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ปััจจุุบััน มีีการนำำ�เอาวิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดมาประยุุกต์์ใช้้ในการจำำ�แนกข้้อมููลด้้วยซััพพอร์์ต
เวกเตอร์์แมชชีีนแบบหลายประเภทได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ อย่่างไรก็็ตาม ในการจำำ�แนก
การทำำ�กิจิ กรรมของมนุุษย์์นั้้น� บางกิิจกรรมมีีลักั ษณะท่่าทางที่่�คล้้ายกัันและบางกิิจกรรม
มีีการเคลื่่�อนไหว ทำำ�ให้้ท่่าทางที่่�แสดงออกมาของแต่่ละกิิจกรรมมีีความคล้้ายคลึึงกัันได้้
เมื่่�อนำำ�ข้้อมููลมาทดสอบด้้วยแบบจำำ�ลองซััพพอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีนโดยใช้้วิิธีีหนึ่่�งกัับ
ทั้้�งหมด อาจมีีข้้อมููลที่่�ถููกทดสอบเป็็นหลายประเภทพร้้อมกััน ทำำ�ให้้การจำำ�แนกข้้อมููล
ในส่่วนนี้้�เกิิดความผิิดพลาดได้้ง่่าย งานวิิจััยนี้้�จึึงนำำ�เสนอวิิธีีลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดเพื่่�อ
ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการจำำ�แนกการทำำ�กิิจกรรมของมนุุษย์์ด้้วยวิิธีีซััพพอร์์ตเวกเตอร์์
แมชชีีนแบบหลายประเภท วิิธีีลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดใช้้อััตราการถููกทดสอบเป็็นหลาย
ประเภทของข้้อมููลในการจััดลำำ�ดัับการใช้้แบบจำำ�ลองในขั้้�นตอนการทดสอบข้้อมููล
โดยเลืือกประเภทการจำำ�แนกที่่�ข้้อมููลถููกทดสอบได้้เป็็นประเภทแรกเป็็นผลลััพธ์์ในการ
จำำ�แนกประเภท จากผลการทดลอง พบว่่า วิิธีีลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดที่่�นำำ�เสนอนี้้�ให้้ค่่า
ความถููกต้้องในการจำำ�แนกประเภทกิิจกรรมสููงกว่่าวิิธีหี นึ่่ง� กัับทั้้ง� หมด และวิิธีหี นึ่่ง� กัับหนึ่่ง�
โดยให้้ค่่าเฉลี่่�ยความถููกต้้อง 95.36% นอกจากนี้้� วิิธีีลำำ�ดับั หนึ่่�งกัับทั้้�งหมดใช้้เวลาในการ
จำำ�แนกข้้อมููลเร็็วกว่่าวิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด 1.79 เท่่า และเร็็วกว่่าวิิธีีหนึ่่�งกัับหนึ่่�ง 6.84 เท่่า
ซึ่่�งวิิธีีลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดที่่�นำำ�เสนอนี้้�สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้กัับการจำำ�แนกประเภท
ในงานอื่่�น ๆ ได้้ต่่อไป
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The One-Versus-All (OVA) method has effectively been applied to data
classification using multi-class support vector machine method. As far as
human activities are concerned, however, there are some similar gestures
and movement activities, which may cause wrong classification when the
OVA method with a multi-class support vector machine is used. This study
therefore proposed the Sort-One-Versus-All (SOVA) method to improve the
efficiency of human activity classification via the use of the multi-class support
vector machine method. The SOVA method uses the test rates in multiple
groups for sequencing the use of the classification model in the testing
process. The result of the classification is the class, in which the class is first
classified from the test process. Our experimental data revealed that the
SOVA method had an accuracy of human activity classification of 95.36%,
which was higher than those of the OVA and One-Versus-One (OVO) methods.
In terms of data classification speed, the SOVA method was 1.79 times faster
than the OVA method and 6.84 times faster than the OVO method. The proposed method is expected to be capable of classifying data in other applications as well.
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1. บทนำำ�

งานวิิจััยทางด้้านการรู้้�จำ�กิ
ำ ิจกรรมของมนุุษย์์ (Human Activity Recognition: HAR) ได้้รัับการพััฒนาขึ้้�นเพื่่�อนำำ�มาใช้้
ประโยชน์์ในด้้านต่่างๆ เช่่น การตรวจสอบความผิิดปกติิของ
ท่่าทาง [1] การตรวจสอบอิิริิยาบถขณะดููโทรทััศน์์ [2] การให้้
คะแนนการเต้้นรำำ�อััตโนมััติิ [3] Ranasinghe และคณะ [4]
ได้้แบ่่งการใช้้งานออกเป็็น 4 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านการอำำ�นวยความ
สะดวกในการทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ ในชีีวิิตประจำำ�วััน ด้้านการ
ตรวจติิดตามพฤติิกรรมเพื่่อ� ดููแลสุุขภาพ ด้้านการเฝ้้าระวัังความ
ปลอดภััย และด้้านการจำำ�ลองการปฏิิสััมพัันธ์์ในสิ่่�งแวดล้้อม
เสมืือน Ann และ Theng [5] ได้้สำำ�รวจและแบ่่งเทคโนโลยีีที่่�ใช้้
ในการรัับข้้อมููลออกเป็็น 3 ประเภท ได้้แก่่ กล้้องรัับภาพ (RGB
Camera) อุุปกรณ์์ที่่�ติิดตามร่่างกาย (Wearable Sensor) และ
เซนเซอร์์วัดั ระยะลึึก (Depth Sensor) โดยเซนเซอร์์วัดั ระยะลึึก
เช่่น กล้้องไมโครซอฟต์์คิิเนกซ์์ (Microsoft Kinect) สามารถ
ตรวจระยะลึึกของวััตถุุในภาพได้้ เมื่่�อนำำ�มาจัับภาพท่่าทางของ
มนุุษย์์ ภาพระยะลึึกนี้้�จะช่่วยเพิ่่�มความถููกต้้องในการคำำ�นวณ
ตำำ�แหน่่งโครงร่่าง (Skeleton) ของมนุุษย์์ได้้ ทำำ�ให้้เซนเซอร์์วััด
ระยะลึึกถููกนำำ�มาใช้้ในงานวิิจััยเพื่่�อการจำำ�แนกท่่าทางหรืือ
กิิจกรรมของมนุุษย์์เป็็นจำำ�นวนมาก เช่่น การติิดตามและประเมิิน
วงสวิิงในกีีฬากอล์์ฟ [6] การตรวจสอบท่่าทางการเต้้นรำำ� และ
การเต้้นบััลเลต์์ [7-8] การวิิเคราะห์์พฤติิกรรมโกรธในเด็็ก [9]
การติิดตามท่่าทางการนั่่ง� ทำำ�งานเพื่่อ� ป้้องกัันโรคออฟฟิิศซิินโดรม
[10] รวมถึึงงานวิิจััยทางด้้านการจำำ�แนกท่่าทางหรืือการทำำ�
กิิจกรรมต่่างๆ [2] [11-14]
วิิธีีซััพพอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีน (Support Vector Machine:
SVM) [15-16] เป็็นวิิธีีการจำำ�แนกประเภทข้้อมููลโดยใช้้การ
คำำ�นวณขอบเขตหรืือแนวแบ่่งที่่�เหมาะสมเพื่่�อแบ่่งข้้อมููลสอง
ประเภทออกจากกััน (Binary Classification) โดยมีีการคำำ�นวณ
ไม่่ซัับซ้้อน และให้้ผลลััพธ์์การจำำ�แนกที่่�ดีี ทำำ�ให้้วิิธีีซััพพอร์์ต
เวกเตอร์์แมชชีีนได้้รัับการพััฒนาและประยุุกต์์ใช้้ในงานด้้าน
ต่่างๆ จำำ�นวนมาก รวมถึึงมีีการประยุุกต์์ใช้้กัับการจำำ�แนก
ท่่าทางและกิิจกรรมของมนุุษย์์โดยใช้้ตำำ�แหน่่งโครงร่่างเป็็นข้้อมููล
ในการจำำ�แนก เช่่น Cippitelli และคณะ [11] นำำ�เสนอการรู้้�จำำ�
ท่่าทางโดยใช้้การจััดประเภทท่่าทางเพื่่อ� เป็็นตััวแทนในการสร้้าง
ฮีีสโตรแกรมของลำำ�ดัับท่่าทางต่่างๆ และจำำ�แนกท่่าทางด้้วย
วิิธีีซััพพอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีนแบบหลายประเภท Jetpipatta-
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napong [17] ใช้้วิิธีีซััพพอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีนจำำ�แนกท่่าทาง
โดยเปรีียบเทีียบการใช้้คุุณลัักษณะในรููปแบบต่่างๆ และเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการจำำ�แนกด้้วยการคััดเลืือกคุุณลัักษณะโดยใช้้
เทคนิิคการคััดเลืือกสองระดัับ Taha และคณะ [18] ใช้้ตำำ�แหน่่ง
โครงร่่างจำำ�นวน 13 ตำำ�แหน่่งในพิิกััดทรงกลมเป็็นข้้อมููล โดยใช้้
วิิธีีซััพพอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีนแบบหลายประเภทในการจำำ�แนก
ท่่าทางของกิิจกรรมต่่างๆ ในเบื้้�องต้้น และใช้้ลำำ�ดับั ของกิิจกรรม
ต่่างๆ ที่่�จำำ�แนกได้้เป็็นข้้อมููลในการตััดสิินใจด้้วยแบบจำำ�ลอง
มาร์์คอฟซ่่อนเร้้น (Hidden Markov Model) [19]
	ทั้้�งนี้้�จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่่ามีีวิิธีีการต่่างๆ ที่่�
สามารถจำำ�แนกท่่าทางและกิิจกรรมของมนุุษย์์ได้้ โดยวิิธีที่่ี �นิิยม
นำำ�มาใช้้ ได้้แก่่ วิิธีีโครงข่่ายประสาทเทีียม (Neural Network)
และวิิธีีซััพพอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีน ซึ่่�งจะให้้ผลลััพธ์์ที่่�แตกต่่างกััน
ตามวิิธีกี ารและท่่าทางที่่�ต้อ้ งการจำำ�แนก Romero และ Toppo
[20] ทำำ�การเปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพวิิธีซัี พั อร์์ตเวกเตอร์์ แมชชีีน
และวิิธีีโครงข่่ายประสาทเทีียมแบบป้้อนไปข้้างหน้้า (Feedforward Neural Network) ด้้วยชุุดข้้อมููลต่่างๆ และกำำ�หนด
ปััจจััยการทดสอบให้้เทีียบเคีียงกัันได้้ เช่่น ใช้้เคอร์์เนลฟัังก์์ชััน
(Kernel Function) และฟัังก์์ชันั กระตุ้้�น (Activation Function)
แบบเดีียวกััน พบว่่าทั้้�งสองวิิธีีให้้ค่่าความถููกต้้องใกล้้เคีียงกััน
โดยวิิธีโี ครงข่่ายประสาทเทีียมแบบป้้อนไปข้้างหน้้าใช้้ยููนิติ ซ่่อน
(Hidden Unit) น้้อยกว่่า ส่่วนวิิธีีซััพอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีนใช้้
เวลาในการประมวลผลน้้อยกว่่า Korba และ Arbaoui [21]
นำำ�เสนอการจำำ�แนกประเภทข้้อบกพร่่องของตลัับลูกู ปืืนในเครื่อ่� ง
เหนี่่ย� วนำำ�ด้ว้ ยวิิธีซัี พั พอร์์เวกเตอร์์แมชชีีน โดยทดลองเปรีียบเทีียบ
กัับวิิธีีอื่่�นๆ เช่่นวิิธีีโครงข่่ายประสาทเทีียม พบว่่าวิิธีีซััพพอร์์ต
เวกเตอร์์แมชชีีนให้้ความถููกต้้องสููงกว่่าวิิธีอื่ี น่� และใช้้เวลาในการ
จำำ�แนกประเภทน้้อยกว่่า นอกจากนี้้� วิิธีซัี พั พอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีน
ยัังให้้ผลลััพธ์์ที่่�ดีีโดยไม่่ต้้องใช้้ข้้อมููลสำำ�หรัับฝึึกสอนจำำ�นวนมาก
โดยค่่าความถููกต้้องของวิิธีซัี พั พอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีนจะขึ้้น� อยู่่�กัับ
คุุณลัักษณะของข้้อมููลที่่เ� ลืือกใช้้ ส่่วนวิิธีโี ครงข่่ายประสาทเทีียม
ให้้ความถููกต้้องน้้อยกว่่า และต้้องการข้้อมููลจำำ�นวนมากเพื่่�อ
ฝึึกสอนให้้มีีความถููกต้้องเพิ่่�มขึ้้�น ในงานวิิจััยนี้้�จึึงได้้เลืือกใช้้วิิธีี
ซััพพอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีนในการจำำ�แนกประเภทเนื่่�องจากเป็็น
วิิธีที่่ี ใ� ช้้เส้้นแนวแบ่่งข้้อมููลเพื่่อ� จำำ�แนกประเภท ทำำ�ให้้จำำ�แนกข้้อมููล
ที่่�มีีคุุณลัักษณะเฉพาะได้้ดีี เช่่น ท่่าทางในการทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ
ในงานวิิจััยนี้้� และเป็็นวิิธีีที่่�ไม่่ต้้องใช้้ข้้อมููลฝึึกสอนจำำ�นวนมาก
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ใช้้ทรััพยากรในการประมวลผลน้้อยและให้้ผลลััพธ์์ในการจำำ�แนก
ได้้ดีี สำำ�หรัับการใช้้วิิธีีซััพพอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีนจำำ�แนกข้้อมููล
ที่่�มีีมากกว่่าสองประเภท จะมีีการนำำ�วิิธีีการต่่างๆ มาประยุุกต์์
ใช้้ร่่วมด้้วย ซึ่่�งเรีียกว่่าวิิธีีซััพพอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีนแบบหลาย
ประเภท (Multi-Class SVM) โดยวิิธีีที่่�นิิยมใช้้ได้้แก่่ วิิธีีหนึ่่�งกัับ
ทั้้�งหมด (One-Versus-All : OVA) [22] และวิิธีีหนึ่่�งกัับหนึ่่�ง
(One-Versus-One : OVO) [23] ทั้้�งสองวิิธีสี ามารถพััฒนาได้้ง่า่ ย
มีีประสิิทธิิภาพในการจำำ�แนกได้้ดีีและถููกนำำ�มาใช้้เปรีียบเทีียบ
ประสิิทธิิภาพกัับวิิธีซัี พั พอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีนแบบหลายประเภท
ในงานวิิจััยต่่างๆ จำำ�นวนมาก [24-25]
	สำำ�หรัับวิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดเป็็นการสร้้างแบบจำำ�ลองการ
จำำ�แนกระหว่่างข้้อมููลประเภทใดประเภทหนึ่่�งกัับข้้อมููลที่่�เหลืือ
ในทุุกรููปแบบ และทดสอบข้้อมููลกับั แบบจำำ�ลองที่่�สร้้างขึ้้น� ทั้้�งหมด
เพื่่อ� เลืือกคำำ�ตอบ เมื่่อ� นำำ�มาใช้้กับั การจำำ�แนกการทำำ�กิจิ กรรมของ
มนุุษย์์ ซึ่่�งมีีท่่าทางคล้้ายกััน และมีีการเคลื่่�อนไหวเปลี่่�ยนแปลง
ท่่าทางอย่่างต่่อเนื่่�องทำำ�ให้้ท่่าทางที่่�เกิิดขึ้้�นอาจจะถููกทดสอบ
เป็็นประเภทการจำำ�แนกได้้หลายประเภท ทำำ�ให้้การเลืือกผลลััพธ์์
การจำำ�แนกของข้้อมููลในส่่วนนี้้�เกิิดความกำำ�กวมและผิิดพลาด
ได้้ง่่าย เพื่่�อเป็็นการลดความผิิดพลาดที่่�เกิิดขึ้้�น งานวิิจััยนี้้�จึึง
นำำ�เสนอวิิธีีลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด (Sorted-One-Versus-All :
SOVA) เพื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพวิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดในการทำำ�
ซััพพอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีนแบบหลายประเภทสำำ�หรัับการจำำ�แนก
กิิจกรรมของมนุุษย์์
วิิธีลำี ำ�ดับั หนึ่่ง� กัับทั้้ง� หมดที่่�นำำ�เสนอนี้้�เป็็นการสร้้างลำำ�ดับั หนึ่่ง�
กัับทั้้�งหมด ซึ่่�งเป็็นลำำ�ดัับการใช้้แบบจำำ�ลองตามประเภทการ
จำำ�แนกต่่างๆ เพื่่�อทดสอบข้้อมููล โดยจััดเรีียงตามอััตราการถููก
ทดสอบเป็็นหลายประเภทของแต่่ละประเภทการจำำ�แนก ในการ
จำำ�แนกข้้อมููลจะทำำ�การทดสอบข้้อมููลกัับแบบจำำ�ลองต่่างๆ
ตามลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดที่่�ได้้ ประเภทการจำำ�แนกของแบบ
จำำ�ลองที่่�ข้้อมููลถููกทดสอบได้้เป็็นครั้้�งแรก จะถููกใช้้เป็็นผลลััพธ์์
การจำำ�แนก จากผลการทดลองพบว่่าวิิธีีลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด
ให้้ค่่าเฉลี่่�ยความถููกต้้องสููงกว่่าวิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด และวิิธีีหนึ่่�ง
กัับหนึ่่�ง โดยให้้ค่่าเฉลี่่�ยความถููกต้้อง 95.36% และใช้้เวลา
ในการจำำ�แนกข้้อมููลเร็็วกว่่าทั้้�งวิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด และวิิธีีหนึ่่�ง
กัับหนึ่่�ง

