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บทบรรณาธิการ 
  

 บทความวิจัย  
 การเปรยีบเทยีบเทคนคิสาํหรบัจาํแนกประเภท
 ยีนเชื้อเด็งกีไวรัสบนพื้นฐานโคดอนยูสเอส
 ภานวุฒัน เมฆะ   คกึฤทธ์ิ โอสถานนัตกลุ   
 และ  ณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ

 การใชเสียงควบคุมอุปกรณไฟฟาดวย
 แอนดรอยดและไมโครคอนโทรลเลอร
 ธานลิ  มวงพลู และ อวยไชย  อนิทรสมบตัิ

 เครื่องมือควบคุมการปรับแตงแมแบบ
 เว็บแอปพลิเคชันแบบไดนามิค
 นวลศรี เดนวัฒนา  มาโนชญ ใจกวาง
 และ  ณัฐพร ภักดี

 การพฒันารปูแบบทางเลอืกสาํหรบัอเีลรินนิง่
 ในยุคสังคมออนไลน
      อรรถวิท  ชังคมานนท 
 และ  กองกาญจน  ดุลยไชย 

 การหาคาอัตราการงอกของเมล็ดขาว
 ดวยวิธีการประมวลผลภาพ
 ปวีณ เขื่อนแกว และ อรอุมา พราโมต

 การเปรียบเทียบผลการอานรหัสแทงกับ
 อารเอฟไอดยีานความถ่ีสงูยิง่ในสายรดัขอมอื
 บณัฑติ สาํหรบัการซอมและรบัพระราชทาน
 ปริญญาบัตร
      สนิท สิทธิ และ สมชาย  อารยพิทยา

การสรางตวัควบคมุอตัโนมตัดิวยการหาคาเหมาะ
ที่สุดของการเคลื่อนที่กลุมอนุภาคบนพื้นฐาน
ตัวควบคุมพีไอดีสําหรับระบบสงกําลังไฟฟา
สองพื้นที่
จิตสราญ สีกูกา และคณะ

ตัวกรองคัดเลือกลักษณะเฉพาะสําหรับ
การจําแนกขอมูลเพื่อการประยุกตใชบนระบบ
อินเทอรเน็ตของทุกสิ่ง
พาสน ปราโมกขชน และ พนัธุปต ิเปยมสงา

การพัฒนาระบบโถปสสาวะอัจฉริยะออนไลน
สําหรับการใชงานภายในองคกรขนาดเล็ก
กิติศักดิ์ โอสถานันตกุล 
และ ภัทรมน วุฒิพิทยามงคล

ระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียน
โดยอุปกรณอัจฉริยะ
กองกาญจน ดลุยไชย  อรรถวทิ ชงัคมานนท  
และ  อิทธิพงษ เขมะเพชร

การแบงปนขอมูลดวยโปรโตคอลเอ็มคิวทีที
ภายใตขอความแบบเจสันและหัวขอแบบ
เอ็มทีเอ็นซี
นษิ  ตนัตธิารานกุลุ และ กติตกิร  หาญตระกลู
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เจาของ:
   มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ความเปนมา:
   วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเริ่มตีพิมพเผยแพรมาตั้งแตป พ.ศ. 2550  โดยจัดทําเปน
ราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ป)  ฉบับท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน และ ฉบับท่ี 2 เดือนธันวาคม –              
เดือนพฤษภาคม   ตอมาในป พ.ศ. 2558 วารสารไดเปลี่ยนกําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป)                    
โดยเริ่มตั้งแตวารสารปที ่9 ฉบับที่ 1 เปนตนไป  ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม  ฉบับที่ 2  
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม  ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม  และ ฉบับที่ 4  เดือนกุมภาพันธ 
– เดือนเมษายน  และเพื่อหลีกเลี่ยงการตีพิมพวารสารขามปในฉบับเดียวกัน  ในป พ.ศ. 2559  จึงไดเปลี่ยน
กําหนดออกอกีครั้ง โดย เริ่มฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม  - มีนาคม และไปสิ้นสุดฉบับที่ 4 ในเดือนตุลาคม – 
ธันวาคม   
   วารสารวชิาการมหาวทิยาลัยฟารอสีเทอรนจดัพมิพบทความวชิาการ (Academic Article) บทความวจิยั 
(Research Article) บทความปรทิัศน (Review Article) และบทวิจารณหนังสือ (Book Review) ทัง้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษโดยผานกระบวนการกลั่นกรองของผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
จํานวน 2 ทาน ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับใหอยูในฐานขอมูล           
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

วัตถุประสงค:
   1. เพ่ือเปนส่ือกลางในการตีพมิพเผยแพรผลงานวชิาการ ผลงานวจิยั และงานสรางสรรคทัง้ภาษาไทย      
และภาษาองักฤษในสาขาวิชาการบรหิารธุรกิจและการจดัการ รฐัศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร นเิทศศาสตร 
ศลิปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวทิยาการดานมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตรทีม่คีณุภาพซ่ึงสามารถ
แสดงถงึประโยชนทัง้ในเชงิทฤษฎเีพ่ือใหนกัวิจยัสามารถนาํไปพัฒนาหรอืสรางองคความรูใหม และประโยชนใน
เชงิปฎบิตัทิีน่กัปฎิบตัสิามารถนาํไปประยกุตใชในภาคสวนตางๆ ทัง้ภาครัฐ ภาคธุรกจิ  และภาคสังคมและชุมชน
   2. เพือ่สงเสรมิการศกึษาคนควาวจิยัและนาํเสนอผลงานทางวชิาการของคณาจารย นกัวจิยั นกัวชิาการ 
และนกัศกึษา

ขอบเขต:
   วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาบทความวิชาการ (Academic Article) 
บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน (Review Article) บทวิจารณหนังสือ  (Book Review)   
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ภายใตเงื่อนไขวาจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร  หรือสิ่งพิมพใด
มากอน (ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ) และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอ่ืน  
กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  ผูเขียนตองแสดงใหเห็นวา

»‚·Õè 11 ©ºÑº¾ÔàÈÉ (ÊÔ§ËÒ¤Á 2560)



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับพิเศษ สิงหาคม 2560 3

บทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม  นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุในบทความวา  
ไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
      ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจะครอบคลุมเนื้อหา  ดังนี้   
      •  บริหารธุรกิจและการจัดการ
      •  รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
      •  นิเทศศาสตร
      •  ศิลปศาสตร
      •  เทคโนโลยีสารสนเทศ
      •  สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:
    ศาสตราจารย ดร. ปรัชญา  เวสารัชช        อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 
             ศาสตราจารย ดร. สุวิมล  วองวานิช        กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
             รองศาสตราจารย ดร. วิชัย แหวนเพชร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ที่ปรึกษา:
      ดร. กิตติพัฒน  สุวรรณชิน    อธิการบดี

บรรณาธิการ:
      ดร. ฉัตรทิพย  สุวรรณชิน    รองอธิการบดีฝายวิชาการ

กองบรรณาธิการ:
      ศาสตราจารย ดร. เกตุ  กรุดพันธ         มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
      รองศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ  ลีสุวรรณ          ขาราชการบํานาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม
      รองศาสตราจารย ดร. พีรพล ศิริพงศวุฒิกร   สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั
      รองศาสตราจารย ดร. วิภาวี ธรรมาภรณพิลาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
      รองศาสตราจารยเอมอร ชิตตะโสภณ                ขาราชการบํานาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม
      รองศาสตราจารยวรรณวดี  มาลําพอง                มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      รองศาสตราจารยอรพิณ สันติธีรากุล        มหาวิทยาลัยเชียงใหม
      ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐิติรัตน เชี่ยวสุวรรณ     มหาวิทยาลัยพะเยา
      ดร. พัชรีวรรณ กิจมี      มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      นางสาววณิชากร แกวกัน          มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  
กองจัดการ:
      นางสาววณิชากร  แกวกัน       มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      นางสาวกมลรัตน  เชื้อเสือนอย   มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
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      นางสาวมณศิกาญจ  เตปา                มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      นางสาวกรรณิการ  ปอกนันตา   มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
กําหนดออก:
      กําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ดังนี้ 
      ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม
      ฉบับที่ 2   เดือนเมษายน – มิถุนายน  
      ฉบับที่ 3  เดือนกรกฎาคม – กันยายน  
      ฉบับที่ 4   เดือนตุลาคม – ธันวาคม  

สถานที่ติดตอ:
      กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      120 ถ. มหิดล อ. เมือง จ. เชียงใหม 50100  
      โทร. 053-201800-4   โทรสาร. 053-201810
      E-mail: wanichakorn.kk@feu.edu
      URL : journal.feu.ac.th
      URL : http://www.tci-thaijo.org/Index.php/feu

 
  ทศันะและขอคดิเหน็ใดๆ  ในวารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนเปนทศันะของผูเขยีน 
   กองบรรณาธกิารไมจําเปนตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลานั้นและไมถือวาเปนความรับผิดชอบ
   ของกองบรรณาธิการ
  ความรับผิดชอบดานเนื้อหาและการตรวจรางบทความแตละบทเปนของผูเขียนแตละทาน 
   กรณีมีการฟองรองเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
  ลิขสิทธ์ิบทความเปนของผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  ไดรับการสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย 
   การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปน
   ลายลักษณอักษร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับให
อยูในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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รายนามคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ประจําฉบับ
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐิติรัตน  เชี่ยวสุวรรณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผูชวยศาสตราจารยสุทธิกานต  บอจักรพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อาจารย ดร. กิตติกร หาญตระกูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม

อาจารย ดร. กิติศักดิ์ โอสถานันตกุล  มหาวิทยาลัยแมโจ

อาจารย ดร. ธนาวุฒิ ธนวาณิชย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาจารย ดร. บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ มหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย ดร.พรอมพงศ สุกัณศีล มหาวิทยาลัยเชียงใหม

อาจารย ดร. พลกฤษณ ทุนคํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม

อาจารย ดร. พาสน ปราโมกขชน มหาวิทยาลัยแมโจ

อาจารย ดร. ยุพดี หัตถสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม

อาจารย ดร. สุธาสินี ฉิมเล็ก มหาวิทยาลัยนเรศวร
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บทคัดยอ
 การติดเชื้อไวรัสเด็งกีหรือโรคไขเลือดออกมีสาเหตุจากเช้ือเด็งกีไวรัส ซึ่งเช้ือไวรัสสามารถถายทอด    

สูมนุษยโดยมียุงเปนพาหะนําโรค เช้ือเด็งกีไวรัสแบงได 4 ซีโรไทป ตามประเภทผิวแอนติเจนแตละซีโรไทป  

สามารถสรางภูมิคุมกันแบบเฉพาะเจาะจงและสามารถสรางภูมิคุมกันระยะส้ันระหวางซีโรไทปในมนุษย        

ไดมงีานวจิยัหลายเร่ืองทีไ่ดมกีารตรวจสอบการจําแนกประเภทโมเลกุลของเช้ือเดง็กีไวรัสออกเปน 4 กลุมหลัก 

โดยใชกระบวนการทางการเรียนรูดวยเครื่องจักร รวมถึงใชโคดอนยูสเอสเปนตัวแยกคุณสมบัติ    ในงานวิจัย

นี้ไดจําแนกประเภทโมเลกุลของเช้ือเด็งกีไวรัสดวยขอมูลสายลําดับ ทั้งนี้ไดเปรียบเทียบความถูกตองในการ

จําแนกประเภทโมเลกุลของเชื้อเด็งกีไวรัสดวยวิธีการตางๆ จากสายลําดับโมเลกุลของเชื้อเด็งกีไวรัสท่ีนํามา

ทดสอบทั้งหมด 372 สาย และมีการวัดประสิทธิภาพของโมเดล แบบ 10-การตรวจสอบไขว ซึ่งวิธีการแบบ  

นวิรอลเนต็เวริก ใหผลความถกูตองสงูสดุเทากบัรอยละ 96.22  ในการจําแนกประเภทโมเลกลุของเชือ้เด็งกไีวรสั 
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คําสําคัญ
 เชื้อเด็งกีไวรัส   โคดอน   ยูสเอส    วิธีการการจําแนกประเภท    การเรียนรูดวยเครื่องจักร

Abstract
 The Dengue virus infection or dengue fever is caused by the dengue virus (DENV).                  

It is transmitted to humans by mosquitoes. There are four serotypes classified together based on 

their surface antigens. Each serotype can provide specific immunity and short-term cross-immunity in 

human. Several studies have examined the classification of dengue molecules into four major 

classes including methods such as machine learning using codon usage as features. In this work 

we directly classify dengue molecules using their primary sequences. Thus, we have compared 

different methods for data classification to classify sequences of dengue molecules. The method 

was tested on 372 dengue sequences from the major classes. Using ten-fold cross-validation,       

the neural network yields a prediction accuracy of 96.22% for classifying dengue classes.

Keywords
 Dengue Virus, Codon Usage, Classification Methods, Machine Learning

Introduction
 The Dengue virus (DENV) is a single-stranded RNA virus of the family Flaviviridae and 

genus Flavivirus. It is transmitted to humans by mosquitoes. (Martina, Koraka & Osterhaus, 2009) 

There are four different serotypes (DENV-I, DENV-II, DENV-III and DENV-IV). Infection with the DENV 

serotype may result in a range of conditions from subclinical infection to dengue fever. Symptom 

may result in bleeding, plasma leakage, low levels of blood platelets, hypervolemia and shock 

(Dengue shock syndrome or DSS) (Azhar et al., 2015, 1).

 Diagnostic testing of DENV infection can be achieved by viral isolation, serological tests 

and molecular methods. This virus can be detected in blood samples and other tissues during the 

first five days of symptoms. (Aziz, Hassanien & Abdou, 2016) For molecular methods, gene detection 

of DENV genes expression by using Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) 

for RNA sequence converted into DNA sequence. And assay in blood samples is a highly efficient 

technique to identify DENV serotypes. (Laue, Emmerich & Schmitz, 1999) In addition, the dataset 

of DNA sequences from human serum or plasma can predict the serotype of dengue virus by using 

classification methods.
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 There are different machine learning methods for data classification such as Support Vector 

Machine (SVM), Random Forest (RF), Naïve Bayes (NB), Neural Network (NN), Decision Tree (DT) 

and k-nearest Neighbor (k-NN). Each of the computational methods shows differentiation of              

efficacy and accuracy based on the kind of datasets. (Rehm, 2001). And we focus the problem of 

classification of dengue virus genes which affect to efficient performance of the classification of 

dengue virus genes will bring more advantages to human immune system.

 In this research, we compared the performance result of classification method using codon 

usage and correspondence analysis and classifying analysis on the Relative Synonymous Codon 

Usage (RSCU) which is the number of times a codon appears in a gene divided by the number of 

expected occurrences under equal codon usage. (Ma, Nguyen & Rajapakse, 2009) Each serotype 

of dengue for classifying patterns to the phylogenetic analysis of nucleotide sequences for DENV 

I – IV. We focus on the problem of  classifying DENV molecules into major classes. DENV molecules 

are classified into four classes, (DENV I-IV), according to their specific function on the virus.              

The prediction of dengue types requires a correct  classification of DENV molecule sequences. 

Therefore, the efficient performance of classification of DENV molecules can bring advantages       

for our understanding of Dengue hemorrhagic fever (DHF). (Gubler, 2002)

Literature Review
 The method of gene classification combining codon usage bias as feature vector inputs is 

used to  address the gene classification problem in.(Nguyen, Ma, Fogel & Rajapakse, 2009) They 

first transformed their DNA sequences into 59-dimensional feature vectors from all 64 value codons 

(This work does not include the start codon and the stop codon). This is nucleotide triplet’s code 

for specific amino acid. Each amino acid has a three-character code to present an important role 

in the functioning of significantly effective features. (Lin et al., 2004).  Each element then corresponds 

to the Relative Synonymous Codon Usage (RSCU) frequency of codon. 

 There are large numbers of kernel methods. For example, some string kernels count the 

exact match of n characters between the strings while others allow gaps etc. Our work put emphasis 

on using a mismatch kernel for classifying dengue genes.

 The kernel function defined for strings can be found in and its application to text classification 

tasks by using a string subsequence kernel in. (Shoombuatong et al., 2013 ; Lodhi et al., 2002)    

The string kernel is most closely related to a characteristic approach. The advantage of a string 

kernel is the frequency of n grams. This refers to the number of length n in substrings of all               
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 So, the pattern of all the sequence x under feature mapping is a weighted representation 

of the  k-spectrum. We can assign a value to the  -th coordinate binary where  ; equals 0 if it does 

not occur in x, and equal 1 if it occurs in x. The k-spectrum is shown in

Research Methodology
 1.  Data Set

  Dengue genes were extracted from the Virus Pathogen Resource (ViPR), which has 

clinical data linked to the genomic sequence for dengue virus isolates. There are four serotypes of 

viruses classified together based on their antigens on the surface of the virus. Data set were            

divided into four distinct virus types, which identified each with multiple genotypes. Table 1 shows 

the numbers and percentages of dengue genes in our experiment. (Available at http://www.viprbrc.

org/brc/home.spg?decorator=flavi_dengue)

sequences. There is a sequence of similar kernels for their application to protein classification.     

The background of the spectrum kernel approach relates to the matching of two sequences focusing 

on the frequency of number in common subsequences. This computational advantage computational 

of the codon usage is due to the method being simple and fast. If using a suitable data structure, 

prediction can be done in linear time. (Saunders, Tschach & Shawe-Taylor, 2002).

 Given a value x of all length sequences of characters from an alphabet A,   the spectrum 

kernel is a convolution kernel specialized for the string comparison problem. For the number of k≥1 

and k-codon usage is the set of characters in sequence with k-length (k-mers) of continuous or 

matching neighborhood such as, 3-mers = 3 codons. The feature mapping is indicated by a possible 

k length of subsequences from the alphabet A. The feature mapping from X   to 
kl   is shown in

   kAaak xx ))(()(                (1) 

where )(xa  = frequency of  a that occurs in x 

)(),(),( yxyxK kkk       (2) 
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Class Number of sequence Percentage (%) 

DENV-I 188 50.54 

DENV-II 58 15.59 

DENV-III 76 20.43 

DENV-IV 50 13.44 

Total 372 100.00 

niyxD ii ,...2,1)};,{(                (3) 

 

Table 1 

Numbers and Percentages of Dengue Genes

 2.  Classification methods

      Different classifiers have been used in our research. All of these methods have some 

advantage and disadvantage to classify various data. Moreover, we focus on supervised learning 

model for the machine learning task of inferring a function from labeled training data. Thus, we 

compared methods with Support Vector Machine (SVM), Random Forest (RF), Naïve Bayes (NB), 

Neural Network (NN), Decision Tree (DT) and k-nearest Neighbor (k-NN). This research concluded 

that by using codon usage as feature vector, it can be support of gene expression and molecular 

classification.

  2.1  Support Vector Machine (SVM) 

             One of the most well-known approaches for machine learning is SVM which can 

be used to compare and analyze a number of date types. SVM is a learning technique which uses 

classification and regression in order to train a set of data. In general, SVM creates a set to optimize 

a separating hyperplane which is the maximum margin between two data sets that are sets of     

vectors in n-dimensional space. (Andrew, 2000). The idea is further extended for data that is not 

linearly separable by first mapping into possibly higher dimension feature space. The data can be 

classified by quotation shown in
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 where  n
ix      is the i-th dengue sequence and the class of     is    , and then     is the 

serotype or type in {DENV I-IV} for major-class prediction. Given a training dataset D  this method 

is the construction of the maximum-margin hyperplane separation based on the particular optimization 

technique to discriminate between two or more classes. The standard formulation of SVM is defined 

as. (Guyon, et al., 2002))
 

)
2
1(min 1

2
,, i

n
ibw cw

i
            (4) 

subject to  i
T

i bxwy 1)((  

 
 where  nw   is a weight vector of training data. The SVM classifier is necessary to measure 

an appropriate value in the maximum margin linear and we can predict the class of the unknown 

Dengue gene  1nx    by using a decision function. The decision function is represented as follows:

N

i jniin xxKyxf
1 11 ),()(           (5) 

 where the class of  is     is     ,    is the kernel function and   is a weighting parameter value. 

The full description of this approach can be found in (Vapnik, 1995 ; Guyon, Weston, Barnhill & 

Vapnik, 2002)

 2.2 Random Forest (RF)

            RF is a trademark term of the ensemble method for decision trees widely used in      

classification method. (Amaratunga, Cabrera & Lee, 2008) RF is an optimal number of trees for 

random feature selection in tree induction or splitting. In bagging, sampling the original dataset on 

each tree allows the different training based on a bootstrapping sample. It obtains a low-bias tree, 

RF random select various parameters of features to split at each tree which is useful to estimate 

prediction errors and correlation for feature importance. To evaluate the prediction high performance, 

RF shows the cross-validation prediction of a model for reducing the number of sequences. (Milhon 

& Tracy, 1995).

 2.3 Naive Bayes (NB)

  NB classifiers are statistical classifiers which have an ability to forecast class membership 

probabilities. In machine learning, NB probabilistic classifiers are commonly used as one of the  

studied approaches. In general, the principle of method is used to calculate the probability and 

given data by calculating joint probabilities of words and categories. NB equation has 3 major parts: 

Posterior, Likelihood and Prior probability. The technique of NB assumes the set of independence          

ix iy iy

ix iy K
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characters. In the other set, the conditional probability of a set assigned to category is assumed to 

be independent from the conditional probabilities of other sets given that category. 

 2.4 Neural Network (NN)

              NN ensemble is also a basic approaches used in the machine learning studied. The 

NN ensemble is a supervised classification model, which a set of finite number of NN is trained for 

the same task. (Yang & Liu, 1999) This shows that the ensemble of a number of NN can significantly 

increase the performances of the generalization ability and performance of a NN system. Any     

function can be represented by Multi-layer feed-forward networks.

 2.5 Decision Tree (DT)

  DT is the most common classification method. Each internal node indicated a test on 

some relative attribute and each branch shows an outcome of the test. Moreover, each leaf node 

assigns a class label. The top of node in the tree is the root node. (Touretzky, Mozer & Hasselmo, 

1996)  To build the tree structure, select the most significant attribute to be the root node based   

on information theory by Entropy, Information Gain, Gain ratio and Gini Index. After the decision 

tree is built it may have many branches showed in the training data. Tree pruning tries to remove 

such branches for improving classification accuracy.

 2.6 k-Nearest Neighbor (k-NN)

  k-NN is another classification method, which in machine learning is based on data 

similarity by calculating the distance between each variable (attribute). The method is appropriate 

with numeric data. (Han, Pei, & Kamber, 2011)

  Step of computational in k-Nearest neighbor algorithm.

  1. Given the size of k.

  2. Calculate the distance of testing data with training data.

  3. Sort the distance value by ascending and select nearest data.

  4. Consider the number of k and gather the category of training data.

  5. The nearest class assigned to the testing data.

  The Euclidean distance is denoted to between two points or connecting path of points.  

X1=(x11, x12 ,…, x1n) and X2=(x21, x22 ,…, x2n) shown in Equation 6.

  
2

2
1

121 )(),( i

n

i
i XXXXdist         (6) 
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 3.  Performance evaluation

       The performances of our methods are evaluated with Accuracy (ACC), Precision (Prec) 

and Recall. The accuracy is the correct prediction of DENV molecules and is defined as:

xxxx

xx

FNFPTNTP
TNTPAccuracy  (7) 

  where x is either DENV I-IV,        is the number of false positives or incorrect predictions 

for state x, and        is the number of true positives or correct predictions for state x.

  The precision or positive predictive value is a positive prediction of the true positive 

value, which is shown in:

  The sensitivity or recall or true positive rate is the all positive predictions of DENV I-IV, 

which is shown in:

          
xx

x

FPTP
TPecisionPr  (8) 

                       
xx

x

FNTP
TPcallRe  (9) 

Results and Discussion

 1. Comparison of Classification Methods

         The cross-validation performance of the different methods to classify DENV molecules 

into DENV I-IV classes was performed on 372 classified major classes of DENV molecules.

         In Table 2, the performance of various methods for classification of DENV molecules 

is  compared; we used the same criteria to analyze our selected data as used in other studies. The 

same 10-fold cross validation was applied to our dataset. Element corresponded to the Relative 

Synonymous Codon Usage (RSCU) frequency of a codon. We compared methods with Support 

Vector Machine (SVM), Random Forest (RF), Naïve Bayes (NB), Neural Network (NN), Decision 

Tree (DT) and k-nearest Neighbor (k-NN). Using other classification methods, DENV molecules 

must first be converted into 59-feature vectors before the learning step which is an additional      

time-consuming and difficult process.

xTP
xFP
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Table 2 

Performance of dengue classification methods

Metho

SVM 

RF 

NB 

NN 

DT 

2-NN 

3-NN 

4-NN 

5-NN 

6-NN 

7-NN 

ods ACC 

95.70 

90.62 

74.47 

96.22 

90.6 

94.91 

94.36 

92.5 

92.49 

91.93 

91.69 

DEN

Prec. 

97.40 

91.96 

100.00 

96.88 

94.71 

93.94 

94.85 

94.79 

94.79 

95.29 

94.76 

V-I 

Recall P

99.47 9

97.34 89

76.06 53

98.94 96

95.21 83

98.94 92

97.87 88

96.81 83

96.81 83

96.81 78

96.28 79

DENV-II 

Prec. Reca

0.00 93.1

9.66 89.6

3.47 93.1

6.43 93.1

3.08 93.1

2.98 91.3

8.52 93.1

3.08 93.1

3.08 93.1

8.57 94.8

9.71 94.8

DE

all Prec. 

