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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรยีบเทียบประสทิธิภาพของเทคนิคการจำแนกขอมูลประเภทของสัตว 2 เทคนิค 
ไดแก เทคนิคการจำแนกประเภทขอมูล JRIP และเทคนิคตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) J48  เพื่อหาประสิทธิภาพของ
เทคนิคที่ดีที่สุดเพื่อการจำแนกขอมูลประเภทของสัตว ผลการวิจัยพบวา เทคนิคท่ีใหประสิทธิภาพในการจำแนกขอมูลประเภท
ของสัตวไดดีที่สุดคือเทคนิคตนไมตัดสินใจหรือ J48 โดยใหคาความแมนยำในการจำแนกขอมูลที่ 97.08 % และรองลงมา คือ 
JRIP ซึ่งใหคาความแมนยำในการจำแนกขอมูลที่ 87.13 % ตามลำดับ  

คำสำคัญ: การจำแนกขอมูล ตนไมตัดสินใจ J48 JRIP 
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Abstract 

The aim of this research is to compare the efficiency of appropriate with the animal 

classification techniques. Two data classification techniques: JRIP and Decision Tree (J48) are used to find 

the efficiency of animal classification. The experimental results show that Decision Tree (J48) provides 

the best classification accuracy for animal data (the accuracy of data classification = 97.08%). The 

second technique is JRIP which provides the accuracy of data classification = 87.13% respectively. 
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1. บทนำ
สัตวเปนสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูบนโลกใบนี้เปนระยะเวลายาวนาน สัตวอาศัยกระจายอยูตามพื้นที่แทบทุกสวนของโลก ท้ังใน

น้ำ บนพ้ืนดิน ใตดิน และในอากาศ มีการคนพบแลวมากกวาลานชนิด สัตวบางชนิดมีความแตกตางแบบชัดเจน แตบางชนิดมี
ความคลายคลึงกัน จนอาจคิดไดวาเปนชนิดเดียวกัน บางชนิดมีการแพรพันธุ แบบกระจายครอบคลุมพื้นท่ีหลายประเทศ หรือ
ขามทวีปก็เปนได 

นักสัตวศาสตรจำเปนตองจำแนกสัตวตางๆ ออกจากกันแบบละเอียดที่สุด เพื่อสำหรับการศึกษาสัตวตางๆ แบบสม่ำเสมอ 
การศึกษาสัตวทางวิทยาศาสตร จำเปนตองใชความละเอียดเปนอยางมาก มีการกำหนดหลักเกณฑในการจัดหมวดหมู และการ
ตั้งช่ือใหมีความรัดกุม เพ่ือใหช่ือสัตวเหลาน้ันเปนสากล และเปนที่ยอมรับใหมากที่สุด  และมีการหาวิธีจำแนกสัตวตางๆ 
ออกเปนหมวดหมู โดยจำแนกจากลักษณะหรือวิธีการที่จะใชจดจำสัตวแตละตัว ไดงาย สวนสัตวในอดีต ไดยึดหลักทางกาย
วิภาคของตัวแกเต็มวัยเปนสำคัญ พรอมทั้งพิจารณาถึงประวัติความเปนมา  

ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบประสทิธิภาพเทคนิคการจำแนกขอมูลประเภทสัตว โดยทำการศึกษากับ 
2 เทคนิค ไดแก เทคนิคการจำแนกประเภทขอมูล JRip และเทคนิคตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) เพื่อหาเทคนิคที่ดีที่สุด
สำหรับการจำแนกขอมูลประเภทของสัตว  

2. วัตถุประสงค
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการจำแนกประเภทขอมูลสัตวดวยเทคนิค JRip และเทคนิคตนไมตัดสินใจ

(Decision Tree) 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ณัฐวดี หงษบุญมี และพงศนรินทร ศรรุง (2561 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การประยุกตใชเทคนิคจําแนกขอมูลแบบตนไม

ตัดสินใจเพ่ือการวินิจฉัยโรคในโคเบื้องตนบนโทรศัพทมือถือ ผลการวิจัยพบวา การรวบรวมขอมูลปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการ
วินิจฉัยโรคโนโคจากกลุมเกษตกรกรผูเลี้ยงโคและผูเชี่ยวชาญในเขตจังหวัดพิษณุโลก สรางโมเดลวินิจฉัยโรคใชเทคนิคตนไม
ตัดสินใจ เปรียบเทียบอัลกอริทึมจำนวน 3 อัลกอริทึม ไดแก J48 RandomTree และ REPTree แลวทำการทดสอบ
ประสิทธิภาพโมเดลดัวยวิธีการตรวจสอบแบบไขว เพื่อที่จะหาโมเดลการวินิจฉัยโรคท่ีมีประสิทธิภาพดีที่สุด จากผลการวิจัย
พบวาตนไมตัดสินใจแบบอัลกอริทึม RandomTree มีประสิทธิภาพดีที่สุด คาความถูกตองเทากับ 99.47%  

