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The objective of this research was to study the comparison of the features selection techniques for
improving breast cancer prediction. By using features selection from 7 techniques, including Correlation
Based Feature Selection, Information Gain, Gain Ratio, Chi-Square, Forward Selection, Backward Elimination and Evolutionary Selection. The leading results from each technique were calculated the effectiveness
of the forecast of breast cancer by using Support Vector Machine. The results showed that the percentage
of accuracy in breast cancer prediction, based on the number of all 30 attributes, was 91.39 while the
Evolutionary Selection gave the best results by reducing the important attributes to only 16 attributes and
giving the accuracy of the forecasting results was 95.26 %.
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การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะทีสําคัญในการปรับปรุง
การพยากรณ์มะเร็งเต้านม
อัจจิมา มณฑาพันธุ์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม

งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาเกียวกับการเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะทีสําคัญเพือนํามาใช้ในการ
ปรับปรุงการพยากรณ์การเป็ นมะเร็งเต้านม โดยใช้วธิ ีการคัดเลือกคุณลักษณะจากเทคนิคต่าง ๆ จํานวน เทคนิค ได้แก่ เทคนิค
Correlation Based Feature Selection เทคนิค Information Gain เทคนิค Gain Ratio เทคนิค Chi-Square เทคนิค
Forward Selection เทคนิค Backward Elimination และเทคนิค Evolutionary Selection หลังจากคัดเลือกคุณลักษณะ
ทีสําคัญจึงนําผลทีได้จากแต่ละเทคนิคมาคํานวณหาค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์การเป็นมะเร็งเต้านมโดยการใช้เทคนิคซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน ผลการทดลองพบว่าร้อยละของความถูกต้องในการพยากรณ์การเป็ นมะเร็งเต้านม จากจํานวนคุณลักษณะของ
ข้อมูลทังหมด คุณลักษณะเท่ากับ . ขณะทีเทคนิค Evolutionary Selection ให้ผลดีทสุี ดโดยสามารถลดคุณลักษณะ
ทีสําคัญเหลือเพียง คุณลักษณะ และให้ผลการวัดค่าความถูกต้องในการพยากรณ์ได้ดถี งึ ร้อยละ .
คําสําคัญ : การคัดเลือกคุณลักษณะ เทคนิคการคัดเลือกแบบอีโวลูชนนารี
ั ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน การพยากรณ์มะเร็งเต้านม

. บทนํ า
โรคมะเร็งเต้านม จัดเป็ นโรคร้ายอันดับหนึงทีพบใน
ผู ห้ ญิงทัวโลก จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติระบุว่ามี
ผูห้ ญิงไทยป่ วยเป็นมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ , คน

ต่อปี หรือ คนต่อวัน และยังมีแนวโน้มทีจะเพิมมากขึนทุกปี
