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บทคัดย่อ 
 ตามมาตรฐานสายพันธุ์ของไก่แจ้นั้น ปัจจัยที่ใช้ระบุว่าไก่แจ้
เป็นสายพันธุ์ใด จะพิจารณาจากลักษณะตัวและสีตามส่วนต่างๆ โดย
ลักษณะตัวและสีบางส่วนของไก่แจ้นั้น แม้จะต่างพันธุ์กันแต่อาจมีความ
คล้ายคลึงกันมากจนแยกแยะได้ยากว่าเป็นพันธุ์ใด การศึกษาในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดการข้อมูลและ
วิเคราะห์สายพันธุ์ไก่แจ้ ด้วยการวัดความคล้ายคลึงของคุณลักษณะและสี
แต่ละส่วนของไก่แจ้ ด้วยเทคนิคสัมประสิทธิ์ของแจ๊กการ์ด โดยให้ผู้ใช้เลือก
ชิ้นส่วนภาพจ าลองลักษณะตัวและสีของไก่แจ้ที่ต้องการให้ระบบท าการ
วิเคราะห์สายพันธุ์ แล้วน าไปประกอบเป็นภาพไก่แจ้ก่อนการให้ระบบท า
การวิเคราะห์ ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงสายพันธุ์ไก่แจ้และรายละเอียด รวมทั้ง
ระดับเปอร์เซ็นตค์วามคล้ายคลึง โดยข้อมูลที่ใช้ส าหรับระบบนี้เป็นข้อมูลไก่
แจ้ไทยและไก่แจ้สากล ผลการประเมินระบบโดยผู้ใช้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ
สายพั น ธุ์ ไก่ แจ้  และใช้ข้ อมู ล ไก่ แจ้ทดสอบ  10 รายการ ในด้ าน
ความสามารถในการใช้งานและความถูกต้องในการวิเคราะห์ พบว่า ผลอยู่
ในระดับดี สามารถน าระบบนี้ไปใช้เพื่อช่วยเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป
วิเคราะห์สายพันธุ์ให้กับไก่แจ้ที่ตนต้องการทราบ 

 

ค าส าคัญ: ไก่แจ้, การวัดความคล้ายคลึง, ภาพจ าลอง, สัมประสิทธิ์ของแจ๊ก
การ์ด 

 

Abstract 
 According to the breed standard of bantam, factors 

used to identify bantam breeds can be determined by its 

appearance body parts and color. Some parts of body and 

color of different bantam breeds may be similar to each other, 

so that it is difficult to distinguish the bantam breeds. The 

objective of this study is to develop a computer system that 

can manage data and analyze the breed of bantams by 

measuring the similarity of features and color of bantam body 

with the jaccard’s coefficient technique. The users of system 

are allowed to choose pieces model of looks and color of the 

bantam to be analyzed. Then all of the choose pieces are 

composed to be bantam figure before analyzing by the 

system. The results are shown in forms of the bantam breed 

and details including a similar percentage. The data used for 

this system are Thailand and universal bantam breeds. The 

system evaluation result obtained from users who have 

knowledge of the bantam breeds by using 30 test cases of 

bantam in the aspects of ability to use and accuracy to 

analyze of the system showed that it has a good level. This 

system can be used to help farmers or general people analyze 

the color breed for bantams they want. 

Keywords: bantam, similarity measure, model, jaccard’s 
coefficient 

 

1. ค าน า 
ไก่แจ้เป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 

เพราะเป็นสัตว์ที่มีความสวยงาม น่ารัก และให้ความเพลิดเพลินกับผู้เลี้ยง 
จนถึงขั้นมีการประกวดความสวยงามของไก่แจ้กัน ปัจจุบันไก่แจ้ถูกพัฒนา
ให้มีลักษณะตัวและสีขนที่หลากหลายมากขึ้น จนมีการก าหนดเป็น
มาตรฐานสีขนไก่แจ้สากลไว้ 14 สี และไก่แจ้ไทยมี 12 สี (ในที่นี้จะเรียก
สายพันธุ์ของไก่แจ้ว่า ชนิดสีของไก่แจ้) ยิ่งไก่แจ้ของใครมีลักษณะตัวและสี
ขนถูกต้องตรงตามมาตรฐานชนิดสี จะยิ่งเพิ่มมูลค่าให้กับไก่แจ้ตัวนั้นยิ่งขึ้น 
ซ่ึงผู้เพาะเลี้ยงไก่แจ้ส่วนใหญ่ที่ เลี้ยงเพื่อการค้าหรือเพื่อการประกวด 
จ าเป็นต้องทราบคุณลักษณะต่างๆ ตามมาตรฐานของไก่แจ้แต่ละชนิดสี 
หรือแม้แต่ผู้เล้ียงมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงไก่แจ้ที่ดี ก็จ าเป็นต้องมีความรู้ว่า
ลักษณะที่ถูกต้องตรงตามมาตรฐานเป็นอย่างไร เพื่อคัดเลือกไก่แจ้ที่มี
คุณลักษณะที่ดีตรงตามลักษณะพันธุ์มาเล้ียง 

