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บทคดัย่อ 
  

การแยกแยะแบบหลายมุมมองใชก้บัขอ้มูลทีม่หีลายมุมมองเช่นขอ้มูลรูปภาพทีม่ดีา้นหน้า และดา้นขา้ง โดย
เราจะท าการจ าแนกประเภทโดยรวมขอ้มลูจากมุมมองต่างๆ เขา้ดว้ยกนัท าใหไ้ดป้ระสทิธภิาพดขีึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบั
การใชข้อ้มลูแบบมุมมองเดยีวดงันัน้จงึมนีักวจิยัขยายแนวคดิการแยกแยะแบบหลายมุมมองมาใชก้บัขอ้มลูแบบมุมมอง
เดยีว โดยแบ่งฟีเจอร์ออกเป็นหลายกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มจะเป็นตวัแทนของหนึ่งมุมมอง อย่างไรกต็ามยงัไม่มใีคร เสนอ
วธิกีารแยกแยะขอ้มูลออกเป็นหลายมุมมองอย่างเป็นระบบ ในการศกึษานี้เราน าเสนอวธิกีารทีเ่ป็นระบบในการสรา้ง
ขอ้มูลแบบหลายมุมมองขึน้จากขอ้มูลแบบมุมมองเดยีว โดยใชเ้ทคนิคการเปลีย่นแกนของขอ้มลูไดแ้ก่ PCA และ LDA 
การจ าแนกแยกแยะแบบหลายมุมมองทีน่ าเสนอนี้ใชเ้ทคนิคการโหวตเสยีงสว่นใหญ่ โดยการรวมผลการจ าแนกแยกแยะ
จากตวัจ าแนกหลายๆตวัทีถู่กเทรนดว้ยขอ้มลูจากมุมมองทีแ่ตกต่างกนั ผลการทดลองแสดงใหเ้หน็ว่าวธิกีารน าเสนอนี้มี
ประสทิธภิาพมากกว่าวธิจี าแนกแยกแยะแบบมุมมองเดยีว 
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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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บทน า 
ในปัจจุบนัการน าเทคนิคการเรยีนรูข้องเครื่องมาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูนัน้มกีนัอย่างแพร่หลาย แต่นกัวจิยัสว่นมากจะ
ใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูแบบมมุมองเดยีว ซึง่มหีลายวธิดีว้ยกนั เช่น เทคนิคตน้ไมต้ดัสนิใจ (Decision Tree)1 เทคนิคการ
แบ่งกลุ่มขอ้มลูแบบเคมนี (K-Means)2 เทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั (Principal Component Analysis: 
PCA)3,4,5,6 เทคนิคการวเิคราะหจ์ าแนกประเภทเชงิเสน้ (Linear Discriminant Analysis: LDA)6,12 เทคนิคการหาเพื่อน
บา้นใกลเ้คยีงกนัมากทีส่ดุ (K-nearest neighbor: K-NN)7,8 วธิกีารถดถอยลอจสิตกิ (Logistic Regression)7 เป็นตน้ 
ถงึแมเ้ทคนิคขา้งตน้ทีไ่ดก้ล่าวมานัน้มคีวามแม่นย าในระดบัหนึ่ง แต่ทว่า ในช่วงหลงัมานี้ ไดม้กีารน าเทคนิคการ
วเิคราะหแ์บบหลายมมุมอง9 มาช่วยในการแยกแยะขอ้มลูเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของการท างาน 
 
ในบทความนี้ เราน าเสนอแนวความคดิการสรา้งขอ้มลูแบบหลายมมุมองขึน้จากขอ้มลูแบบมุมมองเดยีว ซึง่เป็นขอ้มลูที่
ใชก้นัในปกต ิโดยใชเ้ทคนิคของการเรยีนรูแ้บบกลุ่ม10 มาชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพ โดยขัน้แรก เราจะสรา้งขอ้มลูในมมุมอง
ทีแ่ตกต่างกนั จากขอ้มลูมุมมองเดยีว โดยใชเ้ทคนิคการบดิแกนขอ้มลูชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ เทคนิคการวเิคราะห์
องคป์ระกอบหลกั (Principal Component Analysis: PCA)3,4,5,6 และ เทคนิคการวเิคราะหจ์ าแนกประเภทเชงิเสน้ (Linear 
Discriminant Analysis: LDA)6,12 จากนัน้ เราจะน าขอ้มลูแต่ละมมุมองไปสรา้งตวัแยกแยะส าหรบัแต่ละมมุมองขึน้มา โดย
ใชเ้ทคนิคพืน้ฐานทีใ่ชก้นัอยู่ทัว่ไป ไดแ้ก่ เทคนิคตน้ไมต้ดัสนิใจ หรอื เทคนิคการหาเพื่อนบา้นใกลเ้คยีงกนัมากทีส่ดุ เมื่อ
ไดต้วัแยกแยะส าหรบัแต่ละมมุมองทีแ่ตกต่างกนัแลว้ เราจะรวมค าตอบของตวัแยกแยะจากทุกมมุมองดว้ยการใชเ้ทคนคิ 
การเรยีนรูแ้บบกลุ่ม 
 