ฐิติมา ชวงชัย (2559 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหหารูปแบบการเรียนรู โดยใชเหมืองขอมูลของนักศึกษาตอการ
จัดทำปริญญานิพนธ ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูใหเหมาะกับรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนโดยศึกษากับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ การทำเหมืองขอมูลโดยใชโปรแกรม WEKA เปน
เครื่องมือในการวิเคราะห เลือกวิธีวิเคราะหผลดวยรูปแบบ Rule Based Classification ดวยวิธี Decision Table, JRip และ 
PART และรูปแบบ Decision Tree Classification ดวยวิธี LMT, J48 และ Random Tree จากการวิเคราะหผลพบวา 
รูปแบบของ Rule Based classification ดวยวิธีการ PART ใหคาความถูกตองสูงสุด (84.12%) วิธีการ JRip ใหคาความ
ถูกตอง (53.82%) และวิธีการ Decision Table ใหคาความถูกตอง (21.18%) สวนรูปแบบของ Decision Tree ดวยวิธีการ 
Random Tree ใหคาความถูกตองสูงสุด (100%) วิธีการ LMT ใหคาความถูกตอง (90.58%) และวิธีการ J48 ใหคาความ
ถูกตอง (78.24%) 
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พรพิรุณ โองอินทร และคณะ (2558 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเกิดอาชญากรรม
ดวยวิธีการทำเหมืองขอมูล ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่เขตเมือง
และนอกเขตเมืองดวยการทำเหมืองขอมูลโดยนำขั้นตอนวิธีริปเปอร (Ripper Algorithm) ไดมีการวิเคราะหขอมูลจากการหา
สถิติทั่วไป และใชการทำเหมืองขอมูลเพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางประเภทคดีเวลา สถานท่ีเกิดเหตุ ลักษณะผูกระทำ
ความผิด โดยนําหลักการขั้นตอนวิธี Ripper มาใชวิเคราะหขอมูล ซึ่งในโปรแกรม Weka นั้นเปนการเลือกใชวิธี JRip จากนั้น
นำกฎที่ไดจากการศึกษามาสอบถามผูเชี่ยวชาญเพ่ือคนหากฎที่นาสนใจและสามารถนําไปใชวางแผนแกปญหาอาชญากรรมได
จริง 

อรนุช พันโท และมนตชัย เทียนทอง (2557 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกรูปแบบการ
เรียนรู VARK ดวยเทคนิคเหมืองขอมูล ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการจำแนกรูปแบบการเรียนรู 
VARK ดวยเทคนิคเหมืองขอมูล 3 วิธีคือ วิธีแบบเบย วิธีตนไมตัดสินใจ และวิธีฐานกฎ โดยการศึกษาครั้งนี้ไดรวบรวมขอมูล
ดวยแบบสอบถามจากผูเรียนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน 900 คน โดยใชโปรแกรม WEKA 

พบวา ประสิทธิภาพการจำแนกขอมูลแบบตนไมตัดสินใจ มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ปราลี มณีรัตน (2554 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การสรางโมเดลการจัดการระบบนักศึกษาสัมพันธโดยใช เทคนิคเหมือง
ขอมูล ผลการวิจัยพบวา การศึกษาและวิเคราะหหาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษา ในการสรางระบบบริหาร
ความสัมพันธนักศึกษา (Student Relationship Management) โดยใชเทคนิคการทำเหมืองขอมูล (Data Mining) ซึ่งใชการ
แบงกลุมขอมูล (Clustering) โดยอัลกอริทึม K Mean และเทคนิค JRip การหาความสัมพันธของระหวางปจจัยรวมกัน 

ผลลัพธที่ไดจากการใชการแบงกลุมขอมูล (Clustering) โดยใชเทคนิค K mean แบงกลุมนักศึกษาตามช้ันปที่ 1,2,3 และ 4 

ออกเปนกลุมตางๆ เปนวิธีที่ชวยใหสามารถวิเคราะหคุณลักษณะและความพึงพอใจในดานตางๆ ของนักศึกษาแตละกลุม ได
อยางถูกตองและชัดเจน และใชเทคนิค JRip ชวยในการคนหากฎความสัมพันธในแตละกลุมที่สนใจศึกษา เพื่อวิเคราะหใน
รายละเอียดวากลุมนั้นมีความสัมพันธระหวางปจจัยใดรวมกัน 

4. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การทำเหมืองขอมูล (Data Mining) คือ การแสวงหาความรู (knowledge) จากฐานขอมูลหรือคลังขอมูล ดวยการ

วิเคราะหขอมูล ซึ่งรูปแบบของการทำเหมืองขอมูลไดรวมความรูจากหลากหลายแขนงเขาไวดวยกัน ประกอบดวยระบบ
ฐานขอมูล (Database) ระบบการเรียนรูของเคร่ืองจักร (Machine Learning) วิทยาศาสตรสารสนเทศ (Information 
Science) และสถิติ(Statistics) 

เทคนิคการจำแนกกลุมขอมูล (Classification)  