ส าหรับการแยกสายพันธุ์ของไก่แจ้นั้น โดยทั่วไป ผู้เล้ียงจะท า
ได้โดยการสังเกตจากลักษณะภายนอกต่างๆ หลายอย่างของไก่แจ้ ไม่ว่าจะ
เป็นหงอน หัว ตา ติ่งหู ปาก เหนียง คอ อก ท้อง ล าตัว ปีก หลัง หาง แข้ง 
นิ้วเท้า เป็นต้น และสีขนของลักษณะเหล่านั้น เช่น ส่วนติ่งหูของไก่แจ้ 
สามารถเป็นสีแดงหรือสีขาว ส่วนจงอยปากของไก่แจ้ สามารถมีสีขาว สี
ขาวอมเหลือง สีเหลือง สีโกโก้ สีเทา สีด า หรือสีด าอมเหลือง เป็นต้น 
อย่างไรก็ดี บางสายพันธุ์มีลักษณะตัวคล้ายๆ กัน เช่น มีหางชัยและหางพัด
แบบเดียวกัน หรือมีสีขนตามส่วนต่างๆ คล้ายๆ กัน อาจท าให้เกิดปัญหา
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ความสับสน ส าหรับผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับไก่แจ้ว่าเป็นสายพันธุ์อะไร จึง
จ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ หรือศึกษาจากเอกสารที่มีผู้จ าแนกไว้ 

ดังนั้น เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเลี้ยงไก่แจ้ สามารถจ าแนก
สายพันธุ์ของไก่แจ้ได้  ทีมผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขึ้น ส าหรับวิเคราะห์สายพันธุ์ของไก่แจ้ ทั้งไก่แจ้สีสากลและไก่
แจ้ไทย โดยให้ผู้ใช้เลือกชิ้นส่วนภาพจ าลองลักษณะตัวส่วนต่างๆ ของไก่แจ้ 
และสีของชิ้นส่วนไก่แจ้เหล่านั้นตามลักษณะภายนอกที่ผู้ใช้เห็น ประกอบ
เป็นภาพจ าลองตัวไก่แจ้ก่อนการวิเคราะห์ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ความ
คล้ายคลึงของไก่แจ้ที่มีอยู่ในระบบ เทียบกับไก่แจ้ที่ผู้ใช้ระบุผ่านการจ าลอง
ภาพ ด้วยเทคนิคสัมประสิทธิ์ของแจ๊กการ์ด (Jaccard’s Coefficient) [1] 

ผลการวิเคราะห์ว่าเป็นพันธุ์ใด รวมทั้งเปอร์เซนต์ความคล้ายคลึงของพันธุ์ที่
ได้จากการวิเคราะห์ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจเลี้ยงไก่แจ้ ในการน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นซ้ือมาเล้ียง หรือน าไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อไป 

2. ไก่แจ้ 
ไก่แจ้ เป็นสัตว์ปีกที่มีสายพันธุ์มาจากไก่ป่าที่มีอยู่มากในอดีต มี

ขนาดล าตัวเล็ก ขนหลากหลายสี โดยไก่แจ้เพศผู้กับเพศเมียนั้นมีความ
แตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งขนาด ลักษณะล าตัว และสีขน ปัจจุบันได้มีการ
ก าหนดลักษณะมาตรฐานของไก่แจ้ไว้หลายส่วน รวมทั้งสายพันธุ์ของไก่แจ้
ไว้หลากหลาย 