ปัจจุบนั ยังไม่ทราบสาเหตุทแน่
ี ชดั หากแต่มปี จั จัย
เสียงหลายประการทีสัมพันธ์กบั การเกิดโรค เช่น ผูห้ ญิงทีมี
อายุ มากกว่ า ปี ปัจจัยทางพันธุ กรรมโดยเฉพาะหาก
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การพัฒนาแผนขันต้น การออกแบบเพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์
และเพือให้เข้าใจว่าข้อมูลใดควรได้รบั การวิเคราะห์ ข้อมูลใด
มีความสําคัญอย่างไร การประเมินสถานการณ์ การกําหนด
เป้ าหมายการทํา เหมื องข้อมู ล และการสร้างแผนโครงการ
การกําหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การทําความเข ้าใจเป้ าหมาย
ทีแท้จริงของลูกค้าเป็ นสิงสําคัญสําหรับการค้นพบปัจจัยสําคัญ
ที เกี ยวข้องกับโครงการที วางแผนไว ้ และเพื อให้ม ันใจว่ า
นักวิเคราะห์ได้ค น้ พบวัตถุประสงค์ทางธุ รกิจหลัก รวมทัง
คําถามทีเกียวข้องกับธุ รกิจทีต้องการ
2. ทําความเข้าใจในข ้อมูล (Data Understanding)
รวบรวมข้อมู ลทีเกี ยวข้อง ทําความเข้าใจในข้อมู ล สํารวจ
ความถูกต้องและจํานวนของข้อมูลให้มีรายละเอียดเพียงพอกับ
การวิเคราะห์ ขันตอนนีนักวิเคราะห์จะทําความเข ้าใจกับข้อมูล
ด้วยการรวบรวม และอธิบายข้อมูลเบืองต้น จากนันจะทําการ
สํารวจขอ้ มูล และการตรวจสอบคุณภาพข้อมู ล ระบุป ัญหา
คุณภาพข ้อมูลเพือค้นหาข้อมูลเชิงลึก รวมทังการรวบรวมและ
การบูรณาการข้อมูลจากหลายแหล่งในกรณี ทจํี าเป็ น
3. การเตรียมข ้อมูล (Data Preparation) ขันตอน
นีจะทําการคัดเลือกข้อมูล โดยจะเลือกเฉพาะข้อมูลทีเกียวข้อง
กับสิงทีต้องการวิเคราะห์ ทําการลบข้อมูลทีซําซ้อน แก้ไขข้อมูล
ทีผิดพลาด แปลงรูปแบบข้อมูลให้อยูใ่ นรูปแบบทีพร้อมจะนํา
ไปวิเคราะห์ การเตรียมขอ้ มูลจะครอบคลุมกิจกรรมทังหมด
เพื อสร้างชุดข้อมู ลสุ ดท้าย หรื อข้อมู ลทีจะป้ อนลงในแบบ
จําลองจากข้อมู ลดิบเริ มต้น ซึ งจะรวมถึงการบันทึกข้อมู ล
และการเลือกคุณลักษณะ การแปลงและการทําความสะอาด
ข้อมูลสําหรับเครืองมือการสร้างแบบจําลอง โดยมีห ้าขันตอน
ในการเตรียมทําข้อมูล ได้แก่ การเลือกข้อมูล การทําความ
สะอาดข้อมู ล การสร้างข้อมูล การรวมข้อมู ล และการจัด
รู ปแบบขอ้ มูล เลือกขอ้ มูล เป็ นการตัดสินใจเกียวกับข้อมูล
ทีจะใช้ในการวิเคราะห์ ซึงขึนอยูก่ บั เกณฑ์หลายประการ รวมถึง
ความเกียวข้องกับเป้ าหมายการทําเหมืองข้อมูล ข้อจํากัดด้าน
คุณภาพของข้อมูลทีมีผลโดยตรงกับผลลัพธ์ทได้
ี เทคนิค และ
ปริ ม าณข้อมู ล หรื อชนิ ดข้อมู ล ส่ วนหนึ งของกระบวนการ
คัดเลือกข้อมู ลควรเกี ยวข้องกับการอธิ บายว่าเหตุใดข้อมู ล
บางอย่างถูกรวมหรือควรตัดออก หรือคุณลักษณะไหนมีความ
สําคัญมากกว่าคุณลักษณะอืน
4. การสร้างแบบจําลอง (Modeling) เป็ นการสร้าง
แบบจําลองวิเคราะห์ข อ้ มู ลด้วยเทคนิ คเหมื องข้อมู ล โดย
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แบบจําลองจะขึนอยู ่กบั วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การเลือกข้อมูลและปรับพารามิเตอร์ของเทคนิคเหมืองข้อมูล
