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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มนี ้มี วี ตั ถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธกี ารจัดกลุ่มแบบเป็ นขันตอนและวิ
้
ธกี ารจัด
กลุ่มแบบไม่เป็ นขัน้ ตอนของข้อมูลทีม่ ที งั ้ ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทีม่ คี ่านอกเกณฑ์ 5 ชุด โดยวิธกี าร
จัดกลุ่มแบบเป็ นขัน้ ตอนใช้การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเดีย่ ว การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ และการจัดกลุ่ม
เชื่อ มโยงแบบเฉลี่ย และใช้วิธีว ัด ระยะห่ า ง 3 แบบ คือ ระยะห่ า งยูค ลิเ ดีย น ระยะห่ า งแมนฮัท ตัน และ
ระยะห่างเชบีเชฟ วิธกี ารจัดกลุ่มแบบไม่เป็ นขัน้ ตอนใช้วธิ กี ารจัดกลุ่มแบบเฉลีย่ k กลุ่ม และใช้วธิ วี ดั ระยะห่าง
2 แบบ คือ ระยะห่างยูคลิเดียนและระยะห่างแมนฮัทตัน พิจารณาจากค่าความแม่นโดยใช้โปรแกรม WEKA
สาหรับการค้นคว้าและศึกษาค่านอกเกณฑ์ได้ใช้ขอ้ มูลมีขอ้ มูล 5 ชุด คือ โรคหัวใจเป็ นชุดข้อมูลที่มคี ่านอก
เกณฑ์รอ้ ยละ 1.39 มะเร็งเต้านมเป็ นชุดข้อมูลทีม่ คี ่านอกเกณฑ์รอ้ ยละ 2.28 โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็ นชุด
ข้อมูลที่มคี ่านอกเกณฑ์ร้อยละ 3.43 โรคเบาหวานเป็ นชุดข้อมูลที่มคี ่านอกเกณฑ์ร้อยละ 4.02 และการทา
ประกันสุขภาพเป็ นชุดข้อมูลที่มคี ่านอกเกณฑ์ร้อยละ 5.53 โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการตรวจหาค่านอก
เกณฑ์ ผลการเปรียบเทียบวิธกี ารจัดกลุ่มแบบเป็ นขัน้ ตอนชุดข้อมูลหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน และ
การประกันสุขภาพ พบว่าวิธกี ารจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเดีย่ วให้ค่าเฉลี่ยของค่าความแม่นสูงสุด ส่วนชุดข้อมูล
โรคหัวใจและมะเร็งเต้านมพบว่าวิธกี ารจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเฉลี่ยให้ค่าเฉลี่ยของค่าความแม่นสูงสุด และ
การศึกษาวิธวี ดั ระยะห่างชุดข้อมูลโรคหัวใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคเบาหวาน พบว่าวิธวี ดั ระยะห่าง
แมนฮัทตันให้ค่าเฉลีย่ ของค่าความแม่นสูงสุด ส่วนข้อมูลมะเร็งเต้านม วิธวี ดั ระยะห่างยูคลิเดียนให้ค่าเฉลีย่ ของ
ค่าความแม่นสูงสุด และข้อมูลการทาประกันสุขภาพ วิธวี ดั ระยะห่างเชบีเชฟให้ค่าเฉลีย่ ของค่าความแม่นสูงสุด
การเปรียบเทียบวิธกี ารจัดกลุ่มแบบไม่เป็ นขัน้ ตอนโดยใช้วธิ กี ารจัดกลุ่มแบบเฉลี่ย k กลุ่ม ชุดข้อมูลมะเร็งเต้า
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นม โรคหัวใจและหลอดเลือด และการทาประกันสุขภาพ พบว่าวิธวี ดั ระยะห่างยูคลิเดียนให้ค่าความแม่นสูงสุด
ส่วนข้อมูลโรคหัวใจและโรคเบาหวานวิธวี ดั ระยะห่างแมนฮัทตันให้ค่าเฉลีย่ ของค่าความแม่นสูงสุด
คาสาคัญ : การจัด กลุ่ ม เชื่อ มโยงแบบเฉลี่ย ; การจัด กลุ่ ม เชื่อมโยงแบบเดี่ ยว; การจัด กลุ่ มเชื่อมโยงแบบ
สมบูรณ์; ค่านอกเกณฑ์; ระยะห่างเชบีเชฟ; ระยะห่างแมนฮัทตัน; ระยะห่างยูคลิเดียน; วิธกี ารจัด
กลุ่มแบบเฉลีย่ k กลุ่ม

Abstract
Our research objective was to evaluate an efficacy of different types of hierarchical and nonhierarchical clustering methods on five well- known data sets with different qualities and quantities of
outliers. Each of the three types of the hierarchical clustering method adopted the different linkage
criteria. i.e. single-linkage, complete-linkage, or average-linkage clustering. Each type could use any
of three different metrics: Euclidean, Manhattan, or Chebyshev Distances. The non- hierarchical
clustering method performed k-means clustering analysis employing one of two metrics: Euclidean or
Manhattan distances. All data sets were pre-processed with WEKA software and their outliers detected
with SPSS software. The five data sets were a heart disease data set (with 1.39 % outliers), a breast
cancer (2.28 %), a cardiovascular disease (3.43 %), a diabetes (4.02 %), and an insurance claim
(5.53 %) data set by SPSS software for outlier detection. The two clustering methods were run on the
five data sets, and their clustering accuracy values were evaluated. A type of hierarchical and nonhierarchical clustering methods was chosen as the most efficacy for a particular data set type for that
respective method according to its clustering accuracy. For hierarchical clustering method, the most
efficacy clustering type for cardiovascular disease, diabetes, and insurance claim data sets was the
single- linkage clustering type; the most efficacy type for heart disease and breast cancer data sets
was the average- linkage clustering type; the most efficacy metric for heart disease, cardiovascular
disease, and diabetes data sets was Manhattan distance; the most efficacy metric for breast cancer
data set was Euclidean distance; the most efficacy metric for insurance claim data set was Chebyshev
distance. For non- hierarchical clustering method performed k- means clustering analysis, the most
efficacy metric for breast cancer, cardiovascular disease, and insurance claim data sets was Euclidean
distance; the most efficacy metric for heart disease and diabetes data sets was Manhattan distance.
Keywords: average-linkage clustering; single-linkage clustering; complete-linkage clustering; outlier;
Chebyshev distance; Manhattan distance; Euclidean distance; k-mean clustering

1. คานา

ข้อ สรุ ป เพื่อ น ามาตอบข้อ สงสัย หรือ แก้ไ ขปั ญหา
งานวิจยั นัน้ ๆ และเพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
สูงสุด บางครัง้ พบว่าข้อมูลมีค่ามากเกินไปหรือน้อย

