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บทคดัย่อ 

  

การแยกแยะแบบหลายมุมมองใชก้บัขอ้มูลทมีหีลายมุมมองเช่นขอ้มูลรปูภาพทมีีดา้นหน้า และดา้นขา้ง โดย

เราจะทําการจาํแนกประเภทโดยรวมขอ้มูลจากมุมมองต่างๆ เขา้ดว้ยกนัทําใหไ้ดป้ระสทิธภิาพดขีนึเมอืเปรยีบเทยีบกบั

การใชข้อ้มูลแบบมุมมองเดยีวดงันนัจงึมนีักวจิยัขยายแนวคดิการแยกแยะแบบหลายมุมมองมาใชก้บัขอ้มูลแบบมุมมอง

เดยีว โดยแบ่งฟีเจอร์ออกเป็นหลายกลุ่มซงึแต่ละกลุ่มจะเป็นตวัแทนของหนึงมุมมอง อย่างไรกต็ามยงัไม่มใีครเสนอ

วธิกีารแยกแยะขอ้มูลออกเป็นหลายมุมมองอย่างเป็นระบบ ในการศกึษานีเรานําเสนอวธิกีารทเีป็นระบบในการสรา้ง

ขอ้มูลแบบหลายมุมมองขนึจากขอ้มูลแบบมุมมองเดยีว โดยใชเ้ทคนิคการเปลยีนแกนของขอ้มูลไดแ้ก่ PCA และ LDA 

การจาํแนกแยกแยะแบบหลายมุมมองทนํีาเสนอนีใชเ้ทคนิคการโหวตเสยีงสว่นใหญ่ โดยการรวมผลการจาํแนกแยกแยะ

จากตวัจาํแนกหลายๆตวัทถีูกเทรนดว้ยขอ้มลูจากมุมมองทแีตกต่างกนั ผลการทดลองแสดงใหเ้หน็ว่าวธิกีารนําเสนอนีมี

ประสทิธภิาพมากกว่าวธิจํีาแนกแยกแยะแบบมุมมองเดยีว 
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ABSTRACT 

  

Multiview classification is a classification technique used when we have data sets with different views, 

for example image data sets taken from front and side views. The classification is performed by using data from 

different views collaboratively, leading to better performance compared with using data from a single view. 

Recently, researchers have extended the idea to address ordinary data sets with single view by dividing their 

features to several sets of features, each of which is considered as one view. However, there is no systematic 

way in dividing the whole features into different views. In this study, we propose a systematic approach in 

generating Multiview data sets from single view data set using coordinate transformation algorithms including 

PCA and LDA. The proposed Multiview classification uses majority vote to combine classification results from 

classifiers trained using data from different views. The experimental results show that the proposed method 

outperforms single-view classification method. 
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บทนํา 

ในปัจจุบนัการนําเทคนิคการเรยีนรูข้องเครอืงมาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูนันมกีนัอยา่งแพร่หลาย แต่นักวจิยัสว่นมากจะ

ใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูแบบมุมมองเดยีว ซงึมหีลายวธิดีว้ยกนั เช่น เทคนิคตน้ไมต้ดัสนิใจ (Decision Tree)  เทคนิคการ

แบ่งกลุ่มขอ้มลูแบบเคมนี (K-Means)2 เทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั (Principal Component Analysis: 

PCA)3,4,5,6 เทคนิคการวเิคราะหจ์าํแนกประเภทเชงิเสน้ (Linear Discriminant Analysis: LDA)6,12 เทคนิคการหาเพอืน

บา้นใกลเ้คยีงกนัมากทสีดุ (K-nearest neighbor: K-NN)7,8 วธิกีารถดถอยลอจสิตกิ (Logistic Regression)7 เป็นตน้ 

ถงึแม้เทคนิคขา้งตน้ทไีดก้ลา่วมานนัมคีวามแม่นยาํในระดบัหนึง แต่ทวา่ ในช่วงหลงัมานี ไดม้กีารนําเทคนิคการ