เพือให้ได้ประสิทธิภาพทีดี ดังนันในขันตอนนีจึงเป็ นการเลือก
เทคนิค เพือการสร้างแบบจําลอง
5. การประเมินวัด ประสิทธิ ภ าพของแบบจําลอง
(Evaluation) ขันตอนนี จะทํา การวัด ประสิ ทธิ ภ าพของ
แบบจําลองที สร้างขึ นเพื อความถูกต้อง เพื อที จะได้เลือก
แบบจําลองทีเหมาะสมทีสุดไปใช้งาน
6. การนําแบบจําลองไปใช้งานจริง (Deployment)
เป็ นการนําแบบจําลองไปใช้งานจริงเพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ของการทําเหมืองข้อมูล
. การคัดเลือกคุ ณลักษณะ (Feature Selection)
หมายถึงการลดขนาดหรือมิตขิ องข้อมูลและยังคงลักษณะสําคัญ
ของข้อมูล อยูใ่ นขันตอนการเตรียมข้อมูล (Data Preparation) การคัดเลือกคุณลักษณะทีสําคัญ เป็ นการคัดเลือกเซต
ของคุณลักษณะเฉพาะขึนใหม่ จากเซตของคุณลักษณะเดิม
โดยจะเป็ นเซตย่ อ ยของเซตคุ ณลั ก ษณะเดิ ม เพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพในการทํานายและการทํางานให ้เร็วขึน เนืองจาก
บางคุณลักษณะเดิมทีไม่มคี วามสําคัญหรือมีความสําคัญน้อย
ได้ถูกคัดเลือกทิงไป
3.2.1 Correlation Based Feature Selection
(CFS) หมายถึงเทคนิคทีใช้การหากลุม่ คุณลักษณะทีได้รับการ
ประเมินค่าจากความสามารถในการคาดการณ์โดยคุณลักษณะที
ถูกคัดเลือกใช้สาํ หรับการจําแนกประเภทของข้อมูล
3.2.2 Information Gain (IG) หมายถึงเทคนิค
การพิ จารณาจากค่ าความน่ าจะเป็ นของแต่ ล ะคุ ณลักษณะ
ทีเป็ นไปได้แล ้ววัดค่าความไร้ระเบียบ (Entropy) เพือคัดเลือก
คุณลักษณะทีมีความสําคัญในการจําแนกกลุม่ ได้ดที สุี ด
3.2.3 Gain Ratio (GR) หมายถึงเทคนิคการวัด
จํานวนบิตของข้อมู ล เพื อใช้ในการทํา นายคาดเดาจํา แนก
ประเภทของข้อมูล
3.2.4 Chi Square หมายถึงเทคนิคการวัดโดย
การใช้สถิติประมาณความสัมพันธ์ร่ วมระหว่างคุ ณลักษณะ
เฉพาะกับคลาสของคุณลักษณะเฉพาะ
3.2.5 Forward Selection เป็ นเทคนิคทีใช้โดย
การเพิ มคุ ณลักษณะทีละ คุ ณลักษณะ ถ้าคุ ณลักษณะ
ทีใส่เพิมให้ประสิทธิภาพทีดีก็จะเก็บไวแ้ ละเลือกคุณลักษณะ
อืน ๆ มาเพิมต่อไปจนประสิทธิภาพของโมเดลไม่ได้ดขี นก็
ึ จะ
หยุดทํางาน
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. การทํา นายค่ าความถูกต้องด้วยเทคนิ ค Support
Vector Machine เป็ นขันตอนการนําคุณลักษณะทีสําคัญ
ทีถูกคัดเลือกมาแล ้วจาก เทคนิค มาวัดประสิทธิภาพการ
พยากรณ์การเป็ นมะเร็งเต้านมโดยการใช้เทคนิค Support
Vector Machine (SVM)
. . เทคนิค Correlation Based Feature
Selection (CFS) การใช้เ ทคนิ ค Correlation Based
Feature Selection จากคุณลักษณะทังหมด คุณลักษณะ
พบว่าคุณลักษณะทีมีค่านําหนักเป็ น จะไม่ได้รบั การคัดเลือก
จะทําการเลือกเฉพาะคุณลักษณะทีมีค่านําหนักเท่ากับ เท่านัน
ซึงคุณลักษณะทีถูกเลือกจากเทคนิค Correlation Based
Feature Selection ได้แก่ radius_se radius_worst และ