ปั จ จุ บ ัน การท างานวิจยั มัก จะต้อ งเก็บรวบ
รวมข้อมูลแล้วนามาวิเคราะห์และประมวลผลให้ได้
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เกินไปแฝงอยู่เรียกว่าค่านอกเกณฑ์ (outlier) เป็ น
ค่าทีอ่ ยู่ปลายสุด ซึ่งตกอยู่ใกล้กบั ขีดจากัดของพิสยั
ข้อมูล การหาค่านอกเกณฑ์มคี วามสาคัญเนื่องจาก
แสดงค่าความคลาดเคลื่อนในข้อมูล ถ้าเรานาข้อมูล
ที่มคี ่านอกเกณฑ์ไปวิเคราะห์จะส่งผลให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนของผลลัพธ์ขอ้ มูลทีไ่ ด้ การกระจายของ
ข้อมูลและค่าเฉลีย่ ของข้อมูลไม่ดี ส่งผลให้ไม่เป็ นไป
ตามข้อ ก าหนดเบื้อ งตัน (assumption) ท าให้ ไ ม่
สามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด สาหรับ
สาเหตุท่ที าให้เกิดค่านอกเกณฑ์ เช่น ความคลาด
เคลื่อนจากการแปรผันข้อมูลที่เ ก็บรวบรวมมาซึ่ง
เป็ นความคลาดเคลื่อนที่ไม่สามารถควบคุม ความ
คลาดเคลื่อนทีเ่ กิดจากเครื่องมือทีใ่ ช้วดั มีคุณภาพต่า
ทาให้เกิดค่านอกเกณฑ์ ความคลาดเคลื่อนที่เ กิด
จากการบัน ทึก ข้อ มูลจากการปฏิบ ัติโ ดยไม่ ต รวจ
สอบให้ถ่ถี ้วน เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ทเ่ี ชื่อถือได้
การตรวจสอบหาค่านอกเกณฑ์จึงเป็ น สิ่งที่สาคัญ
ก่อนการนาข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีไ่ ม่มี
ความผิดปกติและสามารถแก้ไขได้ บางครัง้ ข้อมูล
อาจไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพหรือตรง
ตามความต้ อ งการ จึ ง มี ก ารจัด กลุ่ ม ของข้ อ มู ล
เพื่อให้ได้วิธที ่มี ีความเหมาะสมกับข้อมูลที่มคี วาม
แตกต่างกันไป ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงต้องเลือกวิธีการจัด
กลุ่มให้เหมาะสมกับข้อมูล (พนิดา และคณะ, 2560)
วีร ะยุ ท ธ และพยุ ง (2557) ศึก ษางานวิจ ัย
เกี่ยวกับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดกลุ่ม
ข้อมูล งานวิจยั นี้มุ่งเน้นผลประสิทธิภาพการจัดกลุ่ม
ข้อ มูล วัด ประสิท ธิภ าพด้ว ยค่ า ความแม่ น พบว่ า
ขัน้ ตอนวิ ธี ก ารจัด กลุ่ ม บนปริ ภู มิ ย่ อ ยที่ ท างาน
ร่ ว มกับ การจัด กลุ่ ม แบบเป็ น ขัน้ ตอน ให้ค่ า ความ
แม่นในภาพรวมสูงทีส่ ุดทีร่ ะดับร้อยละ 94 รองลงมา
คือ ขัน้ ตอนวิธีการจัดกลุ่มบนปริภูมิย่อยที่ทางาน
ร่วมกับการจัดกลุ่มแบบเฉลี่ย k กลุ่ม ให้ค่าความ
แม่นในภาพรวมทีร่ ะดับร้อยละ 83
อุมาพร และคณะ (2561) ศึกษางานเกีย่ วกับ

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธกี ารจัดกลุ่มข้อมูล
2 วิธี คือ การจัดกลุ่มแบบเป็ นขัน้ ตอนและการจัด
กลุ่มแบบเฉลี่ย k กลุ่ม วัดประสิทธิภาพของวิธกี าร
จัดกลุ่มข้อมูลด้วยความแม่น พบว่าวิธกี ารจัดกลุ่ม
แบบเป็ นขัน้ ตอนมีประสิทธิภาพดีกว่าการจัดกลุ่ม
แบบเฉลีย่ k กลุ่ม
จิรวรรณ และนัท (2557) ศึกษาวิจยั เกีย่ วกับ
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธกี ารจัดกลุ่มข้อมูล
4 วิ ธี ได้ แ ก่ วิ ธี ก ารจั ด กลุ่ ม แบบวอร์ ด ( Ward
linkage) วิธกี ารจัดกลุ่มแบบเฉลีย่ k กลุ่ม วิธกี ารจัด
กลุ่มแบบฟั ซซี่ซมี นี และวิธกี ารจัดกลุ่มแบบขัน้ ตอน
วิธี expectation maximization โดยวัดประสิทธิภาพ
ของการจัดกลุ่มข้อมูลด้วย 2 วิธี คือ การวัดค่าความ
แตกต่างของข้อมูลภายในกลุ่มและการวัดค่าความ
ต่างของข้อมูลระหว่างกลุ่ม พบว่าเมื่อจานวนตัวแปร
ศึก ษาเท่ า กับ 2 วิธีก ารจัด กลุ่ ม แบบเฉลี่ย k กลุ่ ม
และวิธีก ารจัด กลุ่ ม แบบฟั ซ ซี่ซีมีน มีป ระสิทธิภาพ
ของการจัด กลุ่ ม ใกล้ เ คี ย งกัน ถ้ า จ านวนตัว แปร
ศึกษาเท่ากับ 3 วิธกี ารจัดกลุ่มแบบเฉลี่ย k กลุ่ม มี
ประสิทธิภาพของการจัดกลุ่มดีทส่ี ุด
Bhatt และคณะ (2016) ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ
การจัด กลุ่ ม โดยใช้ก ารจัด กลุ่ ม แบบเฉลี่ย k กลุ่ ม
และมี 5 วิ ธี ก ารเปรี ย บเที ย บ คื อ ไม่ ใ ช้ ก ารวัด
ระยะห่ า ง ใช้ ก ารวั ด ระยะห่ า ง คื อ ยู ค ลิ เ ดี ย น
แมนฮัทตัน เชบีเชฟ และมิงโคฟสกี พบว่าวิธกี ารจัด
กลุ่ ม แบบเฉลี่ ย k กลุ่ ม ค านวณระยะห่ า งด้ ว ย
เชบีเชฟ ให้ผลการสร้างกลุ่มข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ดีทส่ี ุด
Frederic และ Serge (2019) ศึกษาขัน้ ตอน
วิธีก ารจัด กลุ่ ม แบบเป็ นขัน้ ตอนและการพัฒ นา
เกณฑ์การเชื่อมโยงแบบเดี่ยวเพื่อจัดการกับข้อมูล
รบกวน โดยใช้วธิ เี ปรียบเทียบ 9 วิธี คือ การจัดกลุ่ม
เชื่อ มโยงแบบเดี่ย ว (single linkage) การจัด กลุ่ ม
เชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ (complete linkage) การจัด
กลุ่มเชื่อมโยงแบบเฉลี่ย (average linkage) การจัด
591
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2. วิ ธีการวิ จยั

