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บทคัดย่อ
ปั จ จุ บ ัน การตรวจจับ กิจ กรรมของมนุ ษ ย์เ ป็ น หัว ข้อ วิจ ัย ที่มีค วามสํ า คัญ อย่ า งมาก เนื่ อ งจาก
ความสามารถในการตรวจจับ กิจ วัต รประจํ า วัน ของมนุ ษ ย์จ ะช่ ว ยเพิ่ม ขีด ความสามารถของ
แอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์วชิ นั มีหลายวิธกี ารทีพ่ ยายามรวมคําศัพท์จากเนื้อหาภายในภาพเข้า
กับวิธกี ารทางสถิตเิ พื่อใช้ในการจําแนกรูปแบบท่าทางกิจกรรม และยังมีหลายวิธกี ารทีพ่ ยายามใช้
การเรียนรูแ้ บบมีผสู้ อนในการแยกแยะกิจกรรมของมนุษย์ ทําให้ยงั มีขอ้ จํากัดทีผ่ กู ติดกับเนื้อหาหรือ
คําอธิบายในภาพ แต่อย่างไรก็ตามยังคงเป็ นหัวข้อทีท่ า้ ทายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทถ่ี ูกต้องมากขึ้น ใน
งานวิจยั นี้ได้นําเสนอการจําแนกท่าทางกิจวัตรประจําวันของมนุ ษย์ดว้ ยการเรียนรูแ้ บบมีผสู้ อนโดย
ใช้วธิ กี ารแจกแจงแบบเกาส์ด้วยการประมาณค่าคาดหมายสูงสุด ได้แบ่งขัน้ ตอนการดําเนินงาน
วิจยั ออกเป็ น 4 ส่วนหลัก ดังนี้ (1) การเตรียมข้อมูล ภาพ (2) การกําหนดรูปแบบข้อมูล ด้วยการ
แจกแจงแบบเกาส์ (3) การประมาณค่าคาดหมายสูงสุด และ (4) การวัดประสิทธิภาพการทํางาน
ซึ่ง ได้ใ ช้ฐ านข้อ มูล มาตรฐานและจํา แนกกิจ กรรมออกเป็ น 12 กลุ่ ม ที่มีส ภาพแวดล้อ มพื้น หลัง
แตกต่ างกัน จากผลการทดลองได้ค่าเฉลี่ย ความถู ก ต้อ งสูง ถึง 84.6% สําหรับ การทดลองด้ว ย
คําศัพท์ 150 คํา
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ABSTRACT
In recently, automatic detection of human activities has gained importance in a research
topic due to the individual nature of the activities. Ability to monitor of human daily activities
will enhance the capabilities of an application in computer vision. Combination of visual
keyword embedding models and a statistical semantic prior model have been recently
proposed in the task of mapping images to their contents. Many techniques were proposed
to identify activities with supervised dictionary creation methods based on both supervised
information with scene description, advantages and limits the discriminative power of the
resulting visual words. However, it is a very challenging issue and none of the existing
methods provides robust results. In this paper, we propose to classify a human daily activities
supervised by learning algorithm based on a Gaussian Mixture model (GM) optimizing with
an Expectation-Maximization-based (EM) approach. The approach is composed of four main
phases: (1) data preprocessing (2) constructing the modeling with Gaussian distribution
(3) Expectation-Maximization (4) measurement and evaluation. We test our model in a
publicly available data-set that classify into twelve different daily activities performed by
different environment background. This proved to be the case as GMEM with 150 keywords
reached average accuracy of  84.6%. The experimental results indicate that our proposed
approach offers significant performance improvements in the classification of human daily
activities.
KEYWORDS: image processing, gussian mixture models, expectation maximization, human
daily activities
1. บทนา
ปั จจุบนั การรูจ้ ําท่าทางมนุ ษย์ (human activity recognition) เป็ นวิธกี ารที่เข้ามาแทรกอยู่ใน
ชีวติ ประจําวัน ไม่ว่าจะเป็ นการนํ ามาใช้ในการวิเคราะห์กิจกรรม ตรวจสอบลักษณะท่าทางของ
มนุ ษย์ท่เี กิดขึ้นในกิจวัตรประจําวัน ไม่ว่าจะเป็ นการจัดเก็บข้อมูลท่าทางสําหรับการรักษาผูป้ ่ วย
หรือกิจกรรมในที่สาธารณะเพื่อรักษาความปลอดภัย สามารถนํ ามาประยุกต์เพื่อใช้ในการฝึ กฝน
สําหรับนักกีฬาให้อยู่ในท่าทางทีเ่ หมาะกับกีฬาประเภทนัน้ ๆ และจะพบอยู่ในหลายแอปพลิเคชัน
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อย่ า งหลีก เลี่ย งไม่ไ ด้ การวิเ คราะห์กิจ กรรมของมนุ ษย์เ พื่อ นํ า มาใช้ใ นการดํา เนิ น การควบคุ ม
ตรวจจับพฤติกรรมของมนุ ษย์โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนํ ามาใช้ในการวิเคราะห์ [1-3] เช่น
การควบคุมความปลอดภัย (security control) กระบวนการเฝ้ าระวัง (surveillance processes) การ
ตรวจสอบกิจกรรม (monitor activity) หรือ การดูแลสุขภาพผู้ป่ วย (processes of monitoring a