2.1 ลักษณะมาตรฐานของไก่แจ้ 
 ไก่แจ้มีลักษณะที่แตกต่างจากไก่โดยทั่วไปหลายประการ โดย
ลักษณะมาตรฐานของไก่แจ้ มีดังนี้ [2] 

หงอน - ใหญ่ หนา มีสีแดง สมส่วน มี 4-5 จัก เรียงเป็นระเบียบตั้ง
ตรงหรือเอียงล้มไปด้านข้าง ผิวจะมีลักษณะหยาบเป็นเม็ดเล็กๆ 

หัว – ใหญ่ สมส่วน มี 4-5 จัก เรียงเป็นระเบียบตั้งตรง หรือเอียงล้ม
ไปข้าง 

ตา – กลมโตมีประกายสดใส 
ติ่งหู – ขนาดปานกลาง กลมรีเป็นรูปไข่ มีสีแดงเช่นเดียวกับหงอน 

(ยกเว้นบางพันธุ์ที่มีติ่งหูสีขาว) 
ปาก - สั้นและโค้งเล็กน้อย มั่นคงและแข็งแรง 
เหนียง - ใหญ่ สมดุลกับหงอน ปลายกลม ห้อยทาบไปตามล าคอ ผิว

เหนียงหยาบ 

คอและขนคอ – คอสั้น มีขนสร้อยคอหนาแน่นสวยงาม ปลายขน
กลมมนหรือกลมรี 

อก –  ใหญ่ กลมเต็มและยื่นไปข้างหน้า 

ท้อง – ช่วงท้องหรือใต้ท้องสั้นกลมเตียน มีขนดกหนานุ่ม 
ล าตัว – เล็ก กลม สั้น กว้าง 
ปีก – หนาและยาวทอดขนานกับล าตัว ปลายปีกสัมผัสพื้นตรงส่วน

ปลายของล าตัว 

หลัง – กว้างและสั้นมาก จนแทบไม่มีช่องว่างระหว่างพุ่มสร้อยคอ
และโคนหาง 

หาง – มีหางชัย 2 เส้นยาวคล้ายดาบชี้ขึ้นตรงสูงกว่าหัวประมาณ 1  

ใน  3 ของความยาวทั้งหมด และมีหางพัดลักษณะใบใหญ่ปลายมน เรียง
ซ้อนกันเป็นระเบียบไม่ต่ ากว่า 6 เส้น ตั้งตรงไม่เอียงข้างใดข้างหนึ่ง แผ่
กว้างหรือบานประมาณ 90-150 องศา มีระย้าแซมหางพัด 

แข้ง – ใหญ่ กลม สั้น แข็งแรง หน้าแข้งสั้นประมาณ 2 ซม.จากสุด
ปลายขาด้านหน้าถึงข้อนิ้วแรก มีเกล็ดแข้งเรียบเรียงเป็นระเบียบ ไม่มีขน 

นิ้วเท้า – ขาแต่ละข้างมีนิ้วเท้า 4 นิ้ว นิ้วตรงสั้น กางได้รูป ข้อนิ้วเรียง
เรียบร้อย แข็งแรง มีเล็บครอบสมบูรณ์ 

 

รูปที่ 1 ลักษณะส่วนตา่งๆ ของไก่แจ ้

 

2.2 สายพันธุ์ของไก่แจ้ 
 ไก่แจ้ได้มีการพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 40 ปี 
จากไก่ป่าจนกระทั่งเป็นไก่แจ้ตามมาตรฐานไก่แจไ้ทยและไก่แจ้สากล ซึ่งมีสี
ขนตามส่วนต่างๆ แตกต่างกันออกไป 

 

ตารางที่ 1 สรุปสายพันธุ์ชนิดสไีก่แจ้ไทยและไก่แจ้สากลตามมาตรฐาน 
สายพันธุ ์ ชนิดส ี
สีไทย 1.สีไก่ป่าเหลือง  2.สีไก่ป่าเข้ม  3.สีไก่ป่าหูขาว  4.สีโนรี  

5.สีประดู่  6.สีเหลืองหางขาว  7.สีเบญจรงค์  8.สีสร้อย
สุวรรณ  9.สีเหลืองลูกปลา 10.สีเหลืองดอกโสน 11.สีกาบ
อ้อย  12.สีกาบหมาก 

