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บทคดัย่อ 
การพยากรณ์และจ าแนกใบหน้าแบบอตัโนมติัเป็นงานวิจยัท่ี

ท้าทาย มีนักวิจัยมากมายได้ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลท่ีจะระบุเพศจาก
ใบหน้า ปัจจุบนัเทคนิคเหมืองขอ้มูลเขา้มามีบทบาทในการจ าแนกเช่น
Support Vector Machine (SVM), Multilayer Perceptron (MLP), Naïve 
bay งานวิจยัน้ีได้น าเทคนิคเหมืองข้อมูลท่ีนิยมมาใช้ในการจ าแนก
ใบหนา้ของคนจ านวน15คน แต่ละคนมี 10อิริยาบถท่ีแตกต่างกนัออกไป 
จากฐานขอ้มูลใบหน้าของ Yale Center for Computational Vision and 
Control โดยใช้10-fold Cross Validation และใช้ค่าความถูกตอ้ง ค่าเรียก
คืน และค่าเอฟเมเชอในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแต่ละเทคนิคใน
การจ าแนกใบหน้า จากข้อมูลดิบ และจากข้อมูลดิบท่ีมีการแบ่งภาพ
ออกเป็น 2x2, 4x4, 5x5, 8x8, 16x16 ส่วน และจากขอ้มูลท่ีมีการแบ่งภาพ
ออกเป็น 2x2, 4x4, 5x5, 8x8, 16x16 ส่วน แลว้น าไปหาค่าคุณลกัษณะเด่น
ของภาพดว้ยการวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั จากการทดลองพบวา่เทคนิค
MLP สามารถสร้างโมเดลท่ีมีประสิทธิภาพในการท านายมากท่ีสุด ซ่ึง
ให้ผลของค่าความแม่นย  า เท่ากบั 91.4% ผลของค่าเรียกคืน เท่ากบั 91.3% 
และผลของค่าเอฟเมเชอเท่ากบั 91.4% จากขอ้มูลดิบท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งมีการ
แบ่งภาพและหาค่าคุณลกัษณะเด่นของภาพและส าหรับผลการทดลอง
ของการหาค่าคุณลกัษณะเด่นด้วยวิธี PCA และการแบ่งภาพออกเป็น
ขนาดต่างๆ นั้น พบว่า การแบ่งภาพออกเป็นขนาด 2x2 ส่วน ให้ผลการ
ทดลองท่ีดีกวา่ การแบ่งภาพออกเป็น 4x4, 5x5, 8x8, 16x16 ซ่ึงให้ผลของ
ค่าความแม่นย  า เท่ากบั 83.3% ผลของค่าเรียกคืน เท่ากบั 80% และผลของ
ค่าเอฟเมเชอเท่ากบั 80.1% 

 
ค าส าคญั: ซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน, การรู้จ  าใบหน้า, การจ าแนก,การ
วิเคราะห์องคป์ระกอบหลกัค่าคุณลกัษณะเด่น; 
 

Abstract 
Forecasting and automatic face recognition research is 

challenging. Severalresearchers have used data mining technique to 
identify the gender from their faces.Thus, data miningtechniques 
including Support Vector Machine (SVM), MultiLayerPerception 
(MLP), Naïve bay,have played a greater role in classification 
problemsand face recognition.In this paper, those data mining technique 
are employed torecognition 15 people face in difference side from Yale 
Center for Computational Vision and Control10-fold cross 
validation,precision , recall and F-measure were utilized to evaluate the 
performance and effectiveness of SVM, MLP, Naïve bay.The 
experimental results showed the MLP technique can model to predict 
the most effective. The results of the precision rate of 91.4%, 91.3% as 
a result of the recall and the F-Measure of 91.4% of the raw data does 
not need to be divided, and the features of the image. The results of the 
trials of finding the features using PCA and divided into various sizes 
were found to break the image into 2x2 size the better the results. The 
image is divided into 4x4, 5x5, 8x8, 16x16, which gives the effect of 
the precision rate of 83.3%, a result of the recall of 80% and the results 
of the F-Measure of 80.1%. 
Keywords: Support vector machine, Face recognition, classification, 