กลุ่มจุดศูนย์กลาง (centroid) การจัดกลุ่มแบบวอร์ด
การจัดกลุ่มแบบฮาวดอร์ฟ (Hausdorff linkage) วิธี
จัดกลุ่มเพื่อนบ้านใกล้สุด (full with neighborhood)
การเชื่อ มโยงแบบเดี่ยวเพื่อ นบ้านใกล้สุด (single
with neighborhood) และการเชื่อ มโยงแบบเดี่ย ว
เมื่อมีขอ้ มูลรบกวน (single link with noise) พบว่า
วิธีก ารจัด กลุ่ ม เชื่อ มโยงแบบเดี่ย ว การเชื่อ มโยง
แบบเดี่ยวเพื่อนบ้านใกล้สุด และการเชื่อมโยงแบบ
เดี่ ย วเมื่ อ มี ข้ อ มู ล รบกวนให้ ผ ลดี ก ว่ า อี ก 6 วิ ธี
จากนัน้ นาวิธีการจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเดี่ยว การ
เชื่อ มโยงแบบเดี่ยวเพื่อ นบ้า นใกล้สุด และวิธีการ
เชื่อ มโยงแบบเดี่ย วเมื่อ มีข้อ มูลรบกวนมาเปรียบ
เทียบโดยเพิม่ ข้อมูลรบกวน พบว่าวิธกี ารเชื่อมโยง
แบบเดีย่ วเมื่อมีขอ้ มูลรบกวนให้ผลลัพธ์ทด่ี ที ส่ี ุด
ดั ง นั ้ น งานวิ จ ั ย นี้ จึ ง ศึ ก ษาการจั ด กลุ่ ม
(clustering) ด้วย 2 วิธี คือ วิธกี ารจัดกลุ่มแบบเป็ น
ขัน้ ตอน (hierarchical clustering) และวิ ธี ก ารจัด
กลุ่มแบบไม่เป็ นขัน้ ตอน (nonhierarchical clustering) ซึ่ง วิธีก ารจัด กลุ่ มแบบเป็ น ขัน้ ตอน ประกอบ
ด้ ว ย 3 วิธี คือ การจัด กลุ่ ม เชื่อ มโยงแบบเดี่ ย ว
(single-linkage clustering) การจัด กลุ่ ม เชื่อ มโยง
แบบสมบู ร ณ์ (complete-linkage clustering) และ
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเฉลี่ย (average-linkage
clustering) ใช้วธิ วี ดั ระยะห่าง 3 แบบ คือ ระยะห่าง
ยูคลิเดียน (Euclidean distance) ระยะห่างแมนฮัทตัน (Manhattan distance) และระยะห่ า งเชบีเ ชฟ
(Chebyshev distance) และวิธีการจัดกลุ่มแบบไม่
เป็ นขัน้ ตอนใช้ วิธีก ารจัด กลุ่ ม แบบเฉลี่ย k กลุ่ ม
(k-means clustering หรือ simple k-means) ใช้วธิ ี
วัด ระยะห่ า ง 2 แบบ คือ ระยะห่ า งยูค ลิเ ดียนและ
ระยะห่ า งแมนฮัท ตัน เพื่อ ต้ อ งการเปรีย บเทีย บ
ประสิทธิภาพวิธกี ารจัดกลุ่ม ว่าวิธใี ดมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับรูปแบบของชุดข้อมูล โดยใช้วธิ กี าร
จัดกลุ่มด้วยโปรแกรม WEKA เพื่อเปรียบเทียบว่า
วิธกี ารจัดกลุ่มใดให้ค่าความแม่น (accuracy) สูงกว่า

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
โปรแกรมที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ครั ง้ นี้ คื อ
WEKA เวอร์ชนั ่ 3.9 และ SPSS เวอร์ชนั ่ 25
2.2 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การหาค่ า
นอกเกณฑ์ การศึ ก ษาขัน้ ตอนวิ ธี และการ
เปรียบเทียบประสิ ทธิ ภาพของวิ ธีการจัดกลุ่ม
2.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ค้นหาและ
ศึกษาข้อมูลที่มคี ่านอกเกณฑ์จากเว็บไซต์ Kaggle
ซึ่งข้อมูลส่วนมากมีค่านอกเกณฑ์อยู่ระหว่างร้อยละ
1.00-5.00 โดยมีขอ้ มูล 5 ชุด
( 1) โ ร ค หั ว ใ จ ( heart disease)
จานวนข้อมูลทัง้ หมด 1,025 ค่า พบค่านอกเกณฑ์
คิดเป็ นร้อยละ 1.39 (David, 1988) ประกอบด้วยตัว
แปรจานวน 13 ตัว ได้แก่ อายุ (X1) เพศ (X2) ระดับ
อาการเจ็บหน้าอก (X3) ความดันโลหิต (X4) ระดับ
ของคอเลสเตอรอลในเลือ ด (X5) ระดับ น้ า ตาลใน
เลือ ดมากกว่ า 120 มิลลิก รัม ต่ อ เดซิลิต ร (X6) ผล
การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า (X7) อัตราการเต้นของ
หัวใจสูงสุด (X8) โรคหลอดเลือดหัวใจตีบทีเ่ กิดจาก
การออกกาลังกาย (X9) ภาวะซึมเศร้าทีเ่ กิดจากการ
ออกกาลังกาย (X10) ค่าความชันสูงสุดในการออก
กาลังกาย (X11) สีของการตรวจหัวใจโดยใช้เครื่อง
fluoroscopy (X12) การเต้นของหัวใจ (X13)
(2) มะเร็ ง เต้ า นม (breast cancer)
จ านวนข้อ มูลทัง้ หมด 569 ค่ า พบจ านวนค่ านอก
เกณฑ์ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 2. 28 (Merishna, 2018)
ประกอบด้วยตัวแปรจานวน 5 ตัว ได้แก่ รัศมีของ
เนื้องอก (X1) พื้นผิวของเนื้องอก (X2) เส้นรอบวง
ของเนื้ อ งอก (X3) ขนาดพื้น ที่ข องเนื้ อ งอก (X4)
ความเรียบเนียนของเนื้องอก (X5)
(3) โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease) จานวนข้อมูลทัง้ หมด 1,000 ค่า
พบจ านวนค่ า นอกเกณฑ์ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 3.43
(Svetlana, 2019) ประกอบด้วยตัวแปรจานวน 11
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ตัว ได้แก่ อายุ (X1) เพศ (X2) ความสูง (X3) น้าหนัก
(X4) ความดันของเลือดสูงสุดขณะหัวใจห้องล่างบีบ
ตัว (X5) ความดันของเลือดต่าสุดขณะหัวใจห้องล่าง
คลายตั ว (X6) ระดับ คอเลสเตอรอล (X7) ระดับ
น้ าตาล (X8) สูบบุหรี่ (X9) การดื่มแอลกอฮอล์ (X10)
การออกกาลังกาย (X11)
(4) โรคเบาหวาน (diabetes) จานวน
ข้อมูลทัง้ หมด 1,050 ค่า พบจานวนค่านอกเกณฑ์
เท่ากับ 169 ค่า คิดเป็ นร้อยละ 4.02 (Harry, 2017)
ประกอบด้วยตัวแปรจานวน 8 ตัว ได้แก่ จานวนครัง้
ที่ตงั ้ ครรภ์ (X1) ความเข้มข้นของกลูโคสในกระแส
เลื อ ด (X2) ความดัน โลหิ ต (X3) ความหนาของ
กล้ า มเนื้ อ แขน (X4) ความเข้ม ข้น ของอิน ซู ลิน ใน
ร่ า งกาย (X5) ดัช นี ม วลกาย (X6) ความเสี่ย งของ
โรคเบาหวานทีม่ าจากทางพันธุกรรม (X7) อายุ (X8)
(5) การทาประกันสุขภาพ (insurance
claim) จานวนข้อมูลทัง้ หมด 1,338 ค่า พบจานวน
ค่านอกเกณฑ์คิดเป็ นร้อยละ 5.53 (Eason, 2018)
ประกอบด้วยตัวแปรจานวน 7 ตัว ได้แก่ โดย อายุ
ของผูถ้ อื กรมธรรม์ (X1) เพศของผูถ้ อื กรมธรรม์ (X2)
ค่ า ดัช นี ม วลกายให้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ ร่ า งกาย
น้ าหนักที่ค่อนข้างสูงหรือต่ าเมื่อเทียบกับความสูง
(X3) จานวนลูกของผูถ้ อื กรมธรรม์ (X4) สถานะการ
สูบบหรีข่ องผูถ้ อื กรมธรรม์ (X5) เขตทีอ่ ยู่อาศัยของผู้
ถือกรมธรรม์ในสหรัฐอเมริกา (X6) ค่ารักษาพยาบาล
ส่วนบุคคลทีเ่ รียกเก็บโดยประกันสุขภาพ (X7)
2.2.2 การหาค่านอกเกณฑ์ โดยค่านอก
เกณฑ์ห มายถึง ค่ า ที่อ ยู่ป ลายสุ ด ซึ่ง ตกอยู่ใ กล้ กับ
ขีด จ ากัด ของพิสัย ข้อ มู ล การหาค่ า นอกเกณฑ์มี
ความสาคัญเนื่องจากค่านอกเกณฑ์อาจแสดงความ
คลาดเคลื่ อ นในข้ อ มู ล (สายชล, 2560) ค่ า นอก
เกณฑ์ คือ ค่าสังเกตทีเ่ บี่ยงเบนไปจากค่าสังเกตอื่น
มากจนทาให้สงสัยว่าค่าสังเกตนัน้ ได้มาจากวิธีอ่ืน
ลักษณะของค่านอกเกณฑ์มี 2 ลักษณะ (Hawkins,
1980) คือ ค่าสังเกตที่มีค่าสูงหรือต่ ามาก เรียกค่า

