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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะห และเปรียบเทียบความแมนยําของการพยากรณสายพันธุดอกไอริส 
ระหวางการวิเคราะหจําแนกประเภทพห ุ(Multiple Discriminant Analysis) และการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติค
พหุกลุม (Multinomial Logistic Regression) โดยคุณลักษณะของดอกไอริสที่ใชในการพยากรณนั้นมีทั้งหมด 4 
คุณลักษณะ คือ ความยาวกลีบเลี้ยง (Sepal Length),  ความกวางกลีบเลี้ยง (Sepal Width), ความยาวกลีบดอก 
(Petal Length) และ ความกวางกลีบดอก (Petal Width) สายพันธุที่จะพยากรณมี 3 สายพันธุ คือ สายพันธุ Setosa 
สายพันธุ Vesicolor  และ สายพันธุ  Virginica ผลการวิเคราะหพบวา การพยากรณดวยการวิเคราะหความ
ถดถอยโลจิสติคพหุกลุม มีความแมนยําในการพยากรณกวาการวิเคราะหจําแนกประเภทพหุเล็กนอย โดยคาความ
แมนยําของการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคพหุกลุมเทากับ 98.7 %  การวิเคราะหจําแนกประเภทพหุมีคาความ
แมนยํา 98 % 
 
คําสําคัญ :  ดอกไอริส  การวิเคราะหจําแนกประเภทพหุ  การวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคพหุกลุม 

 
Abstract 

 This research aims to analyze and compare the accuracy of predicting iris flower species 
between Multiple Discriminant Analysis and Multinomial Logistic Regression Analysis. The attribute of 
the iris flower used to predict that there are four feature is the length of sepal, the width of sepal, the 
length of petal and the width of petal. Species to predict the three strains of Setosa, Vesicolor and 
Virginica. The analysis found that the Multinomial Logistic Regression Analysis in forecasting accuracy 
than Multiple Discriminant Analysis little. The accuracy of the Multinomial Logistic Regression was 98.7% 
Multiple Discriminant Analysis were 98% accurate. 
 

                                                           
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 Educational Information Technology Field, Faculty of Technical Education, Rajamangala University of Technology Thanyaburi 
2 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตรประยุกต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 Department of Computer and Information Science, Faculty of Applied Science, King Mongkut's University of Technology  
 North Bangkok 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 808 

Keywords : Iris Flower, Multiple Discriminant Analysis, Multinomial Logistic Regression Analysis 
E-mail : aekkarat@gmail.com 

 
คํานํา  

 ดอกไอริส [5] เปนไมที่มีถิ่นกําเนิดจากทวีปอเมริกาเขตรอนชื้น ยุโรป บราซิล และแอฟริกาบางสวน มี
มากมายหลายชนิด ทั้งเล็กและใหญ สีสันของดอกแตกตางกันไปตามสายพันธุ  ในประเทศไทยมีผูนําเขามาปลูก
ประดับและขยายพันธุขายนานแลว เทาที่พบมี 2 ชนิด คือ ดอกสีมวง และ สีเหลือง ดอกไอริสแตละสายพันธุจะมี
ลักษณะแตกตางกันไป ดอกไอริสไดมีการนําไปใชประโยชนไดหลากหลาย เชน การใชไปทํากลิ่นน้ําหอม ซึ่งแตละ
สายพันธุของดอกไอริสก็จะมีคุณภาพของการทํากลิ่นน้ําหอมที่แตกตางกัน ดังนั้นการคัดเลือกสายพันธุใหถูกตองนั้น
จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะบางสายพันธุนั้นอาจจะมีรูปราง หรือลักษณะที่ไกลเคียงกัน งานวิจัยนี้ไดนําเสนอ
การวิเคราะหทางสถิติ 2 รูปแบบ คือ การวิเคราะหจําแนกประเภทพหุ (Multiple Discriminant Analysis) และ การ
วิเคราะหความถดถอยโลจิสติคพหุกลุม (Multinomial Logistic Regression) เพื่อพยากรณสายพันธุดอกไอริส 3 
สายพันธุ โดยผลที่ไดจะนําไปใชประโยชนทางดานการคัดเลือกสายพันธุใหถูกตองสําหรับการทําน้ําหอม งานวิจัยนี้
มีวัตถุประสงคของงานวิจัย 2 ขอ คือ 1.เพื่อสรางสมการการพยากรณสายพันธุดอกไอริสดวย การวิเคราะหจําแนก
ประเภทพหุ และการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคพหุกลุม 2. เพื่อเปรียบเทียบความแมนยําของการพยากรณ
ระหวางการวิเคราะหจําแนกประเภทพห ุและการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคพหุกลุม 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 
1. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 1.1 การวิเคราะหจําแนกประเภทพห ุ(Multiple Discriminant Analysis) [1] 
 การวิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminant Analysis) เปนเทคนิคการวิเคราะหที่เหมาะสําหรับ การนําตัว
แปรอิสระหลายตัว ซึ่งวัดในมาตรอันตรภาคหรืออัตราสวน  ไปทํานายตัวแปรตาม ซึ่งเปนตัวแปรกลุมหรือตัวแปรจัด
ประเภท ตัวแปรกลุมอาจเปนตัวแปรจัดประเภทแบบ 2 กลุมหรือมากกวาก็ได ถาเปนการจําแนก 2 กลุมเรียกวา 
Two-group Discriminant Analysis ถาจําแนกมากกวา 2  กลุมเรียกวา การวิเคราะหจําแนกประเภทพห ุ (Multiple 
Discriminant Analysis : MDA)  
 สําหรับการวิเคราะหจําแนกประเภทพห ุ จะไดสมการจําแนกประเภท ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร
ตามและตัวแปรอิสระในรูปเชิงเสน ดังแสดงในสมการที ่1  
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โดยที ่ kY
∧