2.	วิิธีีดำำ�เนิินงานวิิจััย

งานวิิจััยนี้้�มีีทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องและขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงาน
ดัังนี้้�

2.1 ทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง
					 2.1.1	วิิธีีซัพพ
ั อร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีน
									 วิิธีซัี พั พอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีนเป็็นวิิธีกี ารเรีียนรู้้�

แบบมีีผู้้�สอน (Supervise Learning) โดยใช้้ข้้อมููลตััวอย่่างใน
ฟีีเจอร์์สเปซ (Feature Space) ในการคำำ�นวณหาไฮเปอร์์เพลน
(Hyperplan) ที่่�เหมาะสม เพื่่�อใช้้ในการแบ่่งประเภทข้้อมููล
สองประเภทออกจากกััน กำำ�หนดชุุดข้้อมููลตััวอย่่าง D จำำ�นวน
N ตััวดัังนี้้�
โดย
เป็็นข้้อมููลตััวที่่� ในฟีีเจอร์์สเปซ มิิติิ
และ
เป็็นประเภทการจำำ�แนกของข้้อมููล
ตััวที่่� กำำ�หนดสมการไฮเปอร์์เพลนสำำ�หรัับการจำำ�แนกประเภท
เป็็นดัังนี้้�
(1)
โดยค่่า เป็็นค่่าน้ำำ��หนััก (Weight) และ เป็็นค่่าไบแอส
(Bias) ที่่�ทำำ�ให้้
และ

เมื่่�อ
เมื่่�อ

เนื่่�องจากค่่า และ ที่่�เป็็นไปตามเงื่่�อนไขมีีได้้หลายรููปแบบ
ดัังตััวอย่่างไฮเปอร์์เพลนต่่างๆ ในรููปที่่� 1(ก) จึึงมีีการใช้้ข้้อมููล
ที่่�อยู่่�ใกล้้ไฮเปอร์์เพลนทั้้�งสองฝั่่�งหรืือเรีียกว่่าซััพพอร์์ตเวกเตอร์์
(Support Vector) มาใช้้ในการคำำ�นวณไฮเปอร์์เพลนที่่�เหมาะสม
ที่่�สุุดที่่�ทำำ�ให้้ระยะห่่างระหว่่างไฮเปอร์์เพลนไปยัังซััพพอร์์ตเวกเตอร์์มีีค่่ามากที่่�สุุด (Maximum Margin) ดัังรููปที่่� 1(ข)
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(ก)
(ข)
รููปที่่� 1 ไฮเปอร์์เพลนในการจำำ�แนกข้้อมููล (ก) ไฮเปอร์์เพลนรููปแบบต่่างๆ (ข) ไฮเปอร์์เพลนที่่�เหมาะสมที่่�สุุด
	กำำ�หนดให้้
และ
เป็็นค่่าน้ำำ��หนัักและค่่าไบแอส
ในกรณีีที่่�ข้้อมููลระหว่่างประเภทมีีลัักษณะคล้้ายกัันการ
ของไฮเปอร์์เพลนที่่เ� หมาะสมที่่สุ� ดุ โดยกำำ�หนดฟัังก์์ชันั การจำำ�แนก คำำ�นวณไฮเปอร์์เพลนโดยให้้เป็็นไปตามเงื่อ่� นไขเท่่านั้้�น จะทำำ�ให้้
ได้้ดัังนี้้�
ไฮเปอร์์เพลนที่่�ได้้มีีการจดจำำ�ลัักษณะเฉพาะของตััวอย่่างข้้อมููล
(2) มากเกิินไป (Overfitting) จึึงมีีการนำำ�ซััพพอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีน
แบบระยะขอบอ่่อน (Soft Margin Support Vector Machine)
หาก
ข้้อมููล จะอยู่่�บนไฮเปอร์์เพลนพอดีี
[26] มาใช้้ในการคำำ�นวณสมการไฮเปอร์์เพลน โดยซััพพอร์์ต
สามารถคำำ�นวณผลลััพธ์์การจำำ�แนกได้้ดัังนี้้�
เวกเตอร์์แมชชีีนแบบระยะขอบอ่่อนจะยอมให้้มีีข้้อมููลที่่�เป็็น
(3) สััญญาณรบกวนในแต่่ละฝั่่�งการจำำ�แนกได้้บ้้าง เพื่่�อให้้ไฮเปอร์์เพลนมีีความยืืดหยุ่่�นสามารถรองรัับข้้อมููลที่่�มีีสััญญาณรบกวน
ทั้้�งนี้้�ระยะห่่างระหว่่างข้้อมููล กัับไฮเปอร์์เพลนที่่�เหมาะสม ได้้ดีีขึ้้�น
					 2.1.2	วิิธีีซััพพอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีน
ที่่�สุุดสามารถคำำ�นวณได้้ดัังนี้้� [26]