โดยเทคนิคการเรยีนรปูแบบกลุ่มนี้ ไดม้งีานทีศ่กึษามาก่อนหน้านี้ เช่น ปรเมษฐ ์ ธนัวานนทแ์ละคณะ10 ไดใ้ชเ้ทคนิคการ
เรียนรู้แบบรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพยากรณ์ โดยใช้เทคนิคการจ าแนกประเภทแบบการสุ่มป่าไม้ 
(Random Forest)9 เทคนิคการจ าแนกประเภทแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน  (Support Vector Machines: SVM)8 
เทคนิคการหาเพื่อนบ้านใกล้เคียงกนัมากที่สุด (K-nearest neighbor: K-NN)7,8 และเทคนิค Naïve Bayes13 ในการ
ท านายราคาหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยเมื่อใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบรวมกลุ่ม  (Ensemble 
Model)10 สามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการพยากรณ์ได ้5-14% และเพิม่ผลตอบแทนในการลงทุน 1-3% และปัจจยัหลกั
ทีส่ าคญัทีท่ าใหป้ระสทิธภิาพเพิม่ขึน้คอื ขอ้มลูดชันีชีว้ดัทางเทคนิค และจ านวนวนัทีถ่อืหุน้ เดช ธรรมศริ ิและพยุงมสีจั11 

ไดน้ าเสนอการจ าแนกขอ้มลูดว้ยวธิแีบบร่วมกนัตดัสนิใจจากพืน้ฐานของเทคนิคตน้ไมต้ดัสนิใจ เทคนิคโครงขา่ยประสาท
เทยีม และเทคนิคซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชนีร่วมกบัการเลอืกตวัแทนที่เหมาะสมดว้ยขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม  โดยใช้
ขอ้มูลAustralian Credit ผลทีไ่ดใ้ชเ้ทคนิคตน้ไมต้ดัสนิใจ 3 โมเดล และเทคนิคโครงขา่ยประสาทเทยีม 2 โมเดลผลลพัธ์
ความถูกต้องเท่ากบั 89.01% ส่วนขอ้มูล German Credit ได้ใช้เทคนิคต้นไมต้ดัสนิใจ 6 โมเดล และเทคนิคโครงข่าย
ประสาทเทยีม 5 โมเดล ได้ลพัธ์ความถูกต้องเท่ากบั 71.50%  และสุดท้ายขอ้มูล Bankruptcy Data  ใช้การจ าแนก
ขอ้มูลทัง้หมด 10 โมเดลร่วมกนั ซึง่ประกอบดว้ยเทคนิคซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชนี 4 โมเดล เทคนิคต้นไมต้ดัสนิใจ 4 
โมเดล และเทคนิคโครงข่ายประสาทเทยีม 2 โมเดล ผลลพัธค์วามถูกต้องเท่ากบั 71.50% จากผลทีไ่ดน้ัน้ท าใหเ้หน็ว่า
การใชเ้ทคนิคร่วมกนัตดัสนิใจสามารถช่วยเพิม่ประสทิธภิาพความแม่นย าในการจ าแนกขอ้มลูไดม้ากกว่าการใช้มุมมอง
เดยีว 
 
