณะที่มผี ล
ก าไรมากที่สุ ด จะถู ก เลือ กให้เ ป็ น ตัว ทดสอบหรือ
คุณลักษณะใช้ในการตัดสินใจ โดยแสดงในรูปของ
โหนดบนต้นไม้
3.2.4 กิง่ ของต้นไม้สร้างขึน้ จากค่าต่าง ๆ
ทีเ่ ป็ นไปได้ของโหนดทดสอบ และข้อมูลจะแบ่งออก
ตามกิง่ ต่าง ๆ ทีส่ ร้างขึน้
3.2.5 วนซ้ า เพื่อ หาคุ ณ ลัก ษณะที่มีผ ล
กาไรมากทีส่ ุดสาหรับข้อมูลทีแ่ บ่งแยกออกมาแต่ละ
กิง่ เพื่อนาคุณลักษณะนี้มาสร้างเป็ นโหนดตัดสินใจ

3. วิ ธีการจาแนก
3.1 วิ ธีเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว
วิธีเ พื่อ นบ้า นใกล้สุด k ตัว เป็ น การหา
ระยะห่างระหว่างแต่ละตัวแปรในข้อมูล ซึ่งวิธนี ้ีจะ
เหมาะสาหรับข้อมูลเชิงตัวเลขและสามารถใช้กบั ตัว
แปรไม่ต่อเนื่อง สามารถจัดในลักษณะพิเศษเพิม่ ขึน้
เช่ น สี สามารถใช้วิธีเ พื่อ นบ้า นใกล้ สุ ด k ตัว วัด
ความแตกต่างระหว่างสีน้ าเงินกับสีเขียว หลังจาก
นัน้ ต้องมีวธิ ใี นการรวมค่าระยะห่างของคุณลักษณะ
(attribute) ทุ ก ค่ า เพื่อ ค านวณระยะห่ า งระหว่ า ง
เงือ่ นไขหรือกรณีต่าง ๆ จากนัน้ เลือกชุดของเงือ่ นไข
ที่ใช้จดั กลุ่ม (class) มาเป็ นฐานสาหรับการจัดกลุ่ม
ในเงื่อนไขใหม่ ๆ จะตัดสินใจได้ว่าขอบเขตของจุด
ข้างเคียงที่ควรเป็ นนัน้ ควรมีขนาดใหญ่ และอาจมี
การตัดสินใจได้ดว้ ยการนับจานวนจุดข้างเคียง โดย
ขัน้ ตอนวิธีเ พื่อ นบ้า นใกล้สุด k ตัว มีข นั ้ ตอนโดย
สรุปดังนี้ (นิรนาม, 2561)
3.1.1 กาหนดขนาดของ k (ควรกาหนดให้
เป็ นเลขคี)่ เช่น k = 3 คือ จะพิจารณาเฉพาะข้อมูล
3 ตัวแรกทีอ่ ยู่ใกล้กบั จุดทีต่ อ้ งการทานาย
3.1.2 ค านวณระยะห่ า งของข้ อ มู ล ที่
ต้ อ งการท านายกั บ กลุ่ ม ข้ อ มู ล ตั ว อย่ า ง โดยใช้
ระยะห่ า งยู ค ลิ เ ดี ย น ( Euclidean distance) ดั ง
สมการ
DEuclidian(X i , Y)i

=

2
n
(X - Y)