Principal Component Analysis, The Features;   

 
1. บทน า 

การรู้จ  าใบหนา้มีการศึกษาและพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงการ 
รู้จ  าใบหน้านั้นเป็นเร่ืองท่ียากและทา้ทายในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์
ให้ มีความสามารถด้านการมองเ ห็นให้คล้ายห รือ เ ทียบเท่ ากับ
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ความสามารถของมนุษยม์ากท่ีสุด ในกระบวนการรู้จ  าใบหน้าแบ่งเป็น
กระบวนการท างานหลกัๆ อยูส่องขั้นตอนคือ ขั้นตอนการหาคุณลกัษณะ
เด่นของภาพต้นแบบไว้และขั้นตอนการหาวดัความคล้ายของข้อมูล
ตน้แบบและขอ้มูลทดสอบ 

มีนกัวิจยัมากมายพยายามพฒันาเทคนิควิธีในการรู้จ  าใบหนา้  
และใชข้ั้นตอนวิธีการจ าแนกดว้ยวิธีการต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการรู้จ  ายีห่้อ 
และทะเบียนรถยนต ์โดยใชซ้พัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน(SVM) การน า 
โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) ไปใชก้บั 
เทคโนโลยไีบโอเมตริกส์เพื่อใชใ้นการยนืยนัตวัตน และการใช ้Naïve  
Bayในการจ าแนกภาพยานพาหนะ[1,2] 

ดังนั้ นในงานวิจัยน้ีจึงได้น าเสนอการจ าแนกข้อมูล ด้วย
ขั้นตอนวิธี Support Vector Machine, Multilayer Perceptron และ Naïve 
โดยจะใช้การทดสอบความถูกตอ้งของโมเดลจ าแนกขอ้มูลแบบ K-fold 
Cross Validation ท่ีค่อนขา้งไดผ้ลดีในแง่ของความถูกตอ้งเพราะจะท าให้
จ  านวนของขอ้มูลทั้งหมด ไดผ้า่นขั้นตอนการจ าแนก[3] 

 

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องในงานวจิยั 
2.1 ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 

ซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine: SVM) 
เป็นเคร่ืองมือส าหรับการเรียนรู้แบบใหม่บนพ้ืนฐานของการเรียนรู้ทฤษฎี
ทางสถิติซ่ึงให้ประสิทธิภาพท่ีดีกว่าวิธีการโดยทัว่ไปส าหรับปัญหาใน
การจ าแนกขอ้มูล  หลกัการของ SVM คือ ใช้เพ่ือหาระนาบการตดัสินใจ
ในการแบ่งขอ้มูลออกเป็นสองส่วน โดยใช้สมการเส้นตรงเพ่ือแบ่งเขต
ขอ้มูล 2 กลุ่มออกจากกกัน โดยจะพยายามสร้างเส้นแบ่งตรงก่ึงกลาง
ระหวา่งกลุ่มให้มีระยะห่างระหวา่งขอบเขตของทั้งสองกลุ่มมากท่ีสุด  

 SVM จะใช้ฟังก์ชั่นแม็ปส าหรับยา้ยขอ้มูลจาก Input Space 
ไปยงั Feature Space และสร้างฟังก์ชัน่วดัความคลา้ยท่ีเรียกว่า เคอร์แนล
ฟังก็ชัน่ บน Feature Spaceเหมาะส าหรับขอ้มูลท่ีมีมิติของขอ้มูลสูง  

 โดยก าหนดให้  
 (Xi,Yi),…,(Xn,Yn) เป็นตวัอยา่งท่ีใชส้ าหรับการสอน  
  n  คือ จ  านวนขอ้มูลตวัอยา่ง  
  m คือ จ  านวนมิติขอ้มูลเขา้ 
  y  คือ ผลลพัธ์ท่ีมีค่า +1 หรือ -1  
 ดงัสมการ 
 