เปนเทคนิคท่ีสามารถจำแนกกลุมของขอมูลดวยคุณลักษณะตางๆ ท่ีไดมีการกำหนดไวกอนแลว เทคนิคประเภทน้ีมีความ
เหมาะสมในการใชพยากรณขอมูล ซึ่งการเรียนรูในลักษณะเรียกวาการเรียนรูแบบมีผูสอน (Supervised Learning)  

เทคนิคตนไมตัดสินใจ (Decision Tree)  

เปนเทคนิคท่ีใชในการแยกหมวดหมูขอมูลหรือแบงประเภท ซึ่งเปนเทคนิคหนึ่งของการจำแนกกลุมขอมูล (Classification) 

เทคนิคการจำแนกประเภทขอมูล (JRip)  

เทคนิคที่พัฒนามาจากเทคนิค IREP ซึ่งเปนเทคนิคท่ีใชในการจำแนกกลุมขอมูล (Classification) ประกอบดวย 3 ขั้นตอน
หลัก คือ 1) ขั้นตอนการสรางกฎเพื่อใชในการจำแนกประเภทขอมูล 2) ขัน้ตอนการปรับแตงกฎ 3) ขั้นตอนการลบกฎ 
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5.วิธีดำเนินการวิจัย 
  1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.1 ศึกษาและวเิคราะหปญหาที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 

    1.2 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาในข้ันท่ี 1 โดยวิเคราะหจากขอมูลที่เลือกมาดวยโปรแกรม Weka 3.8.4 

1.3 วิเคราะหผลการจําแนกประเภทขอมูล เปนขั้นตอนการทดสอบการจําแนกประเภทขอมูล หลังจากทําการทดสอบการ
จำแนกขอมูลประเภทของสัตวที่มีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความถูกตองการจําแนกประเภทข
อมูลของแตละกลุมการทดสอบ ดวยวิธี JRip และตนไมตัดสินใจ 

  2 เคร่ืองมือการวิจัย 

 2.1 Weka 3.8.4 

3. กลุมเปาหมาย/ ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.1 กลุมตัวอยาง คือ ขอมูลประเภทของสัตวจำนวน 100 ตัวอยาง 15 คุณลักษณะ ซึ่งมีจำนวน 7 ประเภท 

4. การทดลองใชโปรแกรม Weka version 3.8.4

การทดลองใช โปรแกรม Weka version 3.8.4 ที่พัฒนาขึ้นเพื่อจำแนกขอมูลประเภทของสัตวดวยเทคนิคเหมืองขอมูล 
จำนวน 101 ตัวอยาง โดยใช 2 เทคนิค คือ JRip และ ตนไมตัดสินใจ (J48) จะแสดงในภาพท่ี 1 และ ภาพท่ี 2 

ภาพท่ี 1 ภาพแสดงการจำแนกขอมูลดวยเทคนิค JRip 
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ภาพท่ี 2 ภาพแสดงการจำแนกขอมูลดวยเทคนิค J48 

 

5. ผลการทดลอง   

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการจำแนกขอมูลประเภทของสัตวดวย 2 เทคนิค ไดแก JRIP และตนไมตัดสินใจ
จะนำเสนอในรูปแบบตาราง ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการจำแนกขอมูลประเภทของสัตวดวยเทคนิค JRIP และตนไม
ตัดสินใจ 

Techniques Accuracy 

Decision Tree (J48) 97.08%** 

JRIP 87.13 % 

 

จากตารางสามารถสรุปไดวาเทคนิคที่ใหประสิทธิภาพในการจำแนกขอมูลประเภทของสัตวไดดีที่สุดคือเทคนิคตนไม
ตัดสินใจหรือ J48 โดยใหคาความแมนยำในการจำแนกขอมูลที่ 97.08 % และรองลงมา คือ JRIP ซึ่งใหคาความแมนยำในการ
จำแนกขอมูลที่ 87.13 % ตามลำดับ 

 

6.สรุปผลและขอเสนอแนะ 
6.1 สรุปผล 
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ผลการวิจัย ครั้งน้ีโดยพัฒนาและเปรียบเทียบตัวแบบการจำแนกขอมูลทั้ง 2 เทคนิค ไดแก JRIP และตนไมตัดสินใจซ่ึงผล
การประเมินประสิทธิภาพตัวแบบที่มีคาความแมนยำมากท่ีสุด คือ ตนไมตัดสินใจซึ่งไดคาที่สูงที่สุดโดยวัดจากคาความถูกตอง
ในการจำแนกขอมลู (Accuracy) 

6.2 ขอเสนอแนะ 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยที่ใชโปรแกรม Weka 3.8.4 ซึ่งเปนการเริ่มตนศึกษาและทำการวิจัยเทานั้น ดังนั้นสำหรับการ

ทดสอบประสิทธิภาพในการจำแนกขอมูลของเทคนิคทางเหมืองขอมูลน้ัน ยังสามารถทดสอบดวยวิธีการตางๆ ไดอีกมากมาย
หากตองการทดสอบแมนยำของประสิทธิภาพของการจำแนกขอมูลชนิดนี้จึงควรทำการทดสอบในเทคนิคอื่นๆ นอกเหนือจาก
นี้ดวย 
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