i=1 i i

โดยที่ DEuclidian(Xi, Y)i คือ ระยะห่ า งระหว่ า ง Xi กับ
ตัวอย่าง Yi
3.1.3 จัด เรีย งลาดับ ของระยะห่ า งและ
เลือกพิจารณาชุดข้อมูลที่ใกล้จุดที่ต้องการทานาย
ตามจานวน k ทีก่ าหนดไว้
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ต่อไป โดยทีค่ ุณลักษณะทีเ่ ลือกมาเป็ นโหนดแล้วจะ
ไม่ถูกเลือกมาอีกสาหรับโหนดในระดับต่อ ๆ ไป
3.2.6 วนซ้ า เพื่อ แบ่ งข้อมูลและแตกกิ่ง
ของต้ น ไม้ ไ ปเรื่อ ย ๆ โดยการวนซ้ า จะสิ้ น สุ ด ก็
ต่อเมื่อเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึ่งข้างบนนี้เป็ นจริง
3.3 วิ ธีโครงข่ายประสาทเทียม
โครงข่ายประสาทเทียมสร้างขึน้ โดยการ
จาลองลักษณะการประมวลผลของสมองมนุษย์ดว้ ย
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ (mathematics model)
ประกอบด้ว ยส่ ว นของการประมวลผลที่เ รีย กว่ า
นิวรอน (neuron) ซึ่งทุก ๆ นิวรอนสามารถมีขอ้ มูล
เข้า (input data) ได้หลายค่า แต่ขอ้ มูลออก (output
data) มีได้เพียงค่าเดียว และทุก ๆ ข้อมูลออกจะ
เชื่อมโยงไปยังข้อมูลเข้าของนิวรอนอื่น ๆ ภายใน
โครงข่าย สาหรับการเชื่อมโยงกัน ภายในระหว่าง
นิ ว รอน ทุ ก ๆ ข้อ มูลเข้า จะมีค่ า ถ่ ว งน้ า หนั ก เป็ น
ตัวกาหนดกาลังของการเชื่อมโยง ภายในนิวรอนจะ
มีฟั ง ก์ ช ัน ก าหนดสัญ ญาณออกที่เ รีย กว่ า ฟั ง ก์ช ัน
ถ่ า ยโอน (transfer function) (ภัท ทิร า และวิท ยา,
2557) โดยใช้ขนั ้ ตอนวิธีชนิดเพอร์เซปตรอนแบบ
หลายชัน้ ซึ่งเป็ นโครงข่ายประสาทเทียมแบบ MLP
มีโครงสร้างเป็ นแบบหลาย ๆ ชัน้ ใช้สาหรับงานทีม่ ี
ความซับซ้อนได้ผลเป็ นอย่างดี โดยมีกระบวนการ
ฝึ กฝนเป็ นแบบมีผสู้ อน (supervise) และใช้ขนั ้ ตอน
การส่งค่าย้อนกลับ (back propagation) สาหรับการ
ฝึ กฝนกระบวนการส่งค่าย้อนกลับประกอบด้วย 2
ส่วนย่อย คือ การส่งผ่านไปข้างหน้า (forward pass)
และการส่งผ่านย้อนกลับ (backward pass) สาหรับ
การส่งผ่านไปข้างหน้ า ข้อมูลจะผ่านเข้าโครงข่าย
ประสาทเทียมทีช่ นั ้ ข้อมูลเข้า และจะส่งผ่านจากอีก
ชัน้ หนึ่งไปสู่อีกชัน้ หนึ่ง จนกระทังถึ
่ งชัน้ ข้อมูลออก
ส่วนการส่งผ่านย้อนกลับค่าน้ าหนักการเชื่อมต่อจะ
ถู ก ปรั บ เปลี่ ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎการแก้ ข้ อ
ผิดพลาด (error correction) คือ ผลต่างของผลตอบ
ที่แท้จริง (actual response) กับผลตอบเป้ าหมาย

(target response) เกิดเป็ นสัญญาณผิดพลาด (error
signal) ซึ่งสัญญาณผิดพลาดนี้จะส่งย้อนกลับเข้าสู่
โครงข่า ยประสาทเทีย มในทิศ ทางตรงกันข้ามกับ
การเชื่อมต่อ และค่าน้าหนักของการเชื่อมต่อจะปรับ
จนกระทังผลตอบที
่
แ่ ท้จริงเข้าใกล้ผลตอบเป้ าหมาย
(นิรนาม, 2560) และกาหนดค่าอัตราการเรียนรูเ้ ป็ น
0.1 ค่ า โมเมนตั ม เป็ น 0.9 (Berson and Smith,
2001) จ านวนรอบการสอน 20,000 รอบ และชัน้
ซ่อน 1 ชัน้
3.4 วิ ธีซพั พอร์ทเวกเตอร์แมชชีน
หลัก การของวิธีก ารนี้ ใช้เ พื่อหาระนาบ
การตัดสินใจในการแบ่งข้อมูลเป็ น 2 ส่วน โดยใช้
สมการเส้นตรงเพื่อแบ่งขอบเขตข้อมูล 2 กลุ่ม ออก
จากกัน โดยมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะพยายามลดความ
ผิดพลาดจากการทานาย (minimize error) พร้อม
กั บ เพิ่ ม ระยะแยกแยะให้ ม ากที่ สุ ด (maximize
margin) ซึง่ ต่างจากเทคนิคโดยทัวไป
่ เช่น โครงข่าย
ประสาทเทียม (artificial neural network, ANN) ที่
มุ่งเพียงทาให้ความผิดพลาดจากการทานายให้ต่ า
ที่สุดเพียงอย่างเดียว โดยจะใช้ฟังก์ชนั แมพ (map
function) ข้อมูลจากพื้นที่นาเข้า (input space) ไป
ยัง พื้ น ที่ คุ ณ ลัก ษณะ (feature space) และสร้ า ง
ฟั ง ก์ช ัน วัด ความคล้ายที่เ รีย กว่า ฟั ง ก์ชนั เคอร์เนล
(Kernel function) บนพื้น ที่คุ ณลัก ษณะ เหมาะใช้
สาหรับข้อมูลที่มลี กั ษณะมิติของข้อมูลที่มีปริมาณ
มาก (พรพล และคณะ, 2553)
3.5 การเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของ
วิ ธีการจาแนก
3.5.1 ค่าความถูกต้อง คือ การแสดงการ
วัดทีไ่ ด้มคี วามถูกต้องในรูปอัตราส่วน (สุรวัชร และ
สายชล, 2560) (ตารางที่ 1)
Accuracy = จ านวนข้อ มูลที่จ าแนกถูก
ว่าเป็ นคาตอบบวกและลบ ÷ จานวนข้อมูลทัง้ หมด
=
7
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ตารางที่ 1 เมทริกซ์ความสับสน (confusion matrix)
เป็ นรูปแบบตารางที่เฉพาะเจาะจงทีน่ า
ผลลั พ ธ์ จ ากการท านายมาใส่ ใ นรู ป
ตารางเมทริกซ์ ซึ่งจะช่วยให้ง่ายต่อการ
ทานายค่าขัน้ ตอนวิธี