วเิคราะห์แบบหลายมุมมอง9 มาช่วยในการแยกแยะขอ้มลูเพอืเพมิประสทิธภิาพของการทาํงาน 

 

ในบทความนี เรานําเสนอแนวความคดิการสรา้งขอ้มลูแบบหลายมุมมองขนึจากขอ้มลูแบบมุมมองเดยีว ซงึเป็นขอ้มลูที

ใชก้นัในปกต ิโดยใชเ้ทคนิคของการเรยีนรูแ้บบกลุม่10 มาชว่ยเพมิประสทิธภิาพ โดยขนัแรก เราจะสรา้งขอ้มูลในมุมมอง

ทแีตกต่างกนั จากขอ้มลูมุมมองเดยีว โดยใชเ้ทคนิคการบดิแกนขอ้มูลชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ เทคนิคการวเิคราะห์

องคป์ระกอบหลกั (Principal Component Analysis: PCA)3,4,5,6 และ เทคนิคการวเิคราะหจ์าํแนกประเภทเชงิเสน้ (Linear 

Discriminant Analysis: LDA)6,12 จากนนั เราจะนําขอ้มลูแต่ละมุมมองไปสรา้งตวัแยกแยะสาํหรบัแต่ละมุมมองขนึมา โดย

ใชเ้ทคนิคพนืฐานทใีชก้นัอยูท่วัไป ไดแ้ก่ เทคนิคตน้ไมต้ดัสนิใจ หรอื เทคนิคการหาเพอืนบา้นใกลเ้คยีงกนัมากทสีดุ เมอื

ไดต้วัแยกแยะสาํหรบัแต่ละมุมมองทแีตกต่างกนัแลว้ เราจะรวมคาํตอบของตวัแยกแยะจากทุกมุมมองดว้ยการใชเ้ทคนิค 

การเรยีนรูแ้บบกลุ่ม 

 

โดยเทคนิคการเรยีนรปูแบบกลุม่นี ไดม้งีานทศีกึษามากอ่นหน้านี เช่น ปรเมษฐ ์ ธนัวานนทแ์ละคณะ10 ไดใ้ชเ้ทคนิคการ

เรียนรู้แบบรวมกลุ่มเพือเพิมประสทิธิภาพในการพยากรณ์ โดยใช้เทคนิคการจําแนกประเภทแบบการสุ่มป่าไม้ 

(Random Forest)9 เทคนิคการจําแนกประเภทแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machines: SVM)8 

เทคนิคการหาเพือนบ้านใกล้เคยีงกนัมากทีสุด (K-nearest neighbor: K-NN)7,8 และเทคนิค Naïve Bayes13 ในการ

ทํานายราคาหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยเมอืใช้เทคนิคการเรยีนรูแ้บบรวมกลุ่ม (Ensemble 

Model)10 สามารถเพมิประสทิธภิาพในการพยากรณ์ได ้5-14% และเพมิผลตอบแทนในการลงทุน 1-3% และปัจจยัหลกั

ทสีาํคญัททีาํใหป้ระสทิธภิาพเพมิขนึคอื ขอ้มลูดชันชีวีดัทางเทคนิค และจาํนวนวนัทถีอืหุน้ เดช ธรรมศริ ิและพยงุมสีจั11 

ไดนํ้าเสนอการจาํแนกขอ้มูลดว้ยวธิแีบบรว่มกนัตดัสนิใจจากพนืฐานของเทคนิคตน้ไมต้ดัสนิใจ เทคนิคโครงขา่ยประสาท

เทยีม และเทคนิคซพัพอรต์เวกเตอร์แมชชนีร่วมกบัการเลอืกตวัแทนทเีหมาะสมดว้ยขนัตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม โดยใช้

ขอ้มูลAustralian Credit ผลทไีดใ้ชเ้ทคนิคตน้ไมต้ดัสนิใจ  โมเดล และเทคนิคโครงขา่ยประสาทเทยีม  โมเดลผลลพัธ์

ความถูกต้องเท่ากบั . % ส่วนขอ้มูล German Credit ไดใ้ช้เทคนิคต้นไม้ตดัสนิใจ  โมเดล และเทคนิคโครงข่าย