สีสากล 1.สีขาว  2.สีด า  3.สีทอง  4.สีลายดอกหมาก  5.สีกระด า 
หรือสีลายข้าวตอก  6.สีกระทอง  7.สีลายบาร์  8.สีเทา 
หรือสีเทาด า เทานกพิราบ  9.สีขาวหางด า 10.สีลายสามสี  
11.สีโกโก้  12.สีโกโก้บาร์  13.สีกระโกโก้ 14.สีเทาเปรอะ 

 

 แต่ละสายพันธุ์ชนิดสี  มีลักษณะตัวและสีตามสายพันธุ์ที่
แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะในไก่แจ้เพศผู้ ตัวอย่างเช่น ไก่แจ้สีไก่ป่า
เหลืองเพศผู้ มีคุณลักษณะและสีดังนี้ “หน้า หงอน เหนียง ติ่งหู มีสีแดงสด 
ใบหงอนมีเม็ดทรายสีแดงสด ตาสีแดงหรือส้มปนแดง จงอยปากสีเหลือง
หรือด าอมเหลือง ขนหัวเป็นสีแดงไล่เร่ือยไปเป็นสร้อยคอสีส้มเหลืองสว่าง 
ขนหลังและหัวปีกเป็นสีส้ม ปีกทั้งสองข้างเป็นสีน้ าเงินอมม่วง ส่วนขนปีก
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ตั้งแต่ส่วนกลางขนปีกจนถึงส่วนกลางที่สัมผัสพื้นที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นสี
น้ าตาลแดง ขนอกใต้ท้องเป็นสีด า ขนหางทั้งหมดเป็นสีด าเหลือบเขียวปีก
แมลงทับ แข้ง นิ้ว สีเหลือง หรือเขียวอมเทา” 

3. การวัดความคล้ายคลึงกันของข้อมูล 
ในการวัดความคล้ายคลึงกันของข้อมูลว่ามีความคล้ายคลึงกัน

มากน้อยเพียงใดนั้น ลักษณะของข้อมูลถือได้ว่ามีส่วนส าคัญต่อการเลือกใช้
เทคนิคในการวัด โดยทั่วไป ข้อมูลอาจจะอยู่ในรูปแบบตัวเลขต่อเนื่อง 
(Continuous) เช่น ความสูง น้ าหนัก เป็นต้น รูปแบบไบนารี (binary) 

เช่น จริงหรือเท็จ ใช่หรือไม่ใช่ เป็นต้น รูปแบบนามมาตรา (Nominal)  

เช่น อาชีพ (รับราชการ /เอกชน /ธุรกิจส่วนตัว) สี (แดง /เขียว /ฟ้า /ด า) 
เป็นต้น หรือล าดับมาตรา (Ordinal) เช่น ระดับความพึงพอใจ (น้อย /  
ปานกลาง /มาก) เป็นต้น [3] กรณีที่ข้อมูลอยู่ในรูปของตัวเลขต่อเนื่อง จะ
ใช้วิธีการหาค่าระยะห่าง โดยเทคนิคที่ใช้ในการหาระยะห่าง  ได้แก่  
Euclidian, City blocx, Minkowski เป็ นต้น  [4] เพื่ อน า ไปหาความ
คล้ายคลึงต่อไป กรณีที่ข้อมูลอยู่ในรูปของไบนารีหรือนามมาตรา มีเทคนิค
ที่ใช้ในการวัดความคล้ายคลึงอยู่หลายเทคนิคด้วยกัน ได้แก่ เทคนิค
สัมประสิทธิ์แบบ Simple, Dice, Jaccard, Cosine และ Overlap โดย
เทคนิคส าหรับวัดความคล้ายคลึงของไก่แจ้ ในงานวิจัยนี้ คือ เทคนิค
สัมประสิทธิ์ของแจ๊กการ์ด  (Jaccard’s Coeffient) [1] ที่น าเสนอโดย 

Paul Jaccard มีสูตรในการค านวณดังสมการที่ 1 

 
||||||

||),(
BABA

BABAJC
���

�
   (1) 

เมื่อ A คือ เซตต้นแบบ และ B คือ เซตเปรียบเทียบ 

หากส่วนต่างของเซตข้อมูลทั้งสองที่น ามาเปรียบเทียบกัน  มี
จ านวนข้อมูลส่วนต่างมาก จะท าให้ได้ความคล้ายคลึงน้อยลงกว่าวิธีการอื่น 