โดยที่ Yi แทนค่ า จริง ; Ŷi แทนค่ า ทานาย; n แทน
จานวนข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง

4. วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ค้นหาและศึกษาข้อมูลทีม่ คี ่าสูญหายจาก
เว็บไซต์ UCI และ Kaggle ได้ขอ้ มูล 3 ชุด คือ
4.1.1 โรคตั บ ของรั ฐ อานธรประเทศ
ประเทศอินเดีย (liver disease of Andhra Pradesh,
India) จานวนข้อมูลทัง้ หมด 583 ค่า พบค่าสูญหาย
จานวน 11 ค่า คิดเป็ นร้อยละ 1.89 เป็ นชุดข้อมูลที่
มีค่ า สู ญ หายต่ า (Ramana, 2012) ตัว แปรอิสระมี
จ านวน 10 ตัว คือ อายุ (X1) เพศ (X2) บิลิรู บิน
ทัง้ หมด (X3) บิลริ ูบนิ ชนิดละลายน้ า (X4) อัลคาไลน์
ฟอสฟาเตส (X5) อะลามีนอะมิโนทรานฟาเรส (X6)
อะสเปอเทสอะมิโนทรานฟาเรส (X7) ปริมาณโปรตีน
รวมในกระแสเลื อ ด (X8) อัล บู มิ น ในเลื อ ด (X9)
สัดส่วนอัลบูมนิ และโกลบูลนิ (X10) และตัวแปรตาม
คือ ความเสีย่ งการเป็ นโรคตับ (Yes คือ เป็ นโรคตับ
และ No คือ ไม่เป็ นโรคตับ)
4.1.2 รายได้และรายจ่ายของครอบครัว
ฟิ ลปิ ปิ นส์ (Filipino family income and expenditure
) จ านวนข้อ มู ล ทัง้ หมด 736 ค่ า พบค่ า สู ญ หาย
จานวน 31 ค่า คิดเป็ นร้อยละ 4.21 เป็ นชุดข้อมูลที่
มีค่ า สูญ หายปานกลาง (The Philippine Statistics
Authority, 2013) ตัวแปรอิสระมีจานวน 25 ตัว คือ
เพศของหัว หน้ า ครอบครัว (X1) อายุ ข องหัว หน้ า
ครอบครั ว (X2) สถานภาพสมรสของหั ว หน้ า
ครอบครัว (X3) ประเภทของครอบครัว (X4) แหล่ง
รายได้ ห ลัก (X5) ครัว เรือ นเกษตร (X6) จ านวน
สมาชิกในครอบครัวทัง้ หมด (X7) จานวนสมาชิกทีม่ ี
อายุต่ากว่า 5 ปี (X8) จานวนสมาชิกทีม่ อี ายุระหว่าง
5-17 ปี (X9) จานวนลูกจ้าง (X10) รายได้ครอบครัว
รวม (X11) ค่ า ใช้จ่ า ยอาหาร (X12) ค่ า ใช้จ่ า ยของ
ร้ า นอา ห ารและ โรง แรม ( X13) ค่ า เค รื่ อ งดื่ ม

ผลการจาแนก
คาตอบเป็ นบวก คาตอบเป็ นลบ
คาตอบ
TP
FN
เป็ นบวก (true positive) (false negative)
คาตอบ
FP
TN
เป็ นลบ (false positive) (true negative)
โดยทีบ่ วกจริง (true positive, TP) คือ จานวนข้อมูล
ทีจ่ าแนกถูกว่าเป็ นบวก ลบจริง (true negative, TN)
คือ จ านวนข้อ มูลที่จาแนกถู กว่า เป็ นลบ บวกเท็จ
(false positive, FP) คือ จานวนข้อมูลที่จาแนกผิด
ว่าเป็ นบวก ซึง่ ค่าทีแ่ ท้จริงเป็ นลบ และลบเท็จ (false
negative, FN) คือ จานวนข้อมูลทีจ่ าแนกผิดว่าเป็ น
ลบ ซึง่ ค่าทีแ่ ท้จริงเป็ นบวก
3.5.2 ค่ า ความแม่ น ย า (precision) คือ
การแสดงค่ า เดิ ม เมื่ อ วัด ซ้ า หลาย ๆ ครัง้ ในรู ป
อัตราส่วน (สายชล, 2560)
Precision = จ านวนข้อ มูลที่จ าแนกถูก
ว่าเป็ นคาตอบบวก ÷ จานวนข้อมูลที่ทานายได้ใน
คาตอบบวก
TP