patients’ health) เป็ นต้น ประกอบกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและประสิทธิภาพการ
ประมวลผลในระบบเวลาจริง ที่รวดเร็ว อุปกรณ์ และกล้องดิจทิ ลั ที่มรี าคาถูก ลง กระบวนการรู้จํา
ท่าทางมนุ ษย์เข้ามามีบทบาทต่อการดํารงชีวติ ประจําวันและทําให้หลายองค์กรนํามาประยุกต์ใช้ใน
งานในหลากหลายส่วน จึงทําให้มีงานวิจ ยั หลายกลุ่ มพัฒนาวิธีก ารประมวลผลเชิงลึกเพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานด้วยการนํ าเทคโนโลยีของ การเรียนรู้เครื่อง (machine learning) และ
การจดจํารูปแบบ (pattern recognition) [4] เพื่อใช้ในการจําแนกกิจกรรมของมนุ ษย์ จะนิยมใช้
คุณลักษณะทีไ่ ด้จาก ค่ากลาง (mean) ฟูเรียทรานสฟอร์ม (Fourier transforms) และการแทนด้วย
สัญ ลัก ษณ์ หรือ การแบ่ง ส่วนขอข้อมูลและจากการเรีย นรู้เ พื่อ นํ ามาใช้ในการจําแนกต่อไป แต่
อย่างไรก็ตามวิธกี ารในรูปแบบนี้ ยงั มีขอ้ จํากัดที่จําเป็ นต้องพิจารณา สําหรับการประมวลผลการ
วิเคราะห์กจิ กรรมของบุคคลจากภาพได้มกี ารนําข้อมูลเข้าสูร่ ะบบประมวลผลแบบอัตโิ นมัตแิ ทนการ
บันทึกข้อมูลกิจกรรมด้วยระบบทํามือ (manual) จะเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานมากกว่า และลด
ข้อผิดพลาดได้ดว้ ยการประมวลแบบอัตโิ นมัติ ดังนัน้ เริม่ มีการสกัดข้อมูลด้วยเซ็นเซอร์บนร่างกาย
[5] ทีเ่ รียกว่า Body Sensor Networks ทําให้สามารถบันทึกข้อมูลได้จํานวนมากขึน้ และข้อมูลถูก
นํามาใช้งาน การรูจ้ าํ กิจกรรมมนุษย์ (Human Activity Recognition) [6, 7] เป็ นการสกัดข้อมูลจาก
ตําแหน่ งหรือมุมจากสัดส่วนของร่างกาย หรือข้อมูลแรงเฉื่อยจากการเคลื่อนไหวของมนุ ษย์ใน
การทําแต่ละกิจกรรมได้นํามาเรียนรูแ้ ละสร้างรูปแบบทางสถิตเิ พื่อการรูจ้ ํากิจกรรมของมนุ ษย์ จาก
การหาส่วนทีเ่ ด่นของท่าทางจากลําดับท่าทางทัง้ หมดด้วย การเรียนรูส้ ร้า งความสัมพันธ์ของลําดับ
ท่าทางจากเหตุการณ์ยอ่ ย รูปแบบทางสถิตทิ น่ี ิยมนํามาใช้ [8, 9]
ในปั จจุบนั ยังคงมีวธิ กี ารต่าง ๆ เพื่อนํ ามาใช้แก้ไขปั ญหาและเชื่อมโยงความหมายของภาพ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับกิจกรรมมนุ ษย์ ข้อมูลกิจกรรมได้มาจากการสกัดคุณลักษณะ
[10-12] ประกอบด้วย การแปลงข้อมูลโดเมนความถี่ (time-frequency transformation) ข้อมูลเชิง
สถิติ (statistical approaches) ทีไ่ ด้มาจากค่ากลางและความแปรปรวนของโดเมนตามลําดับเวลา
และ กระบวนการวิธีการจําแนกข้อมูลทัวไป
่ เช่น ต้นไม้ตดั สินใจ (decision trees) การคํานวณ
เพื่อนบ้านใกล้ทส่ี ุด (k-Nearest Neighbour) โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซฟตรอนแบบหลายชัน้
(multilayer perceptron) วิ เ คราะห์ ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ค (logistic regression) และ ซัพ พอร์ ต
เวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machines) โดยข้อมูลจะได้จากการเรียนรูแ้ ละระบุกจิ กรรมต่าง ๆ
จากคุณลักษณะทีก่ ําหนดไว้ การเรียนรูแ้ บบทัวไปที
่ ม่ กี ารสกัดข้อมูลโดยตรงจากข้อมูลทีถ่ ูก รับเข้า
มายังคงเป็ นวิธกี ารทีถ่ ูกนํ าเข้ามาใช้ในการเรียนรูเ้ ชิงลึก (Deep learning approaches) [13, 14] เช่น
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โครงข่า ยความเชื่อ แบบลึก (Deep Belief Networks) หรือ แมชชีน โบลทซ์ ม ัน น์ เ ชิง ลึก (Deep
Boltzmann Machines) การเพิม่ ลําดับชัน้ ของโหนดสําหรับการจําแนกและการเพิม่ ความซับซ้อน
ของการประมวลผลยังสามารถช่วยทําให้ประสิทธิภาพดีขน้ึ เช่น Zeng et al [15] ได้นําโครงข่าย
ประสาทแบบคอนโวลูชนั (Convolutional Neural Networks) และได้เพิม่ ลําดับชัน้ การกรองข้อมูล
(max-pooling layers) เพื่ อ สกั ด ข้ อ มู ล จากข้ อ มู ล ที่ ร ั บ เข้ า Alsheikh et al [16] ได้ ป รั บ ปรุ ง
ความสามารถของการรูจ้ าํ ทําการรูจ้ าํ กิจกรรมมนุ ษย์ดว้ ยการใช้การเรียนรูเ้ ชิงลึกจากหลายลําดับชัน้
ที่ซ่ อ นตัว (Hidden Layer) และยัง ได้ มีก ารผสมผสานกับ การเรีย นรู้ เ ชิง ลึก และ แบบจํ า ลอง
มาร์คอฟซ่อนเร้น (hidden Markov model approach) แต่อย่างไรก็ตามยังไม่ได้แก้ไขประสิทธิภาพ
โดยรวมของระบบ Ordonez et al [17] ได้ทดลองการตรวจจับท่าทางด้วย หลักทางสถิตแิ บบเบย์
บนพื้นฐานของการตรวจจับรูปแบบกิจกรรมในชีวิตประจําวันจากตัวเซ็นเซอร์ภายในบ้านตาม
ช่ ว งเวลาต่ า ง ๆ บนท่ า ทางของมนุ ษ ย์ ที่เ กิด ขึ้น แต่ อ ย่ า งไรก็ต ามโดยส่ ว นใหญ่ กิจ กรรมเกิด
การทับซ้อนกันของวัตถุจึงเป็ นปั ญหาที่ทําให้เกิดความตี ความที่ผิดพลาดของค่าความถู ก ต้อ ง
ดัง นั น้ ในงานวิจ ัย นี้ จึง ได้ นํ า เสนอการจัด กลุ่ ม ภาพกิจ กรรมของมนุ ษ ย์ ต ามคุ ณ ลัก ษณะของ