compactness_worst
หลังจากนันจึ งได้นาํ คุ ณลักษณะทัง มาหาค่ า
ความถูกต้องในการพยากรณ์การเป็ นมะเร็งเต้านมด้วยเทคนิค
SVM โดยการใช้โปรแกรม RapidMiner ในการประมวลผล
การพยากรณ์ซึงประกอบไปด้วยกระบวนการต่าง ๆ เริมต้น
ด้วยการใช้ Operator Retrieve เพือการคัดเลือกคุณลักษณะ
ที สํา คั ญ จากเทคนิ ค Correlation Based Feature
Selection ต่อจากนั นนําคุ ณลักษณะที สําคัญทีได้ร บั การ
คัดเลือกแลว้ เข้าสู่ กระบวนการการทํา Validation เพือการ
พยากรณ์การเป็ นมะเร็งเต้านมด้วยเทคนิค SVM โดยมีการ
กําหนดพารามิเตอร์ให้กบั เทคนิ ค SVM ด้วยการกํา หนด
ค่ า svm type เป็ น C-SVC ค่ า kernel type เป็ น rbf
ค่า gamma เป็ น . ค่า C เป็ น . ค่า cache size เป็ น
ค่ า epsilon เป็ น . เลือกการทํางานให้เป็ นแบบ
shrinking และ confidence for multiclass และมีการ
กําหนดค่ าพารามิเตอร์ในการทํา Cross validation ให้ค่า
number of folds เป็ น และลักษณะ sampling type
เป็ นแบบ stratified sampling ผลการวัดประสิทธิภาพการ
พยากรณ์โดยการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยเทคนิค Correlation Based Feature Selection และการหาค่าความถูกต้อง
ในการพยากรณ์การเป็ นมะเร็งเต้านมด้วยเทคนิค SVM ทําให้
ได้ค่าความถูกต้องในการพยากรณ์การเป็นมะเร็งเต้านมเท่ากับ
ร้อยละ .
. . . เทคนิค Information Gain (IG) การใช้เทคนิค
Information Gain ด้วยคุณลักษณะทังหมด คุณลักษณะ
จะให้ค่านําหนักของคุณลักษณะทีสําคัญออกมาโดยคุณลักษณะ
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ทีมีความสําคัญจะมีค่านําหนักมาก คุณลักษณะทีมีความสําคัญ
น้อยจะมีค่านําหนักน้อย จากผลการทดลองพบว่าคุณลักษณะ
perimeter_worst จะมีความสําคัญมากทีสุดซึงมีค่านําหนักที
. และคุณลักษณะ smoothness_se จะมีความสําคัญ
น้อยทีสุดซึงมีค่านําหนักที .
ดังนันในการหาค่ าความ
ถูกต้องในการพยากรณ์การเป็ นมะเร็งเต้านมโดยใช้เทคนิ ค
SVM ในการทํานายความถูกต้อง จึงได้ทาํ การทดลองโดยการ
ลดคุณลักษณะไปทีละหนึงคุณลักษณะเริมจากคุณลักษณะทีมี
ค่านําหนักน้อยทีสุด เพือทีจะได้ค่าความถูกต้องทีดีทสุี ดในการ
ทํานายมะเร็งเต้านม จากผลการทดลองพบว่ามี คุณลักษณะ
ทีมีค่าความถูกต้องทีดีทสุี ดได้แก่ area_mean area_worst
concave points_mean concave points_worst
perimeter_worst และ radius_worst และเมือนํามาวัด
ผลการวัดประสิทธิภาพการพยากรณ์ด ้วยเทคนิค SVM ได้ค่า
ความถูกต้องในการพยากรณ์การเป็นมะเร็งเต้านมเท่ากับร้อยละ
92.27
. . . เทคนิค Gain Ratio (GR) ในการใช้เทคนิค Gain
Ratio ด้วยคุณลักษณะทังหมด คุณลักษณะ จะให้ค่า
นําหนักของคุณลักษณะทีสําคัญออกมา โดยคุณลักษณะทีมี
ความสําคัญจะมีค่านําหนักมาก คุณลักษณะทีมีความสําคัญ
น้อยจะมีนาหนั
ํ กน้อย จากผลการทดลองพบว่าคุณลักษณะ
perimeter_worst จะมีความสําคัญมากทีสุดซึงมีค่านําหนัก
ที .