อปุกรณ์และวิธีทดลอง 
Dell Inspiron 14 7460 Intel Core i7-7500 CPU 2.70GHz Ram 8 GB 64bit OS Windows 10 และใช้ Python 3.0 
บน Jupyter Notebook version 5.7.4  
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ขอ้มลูทีน่ ามาทดลอง ใชข้อ้มลูจาก UCI โดยใชท้ัง้หมด 4 ขอ้มลูดงันี้ 
1. Image Segmentation เป็นขอ้มูลการแบ่งกลุ่มภาพทีอ่ยู่กลางแจง้ ประกอบดว้ยขอ้มูลทัง้สิน้ 2310 ขอ้มูล โดยแต่ละ
ขอ้มูลไดคุ้ณสมบตัขิองรูปภาพขนาดกรดิ 3x3 โดยขอ้มูลแต่ละระเบยีน จะเป็นขอ้มูลภาพ จะอยู่ในกลุ่มใดกลุมหนึ่งใน 
เจด็กลุ่มดงันี้ ภาพพืน้ทางเทา้, ภาพทอ้งฟ้า, ใบไม,้ พืน้ถนน, หน้าต่าง, ทางเดนิ, และตน้หญา้ 
2. Spambase เป็นขอ้มลูจดหมายขยะโดยจ าแนกว่าจดหมายทีไ่ดร้บัเป็นจดหมายขยะหรอืไม่  
3. Ionosphese เป็นขอ้มูลชุดเสาอากาศความถี่สงูจ านวน 16 ส่วน เพื่อเปรยีบเทยีบในชัน้บรรยากาศ ว่าสญัญาณผ่าน
ชัน้บรรยากาศจากเรดาร ์"ด"ี หรอื "ไม่ด"ี  
4. Breast Cancer Wisconsin เป็นชุดขอ้มลูเพื่อน ามาวเิคราะหว์่าเป็นมะเรง็เตา้นมหรอืไม่  
วธิทีดลอง  
จากข้อมูลทัง้ 4 ข้อมูลที่น ามาจาก UCI ผู้วิจ ัยใช้เทคนิคการจ าแนกประเภทของข้อมูลด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสนิใจ 
(Decision Tree)1  และ เทคนิคการหาเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันมากที่สุด (K-nearest neighbor: K-NN)7,8 น ามาสร้าง
มุมมองดว้ยวธิกีารทีแ่ตกต่างกนั สามมุมมอง โดยในมุมมองแรก จะใช้ขอ้มูลตัง้ต้นเดมิ โดยใชฟี้เจอรท์ัง้หมด ขอ้มูลใน
มุมมองทีส่อง จะสรา้งโดยใชเ้ทคนิค PCA บดิแกนไปในทศิทางทีข่อ้มูลอยู่มากทีสุ่ดโดยแกนแรกชีไ้ปในทศิทีข่อ้มูลอยู่
มากที่สุด แกนที่สองจะต้องตัง้ฉากกบัแกนแรกเสมอและจะมขีอ้มูลกระจายตวัลองลงมาจากแกนแรก  เป็นเช่นนี้ไป
ตามล าดบั ในงานวจิยันี้ ผูว้จิยัไดท้ า PCA ก่อน จากนัน้จะเลอืกแกนหลกัเพยีง 7 แกนหลกั (n_components=7)  แลว้จงึ
ไปท าสรา้งตวัแยกแยะแบบ Decision Tree  ส่วนในมุมมองทีส่ามจะใชเ้ทคนิค LDA ในการเปลีน่แปลงแกนขอ้มลู ทั้งน้ี 
เน่ืองจากในแต่ละชุดขอ้มูล จ านวนของมิติท่ีเหลือในเทคนิค LDA นี้ จะเท่ากบัจ านวนของคลาสของขอ้มูลลบดว้ยหนึ่ง  
ดงันัน้ในมุมมองนี้ จ านวนมติขิองขอ้มลูจงึถูกก าหนดดว้ยจ านวนคลาสของขอ้มลูอยู่แลว้ หลงัจากไดต้วัแยกแยะส าหรบั
ทัง้สามมุมมองแลว้ เราจะหาคลาสของค าตอบรวมจากทัง้สามตวัแยกแยะโดยใช้ใชว้ธิ ีMajority Vote10,12  ในการทดลอง
นี้ ผูท้ดลองไดท้ดลองเปลีย่นเทคนิคการเรยีนรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ เทคนิคต้นไมต้ดัสนิใจ หรอื เทคนิคการหาเพื่อนบา้น
ใกลเ้คยีงกนัมากทีส่ดุ เพื่อคน้หาวธิทีีท่ าใหไ้ดร้บัประสทิธภิาพในการท างานสงูสดุ 
ผลการทดลอง 
จากการทดลองแรก เราสรา้งตวัแยกแยะส าหรบัขอ้มลูแต่ละมมุมองดว้ยดว้ยเทคนิคตน้ไมต้ดัสนิใจ ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงใน
ตารางที ่ 1 โดย Full Feature หมายถงึ การน าขอ้มลูเริม่ตน้มาใชส้รา้งตวัแยกแยะ PCA หมายถงึ การน าขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
การใชเ้ทคนิคการลดมติดิว้ย PCA มาสรา้งตวัแยกแยะ และ LDA  หมายถงึ การน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการใชเ้ทคนิคการลด
มติดิว้ย LDA  มาใชส้รา้งตวัแยกแยะ  
 ตารางท่ี 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 