นอกเกณฑ์ น้ี ว่ า discordant observation และค่ า
สังเกตทีม่ ลี กั ษณะการแจกแจงแตกต่างจากลักษณะ
การแจกแจงของประชากรที่สนใจศึกษา เรีย กค่า
นอกเกณฑ์ น้ี ว่ า contaminate observation (Beckman and Cook, 1983) โดยค่านอกเกณฑ์ระดับต่ า
มีค่าร้อยละ 1.00-1.66 ระดับปานกลางร้อยละ 1.673.33 และระดับสูงร้อยละ 3.34-5.00 การตรวจสอบ
ค่านอกเกณฑ์ของข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ซึง่ จะ
ใช้ข้อ มู ล และวิธีก ารเดีย วกับ ตารางการแจกแจง
ปรกติมาตรฐาน คือ การใช้ Z-score ตรวจสอบหา
ค่านอกเกณฑ์
ขัน้ ตอนการหาค่านอกเกณฑ์โดยใช้
โปรแกรม SPSS มีขนั ้ ตอนการคลิกโปรแกรมดังนี้
(1) เปิ ดไฟล์ชุดข้อมูล โดยคลิก File
→ Open → Data → เลือกไฟล์ชุดข้อมูล
(2) ขัน้ ตอนหาค่า นอกเกณฑ์ เลือ ก
Analyze → Descriptive Statistics → Explore
(3) เลือกตัวแปรเชิงปริมาณใส่ในช่อง
Dependent List
(4) คลิ ก Statistics เลื อ ก Outliers
→ Continue → OK
2.2.3 การศึกษาขัน้ ตอนวิธี
(1) การจัดกลุ่ม เป็ นการเรียนรู้แบบ
ไม่มผี สู้ อน (unsupevised learing) โดยรวมข้อมูลที่
มีลัก ษณะใกล้ เ คีย งกัน ออกเป็ นกลุ่ ม และน ากลุ่ ม
ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ มีวธิ กี ารหลายวิธใี นการวัด
ความใกล้เคียงกันของชุดข้อมูล (Galit et al., 2007)
ข้อมูลทีอ่ ยู่ในกลุ่มเดียวกันจะมีลกั ษณะทีเ่ หมือนกัน
หรื อ คล้ า ยกั น ส่ ว นข้ อ มู ล ที่ อ ยู่ ต่ า งกลุ่ ม กั น จะมี
ลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน (กัลยา, 2544)
(1.1) การจัด กลุ่ ม แบบเป็ น ขัน้ ตอน
เป็ นวิธที ่นี ิยมใช้กนั มากในการแบ่งกลุ่มที่มจี านวน
กรณี ต่ า กว่ า 200 กรณี โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งทราบ
จานวนกลุ่มหรือทราบว่าตัวแปรใดหรือกรณีใดอยู่
กลุ่มใดมาก่อน โดยวิธกี ารจัดกลุ่มแบบเป็ นขันตอนที
้
่
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นิยม ได้แก่

dij =

(ก) การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเดี่ยว
เป็ นการรวมหน่ วยในกลุ่ม 2 กลุ่ม เข้าด้วยกัน โดย
ใช้ระยะห่างทีน่ ้อยที่สุดระหว่าง 2 กลุ่ม (จันทร์จริ า,
2558) สมการที่ ใ ช้ ใ นการค านวณการจั ด กลุ่ ม
เชื่อมโยงแบบเดีย่ ว
dij = min(d13,d14,d15,d23,d24,d25)
โดยที่ dij คือ ระยะห่างทีน่ ้อยทีส่ ุดของกลุ่ม i และ
กลุ่ม j

d13 + d14 + d15 + d23 + d24 + d25
n

โดยที่ dij คือ ระยะห่ า งเฉลี่ย ของทุก คู่ระหว่าง
กลุ่ ม i และกลุ่ ม j; n คื อ จ านวนคู่ ใ นการหา
ระยะห่างทัง้ หมด

ระยะห่างระหว่างกลุ่ม คือ

d13 + d14 + d15 + d23 + d24 + d25
6

(Johnson and Wichern, 2007)
(1.2) การจัดกลุ่มแบบไม่เป็ นขัน้ ตอน
วิธกี ารจัดกลุ่มแบบเฉลีย่ k กลุ่ม เป็ น
วิธที น่ี ิยมใช้เพราะระยะเวลาในการคานวณน้อยกว่า
วิธีการจัดกลุ่มข้อมูลแบบอื่น (Jiawei et al., 2006)
วิธกี ารจัดกลุ่มแบบเฉลีย่ k กลุ่มนิยมใช้เมื่อมีจานวน
กรณีมากกว่า 200 กรณี โดยจะต้องกาหนดจานวน
กลุ่มทีต่ อ้ งการ เช่น กาหนดให้มี k กลุ่ม
(2) ฟั งก์ชนั ระยะห่าง คือ ฟั งก์ชนั ค่า
จริง d ที่ทาให้จุดโคออร์ดิเนท x, y และ z เป็ นไป
ตามคุณสมบัตติ ่อไปนี้
(2.1) d(x, y) ≥ 0 และ d(x, y) = 0 ก็
ต่อเมื่อ x = y
(2.2) d(x, y) = d(y, x)
(2.3) d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z)
คุณสมบัตขิ อ้ ที่ 1 ระยะห่างไม่เป็ นลบ
และระยะห่ า งจะเป็ น 0 ส าหรับ จุ ด โคออร์ ดิเ นท
(ได้แก่ พล็อตการกระจาย) ที่เหมือนกัน คุณสมบัติ
ข้อ ที่ 2 แสดงถึ ง การสลับ เปลี่ย น ตัว อย่ า ง เช่ น
ระยะห่างจากนิวยอร์กถึงลอสแองเจอรีสเหมือนกับ
ระยะห่ า งจากลอสแองเจอรี ส ถึ ง นิ ว ยอร์ ก ส่ ว น
คุณสมบัตขิ อ้ ที่ 3 เป็ นอสมการสามเหลี่ยม (triangle
inequality) ซึ่ ง จุ ด ที่ 3 ไม่ เ คยสั น้ กว่ า ระยะห่ า ง
ระหว่าง 2 จุดแรก (สายชล, 2560)
(ก) ระยะห่ า งยูค ลิเ ดีย น มีสูต รการ
คานวณดังนี้

ระยะห่างระหว่างกลุ่ม คือ d24
(Johnson and Wichern, 2007)
(ข) การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์
เป็ นการเป็ นการรวมหน่ ว ยในกลุ่ ม 2 กลุ่ ม เข้า
ด้วยกัน โดยระยะห่างระหว่างกลุ่มจะเป็ นระยะห่างที่
ไกลที่สุดระหว่าง 2 กลุ่ม (ธรา และจิติมนต์, 2557)
สมการทีใ่ ช้ในการคานวณการจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบ
สมบูรณ์
dij = max(d13,d14,d15,d23,d24,d25)
โดยที่ dij คือ ระยะห่างทีม่ ากทีส่ ุดของกลุ่ม i และ
กลุ่ม j