ซ่ึงจะมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์สายพันธุ์สีไก่แจว้่า ค่าความคล้ายคลึงที่ได้
ของวิธีการนี้ หากมีค่ามากแสดงว่ามีความแตกต่างกันน้อยมากจริงๆ 
นั่นเอง 

ตารางที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลคุณลักษณะไก่แจ้ที่มีอยู่ 
สายพันธุ ์ ตา ติ่งห ู ปาก ปีก 

สีไก่ป่า
เหลือง(A1) 

แดงสด 
หรือส้ม
ปนแดง 

แดงสด เหลือง 
หรือด า
อม
เหลือง 

หัวปีกส้ม, กลางปีก
น้ าเงินอมม่วง,สาบ
ปีกน้ าตาลแดง 

สีโนร(ีA2) ส้ม แดงสด ขาวนวล
อม
น้ าตาล 

หัวปีกเขยีวเหลือบ
แมลงทับ, กลางปีก
เขียวปีกแมลงทับ,
สาบปีกน้ าตาลแดง 

 

ตารางที่ 3 ตัวอย่างข้อมูลคุณลักษณะไก่แจ้ที่ต้องการวิเคราะห์สายพันธุ์ 
สายพันธุ ์ ตา ติ่งห ู ปาก ปีก 

ไก่แจ้
เป้าหมาย 
(B) 

ส้มปน
แดง 

แดงสด ด าอม
เหลือง 

หัวปีกส้ม, กลางปีก
น้ าเงินอมม่วง,สาบ
ปีกน้ าตาลแดง 

จากตัวอย่างไก่แจ้สายพันธุ์สีไก่ป่าเหลืองและสีโนรีที่มีอยู่ใน
ตารางที่ 2 โดยใช้ลักษณะที่วิเคราะห์ 4 อย่าง เทียบกับไก่แจ้เป้าหมายใน
ตารางที่ 3 จะได้ว่า ไก่แจ้เป้าหมาย (B) เทียบกับ ไก่แจ้พันธุ์สีไก่ป่าเหลือง 
(A1) มีความคล้ายคลึงเป็น  JC(A1, B) = _A1�B_ � |A1|+|B|-_A1�B_ = 

6�(8+6-6) = 6/8 = 0.75 แต่เมื่อเทียบกับไก่แจ้พันธุ์สีโนรี (A2) มีความ
คล้ายคลึงเป็น  JC(A2, B) = 2/(6+6-2) = 2�10 = 0.20 ฉะนั้ น  ไก่แจ้
เป้าหมาย มีความคล้ายคลึงกับไก่แจ้พันธุ์สีไก่ป่าเหลืองมากที่สุด 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้  เป็นงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการวัดความคล้ายคลึงกันของข้อมูล  ซ่ึงมีการใช้เทคนิคและ 
ลักษณะข้อมูลที่แตกต่างกัน โดยพิลาวัณย์ พลับรู้การ และ กฤษณะ ไวยมัย 

[5]  ได้ใช้วิธีการวัดความคล้ายคลึงระหว่างเอกสารเกี่ยวกับการสืบค้น
ข้อมูลความรู้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยใช้แนวทางด้านความหมาย 

(Semantic) เข้ามาช่วย ที่ต้องอาศัยอภิธานค าศัพท์ ซ่ึงประกอบด้วยค า
และความสัมพันธ์ระหว่างค าในเอกสาร แล้วใช้โครงข่ายความสัมพันธ์ของ
ค าเหล่านั้น มาใช้ในการค านวณค่าความคล้ายคลึงระหว่างเอกสารสอง
เอกสาร ผลการทดสอบพบว่า วิธีที่ใช้แนวทางด้านความหมาย ให้ผลที่ได้
ดีกว่าการวัดความคล้ายคลึงแบบที่ใช้กันทั่วไป 

Supakrit Niwattanakul, et al [6] ไดน้ าเสนอวิธีการวัดความ
คล้ายคลึงระหว่างค าศัพท์ โดยใช้เทคนิคสัมประสิทธิ์ของแจ๊กการ์ด ใช้
ภาษา Prolog ในการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงระหว่างเซตของข้อมูล มี
การวัดประสิทธิภ าพของวิธีก ารโดยใช้  Precision Recall และ F-

measure ผลการทดสอบพบว่า วิธีสัมประสิทธิ์ของแจ๊กการ์ดสามารถหา
ความคล้ายคลึงเกี่ยวกับค าศัพท์ได้ดีกว่าวิธีการอื่นๆ 