ความหมายจากคําศัพท์ ด้วยหลักการความน่ าจะเป็ นโดยการสร้างกฏความเหมือนของคํา จาก
พจนานุ กรมคําศัพท์ทส่ี มั พันธ์กบั หลักการทางสถิติ โดยใช้วธิ กี ารแบ่งกลุ่มด้วยวิธกี ารแจกแจงผสม
แบบเกาส์ (Gaussian Mixture Model: GM) และประมาณค่ า พารามิเ ตอร์ ด้ว ยกระบวนการค่ า
คาดหมายสูงสุด (Expectation-Maximization: EM)
2. ขัน้ ตอนการจาแนกท่าทางกิ จวัตรประจาวันของมนุษย์
งานวิจ ัย นี้ ไ ด้ พ ัฒ นาวิธี ก ารจํ า แนกข้ อ มู ล กิ จ วัต รประจํ า วัน ของมนุ ษ ย์ ได้ แ บ่ ง ขัน้ ตอน
การดําเนินงานวิจยั ออกเป็ น 4 ส่วนหลักดังนี้ (1) การเตรียมข้อมูล ภาพ (data preprocessing)
(2) การกํ า หนดรูป แบบข้อ มูล ด้ว ยการแจกแจงผสมแบบเกาส์ (generate data from Gaussian
Mixture Model) (3) การประมาณค่าคาดหมายสูงสุด (Expectation-Maximization) และ (4) การวัด
ประสิทธิภาพการทํางาน (measurement and evaluation) ดังแสดงในรูปที่ 1
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รูปที่ 1 ขัน้ ตอนการเรียนรู้ด้วยการแจกแจงผสมแบบเกาส์และประมาณค่ าคาดหมาย
สูงสุด
2.1 การเตรียมข้อมูลภาพ
ปั จจุบนั มีหลายกลุ่มวิจยั ทีไ่ ด้จดั ทําฐานข้อมูลภาพกิจกรรมมนุ ษย์ [18-23] ทัง้ ในรูปแบบข้อมูล
ภาพนิ่ ง และภาพเคลื่ อ นไหว ข้ อ มู ล ที่ จ ัด เก็ บ จะอยู่ ใ นรู ป แบบของโดเมนเวลาที่ ส ัม พัน ธ์
สภาพแวดล้อม และวัตถุในภาพโดยรอบในรูปแบบของคําศัพท์ บางชุดข้อมูลอาจจะมีความต่างกัน
ในรูปแบบของอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการบันทึกข้อมูล แต่สว่ นใหญ่จะอยู่บนท่าทางพืน้ ฐานของมนุ ษย์ เช่ น
ยืน (stand) เดิน (walk) นัง่ (sit) นอน (sleep) เป็ นต้น และบางกลุ่มมีการปรับเปลีย่ นตามรูปแบบ
การเคลื่อ นไหว เช่ น วิ่ง (running) ปั น่ จัก รยาน (cycling) รีด ผ้า (ironing) พายเรือ (rowing)
วิ่ ง เหยาะ (jogging) กระโดด (jumping) เป็ นต้ น สํ า หรั บ การทดลองนี้ จึ ง มี ก ารคั ด เลื อ ก
ฐานข้อมูลภาพกิจกรรมต่าง ๆ เฉพาะภาพถ่ายบุคคลทีม่ กี ารทํากิจกรรมอย่างเด่นชัด และมีความ
สมบูรณ์ของวัตถุและคําศัพท์ชดั เจนตามกลุ่มทีต่ อ้ งการ ดังนัน้ จะคัดเลือกข้อมูลภาพจากฐานข้อมูล
กิจกรรมมาตรฐาน Pascal VOC [20] และ MS COCO [21, 22] ด้วยสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน
เช่น สถานทีท่ าํ งาน (office) ห้องครัว (kitchen) ห้องนอน (bedroom) ห้องนํ้า (bathroom) กลางแจ้ง
(outdoor) และห้องนังเล่
่ น (living room) ดังแสดงในรูปที่ 2
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รูปที่ 2 ตัวอย่างภาพกิ จกรรมจากฐานข้อมูล Pascal VOC [23] และ MS COCO [21, 22]
2.2 กาหนดรูปแบบข้อมูลด้วยการแจกแจงแบบเกาส์
โดยทัวไปวิ
่ ธีท่นี ิยมสําหรับ การแบ่งกลุ่มคือวิธี K-means clustering [23] เป็ นการสร้างกลุ่ม
ข้อ มูล จากค่ า เฉลี่ย ที่ใ กล้ก ัน เป็ น การกํา หนดจุ ด สุ่ม ออกไปตามตํ า แหน่ ง ศู น ย์ก ลางและคํานวน
ค่าเฉลีย่ ของจุดทัง้ หมดเพื่อหาตําแหน่ งกึง่ กลางตามจํานวนกลุ่มทีต่ อ้ งการ แต่ละกลุ่มข้อมูลได้จาก
การคํานวณเพื่อหาค่าใกล้ใดทีใ่ กล้กบั จุดศูนย์กลางมากทีส่ ุด ด้วยการทําซํ้าไปเรื่อย ๆ จนสามารถ
แยกกลุ่มข้อมูลออกมาได้ดที ส่ี ุด แต่วธิ กี ารนี้จะการจัดกลุ่มขึน้ กับการวัดค่าความต่างกันด้วยวิธกี าร
Euclidean Distance หรือ Manhattan Distance ของข้อมูล [24] ดังนัน้ ถ้าค่าความต่างของข้อมูลที่
ถูกจัดไว้ภายในกลุ่มเดียวกันมีค่าทีน่ ้อยหรือค่าทีใ่ กล้เคียงกันมาก แสดงถึงการจัดกลุ่มข้อมูลทีด่ ี ซึง่
จะเหมาะสมกับค่าข้อมูลทีม่ กี ารเปรียบเทียบค่าความหมายเป็ นตัวเลข แต่สาํ หรับ การแจกแจงผสม
แบบเกาส์ (Gaussian Mixture Model: GM) [25, 26] สามารถจัดการแต่กลุ่มคัสเตอร์ ด้วย ความ
น่ าจะเป็ นของข้อมูลที่เกิดขึ้น สําหรับงานวิจยั นี้มกี ารใช้คําศัพท์ในฐานข้อมูล ทําให้คําที่มคี วาม
ใกล้เคียงกันจะไม่ถูกจํากัดเฉพาะหรือเฉพาะเจาะจงจนเกินไป และยังสามารถหลีกเลี่ยงการเกิด
เหตุการณ์ overfitting ได้ด้วย รูปแบบการแจกแจงผสมแบบเกาส์ ถูกสร้างรูปแบบข้อมูล 𝑖. 𝑖. 𝑑
ด้ ว ยการกํ า หนดข้อ มู ล จากฟั ง ก์ ช ัน ความหนาแน่ น ของความน่ า จะเป็ น ( Probability Density
Function) การกระจายตัวของข้อมูลในแต่ละกลุ่มคัสเตอร์ดว้ ยการแจกแจงด้วยรูปแบบ GM โดย
การกํ า หนด Θ = {𝜃𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝐼} เมื่อ 𝜃𝑖 = {𝜇𝑖 , Ε𝑖 , 𝜔𝑖 } เป็ น รูป แบบพารามิเ ตอร์ท่ี 𝑖 ของ
เกาส์เซียนซึง่ สอดคล้องกับคัสเตอร์ 𝑠𝑖 สามารถเขียนเป็ นสมการของความน่ าจะเป็ น 𝑥𝑘 ∈ 𝑋 ได้
ดังนี้
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(1)