ระยะห่างระหว่างกลุ่ม คือ d15
(Johnson and Wichern, 2007)
(ค) การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเฉลี่ย
เป็ นการรวมกลุ่มโดยใช้ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 2 กลุ่ม โดย
การหาระยะห่างระหว่างหน่วยต่าง ๆ ทุกคู่ทอ่ี ยู่ใน 2
กลุ่ ม จากนั น้ จะรวมกลุ่ ม ที่มีค่ า เฉลี่ย น้ อ ยที่สุ ด ไว้
ด้วยกัน ในกรณีทภ่ี ายในกลุ่มมีเพียง 1 ค่า จะให้ค่า
นัน้ เป็ นค่าเฉลี่ยของกลุ่ม สมการทีใ่ ช้ในการคานวณ
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเฉลีย่
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ตารางที่เฉพาะเจาะจงที่นาผลลัพธ์จากการทานาย
มาใส่ในตารางเมทริกซ์ความสับสน ช่วยให้ง่ายต่อ
การมองเห็นค่าทานายของขัน้ ตอนวิธดี งั ตารางที่ 1
ค่าความแม่น คือ การแสดงการวัดที่
ได้มคี วามแม่นในรูปอัตราส่วน (สายชล, 2560)
Accuracy = จ านวนข้อ มู ล ที่จ าแนกถู ก ว่ า
คาตอบเป็ นบวกและลบ x 100 %

− yi)

(ข) ระยะห่างแมนฮัทตัน มีสูตรการ
คานวณดังนี้
d Manhattan (x, y) =

 xi − yi
i

(ค) ระยะห่ า งเชบีเ ชฟ มีสู ต รการ
คานวณดังนี้ (Arwa and Heba, 2019)
dChebyshev(x, y) = max ( xi − xj , yi − yj )
ส าหรับ ตั ว แปรเชิ ง กลุ่ ม จะนิ ย าม
ฟั งก์ชนั ความแตกต่าง (different function) สาหรับ
เปรียบเทียบค่าคุณลักษณะที่ i ของระเบียงคู่หนึ่ง ๆ
ดังนี้ (สายชล, 2560)
0 ถ้า xi = yi
Different (xi, yi) = 
1
ื ๆ
 กรณีอ่น
2.2.4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
วิธกี ารจัดกลุ่ม

Accuracy =

TP+ TN
TP+ TN+ FP+ FN

x 100 %

3. ผลการวิ จยั
3.1 ผลการเปรียบเที ยบประสิ ทธิ ภาพวิ ธี
การจัดกลุ่ม
งานวิจยั นี้จดั กลุ่มข้อมูลโดยใช้วธิ กี ารทา
เหมืองข้อมูล นาชุดข้อมูลทีค่ น้ คว้าจานวน 5 ชุด มา
วิเคราะห์ขอ้ มูลและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
จัดกลุ่มโดยพิจารณาจากค่าความแม่น ซึ่งวิธที ใ่ี ช้ใน
การทดสอบครัง้ นี้ คื อ วิ ธี ก ารจัด กลุ่ ม แบบเป็ น
ขัน้ ตอนและวิธกี ารจัดกลุ่มแบบไม่เป็ นขัน้ ตอน
3.1.1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของวิธกี ารจัดกลุ่มแบบเป็ นขัน้ ตอน
ตารางที่ 2 ข้อมูลโรคหัวใจ พบว่าการ
จัด กลุ่ ม เชื่อมโยงแบบเดี่ยวโดยใช้วิธีว ัดระยะห่าง
แมนฮั ท ตั น ให้ ค่ า ความแม่ น สู ง สุ ด คื อ ร้ อ ยละ
51.8374 การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์โดยใช้
วิธวี ดั ระยะห่างยูคลิเดียนให้ค่าความแม่นสูงสุด คือ
ร้อยละ 51.4472 และการจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเฉลีย่
โดยใช้วิธีวดั ระยะห่างแมนฮัทตันให้ค่าความแม่ น
สูงสุด คือ ร้อยละ 62.2439
ตารางที่ 3 ข้อมูลมะเร็งเต้านม พบว่า
การจัด กลุ่ ม เชื่อมโยงแบบเดี่ยวโดยใช้วิธีวดั ระยะ
ห่ า งแมนฮัทตัน ให้ค่า ความแม่น สูงสุ ด คือ ร้อ ยละ
63.1127 การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์โดยใช้
วิธวี ดั ระยะห่างยูคลิเดียนให้ค่าความแม่นสูงสุด คือ
ร้อยละ 64.9482 และการจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเฉลีย่

ตารางที่ 1 เมทริกซ์ความสับสน
ผลลัพธ์จากสมการหรือการทดสอบ
คาตอบเป็ นบวก คาตอบทีเ่ ป็ นลบ
คาตอบ
TP
FN
ผลลัพธ์ท่ี เป็ นบวก (true positive) (false negative)
เกิดขึน้ จริง คาตอบ
FP
TN
เป็ นลบ (false positive) (true negative)
บวกจริง (true positive, TP) คือ จานวนข้อมูลทีจ่ าแนกถูกว่า
เป็ นบวก ซึง่ ค่าทีแ่ ท้จริงเป็ นบวก; ลบจริง (true negative,
TN) คือ จานวนข้อมูลทีจ่ าแนกถูกว่าเป็ นลบ ซึง่ ค่าทีแ่ ท้จริง
เป็ นลบ; บวกเท็จ (false positive, FP) คือ จานวนข้อมูลที่
จาแนกผิดว่าเป็ นบวก ซึง่ ค่าทีแ่ ท้จริงเป็ นลบ; ลบเท็จ (false
negative, FN) คือ จานวนข้อมูลทีจ่ าแนกผิดว่าเป็ นลบ ซึง่
ค่าทีแ่ ท้จริงเป็ นบวก

น าผลการวิเ คราะห์ของแต่ละวิธีมา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากเมทริกซ์
ความสับ สน (confusion matrix) ซึ่ ง เป็ นรู ป แบบ
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โดยใช้วิธีวดั ระยะห่างแมนฮัทตันให้ค่าความแม่ น
สูงสุด คือ ร้อยละ 78.1097
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพค่าเฉลีย่ ของค่าความแม่นของวิธกี ารจัดกลุ่มแบบเป็ นขัน้ ตอน ชุด
ข้อมูลโรคหัวใจ จานวนข้อมูลทัง้ หมด 1,025 ค่านอกเกณฑ์ 57 ค่า คิดเป็ นร้อยละ 1.39
ค่าเฉลีย่ ของค่าความแม่น
วิธวี ดั ระยะห่าง
ยูคลิเดียน
แมนฮัทตัน
51.8374
48.9106
51.4472
45.5284
62.2439
55.2846

วิธกี ารจัดกลุม่
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเดีย่ ว
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเฉลีย่

เชบีเชฟ
42.8184
46.9378
41.5501

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพค่าเฉลีย่ ของค่าความแม่นของวิธกี ารจัดกลุ่มแบบเป็ นขัน้ ตอน ชุด
ข้อมูลมะเร็งเต้านม จานวนข้อมูลทัง้ หมด 569 ค่านอกเกณฑ์ 65 ค่า คิดเป็ นร้อยละ 2.28
ค่าเฉลีย่ ของค่าความแม่น
วิธวี ดั ระยะห่าง
ยูคลิเดียน
แมนฮัทตัน
63.1127
62.7417
64.9482
56.4148
78.1097
77.5434

วิธกี ารจัดกลุม่
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเดีย่ ว
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเฉลีย่