0 95.71 

66 83.75 

0 53.40 

0 95.95 

0 89.23 

38 100.00 

0 100.00 

0 95.45 

0 95.45 

83 95.38 

83 95.38 

NV-III 

Recall 

88.16 

88.16 

72.37 

93.42 

76.32 

89.47 

86.84 

82.89 

82.89 

81.58 

81.58 

DENV-IV

Prec. Re

96.00 96

100.00 70

100.00 50

94.00 94

86.79 92

93.88 92

92.16 94

91.84 90

91.84 90

93.48 86

91.49 86

V 

ecall 

6.00 

0.00 

0.00 

4.00 

2.00 

2.00 

4.00 

0.00 

0.00 

6.00 

6.00 

 The comparison performances with different classification methods are shown in Table 2. 

When using DENV molecules with NN, we achieve the best result of 96.22% accuracy, and 96.46 % 

precision of DENV-II, which is better than any of other computational methods. The best predictive 

performances of DENV I-IV were 100.0 % (NB), 96.46% (NN), 100.0% (2-NN, 3-NN) and 100.0% 

(RF, NB) precision, respectively.

 

 

 

 

Fig. 1: Comparisonn of Classifica
 

 

ation Methodss Chart 
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 2. Feature Importance of DENV Molecules Based on Codon Usage

  In Figure2, we consider the feature importance for each class of sequence to the relative 

importance of variable and show variables which play the most important roles. It can provide to 

enhance understanding of DENV molecules. The feature importance measure of the classification 

method is applied to explain informative features in the dataset of DENV molecules for each feature 

type based on codon usage. Moreover, the mean decrease of Gini index (MDGI) is used for       

measuring prediction accuracy that can be available for ranking feature importance based on 

measure approaches. Then we used the largest value MDGI for assigning to rank feature                    

importance. Thus, the prediction result shows superiority of the 30 top ranked informative features 

in DENV molecules. We found that TCC has the clearest impact to codon usage of gene expression 

results from the effects on classification of DENV molecules.

 3. Mosaic Display

         In figure 3 the graphical display of the mosaic plot is informative of the relationship 

between dengue virus types and the TCC codon (Feature importance of DENV molecules). Each 

bar is split vertically into dengue virus types that are proportional to the conditional probabilities of 

the TCC codon. TCC codon in the range of < 0.345 was DENV-I, 0.345-0.49 was DENV-II, 0.49-

1.035 was DENV-III, >= 1.035 was DENV-IV.

Fig. 2: Feature Importance of Codon Usage for DENV Molecules
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 4.  ROC curve and AUC Explained

      Figure 4 shows the plot of the Receiver Operating Characteristic curve based on the 

out-of-bag (OOB) predictions for each observation in the training dataset and the OOB estimate of error 

rate: 5.77%. The area under the curve equal -11.403 for measure of the dengue virus classification. 

 

FFig. 4: ROC Curve and AAUC Explaineed for DENV Classification 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 3 : Mosaic Display of TCC Codon for Dengue Virus Type Classification
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Conclusion
 We have shown that classification methods can be applied to the DENV molecules              

classification problem based on DNA sequences directly. The performance comparison of the 

classified DENV molecules into DENV I-IV when using various classification methods, such as Support 

Vector Machine (SVM), Random Forest (RF), Naïve Bayes (NB), Neural Network (NN), Decision 

Tree (DT) and k-nearest Neighbor (k-NN) show the best result of 96.22% overall accuracy when 

using NN (liner function) which is better than any of other computational methods. The best predictive 

performances of serotype for DENV I-IV were 100.0 % (NB), 96.46% (NN), 100.0% (2-NN, 3-NN) 

and 100.0% (RF, NB) precision, respectively. And we found that TCC has the clearest impact to 

codon usage of gene expression results mainly from the effects on classification of DENV molecules. 

However, we will improve the classification performance by applying di-codon usage in future work. 
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บทคัดยอ
 บทความน้ีเปนการนําเสนอการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเพ่ือควบคุม 

อุปกรณไฟฟาดวยเสียง การพัฒนาน้ีประกอบดวยสองสวนหลักไดแก สมารตโฟนที่เปนระบบปฏิบัติการ       

แอนดรอยดทําหนาท่ีในการแปลงเสียงเปนสัญญาณเพ่ือไปควบคุมสวนท่ีสอง คือ ไมโครคอนโทรลเลอร          

ทําหนาที่ควบคุมการเปด-ปดอุปกรณไฟฟา การวิจัยนี้แบงเปนสองการทดลอง คือ (1) การหาประสิทธิภาพ 

ของการแปลงเสียงโดยใชสมารตโฟนและอารดูไอโน (Arduino) โดยใชกลุมตัวอยางท่ีแตกตางกัน ทั้งเพศ     

และอายุ จํานวน 30 คน ทดสอบการพูดผานสมารตโฟนพรอมกับสงสัญญาณไปควบคุม Arduino                        

ผลการทดลองพบวาในการแปลงเสียงมีความถูกตองอยูที่รอยละ 94.67 (2) ใชบอรด Raspberry Pi                  

เปน ไมโครคอนโทรลเลอร สวนแอปพลิเคชันไดทําการปรับแตงใหมีความถูกตองกอนที่จะสงสัญญาณ          

ออกไปควบคุมอุปกรณไฟฟาทําใหผลการทดลองมีความถูกตองทั้งหมดรอยละ 100

คําสําคัญ
 การแปลงเสียงเปนขอความ     กูเกิลเอพีไอ   การควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยเสียง
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Abstract
 In this paper, we design and develop an Android application in order to control electrical 

devices using voice command. The development process of this research is divided into two parts, 

including, (1) Android-base smart phone which its application can be developed easily, (2)              

Microcontroller for remote controlled devices. In this paper, we conduct two experiments on our 

application. First, the voice recognition accuracy is measured using a smart phone and Arduino. 

We conduct the experiment on a variety of ages and genders of thirty people talking to the smart 

phone in order to control the Arduino sensor. As a result, the accuracy of the voice recognition 

system is high graded at 94.67%. Then, we use the recognized voice command to control a Raspberry           

Pi microcontroller to turn on/off electrical devices. Our application can also munity the command 

signal in order to improve the accuracy of the command. The result of the experiment shows that 

the electrical devices can operated correctly.

Keywords
 Speed to Text,   Google API, Voice Electrical Controlling Device

บทนํา
 ปจจุบันเทคโนโลยีตาง ๆ ไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว อุปกรณตาง ๆ มีความฉลาดมากข้ึน               

มีการเพ่ิมเครื่องมืออํานวยความสะดวกสําหรับนักพัฒนาใหสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันไดงายมากย่ิงข้ึน      

มีนักวิจัยไดพัฒนาเพื่อสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการใชงานใหกับผูใช ดังจะเห็นไดจากการมีคําวา 

สมารต (Smart) เขามาเกี่ยวของ เชน สมารตโฟน สมารตโฮม สมารตฟารม สมารตบิวดิ้ง สมารตซิตี้  เปนตน 

ถากลาวถึงสมารตโฟนปจจุบันไดกลายเปนอุปกรณสําหรับคนสวนใหญในยุคไอที จากการสํารวจการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวาประชากรที่มีอายุตั้งแต      

6 ปขึ้นไปประมาณ 62.8 ลานคน มีผูใชโทรศัพทมือถือ 51.1 ลานคน (National Statistical Office, n.d.) 

 ระบบปฏิบัติการท่ีใชในโทรศัพทที่ไดรับความนิยมจะมี 3 ระบบไดแก แอนดรอยด ไอโอเอส และ

วนิโดวสโฟน ดงันัน้การพัฒนาแอปพลิเคชันจงึจาํเปนจะตองข้ึนอยูกบัแพลตฟอรมของระบบนัน้ ๆ  ระบบปฏบิตัิ

การท้ังสามท่ีไดกลาวมาไดมีการเพ่ิมระบบผูเช่ียวชาญในรูปแบบแอปพลิเคชันพ้ืนฐานมาพรอมใชงานไดเลย 

ดังจะเห็นไดจากระบบแอนดรอยดมีกูเกิลนาว ไอโอเอสมีสิริ และวินโดวสมีคอรตานา 

 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดไดรับความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน จากการสํารวจของ                   

The  International Data Corporation (IDC) เมือ่เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มสีวนแบงการตลาดอยูทีร่อยละ 

86.8 (IDC. Smart Phone OS Market Share, n.d.) บริษัทกูเกิลซึ่งเปนเจาของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด

จึงไดสรางเครื่องมือสําหรับนักพัฒนาเพื่อใชในการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยมีชื่อวา แอนดรอยด สทูดิโอ      
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(Android Studio) โปรแกรมน้ีสามารถใชงานไดฟรีไมเสียคาใชจายใด ๆ ดังน้ันการพัฒนาแอปพลิเคชันจึง    

อยูบนพ้ืนฐานของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ซึ่งไดรับความนิยมเปนอยางมากดังจะเห็นไดจากจํานวน      

แอปพลิเคชนัท่ีมใีหดาวนโหลดบนกเูกิลเพลยสโตรจาํนวน 2,817,388 แอปพลิเคชนั (AppBrain States, n.d.) 

ดังนั้น  การพัฒนางานวิจัยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดจึงมีรูปแบบที่หลากหลายอันเปนผลเน่ืองมาจาก

ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นของสมารตโฟน

 ไมโครคอนโทรลเลอรเปนบอรดควบคุมขนาดเล็กที่กําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก เนื่องจาก      

มรีาคาถูกและสามารถใชงานไดงาย โดยนกัพฒันาสามารถเลอืกใชภาษาโปรแกรมคอมพวิเตอรไดหลากหลาย

เชน ภาษาซี ไพทอล จาวา เปนตน ในการเขียนคําสั่งควบคุมบอรด

 งานวิจัยน้ีไดพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัตการแอนดรอยดใหมีความสามารถในการควบคุม

การเปด/ปดอุปกรณไฟฟาดวยเสียงพูดผานบอรดไมโครคอนโทรลเลอร ซึ่งเปนการนําเอาความสามารถ             

ของอุปกรณสองอยางมาทํางานรวมกัน ผูใชสามารถใชโทรศัพทที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยดสั่งการดวย

เสียงเพื่อควบคุมการเปด/ปดอุปกรณไฟฟา ภาพที่ 1 เปนการแสดงการทํางานของระบบทั้งหมด เม่ือเปด        

แอปพลเิคชนัโทรศพัทจะทาํการเชือ่มตอกบับอรดไมโครคอนโทรลเลอรผานเครอืขายไรสาย (Wi-Fi Network) 

ผูใชจะใชเสยีงในการสัง่งานผานแอปพลเิคชนัเพือ่ทาํใหบอรดไมโครคอนโทรลเลอรทาํการควบคุมอปุกรณตอไป

 
 1:  

Bluetooth / Wi-Fi 
Arduino / 

Raspberry Pi 
ON/OFF 

ทบทวนวรรณกรรม

 1. เอกสารทฤษฎีที่เกี่ยวของ

        เทคโนโลย ีRaspberry Pi เปนบอรดไมโครคอนโทรลเลอรขนาดเลก็ สามารถเชือ่มตอกับจอภาพ 

คยีบอรดและเมาสเพือ่ใชงานเปนไมโครคอมพิวเตอร นกัพฒันาสามารถนํา Raspberry Pi มาประยุกตใชงาน

ดานอิเล็กทรอนิกสสําหรับการพัฒนาโปรแกรม Raspberry Pi รองรับระบบปฏิบัติการลีนุกซ เชน Raspbian 

(Debian) Pidora (Fedora) หรือลาสุด Windows 10 

        กูเกิลเอพีไอ (Google API) เปนเครื่องมือที่กูเกิลพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการเรียกใชฟงกชันเซอรวิส

ของกูเกิล ประกอบดวย Google Text To Speech API เปน API (Application Program Interface) ที่ใช      

ในการสังเคราะหเสียงพูดจากขอความในทันทีหรือสรางไฟลเสียงขึ้นมาใหม Google Speech To Text API 

เปน API ที่นําเสียงพูดแปลงเปนขอความ และ Google Map API เปน API ที่สามารถดึงขอมูลที่อยูปจจุบัน

โดยสงตําแหนงที่ไดจาก GPS ไปใหกูเกิล
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  อารดูไอโน (Arduino) เปนไมโครคอนโทรลเลอรที่กําลังไดรับความนิยม มีราคาถูกและสามารถ

ใชงานไดงาย ใชภาษาซีในการเขียนคําส่ังควบคุม การพัฒนาอยูในรูปแบบเปดเผยขอมูลท้ังดานอุปกรณ 

(Hardware) และชุดคาํสัง่ (Software) ตวับอรดถกูออกแบบมาใหสามารถตอวงจรอเิลก็ทรอนิคสจากภายนอก

ได หรือสามารถเลือกตอกับบอรดเสริม (Arduino Shield) ประเภทตาง ๆ มาตอกับบอรด เพื่อพัฒนาตอตาม

ความตองการของนักพัฒนา

 2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

  ธานิล มวงพูล อวยไชย อนิทรสมบตั ิและ อาณัต ิมณโีชติ (2558) ไดพฒันาแอปพลเิคชันสาํหรับ

การแปลงเสียงเปนขอความสําหรับผูพิการทางการไดยิน ใหสามารถติดตอส่ือสารกับบุคคลทั่วไปที่ไมเขาใจ

ภาษามอื การพัฒนาแอปพลเิคชนัน้ีไดใชเครือ่งมอืของกูเกิลเอพีไอในการแปลงเสยีงเปนขอความ การทดสอบ

แบงออกเปน 2 ประเภท  คือ  การแปลงขอความท่ีเปนการอานบทความ และการแปลงบทสนทนาในชีวิต

ประจําวัน ผลการทดลองขอความที่แปลงสามารถสื่อสารเปนที่เขาใจไดทั้งสองประเด็น

  Yoosooka, Boonmee, Sarasureeporn & Witthayawiroj (2015) ไดพัฒนาแอปพลิเคชัน         

คําสั่งเสียงเพ่ือเขาสูบทเรียนภาษาอังกฤษ สําหรับชวยใหเขาถึงบทเรียนตาง ๆ ไดโดยการใชเสียงสั่งการ          

แอปพลิเคชันนี้ใชเทคโนโลยีของ Speech Recognition ผูใชเพียงปอนคําสั่งเสียงเขาสูบทเรียนแอปพลิเคชัน

จะแสดงชื่อบทเรียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูใชเลือกบทเรียน แลวจึงแสดงบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ของบทเรียนนั้นพรอมคําแปลภาษาไทยในรูปแบบเสียงและขอความ โดยคําแปลจะแสดงความหมายของ   

คําศัพท ประเภทของคําศัพท คําเหมือน และคําตรงขาม ใหแกผูใช

  Yoosooka, Kowsuwan & Arsiraphat (2013)ไดพัฒนาแอปพลิเคชันพจนานุกรมคําสั่งเสียง

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดสําหรับชวยคนความหมายของคํา แอปพลิเคชันนี้ใชเทคโนโลยีของ Speech 

Recognition ทาํใหสามารถแปลความหมายคําศัพทจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และภาษาไทยเปนภาษา

อังกฤษได ผูใชเพียงใชเสียงพูดในการคนคําศัพท ผลการคนหาออกมาทั้งในรูปแบบเสียงและขอความ

  Youri, Femke, Andrzej & Robby (2016) ทําการทดลองใชอุปกรณสมารตโฟน (แอนดรอยด

และไอโอเอส) ในการบันทึกเสียงเปรียบเทียบกับเสียงตัวอยางที่บันทึกจากสภาวะแวดลอมทั่วไป ผลปรากฏ

วาสมารตโฟนใหคุณภาพที่ดีกวา อยางไรก็ตามการใชงานจะตองพิจารณาใหรอบครอบ

  Jiri & Cedric (2016) ทําการเปรียบเทียบซอฟตแวรที่ใหความแมนยําในการแปลงเสียงเปน

ขอความ โดยใชตัววัดทั้งหมด 9 ตัวผลปรากฏวาซอฟตแวรคิวที (Qt) และพอกเก็ตฟนซ (Pocketsphinx)         

ใหผลดีที่สุด แตเม่ือพิจารณาเฉพาะในสวนตัววัดท่ีเปนความแมนยําแลวการใชแอนดรอยดใหผลดีและ           

คุมคาที่สุด

  การพัฒนาแอปพลิเคชันนี้มุงเนนใหความสะดวกแกผูใช โดยสามารถใชเสียงส่ังงานอุปกรณ

ไฟฟาภายในบาน ระบบประกอบดวย 2 สวน คือ สวนแรกเปนแอปพลเิคชันทีท่าํงานอยูบนโทรศพัททีใ่ชระบบ

ปฏิบัติแอนดรอยด สวนที่สองเปนระบบฮารดแวรสําหรับควบคุมอุปกรณไฟฟาโดยใชบอรดไมโคร

คอนโทรลเลอรซึ่งอุปกรณทั้งสองสวนจะเชื่อมตอกันผานสัญญาณเครือขายไรสาย
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วิธีการวิจัย
 การใชเสยีงควบคุมอปุกรณไฟฟาดวยแอนดรอยดและไมโครคอนโทรลเลอร คณะผูวจิยัไดออกแบบ

การทํางานของระบบเปน 2 สวนคือ สวนแรกเปนแอปพลิเคชันทํางานบนโทรศัพทแอนดรอยด และสวนสอง

เปนฮารดแวรควบคุมระบบประกอบดวยบอรดไมโครคอนโทรลเลอร

 1. การออกแบบในสวนแอปพลิเคชันแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือการออกแบบสวนติดตอ

กับผูใช (User Interface) และสวนของขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน

        1.1 สวนติดตอกับผูใช (User Interface) ประกอบดวยสองสวนหลัก คือ สวนแรกเปนสวน       

ที่แสดงสถานะการเชื่อมตอสัญญาณระหวางโทรศัพทกับฮารดแวรควบคุมระบบ และในสวนที่สอง เปนสวน

รับคําสั่งเสียงเพ่ือแปลงเปนขอความภาษาไทยและสงตอใหสวนที่เปนฮารดแวรทํางานตามคําสั่งตอไป             

ดังภาพที่ 2

 

       ( )                       ( )  
 

 

 2:  (User Interface) 

  1.2 ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน คณะผูวิจัยไดใชแอนดรอยดสทูดิโอ (Android Studio) 

และภาษาจาวา สําหรับเขียนโปรแกรมคําส่ังควบคุม ใชเอพีไอในการแปลงเสียงเปนขอความที่ทางกูเกิล         

ไดเตรียมไวใหนักพัฒนาเรียกใชงาน เพียงเรียกผานอินเทนตของแอนดรอยด ที่ชื่อวารีคอกไนเซอรอินเทนต 

(Recognizer Intent) การทํางานของอินเทนตในข้ันแรกจะมีการประกาศตัวแปรที่เปนอินเทนตอ็อบเจกต     

เพ่ือรอเรียกใชงาน การเรียกใชงานอนิเทนตจะมอียูสองรูปแบบ  คอื  การเรียกใชงานทีม่กีารคืนคากลบัมา และ

อีกรูปแบบ  คือ  การเรียกใชงานโดยไมตองมีการนําคาใด ๆ กลับคืนมา สําหรับแอปพลิเคชันนี้เปนการเรียก

ใชและนําคากลบัมาใชงาน ซึ่งก็คือขอความที่ถูกแปลงจากเสียงนั่นเอง ภาพที่ 3 (ก) เปนตัวอยางการเรียกใช

งานรีคอกไนเซอรอินเทนต บรรทัดที่ 1 เปนการเรียกใชงานอินเทนตอ็อบเจกต ซึ่งถูกประกาศใหเปนอ็อบเจกต   

รคีอกไนเซอรสาํหรับทาํการแปลงเสียง ในข้ันนีแ้อปพลิเคชันจะมกีารเรียกใชงานออ็บเจกตรคีอกไนเซอรทีท่าง

กูเกิลจัดไดเตรียมไว บรรทัดที่ 2 เปนการกําหนดรูปแบบการแปลงเสียง และสงคาที่ไดจากการแปลงกลับมา

ยงัแอปพลเิคชัน สวนบรรทดัท่ี 3 เปนการเรยีกใหอนิเทนตทาํงานและสงคากลับมา ซึง่การเรยีกใชงานน้ีจาํเปน

จะตองมีรหัสเพื่อทําการตรวจสอบความถูกตองของอินเทนตในที่นี้คือ RESULT_SPEECH
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 ในภาพที่ 3 (ข) จะเปนการรับคาคืนมาเพื่อทําการดึงเอาตัวอักษรที่ไดจากการแปลง ในตัวอยางน้ี     

อินเทนตอ็อบเจกตที่มีชื่อวา data จะเปนสวนที่เก็บขอมูลมาทั้งหมด บรรทัดที่ 1 เปนฟงกชันเพื่อรับคาที่มา

จากอินเทนต โดยมี 3 อารกิวเมนต ไดแก requestCode (บรรทัดที่ 2) เปนรหัสที่ใชเพื่อบอกวาเปนขอมูล        

อินเทนตใด  เนื่องจากในระบบแอนดรอยดมีอินเทนตอยูเปนจํานวนมากจําเปนจะตองมีรหัสเพื่อตรวจสอบ   

ในกรณีนี้มีคาเปน RESULT_SPEECH (บรรทัดที่ 2, 3) จะเห็นไดวาคานี้มีความสอดคลองกับการเรียกใชงาน

ดังไดอธิบายกอนหนานี้ อารกิวเมนตที่ 2 resultCode ใชสําหรับตรวจสอบวาผลจากการทํางานของอินเทนต

สําเร็จหรือไม หากเปน RESULT_OK ถือวาทํางานสําเร็จ ดังบรรทัดที่ 4 และอารกิวเมนตที่ 3 เปนขอมูลที่รับ

มาโดยจะอยูในรูปแบบของอินเทนตอ็อบเจกต เนื่องจากขอมูลที่สงมาจะถูกหอเปนกอนเดียว ดังนั้นจะตอง

ทําการดึงขอมูลที่ตองการออกมาใชงานดังบรรทัดท่ี 5 โดยจะทําการเก็บขอมูลที่ไดจากการแปลงมาเก็บไว     

ในตัวแปรอาเรยลิสตที่ชื่อวาเท็กซ (text) สวนบรรทัดที่ 6-9 เปนการดึงขอความออกมาใชงานโดยจะทําการ

เปรียบเทียบวาขอความที่ไดมาหากมีคาเปน “เปด” จะทําการสง “1” และหากมีคาเปน “ดับ“ จะสง “0” ไปยัง

บอรดอารดูไอโน  

(ก) คําสั่งการเรียกใชงานรีคอกไนเซอรอินเทนต         (ข) การนําขอความที่แปลงแลวออกมาใชงาน

ภาพที่ 3: ตัวอยางสวนของโปรแกรม

1: protected void onActivityResult(int requestCode, int

resultCode, Intent data) {

2:    switch (requestCode) { 

3:      case RESULT_SPEECH: { 

4:        if (resultCode == f RESULT_OK && data != K null) {

5:            ArrayList<String> text = data.getStringArrayListExtra

(RecognizerIntent.EXTRA_RESULTS);

6.                  if (text.get(0).contain(“f ”))  

7      Bt.send(1); 

8   if (text.get(0).contain(“f ”))  

9      Bt.send(0);

1: Intent intent = new Intent (RecognizerIntent. 

ACTION_RECOGNIZE_SPEECH);

2: intent.putExtra(RecognizerIntent.