𝑝(𝑥𝑘 |Θ) = ∑𝐼𝑖=1 𝜔𝑖 × 𝑁𝜇𝑖 ,Ε𝑖 (𝑥𝑘 ),

โดยกําหนดให้ขอ้ มูลในฐานข้อมูลภาพเป็ น 𝑋 = {𝑥𝑘 |𝑘 = 1, … , 𝑛, 𝑥𝑘 ∈ ℝ𝐷 }, เมื่อ 𝑛 เป็ น
จํานวนข้อมูล และ 𝐷 แทนมิติของข้อมูล 𝐶 = {𝑐𝑗 |𝑗 = 1, … , 𝑅} แทนกลุ่มข้อมูล เมื่อข้อมูล 𝑋
จะถูกป้ ายกํากับ (labeled) เป็ นคําศัพท์ทป่ี ระกอบด้วย ท่าทางพืน้ ฐาน ท่าทางกิจวัตรประจําวันเวลา
สถานที่ช่อื วัตถุ และสภาพแวดล้อมภายนอก รวมทัง้ คุณลักษณะอื่นที่ไม่ใช่คําศัพท์ดงั แสดงใน
รูปที่ 3 และ 𝑆 = {𝑠𝑖 |𝑖 = 1, … , 𝐼} แทนชุดข้อมูลคัสเตอร์ เมื่อให้ 𝐼 > 1 และ 𝜇𝑖 เป็ นค่ากลาง
(mean) Ε𝑖 เป็ นค่าความแปรปรวน (variance) และ 𝜔𝑖 เป็ นค่านํ้ าหนักของตําแหน่ งชุดข้อมูลที่ 𝑖
และการกระจายแบบเกาเสีย้ น (Gaussian distribution) ถูกแทนด้วย 𝐺𝜇,Ε (𝑥)
𝐺𝜇,Ε (𝑥) =

1
√(2𝜋)𝐷/2 |Ε|

1

𝑒𝑥𝑝 {− (𝑥 − 𝜇)′ ∑−1(𝑥 − 𝜇)}
2

(2)

สํา หรับ โมเดล GM ค่ า ของความน่ า จะเป็ น ภายหลัง (Posterior Probability) 𝑝(𝑠𝑖 |𝑥𝑘 , 𝛩)
สามารถเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
𝑝(𝑖𝑠𝑖 |𝑥𝑘 , 𝛩) =

𝜔𝑖 ×𝑝(𝑥𝑘 |𝑠𝑖 ,𝜃𝑡 )
,
∑𝑡 𝜔𝑡 ×𝑝(𝑥𝑘 |𝑠𝑡 ,𝜃𝑡 )

เมือ่ ∑𝑖 𝜔𝑡 = 1, เมือ่ กําหนดให้คา่ ความน่าจะเป็ น
ของเกาส์เซียนมีคา่ เป็ น 𝐺𝜇𝑖,Εi (𝑥𝑘 ) จากสมการที่ (2)

𝑝(𝑥𝑘 |si , 𝜃𝑖 )

(3)
สําหรับ 𝑥𝑘 ในตําแหน่งที่ 𝑖

รูปที่ 3 ตัวอย่างป้ ายกากับบนภาพกิ จกรรม ประกอบด้วยคาศัพท์จากฐานข้อมูลภาพ MS
COCO [21, 22]
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2.3 การเรียนรู้แบบมีผสู้ อนด้วยการแจกแจงผสมแบบเกาส์
รูปแบบของการเรียนรูม้ ที งั ้ การเรียนรูแ้ บบมีผสู้ อน (unsupervised learning) และไม่มผี ูส้ อน
(supervised learning) [24] สําหรับการแบ่งกลุ่มแบบไม่มผี สู้ อนนัน้ จะทําให้เกิดหลายกลุ่มย่อยและ
บางครัง้ กลุ่มทีไ่ ด้เป็ นกลุ่มทีไ่ ม่ได้สนใจทําให้ยากแก่การควบคุม โดยเฉพาะการหาความคล้ายกันใน
ความหมายในรู ป แบบของคํ า ศัพ ท์ ท่ีมีค วามต่ า งกัน ของพยัญ ชนะ (stone และ rock มีค วาม
คล้า ยกัน ) ดัง นั น้ ในงานวิจ ัย นี้ ไ ด้เ ลือ กการเรีย นรู้แ บบมีผู้ส อน ด้ว ยการนํ า คํ า ศัพ ท์ ท่ีไ ด้จ าก
พจนานุ กรมฐานข้อมูลเข้ามาเรียนรูเ้ พื่อจัดกลุ่มตามความหมายทีต่ ้องการ ดังแสดงในรูปที่ 3 เป็ น
ภาพตัวอย่างจากฐานข้อมูลหมายเลข ❶ เป็ นภาพต้นฉบับ หมายเลข ❷ เป็ นวัตถุบนภาพทีถ่ ูกให้
ความหมายแสดงบริเวณการแบ่งส่วน คําศัพท์ทถ่ี ูกใช้ในภาพแสดงในหมายเลข❸ และวัดค่าความ
คล้า ย (similarity measure) ด้ว ยการพิจ ารณาค่ า ที่ไ ด้ จ ากการจัด กลุ่ ม และค่ า ภาวะน่ า จะเป็ น
(likelihood) ของข้อมูลร่วมกันเพื่อให้เ กิดความเที่ยงตรง และป้ องกันการเกิด overfitting ได้ด้วย
ดังนัน้ ในงานวิจยั นี้ใช้วธิ กี าร GM ที่ถูกเรียนรูด้ ้วยวิธกี ารหาค่าคาดหมายสูงสุด [23, 24, 26] เป็ น
การหาค่าพารามิเตอร์ของภาวะน่ าจะเป็ นสูงสุด (Maximum likelihood: ML) จะได้ค่าของฟั งก์ชนั
ล็อกภาวะน่ าจะเป็ น (Log-likelihood) ของพารามิเตอร์ Θ ของระบบและชุดข้อมูล 𝑋 เขียนเป็ น
สมการของพารามิเตอร์แบบลอการิทมึ ได้ดงั นี้
ℒ(𝑋) = ∑𝑛𝑖=1 log (𝑝(𝑥𝑖 |Θ))