 
จากตารางที ่ 1 จะเหน็ไดว้่าค่า ความแม่นย า ของการใช ้ ตวัแยกแยะทีใ่ชก้ารรวมค่าจากหลายมุมมอง ไดผ้ลดกีว่าการ
แยกแยะโดยใชข้อ้มลูจากแต่ละมุมมอง ไดแ้ก่ การน าฟีเจอรท์ัง้หมดมาใช ้การใชเ้ทคนิค PCA และ การใชเ้ทคนิค LDA 
มาท าการทดสอบ 
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จากการทดลองทีส่อง เราสรา้งตวัแยกแยะส าหรบัขอ้มลูแต่ละมมุมองดว้ยดว้ยเทคนิคการหาเพือ่นบา้นใกลเ้คยีงกนัมาก
ทีส่ดุ ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงในตารางที ่  1 โดย Full Feature หมายถงึ การน าขอ้มลูเริม่ตน้มาใชส้รา้งตวัแยกแยะ PCA 
หมายถงึ การน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการใชเ้ทคนิคการลดมติดิว้ย PCA มาสรา้งตวัแยกแยะ และ LDA  หมายถงึ การน าขอ้มลู
ทีไ่ดจ้ากการใชเ้ทคนิคการลดมติดิว้ย LDA  มาใชส้รา้งตวัแยกแยะ 
 
 ตารางท่ี 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 

 
จากตารางที ่2 จะเหน็ไดว้่าค่าของ Accuracy ของการใช ้LDA ไดผ้ลดกีว่าในกรณีอื่นทัง้หมด รวมทัง้ยงัดกีว่าในกรณีของ
การใชข้อ้มลูแบบหลายมมุมองอกีดว้ย ทัง้นี้ เน่ืองจาก ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการใชเ้ทคนิค PCA หรอื การใชข้อ้มลูตัง้ตน้ ต ่า
กว่าการใชเ้ทคนิค LDA ต ่ากว่าการใชเ้ทคนิค LDA มาก เมื่อน าผลลพัธจ์ากเทคนิคทัง้สองมารว่มท าการโหวตแลว้ กย็งั
ไม่อาจท าใหด้ไีปกว่า ผลของการใชเ้ทคนิค LDA แต่เพยีงอย่างเดยีว แต่ทัง้นี้ มขีอ้สงัเกตวา่ คา่ความแม่นย าทีไ่ดจ้าก
เทคนิคการใชข้อ้มลูแบบหลายมมุมอง กย็งัมคี่าดกีว่า การใชเ้ทคนิคมุมมองเดยีวในกรณีของ Full Feature หรอื PCA 
 
ในการทดลองสดุทา้ย เราเปรยีบเทยีบความแม่นย าระหว่าง การใชเ้ทคนิคการแยกแยะแบบหลายมุมมอง กบัการใช้
เทคนิคการแยกแยะแบบหลายโมเดล โดยโมเดลทีน่ ามาใชท้ดลองไดแ้ก่ โมเดล logistic regression, random forest และ 
K-NN แสดงในตารางที ่3   
   
 ตารางท่ี 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 

 
จากตารางที ่3 จะเหน็ไดว้่าค่าของ Accuracy ของการใชเ้ทคนิคการแยกแยะแบบหลายมมุมอง โดยใชต้วัแยกแยะ แบบ
Decision Tree ใหค่้าความแม่นย าทีส่งูทีส่ดุ 
 
สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง 
จากผลการทดลองจงึสรุปได้ว่าการใช้การแยกแยะแบบหลายมุมมอง โดยใช้ตวัแยกแยะ แบบต้นไมต้ดัสนิใจจะใหค้่า
ความแม่นย า สงูกว่า การใชเ้ทคนิคแบบอื่น ไม่ว่า จะเป็นการแยกแยะแบบมุมมองเดยีว หรอื การแยกแยะโดยใชห้ลาย
แบบจ าลอง แต่ทัง้นี้  การใช้เทคนิคการแยกแยะแบบหลายมุมมองนี้  ยังขึ้นกับชนิดของตัวแยกแยะที่น ามาใช้                    
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เป็นอย่างมาก เมื่อเราสรา้งตวัแยกแยะการหาเพื่อนบ้านใกล้เคยีงกนัมากที่สุด จะไดผ้ลที่ต ่ากว่าการใชต้้นไมต้ดัสนิใจ
เป็นอย่างมาก ดงันัน้ จึงต้องมกีารศึกษาเพิม่เติมถึงสาเหตุที่ท าให้ประสทิธิภาพการท างานของทัง้สองกรณีมคีวาม
แตกต่างกนัเช่นน้ี ต่อไป 
 
กิติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ส าหรบัสถานทีใ่นการ
ท าวจิยัครัง้นี้ 
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