ประสาทเทยีม  โมเดล ไดล้พัธ์ความถูกต้องเท่ากบั . %  และสุดท้ายขอ้มูล Bankruptcy Data  ใช้การจําแนก

ขอ้มูลทงัหมด  โมเดลร่วมกนั ซงึประกอบดว้ยเทคนิคซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชนี  โมเดล เทคนิคตน้ไมต้ดัสนิใจ  

โมเดล และเทคนิคโครงขา่ยประสาทเทยีม  โมเดล ผลลพัธ์ความถูกตอ้งเท่ากบั . % จากผลทไีดน้ันทําใหเ้หน็ว่า

การใชเ้ทคนิคร่วมกนัตดัสนิใจสามารถช่วยเพมิประสทิธภิาพความแม่นยาํในการจําแนกขอ้มูลไดม้ากกว่าการใชมุ้มมอง

เดยีว 

 

อปุกรณ์และวิธีทดลอง 

Dell Inspiron 14 7460 Intel Core i7-7500 CPU 2.70GHz Ram 8 GB 64bit OS Windows  และใช้ Python .  

บน Jupyter Notebook version 5.7.4  
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ขอ้มลูทนํีามาทดลอง ใชข้อ้มลูจาก UCI โดยใชท้งัหมด 4 ขอ้มลูดงัน ี

1. Image Segmentation เป็นขอ้มูลการแบ่งกลุ่มภาพทอียู่กลางแจง้ ประกอบดว้ยขอ้มูลทงัสนิ 2310 ขอ้มูล โดยแต่ละ

ขอ้มูลไดค้ณุสมบตัขิองรปูภาพขนาดกรดิ 3x3 โดยขอ้มูลแต่ละระเบยีน จะเป็นขอ้มูลภาพ จะอยู่ในกลุ่มใดกลุมหนึงใน 

เจด็กลุม่ดงันี ภาพพนืทางเทา้, ภาพทอ้งฟ้า, ใบไม,้ พนืถนน, หน้าต่าง, ทางเดนิ, และตน้หญา้ 

2. Spambase เป็นขอ้มูลจดหมายขยะโดยจาํแนกวา่จดหมายทไีดร้บัเป็นจดหมายขยะหรอืไม ่ 

3. Ionosphese เป็นขอ้มูลชุดเสาอากาศความถสีงูจํานวน 16 สว่น เพอืเปรยีบเทยีบในชนับรรยากาศ วา่สญัญาณผ่าน

ชนับรรยากาศจากเรดาร ์"ด"ี หรอื "ไม่ด"ี  

4. Breast Cancer Wisconsin เป็นชุดขอ้มลูเพอืนํามาวเิคราะหว่์าเป็นมะเรง็เตา้นมหรอืไม่  

วธิทีดลอง  

จากข้อมูลทัง 4 ข้อมูลทีนํามาจาก UCI ผู้วจิ ัยใช้เทคนิคการจําแนกประเภทของข้อมูลด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ 

(Decision Tree)1  และ เทคนิคการหาเพอืนบ้านใกล้เคยีงกนัมากทีสุด (K-nearest neighbor: K-NN)7,8 นํามาสร้าง

มุมมองดว้ยวธิกีารทแีตกต่างกนั สามมุมมอง โดยในมุมมองแรก จะใชข้อ้มูลตงัต้นเดมิ โดยใชฟี้เจอรท์งัหมด ขอ้มูลใน

มุมมองทสีอง จะสรา้งโดยใชเ้ทคนิค PCA บดิแกนไปในทศิทางทขีอ้มูลอยูม่ากทสีุดโดยแกนแรกชไีปในทศิทขีอ้มูลอยู่

มากทสีุด แกนทสีองจะต้องตงัฉากกบัแกนแรกเสมอและจะมีขอ้มูลกระจายตวัลองลงมาจากแกนแรก เป็นเช่นนีไป

ตามลาํดบั ในงานวจิยันี ผูว้จิยัไดท้ํา PCA กอ่น จากนนัจะเลอืกแกนหลกัเพยีง 7 แกนหลกั (n_components=7)  แลว้จงึ

