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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการจัดกลุ่มข้อมูล 4 วิธี สําหรับข้อมูลที่มีการแจก
แจงปกติแบบผสม ดังนี้ วิธีการจัดกลุ่มแบบ Ward linkage วิธีการจัดกลุ่มแบบเค-มีน วิธีการจัดกลุ่มแบบฟัซซี่ซีมีน
และวิธีการจัดกลุ่มแบบอัลกอริทึม EM โดยข้อมูลมีค่าเฉลี่ยของการซ้อนทับกัน ที่ 10% 20% 30% และ 40% จํานวน
ตัวแปรศึกษา คือ 2 และ 3 ตัวแปร ข้อมูลมีขนาด 100 ตัวอย่าง จํานวนกลุ่มของการจัดกลุ่มเท่ากับ 2 3 และ 4 กลุ่ม
เปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยวิธีการวัดค่าความต่างของข้อมูลภายในกลุ่ม (RMSSTD) และวิธีการวัดค่าความต่างของ
ข้อมูลระหว่างกลุ่ม พบว่า เมื่อจํานวนตัวแปรศึกษาเท่ากับ 2 วิธีการจัดกลุ่มแบบเค-มีน และวิธีการจัดกลุ่มแบบฟัซซี่ซี
มีน มี ประสิ ทธิ ภาพของการจั ดกลุ่ มใกล้ เคี ยงกั น ถ้ าจํ านวนตั วแปรศึ กษา เท่ ากั บ 3 วิ ธี การจั ดกลุ่ มแบบเค-มี น มี
ประสิทธิภาพของการจัดกลุ่มดีที่สุด
คําสําคัญ: การจัดกลุ่มข้อมูล การแจกแจงปกติ
ขอบซ้าย
Abstract
2.5 ซม.
The purpose of this research was to compare the effective of the 4 methods for mixture
of Gaussian distribution that are ward linkage, K means clustering, Fuzzy C Means clustering,
expectation maximization algorithm. The overlapping of average have overlapped at 10%, 20%,
30% and 40%, moreover, this study will use 2 variables and 3 variables. When 100 data are
separated into 2, 3 or 4 data groups by using the root mean square standard deviation (RMSSTD)
method and R squared (RS) method. Hence, K mean and fuzzy C means clustering are similar
capability to manage 2 variables of data, but for 3 variables of data, K mean is the effective
method for managing the data.
ชื่อคําสําคัญ (Keyword) ขนาด 14 หนา
Keywords: Clustering, Gaussian distribution
และ คําสําคัญ ขนาด 14 บาง
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รูปแบบการจัดบทความวารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

หลักเกณฑ์การประเมินบทความเพื่อตอบรับการตีพิมพ์

กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้น เกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป ถ้าไม่ผ่านการ
พิจารณา จะส่งกลับไปแก้ไข ถ้าผ่านจะเข้าสู่การพิจารณาของผู้ประเมินจากภายนอก เมื่อผลการประเมินผ่าน
หรือไม่ผ่านหรือมีการแก้ไขจะแจ้งผลให้ผู้เขียนทราบ
เมื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ฉบับที่นําบทความ ลงตีพิมพ์ผลงาน จํานวน 1 ฉบับ พร้อมหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ
ขั้นตอนการจัดทําวารสารสังคมศาสตร มทร.ตะวันออก
เริ่มต้น

ประกาศรับสมัครต้นฉบับ

รับบทความต้นฉบับ
แก้ไข
กอง บก .ตรวจรูปแบบทั่วไป

ไม่ผ่าน

รับบทความต้นฉบับ

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความ

รับบทความต้นฉบับ

ไม่ผ่าน

แจ้งผู้เขียน
แก้ไข

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันการรับบทความ

จัดพิมพ์เผยแพร่

จบ
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จบ

รูปแบบการจัดบทความวารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

แบบฟอร์มการส่งบทความวิจัย
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วันที่................เดือน........................พ.ศ. ..................
1. ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ..............................................................................................................................
2. ระดับการศึกษาสูงสุด ............................................................................................................................................
ตําแหน่งทางวิชาการ ............................................................................................................................................
3. ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ......................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................................
4. ชื่อผู้เขียนร่วม (1) ...............................................................................................................................................
(2) ...............................................................................................................................................
(3) ...............................................................................................................................................
(4) ...............................................................................................................................................
(5) ...............................................................................................................................................
5. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์...................................................... มือถือ.................................................แฟกซ์......................................
E-mail : ...................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้ไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อนและยินยอมว่าบทความที่ตีพิมพ์ลงใน
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
ลงชื่อ.......................................................
(............................................................)
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รูปแบบการจัดบทความวารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

แบบสรุปผลการประเมินบทความวิจยั ของผู้ทรงคุณวุฒิ
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
1. รหัสบทความวิจัยที่ประเมิน R
2. ชื่อบทความ

................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
3. จํานวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน....................................................... ท่าน
4. หัวข้อที่พิจารณา
หัวข้อ
ผ่าน ผ่านและ ไม่ผ่าน
ข้อแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
มีการ
แก้ไข
บทคัดย่อ (Abstract)
บทนํา
วิธีการทดลอง/วิธีการศึกษา
ผลการทดลอง และวิจารณ์ผล /
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
สรุปผล
เอกสารอ้างอิง
คุณค่าทางวิชาการ
5. อื่น ๆ
................................................................................................................................................................................
6. สรุปผลการประเมิน
ผ่านดีเยี่ยม
ผ่าน
ผ่านและมีการแก้ไข
ไม่ผ่าน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์)
บรรณาธิการ
วันที่............../................../...............
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รูปแบบการจัดบทความวารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

หนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ขอรับรองว่าบทความ......................................................................................
เรื่อง
....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

โดย
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ได้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ปีที่ ................. ฉบับที่ ...............
...................................................................
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์
บรรณาธิการ วารสารสังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออก
ให้ ณ วันที่................................................................
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