=
TP + FP
3.5.3 ค่ า คลาดเคลื่อ นก าลัง สองเฉลี่ย
เป็ นมาตรวัด การประเมิ น ค่ า ได้ ดี เนื่ อ งจากค่ า
คลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยประกอบด้วยทัง้ ความ
เอนเอียงและความแปรปรวน (สุรวัชร และสายชล,
2560)
MSE( ̂ ) = Var( ̂ ) + (Bias( ̂ ))2
n
ˆi 2
 (Yi - Y)
MSE = i=1
n
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แอลกอฮอล์ (X14) ค่ า ยาสู บ (X15) ค่ า เสื้อ ผ้า และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (X16) ค่าใช้จ่ายทีอ่ ยู่อาศัยและค่าน้า
(X17) ค่าเช่าบ้าน (X18) ค่ารักษาพยาบาล (X19) ค่า
ขนส่ ง (X20) ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการสื่ อ สาร ( X21)
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (X22) ค่าใช้จ่ายสินค้าและ
บริการเบ็ดเตล็ด (X23) ค่าใช้จ่ายโอกาสพิเศษ (X24)
ค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกพืชและสวน (X25) และตัว
แปรตาม คือ เงินเก็บ (Yes คือ มีเงินเก็บ และ No
คือ ไม่มเี งินเก็บ)
4.1.3 การตลาดของธนาคาร (issued
and non-issued credit cards by a bank) จ านวน
ข้อมูลทัง้ หมด 854 ค่า พบค่าสูญหายจานวน 83 ค่า
คิดเป็ นร้อยละ 9.72 เป็ นชุดข้อมูลที่มคี ่าสูญหายสูง
(Portuguese Banking Institution, 2012) ตั ว แปร
อิสระมีจานวน 12 ตัว คือ อายุ (X1) การทางาน (X2)
สถานภาพสมรส (X3) การศึกษา (X4) มีเครดิตผิด
นั ด (X5) มีสิน เชื่อ ที่อ ยู่ อ าศัย (X6) มีสิน เชื่อ ส่ ว น
บุ ค คล (X7) การติด ต่ อ สื่อ สาร (X8) เดือ นที่ติด ต่ อ
ล่าสุดของปี (X9) ระยะเวลาการติดต่อล่าสุด (X10)
จานวนผู้ติดต่อที่ดาเนินการในโครงการนี้พร้อมลูก
ค้ารายนี้ (X11) ผลจากโครงการการตลาดก่อนหน้า
(X12) และตัวแปรตาม คือ ลูกค้าจะสมัครรับฝากเงิน
ในระยะยาว (Yes คือ สมัคร และ No คือ ไม่สมัคร)
4.2 ขัน้ ตอนในการดาเนิ นงานวิ จยั
4.2.1 ขัน้ ตอนการแทนค่าข้อมูลสูญหาย
ด้วยโปรแกรม SPSS

นาชุดข้อมูลที่รวบรวมได้มาแทนค่า
สูญหาย โดยใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชนั ่ 25
(1) เปิ ดไฟล์ชุดข้อมูลนามสกุล .CSV
เข้า สู่โ ปรแกรม SPSS เวอร์ช นั ่ 25 โดยคลิก File
→ Open → Data → เลือกไฟล์ชุดข้อมูล .CSV
(2) เลื อ ก Transform → Replace
Missing Values → เลือกตัวแปรทีต่ อ้ งการแทนค่า
การเลือกช่อง Method มีให้เลือก 5
วิธี ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ย (series mean)
ค่าเฉลี่ยของค่าใกล้เคียง (mean of nearby points)
ค่ า มัธ ยฐานของค่ า ใกล้ เ คีย ง (median of nearby
points) การประมาณค่ า ระหว่ า งจุ ด แบบเชิง เส้ น
(linear interop-lation) และแนวโน้มเชิงเส้น (linear
trend at point)
4.2.2 วิธกี ารแบ่งข้อมูล
แบ่งชุดข้อมูลด้วยโปรแกรม WEKA
เวอร์ช นั ่ 3.9.2 สุ่ ม จ านวน 5 รอบ โดยก าหนดตัว
สร้างเลขสุ่มเทียมเป็ น 10, 20, 30, 40 และ 50 ใน
อัตราส่วน 70 : 20 : 10 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเรียนรู้ นาไป
สร้ า งตัว แบบร้ อ ยละ 70 ข้อ มู ล ส่ ว นที่ 2 ข้อ มู ล
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง น าไปประเมิ น ความ
ผิดพลาดของตัวแบบร้อยละ 20 และข้อมูลส่วนที่ 3
ข้อ มู ล ทดสอบ น าไปทดสอบตัว แบบร้ อ ยละ 10
(Shams, 2014) ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยทีผ่ ลการ
วิเคราะห์จะนาข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลทดสอบไปใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ตารางที่ 2 ผลการแบ่งข้อมูลของชุดข้อมูลทัง้ 3 ชุด
ข้อมูลตรวจสอบ
จานวนข้อมูล ข้อมูลเรียนรู้
ข้อมูลทดสอบ
ชุดข้อมูล
ความถูกต้อง
ทัง้ หมด ร้อยละ 70
ร้อยละ 10
ร้อยละ 20
โรคตับของรัฐอานธรประเทศ ประเทศอินเดีย
583
408
116
59
รายได้และรายจ่ายของครอบครัวฟิ ลปิ ปิ นส์
736
515
147
74
การตลาดของธนาคาร
854
597
171
86
9
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ตารางที่ 2 ข้อ มูลแต่ ละชุด แบ่ งเป็ น
ข้ อ มู ล เรี ย นรู้ ร้ อ ยละ 70 ข้ อ มู ล ตรวจสอบความ
ถูกต้องร้อยละ 20 และข้อมูลทดสอบร้อยละ 10
ข้อมูลโรคตับของรัฐอานธรประเทศ
ประเทศอิน เดีย มีจ านวนข้อ มูล ทัง้ 583 ค่ า แบ่ ง
ข้ อ มู ล ทัง้ หมดเป็ นข้อ มู ล เรี ย นรู้ จ านวน 408 ค่ า
ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องจานวน 116 ค่า และ
ข้อมูลทดสอบจานวน 59 ค่า
ข้ อ มู ล ร า ย ไ ด้ แ ล ะ ร า ย จ่ า ย ข อง
ครอบครัวฟิ ลปิ ปิ นส์ มีจานวนข้อมูลทัง้ 736 ค่า แบ่ง