= ตัวแปรตามหรือคา Discriminant Score 
 kpb  = สัมประสิทธิ์ของสมการจําแนกกลุม 

 pX = ตัวแปรอิสระ 
 a = คาคงที่ 
 p = จํานวนตัวแปรอิสระ 
 k = จํานวนประเภทของตัวแปรตาม 

 
 1.2  การวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคพหุกลุม (Multinomial Logistic Regression Analysis) [2] 
 การวิเคราะหความถดถอยโลจิสติค (Logistric Regression) เปนเทคนิคการวิเคราะหสมการถดถอยโลจิ
สติค เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ และนําสมการความถดถอยที่ไดไปประมาณหรือ
พยากรณคาตัวแปรตาม เมื่อกําหนดคาตัวแปรอิสระ 
 จํานวนกลุมของตัวแปรตามมี 2 กลุมจะเรียกวา การวิเคราะหความถดถอยโลจิสติค 2 กลุม (Binary 
Logistric Regression) จํานวนกลุมของตัวแปรตามมีมากกวา 2 กลุมจะเรียกวา การวิเคราะหความถดถอยโลจิ
สติคพหุกลุม (Multinomial Logistric Regression)   
 สําหรับการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติกพหุกลุม สมการพยากรณที่ไดจากตัวแบบการวิเคราะหจะเปน
สมการแสดงความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณที่สนใจ (Probability of Event) ดังแสดงในสมการที ่2 และ 3 
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โดยที ่  Ŷ  = คาความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณ Y   

 nβ = สัมประสิทธิ์ความถดถอยโลจสิติค 
 e  = exponential function  
 i = ตัวแปรตามที ่i 
 J = จํานวนตัวแปรตามทั้งหมด 

 
 1.3  การเปรียบเทียบความแมนยําการพยากรณระหวาง การวิเคราะหจําแนกประเภทพห ุและ การ
 วิเคราะหความถดถอยกโลจิสติคพหุกลุม 
 งานวิจัยนี้ใชวิธีวัดความแมนยําของการวิเคราะหจําแนกประเภทพห ุและ การวิเคราะหความถดถอยโลจิ
สติคพหุกลุม ดวยวิธีการหาความแมนยํา (Accuracy : A) ดังแสดงในสมการที ่4 
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โดยที ่  A =   คาความแมนยํา 
 TP = คาการพยากรณถูกทางบวก 
 TN = คาการพยากรณถูกทางลบ 
 FP = คาการพยากรณผิดทางบวก 
 FN = คาการพยากรณผิดทางลบ 

 
2 . วิธีการดําเนินงานวิจัย  
 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแมนยําการพยากรณสายพันธุดอกไอริส ระหวางการวิเคราะหจําแนก
ประเภทพห ุและ การวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคพหุกลุม มีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยมีทั้งหมด 4 ขั้นตอนคือ  
 2.1 การเตรียมขอมูลสําหรับการวิเคราะหจําแนกประเภทพห ุและ  วิเคราะหความถดถอยโลจิสติคพหุกลุม 
 2.2 วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหจําแนกประเภทพห ุ 
 2.3 วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคพหุกลุม  
 2.4 เปรียบเทียบความแมนยําการพยากรณระหวาง การวิเคราะหจําแนกประเภทพห ุและ การวิเคราะห
ความถดถอยโลจิสติคพหุกลุม 
  

ผลการทดลองและวิจารณ 
 ผลการทดลองของการวิเคราะหการพยากรณสายพันธุดอกไอริส ระหวางการวิเคราะหจําแนกประเภทพหุ 
และการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคพหุกลุม สามารถสรุปไดตามข้ันตอนดังนี ้
 