EXTRA_LANGUAGE_MODEL,       

RecognizerIntent.LANGUAGE_MODEL_FREE_FORM); 

3: startActivityForResult(intent,RESULT_SPEECH);
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 2. การออกแบบฮารดแวร คณะผูวจิยัไดใชบอรดไมโครคอลโทรลเลอร 2 ชนดิ คอื Arduino 

และ Raspberry Pi เปนตัวควบคุมอุปกรณ 

  2.1 การออกแบบโดยใชบอรด Arduino เชื่อมตอกับโทรศัพทผานโมดูลบลูทูธ จากภาพที่ 4 

เปนโปรแกรมที่ใชสําหรับอานคาจากโทรศัพท ในกรณีที่ไดรับคา “1” จะทําการสงคา “HIGH” ไปเปดอุปกรณ 

และจะทําการสง “LOW” ไปยังสวนควบคุมของบอรดในกรณีที่ไดรับคา “0” จากโทรศัพท

 

 
 

 4:  

  1:    char data; 

  2:    int  deviceOut = 12; 

  3:    void setup() { 

  4:      Serial.begin(9600); 

  5:      pinMode(deviceOut, OUTPUT); 

  6:      Serial.flush( );  } 

  7:    void loop() { 

 8:      while(Serial.abailable( )) { 

9:  Data = Serial.read( ); 

10:  if (data == ‘1’)  

11:   digitalWrite(deviceOut, HIGH); 

12:  if (data == ‘0’) 

13:   digitalWrite(deviceOut, LOW); } } 

  2.2 การออกแบบโดยใชบอรด Raspberry Pi เปนตัวควบคุมอุปกรณเชื่อมตอกับโทรศัพท    

ผานสัญญาณวายฟาย (Wi-Fi) บอรด Raspberry Pi จะควบคุม Relay ในการตัดตอสัญญาณไฟฟา                 

การทดสอบใช 10 คําสั่ง ประกอบดวย (1) เปดไฟหองครัว (2) ปดไฟหองครัว (3) เปดไฟหองนํ้า (4) ปดไฟ

หองน้ํา (5) เปดไฟหองพัก (6) ปดไฟหองพัก (7) เปดไฟหองนอน (8) ปดไฟหองนอน (9) เปดหมด และ           

(10) ปดหมด แสดงดังภาพที่ 5

 
 

 5:  Raspberry pi  
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 ในสวนของฮารดแวร การใชบอรด Arduino เปนตัวควบคุมอุปกรณระบบจะประกอบดวยอุปกรณ

หลัก 4 สวน ไดแก โทรศัพทที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด บอรดอารดูไอโน บลูทูธโมดูล และหลอดไฟ       

ดังภาพที่ 6 (ก) โทรศัพท (A) จะทําการเชื่อมตอบอรด Arduino (B) ผานระบบสื่อสารบลูทูธ (C) เมื่อบอรด 

Arduino ไดรับสัญญาณจากโทรศัพทจะทําการส่ังใหหลอดไฟ (D) ติดหรือดับตามสัญญาณที่สงมาสวน          

การใชบอรด Raspberry Pi เปนตัวควบคุมอุปกรณระบบจะประกอบดวยอุปกรณหลัก 3 สวน ไดแก โทรศัพท 

บอรด Raspberry Pi และ Relay ดังภาพที่ 6 (ข) โทรศัพท (A) จะทําการเชื่อมตอกับบอรด Raspberry Pi (B) 

ผานระบบส่ือสารสัญญาณวายฟาย เมื่อบอรด Raspberry Pi ไดรับสัญญาณจากโทรศัพทจะสั่งการไปท่ี 

Relay (C) ตัดตอวงจรไฟฟาใหเปดหรือปดอุปกรณไฟฟาตามที่ไดรับสัญญาณที่สงมา
 

 

AD

BC
A

B C

 (ก) การเชื่อมตออุปกรณ Arduino          (ข) การเชื่อมตออุปกรณ Raspberry Pi

ภาพที่ 6: การเชื่อมตออุปกรณไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อควบคุมอุปกรณไฟฟา

ผลการวิจัย
 1. ผลการทดลองโดยใช Arduino เปนตัวควบคุมอุปกรณ   

  การทดลองผล คณะผูวจิยัใชกลุมตวัอยาง  จาํนวน 30 คน เปนชายและหญงิกลุมละ 15 คน และ 

แบงกลุมตัวอยางโดยใชอายุเปนเกณฑออกเปน 3 กลุม ไดแก  อายุระหวาง 7-20 ป อายุระหวาง 21-40 ป 

และ อายรุะหวาง 41-60 ป เปนผูทดสอบแตละคนจะพดูทัง้หมด 10 คร้ังโดยพูดคําวาเปด 5 คร้ังและดบั 5 คร้ัง  

ดังน้ันจะมีการทดลองจํานวน 300 คร้ัง จากน้ันทําการเก็บสถิติเพ่ือทดสอบระบบสามารถทํางานไดอยาง         

ถูกตองและผิดพลาดเปนจํานวนเทาใด ตารางที่ 1 เปนผลการทดลองที่แบงตามอายุ จะเห็นไดวาคนที่มี         

อายุระหวาง 7–20 ป เปนกลุมที่พูดไดถูกตองมากที่สุด มีความถูกตองอยูที่รอยละ 96 กลุมคนอายุระหวาง   

21–40 ป มีความถูกตองอยูที่รอยละ 95 และกลุมที่มีอายุระหวาง 41-60 ป มีความถูกตองตํ่าสุดที่รอยละ 93   

ในกรณีที่พูดผิดคําวา “เปด” จะมีการแปลที่ผิดมากกวา คําวา “ดับ” โดยภาพรวมแลวความถูกตองจะอยูที่ 

รอยละ 94.67  
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  ตารางที่ 2 เปนการแบงตามเพศของผูทดสอบจะเห็นไดวาเพศชายมีความถูกตองมากกวาเพศ

หญิง  โดยเพศชายตอบถูก 144 จาก 150 คดิเปนคาความถกูตองอยูทีร่อยละ 96 ในขณะท่ีเพศหญงิมีคาเฉล่ีย

อยูที่รอยละ 93.33

ตารางที่ 1

ผลการทดลองเมื่อแบงตามอายุ
 

  ( ) 
  

  
    

1 7-20  

(100) 
48 2 48 2 

 = 96% 

 = 4% 

  => ,  

  =>  

2 21-40  

(100) 
47 3 48 2 

 = 95% 

 = 5% 

  => ,  

  => ,  

3 41-60  

(100) 
46 4 47 3 

 = 93% 

 = 7% 

  =>  

  =>  

 
141 

94.00% 

9 

6.00% 

143 

95.33% 

7 

4.67% 

 = 94.67% 

  = 5.33% 

ตารางที่ 2

ผลการทดลองเมื่อแบงตามอายุ

    

 144 (96%) 6 (4%) 150 

 140 (93.33) 10 (6.6%) 150 

 284 (94.67%) 16 (5.33%) 300 

 2. ผลการทดลองโดยใช Raspberry Pi เปนตัวควบคุมอุปกรณ 

       จากผลการทดลองแรกซ่ึงใช Arduino เปนตัวควบคุมอุปกรณปรากฏวาการจําแนกเสียงคําสั่ง

ของระบบจะไมขึ้นอยูกับ อายุ เพศ และวัย คณะผูวิจัยจึงไดพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใหใชงานไดขอบเขต         

ที่กวางข้ึนจึงนํามาใชกับบอรด Raspberry Pi และเช่ือมตอกับโทรศัพทผานสัญญาณวายฟาย ในข้ันตอน    

การแปลงเสยีงไดใสเงือ่นไขใหรบัคาํสัง่ทีถ่กูตองเทานัน้ หากไมตรงกับคาํสัง่ทีก่าํหนดไวจะใหผูใชทาํการพดูใหม 

จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผลการทดลองสามารถทํางานไดทุกคําสั่งตามที่ไดออกแบบไว
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อภิปรายผลการวิจัย
 ในงานวิจัยนี้ไดแบงเปน 2 การทดลอง การทดลองแรกเปนการใช Arduino และ Android สวนการ

ทดลองที่สองเปนการใช Raspberry Pi และ Android สําหรับการทดลองแรก เนนหาความแตกตางเสียงของ

แตละบุคคลบน Android โดยการทดลองนีไ้ดสุมกลุมตวัอยางท้ังเพศ และอายทุีม่คีวามแตกตางกัน  การเก็บ    

ผลการทดลองจะเก็บจากผลของการพูดผานโทรศัพทโดยตรงวาเสียงท่ีพูดออกมาแปลงไดถูกหรือผิด จาก     

ผลการทดลองเห็นไดวาความถูกตองของการแปลงเสียงเฉลี่ยที่รอยละ 94.64 จากผลการทดลองที่ไดนี้ จึงได     

นําไปสูการทดลองที่สองโดยยึดเอาผลการทดลองแรก ดังน้ันในการทดลองท่ีสองจึงไดมีการกําหนดขั้นตอน

การแปลงเสยีงเปนขอความใหถกูตองกอนโดยอาศยัความสามารถดานซอฟตแวรของโปรแกรมใน การตรวจสอบ

หากไมอยูในเงื่อนไขท่ีกําหนดไวจะใหผูใชพูดใหมจนกวาจะถูกตอง จากนั้นจึงสงสัญญาณออกไปควบคุม

อุปกรณทําใหผลท่ีไดจึงมีความถูกตองรอยละ 100 จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหการทดลองที่สองมี                      

ผลการทดลองที่ดีกวาการทดลองแรก

สรุป
 งานวิจัยนี้มุงเนนการพัฒนาตนแบบของระบบท่ีอํานวยความสะดวกใหแกผูใชงานท่ัวไปโดยใช  

ทรพัยากรทีม่อียู เชน โทรศัพทและไมโครคอนโทรลเลอร โดยท่ีอปุกรณทัง้สองสวนนัน้เปนอปุกรณทีส่ามารถหา

ไดทั่วไปและงายตอการพัฒนา โดยการทดลองไดเลือกเอาระบบปฏิบัติการแอนดรอยดมาเปน สวนในการ

แปลงเสียง และสวนควบคุมไดนําเอาไมโครคอนโทรลเลอรสองชนิดคือ Arduino และ Rasperry  Pi                      

ซึง่ทําการเช่ือมตอกับสมารตโฟนผานบลูธตู และวายฟาย จากการทดลองถงึแมวาการแปลงเสยีงเปนขอความ

ในงานวิจัยน้ีสามารถทําไดถูกตองถึงรอยละ 94.67 แตก็ยังมีปจจัยอีกหลายอยางท่ีอาจมีผลกระทบ  เชน     

เสียงรบกวนรอบขาง ความแตกตางของอุปกรณ เปนตน ดังนั้นระบบดังกลาวจึงเหมาะที่จะนําไปใชกับ              

งานทั่วๆ ไป ที่ไมมีผลกระทบมากมายดังเชน ในการทดลอง สวนงานที่มีความตองการความแมนยําสูง              

ยังตองการการพัฒนาอีกตอไปยกตัวอยาง เชน ระบบการกําจัดสัญญาณรบกวนกอนการแปลงเสียง เปนตน
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บทคัดยอ
 การนําแอปพลิเคชันที่มีการใชงานอยูไปใหบริการแกผูใชรายใหม จะตองทําใหแอปพลิเคชันมี

เอกลักษณที่ตางกัน สวนที่มีการเปลี่ยนแปลงสําคัญของแอปพลิเคชันซึ่งมีผลตอผูใชรายใหม คือ สวนติดตอ

กับผูใชงาน (User Interface) การเปลี่ยนแปลงในสวนนี้อาจจะดูเหมือนเปนการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย 

แตกม็ีผลกระทบกบัการทาํงานโดยรวมและอาจจะสงผลตอการทาํงานทีผ่ดิพลาดของแอปพลเิคชัน งานวจิยั

นี้จึงนําเสนอเครื่องมือสําหรับควบคุมการปรับแตงแมแบบบนเว็บแอปพลิเคชันแบบไดนามิค (DTCoW)           

ซึ่งเปนแอปพลิเคชันโอเพนซอรส (Open-Source Software) สําหรับการปรับเปลี่ยนแมแบบ (Template)      
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จากแมแบบเดิมสูแมแบบใหม เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกนักพัฒนาซอฟตแวร ผลการเปรียบเทียบหลัง

นําเครื่องมือ DTCoW มาใชงานจริง จํานวน 6 แอปพลิเคชัน พบวา สามารถชวยใหนักพัฒนาซอฟตแวรแกไข

ไฟลเพียง 4 ไฟล ไดแก Dynamic Template, Layout, Config และ Class Abstract และการทดสอบ

ประสิทธิภาพของเครื่องมือ DTCoW กับกลุมตัวอยาง 3 กลุม ไดแก (1) นักพัฒนาซอฟตแวร ประสบการณ 

0-1 ป จํานวน 6 คน (2) นักพัฒนาซอฟตแวร ประสบการณ 1-3 ป จํานวน 5 คน และ (3) นักพัฒนาซอฟตแวร 

ประสบการณมากกวา 3 ป จํานวน 4 คน พบวา เครื่องมือ DTCoW มีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนแมแบบ

ทั้งสามกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 แสดงวา การใชเคร่ืองมือ DTCoW ไมจําเปนตองมี

ประสบการณในการทาํงานมากกส็ามารถใชงานเครือ่งมือนีไ้ด ปจจุบนัเคร่ืองมือนีไ้ดมกีารนาํไปใชงานจริงกบั

ระบบแผนและติดตามการใชงบประมาณ ระบบบริการวิชาการ ระบบทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระบบบริหาร

จัดการครุภัณฑ ระบบบุคลากรและสงเสริมการพัฒนาบุคลากร และระบบจัดการผลงานวิจัยและวิชาการให

กับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

คําสําคัญ
 แมแบบ   เว็บแอปพลิเคชัน   สวนติดตอกับผูใช   การปรับแตงคา

Abstract
 To propose an existing application to new users, it is importance to make it’s unique. In 

addition, an obvious changing that affect the new user is the developer has to create the user    

interface. Even if there is a slightly effect, the affect will be a cause of developing process and   

application failures.  Therefore, this tool is an open source software to facilitate software developer 

for switching old template to the new template faster and more convenience.

 The comparative result from the experiment with 6 applications found that this tool assist 

the software developer to edit only 4 files.  These files consists of Dynamic template, Layout,        

Config and Class abstract. The sample consist of 3 group of users were as follow: 1) 6 of 0-1 year 

experienced programmer, 2) 5 of 1-3 year experienced programmer and 3) 4 at least 3 year         

programmer. The finding,  according  to  user satisfaction, was  the  difference  of  using  is  statistically  

significant  at  .05  level. This software can adopted in real application without the experience of 

the user. The software has been applied to Plan and Budget Management system, Academic 

Service Management System, Culture Conservation Management System, Asset Management 

System, Human Resource and Development Support System and Researcher Management System 

for software suite for the Thailand Nursing institutes, Ministry of Public Health.
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บทนํา
 เมื่อสังคมกาวเขาสูยุคดิจิทัล ภาครัฐและภาคธุรกิจมีการปรับตัวและเรงพัฒนาองคกรใหสอดรับกับ

การเปลีย่นแปลง เหน็ไดจากการนาํซอฟตแวรมาใชในการดาํเนนิงาน เพือ่รองรับการแขงขันและการขยายตวั

ทางเศรษฐกิจ สงผลใหทีมพัฒนาซอฟตแวรตองเรงการพัฒนาซอฟตแวรใหแลวเสร็จและสงมอบใหลูกคา       

ในระยะเวลาท่ีจํากัด ซอฟตแวรทีถู่กพัฒนาข้ึนจึงมีความหลากหลาย และตองยดืหยุนตามความตองการของ

ผูใชงาน ซึ่งองคประกอบสําคัญที่ทําใหผู ใชเห็นถึงความทันสมัย และความแตกตางกันของซอฟตแวร                   

ก็คือ สวนที่ติดตอกับผูใชงาน (User Interface) ซึ่งจําเปนตองทําใหสวนนี้มีความแตกตางและมีเอกลักษณ

สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจหรือการดําเนินงานขององคกร

 อยางไรก็ตาม สําหรับการพัฒนาซอฟตแวร โดยเฉพาะอยางย่ิงซอฟตแวรที่มีขนาดใหญและมี        

ความซับซอน การปรับเปลี่ยน ปรับปรุง และแกไขสวนติดตอกับผูใช จําเปนตองใชเวลาในการปรับเปลี่ยน 

คอนขางมาก ทัง้ในสวนของการพัฒนา (Development) การดูแลบาํรงุรักษา (Maintenance) และการปรับร้ือ

ระบบ (Reengineering) การดาํเนินงานในสวนน้ีจงึมตีนทนุทีส่งู และใชเวลานาน รวมถึงในการปรบัแกระบบ 

อาจสงผลกระทบตอการทํางานของซอฟตแวร (Business Process) และกอใหเกิดขอบกพรอง (Defects)    

อีกดวย ถึงแมวา มีเครื่องมืออัตโนมัติในการจัดการแมแบบ อาทิเชน Dynamic Joomla Templates (2010) 

แตเครื่องมือดังกลาวเหมาะสําหรับแอปพลิเคชันท่ีมีลักษณะเปนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (E-commerce)      

และแมแบบ Meteor (Meteor Template) แตไมสามารถใชไดกับการใหบริการแอปพลิเคชัน (On Demand 

Applications) และไมสนับสนุนการพัฒนาระบบที่อางอิงสถาปตยกรรมแบบ MVC

 บทความนี้เปนการนําเสนอเครื่องมือสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับนักพัฒนาซอฟตแวร               

(Developers) ซึ่งชื่อวา เครื่องมือควบคุมการปรับแตงแมแบบบนเว็บแอปพลิเคชัน (DTCoW) เพื่อนําไปใช

ในการควบคุมการปรับแตงแมแบบบนเว็บแอปพลิเคชัน ที่มีสถาปตยกรรมแบบ MVC (Model-View-            

Controller) หรืออื่นๆ ที่เปนเว็บแอปพลิเคชัน (Web-Based Application) ที่รองรับภาษา PHP Framework 

โดยเครื่องมือน้ีจะสอดคลองกับมาตรฐานการพัฒนาซอฟตแวรขององคกร โดยลําดับในการนําเสนอเน้ือหา

ของบทความนี้ประกอบไปดวย ลําดับที่ 2 จะเปนการอธิบายกรอบแนวคิดและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ในสวน

ของลําดับท่ี 3 เปนการนําเสนอเคร่ืองมือควบคุมการปรับแตงแมแบบเว็บแอปพลิเคชัน ในสวนของ                       

ผลการดําเนินงาน จะอภิปรายในลําดับที่ 4 และลําดับสุดทายจะกลาวถึงการสรุปผลและแผนงานในอนาคต
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ทบทวนวรรณกรรม
 ในสวนน้ีจะกลาวถึงแนวคิดที่เกี่ยวของในการพัฒนาเคร่ืองมือสําหรับควบคุมการปรับแตงแมแบบ

บนเว็บแอปพลิเคชันซ่ึงไดแก  แมแบบหรือ Template  ของหนาจอเว็บไซต สถาปตยกรรม MVC รวมถึง         

งานวิจยัทีเ่ก่ียวของ ประกอบดวยการปรบัเปล่ียนเน้ือหาขอมลูเวบ็เพจอตัโนมัต ิ Dynamic Joomla Templates 

และกรอบการทํางาน Meteor ซึ่งมีการนํามาใชในการดําเนินงานครั้งนี้

 1. แมแบบ (Template)

  แมแบบหรือแบบฟอรมเว็บไซตที่ยังไมมีการใสเน้ือหาเขาไป ผูผลิตสรางข้ึนมาเปนเว็บไซต

สาํเร็จรูป ถอืเปนตนแบบสาํหรับการสรางเว็บไซต  นกัพัฒนานํามาใชเพ่ือชวยในการประหยัดเวลาในการสราง 

เนื้อหาของแมแบบจะประกอบดวยสิ่งที่ทุกเว็บไซตมีเหมือนกัน เชน การจัด Layout และรูปแบบของเนื้อหา

ตางๆ ไดแก โลโก เมนู รูปแบบตัวอักษร ขนาด สีของขอความ สีไฮเปอรลิงก เปนตน อีกทั้งยังมีการกําหนด

พื้นท่ีไวสําหรับใหใสเน้ือหาแตละเว็บเพจแตกตางกันได นอกจากนี้เม่ือแมแบบถูกแกไข ก็จะสงผลไปยัง          

ทุกเว็บเพจท่ีใชแมแบบดังกลาวโดยอัตโนมัติ ในปจจุบันมีแมแบบ จํานวนมากเพื่อใหผู ใชไดเลือกใช                

ตามความตองการ (Babasaheb  & Santosh, 2015) 

 2. สถาปตยกรรม Model View Controller (MVC)

  MVC เปนสถาปตยกรรมซอฟตแวรชนิดหน่ึงท่ีไดรับความนิยมในงานดานวิศวกรรมซอฟตแวร 

ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย Model Component, View Component และ Controller Component  

รูปแบบ MVC ใชเพื่อแยกสวนซอฟตแวรในสวน ตรรกะเนื้อหา (Domain Logic) ไดแกความเขาใจในระบบ

ของผูใชและสวนการปอนขอมูลและแสดงผล (GUI) ซึ่งชวยใหการพัฒนาการทดสอบ และการดูแลรักษา

ซอฟตแวร แยกออกจากกันซึง่แตละ Component สามารถพัฒนา Application โดยไมขึน้กบั Component ใด 

Component หนึ่ง  นั่นหมายถึง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะไมมีผลกระทบกับ Component อื่นๆ (Little Bear, 

2013) 

Model

View Controller

ภาพที่ 1: สถาปตยกรรมแบบ MVC
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 จากภาพท่ี 1 อธิบายสถาปตยกรรมแบบ MVC โดยมีองคประกอบ 3 สวนหลัก มีรายละเอียดดัง       

ตอไปนี้

 1. Model หมายถึง สวนของซอฟตแวรทีใ่ชในการแปลการทํางานของระบบ ทาํหนาท่ีในจัดการนํา

ขอมูลข้ึนมาจากฐานขอมูล และเก็บขอมูลไว นอกจากนี้ยังมีสวนของตรรกะหรือกระบวนการทางธุรกิจ เชน 

การเขาถึงขอมูล การยืนยันความถูกตองของขอมูลและตรรกะการเก็บขอมูล เปนตน 

 2.  View แสดงผลลัพธใน Model ในรูปแบบที่เหมาะสมตอการปฏิสัมพันธกับผูใชในแตละ Model 

สามารถมี View ไดหลายแบบ เพื่อใชในจุดประสงคที่ตางกัน 

 3.  Controller ทาํหนาทีเ่ปนตวัสือ่กลางทีท่าํงานประสานกนัระหวาง Model และ View โดย Controller 

ทําหนาที่สงคํารองขอที่ไดจาก Client แลวดูวาคํารองขอที่ไดนั้นเรียก Model ตัวใดใหทํางาน และเมื่อ Model 

ทํางานเสร็จจะสงการตอบรับกลับมาที่ Controller และ Controller จะเปนตัวควบคุมอีกทีวาการ ตอบรับนี้จะ

ให View ตัวไหนแสดงผลลัพธออกมาพรอมกับขอมูลที่ไดมาจากชั้นของ Model (Supaartagron, 2011) 

 3. การปรับเปลี่ยนเนื้อหาขอมูลเว็บเพจอัตโนมัติ

  Sanjay et al. (2008) ไดนําเสนอระบบและวิธีการในการพัฒนาเว็บเพจ (System and Method 

for Developing a Dynamic Web Page) ที่สามารถสราง การแกไข และ/หรือการประมวลผลเนื้อหาขอมูล

ไดอยางอัตโนมัติ  โดยความสามารถของเครื่องมือนี้  สามารถสรางโคดแบบ Static ดวยภาษา HTML หรือ

สามารถสรางโคด (Coding) แบบ Dynamic ดวยภาษาจาวาสครปิต เนือ้หาขอมลูทีส่รางไดยงัรวมถงึการสราง

ขอความทั้งยอหนา หรือหัวขอของเนื้อหาขอมูล โดยลักษณะของเน้ือหาที่สามารถสรางไดนั้นจะขึ้นอยูกับ

ตัวแปรท่ีหลากหลาย  เชน  เว็บเบราเซอร หรือตําแหนงท่ีผูใช ใชงานแอปพลิเคชันน้ันอยู  สถาปตยกรรม        

การทํางานของระบบจะมี JSP container ทํางานรวมกับฐานขอมูลในฝงเครื่องแมขาย โดย JSP container          

จะทําหนาที่รับและสงคํารองในรูปแบบโคดไปยังผูพัฒนาซอฟตแวร ซึ่งหากไดรับคํารองจะประมวลผลโคดที่

ไดรับมา และจะสงโคดกลับในรูปแบบ Static หรือ Dynamic 

 4. กรอบการทํางาน Meteor

  Greif (2015) ไดนาํเสนอ Meteor ซึง่เปนกรอบการทาํงานเพ่ือการสรางเวบ็แอปพลเิคชัน บนมือถอื  

หรอื Web API แบบเรยีลไทมทีพ่ฒันาตอยอดมาจาก Node.js กรอบการทํางาน Meteor สนับสนนุการทาํงาน

ทั้งในสภาพแวดลอมที่เปน Mac, Windows หรือ Linux ทํางานรวมกับฐานขอมูล MongoDB แตไมสนับสนุน

สถาปตยกรรมการทํางานแบบ MVC โดย Meteor จะทํางานอยูระหวางฐานขอมลู (Database) และสวนติดตอ

ผูใช (User Interface) เพ่ือทําใหขอมูลทั้งสองฝงนั้นทํางานสอดคลองกันอยูเสมอ ซึ่งการพัฒนาตอยอด          

จาก Node.js ทําให Meteor ใชภาษาจาวาสคริปตไดทั้งบนฝงไคลเอนตและเซิรฟเวอร นอกจากนี้ Meteor     

จะผกูไฟล CSS จาวาสครปิต รวมทัง้ HTML เขาดวยกนัทาํใหเวบ็ไซตตอบสนองตอขอมลูและเหตุการณตางๆ 

ไดทันที (Reactive and Real-time)
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 5. Dynamic Joomla Templates 

  Dynamic Joomla Templates (2010) ถูกพัฒนามาเพ่ือใหสามารถปรับเปล่ียนแมแบบ               

ของเว็บไซตที่พัฒนาโดยใชสถาปตยกรรม MVC เหมาะสําหรับการสรางและบริหารเว็บไซตแบบสําเร็จรูป       

ซึ่งตัวอยางเนื้อหาที่อยูในเว็บไซต ที่สามารถจัดการได เชน ขอความ ภาพ วิดีโอ เอกสาร เพลง ฯลฯ                     

Dynamic Joomla Templates ถกูพัฒนาเพ่ือทาํใหการปรบัเปล่ียนแมแบบของเว็บไซตทาํไดงายผานเคร่ืองมือ

ที่เปน Graphic User Interface สามารถเลือกเปลี่ยนแมแบบจากแมแบบสําเร็จรูป ที่ Joomla ไดเตรียมไวให 

หรือสามารถดาวนโหลดแมแบบเพิ่มเติม สามารถเลือกปรับเปลี่ยนเนื้อหาเพียงบางสวน หรือจะเลือก              

ปรับเปล่ียนเน้ือหาใหเปนไปตามแมแบบของแมแบบใหมทั้งหมดได พัฒนาโดยใชภาษา PHP และทํางาน

รวมกับฐานขอมูล MySQL แมแบบ Joomla มีผูใชงานมากมาย เชน Harvard University, eBay, Orange, 

IKEA, Pizza Hut รวมถึง McDonalds

 6. สวนติดตอกับผูใช (User Interface: UI)

  6.1 สวนที่เปนสื่อกลางในการติดตอระหวางผูใชกับระบบ เพื่อรองรับการนําเขาขอมูลหรือ      

คําส่ังเขาไปสูระบบ ตลอดจนนําเสนอสารสนเทศกลับมายังผูใช ไมวาจะเปนการติดตอทางดานฮารดแวร      

หรือซอฟตแวร โดยสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ

   6.1.1 คอมมานดไลน (Command Line) เปนสวนประสานงานกับผูใชที่อนุญาตใหปอน

คาํสัง่ทีเ่ปนตวัหนงัสอื (Text) สัง่การลงไปดวยตนเองเพ่ือใหคอมพิวเตอรทาํงานตามความตองการทลีะบรรทดั