เชบีเชฟ
62.7026
56.6491
70.6307

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพค่าเฉลีย่ ของค่าความแม่นของวิธกี ารจัดกลุ่มแบบเป็ นขัน้ ตอน ชุด
ข้อมูลโรคหัวใจและหลอดเลือด จานวนข้อมูลทัง้ หมด 1,000 ค่านอกเกณฑ์ 137 ค่า คิดเป็ นร้อยละ
3.43
ค่าเฉลีย่ ของค่าความแม่น
วิธวี ดั ระยะห่าง
ยูคลิเดียน
แมนฮัทตัน
52.0111
51.9111
38.8111
40.4844
49.6444
48.1667

วิธกี ารจัดกลุม่
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเดีย่ ว
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเฉลีย่

เชบีเชฟ
40.2556
48.3444
40.2556

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพค่าเฉลีย่ ของค่าความแม่นของวิธกี ารจัดกลุ่มแบบเป็ นขัน้ ตอน ชุด
ข้อมูลโรคเบาหวาน จานวนข้อมูลทัง้ หมด 1,050 ค่านอกเกณฑ์ 84 ค่า คิดเป็ นร้อยละ 4.02
ค่าเฉลีย่ ของค่าความแม่น
วิธวี ดั ระยะห่าง
ยูคลิเดียน
แมนฮัทตัน
เชบีเชฟ
67.1111
66.9736
66.9418

วิธกี ารจัดกลุม่
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเดีย่ ว
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การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเฉลีย่

40.4233
67.0264

45.4498
66.5714

39.9788
67.3651

ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพค่าเฉลีย่ ของค่าความแม่นของวิธกี ารจัดกลุ่มแบบเป็ นขัน้ ตอน ชุด
ข้อมูลการทาประกันสุขภาพ จานวนข้อมูลทัง้ หมด 1,338 ค่านอกเกณฑ์ 148 ค่า คิดเป็ นร้อยละ
5.53
ค่าเฉลีย่ ของค่าความแม่น
วิธวี ดั ระยะห่าง
ยูคลิเดียน
แมนฮัทตัน
43.0660
43.0660
33.6240
33.0261
42.6756
39.1048

วิธกี ารจัดกลุม่
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเดีย่ ว
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเฉลีย่
ตารางที่ 4 ข้อมูลโรคหัวใจและหลอด
เลือด พบว่าการจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเดี่ยวโดยใช้
วิธวี ดั ระยะห่างยูคลิเดียนให้ค่าความแม่นสูงสุด คือ
ร้อยละ 52.0111 การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์
โดยใช้วธิ วี ดั ระยะห่างเชบีเชฟให้ค่าความแม่นสูงสุด
คือ ร้อยละ 48.3444 และการจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบ
เฉลี่ยโดยใช้วธิ วี ดั ระยะห่างแมนฮัทตันให้ค่าความ
แม่นสูงสุด คือ ร้อยละ 49.6444
ตารางที่ 5 ข้อมูลโรคเบาหวาน พบว่า
การจัด กลุ่ ม เชื่อมโยงแบบเดี่ยวโดยใช้วิธีวดั ระยะ
ห่ า งเชบี เ ชฟให้ ค่ า ความแม่ น สู ง สุ ด คื อ ร้ อ ยละ
67.1111 การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์โดยใช้
วิธวี ดั ระยะห่างแมนฮัทตันให้ค่าความแม่นสูงสุด คือ
ร้อยละ 45.4498 และการจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเฉลีย่
โดยใช้วธิ วี ดั ระยะห่างเชบีเชฟให้ค่าความแม่นสูงสุด
คือ ร้อยละ 67.3651
ตารางที่ 6 ข้อมูลการประกันสุขภาพ
พบว่าการจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเดี่ยวโดยใช้วธิ วี ดั
ระยะห่างยูคลิเดียนและแมนฮัทตันให้ค่าความแม่น
สูง สุ ด คือ ร้อ ยละ 43.0660 การจัด กลุ่ ม เชื่อ มโยง
แบบสมบู ร ณ์ โดยใช้วิธีวดั ระยะห่ างเชบีเชฟให้ค่า

เชบีเชฟ
40.6660
44.9344
38.1997

ความแม่นสูงสุด คือ ร้อยละ 44.9344 และการจัด
กลุ่มเชื่อมโยงแบบเฉลี่ยโดยใช้วธิ วี ดั ระยะห่างแมน
ฮัทตันให้ค่าความแม่นสูงสุด คือ ร้อยละ 42.6756
การนาวิธกี ารจัดกลุ่มเชื่อมโยงทัง้ 3
วิธี มาหาค่าเฉลีย่ อีกครัง้ หนึ่ง และวิธวี ดั ระยะห่างทัง้
3 วิธี มาหาค่ า เฉลี่ย อีก ครัง้ หนึ่ ง ได้ด ัง ตารางที่ 7
พบว่าชุดข้อมูลโรคหัวใจ การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบ
เฉลี่ยให้ค่าเฉลี่ยของค่าความแม่นสูงสุด คือ ร้อยละ
53.0262 และวิธีวดั ระยะห่างโดยวิธีแมนฮัทตันให้
ค่าเฉี่ยของค่าความแม่นสูงสุ คือ ร้อยละ 53.2032
ชุดข้อมูลมะเร็งเต้านม การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบ
เฉลี่ยให้ค่าเฉี่ยของค่าความแม่นสูงสุด คือ ร้อยละ
75.4279 และวิธีว ัด ระยะห่ า งโดยวิธียู ค ลิเ ดีย นให้
ค่าเฉี่ยของค่าความแม่นสูงสุด คือ ร้อยละ 68.4111
ชุ ด ข้อ มู ล โรคหัว ใจและหลอดเลือ ด การจัด กลุ่ ม
เชื่อมโยงแบบเดีย่ วให้ค่าเฉี่ยของค่าความแม่นสูงสุด
คือ ร้อยละ 48.0593 และวิธวี ดั ระยะห่างโดยวิธแี มน
ฮัทตันให้ค่าเฉี่ยของค่าความแม่นสูงสุด คือ ร้อยละ
47.3466 ชุ ด ข้ อ มู ล โรคเบาหวาน การจั ด กลุ่ ม
เชื่อมโยงแบบเดีย่ วให้ค่าเฉี่ยของค่าความแม่นสูงสุด
คือ ร้อยละ 67.0088 และวิธวี ดั ระยะห่างโดยวิธแี มน
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ฮัทตันให้ค่าเฉี่ยของค่าความแม่นสูงสุด คือ ร้อยละ
สูงสุด คือ ร้อยละ 43.2660 และวิธวี ดั ระยะห่างโดย
59.6543 ชุ ด ข้อ มูลการท าประกัน สุ ข ภาพ การจัด
วิธีเ ชบีเ ชฟให้ค่ า เฉี่ ย ของค่ า ความแม่ น สู ง สุ ด คือ
กลุ่มเชื่อมโยงแบบเดีย่ วให้ค่าเฉี่ยของค่าความแม่น
ร้อยละ 41.2667
ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพค่าเฉลีย่ ของค่าความแม่นของของวิธกี ารจัดกลุ่มแบบเป็ นขัน้ ตอน
ข้อมูลทัง้ หมด 5 ชุด
ชุดข้อมูล

วิธกี ารจัดกลุม่

การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเดีย่ ว
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์
โรคหัวใจ
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเดีย่ ว
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์
มะเร็งเต้านม
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเดีย่ ว
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์
โรคหัวใจและหลอดเลือด
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเดีย่ ว
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์
โรคเบาหวาน
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเดีย่ ว
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์
การทาประกันสุขภาพ
การจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
3.1.2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของวิธกี ารจัดกลุ่มแบบไม่เป็ นขัน้ ตอน
ตารางที่ 8 ข้อมูลโรคหัวใจ พบว่าการ
จัดกลุ่มแบบเฉลีย่ k กลุ่ม โดยใช้วธิ วี ดั ระยะห่างแมน
ฮัทตันให้ค่าความแม่นสูงสุด คือ ร้อยละ 46.6558