									 แบบหลายประเภท

(4) 									 วิิธีซัี พั พอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีนแบบหลายประเภท
เป็็นการประยุุกต์์ใช้้วิิธีีซััพพอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีนด้้วยวิิธีีการ
	ฟัังก์์ชัันการจำำ�แนกดัังสมการที่่� (2) เป็็นสมการเชิิงเส้้น ต่่างๆ เพื่่�อให้้สามารถจำำ�แนกข้้อมููลที่่�มีีมากกว่่าสองประเภทได้้
ทำำ�ให้้ในบางครั้้�งไม่่สามารถคำำ�นวณไฮเปอร์์เพลนที่่�เป็็นไปตาม โดยวิิธีีที่่�นิิยมนำำ�มาใช้้ได้้แก่่ วิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด และวิิธีีหนึ่่�ง
เงื่อ่� นไขที่่�กำำ�หนดได้้ จึึงมีีการนำำ�เคอร์์เนลฟัังก์์ชันั (Kernel Funct- กัับหนึ่่�ง ดัังนี้้�
tion) มาใช้้ในการคำำ�นวณเพื่่อ� ปรัับข้อ้ มููลในฟีีเจอร์์สเปซให้้เป็็นค่่า 									 2.1.2.1 วิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด
ในมิิติิใหม่่ที่่�สููงขึ้้�น เคอร์์เนลฟัังก์์ชัันมีีให้้เลืือกใช้้หลายรููปแบบ 									 การทำำ�ซััพพอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีนแบบหลาย
เช่่นลิิเนีียร์์ (Linear) โพลิิโนเมีียล (Polynomial) เรเดีียลเบสิิส ประเภทด้้วยวิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดสามารถทำำ�ได้้โดยการสร้้าง
ฟัังก์์ชััน(Radial Basis Function : RBF) เป็็นต้้น กำำ�หนดให้้
แบบจำำ�ลองการจำำ�แนกต่่างๆ ระหว่่างข้้อมููลประเภทใดประเภท
เป็็นฟัังก์์ชัันการแปลง (Mapping Function) สำำ�หรัับเคอร์์เนล หนึ่่ง� กัับข้อ้ มููลที่่เ� หลืือในทุุกรููปแบบ ในการจำำ�แนกข้้อมููลจำำ�นวน
ที่่�เลืือกใช้้ การใช้้เคอร์์เนลฟัังก์์ชัันร่่วมกัับฟัังก์์ชัันการจำำ�แนกใน
ประเภท กำำ� หนดชุุ ด ข้้ อ มูู ลที่่� ใช้้ ส ร้้ า งแบบจำำ�ล อง
สมการที่่� (2) ทำำ�ได้้ดัังนี้้�
จำำ�นวน ตััวโดย
เป็็นข้้อมููล
เป็็น
(5) ตััวที่่� ในฟีีเจอร์์สเปซ มิิติิ และ
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ประเภทการจำำ�แนกของข้้อมููลตััวที่่� วิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดจะ กัับข้้อมููลประเภทที่่� โดยมีีค่่า
และ
เป็็นค่่า
สร้้างฟัังก์์ชัันการจำำ�แนกดัังสมการที่่� (5) จำำ�นวน
ฟัังก์์ชััน น้ำำ�� หนัักและค่่าไบแอสที่่�เหมาะสมที่่�สุดุ สำำ�หรัับการจำำ�แนกข้้อมููล
ดัังนี้้�
ทั้้�งสองประเภทออกจากกััน โดยมีีเงื่่�อนไขดัังนี้้�
(6)
ฟัังก์์ชััน
เป็็นฟัังก์์ชัันในการ
โดยที่่�
เมื่่�อ
จำำ�แนกระหว่่างข้้อมููลประเภทที่่� กัับข้้อมููลอื่่�นๆ ที่่�เหลืือ ค่่า และ
และ
เป็็นค่่าน้ำำ��หนัักและค่่าไบแอสที่่�เหมาะสมที่่�สุุด
เมื่่�อ
ในการจำำ�แนกข้้อมููลทั้้�งสองประเภทออกจากกััน โดยมีีเงื่่�อนไข
ดัังนี้้�
โดยที่่�
การจำำ�แนกข้้อมููล ทำำ�ได้้โดยทดสอบ
ข้้อมููล กัับฟัังก์์ชัันการจำำ�แนก
ที่่�สร้้างขึ้้�นทั้้�งหมด
หากผลลััพธ์์มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ จะถืือว่่าข้้อมููลเป็็นประเภท
การจำำ�แนก หากผลลััพธ์์น้้อยกว่่า จะถืือว่่าข้้อมููลเป็็น
โดยที่่�
การจำำ�แนกข้้อมููล ทำำ�ได้้โดยคำำ�นวณ ประเภทการจำำ�แนก ดัังนี้้�
ระยะห่่างระหว่่าง กัับไฮเปอร์์เพลนของฟัังก์์ชัันการจำำ�แนก
ที่่�สร้้างขึ้้�นทั้้�งหมด ระยะห่่างระหว่่างข้้อมููล กัับไฮเปอร์์เพลน
(10)
ของฟัังก์์ชัันการจำำ�แนกที่่� สามารถคำำ�นวณได้้โดยใช้้สมการ
ที่่� (4) ดัังนี้้�
และ
เมื่่�อทดสอบข้้อมููลครบ
(7)
ทุุกแบบจำำ�ลองแล้้ว จะใช้้วิิธีีผู้้�ชนะสููงสุุด (Max Wins) [27]
ในการตััดสิินใจ โดยประเภทการจำำ�แนกที่่�มีีความถี่่�การถููกเลืือก
ผลลััพธ์์การจำำ�แนกจะเป็็นประเภทการจำำ�แนก ที่่�มีีระยะ เป็็นคำำ�ตอบจากการทดสอบสููงที่่�สุุดจะถููกใช้้เป็็นผลลััพธ์์การ
ห่่างระหว่่างข้้อมููล กัับไฮเปอร์์เพลนของฟัังก์์ชัันการจำำ�แนก จำำ�แนก
ประเภทที่่� ที่่�มากที่่�สุุดดัังนี้้�
(8)

2.2	ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการ
					 2.2.1	ข้้อมููลตััวอย่่างในการทดลอง
									 งานวิิจัยั นี้้ใ� ช้้ชุดุ ข้้อมููลการทำำ�กิจิ กรรมคอร์์แนล-

									 2.1.2.2 วิิธีีหนึ่่�งกัับหนึ่่�ง
									 การทำำ�ซััพพอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีนแบบหลาย 60 (Cornell Activity Dataset-60 : CAD-60) [12] ในการ

ประเภทด้้วยวิิธีีหนึ่่�งกัับหนึ่่�งสามารถทำำ�ได้้โดยการสร้้างแบบ ทดลอง โดยชุุดข้้อมููลแสดงตำำ�แหน่่งโครงร่่างของมนุุษย์์ที่่�ทำำ�
จำำ�ลองการจำำ�แนกต่่างๆ ระหว่่างคู่่�ของประเภทข้้อมููลในทุุก กิิจกรรมภายในบ้้านจำำ�นวน 13 กิิจกรรม ได้้แก่่
รููปแบบ ในการจำำ�แนกข้้อมููลจำำ�นวน
ประเภท วิิธีีหนึ่่�ง
A1-บ้้วนปาก A2-แปรงฟััน A3-ใส่่คอนแทกเลนส์์
กัั บ หนึ่่� ง จะสร้้ า งฟัั ง ก์์ ชัั น การจำำ� แนกดัั ง สมการที่่� (5)
A4-ยืืนคุุยโทรศััพท์์ A5-ดื่่�มน้ำำ�� A6-เปิิดขวดยา
A7-ทำำ�อาหาร (สัับ) A8-ทำำ�อาหาร (กวน)
ฟัังก์์ชััน ดัังนี้้�
A9-นั่่�งคุุยบนเก้้าอี้้� A10-นั่่�งเอนหลััง
(9)
A11-เขีียนกระดาน A12-ใช้้คอมพิิวเตอร์์
โดยที่่�
และ
ฟัั ง ก์์ ชัั น
A13-ยืืนตรง
เป็็นฟัังก์์ชัันการจำำ�แนกระหว่่างข้้อมููลประเภทที่่�
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	ดัังแสดงตััวอย่่างในรููปที่่� 2 ทั้้�ง 13 กิิจกรรมนี้้�มีีทั้้�งกิิจกรรม ตำำ�แหน่่งโครงร่่างในแต่่ละเฟรมจะแสดงด้้วยค่่าตำำ�แหน่่งในระบบ
ที่่�มีีท่่าทางเดีียวได้้แก่่ A2 A4 A7-A13 และกิิจกรรมที่่�มีีการ พิิกััดคาร์์ทีีเซีียนในปริิภููมิิสามมิิติิ จำำ�นวน 15 ตำำ�แหน่่ง ได้้แก่่
J1-ศีีรษะ J2-คอ J3-ลำำ�ตัวั J4-ไหล่่ซ้้าย
เคลื่่�อนไหวได้้แก่่ A1 A3 A5 และ A6 ตััวอย่่างกิิจกรรมที่่�มีีการ
J5-ข้้อศอกซ้้าย J6-ไหล่่ขวา J7–ข้้อศอกขวา
เคลื่่�อนที่่� เช่่น A3-ใส่่คอนแทกเลนส์์ เริ่่�มจากการเปิิดฝา หยิิบ
คอนแทกเลนส์์ ยกมืือเพื่่�อเอาคอนแทกเลนส์์ไปใส่่ที่่�ตา และ
J8–สะโพกซ้้าย J9-เข่่าซ้้าย J10-สะโพกขวา
J11-เข่่าขวา J12-มืือซ้้าย J13-มืือขวา
เอามืือลง เป็็นต้้น ในชุุดข้้อมููลมีีกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 4 คน
J14-เท้้าซ้้าย J15-เท้้าขวา
แบ่่งเป็็นผู้้�ชาย 2 คน และผู้้�หญิิง 2 คน โดยในกลุ่่�มมีีคนที่่�ถนััด
มืือซ้้าย 1 คน ข้้อมููลอยู่่�ในรููปแบบอนุุกรมเวลา แต่่ละเฟรมมีี ดัังแสดงตััวอย่่างในรููปที่่� 3
ข้้อมููลตำำ�แหน่่งโครงร่่างที่่�ทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ ต่่อเนื่่�องกัันไป

(ก)

(ช)

(ข)

(ซ)

(ค)

(ฌ)

(ญ)

(ง)

(จ)

(ฉ)

(ฎ)

(ฏ)

(ฐ)

รููปที่่� 2 ตััวอย่่างการทำำ�กิิจกรรมภายในบ้้านจากชุุดข้้อมููลการทำำ�กิิจกรรมคอร์์แนล-60 (ก) A1-บ้้วนปาก (ข) A2-แปรงฟััน
(ค) A3-ใส่่คอนแทกเลนส์์ (ง) A4-ยืืนคุุยโทรศััพท์์ (จ) A5-ดื่่�มน้ำำ�� (ฉ) A6-เปิิดขวดยา (ช) A7-ทำำ�อาหาร (สัับ)
(ซ) A8-ทำำ�อาหาร (กวน) (ฌ) A9-นั่่�งคุุยบนเก้้าอี้้� (ญ) A10-นั่่�งเอนหลััง (ฎ) A11-เขีียนกระดาน (ฏ) A12-ใช้้คอมพิิวเตอร์์
(ฐ) A13-ยืืนตรง
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รููปที่่� 3 ตำำ�แหน่่งโครงร่่างทั้้�ง 15 ตำำ�แหน่่ง J1 – J15

					 2.2.2 การนอร์์มััลไลซ์์ (Normalization)
หลัังจากการย้้ายตำำ�แหน่่งโครงร่่างแล้้ว ตำำ�แหน่่ง J3-ลำำ�ตััว อยู่่�ที่่�
									 การนอร์์มััลไลซ์์เป็็นการปรัับปรุุงข้้อมููลให้้อยู่่� จุุดกำำ�เนิิดทำำ�ให้้คำำ�นวณนอร์์มัลั เวกเตอร์์ของระนาบลำำ�ตัวด้
ั า้ นล่่าง
ในมาตรฐานเดีียวกัันเพื่่�อลดความแปรปรวนของข้้อมููลจาก ได้้ดัังนี้้�
สิ่่ง� แวดล้้อม เช่่น ระยะกล้้อง มุุมกล้้อง หรืือความสููงของผู้้�ทดลอง
ในงานวิิจัยั นี้้ทำ� ำ�การนอร์์มัลั ไลซ์์ตำำ�แหน่่งโครงร่่าง 3 ขั้้น� ตอนดัังนี้้�

									 2.2.2.1 การย้้ายตำำ�แหน่่ง
									 การย้้ายตำำ�แหน่่งโครงร่่างเพื่่�อให้้โครงร่่าง

ในแต่่ละเฟรมมีีตำำ�แหน่่งอ้้างอิิงเดีียวกััน สามารถทำำ�ได้้โดยย้้าย
ตำำ�แหน่่งโครงร่่างทั้้�ง 15 ตำำ�แหน่่งด้้วยระยะทางที่่�เท่่ากััน เพื่่�อ
ให้้ตำำ�แหน่่ง J3-ลำำ�ตััว ย้้ายไปอยู่่�ที่่�จุุดกำำ�เนิิด กำำ�หนดให้้
เป็็นพิิกััดตำำ�แหน่่งที่่�
บนโครงร่่าง ระยะทางที่่�ใช้้ในการย้้ายตำำ�แหน่่งโครงร่่าง
คืือ
สามารถคำำ�นวณตำำ�แหน่่งโครงร่่าง
หลัังจากทำำ�การย้้ายตำำ�แหน่่งได้้ดัังนี้้�

การหมุุนตำำ�แหน่่งโครงร่่างสามารถทำำ�ได้้โดยหมุุนตำำ�แหน่่ง
โครงร่่างรอบแกน Y ด้้วยมุุม
เพื่่�อให้้
นอร์์มััลเวกเตอร์์ของระนาบลำำ�ตััวด้้านล่่างอยู่่�บนระนาบ YZ
สามารถคำำ�นวณตำำ�แหน่่งโครงร่่างหลัังจากทำำ�การหมุุนได้้ดัังนี้้�

									 2.2.2.3 การปรัับสััดส่่วน
									 การปรัับสัดั ส่่วนขนาดโครงร่่างเพื่่อ� ให้้โครงร่่าง

									 2.2.2.2 การหมุุนตำำ�แหน่่ง
ในแต่่ละเฟรมมีีขนาดใกล้้เคีียงกััน ทำำ�ได้้โดยใช้้ความยาวช่่วงไหล่่
									 การหมุุนตำำ�แหน่่งโครงร่่างเพื่่�อให้้โครงร่่าง จาก J4-ไหล่่ซ้้าย ถึึง J6–ไหล่่ขวา เป็็นความยาวอ้้างอิิงในการ
ในแต่่ละเฟรมมีีทิิศด้้านหน้้าเป็็นทิิศเดีียวกััน สามารถทำำ�ได้้โดย ปรัับสัดั ส่่วนให้้เท่่ากััน ความยาวช่่วงไหล่่สามารถคำำ�นวณได้้ดังั นี้้�
ปรัับทิิศด้้านหน้้าของโครงร่่างให้้หมุุนเข้้าหากล้้องซึ่่�งกำำ�หนด
เป็็นทิิศแกน Z โดยทิิศด้้านหน้้าของโครงร่่างใช้้นอร์์มััลเวกเตอร์์
(Normal Vector) ของระนาบลำำ�ตััวด้้านล่่างที่่�ผ่่านตำำ�แหน่่ง
J3-ลำำ�ตััว J8–สะโพกซ้้าย และ J10-สะโพกขวา เนื่่�องจาก
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และคำำ�นวณตำำ�แหน่่งโครงร่่างหลัังจากทำำ�การปรัับสัดั ส่่วนขนาด สััมพัันธ์์ระหว่่างตำำ�แหน่่งโครงร่่างจำำ�นวน 35 เวกเตอร์์ [17]
โครงร่่างได้้ดัังนี้้�
ในระบบพิิกััดคาร์์ทีีเซีียน รวมจำำ�นวน 105 คุุณลัักษณะ ได้้แก่่
เวกเตอร์์ตำำ�แหน่่งโครงร่่างเทีียบกัับลำำ�ตัวั จำำ�นวน 14 เวกเตอร์์
เวกเตอร์์ตำำ�แหน่่งโครงร่่างเทีียบกัับจุุดหมุุน จำำ�นวน 9 เวกเตอร์์
และเวกเตอร์์ความสััมพัันธ์์ของตำำ�แหน่่งโครงร่่างรอบนอก จำำ�นวน
12 เวกเตอร์์ ดัังแสดงในรููปที่่� 4

					 2.2.3 การกำำ�หนดคุุณลัักษณะ
									 งานวิิจัยั นี้้ใ� ช้้คุณุ ลัักษณะจากการแปลงตำำ�แหน่่ง
โครงร่่างที่่�ผ่่านการทำำ�นอร์์มััลไลซ์์แล้้วให้้เป็็นเวกเตอร์์ความ

รููปที่่� 4 เวกเตอร์์แสดงความสััมพัันธ์์ระหว่่างตำำ�แหน่่งโครงร่่าง 35 เวกเตอร์์ (ก) เวกเตอร์์ตำำ�แหน่่งโครงร่่างเทีียบกัับลำำ�ตัวั
จำำ�นวน 14 เวกเตอร์์ (ข) เวกเตอร์์ตำำ�แหน่่งโครงร่่างเทีียบกัับจุุดหมุุน จำำ�นวน 9 เวกเตอร์์ (ค) เวกเตอร์์ความสััมพัันธ์์
ของตำำ�แหน่่งโครงร่่างรอบนอก จำำ�นวน 12 เวกเตอร์์

					 2.2.4 การทำำ�ซััพพอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีน
									 แบบหลายประเภทด้้วยวิิธีลำี ำ�ดัับหนึ่่�งกัับ
									ทั้้�งหมด
									 การจำำ�แนกข้้อมููลด้ว้ ยซััพพอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีน

แบบหลายประเภทโดยใช้้วิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดจะมีีการสร้้างแบบ
จำำ�ลองการจำำ�แนกระหว่่างข้้อมููลประเภทใดประเภทหนึ่่�งกัับ
ข้้อมููลที่่�เหลืือในทุุกรููปแบบ และทดสอบข้้อมููลกัับแบบจำำ�ลอง
ทั้้�งหมด ในการทดสอบข้้อมููลกัับแบบจำำ�ลองหลายแบบจำำ�ลอง
จะทำำ�ให้้ข้้อมููลแต่่ละตััวสามารถถููกทดสอบให้้เป็็นประเภทการ

จำำ�แนกหลายประเภทพร้้อมกัันได้้ ดัังแสดงตััวอย่่างการทดสอบ
ข้้อมููล 3 ประเภทด้้วยแบบจำำ�ลองที่่�จำำ�แนกข้้อมููลตามวิิธีีหนึ่่�ง
กัับทั้้�งหมดในรููปที่่� 5 เส้้น A เป็็นไฮเปอร์์เพลนในการจำำ�แนก
ระหว่่างข้้อมููลประเภท กัับข้้อมููลประเภทอื่่�น เส้้น B เป็็น
ไฮเปอร์์เพลนในการจำำ�แนกระหว่่างข้้อมููลประเภท กัับข้อ้ มููล
ประเภทอื่่�น เส้้น C เป็็นไฮเปอร์์เพลนในการจำำ�แนกระหว่่าง
ข้้อมููลประเภท กัับข้อ้ มููลประเภทอื่่น� โดยข้้อมููลที่่อ� ยู่่�ในพื้้�นที่่�
และ เมื่่�อทดสอบกัับไฮเปอร์์เพลนทั้้�งหมดแล้้ว
จะถููกจำำ�แนกได้้เป็็นประเภท
หรืือ อย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง
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ตามลำำ�ดับั ข้้อมููลที่่อ� ยู่่�ในพื้้�นที่่� จะถููกจำำ�แนกเป็็นได้้ทั้้ง� ประเภท
และประเภท
ข้้อมููลที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่� จะถููกจำำ�แนกเป็็น
ได้้ทั้้ง� ประเภท และประเภท ข้้อมููลที่่อ� ยู่่�ในพื้้�นที่่� จะถููก
จำำ�แนกเป็็นได้้ทั้้�งประเภท และประเภท ส่่วนข้้อมููลที่่�
อยู่่�ในพื้้�นที่่� เมื่่อ� ทดสอบกัับไฮเปอร์์เพลนทั้้�งหมดแล้้วจะไม่่ถูกู
จััดเข้้าเป็็นประเภทใดได้้เลย ซึ่่�งข้้อมููลที่่�ถููกทดสอบเป็็นประเภท
การจำำ�แนกได้้หลายประเภทนี้้�เกิิดจากข้้อมููลมีีความคล้้ายกััน

ระหว่่างประเภทการจำำ�แนก ดัังตััวอย่่างตำำ�แหน่่งโครงร่่างในการ
ทำำ�กิจิ กรรมของมนุุษย์์ ตำำ�แหน่่งโครงร่่างของแต่่ละกิิจกรรมอาจ
มีีตำำ�แหน่่งใกล้้เคีียงกัันได้้ เช่่น A7-ทำำ�อาหาร (สัับ) และ A8ทำำ�อาหาร (กวน) และในการทำำ�กิิจกรรมที่่�มีีการเคลื่่�อนไหวเพื่่�อ
ทำำ�ท่า่ ทางของกิิจกรรมแต่่ละอย่่าง ทำำ�ให้้ท่า่ ทางที่่�เกิิดขึ้้น� ในบาง
ขณะมีีความคล้้ายกัับกิิจกรรมอื่่�นๆ ได้้

รููปที่่� 5 ตััวอย่่างไฮเปอร์์เพลนที่่�สร้้างขึ้้�นตามวิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดสำำ�หรัับจำำ�แนกข้้อมููล 3 ประเภท
จากปััญหาการทัับซ้้อนของพื้้�นที่่�ตััดสิินใจของวิิธีีหนึ่่�งกัับ
ทั้้�งหมด และลัักษณะของตำำ�แหน่่งโครงร่่างในการทำำ�กิิจกรรม
ของมนุุษย์์ที่่�มีีการเคลื่่�อนไหวและอาจจะคล้้ายกัันในบางครั้้�ง
การใช้้วิิธีีซััพพอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีนแบบหลายประเภทด้้วยวิิธีี
หนึ่่ง� กัับทั้้ง� หมดในการจำำ�แนกกิิจกรรมจะทำำ�ให้้ข้อ้ มููลถููกทดสอบ
เป็็นประเภทการจำำ�แนกได้้หลายประเภท ซึ่่�งข้้อมููลในส่่วนนี้้�จะ
มีีความกำำ�กวมและเกิิดความผิิดพลาดในการจำำ�แนกได้้ง่่าย เพื่่�อ
เป็็นการลดความผิิดพลาดจากข้้อมููลที่่�ถููกทดสอบเป็็นประเภท
การจำำ�แนกได้้หลายประเภทในการจำำ�แนกกิิจกรรมของมนุุษย์์
งานวิิจัยั นี้้จึึ� งนำำ�เสนอวิิธีลำี ำ�ดับั หนึ่่ง� กัับทั้้ง� หมดซึ่่ง� เป็็นการปรัับปรุุง
วิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดให้้มีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มขึ้้�น โดยแบ่่งเป็็น 3
ขั้้�นตอนได้้แก่่ การสร้้างลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด การสร้้างแบบ
จำำ�ลองการจำำ�แนก และการจำำ�แนกข้้อมููลด้้วยลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับ
ทั้้�งหมด ดัังนี้้�

							 2.2.4.1 การสร้้างลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด
							 การสร้้ างลำำ�ดัับหนึ่่� งกัั บทั้้� งหมดทำำ�ได้้ โดยสุ่่�ม
แบ่่งข้้อมููลชุุดฝึึกสอนออกเป็็นสองส่่วน ได้้แก่่ ส่่วนสร้้างแบบ
จำำ�ลอง และส่่วนทดสอบ นำำ�ข้้อมููลส่่วนสร้้างแบบจำำ�ลองมาใช้้