ข้ อ มู ล ทัง้ หมดเป็ นข้อ มู ล เรี ย นรู้ จ านวน 515 ค่ า
ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องจานวน 147 ค่า และ
ข้อมูลทดสอบจานวน 74 ค่า
ข้ อ มู ล การตลาดของธนาคาร มี
จ านวนข้อ มูล ทัง้ 854 ค่ า แบ่ ง ข้อ มูล ทัง้ หมดเป็ น
ข้อมูลเรียนรูจ้ านวน 597 ค่า ข้อมูลตรวจสอบความ
ถูกต้องจานวน 171 ค่า และข้อมูลทดสอบจานวน
86 ค่า

5. ผลการวิ จยั

ตารางที่ 3 ผลการจาแนกเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ โดยการกาหนดตัวสร้างเลขสุ่มเทียม (random
seed) 10, 20, 30, 40 และ 50 ของชุดข้อมูลโรคตับของรัฐอานธรประเทศ ประเทศอินเดีย
วิธกี ารจาแนก

วิธกี ารแทนค่าข้อมูลสูญหาย

วิธคี ่าเฉลีย่
วิธคี ่าเฉลีย่ ของค่าใกล้เคียง
เพื่อนบ้านใกล้สุด
วิธคี ่ามัธยฐานของค่าใกล้เคียง
k ตัว
วิธกี ารประมาณค่าระหว่างจุดแบบเชิงเส้น
วิธแี นวโน้มเชิงเส้น
วิธคี ่าเฉลีย่
วิธคี ่าเฉลีย่ ของค่าใกล้เคียง
ต้นไม้ตดั สินใจ วิธคี ่ามัธยฐานของค่าใกล้เคียง
วิธกี ารประมาณค่าระหว่างจุดแบบเชิงเส้น
วิธแี นวโน้มเชิงเส้น
วิธคี ่าเฉลีย่
วิธคี ่าเฉลีย่ ของค่าใกล้เคียง
โครงข่าย
วิธคี ่ามัธยฐานของค่าใกล้เคียง
ประสาทเทียม
วิธกี ารประมาณค่าระหว่างจุดแบบเชิงเส้น
วิธแี นวโน้มเชิงเส้น
วิธคี ่าเฉลีย่
วิธคี ่าเฉลีย่ ของค่าใกล้เคียง
ซัพพอร์ตเวกเตอร์
วิธคี ่ามัธยฐานของค่าใกล้เคียง
แมชชีน
วิธกี ารประมาณค่าระหว่างจุดแบบเชิงเส้น
วิธแี นวโน้มเชิงเส้น
10

ค่าความ
ถูกต้อง
เฉลีย่
65.0847
66.4407
58.3051
64.8237
65.4068
67.1187
71.1864
66.7797
67.4576
67.7966
70.1695
69.4915
66.7797
67.7966
60.6787
58.6441
63.0506
60.6243
67.7966
61.3559

ค่าความ ค่าเฉลีย่ ของ
แม่นยา ค่าคลาดเคลื่อน
เฉลีย่
กาลังสองเฉลีย่
0.7647
0.33678
0.7702
0.32374
0.6753
0.40214
0.7617
0.33352
0.7567
0.33355
0.7681
0.28222
0.7764
0.25049
0.7629
0.28352
0.7393
0.27772
0.7565
0.28923
0.7838
0.24214
0.8305
0.23793
0.7752
0.25663
0.7960
0.25115
0.6828
0.28895
0.6008
0.41354
0.6567
0.36950
0.5824
0.39320
0.6965
0.32203
0.6161
0.38645
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ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธกี าร
จ าแนก โดยการแทนค่ า ข้ อ มู ล สู ญ หายด้ ว ยวิ ธี
ค่าเฉลี่ย วิธคี ่าเฉลี่ยของค่าใกล้เคียง วิธคี ่ามัธยฐาน
ของค่าใกล้เคียง วิธกี ารประมาณค่าระหว่างจุดแบบ
เชิงเส้น และวิธแี นวโน้มเชิงเส้น
5.1 ชุดข้อมูลโรคตับของรัฐอานธรประเทศ
ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็ นชุดข้อมูลที่มคี ่าสูญหายต่ า
จานวนข้อมูลทัง้ หมด 583 ค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย

ข้อมูลทดสอบร้อยละ 10 จานวน 59 ค่า
ตารางที่ 3 วิธีต้ น ไม้ตัด สิน ใจ แทนค่ า
ข้อมูลสูญหายด้วยวิธคี ่าเฉลีย่ ของค่าใกล้เคียง ให้ค่า
ความถูกต้องเฉลี่ยสูงสุด คือ ร้อยละ 71.1864 และ
วิธีโครงข่ายประสาทเทียม แทนค่าข้อมูลสูญหาย
ด้วยวิธคี ่าเฉลี่ยของค่าใกล้เคียง ให้ค่าความแม่นยา
เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ 0.8305 และค่ า เฉลี่ ย ของ ค่ า
คลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลีย่ ต่าสุด คือ 0.23793

ตารางที่ 4 ผลการจาแนกเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ โดยการกาหนดตัวสร้างเลขสุ่มเทียม 10, 20, 30, 40
และ 50 ของชุดข้อมูลรายได้และรายจ่ายของครอบครัวฟิ ลปิ ปิ นส์
วิธกี ารจาแนก

วิธกี ารแทนค่าข้อมูลสูญหาย

วิธคี ่าเฉลีย่
วิธคี ่าเฉลีย่ ของค่าใกล้เคียง
เพื่อนบ้านใกล้สุด
วิธคี ่ามัธยฐานของค่าใกล้เคียง
k ตัว
วิธกี ารประมาณค่าระหว่างจุดแบบเชิงเส้น
วิธแี นวโน้มเชิงเส้น
วิธคี ่าเฉลีย่
วิธคี ่าเฉลีย่ ของค่าใกล้เคียง
ต้นไม้ตดั สินใจ วิธคี ่ามัธยฐานของค่าใกล้เคียง
วิธกี ารประมาณค่าระหว่างจุดแบบเชิงเส้น
วิธแี นวโน้มเชิงเส้น
วิธคี ่าเฉลีย่
วิธคี ่าเฉลีย่ ของค่าใกล้เคียง
โครงข่าย
วิธคี ่ามัธยฐานของค่าใกล้เคียง
ประสาทเทียม
วิธกี ารประมาณค่าระหว่างจุดแบบเชิงเส้น
วิธแี นวโน้มเชิงเส้น
วิธคี ่าเฉลีย่
วิธคี ่าเฉลีย่ ของค่าใกล้เคียง
ซัพพอร์ตเวกเตอร์
วิธคี ่ามัธยฐานของค่าใกล้เคียง
แมชชีน
วิธกี ารประมาณค่าระหว่างจุดแบบเชิงเส้น
วิธแี นวโน้มเชิงเส้น
11

ค่าความ
ถูกต้อง
เฉลีย่
59.7297
67.2973
57.5676
58.1081
49.3892
67.8378
65.4054
65.9460
65.6757
60.2703
72.9730
62.1622
70.3998
77.5676
66.4865
69.2792
69.1892
64.3243
61.3514
64.0541

ค่าความ ค่าเฉลีย่ ของ
แม่นยา ค่าคลาดเคลื่อน
เฉลีย่
กาลังสองเฉลีย่
0.5228
0.38909
0.6410
0.317687
0.5233
0.41213
0.4955
0.40689
0.7070
0.29938
0.5960
0.29896
0.5742
0.31270
0.5780
0.31018
0.5765
0.30808
0.5203
0.34916
0.6869
0.23806
0.5876
0.31074
0.6482
0.25979
0.8014
0.18318
0.6501
0.27434
0.6579
0.30807
0.6880
0.30809
0.6151
0.35672
0.5783
0.38647
0.5997
0.35944
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ตารางที่ 5 ผลการจาแนกเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ โดยการกาหนดตัวสร้างเลขสุ่มเทียม 10, 20, 30, 40
และ 50 ของชุดข้อมูลการตลาดของธนาคาร
วิธกี ารจาแนก

วิธกี ารแทนค่าข้อมูลสูญหาย

วิธคี ่าเฉลีย่
วิธคี ่าเฉลีย่ ของค่าใกล้เคียง
เพื่อนบ้านใกล้สุด
วิธคี ่ามัธยฐานของค่าใกล้เคียง
k ตัว
วิธกี ารประมาณค่าระหว่างจุดแบบเชิงเส้น
วิธแี นวโน้มเชิงเส้น
วิธคี ่าเฉลีย่
วิธคี ่าเฉลีย่ ของค่าใกล้เคียง
ต้นไม้ตดั สินใจ วิธคี ่ามัธยฐานของค่าใกล้เคียง
วิธกี ารประมาณค่าระหว่างจุดแบบเชิงเส้น
วิธแี นวโน้มเชิงเส้น
วิธคี ่าเฉลีย่
วิธคี ่าเฉลีย่ ของค่าใกล้เคียง
โครงข่าย
วิธคี ่ามัธยฐานของค่าใกล้เคียง
ประสาทเทียม
วิธกี ารประมาณค่าระหว่างจุดแบบเชิงเส้น
วิธแี นวโน้มเชิงเส้น
วิธคี ่าเฉลีย่
วิธคี ่าเฉลีย่ ของค่าใกล้เคียง
ซัพพอร์ตเวกเตอร์
วิธคี ่ามัธยฐานของค่าใกล้เคียง
แมชชีน
วิธกี ารประมาณค่าระหว่างจุดแบบเชิงเส้น
วิธแี นวโน้มเชิงเส้น
5.2 ชุ ด ข้ อ มู ล รายได้ แ ละรายจ่ า ยของ
ครอบครัวฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึ่งเป็ นชุดข้อมูลทีม่ คี ่าสูญหาย
ปานกลาง จานวนข้อมูลทัง้ หมด 736 ค่า วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยข้อมูลทดสอบร้อยละ 10 จานวน 74 ค่า
ตารางที่ 4 วิธีโ ครงข่า ยประสาทเทีย ม
แทนค่ า ข้ อ มู ล สู ญ หายด้ ว ยวิ ธี ก ารประมาณค่ า
ระหว่ า งจุ ด แบบเชิง เส้น ให้ค่ า ความถู ก ต้อ งเฉลี่ย
สูงสุด คือ ร้อยละ 77.5676 ค่าความแม่นยาเฉลี่ย