(4)

โดยที่ 𝑝(𝑠𝑖 |𝑥𝑘 , Θ) และ 𝑝(𝑥𝑘 |Θ) เป็ นค่ า ใดใดที่ ถู ก ประมาณค่ า ด้ ว ย GM ดัง นั ้น การ
พิจ ารณาค่ า ความคล้า ยกัน จากความหมายของคําเท่ านัน้ สามารถเขีย นเป็ น ค่าประมาณของ
ความน่าจะเป็ นได้ 𝑝̂ (𝑠𝑖 |𝑥𝑘 , Θ) และ 𝑝̂ (𝑥𝑘 |Θ)
โดยทัวไปพารามิ
่
เตอร์ของ GM จะได้มาจาก ฟั งก์ชนั ล็อกภาวะน่ าจะเป็ นของข้อมูลทีม่ กี ารใช้
วิธกี ารค่าคาดหมายสูงสุด ดังนัน้ ในงานวิจยั นี้จะต้องมีการหาค่าพารามิเตอร์ Θ จากการหาจุดสมดุล
อาจจะไม่ใช้แต่เพียงการภาวะน่ าจะเป็ นจากสมการที่ 4 ดังนัน้ จึงมีการแบ่งค่าของเป็ นสองส่วนคือ
𝑝̂ (𝑐𝑗 |𝑥𝑘 ) และ 𝑝̂ (𝑠𝑖 |𝑥𝑘 )เพือ่ ใช้ในการประมาณค่าดังนี้
ρ(Θ) = (1 − α) × ∑𝑥𝑘∈𝑋 log (𝑝̂ (𝑥𝑘 |Θ) + α × ∑𝐼𝑖 log(𝜀(𝑠𝑖 )) ,

(5)

เมื่อ 0 ≤ α ≤ 1, ถ้า α = 0 เป็ นการหาค่าที่ไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้ แต่ถ้า α = 1 แล้ว
นัน้ การหาจุดสมดุลนี้จะเสีย่ งต่อการเกิดเหตุการณ์ overfitting สําหรับการกระจายตัวของ GM จะมี
การเลือกเป็ นแบบ negative logarithm likelihood และมีการกําหนดค่าการกระจายตัว 𝜀(𝑠𝑖 |𝜃𝑖 )
จากค่า entropy ของแต่ละคัสเตอร์ 𝑠𝑖 เพือ่ ให้เกิดความคล้ายกันของข้อมูลภายในคัสเตอร์มากขึน้
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𝜀(𝑠𝑖 |𝜃𝑖 ) = −log (− ∑𝑗 𝑝̂ (𝑐𝑗 |𝑠𝑖 , 𝜃𝑖 ) × log ( 𝑝̂ (𝑐𝑗 |𝑠𝑖 , 𝜃𝑖 ))) + 𝜙,

(6)

เมื่อ 𝑝̂ (𝑐𝑗 |𝑠𝑖 , 𝜃𝑖 ) เป็ นค่าประมาณความน่ าจะเป็ นของคลาส 𝑐𝑗 สําหรับคัสเตอร์ 𝑠𝑗 จะขึน้ กับ
ค่า 𝜃𝑖 ทีเ่ ป็ นพารามิเตอร์ของ GM ของคัสเตอร์ 𝑠𝑖2 เมื่อ 𝜙 = log(log(𝑅)), เมื่อ 𝑅 > 2, และ
อื่นๆ 𝜙 = 0 โดยทีค่ ่าของ 𝜀(𝑠𝑖 ) จะมันใจว่
่ ามีค่าฟั งก์ชนั บวกเสมอ และการกําหนดการแบ่งส่วน
ของคลาส 𝑐𝑗 เพือ่ ให้กบั คัสเตอร์ 𝑠𝑖
𝑝̂ (𝑐𝑗 |𝑠𝑖 ) ∝

∑𝑘 𝑝̂(𝑐𝑗 ,𝑠𝑖 ,𝑥𝑘 )
𝑝̂(𝑠𝑖 )

(7)

,

∑𝑘 𝑝̂(𝑥𝑘 |𝑐𝑗 )×𝑝̂(𝑥𝑘 |𝑠𝑖 )

𝑝̂ (𝑐𝑗 |𝑠𝑖 ) = ∑

𝑡 ∑𝑘 𝑝̂(𝑥𝑘 |𝑐𝑡 )×𝑝̂(𝑥𝑘 |𝑠𝑖 )

(8)

,

จากสมการที่ (5) การปรับค่าให้พอเหมาะและเกิดสมดุลขึน้ สามารถเขียนพารามิเตอร์ฟังก์ชนั
ของการปรับค่าให้เหมาะสมเป็ น
(9)

Θ∗ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥Θ 𝜌(Θ)

การแทนค่าจากพารามิเตอร์ขา้ งต้นด้วยข้อมูลเข้าดังนี้ 𝜇𝑖 ,Ε𝑖 และ 𝜔𝑖 ด้วยตําแหน่งชุดข้อมูล
ที่ 𝑖 เพือ่ ใช้ Lagrange multiplierแล้ว 𝜆 สามารถเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
(10)

𝜌̃(Θ) = ρ(Θ) + 𝜆(1 − ∑𝑖 𝜔𝑖 )
𝜕ρ̃
𝜕 𝜇𝑖 ,Ε𝑖

= ∑ {(1 − α)𝑝̂ (𝑠𝑖 |𝑥𝑘 ) +
𝑘

α𝜅𝑖 × 𝑝̂ (𝑥𝑘 |𝑐𝑗 ) × 𝑝̂ (𝑥𝑘 |𝑠𝑖 )} ×

𝜕
𝜕(𝜇𝑖 ,Ε𝑖 )

log (𝑝̂ (𝑥𝑘 |𝑠𝑖 ))

(11)

เมือ่ กําหนดให้
𝜅𝑖 = (

−1
𝐹(𝑠𝑖 )[∑𝑗 𝑝̂(𝑐𝑗 |𝑠𝑖 )×log (𝑝̂(𝑐𝑗 |𝑠𝑖 ))]