(Xi,Yi),…,(Xn,Yn) เม่ือ X ∈ Rm, y ∈{+1,-1} (1) 

 
 ส าหรับปัญหาเชิงเส้น มิติขอ้มูลขนาดสูงไดถู้กแบ่งออกเป็น 2 

กลุ่ม โดยระนาบตดัสินใจ สามารถค านวณไดด้งัสมการ  
 

(W*X)+b = 0  (2)
  

 เม่ือ W คือค่าน ้ าหนกั และ b คือค่า bias สมการ ใช้ส าหรับ
จ าแนกประเภทของขอ้มูล 

 
(W*X)+b > 0 ถา้ Yi= +1 และ (W*X)+b < 0   (3) 
ถา้ Yi= -1 
 
 อยา่งไรก็ตาม SVM มีเคอร์แนลฟังขัน่ ท่ีผูส้ามารถประยกุตใ์ช้

ในการแกปั้ญหาไดห้ลายวิธี[4] 

2.2 โครงข่ายประสาทเทยีมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายช้ัน 
โครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายชั้น (Multi-

layer Perceptron: MLP) ถูกพฒันาในตน้ปี 1970โดยจากหลายๆ แหล่ง
และเป็นการท างานพฒันาร่วมกนัอยา่งอิสระ มีลกัษณะตน้แบบคือ จะมี
จ านวนอินพุต (Input Layer) ซ่ึงลกัษณะของโครงข่ายประสาทเทียมนั้น 
ไม่มีขอ้จ ากดัทางทฤษฏีต่อจ านวนของชั้นซ่อน แต่ตามแบบตน้ฉบบัจะมี
เพียงหน่ึงชั้ นหรือสองชั้ นเท่านั้ น โดยบสงการท างานท่ีแก้ปัญหาท่ี
ซบัซอ้นจะตอ้งมีอยา่งน้อยท่ีสุดส่ีชั้น (สามชั้นซ้อน กบัหน่ึงชั้นเอาทพ์ุต) 
แต่ละชั้นเช่ือมต่อกบัชั้นท่ีตามมา [5] 

 

 

 

รูปท่ี 1 โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น[5] 

2.3 Naive Bayes 
Naïve Bayes (NB) เป็นอลักอริทึมท่ีถูกน ามาใช้กนัอย่าง

แพร่หลายในงานจ าแนกเอกสาร และให้ผลดีในการจ าแนก โดยท่ี Naïve 
Bayes เร่ิมจากแต่ละอินสแตนซ์ x ซ่ึงจดัอยู่ในรูปเวกเตอร์ของค่า
คุณลกัษณะทุกคุณลกัษณะ <a1, a2, …aa> 

โดยท่ี Target Value ของแต่ละอินสแตนซ์เป็นค่าใดๆ ภายใน
เซต V (V มีสมาชิกเป็นค่า Target Value ต่างๆ) การเรียนรู้โดยใช้การ
จ าแนกโดย Naïve Bayes สุดทา้ยแลว้จะไดค้วามน่าจะเป็น 

ขอ้มูลป้อนเขา้ 

 ขอ้มูลส่งออก 

ชั้นแอบแฝง 
ชั้นรับขอ้มูลป้อนเขา้ ชั้นส่งขอ้มูลออก 

 

ชั้นรับขอ้มูลส่งออก 

ขอ้มูลส่งออก 
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เ ง่ือนไขของแต่ละคุณลักษณะท่ีใช้ในการท านาย Target 
Value หรือ Class ของอินสแตนซ์ใหม่ท่ีเขา้มาใช้การจ าแนกชนิดน้ี อน่ึง
การจ าแนกโดย Naïve Bayes ท่ีจะเป็นไปตามสมการ 

 
V_MAP=  argmax/(V_j∈V) P(V_j |a_1,a_2,…a_n) (4) 
 