ค่าความ
ถูกต้อง
เฉลีย่
84.6512
82.0930
57.6419
77.4419
77.4419
86.7442
82.3256
81.6279
83.4884
82.3256
88.6047
80.2326
82.0930
77.9070
84.1861
70
65.1163
66.7442
61.8605
60.9302

ค่าความ ค่าเฉลีย่ ของ
แม่นยา ค่าคลาดเคลื่อน
เฉลีย่
กาลังสองเฉลีย่
0.9038
0.14978
0.8916
0.17472
0.8352
0.22004
0.8331
0.22003
0.8518
0.22004
0.8974
0.11373
0.8725
0.14922
0.8574
0.16694
0.8804
0.13935
0.8566
0.15260
0.9440
0.09475
0.8970
0.15023
0.8932
0.15456
0.8590
0.18237
0.9098
0.13524
0.7236
0.29998
0.6651
0.34883
0.6618
0.33257
0.6289
0.38139
0.6104
0.39068

สูงสุด คือ 0.8014 และค่าเฉลี่ยของค่าคลาดเคลื่อน
กาลังสองเฉลีย่ ต่าสุด คือ 0.18318
5.3 ชุดข้อมูลการตลาดของธนาคาร ซึ่งเป็ น
ชุ ด ข้อ มูลที่มีค่ า สูญ หายสูง จ านวนข้อ มูลทัง้ หมด
854 ค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยข้อมูลทดสอบร้อยละ 10
จานวน 86 ค่า
ตารางที่ 5 วิธีโ ครงข่า ยประสาทเทีย ม
แทนค่าข้อมูลสูญหายด้วยวิธคี ่าเฉลี่ย ให้ค่าความ
12
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ถูกต้องเฉลี่ย สูงสุด คือ ร้อยละ 88.6047 ค่าความ
แม่นยาเฉลี่ยสูงสุด คือ 0.9440 และค่าเฉลี่ยของค่า
คลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลีย่ ต่าสุด คือ 0.09475

ธรประเทศ ประเทศอิน เดีย วิธีท่ีมีป ระสิท ธิภ าพ
สูงสุด คือ วิธโี ครงข่ายประสาทเทียม แทนค่าข้อมูล
สู ญ หายด้ ว ยวิ ธี ค่ า เฉลี่ ย ของค่ า ใกล้ เ คี ย ง มี
ประสิท ธิภ าพในการจ าแนกดีท่ีสุด เพราะว่ า มีค่ า
ความแม่นยาสูงทีส่ ุด และค่าคลาดเคลื่อนกาลังสอง
เฉลี่ยต่ าที่สุด ให้ผลไม่สอดคล้องกับ Rahman และ
คณะ (2016) เรื่อง ปั จจัยทีท่ าให้เกิดค่าสูญหายจาก
ความผิดพลาดทีเ่ กิดจากมนุษย์ ฮาร์ดแวร์ และอื่น ๆ
พบว่าวิธเี พื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว แทนค่าข้อมูลสูญ
หายด้ว ยวิธีค่ า ใกล้ เ คีย งที่สุ ด (closest value) ให้
ประสิทธิภาพดีท่สี ุด เพราะว่ามีค่าความถูกต้องสูง
ทีส่ ุด เนื่องจากในงานวิจยั ครัง้ นี้ไม่ได้ศกึ ษาวิธแี ทน
ค่าข้อมูลสูญหายด้วยวิธคี ่าใกล้เคียงทีส่ ุด ทาให้ผล
ไม่สอดคล้องกัน รายได้และรายจ่ายของครอบครัว
ฟิ ลปิ ปิ นส์ วิธที ม่ี ปี ระสิทธิภาพสูงสุด คือ วิธโี ครงข่าย
ประสาทเทีย ม แทนค่ า ข้อ มูลสูญ หายด้ว ยวิธีก าร
ประมาณค่าระหว่างจุดแบบเชิงเส้น มีประสิทธิภาพ
ในการจาแนกดีทส่ี ุด เพราะว่ามีค่าความถูกต้องและ
ค่าความแม่นยาสูงที่สุด และค่าคลาดเคลื่อนกาลัง
สองเฉลีย่ ทีต่ ่าสุด ให้ผลสอดคล้องกับ Kaiser (2014)
เรื่อง การจัดการค่ าข้อมูลสูญหายจากงานวิจยั ที่มี
จ านวนข้ อ มู ล มากและมี ข้ อ มู ล สู ญ หาย โดยวิ ธี
โครงข่ายประสาทเทียมเมื่อแทนค่าข้อมูลสูญหาย
ด้วยวิธคี ่าใกล้เคียงทีส่ ุดมีประสิทธิภาพการจาแนกที่
ดีท่สี ุด ให้ค่าความถูกต้องสูงที่สุด เพราะว่าให้ผ ล
การจ าแนกประสิท ธิภ าพดีท่ีสุ ด เหมือ นกัน และ
การตลาดของธนาคาร วิธที ม่ี ปี ระสิทธิภาพสูงสุด คือ
วิธีโครงข่ายประสาทเทียม แทนค่าข้อมูลสูญหาย
ด้วยวิธคี ่าเฉลี่ย มีประสิทธิภาพในการจาแนกดีทส่ี ุด
เพราะว่ามีค่าความถูกต้องและค่าความแม่นยาสูง
ที่สุด ค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ยต่ าที่สุด ให้ผล
สอดคล้อง Hartini (2017) เรื่อง กระบวนการจาแนก
การทาเหมืองข้อมูลเมื่อเกิดข้อมูลสูญหายจากการ
อ่านข้อมูลของเครื่องมือวัดและการบันทึกข้อมูล วิธี
โครงข่ายประสาทเทียม โดยการประมาณค่าข้อมูล