สร้้างแบบจำำ�ลองซััพพอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีน
ตามวิิธีี
หนึ่่�งกัับทั้้�งหมดดัังสมการที่่� (6) โดยที่่�
และ
เป็็นจำำ�นวนประเภทการจำำ�แนก และทดสอบข้้อมููลส่่วน
ทดสอบกัับแบบจำำ�ลอง
ทั้้�งหมดเพื่่�อเก็็บอััตราการถููก
ทดสอบเป็็นหลายประเภทของแต่่ละประเภทการจำำ�แนก โดย
สามารถสุ่่�มข้้อมููลในการสร้้างแบบจำำ�ลองและทำำ�การทดสอบซ้ำำ��
ได้้หลายรอบ เพื่่�อให้้อััตราการถููกทดสอบเป็็นหลายประเภทมีี
ความแม่่นยำำ�มากขึ้้�น
	กำำ� หนดให้้
เป็็ น จำำ� นวนประเภทการจำำ� แนก
ให้้
เป็็นจำำ�นวนข้้อมููลส่่วนทดสอบ
ของข้้อมููลในประเภทการจำำ�แนกที่่� และ เป็็นจำำ�นวน
ข้้อมููลในประเภทการจำำ�แนกที่่� ที่่�เมื่่อ� ทดสอบกัับแบบจำำ�ลอง
ต่่างๆ แล้้วเกิิดการทดสอบเป็็นหลายประเภท สามารถคำำ�นวณ
อััตราการถููกทดสอบเป็็นหลายประเภทของประเภทการจำำ�แนก
ที่่� ได้้ดัังนี้้�
(11)
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ลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดจะเป็็นลำำ�ดัับของประเภทการจำำ�แนกที่่�มีี
อััตราการถููกทดสอบเป็็นหลายประเภท หรืือค่่า fk เรีียงจาก
มากไปน้้อย ดัังแสดงในอััลกอริิธึึมที่่� 1
อััลกอริิธึึมที่่� 1 การสร้้างลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด
จํานวนรอบการเก็บขอมูลซํ้า
จํานวนประเภทการจําแนก
เปอรเซนตขอมูลสวนสรางแบบจําลอง
จํานวนขอมูลทั้งหมด
ขอมูลชุดฝกสอน

ตัว

ขอมูลจากการสุม จํานวน
ขอมูลสวนสรางแบบจําลอง
ขอมูลสวนทดสอบ

ลําดับหนึ่งกับทั้งหมด

ขอมูลสวนสรางแบบจําลองเฉพาะประเภทที่
ขอมูลสวนสรางแบบจําลองประเภทอื่นๆ
ฟงกชันการจําแนกระหวางขอมูล
ดังสมการที่
จํานวนขอมูลประเภทที่

ขอมูลถูกจําแนกเปนประเภทใดๆ

ครั้ง

							 2.2.4.2 การสร้้างแบบจำำ�ลองการจำำ�แนก
							 การสร้้างแบบจำำ�ลองการจำำ�แนกจะใช้้ข้้อมููลชุุด
ฝึึกสอนทั้้�งหมดในการสร้้างแบบจำำ�ลองซััพพอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีน
จำำ�นวน
แบบจำำ�ลองตามวิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด
ดัังสมการที่่� (6)

							 2.2.4.3 การจำำ�แนกข้้อมููลด้้วยลำำ�ดัับหนึ่่�ง
									 กัับทั้้�งหมด
							 กำำ�หนด
เป็็นลำำ�ดัับหนึ่่�ง

กัับทั้้�งหมดที่่�คำำ�นวณได้้ โดย เป็็นประเภทการจำำ�แนกที่่�มีี
อััตราการถููกทดสอบเป็็นหลายประเภทสููงที่่�สุดุ แบบจำำ�ลองการ
จำำ�แนกระหว่่างข้้อมููลประเภทการจำำ�แนก กัับข้้อมููลที่่�เหลืือ
จะถููกใช้้ในการทดสอบเป็็นลำำ�ดัับแรก โดยทำำ�การทดสอบข้้อมููล
กัับแบบจำำ�ลอง
ไปจนถึึงแบบจำำ�ลอง
ตามลำำ�ดัับ หากพบแบบจำำ�ลองของประเภทการ
จำำ�แนก ที่่�ทำำ�ให้้
เป็็นครั้้�งแรกจะเลืือก
เป็็นผลลััพธ์์ของการจำำ�แนกข้้อมููล หากทดสอบจนครบ
ทุุกแบบจำำ�ลองแล้้วไม่่สามารถจำำ�แนกข้้อมููลได้้ วิิธีลำี ำ�ดับั หนึ่่ง� กัับ
ทั้้�งหมดจะเลืือกประเภทการจำำ�แนกของไฮเปอร์์เพลนที่่�มีีระยะ
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ห่่างระหว่่างไฮเปอร์์เพลนกัับข้้อมููล ที่่�มากที่่�สุุดเป็็นคำำ�ตอบ และวิิธีีลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับหนึ่่�ง โดยใช้้วิิธีีทดสอบแบบไขว้้ 5 ส่่วน
ซึ่่ง� คำำ�ตอบที่่�ได้้ของข้้อมููลในประเภทนี้้จ� ะเป็็นคำำ�ตอบเดีียวกัันกัับ (5-Fold Cross Validation) แต่่ละส่่วนจะแบ่่งข้้อมููลแต่่ละ
วิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด ดัังแสดงในอััลกอริิธึึมที่่� 2
กิิจกรรมจำำ�นวนเท่่ากััน และทำำ�ซ้ำำ��การทดสอบจำำ�นวน 30 รอบ
ใช้้ค่า่ เฉลี่่ย� ความถููกต้้องของการจำำ�แนกประเภทเป็็นค่่าประสิิทธิิอััลกอริิธึึมที่่� 2 การจำำ�แนกข้้อมููลโดยใช้้ลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด
ภาพการจำำ�แนก ในการทดลองแบ่่งเป็็น 3 ส่่วนได้้แก่่ การทดสอบ
จํานวนประเภทการจําแนก
สััดส่่วนการแบ่่งข้้อมููลและจำำ�นวนรอบการเก็็บข้้อมููลซ้ำำ��ของวิิธีี
ลําดับหนึ่งกับทั้งหมด
ลำำ�ดับั หนึ่่ง� กัับทั้้ง� หมด การทดสอบอััตราการถููกทดสอบเป็็นหลาย
…
ประเภทและลำำ�ดับั หนึ่่ง� กัับทั้้ง� หมด และการทดสอบประสิิทธิิภาพ
แบบจําลองการจําแนกระหวางประเภท
วิิธีลำี ำ�ดับั หนึ่่�งกัับทั้้�งหมด ดัังนี้้�
การจําแนกที่ กับประเภทอื่น

3.1	สััดส่่วนการแบ่่งข้้อมููลและจำำ�นวนรอบการเก็็บ
					ข้้อมููลซ้ำำ��ของวิิธีลำี ำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด
					 วิิธีีลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดมีีการแบ่่งข้้อมููลชุุดฝึึกสอน

คานํ้าหนักที่เหมาะสมที่สุดของ
ขอมูลที่ตองการจําแนกประเภท

ระยะหางขอมูลกับไฮเปอรเพลน
ทดสอบเปนประเภท

3. ผลการทดลอง

ไดครั้งแรก

การทดสอบประสิิทธิิภาพวิิธีลำี ำ�ดับั หนึ่่ง� กัับทั้้ง� หมดในการทำำ�
ซััพพอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีนแบบหลายประเภทสำำ�หรัับจำำ�แนก
ท่่าทางการทำำ�กิิจกรรมของมนุุษย์์นี้้�ใช้้ชุุดข้้อมููลการทำำ�กิิจกรรม
คอร์์เนล-60 ซึ่่�งเป็็นการทำำ�กิิจกรรมภายในบ้้านจำำ�นวน 13
กิิจกรรม กิิจกรรมละ 30 เฟรม ทำำ�การแปลงเป็็นเวกเตอร์์ที่่�
แสดงความสััมพัันธ์์ระหว่่างตำำ�แหน่่งต่่างๆ บนโครงร่่างจำำ�นวน
35 เวกเตอร์์ 105 คุุณลัักษณะ ในการทดลองทำำ�การเปรีียบเทีียบ
ประสิิทธิิภาพวิิธีีลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด กัับวิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด

ออกเป็็นสองส่่วน ได้้แก่่ ส่่วนสร้้างแบบจำำ�ลองและส่่วนทดสอบ
เพื่่�อทดสอบการจำำ�แนกประเภท และเก็็บอััตราการถููกทดสอบ
เป็็นหลายประเภทที่่เ� กิิดขึ้้น� โดยในแต่่ละรอบการทดสอบสามารถ
ทำำ�การสุ่่�มข้้อมููลและเก็็บอัตั ราการถููกทดสอบเป็็นหลายประเภท
ได้้หลายรอบเพื่่�อให้้เกิิดความแม่่นยำำ�ในการจััดลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับ
ทั้้�งหมด การทดลองนี้้�เปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพการจำำ�แนก
ประเภทของวิิธีีลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลง
สััดส่่วนการแบ่่งข้้อมููลและจำำ�นวนรอบการเก็็บข้้อมููลซ้ำำ�� ซึ่่�ง
เป็็นการกำำ�หนดจำำ�นวนรอบของการสุ่่�มข้้อมููลมาทดสอบเพื่่�อ
เก็็บอััตราการถููกทดสอบเป็็นหลายประเภทสำำ�หรัับแต่่ละรอบ
การทดสอบ โดยใช้้ข้้อมููลส่่วนสร้้างแบบจำำ�ลองระหว่่าง 10% 90% และใช้้จำำ�นวนรอบการเก็็บข้อ้ มููลซ้ำำ��ระหว่่าง 10 - 60 รอบ
ดัังแสดงในตารางที่่� 1 จากผลการทดลองพบว่่าในการใช้้ข้้อมููล
ส่่วนสร้้างแบบจำำ�ลอง 20% และใช้้จำำ�นวนรอบการเก็็บข้อ้ มููลซ้ำำ��
50 รอบ ให้้ค่่าเฉลี่่�ยความถููกต้้องสููงที่่�สุุด 95.67% เมื่่�อทำำ�การ
เปลี่่�ยนสััดส่่วนการแบ่่งข้้อมููลด้้วยค่่าต่่างๆ การใช้้ข้้อมููลส่่วน
สร้้างแบบจำำ�ลอง 20% ให้้ค่่าเฉลี่่�ยความถููกต้้องสููงที่่�สุุดคืือ
95.34% และเมื่่�อทำำ�การเปลี่่�ยนจำำ�นวนรอบการเก็็บข้้อมููลซ้ำำ��
ด้้วยค่่าต่่างๆ การใช้้จำำ�นวนรอบการเก็็บข้้อมููลซ้ำำ�� 50 และ
60 รอบ ให้้ค่่าเฉลี่่�ยความถููกต้้องสููงที่่�สุุดเท่่ากัันคืือ 95.13%
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ตารางที่่� 1 เปอร์์เซนต์์ความถููกต้้องของการจำำ�แนกข้้อมููลด้ว้ ยวิิธีีลำำ�ดับั หนึ่่�งกัับทั้้�งหมดโดยปรัับค่่าสััดส่่วนการแบ่่งข้้อมููล
และจำำ�นวนรอบการเก็็บข้้อมููลซ้ำำ��

3.2	อััตราการถููกทดสอบเป็็นหลายประเภท และ
ข้้อมููลในส่่วนนี้้�มาแจกแจงในตารางที่่� 3 พบว่่าจำำ�นวนประเภท
					ลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด
ที่่�ทดสอบได้้โดยเฉลี่่�ยเป็็น 2.00 ประเภท โดยถููกทดสอบได้้เป็็น
					 วิิธีีลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดสำำ�หรัับซััพพอร์์ตเวกเตอร์์- กิิจกรรม A1-บ้้วนปากทั้้�งหมด 100% และในข้้อมููลเดีียวกัันจะ
แมชชีีนแบบหลายประเภทมีีการสร้้างลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด
จากอััตราการถููกทดสอบเป็็นหลายประเภทของแต่่ละประเภท
การจำำ�แนก การทดลองนี้้�แสดงอััตราการถููกทดสอบเป็็นหลาย
ประเภทที่่�เกิิดขึ้้�น และลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดที่่�คำำ�นวณได้้เมื่่�อ
ทดสอบกัับข้้อมููลการทำำ�กิิจกรรมของมนุุษย์์ โดยเลืือกใช้้ข้้อมููล
ส่่วนสร้้างแบบจำำ�ลอง 20% ของข้้อมููลชุุดฝึึกสอน และจำำ�นวน
รอบการเก็็บข้้อมููลซ้ำำ�� 50 รอบ จากการใช้้ข้้อมููลส่่วนทดสอบ
ทำำ�การทดสอบกัับแบบจำำ�ลองต่่างๆ มีีเปอร์์เซ็็นต์์ข้้อมููลที่่�ถููก
ทดสอบเป็็นประเภทต่่างๆ แบ่่งตามจำำ�นวนประเภทที่่�ถูกู ทดสอบ
ได้้ ดัังแสดงในตารางที่่� 2 โดยมีีข้อ้ มููลส่ว่ นทดสอบถููกทดสอบแล้้ว
เป็็นได้้หนึ่่ง� ประเภท 75.67% ถููกทดสอบแล้้วเป็็นได้้หลายประเภท
12.57% และถููกทดสอบแล้้วไม่่สามารถจััดเป็็นประเภทใด
11.76% โดยกิิจกรรมที่่�ถููกทดสอบแล้้วเป็็นได้้หลายประเภท
มากที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ A9-นั่่�งคุุยบนเก้้าอี้้� 32.70% A5ดื่่�มน้ำำ�� 27.55% และ A13-ยืืนตรง 23.74% โดยจำำ�นวนข้้อมููล
ส่่วนที่่�ถููกทดสอบแล้้วเป็็นได้้หลายประเภทนี้้�จะถููกนำำ�มาใช้้เป็็น
อััตราการถููกทดสอบเป็็นหลายประเภท โดยข้้อมููลในส่่วนนี้้�มีี
รายละเอีียดการทดสอบเป็็นประเภทต่่างๆ ดัังแสดงในตารางที่่� 3
ดัังอธิิบายตััวอย่่างในกิิจกรรม A1-บ้้วนปากที่่�สามารถทดสอบได้้
มากกว่่า 1 ประเภท จากตารางที่่� 2 ซึ่่�งมีีจำำ�นวน 0.37% เมื่่�อนำำ�

ถููกทดสอบเป็็นกิิจกรรมอื่่�นๆ ร่่วมด้้วย เช่่น พบการถููกทดสอบ
ได้้เป็็นกิิจกรรม A4-ยืืนคุุยโทรศััพท์์ 8.64% และพบการทดสอบ
ได้้เป็็นกิิจกรรม A7-ทำำ�อาหาร(สัับ) 47.79% เป็็นต้้น โดยข้้อมููล
ที่่�ถููกทดสอบแล้้วเป็็นได้้หลายประเภทจะมีีประเภทการจำำ�แนก
ที่่�ถูกู ต้้องร่่วมด้้วย เช่่น กิิจกรรม A9-นั่่ง� คุุยบนเก้้าอี้้� ที่่�มีเี ปอร์์เซนต์์
ข้้อมููลที่่ท� ดสอบแล้้วเป็็นได้้หลายประเภทมากที่่สุ� ดุ มีีการทดสอบ
เป็็นกิิจกรรม A9-นั่่�งคุุยบนเก้้าอี้้� ร่่วมกัับกิิจกรรมอื่่�นๆ 94.70%
และมีีค่่าเฉลี่่�ยจำำ�นวนประเภทที่่�ทดสอบได้้ 2.31 ประเภท
เนื่่�องจากมีีข้้อมููลที่่�ถููกทดสอบได้้มากกว่่าสองประเภทร่่วมด้้วย
ในการสร้้างลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดจะเรีียงลำำ�ดัับกิิจกรรม ตาม
อััตราการถููกทดสอบเป็็นหลายประเภทจากมากไปน้้อย ตาราง
ที่่� 4 แสดงเปอร์์เซนต์์การถููกจััดเป็็นลำำ�ดัับต่่างๆ ของแต่่ละ
กิิจกรรม โดยแต่่ละกิิจกรรมถููกจััดเป็็นลำำ�ดับั แตกต่่างกัันไปบ้้าง
ในแต่่ละครั้้ง� ตามการสุ่่�มข้้อมููลที่่เ� กิิดขึ้้น� เช่่น กิิจกรรม A9-นั่่ง� คุุย
บนเก้้าอี้้� ถููกจััดเป็็นลำำ�ดับที่่
ั � 1 จำำ�นวน 88.67% และลำำ�ดับที่่
ั �2
จำำ�นวน 11.33% และลำำ�ดับที่่
ั เ� กิิดขึ้้น� ในแต่่ละกิิจกรรมเป็็นลำำ�ดับั
ที่่�ใกล้้เคีียงกััน เช่่น A7-ทำำ�อาหาร (สัับ) ถููกจััดอยู่่�ในลำำ�ดัับที่่� 6
ถึึงลำำ�ดัับที่่� 10 เท่่านั้้�น โดยถููกจััดเป็็นลำำ�ดัับที่่� 7 มากที่่�สุุด
69.33% หรืือกิิจกรรม A1-บ้้วนปาก ถููกจััดเป็็นลำำ�ดัับที่่� 13
เพีียงลำำ�ดัับเดีียว เป็็นต้้น
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ตารางที่่� 2 เปอร์์เซ็็นต์์ข้้อมููลส่่วนการทดสอบแบ่่งตามจำำ�นวนประเภทที่่�ข้้อมููลถููกทดสอบได้้

* “0 ประเภท” หมายถึึงไม่่สามารถจััดประเภทได้้
ตารางที่่� 3 เปอร์์เซ็็นต์์ข้้อมููลที่่�ถููกทดสอบเป็็นประเภทการจำำ�แนกต่่างๆ เฉพาะข้้อมููลส่่วนที่่�ถููกทดสอบได้้มากกว่่าหนึ่่�งประเภท
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ตารางที่่� 4 เปอร์์เซ็็นต์์ข้้อมููลที่่�ถููกจััดเป็็นลำำ�ดัับต่่างๆ ของแต่่ละกิิจกรรมจากการจััดลำำ�ดับั หนึ่่�งกัับทั้้�งหมด

3.3 ประสิิทธิิภาพวิิธีลำี ำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด
					 การทดลองนี้้�ทำำ�การเปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพวิิธีี ทั้้�งหมดมีีการสร้้างแบบจำำ�ลองเพื่่อ� จำำ�แนกข้้อมููลด้ว้ ยวิิธีเี ดีียวกััน
ลำำ�ดับั หนึ่่ง� กัับทั้้ง� หมด กัับวิิธีหี นึ่่ง� กัับทั้้ง� หมด และวิิธีหี นึ่่ง� กัับหนึ่่ง�
สำำ�หรัับซััพพอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีนแบบหลายประเภทในการ
จำำ�แนกการทำำ�กิจิ กรรมของมนุุษย์์ ในการทดลองนี้้ใ� ช้้ข้อ้ มููลส่ว่ น
สร้้างแบบจำำ�ลอง 20% ของข้้อมููลฝึึกสอน ใช้้จำำ�นวนรอบการ
เก็็บข้้อมููลซ้ำำ�� 50 รอบเพื่่�อสร้้างลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด และใช้้
ข้้อมููลฝึึกสอนทั้้�งหมดในการสร้้างแบบจำำ�ลองอีีกครั้้�งเพื่่�อใช้้
ในการจำำ�แนก เนื่่อ� งจากวิิธีลำี ำ�ดัับหนึ่่ง� กัับทั้้ง� หมดและวิิธีหี นึ่่ง� กัับ

แต่่ให้้ผลลััพธ์์การจำำ�แนกเฉพาะข้้อมููลที่่�ถููกทดสอบแล้้วเป็็นได้้
หลายประเภทแตกต่่างกััน ในการทดลองนี้้�สำำ�หรัับวิิธีีหนึ่่�งกัับ
ทั้้�งหมดและวิิธีีลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดจึึงใช้้แบบจำำ�ลองเดีียวกััน
ในการทดสอบข้้อมููล และทำำ�การเปรีียบเทีียบผลการจำำ�แนก
ของทั้้ง� สองวิิธีโี ดยแบ่่งข้้อมููลตามจำำ�นวนประเภทที่่ทำ� ำ�การทดสอบ
ได้้ ดัังแสดงในตารางที่่� 5
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ตารางที่่� 5 เปอร์์เซ็็นต์์ข้้อมููลและเปอร์์เซ็็นต์์ความถููกต้้องของการจำำ�แนกข้้อมููลโดยใช้้วิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด วิิธีีหนึ่่�งกัับหนึ่่�ง และ
วิิธีีลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด

* “ความถููกต้้อง 1 (%)” แสดงเปอร์์เซ็็นต์์ความถููกต้้องแบ่่งตามจำำ�นวนประเภทที่่�ทดสอบได้้
** “ความถููกต้้อง 2 (%)” แสดงเปอร์์เซ็็นต์์ความถููกต้้องแบ่่งตามวิิธีจำี ำ�แนกข้้อมููล
*** “0 ประเภท” หมายถึึงไม่่สามารถจััดประเภทได้้
จากตารางที่่� 5 ในคอลััมน์์ “จำำ�นวนข้้อมููล (%)” แสดง
เปอร์์เซ็็นต์์ข้อ้ มููลแบ่่งตามจำำ�นวนประเภทที่่ท� ดสอบได้้ ดัังตััวอย่่าง
กิิจกรรม A4-ยืืนคุุยโทรศััพท์์ จากการทดสอบ 900 ครั้้�ง มีีข้้อมููล
ที่่�ถููกทดสอบกัับแบบจำำ�ลองต่่างๆ แล้้วเป็็นได้้หนึ่่�งประเภท 846
ครั้้�ง คิิดเป็็น 94.00% เป็็นได้้หลายประเภท 8 ครั้้�ง คิิดเป็็น
0.89% และไม่่สามารถจััดเป็็นประเภทใด 46 ครั้้�ง คิิดเป็็น
5.11% ในคอลััมน์์ “ความถููกต้้อง 1 (%)” แสดงเปอร์์เซนต์์
ความถููกต้้องของการจำำ�แนกประเภทโดยแบ่่งตามจำำ�นวนประเภท
ของข้้อมููลที่่�ถููกจำำ�แนกได้้ ข้้อมููลที่่�ถููกทดสอบแล้้วเป็็นได้้หนึ่่�ง
ประเภท มีีการจำำ�แนกประเภทได้้ถููกต้้อง 786 จาก 846 ครั้้�ง
คิิดเป็็น 92.91% ข้้อมููลที่่�ถููกทดสอบแล้้วไม่่สามารถจััดเป็็น
ประเภทใดโดยข้้อมููลในกลุ่่�มนี้้�จะตััดสิินจากระยะทางระหว่่าง
ข้้อมููลกับั ไฮเปอร์์เพลน ดัังสมการที่่� 7 และสมการที่่� 8 โดยมีีการ