ในการพิจารณาสมการดังกล่าวให้มาใช้งานง่ายข้ึน จะใช้

สมมติฐานท่ี แต่ละคุณลกัษณะท่ีทราบTarget Value P(ai|Vj)[6] 

2.3 การแบ่งพื้นทีข่องภาพใบหน้า 
การแบ่งพ้ืนท่ีของภาพใบหน้าวิธีการแบ่งพ้ืนท่ีภาพใบหน้า

เพ่ือหาค่าคุณลักษณะเด่นในการรู้จ  า โดยจะแบ่งพ้ืนท่ีภาพใบหน้า
ออกเป็นขนาด 2x2, 4x4,5x5,8x8,16x16[7] 

 
 
 
 

 
 
 
 
รูปที่ 2 ตวัอยา่งการแบ่งภาพเป็นขนาดต่างๆขนาด 2x2 ส่วน 4x4 ส่วน

ขนาด 5x5 ส่วน ขนาด 8x8 ส่วน และขนาด 16x16 ส่วน 

 

จากนั้นจึงน าแต่ละส่วนของภาพท่ีแบ่งมาอ่านค่าPixel ของ
ภาพออกมาเพ่ือจะน าค่าPixel ท่ีไดม้าหาคุณลกัษณะเด่นของภาพ 

 

 

 

 

 
 
 

รูปที่ 3 ตวัอยา่งค่าของภาพแต่ละ Pixel 

 
 
 

2.3 การหาลกัษณะเด่นของภาพใบหน้า 
งานวิจยัน้ีไดน้ าเสนอการวิธีการหาค่าคุณลกัษณะเด่นของภาพ

ใบหนา้ โดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั (PCA) เป็นวิธีท่ีใชท้ฤษฎี
ใบหนา้ไอเกน ขั้นตอนการท างานดงัน้ี 

1.ท าการแปลงโครงสร้างเมตริกซ์ขอ้มูลไปเป็นเวกเตอร์ 1 
แถว 

2.ค  านวณหาไอเกนเวกเตอร์ท่ีสอดคลอ้งกนักบัค่าไอเกน โดย
การน าขอ้มูลภาพเรียงต่อกนัเป็นเวกเตอร์ 1 มิติแลว้ไปค านวณหาค่าเฉล้ีย
ของภาพในแต่ละหลกั และค่าความแปรปรวนร่วมของขอ้มูล เมตริกซ์โค
วาเรียนซ์ (Covariance Matrix) จากนั้นจึงน าค่าเฉล่ียท่ีค  านวณได ้มา
ค านวณหาค่าความเบียงเบนมาตรฐานของภาพ 

3.ค่าไอเกนและไอเกนเวกเตอร์ เพ่ือน าไปท าการรู้จ  าโดยการ
แปลงเมตริกซ์ภาพ   ขนาด 1 แถว โดยการน าแต่ละแถวของเมตริกซ์ภาพ
มาเรียงต่อกนัเป็นเวกเตอร์ 1 มิติเรียงล าดบัไอเกนเวกเตอร์ท่ีสอดคลอ้งกบั
ค่าไอเกนจากมากไปนอ้ย แลว้คดัเอาเฉพาะค่าท่ีไม่เท่ากบัศูนย ์แลว้ท าการ
สกดัเอาลกัษณะเด่นของภาพ เพ่ือน าไปใชใ้นการรู้จ  า 

ดงันั้นเม่ือภาพผ่านกระบวนการ PCA แลว้ จะไดผ้ลลพัธ์เป็น
ไอเกนเวกเตอร์และค่าไอเกน ซ่ึงไอเกนเวกเตอร์ท่ีมีค่าสมนยักบัค่าไอเกน
ท่ีมีค่าสูงๆ จะเป็นการดึงขอ้มูลท่ีมีความถ่ีต  ่า (เป็นขอ้มูลของภาพใบหนา้) 
และค่อนขา้งมีความเสถียรภาพสามารถน ากลบัมาสร้างเป็นภาพใบหนา้
ไดอี้กคร้ังเรียกว่า ภาพใบหนา้ไอเกน[8] 