คําสั่ง

   6.1.2 แบบกราฟฟก (Graphic User Interface: GUI) เปนสวนตดิตอกบัผูใชทีน่กัพฒันา

นํามาเปนเครื่องมือในการสรางสื่อประสานมีรูปแบบ สีสันสวยงามและใชงานไดงายขึ้น

  6.2 องคประกอบของสวนติดตอกับผู ใช (User Interface Elements) เมื่อนักพัฒนา                    

ตองออกแบบสวนติดตอกับผูใช นักพัฒนาตองคํานึงถึงองคประกอบของสวนที่ติดตอกับผูใช เพ่ือเลือก            

หรือพิจารณาวาองคประกอบแบบใดท่ีเหมาะสมกับการใชงาน และเพ่ือใหการทาํงานของระบบมีประสทิธิภาพ 

อันไดแก 

                 6.2.1 สวนของการควบคุมการรับขอมูลเขา (Input Controls) เชน Checkboxes, Radio 

Buttons, Dropdown Lists, List Boxes, Buttons, Toggles, Text fields, Date Field 

   6.2.2 สวนของการควบคุมทิศทาง (Navigational Components) เชน Breadcrumb, 

Slider, Search Field, Pagination, Slider, Tags, Icons 

                             6.2.3  สวนของ Containers เชน Accordion เปนตน 
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เครื่องมือควบคุมการปรับแตงแมแบบเว็บแอปพลิเคชัน

 เนื้อหาในสวนนี้จะนําเสนอองคประกอบของ DTCoW ในลักษณะองคประกอบที่มีความสัมพันธกัน 

ภายใตสถาปตยกรรมแบบ MVC ซึ่งประกอบไปดวย 4 องคประกอบ ดังปรากฏในภาพที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2: DTCoW Component

 สถาปตยกรรมองคประกอบ (Component Design) จากภาพท่ี 2 ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก ไดแก 

 1. UI-Element

         องคประกอบนีจ้ดัเปนองคประกอบเริม่แรกของ DTCoW โดยทําหนาทีใ่นการกาํหนด Element ตางๆ 

ของภาษา HTML ตัวอยางเชน <table>, <img>, <div> เปนตน ในลักษณะ Abstract class เพื่อรอการ    

เรียกใช โดย UI-element จะถูกเรียกใช (Extending) ดวย Dynamic Template ในลําดับถัดไป

ภาพที่ 3: UI-Element

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 3: UI-Element 

 :  Abstract class  Element   HTML 
 :  Element  HTML 

 : Abstract class  Element   HTML 

1:   String 
2:   
3:   Element  HTML 
4:   Generate abstract  Element 
5:     Abstract  
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 2. Dynamic Template

  สําหรับองคประกอบน้ีจะทําหนาท่ีในการดําเนินการ (Implement) Abstract Class ตามท่ี           

ไดกลาวไวใน UI-element เหลานั้น ในลักษณะ Override Method นอกจากนี้ Dynamic Template ยังทํา    

การจับคู (Matching) Element ที่อยูในแมแบบ (Template) ที่ตองการจะใชกับ Method ของ Abstract             

ที่ไดประกาศไว

ภาพที่ 4: Dynamic Template

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4: Dynamic Template 
 

3. Dynamic Config 

  

 :  Element  HTML  Abstract  Element  (Template) 

 
 : 1)  Abstract 

                  2)  Element  (Template)  
                  3)  Template 

 : Base class  Template 

1:  String 
2:  
3:     Abstract class 
4:     Abstract  
5:     Element  (Template) 
6:     Template  
7:         Template  
8:             Generate method  Abstract  
9:      Element (Abstract) => Element (Template) 
10:        method  Template 
11:       
12:       Generate method  Abstract  
13:      Element (Abstract) => Element (Template) 
14:        Class  Template 
15:       method  Template 
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 3. Dynamic Config

  ทําหนาท่ีในการต้ังคาการเรียกใชงานแมแบบที่ตองการใชงานท้ังหมดและเปนองคประกอบ        

ที่กําหนดการเปลี่ยนแปลงของแมแบบ (Template) ภายในแตละซอฟตแวร

 4. MyApplication View

        เปนสวนติดตอกับผูใช (User Interface) ในสวนนี้นักพัฒนาตองพัฒนาภายใต Element             

ของ Abstract Class ทีถ่กูกาํหนดและจบัคูใน Dynamic Template เทานัน้ ในทีน้ี่หมายถงึในสวนของ View (V) 

คณะผูวิจัยจึงตั้งชื่อ View ในสวนนี้วา “MyApplicationView” โดยการใช View ดังกลาว ผูพัฒนาซอฟตแวร

ตองเรียกใช (Include) Dynamic Template Class และทําการสราง Object เพื่อทําการเรียกใช Element 

ตางๆ ใน Object นั้นๆ

ผลการดําเนินงาน
 เครือ่งมอื DTCoW ไดถกูนาํมาพัฒนาเปนซอฟตแวรตนแบบ โดยพัฒนาภายใตเครือ่งมอืโอเพนซอรส

ซอฟตแวร ไดแก (1) ภาษา PHP เวอรชัน 7.0 โดยใช Framework ชื่อ  Codeigniter PHP Framework (CI)  

(2) ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ Debian เวอรชัน 8.6 (3) เว็บเซิรฟเวอร Apache เวอรชัน 2.4.10  และ 

(4) โปรแกรม NetBeans เวอรชัน 7.3.1 โดยในบทนี้ไดนําเสนอ ผลการนําเครื่องมือไปใชจริงและผลลัพธ        

เชิงเปรียบเทียบ รายละเอียด ดังนี้

 1. ผลการนําเครื่องมือ DTCoW ไปใชงานจริง

        คณะผูวิจัยไดนําเครื่องมือนี้มาใชในการปรับแตงแมแบบเว็บแอปพลิเคชัน ไดแก 

ระบบแผนและติดตามการใชงบประมาณ (Plan and Budget Management System: PBMS) ระบบบริการ

วิชาการ (Academic Service Management System: ASMS) ระบบงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (Culture 

Conservation Management System: CMS) ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ (Asset Management System: 

 

 

 :  
 :  Template class 

 : Template  

1:  String 
2:  
3:     Template class  
4:     Template class  
5:    Generate   Template 
6:      Template  

ภาพที่ 5: Dynamic Config
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AMS) ระบบบุคลากรและสงเสริมการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Support System: 

HRDSS) และระบบจัดการผลงานวิจัยและวิชาการ (Researcher Management System: RMS) ตัวอยาง

หนาเว็บแอปพลิเคชันของระบบ แสดงดังภาพที่ 6 และภาพที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6: ระบบแผนและติดตามการใชงบประมาณ

 

 จากภาพที่ 6 นําเสนอสวนติดตอกับผูใชที่นําเครื่องมือ DTCoW มาใชงานในการปรับแตงแมแบบ

เว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งประกอบไปดวย Navigator Bar แถบเมนู และสวนแสดงเนื้อหา ไดแก 

ตาราง และ ฟอรมของการนําเขาขอมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7: ระบบบุคลากรและสงเสริมการพัฒนาบุคลากร
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Views 

 

 

   DTCoW 

มา  

1. PBMS 55 55 4* 

2. OMS 15 15 4* 

3. CMS 15 15 4* 

4. AMS 38 38 4* 

5. HRSS 227 227 4* 

6 RMS 161 161 4* 
 

 2. ผลลัพธเชิงเปรียบเทียบ

        เครื่องมือควบคุมการปรับแตงแมแบบเว็บแอปพลิเคชัน (DTCoW) มีการนําไปประยุกตใชจริง

ใหกับชุดซอฟตแวรระบบสารสนเทศของวิทยาลัยการพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 7 

วิทยาลัย ซึ่งมีผลการเปรียบเทียบของการนําเครื่องมือ DTCoW มาใช กับการทํางานแบบดั้งเดิม

ตารางที่ 1 

แสดงการเปรียบเทียบหลังนําเครื่องมือ DTCoW มาใชงานจริง

 จากตารางที่ 1 เปนการเสนอขอมูลการเปรียบเทียบ Web Application ที่ไดนาํเครื่องมือ DTCoW  

ไปประยุกตใชงานจริง พบวา เมื่อมีการเพิ่มแมแบบใหม วิธีการทํางานแบบเดิมผูพัฒนาซอฟตแวรตองแกไข

ไฟลที่อยูในสวนของ Views  ตาม Framework ที่มีการทํางานเปนแบบ MVC  เทากับจํานวนไฟล Views ของ

ระบบเดิม แตเม่ือใชเครื่องมือ DTCoW ผูพัฒนาซอฟตแวรแกไขไฟลเฉลี่ยจํานวน 4 ไฟล ไดแก Dynamic 

template, Layout, Config และ Class Abstract หรืออาจจะมีไฟลอื่นเพิ่มเติมที่ตองมีการแกไข ขึ้นอยูกับ

ความซับซอนของแมแบบ

 นอกจากนี้ ชุดซอฟตแวรที่พัฒนาโดยใชเครื่องมือควบคุมการปรับแตงแมแบบบนเว็บแอปพลิเคชัน 

(DTCoW) ที่นําไปใชกับวิทยาลัยพยาบาลทั้ง 7 แหง เปนซอฟตแวรชุดเดียวกันแตติดตั้งในเคร่ืองแมขาย           

ที่แตกตางกัน

 3. ผลลัพธเชิงเปรียบเทียบกับผูใชเครื่องมอื

          การศึกษาคร้ังน้ี คณะพัฒนาไดนาํเคร่ืองมอืการปรบัแตงแมแบบบนเว็บแอปพลเิคชนัไปทดสอบ

ประสิทธิภาพการใชงานกับกลุมตัวอยาง  จํานวน 3 กลุม ไดแก (1) นักพัฒนาซอฟตแวร ประสบการณ 0-1 ป 

จํานวน 6 คน (2) นักพัฒนาซอฟตแวร  ประสบการณ 1-3 ป จํานวน 5 คน และ (3) นักพัฒนาซอฟตแวร 

ประสบการณมากกวา 3 ป  จํานวน 4 คน เก็บขอมูลจากระยะเวลาที่ใชเครื่องมือ DTCoW ภายใตสิ่งแวดลอม

เดียวกันตอแอปพลิเคชันของกลุมตัวอยางแตละกลุมเปรียบเทียบกัน โดยใช MVC เดิม และเม่ือนําผลท่ีไดมา
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วิเคราะหเปรียบเทียบดวยคาเฉล่ียของเวลา คณะผูวิจัยจึงใชสถิตินอนพาราเมตริก ไดแก สถิติ Kruskal-

Wallis Test เนื่องจากกลุมตัวอยางมีขนาดเล็ก พบวา คาเฉลี่ยของระยะเวลาที่ใชเคร่ืองมือ DTCoW ของ        

นักพัฒนาซอฟตแวร ทั้งสามกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 (ไคสแควรเทากับ 6.299, df = 2)     

แสดงวา การใชงานของนักพัฒนาซอฟตแวร ดวยเครื่องมือ DTCoW ภายใต MVC เดิมนั้น มีประสิทธิภาพ     

ในการทาํงานไมแตกตางกนั อยางมนียัสาํคญัที ่.05 นัน่คอื การทีน่กัพฒันาซอฟตแวร จะนาํเครือ่งมอื DTCoW 

ไปใช  ไมจําเปนตองประสบการณในการทํางานมากก็สามารถใชงานเครื่องมือนี้ได

สรุป
 บทความนี้เปนการนําเสนอ เคร่ืองมือสําหรับควบคุมการปรับแตงแมแบบเว็บแอปพลิเคชัน มาใช   

ในการปรับเปลี่ยนสวนแมแบบเดิมสูแมแบบใหม โดยการนําไปทดสอบการใชงานกับนักพัฒนาซอฟตแวร      

3 กลุม ที่มีประสบการณแตกตางกัน ผลการทดสอบแสดงใหเห็นวา เคร่ืองมือน้ีมีประสิทธิภาพการใชงาน       

ไมแตกตางกนั นัน่คอื เครือ่งมอืนีส้ามารถนาํไปใชงานไดจรงิ โดยนกัพฒันาซอฟตแวร ไมตองมคีวามเชีย่วชาญ

ทางการเขียนโปรแกรมก็สามารถใชงานไดไมตางกับนักพัฒนาซอฟตแวรที่มีความเชี่ยวชาญสูง และคณะ       

ผูวจิยัไดนาํซอฟตแวรดงักลาวไปใชงานจรงิกบัการพฒันาระบบแผนและติดตามการใชงบประมาณ ระบบบรกิาร

วิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ ระบบบุคลากรและสงเสริมการพัฒนา

บุคลากร และระบบจัดการผลงานวิจัยใหกับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 ขณะน้ีคณะผูวิจัย มีการพัฒนาตอยอดใหผูพัฒนาซอฟตแวรใชงานไดสะดวกขึ้น เชน ทําการเพิ่ม

เคร่ืองมืออัตโนมัติเพ่ือแนะนําคําส่ัง  ทํา Template Extension เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนของแมแบบ               

ในอนาคตใหสะดวกมากขึ้น และมีแผนในการนําเคร่ืองมือดังกลาวไปใชในการพัฒนาซอฟตแวรของ               

หองปฏิบตักิารวิจยัวศิวกรรมระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบรูพา พรอมท้ังใหนสิติในสาขาวศิวกรรมซอฟตแวร

นําเครื่องมือดังกลาวมาใชในรายวิชาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาซอฟตแวรโดยจะมีการเก็บรวบรวมขอมูล        

เพ่ือนํามาวิเคราะหประสิทธิภาพการใชงาน และยกระดบัของซอฟตแวรใหตอบสนองกบันักพัฒนาซอฟตแวร

ที่มีทกัษะที่หลากหลาย
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บทคัดยอ
 การนําอีเลิรนน่ิงไปใชในดานการสงเสริมประสทิธิภาพดานการเรียนการสอนในปจจุบนัมหีลากหลาย

รปูแบบซึง่เปนวธิกีารเรยีนทีส่ามารถสรางสงัคมแหงการเรยีนรูใหเกดิขึน้ สรางความสมัพนัธระหวางกนัภายใน

กลุมทีเ่รยีนรูรวมกนัและยงัสามารถขยายความสมัพันธไปยงับคุคลภายนอก   กลุมทีต่ดิตอ หรอืแหลงทรพัยากร

ของการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและพ่ึงพาชวยเหลือกันโดยอาศัยเครือขายสังคมออนไลนเขารวมกัน              

งานวิจัยนี้จึงไดสรางเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนอีเลิรนนิ่ง โดยเพิ่มชองทางการสื่อสารกันระหวาง       

ผูสอนและผูเรียนซ่ึงนําเทคโนโลยเีฟสบุคมาประยุกตรวมในระบบเพือ่เปนรูปแบบทางเลอืกใหมในการเช่ือมโยง

ไปยังสังคมออนไลนไดอยางสะดวก โดยสามารถรับทราบกิจกรรมการเรียนการสอนผานทางเฟสบุคได         

อยางรวดเร็ว ระบบการจัดการเรียนการสอนพัฒนาขึ้นโดยภาษาจาวา  สปริงเฟรมเวิรค รวมกับโมดูลการแชร

ของเฟสบุคและระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอล โดยแบงผูใชเปน 4 ประเภท คือ ผูเรียน ผูสอน ผูบริหารและ

ผูดูแลระบบ  ระบบน้ีไดนําไปทดลองใชในการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา  จํานวน 5 โรงเรียนและ       

มีผลการสํารวจจากกลุมประชากรตัวอยางทั้งหมด 367 คน  ผลจากการวิจัยสรุปไดวา คาความพึงพอใจ       

ของระบบการจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยเทคโนโลยีเครือขายสังคมออนไลนในดานการมีสวนชวย                 

ในการสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนไดในระดับมาก
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คําสําคัญ
 อีเลิรนนิ่ง    ระบบการจัดการเรียนการสอน    ระบบการจัดการเนื้อหา    เครือขายสังคมออนไลน 

Abstract  

 The present application of e-learning to enhance teaching and learning has a variety of 

models that can create social learning to occur. Building the relationship within the group to learn 

together. And also can expand relations to outsiders or resources of ideas. And rely on the support 

based on the social network. Therefore, creating a model for e-learning in the age of social network 

by joining Facebook technology to the system. The Learning Management System by Communication 

on Social Network (CoSN-LMS) integrates information technology, learning management and social 

network media to create the instrument for modern learning management and rapid communication 

which can acknowledge the activities of Learning via Facebook immediately. The system was 

developed by Java, Spring Framework, Facebook API and MySQL. There is 4 type of users on 

CoSN-LMS include learner, instructor, manager, and system administrator. The population for 

quantitative research was 5 high school grade level with 367 people. The research conclusion is 

that the satisfaction of the system. In the part of communication between teachers and students 

contribute in high level.

Keywords
 E-learning, Learning Management System, Course Management System, Social Network

บทนํา
 ในปจจุบันมีการนําระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมาประยุกตใชสําหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ      

ของอีเลิรนนิ่งมากย่ิงขึ้น เนื่องจากสภาพการเรียนรูในปจจุบันที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเปนสําคัญ เพื่อให        

ผูเรยีนสามารถเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถของผูเรยีนและเปนการสนองตอพระราชบัญญัตกิารศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 (Ministry of Education, 2002)

 อีเลิรนนิ่ง (E-Learning) คือ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT เขามามีสวนรวม

กับการจัดระบบการเรียนการสอน เปนกระบวนการเรียนรูดวยการนําเทคโนโลยีมาใชเปนเคร่ืองมือชวย

กระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือเปนบทเรียนออนไลน โดยผูเรียนสามารถเขาถึงและเรียนรูบทเรียน         

ไดดวยตนเองผานอินเทอรเน็ตซ่ึงสามารถเขาถึงบทเรียนไดทุกเวลาทุกสถานที่ ที่สามารถเช่ือมตอเขาสู           

เครือขายได ซึ่งผูสอนจะตองจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล เน่ืองจาก      

ผูเรียนมีความสนใจ ความถนัด ความสามารถแตกตางกัน (Eamsiriwong, 2008)
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เคร่ืองมือที่ใชในการจัดการเรียนการสอนออนไลนหลายเคร่ืองมือ เชน Moodle, Classstart.org ยังคงพบ     

จุดดอยในการนําเสนอเนื้อหารายวิชาที่มีรูปแบบคลายกัน ไมมีการปรับปรุงใหสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจ

ของผูเรียน มีการสื่อสารกันระหวางผูเรียนและผูสอนโดยใชเว็บบอรดทั่วไป ชองทางการติดตอสื่อสาร                 

กับอาจารยไมมีความหลากหลาย (Serivichayaswadi, 2014) ในขณะที่สถิติจากการสํารวจการใชเฟสบุค

สําหรับการติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวันมีจํานวนมากขึ้น โดยขอมูลสถิติการใชเฟสบุคของประเทศไทยใน   

ป พ.ศ.  2558 พบวา มีจํานวนผูใชงาน จํานวน 16,059,880 คน (Socialbakers, 2016) ซึ่งเปนผูที่อายุระหวาง 

18 - 24 ป คิดเปนรอยละ 33 ของจํานวนผูใชทั้งหมด และคาดการณวาจะมีจํานวนผูใชเฟสบุคใน อนาคต        

ป 2564 มากถึง 24 ลานคน (Statista, 2016) 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลนโดยนําเทคโนโลยี

ของเฟสบุคมาชวยในการเพิ่มชองทางการสื่อสารกันระหวางผูเรียนและผูสอน และเพิ่มรูปแบบการนําเสนอ

เนือ้หาใหผูสอนไดเลอืกใชงานไดหลายรูปแบบ  ทาํการทดสอบกับโรงเรียนกลุมตวัอยาง 5 โรงเรยีน ซึง่มรีะบบ

การเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิ่งในรูปแบบเดิมอยู ใหมาทดลองใชงานระบบที่พัฒนาข้ึนและทําการเก็บ

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ เพื่อนําไปเปนแนวทางการแกปญหาและปรับปรุงระบบการเรียน            

การสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตอไปได

วัตถุประสงค
 1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดยสื่อสารผานส่ือเครือขายสังคม (The Learning 

Management System by Communication on Social Network) ที่เปนเครื่องมือสําหรับการจัดการเรียน     

การสอนในรูปแบบสมัยใหม

 2. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยเทคโนโลยีเครือขายสังคมออนไลนมาชวย

ในการสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียน

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูมีสวนรวมในระบบการจัดการเรียนการสอน

ทบทวนวรรณกรรม
 ประเภทของการจัดการเรียนการสอนออนไลน  โดยทั่วไปการจัดการเรียนการสอนออนไลนแบงเปน 

2 ประเภทไดแก ระบบการจัดการเนื้อหา (Course Management System: CMS) ที่ผูสอนสามารถจัดการ

เนือ้หาและสรางแบบฝกหดัตามเนือ้หาแตละบทและระบบการจดัการเรยีนการสอน (Learning Management 

System: LMS) ที่นอกเหนือจากการจัดการเนื้อหาและแบบฝกหัดแลว ผูเรียนสามารถเขาใชงานเพ่ือทํา          

แบบฝกหัด การรวบรวมคะแนน และการคํานวณคะแนน เปนตน

 องคประกอบของอีเลิรนนิ่ง  ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 

 1.  เนื้อหา (Content) ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่สุดและผูเรียนใชเวลาสวนใหญศึกษาเนื้อหาดวยตนเอง
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 2. ระบบบริหารจัดการการเรียนการรู (Learning Management System) เปนเครื่องมืออํานวย      

ความสะดวกใหแกผูใชในการจัดการเรียนการสอนออนไลน

 3. โหมดการติดตอสื่อสาร (Modes of Communication) เปนเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารกันระหวาง

ผูสอนและผูเรียน

 4. แบบฝกหัดหรือแบบทดสอบเปนการจดัใหผูเรียนมีโอกาสโตตอบกบัเน้ือหา (Eamsiriwong, 2008)

 การหาความสัมพันธระหวางระบบอีเลิรนนิ่ง การรับรูความสามารถของตนเองและผลการเรียนรู      

ของนักเรียน โดยกําหนดตัวแปรตน ไดแก คุณภาพระบบ E-learning คุณภาพสารสนเทศ การรับรู                    

ความสามารถของตนเอง การใชระบบ พฤติกรรมการเรียนรูดวยการควบคุมตนเอง และความพึงพอใจของ     

ผูใชตอระบบอีเลรินนิง่เปนตัวแปรตาม โดยสาํรวจจากนกัเรียน จาํนวน 674 คนใน Wawasan Open University 

(WOU) ประเทศมาเลเซยี  ผลปรากฏวาท้ังคุณภาพระบบอเีลิรนน่ิง คณุภาพสารสนเทศ การรับรูความสามารถ

ของตนเองสงผลกระทบตอการใชระบบ ความพงึพอใจของผูใชและพฤตกิรรมการเรยีนรูดวยการควบคมุตนเอง 

(Saba, 2012)

 Virtual Learning Tool (VLT) เปนซอฟตแวร (Software) การจัดการรายวิชาบนเครื่องแมขายแบบ

กาวหนาของ SBC Ameritech และ Collage of Engineering and Computer Science (CECS), University of 

Michigan-Dearborn ซอฟตแวรนี้อนุญาตใหสมาชิกไดพัฒนาความสามารถในการแตงเนื้อหาบนเว็บไซต

และชวยใหโปรแกรมการศกึษาทางไกลไมเกดิคาใชจาย (Abovyan, Zakarian, Shridhar & Sengupta, 2012)

 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู

ตามแนวคิดหองเรียนแบบยอนกลับและการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษาเขาดวยกันและการเลือกใช

เทคโนโลยทีีท่นัสมัยเพ่ือตอบสนองความเปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา นอกจากจะชวยใหผูเรยีนสามารถเรยีนรู  

ดวยตนเองท้ังกอนและหลังเขาช้ันเรียนไดในทุกท่ี ทุกเวลา โดยใชระบบจัดการเรียนการสอนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตมีการเช่ือมโยงการเรียนรูระหวางนอกหองเรียนกับในหองเรียนดวยกรณีศึกษา หองเรียนแบบ    

ยอนกลับชวยเพ่ิมเวลาการจดักจิกรรมในหองเรียนใหมมีากข้ึน ซึง่ทาํใหผูสอนสามารถนํากรณีศกึษาท่ีหลากหลาย

มาใชในการอภิปรายทั้งแบบเปนกลุมและรายบุคคลซึ่งชวยตอบสนองความสนใจของผูเรียน (Khoenkaw & 

Noparit, 2016)

 ปญหาในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผานส่ืออิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  ประกอบดวย      

(1) ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณและบุคลากร (2) ขาดความรูดานเทคโนโลยี ระบบการเรียนการสอน

ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (3) ราคาแพงและการละเมิดลิขสิทธ์ิ (4) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (Infrastructure) 

ของประเทศ ทีข่าดความพรอม (5) ปญหาเกีย่วกบัมาตรฐานการพฒันาเวบ็ภาษาไทย ทัง้การเขารหสั การใชฟอนต

และรูปแบบ (6) ปญหาเก่ียวกับมาตรฐานการจัดทําระบบ CMS/LMS  (Isranews, 2012) สาระสําคัญ           

ของรายงานประสบการณการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของการใช E-Learning  ในภาคการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา สรุปไดวา การท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดจะจัดระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกสไดอยาง         

มีประสิทธิภาพนั้น สถาบันการศึกษาจําเปนที่จะตองมีการเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ดังนี้
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 1.  ควรมีการนําวิธีการทางระบบการจัดการ (Systematic Approach Model) สําหรับ E-Learning 

มาใชครอบคลุมตัง้แตขัน้การเตรียมตัว ขัน้การเลือกเน้ือหา ขัน้การวเิคราะหหลกัสตูร ขัน้การออกแบบหลักสตูร 