และคุณลักษณะ texture_se จะมีความสําคัญ
น้อยทีสุดซึงมีค่านําหนักที .
ดังนันในการหาค่ าความ
ถูกต้องในการพยากรณ์การเป็ นมะเร็งเต้านมโดยใช้เทคนิ ค
SVM ในการทํานายความถูกต้อง จึงได้ทาํ การทดลองโดยการ
ลดคุณลักษณะไปทีละหนึงคุณลักษณะเริมจากคุณลักษณะทีมี
ค่านําหนักน้อยทีสุด เพือทีจะได้ค่าความถูกต้องทีดีทสุี ดในการ
ทํานายมะเร็งเต้านม จากผลการทดลองพบว่ามี คุณลักษณะ
ทีมีค่าความถูกต้องทีดีทสุี ดได้แก่ area_mean area_worst
concave points_mean concave points_worst
radius_worst และ perimeter_worst และเมือนํามาวัดผล
การวัดประสิทธิภาพการพยากรณ์ดว้ ยเทคนิค SVM ได้ค่า
ความถูกต้องในการพยากรณ์การเป็นมะเร็งเต้านมเท่ากับร้อยละ
92.27
. . . เทคนิค Chi Squared ในการใช้เทคนิ ค Chi
Squared ด้วยคุณลักษณะทังหมด คุณลักษณะ จะให้
ค่ านําหนักของคุณลักษณะทีสําคัญออกมา โดยคุณลักษณะ
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ทีมีความสําคัญมากจะมีค่านําหนักมาก คุณลักษณะทีมีความ
สํา คั ญน้อยจะมี นาํ หนั ก น้อ ย จากผลการทดลองพบว่ า
คุณลักษณะ concave points_worst มีความสําคัญมากทีสุด
มี ค่ านําหนักที .
และคุ ณลักษณะ texture_se
จะมีความสําคัญน้อยทีสุดมีค่านําหนักที . ดังนันในการ
หาค่าความถูกต้องในการพยากรณ์การเป็ นมะเร็งเต้านมโดยใช้
เทคนิค SVM ในการทํานายความถูกต้อง จึงได้ทาํ การทดลอง
โดยการลดคุ ณลักษณะไปที ล ะหนึ งคุ ณลักษณะเริ มจาก
คุ ณลักษณะที มีค่ านําหนักน้อยทีสุ ด เพื อทีจะได้ค่ าความ
ถูกต้องทีดีทสุี ดในการทํานายมะเร็งเต้านม จากผลการทดลอง
พบว่ามี คุ ณลักษณะทีมี ค่ าความถู กต้องที ดีทีสุ ดได้แก่
area_mean area_worst concavity_mean concave
points_mean concave points_worst perimeter_mean
perimeter_worst radius_mean และ radius_worst
และเมื อนํามาวัดผลการวัดประสิทธิ ภาพการพยากรณ์ด ว้ ย
เทคนิ ค SVM ได้ค่าความถูกต้องในการพยากรณ์การเป็ น
มะเร็งเต้านมเท่ากับร้อยละ .
. . . เทคนิค Forward Selection ในการใช้เทคนิค
Forward Selection ด้วยคุณลักษณะทังหมด คุณลักษณะ
พบว่าคุณลักษณะทีมีค่านําหนักเป็ น จะไม่ได้รบั การคัดเลือก
และจะเลือกคุ ณลักษณะที มี ค่ านําหนักเท่ ากับ เท่ านั น
ซึงคุณลักษณะทีถูกเลือกจากเทคนิค Forward Selection
ได้ แ ก่ texture_worst, perimeter_worst และ
concavity_worst หลังจากนันจึงได้นําคุณลักษณะทัง มาหา
ค่าความถูกต้องในการพยากรณ์การเป็นมะเร็งเต้านมด้วยเทคนิค
SVM ได้ค่าความถูกต้องในการพยากรณ์การเป็ นมะเร็งเต้านม
เท่ากับร้อยละ .