1.  ผลการทดลองการเตรียมขอมูล  
 งานวิจัยนี้ไดใชขอมูลดอกไอริสจาก  UCI Machine Learning Respository : Data Set ซึ่งเปนขอมูลจากป 
ค.ศ. 1988 มาทําการวิจัย ซึ่งขอมูลมีทั้งหมด 150 เคส มีตัวแปรทั้งหมด 5 ตัวแปร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1   ตวัแปรที่ใชในงานวิจัย 

ที ่ ชื่อตัวแปร คาตัวแปร คําอธิบาย 
1 sepal_length numeric ความยาวกลีบเลี้ยง (cm) 
2 sepal_width numeric ความกวางกลีบเลี้ยง (cm) 
3 petal_length numeric ความยาวกลีบดอก (cm) 
4 petal_width numeric ความกวางกลีบดอก (cm) 
5 class 1,2,3 1 : สายพันธุ Setosa 

2 : สายพันธุ Vesicolor 
3 : สายพันธุ Virginica 

 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 811 

 การทดสอบตัวแปรอิสระทั้งหมด 4 ตัวคือ sepal_length, sepal_width, petal_width, petal_length ซึ่ง
เปนตัวแปรมาตราอัตราสวน (Ratio Scale) จากทั้งหมด 150 เคส พบวาตัวแปรอิสระทุกตัวมีการแจกแจงแบบปกต ิ
(Normal Distribution) ซึ่งคาความเบเอียง (Skenewness) ของตัวแปรอิสระทุกตัวอยูในชวง -1 ถึง +1 ดังแสดงใน
ตารางที ่2 
 
ตารางที่ 2   คา Skenewness ตัวแปรที่ใชในงานวิจัย 

ชื่อตัวแปร คาความเบเอียง 
sepal_length .315 
sepal_width .334 
petal_length -.274 
petal_width -.105 

 
2.  ผลการทดลองการวิเคราะหจําแนกประเภทพหุ (Multiple Discriminant Analysis) 
 งานวิจัยนี้นําขอมูลที่ไดจากการเตรียมขอมูลในขั้นตอนที ่ 2.1 มาทําการวิเคราะหดวยเทคนิคการวิเคราะห
จําแนกประเภทพห ุ (Multiple Discriminant Analysis) โดยมีตัวแปรอิสระ 4 ตัว คือ sepal_length, sepal_width, 
petal_width, petal_length ตัวแปรตาม 1 ตัว คือ class โดยตัวแปรตามมีการแบงกลุม 3 กลุม ตามสายพันธุดอกไอ
ริส การวิเคราะหจําแนกประเภทมีเงื่อนไขของการวิเคราะห 2 ขอ คือ  
 - ตัวแปรอิสระทุกตัวตองมีการกระจายแบบปกต ิ (Normal Distribution) ซึ่งผลการทดสอบเปนจริงตาม
ตารางที ่2  
 - เมทริกซความแปรปรวนรวม (Variance-Covariance Matrix) ของแตละกลุมตองเทากัน  ซึ่งทดสอบโดย
ใชสถิต ิ Box’s M ผลการทดสอบไดคา sig = .000 ซึ่งนอยกวา .05 แสดงวาเมทริกซความแปรปรวนรวมของแตละ
กลุมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามขอตกลงของการวิเคราะหจําแนกประเภทพห ุ แตเนื่องจากวาขนาดของเคสมี
จํานวนไมมาก และ คา Variance-Covariance Matrix แตกตางกันไมมาก ดังนั้นการใชสมการเชิงเสน (1) จะใหผล
ดีกวาการใชสมการรูปแบบอื่น ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการเชิงเสนไดดังนี ้

• สมการในการจําแนกสายพันธุ Setosa คือ 
)5()_(025.18)_(203.16)_(568.23)_(466.23053.86 lengthpeatallengthpetalwidthsepallengthsepal −−++−  

• สมการในการจําแนกสายพันธุ Versicolor คือ 
)6()_(298.6)_(284.5)_(954.6)_(703.15770.72 lengthpeatallengthpetalwidthsepallengthsepal ++++−  

• สมการในการจําแนกสายพันธุ Virginca คือ 
)7()_(063.21)_(822.12)_(444.3)_(491.12295.104 lengthpeatallengthpetalwidthsepallengthsepal ++++−  