6. สรุปผลการวิ จยั
การวิจ ัย ครัง้ นี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ต้ อ งการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธกี ารจาแนก 4 วิธี คือ
วิธีเ พื่อ นบ้ า นใกล้ สุ ด kตัว วิธีต้ น ไม้ตัด สิน ใจ วิธี
โครงข่ายประสาทเทียม และวิธซี พั พอร์ตเวกเตอร์
แมชชีน ในกรณีทม่ี กี ารแทนค่าข้อมูลสูญหาย 5 วิธี
คือ วิธีค่ า เฉลี่ย วิธีค่ า เฉลี่ย ของค่ า ใกล้ เ คีย ง วิธี
ค่ า มัธ ยฐานของค่ า ใกล้ เ คีย ง วิธีก ารประมาณค่ า
ระหว่างจุดแบบเชิงเส้น และวิธแี นวโน้มเชิงเส้น ว่า
วิ ธี ใ ดมี ป ระสิ ท ธิภ าพในการจ าแนกดี ท่ี สุ ด โดย
พิจารณาจากค่าความถูกต้องและค่าความแม่นยา
ของการทานายที่สูงกว่า ค่าคลาดเคลื่อนกาลังสอง
เฉลีย่ ทีต่ ่ากว่า
การค้นคว้าและศึกษาในการหาค่าข้อมูลสูญ
หายได้ ข้ อ มู ล 3 ชุ ด คื อ โรคตั บ ของรั ฐ อานธร
ประเทศ ประเทศอิน เดีย เป็ น ชุ ด ข้อ มูลที่มีค่ าสูญ
หายต่ า วิธที ่มี ปี ระสิทธิภาพสูงสุด คือ วิธโี ครงข่าย
ประสาทเที ย ม โดยแทนค่ า ข้ อ มู ล สู ญ หายด้ ว ย
วิธีค่าเฉลี่ยของค่าใกล้เคียง เนื่องจากให้ค่าความ
แม่นยาเฉลี่ยสูงสุดและค่าเฉลี่ยของค่าคลาดเคลื่อน
ก าลัง สองเฉลี่ ย ต่ า สุ ด รายได้ แ ละรายจ่ า ยของ
ครอบครัว ฟิ ลิป ปิ น ส์ เป็ น ชุ ด ข้อ มูลที่มีค่ า สูญ หาย
ปานกลาง วิธที ม่ี ปี ระสิทธิภาพสูงสุด คือ วิธโี ครงข่าย
ประสาทเทียม โดยแทนค่าข้อมูลสูญหายด้วยวิธกี าร
ประมาณค่าระหว่างจุดแบบเชิงเส้น และการตลาด
ของธนาคาร เป็ นชุดข้อมูลที่มคี ่าสูญหายสูง วิธที ม่ี ี
ประสิทธิภาพสูงสุด คือ วิธโี ครงข่ายประสาทเทียม
โดยแทนค่าข้อมูลสูญหายด้วยวิธคี ่าเฉลีย่

7. อภิ ปรายผล
การสรุปผลงานวิจยั ครัง้ นี้ โรคตับของรัฐอาน
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สูญหายด้วยวิธี imputation มีประสิทธิภาพในการ
จาแนกมากกว่าวิธเี พื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว และวิธี
นาอีฟ เบส์ เพราะมีค่ า ความถู ก ต้อ งและค่ า ความ
แม่นยาสูงที่สุด เพราะว่าให้ผลการจาแนกประสิทธิ
ภาพดีทส่ี ุดเหมือนกัน
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