×∑

1

𝑥𝑘 |𝑐𝑡 )×𝑝̂(𝑥𝑘 |𝑠𝑖 )

𝑡 ∑𝑘 𝑝̂(

) ∑𝑗(1 + log (𝑝̂ (𝑐𝑗 |𝑠𝑖 )))

(12)

ปรับพารามิเตอร์และเขียนเป็ นสมการทีไ่ ด้มาแทนลงใน GM ด้วยการเรียนรูเ้ พื่อประมาณค่า
ด้วยการทําซํ้าต่อไป
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2.4 การประมาณค่าคาดหมายสูงสุด
กระบวนการแจกแจงผสมแบบเกาส์ดว้ ยการประมาณภาวะน่าจะเป็ นสูงสุดโดยใช้คา่ คาดหมาย
สูง สุ ด (Expectation-Maximization: EM) [26] เป็ น การวิเ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์ข องพารามิเ ตอร์
ภายในของแต่ ล ะกลุ่ ม ซึ่ง เริ่ม จากการกํ า หนดค่ า เริ่ม ต้น t = 0 และ การกํ า หนดค่ า Θ0 ด้ว ย
K-means และใช้ขอ้ มูลจากกลุ่มพารามิเตอร์ทไ่ี ด้จากสมการด้านบน เข้ากระบวนการทําซํ้าจะแบ่ ง
การทํางานเป็ น 2 ขัน้ ตอน
(1) ขัน้ ตอนการประมาณการ (Expectation) เป็ นขัน้ ตอนคาดคะเนพารามิเตอร์เบื้องต้นจาก
การเรียนรูค้ ่าคาดหวัง ประกอบด้วย 𝑝̂ (𝑥𝑘 |𝑠𝑖 ), 𝑝̂ (𝑠𝑗 |𝑥𝑘 ), 𝑝̂ (𝑥𝑘 |𝑐𝑗 ), κi และ {∀𝑖 , 𝑗, 𝑘} ข้อมูล
ของพารามิเตอร์เพือ่ นําไปใช้ในขัน้ ตอนถัดไป
(2) ขั น้ ตอนการปรั บ ปรุ ง ค่ า (Maximization) จะส่ ง ค่ า กลั บ ไปให้ ข ั น้ ตอนแรกทํ า งาน
กระบวนการทัง้ หมดจะหยุดทําเมือ่ ขึน้ ตอนในรอบทีผ่ ่านมากับรอบปั จจุบนั มีค่าใกล้เคียงกันมาก จะ
มีการปรับปรุงค่าดังนี้ Θ𝑡+1 และ จากสมการที่ 11 สามารถเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
𝑗

𝜇𝑖 =

∑𝑘{(1−α)𝑝̂(𝑠𝑖 |𝑥𝑘 )+α𝐵𝑖 ∑𝑗 𝑎𝑖 ×𝑝̂(𝑥𝑘 |𝑠𝑗 )×𝑝̂(𝑥𝑘 |𝑐𝑖 )}𝑥𝑘
𝑗

∑𝑘{(1−α)𝑝̂(𝑠𝑖 |𝑥𝑘 )+α𝐵𝑖 ∑𝑗 𝑎𝑖 𝑝̂(𝑥𝑘 |𝑠𝑗 )×𝑝̂(𝑥𝑘 |𝑐𝑖 )}
𝑗

Ε𝑖 =

∑𝑘{(1−α)𝑝̂(𝑠𝑖 |𝑥𝑘 )+α𝐵𝑖 ∑𝑗 𝑎𝑖 ×𝑝̂(𝑥𝑘 |𝑠𝑗 )×𝑝̂(𝑥𝑘 |𝑐𝑖 )}(𝜇𝑖 −𝑥𝑘 )(𝜇𝑖 −𝑥𝑘 )𝑡
𝑗

∑𝑘{(1−α)𝑝̂(𝑠𝑖 |𝑥𝑘 )+α𝐵𝑖 ∑𝑗 𝑎𝑖 𝑝̂(𝑥𝑘 |𝑠𝑗 )×𝑝̂(𝑥𝑘 |𝑐𝑖 )}

(13)
(14)

จากสมการที่ 10 เมือ่ แทนค่า ρ(Θ) = 0 เพือ่ หาค่า 𝜔𝑖 แล้วสามารถเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
𝜔𝑖 =

∑𝑘 𝑝̂(𝑠𝑖 |𝑥𝑘 )
𝑛

(15)