ขั้นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ขั้นการประเมินผลและขั้นการบํารุงรักษา

 2. ควรมกีารใหการสนับสนนุครอูาจารย ผูสอนในทุกดาน ครอบคลุม การจดัการอบรมใหความรูและ

ทักษะที่จําเปน ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานสื่อการเรียนการสอน ดานทรัพยากรสนับสนุนดานเครื่องมือ           

การเขาถึงและดานงบประมาน

 3. ควรมีการวางยทุธศาสตรและการวางนโยบายการจัดการโครงการอเีลรินนงิของสถาบนัการศกึษา

อยางชัดเจน ครอบคลุม การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ แผนยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับ

การใช E-Learning

 4. ควรมีการมอบหมายผูรบัผดิชอบทีช่ดัเจนในทุกระดับ รวมท้ังในกรณีสถาบันการศกึษาขนาดใหญ 

ควรจัดใหมีหนวยงาน (Unit) ที่มีความพรอมในการรับผิดชอบดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรและแผนการ

ปฏิบัติการที่ไดกําหนดไว

 5. ควรมีการเตรียมความพรอมของผูเรียนรวมทั้งสนับสนุนใหคําแนะนําและใหผลปอนกลับ                 

แกผูเรียนทั้งในลักษณะประสานเวลาและไมประสานเวลา อยางตอเนื่องและทันตอเหตุการณ เพราะ                 

E-Learning เปนรูปแบบการเรยีนรูทีส่นับสนนุการเขาถึงเนือ้หาการเรยีนรูและการติดตอส่ือสารท่ียดืหยุน และ

ไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานที่

 6. ควรมีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดการโครงการพัฒนาระบบการจัดการ e-Learning     

ที่เหมาะสม โดยมีองคประกอบสําคัญ คือ เทคโนโลยีและระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของ อุปกรณที่เกี่ยวของ

สาํหรบัการเขาถึง (Hardware) โปรแกรมระบบ และส่ือการสอนในลักษณะส่ือใหม (Software) และทรัพยากรบคุคล

ที่เปนฝายสนับสนุน (Peopleware)

 7. ควรมีกลไกในการควบคุม รวมทั้งการใหแรงจูงใจเพื่อใหการปฏิบัติการเปนไปตามแผนฯ                     

ที่ไดกําหนดไว เชน การกําหนดใหการเรียนการสอน e-Learning เปนหนึ่งในตัวช้ีวัด (KPI) ในการประเมิน     

การเรียนการสอนของครูอาจารยหรือการใหทุนสนับสนุนแกผูสอนในการสรางสื่อใหมเพื่อประกอบการสอน 

เปนตน

 8. ควรมีการใชนวัตกรรมดานวิธีการสอน (Pedagogy) เชน การเรียนรูแบบคอนเนคติวิสม               

(Connectivism) การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) หรือ การเรียนผานเกม       

(Game-Based Learning) ที่ไปดวยกันกับอุปกรณและเทคโนโลยีการสอนใหม รวมทั้งการใชสื่อใหมรูปแบบ

ตาง ๆ เพื่อใหการพัฒนาการในดาน E-Learning เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาการเรียน

การสอนที่มีคุณภาพ ทันสมัย แปลกใหม กระตุนความสนใจของผูเรียน (Laohajaratsang, 2012)
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วิธีการวิจัย
 1. ศกึษาและวเิคราะหระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลนทีน่ยิมนาํมาใชในสถาบันการศึกษา 

เชน Moodle, Classstart.org

 2. ศึกษาเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซตเพื่อเชื่อมตอสื่อสังคมออนไลน

 3. วิเคราะหระบบดวยยูเอ็มแอล (Unified Modeling Language: UML)

 4. ออกแบบระบบฐานขอมูลและพัฒนาระบบ โดย 

  4.1 ระบบฐานขอมูล MySQL

  4.2 ระบบเว็บเซิรฟเวอร Tomcat version 7

  4.3 เครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต Eclipse โดยใชภาษาจาวา และ Spring Framework

  4.4 ออกแบบองคประกอบของหนาเว็บไซตโดยใช Bootstrap Framework

  4.5 พัฒนาการเชื่อมตอเครือขายสังคมออนไลน โดย Facebook API

 5. ติดตั้งระบบการจัดการเรียนการสอนโดยสื่อสารผานเครือขายสังคมบนเครื่องแมขาย

 6. อบรมการใชงาน และทดลองใชในโรงเรยีนระดบัมัธยมศึกษา จาํนวน 5 โรงเรยีน การสุมตัวอยาง

โรงเรียนและหองเรียนใชหลักการสุมแบบความสะดวกเปนหลัก

 7. เก็บแบบสอบถามจากผูประเมิน โดยมีครูจํานวน 10 คน (รวมผูบริหาร) และนักเรียน จํานวน 

357 คน ซึ่งสวนของผูดูแลระบบยังไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินความพึงพอใจเน่ืองจากไมมี           

สวนเกี่ยวของกับการเรียนการสอนโดยตรง

 การทํางานของระบบแบงเปน 4 สวน ไดแก ระบบการศึกษา เนื้อหา ระบบการจัดการเรียนการสอน 

ระบบการส่ือสารระหวางผูเรียนและผูสอนและระบบการกาํหนดสิทธ์ิผูใช ผูใชระบบ  แบงเปน 4 ประเภท ไดแก 

ผูเรียน ผูสอน ผูบริหาร และผูดูแลระบบ โดยมีการทํางานดังนี้

 ผูเรียนสามารถศึกษาเนื้อหา สงงาน และสามารถโพสตขอความผานระบบ ตามภาพที่  1 ขอบเขต

การใชงานระบบของผูเรียน

 

ภาพที่ 1: ขอบเขตการใชงานระบบของผูเรียน

 ผูสอนสามารถสรางเน้ือหาโดยเลอืกรปูแบบการนาํเสนอผานเว็บไซตไดหลากหลาย สรางแบบฝกหดั 

ตรวจงาน นําเสนอเนื้อหาและการโพสตขอความผานระบบ ตามภาพที่ 2 ขอบเขตการใชงานระบบของผูสอน
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ภาพที่ 2: ขอบเขตการใชงานระบบของผูสอน

 

 ผูบริหารสามารถดูรายงานขอมูลการเรียนการสอนไดทั้งหมด สวนผูดูแลระบบสามารถใชงาน             

ทุกอยางในระบบและสามารถกําหนดสิทธิ์การเขาใชงานระบบของผูใชแตละประเภท ตามภาพที่ 3 ขอบเขต

การใชงานระบบของผูบริหารและผูดูแลระบบ

 

ภาพที่ 3: ขอบเขตการใชงานระบบของผูบริหารและผูดูแลระบบ

 

 การวิเคราะหออกแบบขั้นตอนการทํางานของระบบดวย UML สวนของผู ดูแลระบบ โดยใช

สถาปตยกรรมซอฟแวรแบบ Model, View และ Controller (MVC) ที่มีการแบงแยกระบบออกเปน 3 สวน

หลักไดแก Data Model, User Interface และ Control Logic ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4: การวิเคราะหออกแบบขั้นตอนการทํางานของระบบดวย UML

ผลการวิจัย
 1. ระบบการจัดการเรียนการสอนโดยสื่อสารผานเครือขายสังคม  ระบบการจัดการเรียน     

การสอนโดยสือ่สารผานเครอืขายสังคมถูกพฒันาข้ึนโดยมขีอบเขตการทาํงานของระบบเพือ่การจดัการเนือ้หา 

และระบบจดัการเรียนรู ดงัแสดงในตารางที ่1 เปรยีบเทยีบการทาํงานของ CMS, LMS และระบบจดัการเรยีน

การสอนโดยสื่อสารผานเครือขายสังคม
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ตารางที่ 1 

เปรยีบเทยีบการทาํงานของ CMS, LMS และระบบจดัการเรยีนการสอนโดยส่ือสารผานเครือขายสงัคม
 

 

 CMS LMS 

 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.       

7.     

 2. การจดักระบวนการเรียนการสอนโดยอาศยัเทคโนโลยเีครือขายสังคมออนไลน ไดนําเทคโนโลยี   

ของเฟสบุคมาชวยในการสือ่สารระหวางผูสอนและผูเรยีน ซึง่ชวยใหการตดิตามเนือ้หาตาง ๆ  ในระบบไดงายขึน้ 

เชน การแชรบทเรียนผานเฟสบุค อีกทั้งยังลดขั้นตอนการใชงานใหสะดวกและเปนระบบมากขึ้น เชน สําหรับ         

ผูเรียนท่ีตองการเขาใชระบบตองลงทะเบียนโดยสมัครสมาชิก และล็อกอินเพ่ือเขาใชระบบ ตามภาพท่ี 5       

หนาจอหลัก สวนผูสอน เมื่อสมัครเปนผูสอนในระบบ ตองสงคํารองขอเปดรายวิชาใหผูดูแลระบบและเม่ือ    

ไดรับการตอบกลับ จึงสามารถเปดรายวิชาออนไลนได ผูสอนสามารถเพิ่มเนื้อหาแตละบทของรายวิชาไดทั้ง

ในรูปไฟลเอกสาร รปูภาพและขอความ ตามภาพท่ี 6 หนาจอรายวิชาของผูสอนและการแชรบทเรยีนผานเฟสบุค

ภาพที่ 5: หนาจอหลัก
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ภาพที่ 6:  หนาจอรายวิชาของผูสอนและการแชรบทเรียนผานเฟสบุค

 3. ผลการใชงานระบบการจดัการเรยีนการสอนโดยสือ่สารผานเครือขายสังคม  ผลการใชงาน

โดยการเก็บรวมรวมขอมูลการประเมินความพึงพอใจจากบุคคลผูใชงาน 3 กลุมไดแก กลุมผูบริหาร ครู และ

นักเรียน โดยไมมีการเก็บขอมูลจากผูดูแลระบบเนื่องจากไมไดมีสวนเก่ียวของกับการเรียนการสอนโดยตรง 

ในกลุมของครูซึ่งสอนในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยมีประสบการณการใช CMS และ/หรือ 

LMS เพ่ือเปรยีบเทยีบกบัระบบการจดัการเรียนการสอนโดยส่ือสารผานเครือขายสงัคม และเก็บรวมรวมขอมูล

จากกลุมนักเรียน โดยใหเลือกระบบตามแตละขอของแบบสอบถาม  แสดงผลตามตารางที่ 2 เปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของ CMS/LMS กับระบบการจัดการเรียนการสอนโดยส่ือสารผานเครือขายสังคมออนไลน          

โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) ซึ่งนําขอมูลจากการสํารวจท้ังหมดมารวมกันโดยมีการแปลความหมายของคาเฉลี่ยดังนี้ 

(Nuntasukhon, 2012) คะแนนคาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึงระดับความพึงพอใจมากที่สุด คะแนนคาเฉลี่ย 

3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก คะแนนคาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ

ปานกลาง คะแนนคาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจนอย และคะแนนคาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 

หมายถึงความสําคัญอยูในระดับพึงพอใจนอยสุด

ตารางที่ 2 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ CMS/LMS กับระบบการจัดการเรียนการสอนโดยสื่อสารผานเครือขายสังคม
 

 
CMS/LMS CoSN-LMS 

  S.D.   S.D.  

1.  4.15 0.67  2.80 0.65 

 

2. 
 

4.00 0.71  3.15 0.59 

 

3. 
 

4.23 0.53  3.46 0.84 

 

4. 
 

3.97 0.78 

 

4.20 0.72  

5.  4.07 0.77  2.64 0.90 

 

6. 
 

4.20 0.64  2.88 0.67 

 

7. 
 

3.41 0.56 

 

4.22 0.73  

8. 
 

3.20 0.51 

 

3.96 0.65  

9. 
 

3.98 0.78  2.78 0.54 

 

10. 
 

4.05 0.73  3.18 0.83 
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สรุป
 ผลการวิจัยสรุปไดวา ระบบจัดการเรียนการสอนโดยสื่อสารผานเครือขายสังคมที่พัฒนาขึ้นในสวน  

ทีไ่ดเพิม่เทคโนโลยีการติดตอสือ่สารผานเครือขายสงัคมออนไลน เพือ่ปรบัปรงุประสิทธภิาพการสือ่สารระหวาง

ผูสอนและผูเรียน ไดผลการประเมินความพึงพอใจมากท่ีสุดในดานความรวดเร็วในการตอบระหวางสมาชิก

ในกลุม  เน่ืองจากผูตอบแบบสอบถามทุกคนมีการใชงานสื่อสารกันผานเฟสบุคในชีวิตประจําวันอยูแลว          

ดังนั้นเม่ือมีขอมูลจากแหลงอื่น ๆ แสดงปรากฏใหเห็นในเฟสบุคของแตละคน จะทําใหมีการส่ือสารกันได

รวดเร็ว เนือ่งจากผูสอนและผูเรยีนไดรบัทราบขอมลูการเรยีนการสอน ทีม่กีารเพ่ิมเติมในระบบผานเฟสบุคได

อยางรวดเร็ว ซึ่งตรงตามวัตถุประสงที่ตองการ  แตมีผลสรุปคาเฉลี่ยความพึงพอใจสวนอื่นอยูในเกณฑระดับ

ปานกลาง เนือ่งจากสวนของการใชงาน การนําเสนอเนือ้หาไดตรงตามความตองการของผูใช การอพัโหลดไฟล

ไดหลากหลายชนิดและดานความปลอดภยัในการกาํหนดสทิธิใ์หผูเรยีนเขากลุม ยงัมจีดุดอยซึง่ตองเกบ็ขอมลู

การใชงานเพื่อปรับปรุงระบบ และเพิ่มชองทางเครือขายสังคม ออนไลนแบบอื่น ๆ ตอไป
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บทคัดยอ
 การหาคาอัตราการงอกของเมล็ดขาวเปนข้ันตอนสําคัญในการวางแผนการเพาะปลูกและถูก               

นําไปใชในการประมาณจํานวนเมล็ดที่ตองใชในพื้นท่ีเพาะปลูก โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปลูกขาวที่เปน       

พืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทย แตการหาคาอัตราการงอกน้ัน จําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญและแรงงาน

อยางมากเพือ่ใหไดคาท่ีแมนยํา ดงัน้ัน งานวิจยัน้ีจงึไดนาํเสนอขัน้ตอนวิธกีารหาคาอัตราการงอกของเมล็ดขาว 

โดยใชหลักการของการประมวลผลภาพเขามาชวยในการหาคาอัตราการงอก โดยระบบที่นําเสนอจะ      

ประกอบไปดวย 2 สวน คือสวนของการถายภาพเมล็ดขาว และสวนของการวิเคราะหภาพถาย งานวิจัยน้ี      

ไดทําการวัดผลดวยการทดลองหาคาอัตราการงอกของขาวนก โดยเทียบความถูกตองกับการวัดผลดวย            

ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งระบบที่นําเสนอนี้ใหคาความถูกตองรอยละ 98.41 

คําสําคัญ
 การทดสอบการงอก อัตราการงอก   การประมวลผลภาพ   เมล็ดพันธุขาว
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Abstract
 The germination test is the most important process in the crop planning, this parameter is 

needed for seed usage estimation especially rice. However, the germination test requires an expert 

and it is also a labor intensive work in order to get the accurate result. This research presents the 

algorithm for germination rate evaluation based on the image processing. The image acquisition 

setup and the image processing algorithm are proposed. This algorithm is evaluated using the 

Oryza rufipogon rice seed, the result is compared with the ground truth generated by an expert 

and the averaged accuracy is 98.41%.

Keywords
 Germination Test, Germination Rate Image Processing, Rice Seed

บทนํา
  การคัดเลือกเมล็ดพันธุเปนขั้นตอนที่สําคัญมากในการเพาะปลูก การใชเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพดี    

เปนองคประกอบสําคัญที่ชวยใหการเกษตรกรรมประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะในการปลูกขาว ซึ่งเปน            

พืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ มีความจําเปนตองเลือกเมล็ดพันธุที่ดีดวยเชนกัน โดยเมล็ดพันธุจะตองถูกนํา

มาประเมินคณุภาพกอนท่ีจะนําไปปลกู เพือ่นาํขอมลูนีไ้ปใชในการคาดคะเน จาํนวนเมล็ดพนัธุทีจ่าํเปนตองใช

ในการปลูก จํานวนเมล็ดท่ีใชตอพ้ืนท่ีซึ่งการใชจํานวนเมล็ดพันธุใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีปลูกน้ันสามารถชวย      

ใหเกษตรกร ลดการสูญเสียได (Field and Renewable Energy Crops Research Institute, 2016)                   

การทํานาในประเทศไทยนิยมทํานาอยูสองแบบคือ 

 1.  นาดํา ในขั้นตอนแรกเกษตรกรจะตองทําการตกกลา โดยจะทําการหวานเมล็ดพันธุในแปลง      

เพาะกลากอน เมือ่ตนขาวงอกแลวจงึทาํการยายตนกลาไปปลกูยงัแปลงปลูกในข้ันตอนของการปกดาํ ซึง่หาก

เกษตรกรใชเมล็ดพันธุมากเกินไปในการตกกลา จะทําใหมีตนกลาเหลือเปนการสิ้นเปลือง แตหากเกษตรกร

ใชจาํนวนเมลด็พนัธุนอยเกินไป จะไดตนกลาทีไ่มเพียงพอในการปกดาํ (Agricultural Research Development 

Agency, 2016)

 2.  นาหวาน เกษตรจาํเปนตองทําการทดสอบการงอกของเมล็ดพนัธุกอน เพือ่หาจาํนวนเมล็ดทีเ่หมาะ

สมที่ตองใชตอแปลง ซึ่งหากหวานมากเกินไปจะทําใหตนขาวชิดกันมากและไดรับแสงไมเพียงพอ หากใช

จํานวนเมล็ดนอยเกินไปจะสงผลใหผลผลิตนอย (Bureau of Rice Research and Development, 2016)

      นอกจากการวางแผนการปลกูแลว การประเมินคณุภาพเมลด็ยงัถกูใชในการประเมนิราคาของผลผลิต 

รวมท้ังประเมนิวาผลผลิตน้ันคุมคาท่ีจะทําการเกบ็เก่ียวหรือไม หน่ึงในกระบวนการท่ีใชในการประเมนิคุณภาพ

ของเมล็ดพันธุ คือ “อัตราการงอก”
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 อัตราการงอก คือ การหาอัตราของเมล็ดที่งอกตอจํานวนเมล็ดที่นํามาทดสอบ สามารถคํานวณ         

ไดจากจํานวนของเมล็ดที่มีการงอกหารดวยจํานวนเมล็ดทั้งหมด เมล็ดพันธุที่มีอัตราการงอกสูง จะเปนเมล็ด

ที่มีคุณภาพสูง เมื่อปลูกแลวมีโอกาสที่เมล็ดจะงอกสูง รวมถึงมีอัตราการอยูรอดสูงอีกดวย โดยทั่วไป                 

การหาอัตราการงอกสามารถทําไดโดย การวางเมลด็พนัธุทีต่องการทดสอบลงบนวัสดเุพาะ ซึง่นยิมใชผาหรือ

กระดาษชําระที่เปยกนํ้า จํานวน 100 เมล็ด จากนั้นใหวางทิ้งไวจนครบ 7 วันจึงทําการตรวจนับจํานวนเมล็ด

ที่งอก ซึ่งจํานวนเมล็ดที่งอกนี้คือคา อัตราการงอกของเมล็ดในกลุมตัวอยางนั้น หากตองการความแมนยําสูง

ในการหาอัตราการงอกน้ัน จําเปนตองสุมเมล็ดพันธุมาทําสอบในปริมาณท่ีมากข้ึน จึงจะไดผลการประเมิน

อัตราการงอกที่แมนยํา (Finch-Savage, 2015, 567 - 591)

 โดยทั่วไปแลว การหาอัตราการงอกนั้นจะมีปญหาหรืออุปสรรคหลักอยู 3 ประการคือ

 1.  ความผิดพลาดจากการนับจํานวนเมล็ด ซึ่งจะเกิดข้ึนในขั้นตอนของการหยิบเมล็ดมาจํานวน  

100 เมล็ดเพ่ือนํามาเรียงบนวัสดุเพาะและนับเมล็ดอีกคร้ังหลังจากท่ีเมล็ดมีการงอก ซึ่งขั้นตอนน้ีจะตองทํา 

การนับจํานวนเมล็ดถึง 2 ครั้ง

 2. ความผิดพลาดจากการจําแนกกลุมของเมล็ดวา เปนเมล็ดที่มีการงอก หรือไมงอกซึ่งเกิดขึ้น          

หลงัจากทีเ่มลด็เริม่งอกแลว จงึมกีารหยบิเมลด็ข้ึนจากวสัดุเพาะมาทาํการจาํแนกวาเมลด็มีการงอก หรอืไมมี

การงอก โดยดูความสมบรูณของใบออนและราก ซึง่ในข้ันตอนน้ีมคีวามจาํเปนตองใชผูทีม่ีความเชีย่วชาญสงู

ในการจําแนก

 3. การทํางานกับเมล็ดที่มีจํานวนมาก ซึ่งปญหานี้เกิดขึ้นในกรณีที่ตองการความแมนยําสูงใน            

การประเมินอัตราการงอก จะตองใชเมล็ดเปนจํานวนมากมาทดสอบ เพ่ือใหกลุมประชากรเมล็ดท่ีสุมมามี 

ความนาเชือ่ถือ ซึง่ทําใหตองใชแรงงานของผูเช่ียวชาญสงูข้ึน และตองใชเวลาในการทดสอบนานขึน้ตามไปดวย

 เพ่ือที่จะชวยลดปญหาเหลานี้ ขั้นตอนวิธีการประมวลผลภาพ จึงถูกนําเขามาชวยการงานทาง             

ดานการประเมินอัตราการงอกของเมล็ดพันธุของพืชบางชนิด

 Howarth (1993, 185-194) ไดพัฒนาระบบประเมินอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ ผักกาดหอมและ

ขาวฟางโดยใชการประมวลผลภาพเขามาตรวจวดัอตัราการเตบิโตของราก ซึง่ประกอบไปดวยระบบสองแสงสวาง 

ระบบถายภาพ ประมวลผลภาพ และการรูจํารูปแบบ โดยงานวิจัยพบวา สามารถวิเคราะหอัตราการงอก        

ไดอยางถูกตองสําหรับเมล็ดท่ีมีรากงอกออกมาเปนเสนตรงและความถูกตองจะตํ่าสําหรับเมล็ดที่รากงอก   

ออกมาเปนเสนโคง 

 Sako, Fujimura, Evans & Bennett (2001, 625-636) ไดนําเสนอระบบประเมินอัตราการงอก         

ของเมล็ดผัดกาดหอม โดยเนนท่ีตนทุนและการใชงานที่ง าย โดยนําภาพท่ีถายไดไปประมวลผลบน               

เคร่ืองคอมพิวเตอร ลักษณะสัณฐานท่ีเดนของภาพเมล็ดจะถูกนําไปวิเคราะหทางสถิติ ซึ่งระบบนี้ใหคา         

ความถูกตองดีที่สุดใกลเคียงกับการทําโดยมนุษย แตอยางไรก็ตามในบางสถานการณจะเกิดความผิดพลาด

สูงถึงรอยละ 14.71 
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 R Ureña & Berenguel (2001, 1-20) ไดปรับปรุงระบบเพ่ิมเติมโดยใชสีของเมล็ดเขามาชวยใน       

การวิเคราะหภาพ งานวิจัยนี้ใชกลอง CCD สีเขามาชวยในการถายภาพ และใชคุณสมบัติทางสีของเมล็ด     

เขามาชวยในการจําแนกใบและเมล็ด โดยทาํการวัดพ้ืนท่ีของใบเลีย้งของพืช (Cotyledons) ดวยการประมวลผล

ภาพ และนาํเอาลกัษณะเดนนีไ้ปใชในการจําแนกการงอกในข้ันตอนถดัไปดวยตรรกศาสตรคลมุเครอื (Fuzzy 

Logic) และกฎที่ตั้งโดยผูเชี่ยวชาญ 

 Hoffmaster, Fujimura, Mcdonald  & Bennett (2003, 701-713) ไดพัฒนาระบบประเมินอัตรา    

การงอกของถั่วเหลือง โดยใชคอมพิวเตอรและการประมวลผลภาพเขามาชวย โดยงานวิจัยนี้ไดเนนไปท่ี      

ความรวดเร็วในการประมวลผล ขอมูลนําเขาเปนภาพของเมล็ดถ่ัวเหลืองที่เพาะบนกระดาษชําระสีขาว           

โดยระบบจะทาํการจําแนกเมลด็ถัว่ออกเปนสองกลุม คอื ปกตแิละผิดปกติ กลุมทีป่กตจิะถูกนาํไปคาํนวณหา

รูปราง จากนั้นจะถูกนําไปวัดความยาวและใชวิธีทางสถิติเขามาชวยประเมินอัตราการงอก 

 ความทาทายในการใชวธิกีารประมวลผลภาพ เพือ่หาอตัราการงอกของเมลด็ขาวนัน้มีอยู  3 ประการคอื 

 1.  เมล็ดขาวมีขนาดที่เล็ก ทําใหไมสามารถถายภาพใหแตละเมล็ดมีความละเอียดสูงได

 2.  รากของเมล็ดขาวท่ีมีการงอกน้ันไมไดมีลักษณะเปนเสนตรงและมีแนวโนมท่ีจะพันกับรากของ

เมล็ดอื่น ทําใหการแยกสวน (Segmentation) แตละเมล็ดออกจากกันนั้นทําไดยาก

 3. ขาวมีการงอก และอัตราการเติบโตของรากที่แตกตางกัน ซึ่งใน 1 กลุมตัวอยาง อาจมีเมล็ดที่มี