ไปทาํสรา้งตวัแยกแยะแบบ Decision Tree  สว่นในมุมมองทสีามจะใชเ้ทคนิค LDA ในการเปลนีแปลงแกนขอ้มูล ทงันี 

เนืองจากในแต่ละชุดขอ้มูล จาํนวนของมิติทีเหลือในเทคนิค LDA นี จะเท่ากบัจํานวนของคลาสของขอ้มูลลบดว้ยหนึง  

ดงันันในมุมมองนี จาํนวนมติขิองขอ้มูลจงึถูกกาํหนดดว้ยจาํนวนคลาสของขอ้มูลอยูแ่ลว้ หลงัจากไดต้วัแยกแยะสาํหรบั

ทงัสามมุมมองแลว้ เราจะหาคลาสของคาํตอบรวมจากทงัสามตวัแยกแยะโดยใชใ้ชว้ธิ ีMajority Vote10,12  ในการทดลอง

นี ผูท้ดลองไดท้ดลองเปลยีนเทคนิคการเรยีนรปูแบบต่างๆ ไดแ้ก่ เทคนิคตน้ไมต้ดัสนิใจ หรอื เทคนิคการหาเพอืนบา้น

ใกลเ้คยีงกนัมากทสีดุ เพอืคน้หาวธิทีทีาํใหไ้ดร้บัประสทิธภิาพในการทาํงานสงูสดุ 

ผลการทดลอง 

จากการทดลองแรก เราสรา้งตวัแยกแยะสาํหรบัขอ้มลูแต่ละมุมมองดว้ยดว้ยเทคนิคตน้ไมต้ดัสนิใจ ผลลพัธท์ไีดแ้สดงใน

ตารางท ี 1 โดย Full Feature หมายถงึ การนําขอ้มลูเรมิตน้มาใชส้รา้งตวัแยกแยะ PCA หมายถงึ การนําขอ้มลูทไีดจ้าก

การใชเ้ทคนิคการลดมติดิว้ย PCA มาสรา้งตวัแยกแยะ และ LDA  หมายถงึ การนําขอ้มลูทไีดจ้ากการใช้เทคนิคการลด

มติดิว้ย LDA  มาใชส้รา้งตวัแยกแยะ  

 ตารางที 1 ตารางการทดสอบแบบ Decision Tree 

 

DATA Full Feature PCA LDA Multi View 

Image Segmentation 0.94 0.91 0.92 0.95 

Spambase 0.90 0.85 0.86 0.92 

Ionosphese 0.86 0.86 0.86 0.91 

Breast Cancer Wisconsin 0.94 0.90 0.97 0.97 

 

จากตารางท ี 1 จะเหน็ไดว้า่ค่า ความแม่นยาํ ของการใช ้ ตวัแยกแยะทใีชก้ารรวมคา่จากหลายมมุมอง ไดผ้ลดกีวา่การ

แยกแยะโดยใชข้อ้มลูจากแต่ละมุมมอง ไดแ้ก่ การนําฟีเจอรท์งัหมดมาใช ้การใชเ้ทคนิค PCA และ การใชเ้ทคนิค LDA 

มาทาํการทดสอบ 
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จากการทดลองทสีอง เราสรา้งตวัแยกแยะสาํหรบัขอ้มลูแต่ละมุมมองดว้ยดว้ยเทคนิคการหาเพอืนบา้นใกลเ้คยีงกนัมาก

ทสีดุ ผลลพัธท์ไีดแ้สดงในตารางท ี  1 โดย Full Feature หมายถงึ การนําขอ้มลูเรมิตน้มาใชส้รา้งตวัแยกแยะ PCA 

หมายถงึ การนําขอ้มลูทไีดจ้ากการใชเ้ทคนิคการลดมติดิว้ย PCA มาสรา้งตวัแยกแยะ และ LDA  หมายถงึ การนําขอ้มลู

ทไีดจ้ากการใชเ้ทคนิคการลดมติดิว้ย LDA  มาใชส้รา้งตวัแยกแยะ 

 