พนารัตน์ ศรีเชษฐา ขวัญชัย สุขแสน สุกัญญา พรมมา และ ช่อ
ลดา มายอด [7] ไดท้ าการพัฒนาโปรแกรมส าหรับช่วยวินิจฉยัโรคยางพารา 
โดยใช้ตัววัดความคล้ายคลึงบนคุณลักษณะอาการของส่วนย่อย ด้วย
เทคนิคสัมประสิทธิ์ของแจ๊กการ์ด ผลการประเมินประสิทธิภาพในการ
วินิจฉัยโรคยางพาราของโปรแกรมเทียบกับของผู้เชี่ยวชาญ ได้ผลอยู่ใน
ระดับดี 

5. การด าเนินการศึกษา 
5.1 การรวบรวมข้อมูลและเตรียมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ทีมผู้วิจัยได้
ด าเนินการโดย 1) รวบรวมข้อมูลไก่แจ้จากหนังสือ เอกสารบทความ และ
อินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปของไก่แจ้ และพันธุ์สีไก่แจ้ เพื่อ
น าไปเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์สายพันธุ์สีของไก่แจ้ และ 2)  แจกแจงค่า
และสีของคุณลักษณะตัวของไก่แจ้แต่ละพันธุ์สี โดยข้อมูลส าหรับงานวิจัยนี้ 
ทีมผู้วิจัยใช้ข้อมูลไก่แจ้มาตรฐานไทยและสากล รวม 26 พันธุ์  ส่วน
คุณลักษณะประจ าตัวของไก่แจ้ ที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย 

15 ส่วน ได้แก่ หงอน หัว ตา ติ่งหู ปาก เหนียง คอ อก ท้อง ล าตัว ปีก 
หลัง หาง แข้ง และ นิ้วเท้า ดังตัวอย่างในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ตัวอย่างข้อมูลคุณลักษณะไก่แจ้แต่ละสายพันธุ์ที่ใช้ในระบบ 

ลักษณะ 
สายพันธุ์ไก่แจ้สีไทย สายพันธ์ไก่แจ้สีสากล 

สีไก่ป่า
เหลือง 

สีไก่ป่า
เข้ม 

... สีขาว สีด า ... 

หงอน แดงสด มี
เม็ดทราย 

แดงสด มี
เม็ดทราย 

… แดง
สด มี
เม็ด
ทราย 

แดงสด
หรือมี
ปานด า 
มีเม็ด
ทราย 

… 

หัว แดงสด น้ าตาลอม
แดง 

… แดง
สด 

แดงสด … 

ตา แดง หรือ
ส้มปนแดง 

แดง หรือ
ส้มปนแดง 

… แดง 
หรือ
ส้มปน
แดง 

ด า หรือสี
สนิม
เหล็ก มี
ขอบตา 

… 

ติ่งหู แดงสด แดงสด … แดง
สด 

แดงสด … 

ปาก เหลือง 
หรือด าอม
เหลือง 

เหลือง 
หรือด าอม
เหลือง 

… เหลือง ด า … 

เหนียง แดงสด แดงสด … แดง
สด 

แดงสด … 

คอ ส้มเหลือง น้ าตามอม
แดงเท่าสี
เม็ดมะขาม 

… ขาว ด า … 

อก ด า ด า … ขาว ด า … 

ท้อง ด า ด า … ขาว ด า … 

ล าตัว ด า ด า … ขาว ด า … 

ปีก หัวปีกส้ม 
จากนั้นน้ า
เงินอมม่วง 
สาบปีก
น้ าตาลแดง 

ด าเหลือบ
เขียวปีก
แมลงทับ 
สาบปีก
น้ าตาล
แดงเข้ม 

… ขาว ด า … 

หลัง ส้ม  … ขาว ด า … 

หาง ด าเหลือบ
เขียวปีก
แมลงทับ 

ด าเหลือบ
เขียวปีก
แมลงทับ 

… ขาว ด า … 

แข้ง เหลือง 
หรือเขียม
อมเทา 

เหลือง 
หรือเหลือ
งอมเขียว 
หรือเขียว
อมเทา 

… เหลือง ด า … 

นิ้วเท้า เหลือง 
หรือเขียม
อมเทา 

เหลือง 
หรือเหลือ
งอมเขียว 
หรือเขียว
อมเทา 

… เหลือง ด า … 

 