ความยาวของรากแตกตางกนัไดมากถงึ 4 เทา โดยตวัอยางของเมลด็ขาว 1 กลุมทีใ่ชทดสอบไดแสดงในภาพที ่1

 ในงานวิจัยนี้ ไดนําเสนอ วิธีการใหมในการวัดอัตราการงอกของเมล็ดพันธุขาว โดยใชหลักของการ

ประมวลผลภาพ ซึ่งสามารถเอาชนะความทาทายทั้ง 3 ประการที่กลาวมาแลวไดเปนอยางดี

 

 
 

ภาพที่ 1: เมล็ดขาวที่มีอัตราการเติบโตของรากที่แตกตางกันใน 1 กลุมตัวอยาง
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วิธีการที่นําเสนอ

 สวนหลักของระบบที่นําเสนอคือ การจําแนกเมล็ดขาวจากภาพถาย วาเมล็ดมีการงอกหรือไม            

โดยสังเกตท่ีการแตกรากและใบออน ถามีการตรวจพบรากหรือใบออนงอกออกมาจากเมล็ด จะถือวาเมล็ด

นั้นมีการงอกเกิดข้ึน แตถาไมพบจะถือวาเมล็ดน้ันไมมีการงอก ซึ่งสวนประกอบของเมล็ดขาวท่ีมีการงอก        

ไดแสดงในภาพท่ี 2 การงอกจะเร่ิมจาก คอลอีอปไทล (เนือ้เยือ่หุมยอดแรกเกดิ) ตามดวยรากแกว และใบปฐมภมูิ 

ตามลําดับ

 

(Seed)

(Primary 
root)

(Coleoptile)

"(Primary leaf)

ภาพที่ 2: สวนประกอบของเมล็ดขาวที่มีการงอก

 ระบบที่นําเสนอในงานวิจัยนี้จะประกอบดวยสวนประกอบหลักอยู 2 สวน คือ สวนของการถายภาพ

เมล็ดขาว และสวนของการประมวลผลภาพเมล็ดขาว

 1.  สวนของการถายภาพเมล็ดขาว จะเริ่มจากการนําเมล็ดขาวที่ไดเพาะไวบนวัสดุเพาะออกมาเปา

ใหแหงดวยลมเย็น แลวนํามาเกลี่ยใหสมํ่าเสมอบนถาด โดยถาดสําหรับวางเมล็ดขาวจะตองมีสีดําดาน            

ไมสะทอนแสง โดยมีการจัดกลองและแสงดังแสดงในภาพที่ 3

  กลองถายภาพความละเอียดสูงชนิด DSLR ไดถูกใชในการถายภาพเมล็ดขาว ใหแสดง

โดยหลอดไฟ จาํนวน 2 หลอด ฉายลงมาดวยมมุทีแ่คบกวา 30 องศา เพือ่ชวยเนนขอบ (Contour) และลวดลาย 

(Texture)  ของเมล็ดขาวใหเห็นไดชัดเจนและปองกันไมใหเกิดการสะทอนเขามาที่กลอง 

  อยางไรก็ตาม การจัดแสงลักษณะนี้จะกอใหเกิดเงาของเมล็ดขาวที่มีขนาดใหญ โดยที่เงาของ

เมล็ดขาวจะถูกกําจัดออกในขั้นตอนของการประมวลผลภาพ เลนสที่ใชในการถายภาพ จะใชเลนสทางยาว

โฟกัสยาว เพื่อลดความบิดเบี้ยวของภาพ (Distortion) เนื่องจากเมล็ดขาวมีขนาดเล็ก การถายภาพดวยเลนส

ที่มีทางยาวโฟกัสสั้น จะทําใหเมล็ดขาวที่อยูตําแหนงกึ่งกลางกรอบของภาพถาย มีขนาด แตกตางจากเมล็ด

ที่อยูที่ขอบของกรอบภาพถายเปนอยางมาก ซึ่งการใชเลนสที่มีทางยาวโฟกัสไกล สามารถชวยลดปญหา        

ในสวนนี้ได ภาพที่ถายในสวนนี้จะถูกสงไปประมวลผลยังสวนของการประมวลผลภาพ ตอไป
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1.5  

ภาพที่ 3: การจัดกลองและแสงสําหรับถายภาพเมล็ดขาว

 หลอดไฟที่ใชเปนแหลงกําเนิดแสงในการถายภาพ จะถูกควบคุมความสวางดวยคอมพิวเตอร            

ตามความเหมาะสม โดยวงจรที่ใชในการความคุมความสวางของหลอดไปไดแสดงในภาพที่ 4 โดยวงจรนี้        

ใชหลักการทํางานของวงจรควบคุมเฟสไฟฟากระแสสลับ (AC Phase Control) โดยทําการเรียงกระแส

ไฟฟากระแสสลับใหเปนกระแสตรง และสงคาแรงดันผานอุปกรณเช่ือมตอทางแสง (Optocoupler)                    

ไปยัง ไมโครคอนโทรเลอร Arduino Mega เพ่ือตรวจจับการผานศูนย (Zero Crossing) ของไฟฟากระแสสลับ 

มีการตรวจพบจุดที่มีการผานศูนยแลว จะสงสัญญาณไปควบคุมควบเวลาการเปดและปดหลอดไฟ                  

เพือ่ใหไดแสงสวางในปรมิาณทีต่องการ โดยคาบเวลาการเปดและปดนัน้  ไมโครคอนโทรเลอรจะถูกโปรแกรม

ดวยเครื่องคอมพิวเตอรผานทางพอรท  USB

ภาพที่ 4: วงจรที่ใชในการควบคุมความสวางของหลอดไฟในการถายภาพ
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 2.  สวนของการประมวลผลภาพ จะประกอบดวยสวนยอย 3 สวน คอื สวนลบพ้ืนหลัง (Background 

Subtraction) สวนแยกสวน (Seed Segmentation) แยกภาพเมล็ดขาวและสวนแยกภาพรากและใบ (Root 

and Leaf Segmentation) ภาพรวมขั้นตอนของการประมวลผลภาพไดแสดงไวในภาพที่ 5   

  ขัน้ตอนแรกของการประมวลผลภาพ คอื แปลงภาพจากกลองดิจทิลัจากสีในแบบจาํลองสี RGB 

ไปเปนแบบจําลอง HSV ซึ่ง  H แทนสีของภาพ  S แทนความอิ่มตัวของสีและ V แทนความสวางของภาพ 6(ก) 

แสดงตัวอยางของภาพที่เปนสีในแบบจําลองสี RGB  ภาพที่ 6(ข) 6(ค) 6(ง) คือสวนของ สี ความอิ่มตัวของสี 

และความสวาง ตามลําดับ

                   จากนั้นจึงทําการลบพื้นหลังของภาพออกไป โดยพิจารณาจุดภาพที่มีความสวางตํ่ากวาคา

ที่กําหนดไว ใหเปนสวนของพ้ืนหลัง โดยใชสมการที่ (1) กําหนดให               คือ ภาพถายเม็ดขาวใน 

 HSV         

 HSV

 6( )

 6( )

   (1)

  

        

   

 (2)

               

 “1”

 “0”

  6( )

    (2) 
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ภาพที่ 5: ภาพรวมของระบบในสวนของการประมวลผลภาพ

 ขั้นตอนตอไป คือ การแยกสวนภาพที่เปนเมล็ดขาว ซึ่งภาพนี้จะมีเพียงสวนท่ีเปนเมล็ดขาวเทานั้น

โดยสวนอ่ืนที่ไมใชเมล็ดขาวจะถูกกําจัดออกไป ภาพน้ีถูกสรางข้ึนมาโดยนําเอาภาพพื้นหนาที่ไดจากสมการ

ที่ (1) ในสวนของความสวาง มาแปลงเปนภาพแบบไบนารี่ ดวยวิธีการปดคาขึ้น จากนั้นใหนําภาพรากและ             

คอลีออปไทล ที่สรางไวดวยสมการที่ (3) มาลบออก จะไดเปนภาพเมล็ดขาว ที่แสดงตําแหนงจุดภาพที่เปน

เมลด็ขาว โดยภาพน้ีจะเปนภาพแบบไบนารี ่ดงัอธบิายไวในสมการท่ี (3) ตวัอยางของภาพเมล็ดขาวทีถ่กูแยก

ออกมาในขั้นตอนนี้แสดงในภาพที่ 6(ซ)

 (3) 
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 ขั้นตอนตอไป คือ การตรวจจับการงอก หลักการคราวๆ ของการตรวจจับการงอกคือ ตรวจดูขาวทีละ

เมล็ดวามีรากหรือคอลีออปไทลเชื่อมตออยูหรือไม ถามีใหถือวาขาวเมล็ดนั้นมีการงอก ขั้นตอนแรกของการ

ตรวจจับการงอกคือ การแบงสวนภาพออกเปนกลุมของจุดภาพ (Pixel Blob) โดยแตละจุดภาพจะตองมีขาว 

1 เมล็ด ซึ่งขั้นตอนวิธีลาเบลลิ่งภาพ (Image Labelling) ไดถูกนํามาใช ตัวอยางเมล็ดขาวแตละเมล็ดที่ถูก

แยกในขั้นตอนนี้ไดแสดงในภาพที่ 6(ฌ) โดยจุดภาพของขาวเมล็ดเดียวกันจะแสดงดวยสีเดียวกัน

 อยางไรก็ตาม ปญหาของการใชขั้นตอนวิธีนี้ คือ หากเมล็ดขาวถูกวางเอาไวในตําแหนงที่ติดกันหรือ

อยูใกลกันมาก อาจสงผลใหขาวมากกวา 1 เมล็ดถูกจัดใหอยูในกลุมจุดภาพเดียวกันได ซึ่งปญหานี้สามารถ

แกไขไดดวยการเพ่ิมขัน้ตอนของการประมาณจํานวนเมล็ดขาวในกลุมจดุภาพเขาไป โดยการเทยีบจํานวนจดุ

ที่มีคาเปน “1” ในกลุมจุดภาพกับจุดภาพอางอิงที่มีขาวอยู 1 เมล็ด ดังสมการที่ (4) โดย A คือ จํานวนของ     

จุดภาพที่มีคาเปน “1” ในกลุมของจุดภาพนั้น                คือ จํานวนของจุดที่มีคาเปน “1” ของขาว 1 เมล็ด 

และ SeedCount  คือ จํานวนของเมล็ดขาวในกลุมของจุดภาพนั้น โดยถามีเศษเหลือจากการหารใหปดขึ้น

เปนจํานวนเต็ม

 

  (4) 

 หลังจากน้ันจะทําการสรางหนาตางสําหรับคนหารากและคอลีออปไทลโดยทําการขยายพื้นที่ของ

กลุมจัดภาพท่ีตองการจะคนหาใหโตข้ึนดานละ r จากนั้นนําหนาตางน้ีไปทําการตัดครอบ (Crop) จากภาพ

ราก (Root) ในตําแหนงเดียวกันจากนั้นจะทําการนับจํานวนจุดภาพที่มีคาเปน “1” ในภาพที่ทําการ              

ตัดครอบออกมา หากคานี้มีจํานวนมากกวาคาอางอิง θ_germinated แสดงวามีการตรวจพบรากหรือ

คอลีออปไทลเชื่อมตออยู ใหถือวาขาวเมล็ดนั้นมีการงอกเกิดขึ้น หากตรวจไมพบใหถือวาขาวเมล็ดนั้นไมมี

การงอก ตวัอยางของหนาตางท่ีใชในการคนหารากและคอลอีอปไทลแสดงในภาพที ่6(ญ) โดยพ้ืนของเมล็ดขาว

ไดแสดงไวดวยกรอบสนีํา้เงนิ และหนาตางสาํหรับคนหาทีม่กีารตรวจพบการงอกไดแสดงไวดวยกรอบสีเขียว

และสีแดงสําหรับหนาตางที่ตรวจไมพบการงอก

 ในกรณีที่กลุมของจุดภาพมีขาวอยูมากกวา 1 เมล็ดใหถือวา ขาวทุกเมล็ดไมมีการงอกเกิดขึ้น             

แตหากกลุมของจุดภาพที่ตรวจพบ รากมีขาวอยูมากกวา 1 เมล็ด จะไมนําจุดภาพนั้นมาพิจารณา เนื่องจาก

ไมสามารถยืนยันไดวารากที่ตรวจพบนั้นไดงอกออกมาจากขาวทุกเมล็ดในนั้นหรือไม

 ขั้นตอนสุดทายคือการคํานวณอัตราการงอก โดยจะทําการคํานวณตามสมการท่ี (5)โดยที่ n คือ

จํานวนเมล็ดขาวที่ไมงอก o คือ จํานวนเมล็ดขาวที่งอกของกลุมจุดภาพที่ประกอบดวยขาวเพียงเมล็ดเดียว 

คา o  คือ จํานวนเมล็ดขาวที่งอกของกลุมจุดภาพที่ประกอบดวยขาวหลายเมล็ด และ GerminationRate คือ

รอยละของอัตราการงอกที่คํานวณได
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 (5) 

 (6) 

 (7)  

 (8) 

                                        ภาพที่ 6: ตัวอยางผลลัพธของแตละขั้นตอนของการประมวลผลภาพ

การทดลองและวัดผล
 งานวิจัยน้ีไดทําการทดลองโดยใชขาวนก หรือขาวปา (Oryza Rufipogon) ซึ่งขาวชนิดน้ีนิยมใช         

ในการเลี้ยงสัตว เชน นกหรือไก เนื่องจากขาวชนิดนี้มีระยะเวลาในการงอกที่สั้นกวาขาวชนิดอื่นๆ เพื่อใหมี

การกระจายตัวของกลุมประชากรของขาวท่ีงอกและไมงอก ในการทดลองน้ีจึงเลือกใชเมล็ดขาวท่ีมีอายุเกา

ประมาณ 2 ป จากรานจําหนายอาหารสัตวในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  กอนการทดลองเมล็ดพันธุ  

ไดถูกเพาะบนกระดาษชําระชุมนํ้าเปนเวลา 8 วัน จากนั้นจึงถูกนํามาเปาใหแหงดวยพัดลม และนํามาเกลี่ย

ใหเรยีบบนถาดเซรามิค โดยถาดเซรามคิสาํหรบัใชถายภาพนีไ้ดถกูเตรยีมโดยการพนดวยสอีะคริลิคแลคเกอร

ชนิดดําดาน ยี่หอ WIN รหัสสี 202 400CC ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติในการลดการสะทอนของแสงไดดี

 เมล็ดขาวบนถาดไดถูกถายภาพดวยกลองดิจิทัลชนิด DSLR รุน Canon EOS400D โดยใชเลนส 

55-200 มิลลิเมตร ถายที่ความไวแสง ISO 100 ความเร็วชิทเตอร 1/125 และคาชองรับแสงที่ f/5.0 การปรับ

สมดุลสีขาว (White Balance) ใชระบบอัตโนมัติของกลองโดยใชบัตรสีเทากลาง (Gray Card) เปนจุดอางอิง 

แหลงกาํเนดิแสงใชหลอดไสรอน (Incandescent Light Bulb) กาํลงัสอง 40 วตัต และคาอณุหภมูสิขีาว 4200K 

(Daylight) โดยทําการปรับแสงสวางใหสองสวางบนพื้น 211 ลักซ 

 1020 x 1212  
 , , 

, , =90          
 40   
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 การวัดและประเมนิผลระบบท่ีนาํเสนอนีไ้ดแบงออกเปนสวนหลัก คอื การประมาณจาํนวนเมล็ดขาว

ในภาพ ซึ่งคํานวณดวยสมการท่ี (8)  และการประเมินอัตราการงอกโดยมีการประเมินอัตราการงอกในการ

ทํางานของขั้นตอนวิธีทั้ง  3 แบบคือ 

 แบบที ่1 ประเมนิอตัราการงอก โดยเลือกพิจารณาเฉพาะกลุมจดุภาพท่ีมเีมลด็ขาวอยูเพยีงเมล็ดเดียว 

การคํานวณอัตราการงอกจะใชสมการที่ (5) ในการคํานวณ

 แบบที่ 2 ประเมินอัตราการงอก โดยเลือกพิจารณาเฉพาะกลุมจุดภาพที่มีเมล็ดขาวอยูมากกวาหนึ่ง

เมล็ด โดยหากมีการตรวจพบรากในกลุมจุดภาพ จะถือวาขาวทุกเมล็ดในกลุมจุดภาพนั้นมีการงอก และ        

หากไมพบรากจะถือ วาขาวทุกเมล็ดในกลุมจุดภาพนั้นไมมีการงอก สมการท่ีใชคํานวณอัตราการงอก คือ 

สมการที่ (6)

 แบบที่ 3 ประเมินอัตราการงอก โดยพิจารณาทุกกลุมจุดภาพ (แบบที่ 1 รวมกับแบบที่ 2) สมการที่

ใชในการคํานวณอัตราการงอกคือสมการที่ (7)

 คาที่ไดจากการคํานวณของข้ันตอนวิธีที่นําเสนอไดถูกนําไปเปรียบเทียบกับผลเฉลยท่ีถูกสรางขึ้น   

โดยผูเช่ียวชาญ โดยผลเฉลยถูกสรางข้ึนโดยใหผูเชี่ยวชาญทําการวิเคราะหภาพถายท่ีใชในการทดลอง             

คาความถูกตอง (Accuracy)ของขั้นตอนวิธีที่นําเสนอไดแสดงไวในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 

คาความถูกตองเฉลี่ยของขั้นตอนวิธีการวิเคราะหอัตราการงอกของเมล็ดขาวดวยวิธีการประมวลผลภาพ

   

  96.37 3.94 

 1  98.41 1.87 

 2  91.65 11.10 

 3  95.69 7.80 

 

 จากการทดลองพบวา ระบบมีความถูกตองในการตรวจนับเมล็ดขาวในภาพถายโดยเฉล่ียรอยละ 

96.37 การประเมินอัตราการงอกโดยนําเอากลุมจุดภาพท่ีเกิดจากขาวมากกวาหน่ึงเมล็ด (แบบท่ี 2) จะให

ความถูกตองตํ่าท่ีสุด คือ รอยละ 91.65 โดยความผิดพลาดสวนใหญเกิดจากการที่เมล็ดขาวบางเมล็ด               

ในกลุมจุดภาพไมไดมกีารงอกแตระบบไดระบุวา  ทกุเมลด็ในกลุมจดุภาพมีการงอกเกิดข้ึน และความผดิพลาด

ที่เกิดขึ้นในการประมาณจํานวนเมล็ดขาวในกลุมจุดภาพ  การประเมินอัตราการงอกท่ีใหความถูกตองมาก

ที่สุดคือการใชกลุมจุดภาพท่ีเกิดจากขาวเพียงหนึ่งเมล็ด (แบบที่ 1) ซึ่งมีความถูกตองเฉล่ียมากถึงรอยละ 
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98.41 ซึง่มคีามากกวาความถกูตองในการนบัเมลด็ขาวทัง้ภาพ โดยจากการสังเกตพบวากลุมจดุภาพทีม่เีมลด็ขาว

เพียงเมล็ดเดียวสามารถประมวลผลไดอยางแมนยําท้ังสวนของการประมาณจํานวนและการวิเคราะห             

การงอก เนื่องจากคาอัตราการงอกนั้นเปนคาแทนกลุมประชากรของเมล็ดขาว จึงไมจําเปนตองนําเมล็ดขาว

ทุกเมล็ดในภาพมาพิจารณาซ่ึงในการทดลองนี้ในแตละภาพจะมีเมล็ดขาวอยูในชวง 200 ถึง 300 เมล็ด           

ดงัน้ันการไมนาํเอากลุมเมล็ดขาวท่ีอยูชดิกันมาพิจารณา จงึเปนการชวยลดความผดิพลาดลง เน่ืองจากระบบ

ที่นําเสนอเปนแบบอัตโนมัติจึงสามารถทํางานกับเมล็ดขาวจํานวนมากได ซึ่งชวยใหกลุ มประชากรมี             

ขนาดใหญขึ้น คาการประมาณอัตราการงอกท่ีไดจากวิธีการท่ีนําเสนอน้ีจึงมีความถูกตองท่ีสูงข้ึนตามไปดวย

 การประเมนิเชงิคุณภาพไดใชวธิสีมัภาษณ ผูใชงานท่ีเปนเกษตรกรพบวา ในการปลูกขาวนัน้เกษตรกร

ไมเคยทําการประเมินอัตราการงอก และใหขอแนะนําวาระบบควรจะใหผลลัพธออกมาเปนจํานวนเมล็ดขาว

ที่ตองใช ในหนวยของกิโลกรัมตอไร 

 ผลการประเมินโดยนักวิจัยทางดานพืชพบวา ระบบท่ีนําเสนอน้ีสามารถชวยลดเวลาในการทํางาน

ลงไดมาก และมีขอแนะนาํ คอื ควรจะประยกุตเปนโปรแกรมทีท่าํงานบนโทรศพัทมอืถือจะสามารถทาํงานได

สะดวกมากข้ึน  อยางไรกต็ามในการทดลองน้ีพบวา ความถกูตองของการทํางานน้ันขึน้อยูกบัหลายปจจยั เชน 

 1. สภาวะของแสง ซึ่งจะสงผลกระทบในสวนของการตัดแยกเมล็ดและการตรวจหารากและ             

คอลอีอปไทล หากถายภาพในสภาวะของแสงทีเ่ขมเกนิไป จะสงผลใหเกดิการตัดคลปิของสี (Color Clipping) 

ทาํใหภาพทีถ่ายไดสญูเสยีรายละเอยีดของสีไป ตวัอยางเชน ภาพทีถ่ายไดจะสญูเสยีรายละเอยีดของสเีหลอืง

เมล็ดขาวไป ทําใหการทํางานในสวนของการตรวจจับรากและคอลีออปไทล มีความสับสนระหวางสวน           

ของเมล็ดขาวและสวนของราก เนื่องจากจะมีสีขาวเหมือนกัน

 2. ความชื้นของเมล็ดขาว หากความชื้นสูงเกินไปจะทําใหเมล็ดขาวสวนใหญติดกันเปนกอน            

การวิเคราะหภาพจะมีโอกาสผิดพลาดไดสูง นอกจากน้ี หากเมล็ดขาวเปยกน้ํา หรือมีหยดน้ําเกาะที่เมล็ด       

จะเกิดการสะทอนแสงจากหลอดไฟไปยังกลองถายรูปโดยตรงซึ่งจะสงผลใหเกิดการตัดคลิปของสี ดังที่ได

กลาวมาแลว

 3. กลไกของการปรับโฟกัสกลองของถายรูป ที่มีการขยับเลนส สงผลใหอัตราการขยายของภาพ

เพ่ิมข้ึนหรือลดลง ตามพารามิเตอรของการโฟกัส ซึ่งเปนการทํางานโดยอัตโนมัติของกลองถายภาพที่                  

ไมสามารถควบคมุได สงผลใหภาพมขีนาดใหญหรอืเลก็ลงกวาปกต ิจงึสงผลตอการประมาณจาํนวนเมลด็ขาว 

แตอยางไรก็ตามปญหานีส้ามารถแกไขไดดวยการถายภาพดวยเลนสแบบทีม่รีะยะโฟกสัเดยีว (Fixed Focus 

Lens) ในระยะโฟกัสอนันต (Infinity Focus)

สรุป
 บทความน้ีไดนําเสนอวิธีการใหมในการตรวจวัดอัตราการงอกของเมล็ดขาวดวยวิธีการประมวลผล

ภาพ ระบบจะประกอบดวยสวนของการถายภาพ ซึง่ใชกลองถายรูปดิจทิลัแบบ DSLR ระบบควบคุมแสงสวาง

ควบคมุดวยไมโครคอนโทรเลอร ขาวทีท่าํการเพาะในวสัดเุพาะและถูกเปาใหแหงแลววางลงบนถาดสดีาํดาน 
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จากนั้นจึงทําการถายภาพ โดยภาพที่ไดจะถูกนําไปประมวลผลโดยใชเทคนิคการแปลงแบบจําลองสีแบบ 

HSV จากนั้นจึงนําไปตรวจหารากและคอลีออปไทล แยกเมล็ด และนับจํานวนในขั้นตอไป ในการทดลองนี้   

ใชขาวนก ในการทดลองโดยทําการถายภาพจํานวน 40 ภาพ โดยเปรียบเทียบคาอัตราการงอกที่คํานวณ        

ไดจากวธิกีารทีน่าํเสนอกบัอตัราการงอกท่ีวเิคราะหโดยผูเช่ียวชาญ ซึง่จากผลการทดลองพบวา มคีวามถกูตอง

ของการนับเมลด็ขาวทีร่อยละ 96.37 ± 3.94 และความถูกตองของการวัดอตัราการงอกท่ีรอยละ  98.41 ±1.87 

ระบบท่ีนาํเสนอนีส้ามารถนาํไปชวยลดเวลาในการนบัเมลด็และวิเคราะหการงอกสาํหรบัเกษตรกรไดเปนอยางดี
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Comparison between Reading Barcode and UHF RFID Wristband 
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Abstract
 In the recent years, the most valuable applications of passive ultra-high-frequency radio 

frequency identification (RFID UHF) tags are low cost and long recognition distance. The RFID UHF 

technology is very potential technology suitable for various areas of applications. This research is 

comparative study between reading 2D barcode on alumni's card and UHF RFID wristband for 

identifying the graduates. This application manages to identify and verify graduates for attending 

the rehearsal sessions and Maejo University’s graduation ceremony in 2016. It aims to increase 

efficiency for identification and verification. The designed system has using barcode reader and 

two the distinctive range of RFID readers: (1) for short distance, the policy verify the wristband tags 
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by using UHF RFID desktop reader reading one by one attached to the computer via USB port or 

the smart phone via USB On-The-Go (OTG) for typing alphabets like computer keyboard and (2) 

for long distance, the policy verify the wristband tag with UHF RFID fixed reader reading many 

persons at the same time attached to the computer via RS232 port with connection to Microsoft 

SQL server database directly. The results showed that the duration time to read the student ID of 

the three methods is very different. Furthermore using UHF RFID readers take 2x faster than barcode 

reader. In the future work we will develop graduates tracking system.