ค่าเฉลีย่ ของค่าความแม่น
วิธวี ดั ระยะห่าง
ยูคลิเดียน แมนฮัทตัน เชบีเชฟ
48.9106 51.8374 42.8184
51.4472 45.5284 46.9378
55.2846 62.2439 41.5501
51.8808 53.2032 43.7688
62.7417 63.1127 62.7026
64.9482 56.4148 56.6491
77.5434 78.1097 70.6307
68.4111 65.8791 63.3275
52.0111 51.9111 40.2556
38.8111 40.4844 48.3444
48.1667 49.6444 40.2556
46.3296 47.3466 42.9519
66.9736 66.9418 67.1111
40.4233 45.4498 39.9788
67.0264 66.5714 67.3651
58.1411 59.6543 58.1517
43.0660 43.0660 40.6660
33.6240 33.0261 44.9344
39.1048 42.6756 38.1997
38.5983 40.5892 41.2667

ค่าเฉลีย่
47.8555
47.9711
53.0262
62.8523
59.3374
75.4279
48.0593
42.5466
46.0222
67.0088
41.9506
66.9876
43.2660
37.1948
39.9934

ตารางที่ 9 ข้อมูลมะเร็งเต้านม พบว่า
การจัดกลุ่มแบบเฉลี่ย k กลุ่ม โดยใช้วธิ วี ดั ระยะห่าง
ยู ค ลิ เ ดี ย นให้ ค่ า ความแม่ น สู ง สุ ด คื อ ร้ อ ยละ
46.2997
ตารางที่ 10 ข้ อ มู ล โรคหั ว ใจและ
หลอดเลือ ด พบว่ า การจัด กลุ่ ม แบบเฉลี่ย k กลุ่ ม
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พบว่ า การจัด กลุ่ ม แบบเฉลี่ ย k กลุ่ ม โดยใช้ วิธี
วัด ระยะห่ า งยูค ลิเ ดีย นให้ค่ า ความแม่ น สูง สุ ด คือ
ร้อยละ 32.6607
การนาวิธวี ดั ระยะห่างทัง้ 2 วิธี มาหา
ค่าเฉลี่ยอีกครัง้ หนึ่งได้ดงั ตารางที่ 13 พบว่าวิธกี าร
จัด กลุ่ ม แบบเป็ น ไม่ ข นั ้ ตอน วิธีว ัด ระยะห่ า งยูค ลิ
เดียนให้ค่าเฉลี่ยของค่าความแม่นสูงสุด คือ ร้อยละ
38.2162

โดยใช้วิธีว ัด ระยะห่ า งยูค ลิเ ดีย นให้ค่ า ความแม่ น
สูงสุด คือ ร้อยละ 34.7111
ตารางที่ 11 ข้ อ มู ล โรคเบาหวาน
พบว่ า การจัด กลุ่ มแบบเฉลี่ย k กลุ่ ม โดยใช้วิธีวดั
ระยะห่ า งแมนฮัท ตัน ให้ ค่ า ความแม่ น สู ง สุ ด คือ
ร้อยละ 34.8360
ตารางที่ 12 ข้อมูลการประกันสุขภาพ

ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพค่าเฉลี่ยของค่าความแม่นของวิธกี ารจัดกลุ่มแบบไม่เป็ นขัน้ ตอน
ชุดข้อมูลโรคหัวใจ จานวนข้อมูลทัง้ หมด 1,025 ค่านอกเกณฑ์ 57 ค่า คิดเป็ นร้อยละ 1.39
วิธกี ารจัดกลุม่
การจัดกลุ่มแบบเฉลีย่ k กลุ่ม

ค่าเฉลีย่ ของค่าความแม่น
วิธวี ดั ระยะห่างยูคลิเดียน
วิธวี ดั ระยะห่างแมนฮัทตัน
46.6558
44.5420

ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพค่าเฉลี่ยของค่าความแม่นของวิธกี ารจัดกลุ่มแบบไม่เป็ นขัน้ ตอน
ชุดข้อมูลมะเร็งเต้านม จานวนข้อมูลทัง้ หมด 569 ค่านอกเกณฑ์ 65 ค่า คิดเป็ นร้อยละ 2.28
วิธกี ารจัดกลุม่
การจัดกลุ่มแบบเฉลีย่ k กลุ่ม

ค่าเฉลีย่ ของค่าความแม่น
วิธวี ดั ระยะห่างยูคลิเดียน
วิธวี ดั ระยะห่างแมนฮัทตัน
46.2997
43.5071

ตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพค่าเฉลีย่ ของค่าความแม่นของวิธกี ารจัดกลุ่มแบบไม่เป็ นขัน้ ตอน
ชุดข้อมูลโรคหัวใจและหลอดเลือด จานวนข้อมูลทัง้ หมด 1,000 ค่านอกเกณฑ์ 137 ค่า คิดเป็ น
ร้อยละ 3.43
วิธกี ารจัดกลุม่
การจัดกลุ่มแบบเฉลีย่ k กลุ่ม

ค่าเฉลีย่ ของค่าความแม่น
วิธวี ดั ระยะห่างยูคลิเดียน
วิธวี ดั ระยะห่างแมนฮัทตัน
34.7111
32.4778

ตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพค่าเฉลีย่ ของค่าความแม่นของวิธกี ารจัดกลุ่มแบบไม่เป็ นขัน้ ตอน
ชุดข้อมูลโรคเบาหวาน จานวนข้อมูลทัง้ หมด 1,050 ค่านอกเกณฑ์ 84 ค่า คิดเป็ นร้อยละ 4.02
วิธกี ารจัดกลุม่
การจัดกลุ่มแบบเฉลีย่ k กลุ่ม

ค่าเฉลีย่ ของค่าความแม่น
วิธวี ดั ระยะห่างยูคลิเดียน
วิธวี ดั ระยะห่างแมนฮัทตัน
34.8360
32.8677
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ตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพค่าเฉลีย่ ของค่าความแม่นของวิธกี ารจัดกลุ่มแบบไม่เป็ นขัน้ ตอน
ชุดข้อมูลการทาประกันสุขภาพ จานวนข้อมูลทัง้ หมด 1,338 ค่านอกเกณฑ์ 148 ค่า คิดเป็ น
ร้อยละ 5.53
วิธกี ารจัดกลุม่
การจัดกลุ่มแบบเฉลีย่ k กลุ่ม

ค่าเฉลีย่ ของค่าความแม่น
วิธวี ดั ระยะห่างยูคลิเดียน
วิธวี ดั ระยะห่างแมนฮัทตัน
31.8635
32.6607

ตารางที่ 13 ผลการเปรีย บเทีย บประสิท ธิ ภ าพ
ค่าเฉลี่ยของค่าความแม่นของวิธกี าร
จั ด กลุ่ ม แบบไม่ เ ป็ นขั น้ ตอนด้ ว ย
วิ ธี ก ารจั ด กลุ่ ม แบบเฉลี่ ย k กลุ่ ม
ข้อมูลทัง้ หมด 5 ชุด