 

5.2 ผลการด าเนินการพัฒนา 
ทีมผู้วิจัยได้จัดท าภาพจ าลองชิ้นส่วนไก่แจ้และสีแบบต่างๆ ของ

ลักษณะเหล่านั้น โดยใช้โปรแกรม Photoshop และใช้ภาพจ าลองในส่วน
ของการจัดการและการวิเคราะห์ ซ่ึงพัฒนาเป็นเว็พแอพพลิเคชัน โดยใช้
ภาษา PHP และมี MySQL เป็นโปรแกรมส าหรับจัดการฐานข้อมูล 

 

 

รูปที่ 2 หน้อจอหลักของระบบงาน 

 

ระบบงานถูกออกแบบให้มีการท างานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนแรกเป็นส่วนการจัดเตรียมข้อมูลไก่แจ้ โดยส่วนนี้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแล
ระบบ ที่จะสามารถท าการจัดการเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลทั่วไป คือ ข้อมูล
ลักษณะต่างๆ ของไก่แจ้แต่ละสายพันธุ์ โดยการระบุชิ้นส่วนภาพจ าลอง
ของแต่ละส่วนตามร่างกายของไก่แจ้พันธุ์นั้นๆ ที่ถูกจัดเตรียมไว้ในระบบ 
โดยมีลักษณะและสีแตกต่างกันออกไปตามข้อมูลที่ได้รวบรวมมา 

 
รูปที่ 3 หน้อจอการจัดการขอ้มูลไก่แจ้ 

 

ส่วนที่สอง เป็นส่วนการแสดงผลข้อมูลไก่แจ้และการวิเคราะห์
สายพันธุ์ไก่แจ้ โดยส่วนนี้เป็นหน้าที่ของผู้ใช้งานทั่วไป ผู้ใช้สามารถเลือก
หรือค้นหาไก่แจ้เพื่อให้ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลของไก่แจ้สายพันธุ์
ต่างๆ ได้ ส าหรับกรณีที่ผู้ใช้ต้องการให้ระบบช่วยวิเคราะห์สายพันธุ์ ไก่แจ้ 
ผู้ใช้สามารถเลือกชิ้นส่วนภาพจ าลองต่างๆ ของไก่แจ้ที่ตนอยากทราบพันธุ์ 
ตามลักษณะและสีที่มีให้เลือก ดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 หน้าจอการเลือกและประกอบชิน้ส่วนภาพจ าลองลักษณะตัวและสี

ของไก่แจ ้

 

หลังจากนั้นระบบจะท าการวิเคราะห์สายพันธุ์ของไก่แจ้ โดย
เทคนิคสัมประสิทธิ์ของแจ๊กการ์ด เปรียบเทียบข้อมูลลักษณะไก่แจ้ที่เลือก
กับไก่แจ้ที่มีอยู่แล้วในระบบ การแสดงผลการวิเคราะห์สายพันธุ์ ไก่แจ้ จะ
แสดงผลเฉพาะไก่แจ้ที่มีเปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงตั้งแต่ 75 เปอร์เซนต์ขึ้น
ไป เรียงจากที่มีความคล้ายคลึงมากไปหาน้อย 

 

รูปที่ 5 หน้าจอแสดงผลการวิเคราะห ์

5.3 ผลการประเมินการท างานของระบบ 
 ระบบที่พัฒนา ได้น าไปทดลองใช้งานโดยผู้ใช้ที่เลี้ยงไก่แจ้หรือผู้
ที่มีความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ไก่แจ้ จ านวน 8 คน โดยวัดความสามารถของ
ระบบในด้านการใช้งานและความถูกต้องในการวิเคราะห์  ตามหัวข้อ
ประเมิน 8 ด้าน แต่ละด้านสามารถประเมินให้คะแนนเป็น 5 ระดับคือ 1=