. . . เทคนิค Backward Elimination ในการใช้เทคนิค
Backward Elimination ด้วยคุ ณลักษณะทังหมด
คุณลักษณะ จากผลการทดลองพบว่ามี คุณลักษณะทีถูก
เลือกมาโดยเทคนิค Backward Elimination ซึงมีคณ
ุ ลักษณะ
ทีไม่ถกู เลือกเพียง คุณลักษณะคือ area_mean area_se
concave points_se และ area_worst หลังจากนันจึงได้นาํ
คุณลักษณะทัง คุณลักษณะมาหาค่ าความถูกต้องในการ
พยากรณ์การเป็ นมะเร็งเต้านมด้วยเทคนิค SVM ได้ค่าความ
ถูกต้องในการพยากรณ์การเป็ นมะเร็งเต้านมเท่ากับร้อยละ
95.08
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. . . เทคนิค Evolutionary Selection ในการใช้เทคนิค
Evolutionary Selection ด้วยคุณลักษณะทังหมด
คุณลักษณะ พบว่าคุณลักษณะทีมีค่านําหนักเป็ น จะไม่ได้
รับการคัดเลือก และจะเลือกคุณลักษณะทีมีค่านําหนักเท่ากับ
เท่านัน ซึงคุณลักษณะทีถูกเลือกจากเทคนิค Evolutionary
Selection ได้แ ก่ texture_mean perimeter_mean
smoothness_mean concavity_mean concave
points_mean symmetry_mean fractal_dimension_
mean texture_se perimeter_se compactness_se
fractal_dimension_se radius_worst texture_worst
perimeter_worst compactness_worst และ symmetry_
worst หลังจากนันจึงได้นาํ คุณลักษณะทัง คุณลักษณะ
มาหาค่ าความถูกต้องในการพยากรณ์การเป็ นมะเร็งเต้านม
ด้วยเทคนิค SVM จากผลการวัดประสิทธิภาพการพยากรณ์
โดยการคัดเลือกคุ ณลักษณะ คุ ณลักษณะด้วยเทคนิ ค
Evolutionary Selection และการหาค่าความถูกต้องในการ
พยากรณ์การเป็ นมะเร็งเต้านมด้วยเทคนิ ค SVM จะได้ค่า
ความถูกต้องในการพยากรณ์การเป็นมะเร็งเต้านมเท่ากับร้อยละ
95.26
. การเปรียบเทียบผลการวัดประสิทธิภาพการ
พยากรณ์การเป็ นมะเร็งเต้านมทัง เทคนิค เป็ นขันตอนการ
นํา ผลที ได้จ ากการวัดประสิ ทธิ ภาพการพยากรณ์ การเป็ น
มะเร็งเต้านมจากคุณลักษณะทีสําคัญจากการคัดเลือกด้วย
เทคนิคต่าง ๆ เทคนิคมาเปรียบเทียบ เพือดูว่าเทคนิคใด
ให้ค่าความถูกต้องในการพยากรณ์การเป็นมะเร็งเต้านมได้เท่าไร
จากผลการทดลองเพื อคั ด เลือกคุ ณลักษณะที
เหมาะสมเพื อปรับปรุ งการพยากรณ์ การเป็ น มะเร็ ง เต้านม
จากการใช้ข ้อมูลผูท้ ดลอง
คน จํานวน คุณลักษณะ
ด้านกายภาพ และใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการคัดเลือกคุณลักษณะ
ทีสําคัญจํานวน เทคนิค ได้แก่ เทคนิค Correlation Based
Feature Selection (CFS) เทคนิค Information Gain (IG)
เทคนิค Gain Ratio (GR) เทคนิค Chi-Square เทคนิค
Forward Selection เทคนิ ค Backward Elimination
และเทคนิค Evolutionary Selection เพือนํามาเปรียบเทียบ
การวัด ประสิ ทธิ ภ าพในการพยากรณ์ มะเร็ งเต้านมด้วยวิธี
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน สรุ ปผลการทดลองดังแสดงใน
ตารางที

56 Royal Thai Air Force Medical Gazette