ส าหรับ วิธีก ารจัด กลุ่ ม แบบเป็ นขัน้ ตอน
ข้อมูลหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน และการ
ประกันสุขภาพ วิธกี ารจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเดีย่ ว
ให้ค่ า เฉลี่ย ของค่ า ความแม่ น สู ง สุ ด คือ ร้อ ยละ
48. 0593, 67. 0088 แ ล ะ 43. 2660 ต า ม ล า ดั บ
ส่วนข้อมูลโรคหัวใจและมะเร็งเต้านม วิธีการจัด
กลุ่มเชื่อมโยงแบบเฉลี่ยให้ค่าเฉลี่ยของค่าความ
แม่ น สู ง สุ ด คือ ร้ อ ยละ 53.0262 และ 75.4279
ตามลาดับ ชุดข้อมูลโรคหัวใจ โรคหัวใจและหลอด
เลือด และโรคเบาหวาน วิธวี ดั ระยะห่างแมนฮัทตัน
ให้ค่ า เฉลี่ย ของค่ า ความแม่ น สู ง สุ ด คือ ร้อ ยละ
53. 2032, 47. 3466 แ ละ 59. 6543 ต า ม ล าดั บ
ส่วนข้อมูลมะเร็งเต้านม วิธวี ดั ระยะห่างยูคลิเดียน
ให้ค่ า เฉลี่ย ของค่ า ความแม่ น สู ง สุ ด คือ ร้อ ยละ
68.4111 และข้ อ มู ล การประกัน สุ ข ภาพ วิ ธี ว ัด
ระยะห่ า งเชบีเ ชฟให้ค่ า เฉลี่ย ของค่ า ความแม่ น
สูงสุด คือ ร้อยละ 41.2667 ดังนัน้ วิธีการจัดกลุ่ม
เชื่อมโยงแบบเดี่ยวและวิธวี ดั ระยะห่างแบบแมน
ฮัทตันให้ค่าเฉลีย่ ของค่าความแม่นสูงสุด
ส่ ว นวิธีก ารจัด กลุ่ ม แบบไม่ เ ป็ นขัน้ ตอน
ข้อมูลมะเร็งเต้านม โรคหัวใจและหลอดเลือด และ
การทาประกันสุขภาพ วิธวี ดั ระยะห่างยูคลิเดียนให้
ค่ า เฉลี่ ย ของค่ า ความแม่ น สู ง สุ ด คื อ ร้ อ ยละ
46. 2997, 34. 7113 แ ล ะ 32. 6607 ต า ม ล า ดั บ
ส่ ว นข้ อ มู ล โรคหัว ใจและโรคเบาหวาน วิ ธี ว ัด
ระยะห่างแมนฮัทตันให้ค่าเฉลี่ยของค่าความแม่น
สู ง สุ ด คือ ร้อ ยละ 46.6688 และ 34.8860 ตาม
ลาดับ ดังนัน้ วิธจี ดั กลุ่มแบบเฉลี่ย k กลุ่ม ใช้วธิ วี ดั

ค่าเฉลีย่ ของค่าความแม่น
ชุดข้อมูล
วิธวี ดั ระยะห่าง
ยูคลิเดียน แมนฮัทตัน
โรคหัวใจ
44.5420 46.6558
มะเร็งเต้านม
46.2997 43.5071
โรคหัวใจและหลอดเลือด 34.7111 32.4778
โรคเบาหวาน
32.8677 34.8360
การทาประกันสุขภาพ 32.6607 31.8635
ค่าเฉลีย่
38.2162 37.8680
4. สรุปผลการวิ จยั
งานวิจยั นี้ได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพใน
การจัดกลุ่มด้วยวิธกี ารจัดกลุ่มแบบเป็ นขัน้ ตอนใช้
การจั ด กลุ่ ม เชื่ อ มโยงแบบเดี่ ย ว การจั ด กลุ่ ม
เชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ และการจัดกลุ่มเชื่อมโยง
แบบเฉลี่ ย และใช้ วิ ธีว ัด ระยะห่ า ง 3 แบบ คื อ
ระยะห่ า งยู ค ลิเ ดีย น ระยะห่ า งแมนฮัท ตัน และ
ระยะห่างเชบีเชฟ ส่วนวิธกี ารจัดกลุ่มแบบไม่เป็ น
ขัน้ ตอนใช้วธิ กี ารจัดกลุ่มแบบเฉลีย่ k กลุ่ม และใช้
วิธีว ัด ระยะห่า ง 2 แบบ คือ ระยะห่ า งยูค ลิเดียน
และระยะห่ า งแมนฮัท ตัน โดยพิจ ารณาจากค่ า
ความแม่นและใช้ขอ้ มูลทีม่ คี ่านอกเกณฑ์ 5 ชุด
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ระยะห่างยูคลิเดียนให้ค่าเฉลี่ยของค่าความแม่น
สูงสุด

6.3 การศึ ก ษาวิ ธี ก ารหาค่ า นอกเกณฑ์ มี
โปรแกรมอื่น ๆ ทีส่ ามารถหาค่านอกเกณฑ์ ซึ่งอาจ
มีประสิทธิภาพทีด่ กี ว่า เช่น Excel, NCSS

5. อภิ ปรายผล
วิธีก ารจัด กลุ่ ม แบบเป็ น ขัน้ ตอนชุ ด ข้อ มู ล
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน และการทา
ประกันสุขภาพ วิธกี ารจัดกลุ่มเชื่อมโยงแบบเดีย่ วมี
ประสิทธิภาพดีทส่ี ุดเพราะว่ามีค่าเฉลี่ยของค่าความ
แม่ น สู ง สุ ด คื อ ร้ อ ยละ 48.0593, 67.0088 และ
43.2660 ตามล าดับ สอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ของ
Frederic และ Serge (2019) ที่พ บว่ า วิธีก ารเชื่อ ม
โยงแบบเดีย่ วเมื่อมีขอ้ มูลรบกวนให้ผลลัพธ์ทด่ี ที ส่ี ุด
และวิธีก ารจัด กลุ่ ม แบบไม่ เ ป็ น ขัน้ ตอน ชุ ด ข้อ มูล
มะเร็งเต้านม โรคหัวใจและหลอดเลือด และการทา
ประกั น สุ ข ภาพ วิ ธี ว ั ด ระยะห่ า งยู ค ลิ เ ดี ย นมี
ประสิท ธิภ าพดีท่ีสุ ด เพราะว่ า ให้ค่ า เฉลี่ย ของค่ า
ความแม่นสูงสุด คือ ร้อยละ 46.2997, 34.7113 และ
32.6607 ตามลาดับ ซึง่ ให้ผลขัดแย้งกับงานวิจยั ของ
Bhatt และคณะ (2016) ทีพ่ บว่าวิธกี ารจัดกลุ่มแบบ
เฉลี่ย k กลุ่ม วัดระยะห่างเชบีเชฟมีประสิทธิภาพดี
ที่สุด เนื่ อ งจากโปรแกรม WEKA ไม่ มีวิธีว ัด ระยะ
ห่างเชบีเชฟ จึงให้ผลไม่สอดคล้องกัน

7. การนาไปใช้ประโยชน์
สามารถนาผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ที่ได้ไปใช้เป็ นแนวทางในการเลือกวิธกี ารจัดกลุ่มที่
เหมาะสมที่สุดและช่วยลดข้อผิดพลาดในการเลือก
ใช้วธิ กี ารจัดกลุ่ม

8. รายการอ้างอิ ง
กัล ยา วานิ ช ย์ บ ัญ ชา, 2544, การวิเ คราะห์สถิติ :
สถิ ติ เ พื่ อ การตั ด สิ น ใจ, บริ ษั ท ธรรมสาร,
กรุงเทพฯ.
จัน ทร์จิร า พิลาแดง, 2558, การจัด กลุ่ ม แบบสอง
ด้านโดยขัน้ ตอนวิธเี ชิงพันธุกรรมเพื่อแบ่งกลุ่ม
ระดั บ ความเข้ ม แข็ ง ของครอบครั ว ไทย ,
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์, ปทุมธานี
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