Keywords
 Graduation Ceremony,   Barcode Reader,   UHF RFID Wristband,   RFID Desktop Reader,   

RFID Fixed Reader

บทคัดยอ
 เนื่องจากแท็กอารเอฟไอดีและอุปกรณมีราคาต่ําลงทําใหการประยุกตใชอารเอฟไอดียานความถ่ี      

สงูยิง่ (RFID UHF) มกีารใชงานอยางกวางขวางเทคโนโลยีการอานแทก็มีระยะหางไกลขึน้ งานวจิยัไดเปรียบเทียบ

ผลการอานรหัสแทงบนบัตรกับการใชอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่งในสายรัดขอมือ เพื่อตรวจสอบและ            

ระบุตัวตนของบัณฑิตการที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ระบบนี้ชวยในการระบุตัวตนและตรวจสอบ 

บณัฑิตสําหรบัการเขารวมการฝกซอมและพธิพีระราชทานปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัแมโจซึง่จัดข้ึนประจํา ป 

พ.ศ. 2559  สําหรับระบบที่ออกแบบประกอบดวยเคร่ืองอานรหัสแทงบนบัตรสมาชิกของสมาคมศิษยเกา      

โดยบันทึกขอมูลผานเว็บแอพพลิเคชั่น การใชแท็กอารเอฟไอดีในสายรัดขอมือกับเครื่องอานอารเอฟไอดี      

ยานความถ่ีสูงย่ิง 2 รูปแบบคือ (1) อานระยะใกลใชเคร่ืองอานเดสกทอปอานทีละคนโดยเชื่อมตอ                         

กับคอมพิวเตอรผานทางพอรตยูเอสบีหรือสมารทโฟนผานทางยูเอสบี On-The-Go (OTG) บันทึกขอมูล        

ผานเว็บแอพพลิเคช่ันดวยการสงรหัสประจาํตวันกัศกึษาแทนการปอนของแปนพมิพ(2)อานระยะไกลใชเคร่ือง

อานแบบจานอานไดหลายคนพรอมกันในเวลาเดียวกันโดยเช่ือมตอกับ เครื่องคอมพิวเตอรผานทางพอรต 

RS232 บนัทกึขอมลูเขาสูฐานขอมลู Microsoft SQL Server โดยตรงจากการใชงานจรงิดวยการบันทกึเวลาเร่ิมตน

และสิ้นสุดแตละวิธี ผลการเปรียบเทยีบพบวา ระยะเวลาในการอานรหสัประจําตัวนักศึกษาทัง้ 3 รปูแบบมี             

ความแตกตางกนัอยางมาก โดยเฉพาะการใชเครื่องอานอารเอฟไอดีจะใชเวลาอานเสร็จรวดเร็วกวาประมาณ 

2 เทา ระบบนี้มีเปาหมายเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบุตัวตนและยืนยันการรายงานตัว ตรวจนับจํานวน              

ที่เขามาฝกซอมแตละรอบจนถึงวันรับปริญญาจริง สําหรับการพัฒนาในอนาคตจะพัฒนาระบบการติดตาม

ระบุพิกัดตําแหนงของบัณฑิตดวยอารเอฟไอดีตอไป
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คําสําคัญ
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เครื่องอานรหัสแทง    อารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่งในสายรัดขอมือ     

เครื่องอานอารเอฟไอดีแบบเดสกทอป     เครื่องอานอารเอฟไอดีแบบจาน

Introduction
 RFID, stands for radio frequency identification, is the use of radio waves and electromagnetic 

fields to automatically read information stored on tags which are attached to objects for identification 

(Radio frequency Identification - Wikipedia, 2016). Its technology involves a tag attached to an 

object which identifies and tracks the object via electromagnetic waves to transfer identification 

data at radio frequencies by automatic system that integrates between information technology and 

electrical engineering. 

 A RFID system can be made up of three components: readers, tags and application        

software. A typical passive ultra-high-frequency (UHF) RFID system consists of a reader system 

and microchip-controlled tag attached to the object to be identified. The identification data of an 

object is stored in the chip. If the tag is located inside the reader's interrogation region it gets enough 

energy from the reader's electromagnetic fields to activate the chip, which then modulates the 

identification data to the carrier signal and back scatters it to the reader (Finkenzeller, K., 2010 ; 

Kataja, , Ukkonen, Schaffrath, Sydanheimo&Kivikoski, 2006). It enables identification from a long 

distance unlike earlier barcodes technology. Thailand’s National Telecommunications Commission 

established regulations for the use of UHF RFID area that became effective on 20 January 2006. 

Frequencies to be used are between 920-925 MHz. The technique to be used is frequency hopping 

spread spectrum (FHSS) with a maximum power output effective isotropic radiated power (EIRP) 

of 4 Watts. Licensing is required for outputs above 0.5 Watts (Radio Frequency Identification (RFID) 

in Thailand, 1977). RFID system enclosures reader device, tag, antenna, middle ware, and application 

software. The technology of UHF RFID has been various fields of applications e.g., vehicle management, 

car park management, material management, inventory control, manufacturing automation etc. 

RFID tags are the most valuable applications due to its inexpensive and long recognition distance. 

For example, the passive UHF RFID Tag was designed for automatic vehicle identification in Hong 

Kong using detachable windshield tag and thin-wire vehicle headlamp tag. The proposed detachable 

windshield tag design allows drivers to switch to an appropriate card, with particular unique tag 

ID, for identification, which is ideal for fleet management for example. On the other hand, for the 

proposed thin-wire vehicle headlamp tag, apart from minimizing blocking of light, the thin-wire 
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antenna is tried to realize an inconspicuous design. Moreover, measurements show that both      

designs can achieve read range of over 8m in the global RFID UHF band of 860-960 MHz                

(ISO-18000 6C). It is believe that such UHF vehicle tags designs are favorable to the electronic toll 

collection system in the near future (Mak, 2017). 

 The advantages of RFID are read RFID tags from a greater distance than barcodes; do not 

need to be positioned in a line of sight with the scanner, read at a faster rate than barcodes. RFID 

tags can be read at the same time, work within much greater distances, carry large data storage 

e.g., product maintenance, shipping histories, and expiry dates; which can all be programmed to 

the tag, once these are setup; it can be run with minimal human participation, and be more reusable 

and rugged as they are protected by a plastic cover. However, RFID is a great technology with 

various features still to process development and performance tuning. Therefore, it is difficult to 

manage RFID system to identify and verify the walking of graduates into the rows of ceremony 

place. Thus, this research proposes the new concept of applying the passive UHF RFID wristband 

tags for attending the rehearsal sessions and university’s graduation ceremony.

Research Objectives

 The following are the three main research objectives of this study;
 1. To analyze and design RFID system to identify and verify the walking of graduates into 
the rows of ceremony place for attending the rehearsal sessions and Maejo University’s graduation 
ceremony in 2016.
 2. To develop management information system for attending the rehearsal sessions and 
Maejo University’s graduation ceremony in 2016.
 3. To compare between reading 2D barcode on alumni's card and UHF RFID wristband 
for identifying the graduates.

Research Methodology
 To serve the main objectives of the study, mixed methodology was used to conduct and 
to analyze data in five phases as follows;
 1. Phase 1: RFID study
         In this phase, researchers prepared the primary information necessary for the RFID 
design corresponding to the issues and needs. Publications relevant to RFID were gathered and 
the information obtained from them was applied as primary best practices. The relevant information 
was obtained and categorized by the RFID technology.
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 The RFID is a technology that automatically read information stored on tags to be wireless              

transferred between the reader and the tag. It has three parts: reader, tags, and application          

software. Generally, a reader device, gather information from tags, has two types: desktop reader 

that reading one by one and fixed reader reading many tags at the same time. The internal reader 

can be made up of three components: (1) an antenna, (2) a interrogator or reader with a decoder 

to interpret the data to computer, and (3) a transponder or tag, device for receiving a radio signal 

and automatically transmitting a different signal. RFID how to work as shown in Fig. 1.

 

 

Fig. 1. RFID how to work 

Sources: How does a RFID system work?, 2016

 The passive tags and active tags are different technologies that passive RFID systems use 

tags with no internal power source and instead are powered from a RFID reader by the                          

electromagnetic energy transmitted, whereas active RFID tags are battery powered, so they can 

give a very strong signal back, allowing readers to identify the tag easily even at large distances, 

commonly used as “beacons” to accurately track the real-time location of assets or in high-speed 

environments such as tolling. Passive tags provide a much shorter read range than active tags, 

but they are also much cheaper. Thus, they are used for many applications such as supply chain 

management, access control, livestock tracking, file tracking, race timing, health care, library, and 

more.
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A RFID tags can be offered in different frequencies: microwave frequency 2.45 to 5.8 GHz band, 

ultra-high-frequency (UHF) 433 MHZ and 860 to 956 MHz bands, high-frequency (HF) 13.56 MHz, 

and low-frequency (LF) 125 to 134 KHz band (RFID Frequencies What you need to know about 

them, 2016). A passive UHF RFID tags work according to the principles of the electromagnetic 

coupling in the UHF ISM band. ISO 18000-6:2010 standards defines the air interface for RFID    

devices operating in the 860-960 MHz industrial, scientific, and medical (ISM) band used in item 

management. The 900-MHz ISM band is a very common frequency range for UHF RFID readers 

and tags, ISO18000-6B/6C standard technology can be read more than one meter (ISO/IEC 18000-

6, 2010). The ISO18000-6B tags storage has only data area that can be written by user, start 8 to 

233 bits, 1-4 words length. While, ISO 18000-6C protocol, well-known as electronic product code 

(EPC) or EPCClass 1 Gen 2 or for short EPC Gen 2. The ISO 18000-6C tags storage unit divided 

into four areas as shown in Fig. 2.

 1. Password area, 32 bits visiting password and 32 bits killing password, can be readable 

and writable.

 2. EPC area: the area to store EPC number, currently can store maximal 96 bits of EPC 

number. It can be readable and writable.

 3.TID area: the area to store the tag identifier (TID) or ID number set by tag manufacturer; 

currently have 32 and 64 bits those two kinds of ID number. It can be only readable, but un-writable.

 4. User area: vary from different manufacturers such as Impinj and NXP. Impinj's Gen 2 

tags don't have user area. NXP's tags have 224 bits. It can be readable and writable.

Fig. 2.  The ISO 18000-6C tags storage unit
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 Deploying an RFID system necessitates multiple actors and many different components. 

Typically, installing a system requires basic hardware-including tag chips, tag antennas, readers, 

and reader antennas-as well as reader control and application software, and solution providers to 

put it all together. When all of these components come together, an infinite number of creative     

applications are possible (Creating an RFID Solution, 2016). In Thailand, UHF RFID readers and 

tags use ISO 18000-6 standard in the frequency range 920-925 MHz, 4W EIRR power, FHSS tech-

nique by readers about 3-5 meters. The UHF RFID wristband for this research is shown in Fig. 3. 

The UHF RFID desktop readers of this research have the internal antenna and USB connector 

operated at 920-925 MHz, as shown in Fig. 4. The UHF RFID fixed reader is exhibited in Fig. 5.

Fig. 3. T

Fig. 4. Th

 

The UHF RFID w

he UHF RFID de

 

wristband tag. 

esktop reader. 
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Fig. 5.  The UHF RFID fixed reader.

 2. Phase 2: Information Management System Development

        In this phase, researchers submitted a newly developed two platforms; the web-based 

and windows-based system (Suriya, 2015);

  2.1 The web-based graduation ceremony management system to use the UHF RFID 

desktop reader; USB port attracted the computer or the smart phone via USB On-The-Go (OTG). 

It is divided into sub-system. In this part, each system is elaborated to show how it works and its 

benefit.

   2.1.2   Scan Code System: The graduates are scanned number ID from typing 

keyboard  or barcode on alumni's card by barcode reader or wristband tags by UHF RFID desktop 

reader. The system manages to identify and verify graduates. The administrator will set up the 

rehearsal session’s periods in the graduation ceremony.
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   2.1.2  Graduates List System: This system displays graduates list of each            

faculty: sequential number, number ID, name, major, degree, attendance status, and seat code.  

It shows seat map picture for graduate. The graduate details can be searched from putting number 

ID from typing keyboard or barcode on alumni's card by barcode reader or wristband tags by UHF 

RFID desktop reader.

   2.1.3 Document Download System: The graduates can be download importance 

information about the graduation ceremony.

  2.2   The windows-based system uses the UHF RFID fixed reader. The lower layer 

sub-system is configuration part on computer attracted to the UHF RFID fixed reader via RS232 

port. The upper layer sub-system named application is directly connection to database management, 

as Microsoft SQL server. The system manages to identify and verify the graduates that display in 

the monitoring system. Many numbers ID of graduates are scanned into database at the same time, 

as shown in Fig. 6.

 3. Phase 3: Writing UHF RFID wristband tag

        In this phase, researchers write UHF RFID wristband tag that the ISO 18000-6 standard 

is different between ISO 18000-6 type B and type C. The ISO 18000-6B tags storage has user’s 

data area that can be written by user. However, ISO 18000-6C protocol uses EPC Class 1 Gen 2 

that user must get ID number for customer’s product from the standard organization as Table 1. 

Thus this research selected ISO 18000-6B to write UHF RFID wristband tag by UHF RFID desktop 

reader that can be readable and writable function.

Fig. 6.  System of UHF RFID fixed reader
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Table 1.  

ISO 18000-6B/6C Data area

Tag type Data area Data length  

ISO18000-6C 

EPC 96 

TID 64 

USER 512 

ISO18000-6B 
ID - 

USER 220-223 

 The number ID of graduates is university student code that numeric 10 digits format.           
The writing tag has five steps:
  3.1 Prepare graduates ID file that comma separated values named CSV Excel 
format and UHF RFID wristband tags as Fig. 7. 
  3.2 Take UHF USB desktop reader to write ISO 18000-6B tag that wristband tag by 
using the program of desktop reader. Tag ISO 18000-6B’s user area can be written start 8 to 223 
bits, data length 1-4 words. In Fig. 8 illustrates the read and write ISO 18000-6B/C tag program that 
run on windows platform. The user can choose to generate data to write or import data from standard 
file as Fig. 9. The user must define data length between 1 to 8 words to write number ID into  wristband tag.
  3.3  Click import data button and select student code file. Then the data is input to 
the list of data to write.
  3.4  Click begin write tag button and touch tag on the face of desktop reader to write 
as Fig. 10.

  3.5  Verify written wristband tags to read tags by UHF RFID desktop.

Fig. 7. UHF RFID wristband tag.
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Fig. 8. To generate ID or import data into tag. 

 

 
 

Fig. 9. To generate ID or import data into tag. 

 

 

 
 

Fig. 10. Write tag operation. 

Fig. 8.  To generate ID or import data into tag.

 

Fig. 9.  To generate ID or import data into tag.

 

Fig. 10.  Write tag operation.
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Fig. 11. Write ID into wristband tag by UHF RFID desktop reader.

 4. Phase 4: UHF RFID wristband tag implementation

  In this phase, researchers implemented the graduation ceremony. In academic year 

2016, the graduation ceremony was held in the Maejo University that managed five days; the three 

days for graduation registration and rehearsal sessions; the graduation ceremony in two days 

later. There were 3,762 graduates, 16 faculties, divided into two groups. First group, there are 1,886 

graduates, 6 faculties e.g., school of graduate, faculty of business administration, Chumphon 

campus in southern of Thailand, faculty of science, faculty of animal science and technology, and 

Phrae campus in northern of Thailand. Second group, there were 1,876 graduates, 10 faculties 

e.g., faculty of agricultural production, faculty of liberal arts, school of administrative studies,        

faculty of economics, faculty of information and communication, school of tourism development, 

faculty of engineering and agro-industry, faculty of fisheries technology and aquatic resources, 

faculty of architecture and environmental design, and school of renewable energy as shown in 

Table 2.
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Table 2.  

Graduates by faculty in the graduation ceremony

 The first day, the graduates went to registration's place to get UHF RFID wristband tags, 

alumni's card with ID barcode, and more. They were scanned wristband tag by UHF RFID desktop 

reader for their identification. The second day, the graduation rehearsals was scanned by barcode 

reader from their alumni's card. Then the graduation rehearsals and ceremony were held five times. 

They were identified and verified to scan UHF RFID wristband tag to search graduate's information, 

attendance time check, and seat management in ceremony’s place as shown in Table 3.

No. Faculty/School/Campus Amount 

1 School of Graduate  138 

2 Faculty of Business Administration 726 

3 Chumphon campus 102 

4 Faculty of Science 289 

5 Faculty of Animal Science and Technology 164 

6 Phrae campus 467 

7 Faculty of Agricultural Production 572 

8 Faculty of Liberal Arts 41 

9 School of Administrative Studies 257 

10 Faculty of Economics 337 

11 Faculty of Information and Communication 34 

12 School of Tourism Development  182 

13 Faculty of Engineering and Agro-Industry 207 

14 Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources 79 

15 Faculty of Architecture and Environmental Design 81 

16 School of Renewable Energy  86 

 Total 3,762 

 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับพิเศษ สิงหาคม 2560 83

Table 3.  

Identify and verify graduates schedule by group

Day Period List Group 1 Group 2 

1 
Morning Registration, Get wristband tag and more  X X 

Afternoon Rehearsal Session I: scan barcode from card X X 

2 All day Rehearsal Session II; RFID  X X 

3 

Morning 
Rehearsal Session III;  

Scan RFID for group 1 
X  

Afternoon 
Rehearsal Session IV;  

Scan RFID for group. 2 
 X 

4 Afternoon 
Graduation Ceremony;  

Scan RFIDforgroup.1 
X  

5 Afternoon 
Graduation Ceremony;  

Scan RFID for group.2 
 X 

 5. Phase 5: System deployment and evaluation

        In this phase, researchers evaluated the graduation ceremony management system 

that was deployed for the graduates attended rehearsal sessions and graduation ceremony to 

identify and verify that date-time verified data was recorded in the database, and changed attendance 

status. The graduation rehearsals were scanned wristband tag using the UHF RFID fixed and 

desktop reader as shown in Fig. 12.

Fig. 12.  Scanning wristband tag using UHF RFID fixed and desktop reader
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Kind of reader Start scan Stop scan Duration (min.) Speed (persons/min) 

Barcode 7:00am 7:47am 47 40.13 

RFID day 1 13:00pm 13:24pm 24 78.58 

RFID day 2 6:04am 6:23am 19 99.26 

RFID day 3 10:00am 10:23am 23 82.00 

RFID Avg.   22 85.73 

 
 

Table 5.   

Barcode and RFID Reader in Group 2 (N=1,876). 

Kind of reader Start scan Stop scan Duration (min.) Speed (persons/min) 

Barcode 10:00am 10:56am 56 33.50 

RFID day 1 13:00pm 13:37pm 37 50.70 

RFID day 2 11:20am 12:41pm 21 89.33 

RFID day 3 10:07am 10:42am 35 53.60 

RFID Avg.   31 60.52 

 

Results and Discussion

 To perform efficiency of the UHF RFID wristband system to identify and verify 3,762 graduates, 

16 faculties. The group 1, there were 1,888 graduates, 6 faculties as shown in Table 4. The group 2, 

there were 1,876 graduates, 10 faculties as shown in Table 5.

Table 4.  

Barcode and RFID reader in Group 1 (N=1,888).

Table 5.  

Barcode and RFID Reader in Group 2 (N=1,876).
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 The results of graduation ceremony management system were applied to identify and 

verify attendances by duration time and speed measurement. The two groups’ difference was speed 

of RFID faster than barcode reader.

Conclusion and future work
 The comparison between usable barcode 2D, UHF RFID fixed and desktop reader with        

passive UHF RFID wristband tags written ISO 18000-6B standard has been designed, developed, 

invented, and implemented for attending the rehearsal sessions and university’s graduation           

ceremony. The result of implementation was speed of UHF RFID faster than barcode reader. This 

RFID system can support many aspects: economic time, graduates’ satisfaction to RFID technology, 

and innovation. This system solution was effectiveness and appropriation in the graduation                

rehearsal sessions and ceremony (Sitti, 2016). However, this system is more than enough for our 

application. In the future work we will compare between the speed of fixed and desktop reader, 

and develop graduates tracking system.
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บทคัดยอ
 บทความน้ีนาํเสนอการออกแบบตวัควบคมุพไีอดีสาํหรับระบบการสงกาํลงัไฟฟาระยะไกลสองพืน้ที่

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชกําลังไฟฟาในรูปแบบตางๆ โดยตัวควบคุมพีไอดีเปนตัวควบคุม           

ที่ถูกใชควบคุมระบบการสงกําลังไฟฟาระยะไกลสองพื้นที่ เนื่องจากมีโครงสรางการควบคุมที่งายกวา               

เมื่อเปรียบเทียบกับตัวควบคุมอื่นๆ แตอยางไรก็ตาม การปรับคาอัตราขยายพีไอดีที่เหมาะสมยังเปนประเด็น

ทีย่งัไดรบัการศึกษาเพ่ือการปรับคาใหไดคาอตัราขยายทีม่ปีระสทิธภิาพ บทความนีจ้งึมเีปาหมายเพ่ือทาํการ

เลือกคาอัตราขยายที่เหมาะสมโดยใชการหาคาเหมาะที่สุดของการเคลื่อนที่กลุมอนุภาคเพื่อนํามาประยุกต

ใชในการควบคุมระบบไฟฟากําลังสองพื้นที่ โดยระบบนี้เปนระบบที่มีการสงสัญญาณความถ่ีในระยะไกล

ระหวางพื้นท่ีผานทางสายสง ซึ่งเมื่อเกิดผลกระทบจากพ้ืนท่ีหน่ึงจะเกิดผลกระทบตออีกพ้ืนท่ีที่เหลือ                  
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โดยในบทความน้ีเลอืกใชคาความคลาดเคล่ือนกําลงัสองเฉลีย่เปนฟงกชนัวตัถปุระสงคในการเลอืกอัตราขยาย

และเปรยีบเทียบความถกูตอง จากผลการจาํลองและเปรยีบเทียบพบวาการควบคมุความถีข่องระบบสงกําลัง

สองพื้นที่โดยพื้นฐานตัวควบคุมพีไอดีดวยการเลือกอัตราขยายดวยวิธีการเคลื่อนที่กลุมอนุภาค สามารถ

ควบคุมสัญญาณตามความถ่ีอางอิงไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายใตการเปลี่ยนแปลงโหลดใน

รูปแบบตางๆ

คําสําคัญ
 การสรางตวัควบคุมอตัโนมัต ิ   ตวัควบคุมพไีอด ี  การหาคาเหมาะทีส่ดุของการเคล่ือนทีก่ลุมอนภุาค  

Abstract
 This paper presents a design of PID controllers for two area power systems with variation 

in the load. Currently, PID controller has been used to operate in two area power system because 

its structure is simpler compared to others. However, the issue of tuning and designing a PID        

controller adaptively and efficiently is still open. This paper presents an improved PID controller 

efficiency from tuning by Particle Swarm Optimization (PSO) Algorithm. The automatic generation 

control has been developed for two area thermal network using PSO based PID controller. The two 

control signals are thus developed by a PSO based PID controller, which are fed one to each area 

for frequency response enhancement. The errors between desired frequency response and            

actual frequency response are calculated by using the Mean Square Error (MSE). Simulation and 

comparison result shows that the active power control of the system with PSO based PID controller 

help to achieve the frequency at the reference frequency with variation in the load.

Keywords
 Automatic Generation Control,   PID Controller,   Particle Swarm Optimization.