2.4 การวดัประสิทธิภาพขั้นตอนวธีิในการรู้จ าใบหน้า 
ในขั้นตอนน้ีผูวิ้จยัจะท าการประเมินผลจากประสิทธิภาพการ

รู้จ  าใบหนา้จากภาพปกติท่ีไม่มีแบ่งภาพ และจากภาพท่ีมีการแบ่งภาพ 
และจากภาพท่ีมีการแบ่งภาพพร้อมหาค่าคุณลกัษณะเด่นของภาพดว้ยวิธี 
PCA  

ซ่ึงในงานวิจยัน้ีจะท าโดยการเลือกสุ่มขอ้มูลแบบ K-Fold 
Cross Validation ท่ี k=10 คือแบ่งขอ้มูลออกเป็น 10 กลุ่ม แลว้ให้ท  าการ
ใชก้ลุ่มมาเป็นกลุ่มขอ้มูลการทดสอบ ส่วนท่ีเหลือคือ k-1 น ามาใชเ้ป็น
กลุ่มขอ้มูลการเรียนรู้ แลว้จะท าการวนเป็นจ านวน k รอบ โดยจะเปล่ียน
กลุ่มทดสอบไปเร่ือยๆ ตามล าดบัจนครบ โดยวิธีน้ี จะท าให้จ  านวนของ
ขอ้มูลทั้งหมด ไดผ้า่นขั้นตอนการจ าแนก ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะนิยมใช ้10-
Fold [3] 

1.  ค่าความแม่นย  า (Precision)  
 เป็นค่าท่ีแสดงถึงความถูกตอ้งของการจ าแนก

ใบหนา้จากใบหนา้ท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั 
 

Precision (P)= 
จ านวนใบหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีคน้เจอ

จ านวนใบหนา้ท่ีคน้เจอทั้งหมด
x100               (5) 

89 87 76 78 

67 89 65 56 

67 45 69 78 

45 93 79 80 
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2.  ค่าเรียกคืน (Recall)  
 เป็นค่าท่ีแสดงถึงความถูกตอ้งของการจ าแนก

ใบหนา้จากใบหนา้ทั้งหมด 
 

Recall (R)= 
จ านวนใบหน้าท่ีเก่ียวขอ้งท่ีคน้เจอ

จ านวนใบหน้าท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด
x100 (1) 

3.  ค่า F-Measure  
 เป็นการวดัประสิทธิภาพโดยรวมของแบบจ าลอง 
 

F-Measure = 
   

   
x100  (7) 

 

3.สรุป 
การวดัประสิทธิภาพของเทคนิคจ าแนกต่างๆ โดยเทคนิค

วิธีการจ าแนก MLP สามารถสร้างโมเดลท่ีมีประสิทธิภาพในการท านาย
มากท่ีสุด ซ่ึงให้ผลของค่าความแม่นย  า เท่ากบั 91.4% ผลของค่าเรียกคืน
เท่ากบั 91.3% และผลของค่า F-measure เท่ากบั 91.4% จากขอ้มูลดิบท่ีไม่
จ  าเป็นตอ้งมีการแบ่งภาพและหาค่าคุณลกัษณะเด่นของภาพ 

และส าหรับผลการทดลองของการหาค่าคุณลกัษณะเด่นดว้ย
วิธี PCA และการแบ่งภาพออกเป็นขนาดต่างๆ นั้น พบว่า การแบ่งภาพ
ออกเป็นขนาด 2x2 ส่วน ให้ผลการทดลองท่ีดีกว่า การแบ่งภาพออกเป็น 
4x4, 5x5, 8x8, 16x16ซ่ึงให้ผลของค่าความแม่นย  าเท่ากบั 83.3% ผลของ
ค่าเรียกคืนเท่ากบั 80% และผลของค่า F-measure เท่ากบั 80.1% 
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