จำำ�แนกได้้ถููกต้้อง 27 จาก 46 ครั้้�ง คิิดเป็็นเปอร์์เซ็็นต์์ความ
ถููกต้้อง 58.70% ส่่วนข้้อมููลที่่ถู� กู ทดสอบแล้้วเป็็นได้้หลายประเภท
เมื่่�อใช้้วิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดในการจำำ�แนกจะจำำ�แนกได้้ถููกต้้อง 5
จาก 8 ครั้้�ง คิิดเป็็นค่่าเฉลี่่�ยความถููกต้้อง 62.50 % ส่่วนการใช้้
วิิธีลำี ำ�ดับั หนึ่่ง� กัับทั้้ง� หมดสามารถจำำ�แนกได้้ถูกู ต้้อง 8 จาก 8 ครั้้ง�
คิิดเป็็นค่่าเฉลี่่ย� ความถููกต้้อง 100.00% เพิ่่�มขึ้้น� เมื่่อ� เปรีียบเทีียบ
กัับวิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด 37.50% โดยสามารถแสดงเปอร์์เซนต์์
ความถููกต้้องของการจำำ�แนกข้้อมููลด้ว้ ยวิิธีหี นึ่่ง� กัับทั้้ง� หมด วิิธีหี นึ่่ง�
กัับหนึ่่ง� และวิิธีลำี ำ�ดัับหนึ่่ง� กัับทั้้ง� หมด ในคอลััมน์์ “ความถููกต้้อง
2 (%)” โดยค่่าเฉลี่่ย� เปอร์์เซนต์์ความถููกต้้องของวิิธีหี นึ่่ง� กัับทั้้ง� หมด
และวิิธีลำี ำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดสามารถคำำ�นวณได้้ดัังนี้้�
จำำ�นวนครั้้�งที่่�จำำ�แนกได้้ถููกต้้อง × 100
จำำ�นวนครั้้�งของการทดสอบ

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2564

เช่่นกิิจกรรม A4-ยืืนคุุยโทรศััพท์์ มีีค่่าเฉลี่่�ยความถููกต้้องของ
วิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดคิิดเป็็น (786+27+5) จาก 900 ครั้้�ง คิิดเป็็น
90.89% และมีีค่า่ เฉลี่่ย� ความถููกต้้องของวิิธีลำี ำ�ดับั หนึ่่ง� กัับทั้้ง� หมด
คิิดเป็็น (786+27+8)/900 คิิดเป็็น 91.22% ดัังมีีค่่าเฉลี่่�ยความ
ถููกต้้องโดยรวมเพิ่่�มขึ้้�น 0.33%
จากตารางที่่� 5 ในคอลััมน์์ “จำำ�นวนข้้อมููล (%)” แสดง
เปอร์์เซ็็นต์์ข้้อมููลแบ่่งตามจำำ�นวนประเภทที่่�ทดสอบได้้ โดยมีี
ข้้อมููลที่่ถู� กู ทดสอบกัับแบบจำำ�ลองต่่างๆ แล้้วเป็็นได้้หนึ่่ง� ประเภท
92.28% เป็็นได้้หลายประเภท 4.29% และไม่่สามารถจััดเป็็น
ประเภทใด 3.43% ในคอลััมน์์ “ความถููกต้้อง 1 (%)” แสดง
เปอร์์เซนต์์ความถููกต้้องของการจำำ�แนกประเภทโดยแบ่่งตาม
จำำ�นวนประเภทของข้้อมููลที่่�ถููกจำำ�แนกได้้ ข้้อมููลที่่�ถููกทดสอบ
แล้้วเป็็นได้้หนึ่่�งประเภทมีีเปอร์์เซ็็นต์์ความถููกต้้อง 97.49%
ข้้อมููลที่่ถู� กู ทดสอบแล้้วไม่่สามารถจััดเป็็นประเภทใดมีีเปอร์์เซ็็นต์์
ความถููกต้้อง 50.37% ส่่วนข้้อมููลที่่ถู� กู ทดสอบแล้้วเป็็นได้้หลาย
ประเภท เมื่่�อใช้้วิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดในการจำำ�แนกจะมีีค่่าเฉลี่่�ย
ความถููกต้้อง 60.36% ส่่วนการใช้้วิิธีลำี ำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดจะมีี
ค่่าเฉลี่่�ยความถููกต้้อง 85.46% เพิ่่�มขึ้้�นจากวิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด
25.10% โดยกิิจกรรมที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยความถููกต้้องเพิ่่�มขึ้้�นมากที่่�สุุด
เมื่่�อใช้้วิิธีลำี ำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด คืือกิิจกรรม A7-ทำำ�อาหาร (สัับ)
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โดยมีีค่่าเฉลี่่�ยความถููกต้้อง 96.05% เพิ่่�มขึ้้�นจากวิิธีีหนึ่่�งกัับ
ทั้้�งหมด 46.05% ส่่วนกิิจกรรม A5-ดื่่�มน้ำำ�� ที่่�มีีการทดสอบแล้้ว
เป็็นได้้หลายประเภทมากที่่�สุุด มีีค่่าเฉลี่่�ยความถููกต้้อง 93.28%
เพิ่่�มขึ้้น� จากวิิธีหี นึ่่ง� กัับทั้้ง� หมด 41.04% ในคอลััมน์์ “ความถููกต้้อง
2 (%)” แสดงเปอร์์เซนต์์ความถููกต้้องของการจำำ�แนกโดยใช้้วิิธีี
หนึ่่�งกัับทั้้�งหมด วิิธีีหนึ่่�งกัับหนึ่่�ง และวิิธีีลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด
โดยวิิธีีลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดให้้ค่่าเฉลี่่�ยความถููกต้้องสููงที่่�สุุด
95.36% วิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดให้้ค่่าเฉลี่่�ยความถููกต้้อง 94.28%
และวิิธีหี นึ่่ง� กัับหนึ่่ง� ให้้ค่า่ เฉลี่่ย� ความถููกต้้อง 93.69% ตามลำำ�ดับั
โดยกิิจกรรม A5-ดื่่�มน้ำำ�� การใช้้วิิธีีลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดมีี
เปอร์์เซนต์์ความถููกต้้องเพิ่่�มขึ้้�นมากที่่�สุุดคืือ 6.11% กิิจกรรม
A7-ทำำ�อาหาร (สัับ) ที่่�มีีเปอร์์เซนต์์ความถููกต้้องน้้อยที่่�สุุดเมื่่�อ
จำำ�แนกด้้วยวิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดคืือ 83.56% เมื่่�อใช้้วิิธีลำี ำ�ดัับหนึ่่�ง
กัับทั้้�งหมดทำำ�ให้้เปอร์์เซนต์์ความถููกต้้องเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 87.44%
เพิ่่�มขึ้้�น 3.89% อย่่างไรก็็ตามมีีกิิจกรรมที่่�จำำ�แนกด้้วยวิิธีลำี ำ�ดับั
หนึ่่�งกัับทั้้�งหมดแล้้วมีีเปอร์์เซนต์์ความถููกต้้องลดลงด้้วย เช่่น
กิิจกรรม A8-ทำำ�อาหาร (กวน) ซึ่่�งมีีท่่าทางคล้้ายกิิจกรรม A7ทำำ�อาหาร (สัับ) มีีเปอร์์เซ็็นต์์ความถููกต้้องลดลงมากที่่�สุุด จาก
100% ในวิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด เป็็น 99.56% ในวิิธีีลำำ�ดับั หนึ่่�งกัับ
ทั้้�งหมด โดยลดลง 0.44%

ตารางที่่� 6 ผลการจำำ�แนกข้้อมููลการทำำ�กิิจกรรมของมนุุษย์์ โดยใช้้วิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด วิิธีีหนึ่่�งกัับหนึ่่�ง และวิิธีลำี ำ�ดับั หนึ่่�งกัับทั้้�งหมด

ตารางที่่� 6 แสดงการเปรีียบประสิิทธิิภาพการจำำ�แนกข้้อมููล เบี่่�ยงเบนมาตรฐาน 0.82 และค่่าเฉลี่่�ยเวลาที่่�ใช้้ในการจำำ�แนก
ด้้วยวิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด วิิธีีหนึ่่�งกัับหนึ่่�ง และวิิธีีลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับ ข้้อมููลน้อ้ ยที่่�สุดุ คืือ 3.96 มิิลลิวิิ นิ าทีี ซึ่่ง� เร็็วกว่่าวิิธีหี นึ่่ง� กัับทั้้ง� หมด
ทั้้�งหมดในภาพรวม โดยวิิธีีลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดให้้ค่่าเฉลี่่�ย 1.79 เท่่า และเร็็วกว่่าวิิธีีหนึ่่�งกัับหนึ่่�ง 6.84 เท่่า
ความถููกต้้องของการจำำ�แนกข้้อมููลสููงที่่�สุุดคืือ 95.36 % มีีส่่วน
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4.	วิิจารณ์์ผลการทดลอง

จากการทดลองปรัับสัดั ส่่วนการแบ่่งข้้อมููล และจำำ�นวนรอบ
การเก็็บข้อ้ มููลซ้ำำ��เพื่่อ� เก็็บอัตั ราการถููกทดสอบเป็็นหลายประเภท
ของวิิธีีลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดพบว่่าการกำำ�หนดสััดส่่วนการแบ่่ง
ข้้อมููลและจำำ�นวนรอบการเก็็บข้้อมููลซ้ำำ��มีีผลต่่อค่่าเฉลี่่�ยความ
ถููกต้้องที่่�ได้้ โดยในการแบ่่งข้้อมููลด้้วยการลดจำำ�นวนข้้อมููล
ส่่วนสร้้างแบบจำำ�ลองลงนั้้�นจะให้้ค่่าเฉลี่่�ยความถููกต้้องของการ
จำำ�แนกประเภทเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจากในการทดสอบแบบจำำ�ลอง
เพื่่�อเก็็บอััตราการถููกทดสอบเป็็นหลายประเภทจะมีีข้้อมููลส่่วน
ทดสอบซึ่่�งเป็็นข้้อมููลที่่�ไม่่เคยพบมาก่่อนจำำ�นวนมาก เมื่่�อนำำ�
อััตราการถููกทดสอบเป็็นหลายประเภทไปใช้้สร้้างลำำ�ดับั หนึ่่ง� กัับ
ทั้้�งหมด จะทำำ�ให้้ลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดสามารถรองรัับข้้อมููลที่่�
ไม่่เคยเห็็นมาก่่อนได้้ดีีขึ้้�น ส่่วนการใช้้จำำ�นวนรอบการเก็็บข้้อมููล
ซ้ำำ��เพิ่่�มขึ้้�นจะให้้ค่่าเฉลี่่�ยความถููกต้้องของการจำำ�แนกเพิ่่�มขึ้้�น
ตามไปด้้วย อย่่างไรก็็ตามค่่าเฉลี่่�ยความถููกต้้องที่่�เพิ่่�มขึ้้�นนั้้�น
มีีการเพิ่่�มขึ้้�นเพีียงเล็็กน้้อยเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับค่่าเฉลี่่�ยความ
ถููกต้้องที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเลืือกใช้้สััดส่่วนการแบ่่งข้้อมููลที่่�เหมาะสม
ในการทดสอบแบบจำำ�ลองเพื่่อ� เก็็บอัตั ราการถููกทดสอบเป็็น
หลายประเภท พบข้้อมููลที่่ท� ดสอบเป็็นได้้หลายประเภท 12.57%
โดยข้้อมููลที่่ถู� กู ทดสอบเป็็นได้้หลายประเภทนี้้เ� ป็็นข้้อมููลที่่จำ� ำ�แนก
ได้้ยาก แต่่จะเห็็นได้้ว่่ามีีการทดสอบได้้เป็็นประเภทที่่�ถููกต้้อง
ร่่วมด้้วย เช่่น ประเภท A1-บ้้วนปาก มีีข้้อมููลที่่�ถููกทดสอบเป็็น
ประเภท A1 ร่่วมกัับประเภทอื่่�นๆ 100.00% ส่่วน A5-ดื่่�มน้ำำ��
มีีข้้อมููลที่่�ถููกทดสอบเป็็นประเภท A5 ร่่วมกัับประเภทอื่่�นน้้อย
ที่่�สุุด เพีียง 49.68% ข้้อมููลในประเภทนี้้�จึึงต้้องการวิิธีีการเลืือก
ผลลััพธ์์การจำำ�แนกที่่�มีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อทำำ�ให้้ความถููกต้้อง
ของการจำำ�แนกมีีความถููกต้้องเพิ่่�มขึ้้�น และจากการทดลองการ
จััดลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดพบว่่าประเภทการจำำ�แนกต่่างๆ จะถููก
จััดเป็็นลำำ�ดัับที่่�ไม่่แตกต่่างกัันมากนัักในการทดลองแต่่ละครั้้�ง
ทำำ�ให้้เห็็นว่่าลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดที่่�ได้้มีีแนวโน้้มของการถููกจััด
ลำำ�ดัับเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัันและมีีลัักษณะที่่�เฉพาะสำำ�หรัับ
ใช้้ในการจำำ�แนกกิิจกรรมของมนุุษย์์ได้้
เมื่่�อนำำ�ลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดมาใช้้ในการจำำ�แนกข้้อมููลดััง
แสดงในตารางที่่� 5 มีีข้อ้ มููลที่่ถู� กู ทดสอบแล้้วเป็็นได้้ประเภทเดีียว
92.28% เพิ่่�มขึ้้�นจากขั้้�นตอนการทดสอบการจำำ�แนกข้้อมููล
ซึ่่�งมีีข้้อมููลมีีข้้อมููลที่่�ถููกทดสอบแล้้วเป็็นได้้ประเภทเดีียวเพีียง
75.67% เนื่่�องจากในขั้้�นตอนการทดสอบการจำำ�แนกข้้อมููลใช้้