แย่มาก 2=แย่ 3=ปานกลาง 4=ดี 5=ดีมาก โดยทีมผู้วิจัย ก าหนดข้อมูลไก่
แจ้ส าหรับทดสอบขึ้นมา จ านวน 30 รายการที่มีคุณลักษณะแบบต่างๆ 
เพื่อให้ผู้ใช้ประเมินว่าน่าจะคล้ายกับสายพันธุ์ใดเทียบกับสายพันธุ์ที่ระบบ
วิเคราะห์ให้ 

 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

หัวข้อประเมิน x ̄ S.D ระดับ 
1. ความเหมาะสมของชิ้นส่วนภาพประกอบ 4.00 0.53 ดี 

2. ความยากง่ายในการใช้งานชิ้นส่วน
ภาพประกอบ 

4.38 0.52 ดี 

3. ความสมดุลของการประกอบภาพชิ้นส่วน 3.75 0.46 ปาน
กลาง 

4. ความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมลู 4.75 0.46 ดีมาก 

5. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลและการ
ได้ประโยชน์จากข้อมูล 

4.50 0.53 ดีมาก 

6. ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ใช้ในการ
วิเคราะห ์

3.88 0.83 ปาน
กลาง 

7. ความน่าเช่ือถือได้ของระบบ 4.25 0.46 ดี 

8. ความถูกต้องในการวิเคราะห์ขอ้มูล  4.13 0.64 ดี 

รวม 4.20  ดี 

 

 จากผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยเฉพาะในด้าน
ความถูกต้องในการวิเคราะห์ข้อมูล (ข้อ 8) พบว่า ผู้ประเมินให้คะแนนโดย
เฉลี่ยเป็น 4.13 ซ่ึงอยู่ในระดับดี และผลประเมินระบบเฉลี่ยโดยรวม มีค่า 
4.20 ซ่ึงถือว่าอยู่ในระดับดีเช่นกัน โดยด้านที่ควรมีการปรับปรุงคือ ด้าน
ความสมดุลของการประกอบภาพชิ้นส่วนไก่แจ้ และความสมบูรณ์ชอง
ข้อมูลคุณลักษณะที่ใช้ในการวิเคราะห์สายพันธุ์ 

6. การสรุปผลและแนวทางต่อยอดการพัฒนา 
 ระบบวิเคราะห์สายพันธุ์ 
ไก่แจ้ผ่านการเลือกและประกอบชิ้นส่วนภาพจ าลองลักษณะตัวและสี ได้ถูก
พัฒนาขึ้นโดยใช้ข้อมูลคุณลักษณะและสีของคุณลักษณะของไก่แจ้แต่ละ
สายพันธุ์ ทั้งไก่แจ้สีไทยและไก่แจ้สีสากล โดยจัดท าข้อมูลน าเข้าไก่แจ้ใน
รูปแบบของชิ้นส่วนภาพจ าลอง กระบวนการวิเคราะห์สายพันธุ์ไก่แจ้ จะใช้
เทคนิคสัมประสิทธิ์ของแจ๊กการ์ด เพื่อค านวณหาว่าจากการเลือกชิ้นส่วน
ภาพจ าลองลักษณะและสีของไก่แจ้ เมื่อน ามาประกอบเป็นตัวแล้ว จะมี
ความคล้ายคลึงกับไก่แจ้สายพันธุ์ใด ด้วยระดับเปอร์เซนต์ความคล้ายคลึง
เท่าใด ผลการประเมินระบบในด้านความสามารถการใช้งานและความ
ถูกต้องในการวิเคราะห์ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
 ส าหรับแนวทางการต่อยอดการพัฒนา สามารถท าได้โดยการ
ปรับภาพการประกอบชิ้นส่วนไก่แจ้หลังการเลือกให้สมดุลย์ หรือให้ระบบ
แสดงภาพไก่แจ้ 3 มิติที่ดูภาพตัวอย่างได้ทุกด้าน 360 องศา เพื่อความ
สมจริงของตัวไก่แจ้ก่อนจะให้ระบบท าการวิเคราะห์ว่าเป็นสายพันธุ์ชนิดใด 
นอกจากนี้คือการเพิ่มรายละเอียดค่า ภาพและสีของคุณลักษณะไก่แจ้แต่
ละพันธุ์ ให้ ครบถ้ วนสมบู รณ์  และ ศึกษาเทคนิ คการวิ เคราะห์ที่ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มเต่ิม เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นย ายิ่งขึ้น 
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