 ตารางที 2 ตารางการทดสอบแบบ K-NN 

 

DATA Full Feature PCA LDA Multi View 

Image Segmentation 0.91 0.91 0.95 0.91 

Spambase 0.78 0.77 0.90 0.80 

Ionosphese 0.83 0.87 0.89 0.87 

Breast Cancer Wisconsin 0.68 0.68 0.98 0.68 

 

จากตารางท ี2 จะเหน็ไดว้า่ค่าของ Accuracy ของการใช ้LDA ไดผ้ลดกีว่าในกรณอีนืทงัหมด รวมทงัยงัดกีวา่ในกรณขีอง

การใชข้อ้มลูแบบหลายมุมมองอกีดว้ย ทงันี เนืองจาก ผลลพัธท์ไีดจ้ากการใชเ้ทคนิค PCA หรอื การใชข้อ้มลูตงัตน้ ตาํ

กว่าการใชเ้ทคนิค LDA ตาํกวา่การใชเ้ทคนิค LDA มาก เมอืนําผลลพัธจ์ากเทคนิคทงัสองมารว่มทาํการโหวตแลว้ กย็งั

ไม่อาจทําใหด้ไีปกวา่ ผลของการใชเ้ทคนิค LDA แต่เพยีงอยา่งเดยีว แต่ทงันี มขีอ้สงัเกตว่า คา่ความแม่นยาํทไีดจ้าก

เทคนิคการใชข้อ้มลูแบบหลายมุมมอง กย็งัมคีา่ดกีว่า การใชเ้ทคนิคมุมมองเดยีวในกรณีของ Full Feature หรอื PCA 

 

ในการทดลองสดุทา้ย เราเปรยีบเทยีบความแม่นยาํระหวา่ง การใชเ้ทคนิคการแยกแยะแบบหลายมุมมอง กบัการใช้

เทคนิคการแยกแยะแบบหลายโมเดล โดยโมเดลทนํีามาใชท้ดลองไดแ้ก ่โมเดล logistic regression, random forest และ 

K-NN แสดงในตารางท ี3   

   

 ตารางที 3 ตารางเปรยีบเทยีบ Multi View กบั Multiple Model 

 

DATA Multi View 

Decision Tree 

Multi View KNN 

 

Multiple Model 

Image Segmentation 0.95 0.91 0.93 

Spambase 0.92 0.82 0.91 

Ionosphese 0.91 0.87 0.87 

Breast Cancer Wisconsin 0.97 0.68 0.66 

 

จากตารางท ี3 จะเหน็ไดว้า่ค่าของ Accuracy ของการใชเ้ทคนิคการแยกแยะแบบหลายมมุมอง โดยใชต้วัแยกแยะ แบบ

Decision Tree ใหค้า่ความแม่นยาํทสีงูทสีดุ 

 

สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง 

จากผลการทดลองจึงสรุปไดว้่าการใชก้ารแยกแยะแบบหลายมุมมอง โดยใชต้วัแยกแยะ แบบต้นไม้ตดัสนิใจจะใหค้่า

ความแม่นยํา สงูกวา่ การใชเ้ทคนิคแบบอนื ไม่วา่ จะเป็นการแยกแยะแบบมุมมองเดยีว หรอื การแยกแยะโดยใชห้ลาย

แบบจําลอง แต่ทังนี การใช้เทคนิคการแยกแยะแบบหลายมุมมองนี ยงัขึนกับชนิดของตัวแยกแยะทีนํามาใช้                   
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เป็นอย่างมาก เมอืเราสรา้งตวัแยกแยะการหาเพอืนบา้นใกล้เคยีงกนัมากทสีุด จะไดผ้ลทตีาํกว่าการใชต้้นไมต้ดัสนิใจ

เป็นอย่างมาก ดงันัน จึงต้องมีการศกึษาเพมิเติมถงึสาเหตุททีําให้ประสทิธิภาพการทํางานของทงัสองกรณีมคีวาม

แตกต่างกนัเชน่นี ต่อไป 
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