ข้้อมููลสร้้างแบบจำำ�ลองเพีียง 20% ของข้้อมููลฝึึกสอนทั้้�งหมด
ส่่วนการจำำ�แนกข้้อมููลจริิงจะใช้้ข้อ้ มููลฝึกึ สอนทั้้�งหมดในการสร้้าง
แบบจำำ�ลอง ทำำ�ให้้แบบจำำ�ลองที่่�ได้้มีีความแม่่นยำำ�และสามารถ
ทดสอบข้้อมููลได้้เป็็นประเภทเดีียวเพิ่่�มขึ้้�นตามไปด้้วย ส่่วน
ข้้อมููลที่่�ถููกทดสอบแล้้วเป็็นได้้หลายประเภท และข้้อมููลที่่�ถููก
ทดสอบแล้้วไม่่เป็็นประเภทใดแม้้จะมีีจำำ�นวนลดลงแต่่ยังั มีีสัดั ส่่วน
ใกล้้เคีียงกัันเช่่นเดิิม เมื่่�อวิิเคราะห์์ประสิิทธิิภาพการจำำ�แนก
สำำ�หรัับข้้อมููลที่่�ทดสอบเป็็นได้้ประเภทเดีียวนั้้�นมีีค่่าเฉลี่่�ยความ
ถููกต้้อง 97.49% ซึ่่�งข้้อมููลในส่่วนนี้้�ไม่่มีีความกำำ�กวมในการ
จำำ�แนกทำำ�ให้้มีีความถููกต้้องสููง แตกต่่างจากข้้อมููลที่่�ทดสอบ
เป็็นได้้หลายประเภทซึ่่ง� มีีค่า่ เฉลี่่ย� ความถููกต้้องโดยใช้้วิธีิ หี นึ่่ง� กัับ
ทั้้�งหมด 60.36% และข้้อมููลที่่�ทดสอบแล้้วไม่่สามารถจััดเป็็น
ประเภทใดได้้ ซึ่่�งมีีค่่าเฉลี่่�ยความถููกต้้อง 50.37% เท่่านั้้�น
เมื่่อ� นำำ�วิิธีลำี �ดั
ำ บั หนึ่่ง� กัับทั้้ง� หมดมาใช้้กับข้
ั อ้ มููลที่่ท� ดสอบเป็็น
ได้้หลายประเภทจะมีีค่า่ เฉลี่่ย� ความถููกต้้องเพิ่่�มขึ้้น� เป็็น 85.46%
โดยเพิ่่�มขึ้้�นจากวิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด 25.10% แต่่เนื่่�องจากข้้อมููล
ในส่่วนที่่�ถููกทดสอบแล้้วเป็็นได้้หลายประเภทนี้้�มีีเพีียง 4.29%
ทำำ�ให้้วิิธีีลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดมีีค่่าเฉลี่่�ยความถููกต้้องโดยรวม
95.36% เพิ่่�มขึ้้�นจากวิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด 1.08% ส่่วนวิิธีีหนึ่่�งกัับ
หนึ่่�งนั้้�นมีีการสร้้างแบบจำำ�ลองด้้วยวิิธีีที่่�แตกต่่างกััน โดยให้้ค่่า
เฉลี่่�ยความถููกต้้องโดยรวม 93.69% ซึ่่�งน้้อยกว่่าทั้้�งวิิธีีหนึ่่�งกัับ
ทั้้�งหมด และวิิธีีลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด
ในการเปรีียบเทีียบค่่าเฉลี่่�ยเวลาที่่�ใช้้ในการจำำ�แนกข้้อมููล
พบว่่าวิิธีีลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดใช้้เวลาเฉลี่่�ยในการจำำ�แนกข้้อมููล
น้้อยที่่�สุุด เนื่่�องจากวิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด และวิิธีีลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับ
ทั้้�งหมดใช้้แบบจำำ�ลองตามจำำ�นวนประเภทที่่�ต้้องการจำำ�แนก
หากมีีจำำ�นวนประเภทการจำำ�แนก
ประเภท ทั้้�งสองวิิธีีจะ
สร้้างแบบจำำ�ลองจำำ�นวน แบบจำำ�ลอง แต่่วิิธีลำี ำ�ดัับหนึ่่�งกัับ
ทั้้�งหมดมีีจำำ�นวนครั้้�งในการทดสอบข้้อมููลกัับแบบจำำ�ลอง
โดยเฉลี่่�ยน้้อยกว่่าวิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด โดยเมื่่�อพบประเภทการ
จำำ�แนกที่่�ข้้อมููลถููกทดสอบแล้้วจััดเป็็นประเภทใดประเภทหนึ่่�ง
ได้้เป็็นครั้้�งแรกจะใช้้ประเภทการจำำ�แนกนั้้�นเป็็นคำำ�ตอบทัันทีี
ในขณะที่่�วิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดต้้องทดสอบกัับแบบจำำ�ลองให้้ครบ
ทุุกแบบจำำ�ลองก่่อนจึึงตััดสิินใจเลืือกคำำ�ตอบตามระยะทางที่่�
มากที่่�สุุด ส่่วนวิิธีีหนึ่่�งกัับหนึ่่�งมีีการสร้้างแบบจำำ�ลองจำำ�นวน
แบบจำำ�ลอง และทดสอบข้้อมููลกัับแบบ
จำำ�ลองทั้้�งหมด ทำำ�ให้้ในการใช้้งานจริิงวิิธีีลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด
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สามารถจำำ�แนกข้้อมููลได้้เร็็วกว่่าทั้้�งวิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด และวิิธีี ทั้้�งหมด และใช้้สร้้างแบบจำำ�ลองการจำำ�แนกต่่อไป โดยการเก็็บ
หนึ่่�งกัับหนึ่่�ง
ข้้อมููลตััวอย่่างนั้้�น เนื่่�องจากการทำำ�ท่่าทางของแต่่ละคนมีีความ
แตกต่่างกัันไปในแต่่ละครั้้�ง รวมถึึงลัักษณะรููปร่่างที่่�แตกต่่างกััน
5. สรุุปผล
มีีผลต่่อท่่าทางที่่�แสดง จึึงควรใช้้กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีีความแตกต่่าง
งานวิิจััยนี้้�นำำ�เสนอวิิธีีลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดสำำ�หรัับการทำำ� กัันทางกายภาพ เช่่น เพศ วััย ความสููง เป็็นต้้น และควรบัันทึึก
ซััพพอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีนแบบหลายประเภทเพื่่�อใช้้ในการ การทำำ�กิจิ กรรมต่่างๆ ซ้ำำ��หลายครั้้ง� เพื่่อ� ให้้เกิิดความหลากหลาย
จำำ�แนกกิิจกรรมของมนุุษย์์ โดยทำำ�การสร้้างแบบจำำ�ลองการ ของข้้อมููลเพิ่่�มขึ้้�น
จำำ�แนกตามวิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดด้้วยข้้อมููลฝึึกสอนเพีียงบางส่่วน
อย่่างไรก็็ตามวิิธีลำี ำ�ดับั หนึ่่ง� กัับทั้้ง� หมดยัังไม่่ได้้ปรัับปรุุงประและทดสอบแบบจำำ�ลองด้้วยข้้อมููลส่ว่ นที่่�เหลืือ เพื่่อ� เก็็บอัตั ราการ สิิทธิิภาพการจำำ�แนกข้้อมููลส่ว่ นที่่ไ� ม่่สามารถทดสอบเป็็นประเภท
ถููกทดสอบเป็็นหลายประเภทของแต่่ละประเภทการจำำ�แนก ใดได้้ ซึ่่�งข้้อมููลส่่วนนี้้�มีีความผิิดพลาดสููงเช่่นเดีียวกััน โดยมีี
ซึ่่ง� จะถููกใช้้ในการสร้้างลำำ�ดับั หนึ่่ง� กัับทั้้ง� หมด ในการจำำ�แนกข้้อมููล เปอร์์เซนต์์ความถููกต้้องเพีียง 50.37% หากสามารถปรัับปรุุง
จะทดสอบข้้อมููลกับั แบบจำำ�ลองต่่างๆ ตามลำำ�ดับั หนึ่่ง� กัับทั้้ง� หมด วิิธีกี ารจำำ�แนกให้้กับข้
ั อ้ มููลส่ว่ นนี้้ไ� ด้้ และนำำ�มาใช้้ร่ว่ มกัับวิิธีลำี �ดั
ำ บั
ที่่�เกิิดขึ้้น� โดยประเภทการจำำ�แนกของแบบจำำ�ลองที่่�ทดสอบข้้อมููล หนึ่่�งกัับทั้้�งหมดจะช่่วยให้้การจำำ�แนกด้้วยวิิธีีซััพพอร์์ตเวกเตอร์์ได้้เป็็นครั้้�งแรกจะเป็็นผลลััพธ์์ของการจำำ�แนกประเภท
แมชชีีนแบบหลายประเภทมีีประสิิทธิิภาพโดยรวมเพิ่่�มขึ้้�น
จากผลการทดลองพบว่่าแม้้วิิธีีลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด และ ตามไปด้้วย
วิิธีีหนึ่่�งกัับทั้้�งหมด จะใช้้แบบจำำ�ลองการจำำ�แนกแบบเดีียวกััน
แต่่การใช้้วิิธีีลำำ�ดัับหนึ่่�งกัับทั้้�งหมดในการจััดลำำ�ดัับการทดสอบ 6. เอกสารอ้้างอิิง
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