  
 โดยสมการในการจําแนกสายพันธุ (5), (6) และ (7) จะใชในการพยากรณวาดอกไอริสควรเปนสายพันธุใด 
โดยแทนคาตัวแปรอิสระลงในทั้ง 3 สมการ ถาสมการไหนมีคามากที่สุดก็จัดใหอยูในสายพันธุนั้น 
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 เมื่อทดสอบสมการในการจําแนกสายพันธุที่ไดโดยการพยากรณจากขอมูลจริง พบวาสามารถพยากรณ
สายพันธุ Setosa ไดถูก 100 %, สายพันธุ Vesicolor ถูก 96 % และ สายพันธุ Virginica ถูก 98 %  รวมพยากรณ
ถูกตองทั้งหมด 98 % 

 
3.  ผลการทดลองการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคพหุกลุม  (Multinomial Logistic Regression Analysis) 
 การวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคพหุกลุมจะใชตัวแปร  4 ตัวของดอกไอริสเขารวมในสมการ จึงตอง
ทดสอบวาตัวแปรเหมาะสมสําหรับการเขารวมในสมการหรือไม โดยใช Likelihood-ratio test ผลการทดสอบคา sig 
= .000 จึงสรุปวาตัวแปรทั้ง 4 ตัวเหมาะสมสําหรับเขารวมในสมการ 
 สามารถสรางสมการสําหรับการพยากรณขอมูลจากสมการ  (2) และ (3) ไดดังนี้ 
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โดยที ่ 
Ŷ  = คาความนาจะเปนของการเปนสายพันธุ (Versicolor, Veginica, Setosa)  

 
)11()_(746.13)_(968.11)_(253.5)_(064.6297.61 lengthpeatallengthpetalwidthsepallengthsepalu ++−−=  

 
)12()_(032.32)_(398.21)_(934.11)_(529.8341.362 lengthpeatallengthpetalwidthsepallengthsepalu ++−−−=  

 
)13(03 =u

                                  
 เมื่อทดสอบสมการที่ไดโดยการพยากรณจากขอมูลจริง พบวาสามารถพยากรณสายพันธุ Setosa ไดถูก 
100 %, สายพันธุ Vesicolor ถูก 98 % และ สายพันธุ Virginica ถูก 98 %  รวมพยากรณถูกตองทั้งหมด 98.7 % 
 
4.  การเปรียบเทียบความแมนยําการพยากรณระหวาง การวิเคราะหจําแนกประเภทพหุ และ การ
วิเคราะหความถดถอยโลจิสติคพหุกลุม 
 ในงานวิจัยนี้จะใชวิธีวัดความแมนยําของการพยากรณจากสมการที ่ (4) ซึ่งผลการวิจัยพบวา การวิเคราะห
ความถดถอยโลจิสติคพหุกลุม มีความแมนยํามากกวา การวิเคราะหจําแนกประเภทพห ุ เล็กนอย โดยคาความ
แมนยําของการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคพหุกลุมเทากับ 98.7% การวิเคราะหจําแนกประเภทพหุมีคาความ
แมนยํา 98 % ดังแสดงในตารางที ่3 
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ตารางที่ 3   เปรียบเทียบความแมนยําของการพยากรณ 

ความแมนยํา การวิเคราะหจําแนกประเภทพห ุ การวิเคราะหความถดถอยกโลจิสติคพหุกลุม 
สายพันธุ Setosa 100 %, 100 %, 
สายพันธุ Vesicolor 96 % 98 % 
สายพันธุ Virginica 98 % 98 % 
รวมทุกสายพันธุ 98 % 98.7 % 

 
สรุปผลและเสนอแนะ  

 ความแมนยําการพยากรณสายพันธุดอกไอริส โดยการวิเคราะหจําแนกประเภทพห ุเมื่อเปรียบเทียบกับการ
วิเคราะหความถดถอยโลจิสติคพหุกลุม พบวาความแมนยําในการพยากรณดวยการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติค
พหุกลุมมีความแมนยํามากกวาเล็กนอย เนื่องจากการวิเคราะหจําแนกประเภทพหุนั้น มีคาพหุเมทริกซความ
แปรปรวนรวม (Variance-Covariance Matrix) ของแตละกลุมไมเทากัน และคาตัวแปรของดอกไอริสนั้นเปนขอมูล
เชิงปริมาณ ซึ่งเหมาะสมกับการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคพหุกลุม โดยการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคพหุ
กลุมมีความแมนยําในการพยากรณที ่ 98.7%  ในขณะที่การวิเคราะหจําแนกประเภทพห ุ มีความแมนยําในการ
พยากรณที่ 98 % 
 งานวิจัยนี้ไดใชชุดขอมูลที่มาจาก UCI ซึ่งการใชงานจริงจะตองปรับใชชุดขอมูลจริงที่มีใชในปรเทศไทย เพื่อ
ความเหมาะสมในการวิเคราะหซึ่งอาจจะมีตัวแปรที่แตกตางกันออกไป 
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