จากสมการที่ (13) ถึง (15) ทําการปรับปรุงค่า 𝜌(Θ𝑡+1 ) จากสมการ (10) ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จะเป็ น
การประมาณค่าความน่าจะเป็ นสูงสุดของพารามิเตอร์ Θ𝑡
3. การวัดประสิ ทธิ ภาพการทางาน
ในงานวิจยั นี้ได้นําเสนอวิธกี ารแจกแจงผสมแบบเกาส์ดว้ ยการประมาณภาวะน่ าจะเป็ นสูงสุด
ด้ว ยค่ า EM ด้ว ยเครื่อ งมือ Bayes Net Toolbox ในโปรแกรม Matlab [27] เพื่อ ทํ า การวัด และ
ประเมินผลการทํางานทีส่ ามารถเลือกใช้ค่า EM สําหรับประมาณค่าทีเ่ หมาะสมบนการแจกแจงผสม
แบบเกาส์ไ ด้ และในการทดลองนี้ ไ ด้ค ัด เลือ กข้อ มูล ภาพกิจ กรรมจาก Pascal VOC [20] และ
MS COCO [21, 22] โดยภาพทัง้ หมดเป็ นกิจวัตรประจําวัน ของมนุ ษย์ (Activities of Daily Living)
บทความวิจัย
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[28, 29] จะมีความสัมพันธ์กบั ดํารงชีวติ และการอยู่ในสังคม ตามสภาวะพื้นฐานของกิจกรรม เช่น
การแต่งตัวการรับประทานอาหาร การเคลื่อนที่ การเดินทาง และเมื่อนํ ามาพิจารณาร่วมกันกับ
อุปกรณ์เครื่องมือร่วมกันกับท่าทางในกิจกรรม สามารถจัดกลุ่มได้ดงั นี้ (1) การติดต่อสื่อสาร เช่น
มือถืออีเมล อินเทอร์เน็ท เป็ นต้น (2) การคมนาคม เช่น รถยนต์ รถไฟ รถสาธารณะ เป็ นต้น (3)
การประกอบอาหาร เช่น อาหาร อุปกรณ์ครัว เป็ นต้น (4) การซื้อของ เช่น อาหาร เสือ้ ผ้า เป็ นต้น
(5) งานบ้าน เช่น เครื่องซักผ้า เครืองดูดฝุ่น เป็ นต้น (6) การรักษาพยาบาล และ (7) การจัดการ
ทางด้านการเงิน ดังแสดงภาพตัวอย่างในรูปที่ 2 ประกอบด้วยข้อมูล 4,800 ภาพสําหรับทดลอง
และ 3,000 สําหรับการเรียนรู้ ข้อมูลจะประกอบด้วยกลุ่มคําศัพท์ท่ถี ูกให้ความหมายแล้ว 1,500
คําศํพท์ ใช้ภาพทีไ่ ด้จากการคัดเลือกแบบสุม่ 3,000 ภาพ สําหรับการทดลองในแต่ละชุดข้อมูล ทํา
การเปรีย บเทีย บกับ วิธีก ารที่นํ า เสนอการแจกแจงผสมแบบเกาส์ ด้ว ยวิธีค่ า คาดหมายสูง สุ ด
(Gaussian Mixture Model with Expectation-Maximization: GMEM) ด้วย 4 วิธดี งั นี้ (1) ซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machines: SVM) [25] (2) เคมีน (K-means) [25] (3) คอร์เนล
เ ค มี น (Kernel K-means: KK-means) [25] แ ล ะ (4) Supervised Dictionary Learning Model
(SDLM) [30, 31] ซึ่ง วิธี K-means กําหนดให้เป็ น baseline เพื่อเปรียบเทียบกับการเรียนรู้ด้วย
ฐานข้อมูลคําศัพท์ดว้ ยวิธี SDLM จะเป็ นการรวมกันระหว่าง รูปแบบการเรียนรูแ้ บบไม่มผี ู้สอน และ
การเรียนรูแ้ บบมีผสู้ อนด้วยค่าถดถอยโลจิสติค (logistic regression model) จะเปรียบเทียบกับวิธี
SVM โดยมีก ารวัด เป็ น ค่ า ความถู ก ต้อ งของแต่ ล ะกลุ่ ม ข้อ มูล ประกอบด้ว ย ค่ า ความแม่ น ยํา
(Precision: Pr.) ค่าความระลึก (Recall: Re.) และ ค่าประสิท ธิภาพโดยรวม (F-measure: F1)
สําหรับการทดลองจะแบ่งกลุ่มตามกิจวัตรประจําวันของมนุ ษย์ ออกเป็ น 12 กลุ่ม ดังนี้ การอาบนํ้า
(bathing) การแต่งตัว (dressing) การกิน (eating) การซือ้ ของ (shopping) การทําอาหาร (cooking)
งานบ้าน (housework) ซักรีด (Laundry) ขับรถ (driving) ออกกําลังกาย (exercise) การพักผ่อน
(leisure) ทํางาน (working) เดิน (walking)
4. ผลการทดลอง
การทดลองจําแนกกิจวัตรประจําวันสําหรับวิธกี าร GMEM ได้กําหนดค่าควบคุมการทํางาน
ของฟั ง ก์ช ัน 𝜌(Θ) ด้ว ยค่ า λ =0.5 เป็ น ค่ า ที่เ หมาะสมสํา หรับ การทํ า งานด้ว ยการเรีย นรู้ข อง
วิธกี าร GMEM มากที่สุด และสุ่มข้อมูลภาพกิจกรรมออกเป็ น 2 ชุด ชุดละ 3,000 ภาพ จํานวน
คําศัพท์ท่ใี ช้ในการทดลอง 250 และ 150 คํา สําหรับการทดลองที่ 1 และ 2 ตามลําดับ ทําการ
ทดลองด้วยการเปรียบเทียบกับวิธี SVM K-Means KK-Means SDLM และ GMEM แสดงผล
การทดลองเป็ น ค่ า เฉลี่ย ความถู ก ต้อ งรวม (total average accuracy) ค่ า ความแม่ น ยํา (Pr.) ค่ า
ความระลึก (Re.) และค่าประสิทธิภาพโดยรวม (F1) แสดงในตารางที่ 1 และ 2 เป็ นชุดข้อมูลการ
ทดลองที่ 1 และ 2 ตามลําดับ
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบประสิ ทธิ ภาพของการจาแนกข้อมูลด้วยชุดข้อมูลที่ 1 (𝛌 =0.5)
Activity

SVM
K-means
Pr. Re. F1 Pr. Re. F1

Method
KK-means
Pr. Re. F1

Bathing
Relaxin.
Cooking
Dressin.
Shopin.
Eating
Workin
HousW.
Exercise
Driving
Walking
Laundry
Ave. Acc.

53.5
43.0
54.3
49.1
44.8
42.7
57.3
41.1
75.0
50.4
51.4
74.1

55.4
52.0
56.6
53.3
56.3
54.6
60.2
60.0
64.6
60.2
59.4
84.4

58.1
55.3
52.1
44.5
46.7
45.6
52.0
42.2
58.7
55.3
50.5
64.3

51.8

55.7
48.4
53.2
46.7
45.7
44.1
54.5
41.6
65.9
52.8
50.9
68.9

66.7
62.9
58.8
60.0
51.6
50.5
54.7
49.5
59.6
56.3
56.4
65.5

55.2
63.6
61.0
61.4
57.1
50.5
58.0
50.0
59.6
61.1
61.4
52.8

57.5

60.4
63.3
59.9
60.7
54.2
50.5
56.3
49.7
59.6
58.6
58.8
58.5

56.0
53.0
53.3
60.6
63.7
61.5
54.9
63.6
65.3
65.3
55.3
59.6

59.2

55.7
52.5
54.9
56.7
59.8
57.8
57.4
61.8
64.9
62.6
57.3
69.9

SDLM
GMEM
Pr. Re. F1 Pr. Re. F1
74.7
66.3
76.5
71.6
71.7
70.8
70.1
68.5
84.0
75.5
70.3
84.3