7. Galavotti, L., Sebastiani, F. and Simi, M. 2000.
“Feature Selection and Negative Evidence in
Automated Text Categorization.”, Proceedings
of KDD-00, 2000.
8. Bing Xue, Mengjie Zhang, Will N. Browne. 2016.
“A Survey on Evolutionary Computation
Approaches to Feature Selection.” IEEE
Transactions on Evolutionary Computation,
Volume: 20 Issue: 4, Aug. 2016
9. William H. Wolberg, W. Nick Street, and Olvi L.
Mangasarian. (1995-11-01). “Breast Cancer
Wisconsin (Diagnostic) Data Set.” UCI Machine
Learning Repository. [online] Available:
http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/
breast+cancer+wisconsin+%28diagnostic%29,
[Accessed : 14/04/2017]
10. ชัชวาล วรวิทย์รตั นกุล และสุ รศักดิ มังสิงห์.
.
“การยืนยันลายเซ็นด้วยวิธีซพั พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน.”,
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ประเทศด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (National Conference on Information
Technology: NCIT) ครังที , - กุมภาพันธ์ .
11. จิรา แก้วสุวรรณ์.
. “การตรวจจับและการแก้ไข
การวางตัวของภาพโดยใช้ซ พั พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน.”,
วิ ทยานิ พ นธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิ ต สาขาเทคโนโลยี
คอมพิ วเตอร์ คณะครุ ศ าสตร์อุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
12. ทรงศักดิ ภู สีอ่อน.
. การประยุ กต์ใช้ SPSS
วิเคราะห์ขอ้ มูลงานวิจยั . มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. เอกสิทธิ พัชรวงศ์ศ ักดา.
. การ
วิเคราะห์ข อ้ มูลด้วยเทคนิ ค ดาต้า ไมน์นิ ง เบืองต้น
(An Introduction to Data Mining Techniques).
กรุงเทพฯ, หน้า - .

Vol. 65 No. 2 May - August 2019

13. เอกสิทธิ พัชรวงศ์ศกั ดา.
. Advanced Predictive Modeling with R & RapidMiner Studio 7.
พิมพ์ครังที . กรุงเทพฯ: เอเชีย ดิจิตอลการพิมพ์.
14. Brian S. Everitt. 2010. Multivariable Modeling
and Multivariate Analysis for The Behavioral
Sciences. Taylor & Francis Group, LLC.
15. Colin Shearer. 2000. “The CRISP-DM Model :
The New Blueprint for Data Mining.”
JOURNAL OF DATA WAREHOUSING,
Volume 5 Number 4, Fall 2000 : p13
16. Jaiwei Han, Micheline Kamber, and Jian Pei.
2012. Data Mining Concepts and Techniques.
New York: Elsevier Inc., page 104.
17. Majid Bahrepour. 2018. “The Forgotten Step in
CRISP-DM and ASUM-DM Methodologies.”
[online] Available: https://sharing.luminis.eu/
blog/the-forgotten-step-in-crisp-dm-and-asumdm-methodologies/, [Accessed : 14/01/2019]
18. Mark A. Hall. 1999. “Correlation-based Feature
Selection for Machine Learning.” Doctor of
Philosophy. Department of Computer Science,
The University of Waikato, Hamilton,
New Zealand.
19. P.-N. Tan, M. Steinbach, and V. Kumar. 2006.
Introduction to data mining. vol. 1: Pearson
Addison Wesley Boston, 2006.