66.3
68.3
75.8
70.9
80.9
72.1
75.0
75.5
79.0
74.0
68.9
75.0

73.4

70.3
67.3
76.1
71.2
76.0
71.4
72.5
71.8
81.4
74.7
69.6
79.4

79.8
79.6
89.2
96.0
93.2
73.5
71.6
63.2
93.3
80.4
83.9
91.3

89.3
78.7
75.5
82.8
75.8
83.3
80.4
87.8
83.8
85.4
72.9
85.7

84.3
79.1
81.8
88.9
83.6
78.1
75.7
73.5
88.3
82.8
78.0
88.4

81.6

จากตารางที่ 1 ในชุดข้อมูลที่ 1 ใช้คําศัพท์รวมทัง้ หมด 200 คํา ได้ค่าเฉลีย่ ความถูกต้องรวม
ของวิธกี าร SVM K-Means KK-Means SDLM และ GMEM อยู่ท่ี 51.8% 57.5% 59.2% 73.4%
และ 81.6% ตามลําดับ จะเห็นว่าการจัดกลุ่มด้วย GMEM ในกลุ่มกิจกรรม Dressing และ Exercise
มีค่าความแม่นยําสูงสุดอยู่ท่ี 96% และ 93.3% แต่การจัดกลุ่มด้วยวิธี SVM แบบมีผสู้ อนสามารถ
จัดกลุ่มของ Eating และ Housework ด้วยค่าความแม่นยําเพียง 42.7% 41.1% ในทางกลับ กัน
GMEM สามารถจัดกลุ่มได้ถงึ 73.5% 63.2% และเมื่อทําการทดลองโดยลดจํานวนการใช้คําศัพท์
ลงให้เหลือเพียง 150 คําด้วย ชุดข้อมูลที่ 2 ดังแสดงผลในตารางที่ 2 ได้ค่าเฉลีย่ ความถูกต้องรวม
ของวิ ธี ก าร SVM K-Means KK-Means SDLM และ GMEM อยู่ ท่ี 61.0% 64.6% 68.51%
74.45% และ 84.6% ตามลําดับ จะเห็น ว่าวิธี GMEM สามารถจัดกลุ่ ม Bathing Relaxing และ
Housework ได้ค่าความแม่นยําเพิม่ ขึน้ จากเดิมถึง 84.4% 83.2% และ 74.7% และเช่นเดียวกัน
วิธี SDLM สามารถจําแนกในกลุ่ม Exercise ได้คา่ ความแม่นยําสูงถึง 84.9% และกลุ่ม Laundry สูง
ถึง 85.9% แต่วิธี GMEM สามารถจําแนกได้ 87.9% และ 91.2% จะเห็นว่าการจําแนกด้ว ยวิธี
GMEM สามารถได้ผลลัพธ์ทม่ี คี ่าเฉลีย่ ความถูกต้องสูงถึง 84.6% สําหรับการทดลองโดยใช้คาํ ศัพท์
150 คํา และจําแนกได้ค่าเฉลี่ยความถูกต้อง 81.6% สําหรับการทดลองโดยใช้คําศัพท์ 200 คํา
มากกว่าวิธกี ารอื่น ๆ
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบประสิ ทธิ ภาพของการจาแนกข้อมูลด้วยชุดข้อมูลที่ 2 (𝛌 =0.5)
Activity
Bathing
Relaxin.
Cooking
Dressin.
Shopin.
Eating
Workin
HousW.
Exercise
Driving
Walking
Laundry

Ave. Acc.

Pr.
62.9
66.3
53.7
53.1
58.6
55.8
62.9
63.9
65.5
65.5
61.4
63.4

SVM
Re.
64.2
57.6
53.7
57.1
52.6
63.0
68.0
66.0
76.0
57.3
62.0
53.6
61.0

F1
63.5
61.6
53.7
55.0
55.4
59.2
65.3
64.9
70.4
61.1
61.7
58.1

K-means
Pr. Re. F1
63.0 67.0 64.9
62.0 57.0 59.4
68.3 57.1 62.2
68.7 55.9 61.6
62.0 58.8 60.3
63.6 63.6 63.6
57.8 67.7 62.4
60.9 63.8 62.3
67.9 79.6 73.3
69.1 65.0 67.0
61.1 70.4 65.4
75.0 71.6 73.3
64.60

Method
KK-means
Pr. Re. F1
72.0 60.4 65.7
67.4 56.9 61.7
68.0 58.1 62.7
67.0 69.7 68.3
62.7 64.0 63.4
56.7 73.5 64.0
67.3 70.4 68.8
70.1 78.9 74.3
70.9 83.0 76.5
71.0 71.7 71.4
70.2 70.9 70.5
85.2 69.7 76.7
68.51

SDLM
Pr. Re. F1
73.7 77.7 75.6
70.8 78.9 74.6
69.9 76.6 73.1
70.1 68.8 69.4
70.8 73.5 72.1
74.4 68.4 71.3
72.4 73.2 72.8
71.6 69.5 70.5
84.9 80.6 82.7
77.3 78.9 78.1
75.0 76.5 75.7
85.9 72.3 78.5
74.45

GMEM
Pr. Re. F1
84.4 88.0 86.2
83.2 83.2 83.2
86.4 77.6 81.7
95.1 85.7 90.2
90.4 81.5 85.7
78.8 86.7 82.5
82.3 78.2 80.2
74.7 81.3 77.9
87.9 87.9 87.9
82.4 93.7 87.7
82.5 84.2 83.3
91.2 88.3 89.7
84.6

5. สรุปผลการทดลอง
งานวิจยั นี้ได้นําเสนอรูปแบบการจําแนกข้อมูลภาพทีเ่ ป็ นกิจกรรมของมนุ ษย์โดยจะแบ่งกลุ่ม
ตามกิจ วัต รประจํ า วัน ที่เ กิด ขึ้น เป็ น 12 กลุ่ ม ทัว่ ไป และใช้วิธีก ารแจกแจงผสมแบบเกาส์ ด้ว ย
วิธีค่าคาดหมายสูงสุด ซึ่งมีการหาความสัมพันธ์ของคําศัพท์ และค่าเหมาะสมของพารามิเตอร์
ภายในกลุ่มข้อมูลที่ใช้ในการจําแนก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามกลุ่มความหมายที่ดที ่สี ุด จากผลการ
ทดลองจะเห็นว่า มีค่าเฉลี่ยความถูกต้องสูงถึง 84.6% สําหรับการทดลองโดยใช้คําศัพท์ 150 คํา
และค่าเฉลีย่ ความถูกต้อง 81.6% สําหรับการทดลองโดยใช้คําศัพท์ 200 คํามากกว่าวิธกี ารอื่น ๆ
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อทําการทดลองโดยเพิม่ คําศัพท์จะเห็นว่ามีค่าเฉลีย่ ความถูกต้องทีล่ ดตํ่าลงซึ่ง
ยังคงเป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งแก้ไขและปรับจํานวนกลุ่มให้มคี วามหลากหลายมากขึน้ สําหรับการทดลองต่อไป
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