บทนํา
 ระบบไฟฟากําลังเปนระบบที่มีความจําเปนอยางยิ่งในปจจุบัน การรักษาคุณภาพของไฟฟาท่ีดีจะ

ตองสามารถรักษาระดับแรงดันและความถี่ใหสามารถอยูในระดับมาตรฐานตลอดเวลาในเครือขายระบบ

ไฟฟากําลังที่มีการเชื่อมตอระหวางระบบไฟฟาในแตละพื้นที่ การเชื่อมตอระบบไฟฟาหลายพื้นที่เขาดวยกัน

เปนการชวยเพ่ิมความเช่ือถือไดเขามาในระบบเพือ่เปนการสาํรองไฟฟาใหกนัและกนัในแตละพืน้ที ่การสราง

ตวัควบคมุอตัโนมัตเิปนวิธกีารท่ีสามารถชวยใหระบบไฟฟากําลังสามารถรักษาคุณภาพไฟฟาใหไดมาตรฐาน 

คือสามารถทําใหคาความถี่ของระบบกลับเขาสูคามาตรฐานตามเดิมหลังจากที่ระบบเกิดการเปล่ียนแปลง
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อตัราการใชไฟ หรอืเกิดปญหาข้ึนกบัระบบไฟฟาทีต่าํแหนงตางๆ โดยทําการควบคมุความถ่ีของระบบในพ้ืนที่

ตางๆ  ผานทางสายสง ในระบบไฟฟาท่ีมีพื้นท่ีการสงจายไฟฟาสองพื้นท่ีซึ่งมีขนาดใหญ เม่ือเกิดปญหากับ

พืน้ทีห่นึง่จะสงผลกระทบไปยงัอกีพืน้ทีด่วย การศึกษาเพือ่แกปญหาท่ีเกดิขึน้จงึมคีวามสาํคญัอยางยิง่เน่ืองจาก

ถาสามารถทําใหระบบไฟฟาทุกจุดกลับเขาสูคามาตรฐานไดเร็วจะชวยลดโอกาสในการท่ีจะทําใหอุปกรณ

ตางๆที่อยูในระบบเกิดการเสียหายหรือคุณภาพของไฟฟาลดตํ่าลงซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูใชไฟฟาได            

โดยตัวควบคุมพีไอดีเปนตัวควบคุมท่ีไดรับความนิยมเน่ืองจากมีโครงสรางการควบคุมท่ีงายและมี

ประสทิธิภาพในการใชงานสะดวกตอการบํารุงรักษา อกีท้ังการหาคาเหมาะทีส่ดุของการเคล่ือนท่ีกลุมอนภุาค

เปนอีกวิธีการในการหาคาเหมาะสมที่สุดที่ไดรับความนิยมในการปรับหาคาที่เหมาะสมสําหรับระบบใดๆ

 ปจจบุัน นักวิจัยไดพยายามหาตัวควบคุมแบบตางๆ เพื่อแกไขปญหาดังกลาว แตอยางไรก็ตามตัว

ควบคุมพีไอดียังเปนตัวควบคุมท่ีไดรับความนิยมในการควบคุมระบบท่ัวไป รวมถึงระบบไฟฟาในปจจุบัน     

แตปญหาการเลือกอัตราขยายพีไอดีเปนอีกประเดน็ท่ีตองศึกษาเนือ่งจากเกิดประเดน็ท่ีวาอัตราขยายเทาไหร

จึงจะเหมาะสมที่สุดกับระบบสงกําลังไฟฟาแบบสองพื้นที่ เพื่อแกปญหานี้  นักวิจัยจึงไดเลือกใชการหา           

คาเหมาะที่สุดของการเคลื่อนที่กลุมอนุภาคในการหาคาอัตราขยายดังกลาว

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

 1. ตัวควบคุมพีไอดี (Jingqing, Shiqiao, Fenglin, Chuang & Haipeng, 2010)

                     โครงสรางโดยทั่วไปของตัวควบคุมพีไอดีแบบวงปดแสดงดังภาพที่ 1

 

  1 

 

                                               (1) 

)()()( tytrte                                                                     (2) 

    )(tu ,    )(tr ,    )(ty ,    pK

proportional coefficient, iT  integration time constant, dT   differentiating time constant , 

T   sampling period  Discretize    (1)  
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                               (3) 

                (4)       

                                                   (5) 

                                                       (6) 

                                                                   (7) 

 (5), (6), (7)  (4)  

                                     (8) 

 Discretize  (2)  r(t)    

                                                           (9) 

                                                 (10) 

                                               (11) 

  (8), (9), (10), (11)  

 2. การหาคาเหมาะที่สุดดวยการเคลื่อนที่กลุมอนุภาค 

                     การหาคาเหมาะที่สุดดวยการเคลื่อนที่กลุมอนุภาค (Particle Swarm Optimization, PSO)    

เปนวิธีการแกปญหาทางคอมพิวเตอร (J. Kennedy, 1995) โดยมีสมการดังนี้ 
 

                                (12) 

                                                  (13)  
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   i,    i,  

 ,   ,    Weight Factor, 

  [0,1]      

      PSO  

(Xiaoling & Zhong, 2009) 

Begin 

     while  do 

                for each particle i do 

                     Update the velocity according equation (12); 

                      Update position according to equation (13); 

                      Calculate the fitness value; 

                      ; 

           end for 

                  Update the  and  in the population; 

         end while 

End 
 

 3. ระบบสงกําลังไฟฟาสองพื้นที่

        ในระบบสงกําลังไฟฟาสองพื้นที่สามารถมองไดวามีระบบไฟฟาสองชุด ซึ่งทําการเชื่อมตอเขา

ดวยกันผานทางสายสงเพื่อเพิ่มความม่ันคงของระบบไฟฟาและความเช่ือถือไดของระบบโดยรวม (Saadat, 

2010) จากภาพท่ี 2 จะเหน็ไดวาเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงโหลดของในแตละพ้ืนทีย่อมสงผลใหพืน้ทีท่ีเ่หลือได

รับผลกระทบดวย (Kalyani, Nagalakshmi & Marisha, 2012) ซึ่งงานวิจัยนี้จะทําการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

ดังกลาว
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ภาพที่ 2: โครงสรางและการเชื่อมตอระบบสงกําลังไฟฟาสองพื้นที่

 คาสถานะของระบบและสมการเอาพุตของระบบกําหนดดังสมการ (13)

                                                                

                                                                                 
.Cxy

BuAxx                                                                             (13) 

 4. การจําลองและวิเคราะหผล

        จากภาพที่ 2 สามารถจัดระบบใหอยูในรูป State Matrix A , Input Matrix B, Output Matrix C 

ไดดังนี้ (Kumari & Jha, 2014)
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 โดยคาพารามิเตอรของระบบสามารถศึกษาไดจาก (Naresh Kumari, 2014) และคาพารามิเตอร

สําหรับ PSO กําหนดดังนี้ จํานวนสมาชิก = 50, จํานวนรอบสูงสุดในการคํานวณ = 60 รอบ, Sampling time 

= 1 ms, c1 = c2 = 1.49618, w = 0.72984. โดยในงานวิจัยนี้ใชคาความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Mean 

Square Error, MSE) ตามสมการ (14)

 y(tk)   tk, r(tk)   tk,  N   

  PSO

 

 

  3:  PSO 
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 (Control vector)  (15) 

0.70610.6974,0.9055,0.6979,1.6557,0.9128,0.0108,0.0684,0.2161,
0.05140.1223,1.0075,-0.0108,0.0659,0.2058,0.6339,1.2558,0.5008,

K          

 หลังจากไดคาตัวควบคุมของระบบจากกระบวนการขางตน ขั้นตอนตอไปเปนการทดสอบผล              

การควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปอัตราการเปลี่ยนแปลงโหลดในสภาวะจริงมีคาไมเกินรอยละ 1  ในงานวิจัยนี้จึงได

ทําการเปลี่ยนแปลงโหลดในพื้นที่ตางๆ และสรุปผลการควบคุมดังภาพที่ 4-9 ตามลําดับ

 

 

 4:  1  1 

 

 5:  1  2 

 

 

 6:   1  1  2  
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 7:   1  1 

 

 

 8:   1  2 

 

 9:   1  1  2   

 งานวิจัยนี้ไดทําการเปรียบเทียบผลการควบคุมโดยใชคาความคลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย (Mean 

Absolute Error,  MAE) และคาความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Mean Square Error, MSE) ตามสมการ 

(14) และ (16) นอกจากนี้ คาความคลาดเคลื่อนเชิงสถิตย (Steady-State Error, e
ss

) ไดถูกนํามาพิจารณา

เชนเดียวกัน

 
1

1 ( ) ( ) 100
N

k k
k

MAE y t r t
N                                                (16)  

 

 1  2. 
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ตารางที่ 1

สรุปคาความคลาดเคลื่อนการควบคุมในพื้นที่ 1
 

 ess MAE (%) MSE (%) 
 4 0 0.7104 0.8372 

 5 0 0.1295 0.3437 

 6 0 0.6941 0.3235 

 7 0 0.5202 0.1542 

 8 0 0.3142 0.5488 

 9 0 0.6634 0.6298 
 

 2 

 2 

 ess MAE (%) MSE (%) 
 4 0 0.1704 0.3372 

 5 0 0.6295 0.8437 

 6 0 0.5041 0.1235 

 7 0 0.3202 0.3542 

 8 0 0.6642 0.5288 

 9 0 0.3134 0.2294 

สรุปผลการทดลอง

 จากผลการจําลองทั้งหมดพบวา การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีโดยการหาคาอัตราขยายดวย PSO 

และประยุกตใชกับระบบสงกําลังไฟฟาสองพื้นที่ สามารถปรับปรุงผลตอบสนองความถี่ของระบบใหกลับเขา

สูคาความถี่ที่เหมาะสม คือ มีคาอัตราการเปลี่ยนแปลงความถี่เปนศูนยเมื่อเทียบกับความถี่ตั้งตนในทุกกรณี 

ไมวาจะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงโหลดเพิ่มขึ้นหรือลดลง และสามารควบคุมไดทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

โหลดพื้นท่ีเดียวหรือท้ังสองพื้นท่ีภายในเวลาอันส้ัน นั่นคือระบบสามารถเขาสูสภาวะปกติไดอยางรวดเร็ว        

ซึ่งเปนผลดีตอระบบสงไฟฟากําลังและอุปกรณที่เก่ียวของ ซึ่งแสดงใหเห็นวาการสรางตัวควบคุมอัตโนมัติ   

ดวยการหาคาเหมาะท่ีสุดของการเคล่ือนท่ีกลุมอนุภาคบนพื้นฐานตัวควบคุมพีไอดีสําหรับระบบไฟฟากําลัง

ในสองพื้นที่ โดยสามารถทําการควบคุมไดอยางถูกตอง เหมาะสม เชื่อถือได และมีประสิทธิภาพ
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บทคัดยอ
 ระบบอินเตอรเน็ตท่ีเช่ือมตอในทุกส่ิงเปนเทคโนโลยีที่ถูกนํามาใชในชีวิตประจําวันดานตางๆ            

อยางกวางขวาง ซึง่ระบบไดกอใหเกิดขอมูลดิจทิลัปรมิาณมหาศาลซึง่มีสารสนเทศท่ีมปีระโยชนซอนอยู เทคนิค

ดานเหมืองขอมูลจึงถูกนํามาประยุกตใชเพื่อวิเคราะหและคนหาสารสนเทศเหลานี้ การจําแนกขอมูล               

เปนเทคนิคดานเหมืองขอมูลที่ถูกประยุกตใชกับการพัฒนระบบอัจฉริยะ การคัดเลือกลักษณะเฉพาะเปน  

การเตรียมชุดขอมูลตัวอยางที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาตัวจําแนกขอมูลอยางมีประสิทธิภาพในดาน           

การเรยีนรูขอมูลเพือ่สรางโมเดลและการจําแนกขอมูลใหม บทความน้ีนาํเสนอตัวกรองคัดเลอืกลกัษณะเฉพาะ

เพื่อการจําแนกขอมูลกรณีที่มีจํานวนลักษณะเฉพาะจํานวนมาก ซึ่งเปนธรรมชาติของขอมูลที่ไดจากระบบ

อินเตอรเน็ตท่ีเช่ือมตอในทุกส่ิง ดวยการประยุกตใชเทคนิคทางสถิติเพ่ือประเมินคาขีดแบงเพื่อเลือกกลุม        

ของลักษณะเฉพาะท่ีดีที่สุดตอการจําแนกขอมูล วิธีการท่ีนําเสนอสามารถหลีกเล่ียงการวนทําซํ้าหลายคร้ัง 
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และชวยทําใหขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาระบบอัจฉริยะสามารถทําไดอยางรวดเร็วและแมนยํามากย่ิงข้ึน 

บทความไดทดลองเปรียบเทียบการคัดเลือกลักษณะเฉพาะที่ไดนําเสนอกับวิธีการท่ีมีอยูเดิมและชุดขอมูล

มาตรฐานที่มีจํานวนลักษณะเฉพาะจํานวนมากและมีหลายกลุมคําตอบ ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา           

ขั้นตอนวิธีการท่ีไดนําเสนอสามารถคัดเลือกลักษณะเฉพาะจํานวนนอยและมีนัยสําคัญตอประสิทธิภาพ       

การจําแนกขอมูลและสามารถใชทดแทนวิธีการคัดเลือกแบบเดิมไดอยางมีประสิทธิภาพ

คําสําคัญ
 ระบบอัจฉริยะ   ระบบเหมืองขอมูล    การจําแนกขอมูล    การคัดเลือกลักษณะเฉพาะ   ตัวกรอง

Abstract
 The Internet of Things (IoT) is a new important technology that is widely used in various 

fields today. This technology has generated and captured an enormous amount of data. Several 

techniques of data mining have been applied to analyze and search for valuable information hidden 

from these data in order to improve IoT smarter. Data Classification is one of mining techniques 

which has played a role in the development of intelligent systems by using valuable information 

from IoT. Feature selection is an important process for improving the efficiency of classification both 

in terms of data learning to construct the model and of classifying a new instance. This paper    

presents a filter-based feature selection method for analysis highly dimensional data which is the 

particular characteristic of IoT data. The proposed feature selection effectively estimates the        

statistical cut-off to select the optimal feature subset for classification. This proposed method can 

avoid iterative empirical process, thus, this will help the tasks of research and development of  

intelligent systems in terms of speed-up and correctness. The classification performance of the 

proposed feature selection method on the highly dimensional dataset is compared with the existing 

method. The results show that the proposed method can select a small feature subset which has 

effective performance. It means that the intelligent system in IoT can use the proposed feature 

selection method instead of the traditional feature selection.

Keywords
 Intelligent System, Data Mining, Data Classification, Feature Selection, Filtering
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บทนํา
 ในปจจุบันนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลไดเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันเปนอยางมาก           

ซึง่หน่ึงในน้ันคอื เทคโนโลยอีนิเตอรเนต็ทีเ่ชือ่มตอในทุกสิง่ (Internet of Things, IoT) เรยีกโดยยอวา เทคโนโลยี

ไอโอท ีเปนเทคโนโลยีสาํหรบัการเชือ่มตอระหวางเครอืขายคอมพวิเตอรพืน้ฐานทัว่ไปและอปุกรณดจิทิลัใหมๆ  

ใหสามารถอํานวยความสะดวกแกผูใชในดานตางๆ แนวความคิดพ้ืนฐานของไอโอทีคือ ความพยายาม           

ใหทุกๆ สิ่ง ไดแก อุปกรณคอมพิวเตอร ผูใช วัตถุตางๆ และ สิ่งอื่นใดๆ ในโลกสามารถเชื่อมตอระหวางกันได 

เพื่อสงระบุตัวตน สงขอมูลและสรางการตัดสินใจไดดวยตัวเอง เชน แนวคิดบานอัจฉริยะ (Smart Home)        

มีการใชเครือขายอุปกรณตรวจจับ (Sensor Network) เพ่ือเก็บขอมูลสภาพแวดลอมรอบตัวผูใชเพ่ือ            

อํานวยความสะดวกในการดํารงชีพภายในบาน  (Tsai, Lai, Chiang, Yang, 2014, 77-97) 

 องคประกอบหนึ่งที่สําคัญของเทคโนโลยีไอโอทีคือ อุปกรณที่มีลักษณะความเปนอัจฉริยะ หรือ        

สมารทออบเจ็ค  (Smart Object) ทีจ่ะตองมีความสามารถในการระบุตวัตน (Identification) ตรวจจับเหตกุารณ 

(Sensing Event) และปฏิสัมพันธระหวางอุปกรณดวยกัน (Object Interacting) สรางการตัดสินใจ (Making 

Decision) ไดดวยตัวเอง (Gubbi, Buyya, Marusic, Palaniswami, 2013, 1645-1660) งานวิจัยเพื่อพัฒนา

อุปกรณอัจฉริยะเหลานี้จึงมีความสําคัญตอเทคโนโลยีไอโอทีเปนอยางมาก ซึ่งนักวิจัยมักจะใชแนวคิดของ

ระบบเหมืองขอมูล (Data Mining) เพื่อหาอัลกอริธึมที่เพ่ิมความสามารถของอุปกรณใหสามารถตัดสินใจ       

ไดอยางแมนยําและรวดเรว็มากยิง่ข้ึน การพฒันาระบบจําแนกขอมูล (Data Classification) เปนหน่ึงในเทคนิค

สําคัญของระบบเหมืองขอมูลที่มักจะถูกนํามาใชในงานที่มีลักษณะเปนการตัดสินใจอัตโนมัติ โดยระบบ   

จําแนกขอมูลจะมีการนําขอมูลท่ีระบบไอโอทีรวบรวมไวมาเปนชุดขอมูลตัวอยาง (Training Dataset)            

สรางตัวจําแนกขอมูล (Classifier) ที่สามารถระบุกลุมของขอมูลที่เขามาใหม (Unknown Data) ไดอยาง           

มีประสิทธิภาพ (Chen et al., 2015, 1-14) ตัวอยางงานดานไอโอทีที่ตองมีการพัฒนาตัวจําแนกขอมูล          

ไดแก ระบบอาคารอัจฉริยะที่จะตองสามารถจําแนกเหตุการณตางๆ ของผูใชภายในอาคาร และสามารถ     

ตอบสนองการใชชีวิตของผูใชภายในอาคารไดโดยการควบคุมอุปกรณอํานวยความสะดวกรวมถึงอุปกรณ

สาธารณูปโภคตางๆ ภายในอาคาร เชน ระบบไฟสองสวาง หรือ เคร่ืองปรับอากาศไดอยางสอดคลองเหมาะสม  

 โดยปกตอิปุกรณดจิทิลัท่ีใชภายในเทคโนโลยไีอโอทผีลติขอมูลดิจทิลัจํานวนมาก และมีประเภทของ

ขอมลูทีห่ลากหลายอยูตลอดเวลา ขอมลูเหลานีอ้าจเปนขอมลูภายในของตวัอปุกรณเอง  เชน สถานะ ตาํแหนง 

หมายเลขของอุปกรณ ฯลฯ หรือ ขอมูลภายนอกอุปกรณ เชน ขอมูลที่อุปกรณตรวจจับวัดได เชน อุณหภูมิ 

ความช้ืน การเคลื่อนไหว ฯลฯ ขอมูลเหลาน้ีจะถูกเรียกวาลักษณะเฉพาะ (Feature) ของอุปกรณแตละตัว 

อุปกรณที่เกี่ยวของในระบบไอโอทีจะสรางขอมูลอยูตลอดเวลาซึ่งอาจมีขนาดหลายเทระไบตขึ้นไปตอวัน         

จงึมีงานวิจยัท่ีพยายามลดความซับซอนของขอมูลสําหรับการเขาเพ่ือสรางตัวจําแนก ซึง่การคัดเลือกลักษณะเฉพาะ 

(Feature Selection) ไดรับการยอมรับวาเปนวิธีการหนึ่งในการจัดการลดความซับซอนของขอมูลปริมาณ

มหาศาลนัน้ สามารถเพิม่ประสิทธภิาพของการวิเคราะหและการสรางตวัจาํแนกขอมลูเพือ่งานพัฒนาเทคนคิ

ไอโอทีไดเปนอยางดี (Tsai, Lai, Chiang, Yang, 2014, 77-97) ทั้งในดานการลดความซับซอนการคํานวณ
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และเพิ่มความแมนยําของตัวจําแนกขอมูล การคัดเลือกลักษณะเฉพาะใชแนวคิดวาในฐานขอมูลทั้งหมด     

อาจมีเพียงบางลักษณะเฉพาะท่ีสัมพันธกับกลุมคําตอบการจําแนก  (Relevant Feature) ซึ่งมีประโยชน         

ตอการสรางตัวจําแนก  ดังน้ันส่ิงจําเปนคือ การเลือกเพียงลักษณะเฉพาะบางอันท่ีจําเปนมาใชในกระบวน  

การสรางตัวจําแนกสําหรับข้ันตอไป (Yu & Liu, 2004, 125-1224) ขอมูลท่ีมีมิติขนาดมหาศาลทั้งในดาน

จาํนวนลกัษณะเฉพาะนีเ้ปนปญหาสําคัญในข้ันตอนการพฒันาระบบจาํแนกขอมูล เพราะการมีลกัษณะเฉพาะ

ที่ไมมีนัยยะสําคัญ (Irrelevant Feature) ตอประสิทธิภาพของตัวจําแนกในฐานขอมูลอยูเปนจํานวนมาก       

จะกอใหเกิดความลาชาท้ังในขั้นตอนการพัฒนาตัวจําแนกและการจําแนกขอมูลใหม นอกจากนี้ยังลด         

ความแมนยาํของตวัจาํแนกอกีดวย ดงันัน้หากสามารถคดัเลือกลักษณะเฉพาะมากลุมเล็กๆ จะเปนการลดขนาด

ของขอมูลซึ่งเปนผลดีตอการวิจัยและพัฒนาตัวจําแนกขอมูลตอไป

 การคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบงเปน 2 ประเภทคือ แบบตัวกรอง (Filter-Based)  และแบบหอหุม  

(Wrapper-Based)  (Liu & Yu, 2005, 491-502) วธิกีารคัดเลอืกแบบตวักรองใชการประเมนิความมปีระโยชน

ของแตละลักษณะเฉพาะตอการจําแนกขอมูล โดยเรียกวา คาคะแนนลักษณะเฉพาะ (Feature Score)          

ขั้นตอน วิธีตัวกรองจะเลือกลักษณะเฉพาะที่มีคาคะแนนสูง (Top Score Feature) มากกวาลักษณะเฉพาะที่

มีคะแนนต่ํา วิธีการคัดเลือกแบบหอหุมจะใชอัลกริธึมการคนหา (Searching Algorithm)   และอัลกอริธึม   

การเรียนรู  (Learning Algorithm) ที่เตรียมไวแลวสําหรับกลุมของลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมกับอัลกอริธึม  

การเรียนรูนั้น ทําใหเปนวิธีการแบบหอหุมสามารถเลือกลักษณะเฉพาะที่สงผลตอความแมนยําการจําแนก

ขอมูลไดดีกวาแบบตัวกรอง แตอยางไรก็ตามวิธีการแบบหอหุมก็จะมีความยุงยากและซับซอนตองใช   

ทรัพยากรในการคํานวณมากกวาวิธแีบบตวักรอง ดงัน้ันในดานความรวดเร็วและความงายในการนําไปใชวธิกีาร

แบบตัวกรองจึงไดรับความนิยมมากกวาซึ่งรวมไปถึงงานวิจัยและพัฒนาตัวจําแนกในเทคโนโลยีไอโอที         

ดวยเชนกัน มีงานวิจัยที่เสนอวิธีการแบบผสม (Hybrid-Based) ที่รวมขอดีของทั้งวิธีการแบบตัวกรอง และ   

วิธีการแบบหอหุม โดยจะมีขั้นตอนการทํางานที่เร็วขึ้นกวาวิธีหอหุมและคัดเลือกไดลักษณะเฉพาะท่ีชวยให

ตัวจําแนก ทํางานไดอยางแมนยําขึ้น  อยางไรก็ตามวิธีการแบบผสมนี้ยังคงตองใชเวลาการประมวลผลเพื่อ

คดัเลอืกกลุมของลักษณะเฉพาะทีส่งูมาก (Combarro, Montanes, Diaz, Ranilla & Mones, 2005, 1223-1232)              

เพราะตองเสยีเวลาวนรอบทํางานเพือ่หาจาํนวนของลักษณะเฉพาะทีเ่หมาะสม และยงัไมมเีทคนคิหรอืทฤษฎี

สําหรับการคาดคะเนจํานวนของลักษณะเฉพาะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 บทความนี้จึงนํา เสนอวิธีการประมาณคาขีดแบง (Cut-Off or Threshold) สําหรับวิธีการคัดเลือก

ลักษณะเฉพาะแบบตัวกรองบนพื้นฐานเทคนิคทางสถิติ วิธีการที่นําเสนอไมไดยึดติดกับอัลกอริธึมการเรียนรู

ใดแตใชการประมาณคาจากคะแนนของลกัษณะเฉพาะท้ังหมดในฐานขอมลู วธิกีารทีน่าํเสนอนีอ้าศยัแนวคดิ

ดานการระบุขอมูลที่มีลักษณะผิดปกติ (Outlier Identification) ที่พิจารณาวาลักษณะเฉพาะที่ไมมีประโยชน

มักมีคาคะแนนตํ่าๆ และมีคาใกลเคียงกัน ดังน้ันลักษณะเฉพาะใดมีคาคะแนนที่สูงกวาลักษณะเฉพาะอื่น

อยางผดิปกตแิสดงวาเปนลักษณะเฉพาะทีม่คีวามสมัพันธกบักลุมคําตอบมากกวาลักษณะเฉพาะอืน่ๆ ทัง้หมด 

บทความจะนาํเสนอวธิกีารประมาณคาขีดแบงเพ่ือระบลุกัษณะเฉพาะทีม่คีาคะแนนทีผ่ดิปกตนิัน้ แลววิธกีาร
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แบบตัวกรองจะคัดเลือกลักษณะเฉพาะท่ีมีคาคะแนนผิดปกตินั้นไปใชสําหรับขั้นตอนการพัฒนาตัวจําแนก

ตอไป การประมาณคาขีดแบงท่ีนําเสนอน้ีจะใชพารามิเตอรทางสถิติเพียงตัวเดียวและไมจําเปนตองมี              

การวนทาํซํา้ใดๆ นอกจากนีว้ธิกีารท่ีเสนอนีย้งัสามารถปรับตัวตามชุดขอมลูตัวอยางตางๆ ได ผูวจิยัไดทดสอบ

วิธีการที่นําเสนอกับชุดขอมูลตัวอยางมาตรฐานท่ีมีมิติขนาดใหญ  ทั้งดานจํานวนลักษณะเฉพาะและ         

จํานวนตัวอยาง โดยใชประสิทธิภาพของตัวจําแนกเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการคัดเลือกลักษณะเฉพาะ 

และเปรยีบเทยีบกบัวธิกีารคัดเลอืกลกัษณะเฉพาะแบบผสมทีน่ยิมใชงานกนัในงานวจิยัดานการจาํแนกขอมูล 

ผลการทดลองแสดงใหเหน็วาวิธกีารท่ีนาํเสนอสามารถคดัเลอืกลกัษณะเฉพาะมากลุมหนึง่ท่ีมจีาํนวนนอยมาก

เมื่อเทียบกับจํานวนลักษณะเฉพาะทั้งหมด แตตัวจําแนกขอมูลยังสามารถใหผลลัพธความถูกตองของ           

การจําแนกขอมูลที่มีมิติขนาดใหญไดในระดับที่นาพอใจ

ทบทวนวรรณกรรม
 จากที่ไดกลาวไวเบื้องตน ดังภาพท่ี 1 เปนการอธิบายเพิ่มเติม ระบบไอโอที ซึ่งประกอบดวยระบบ

อุปกรณเซนเซอร (Sensing Device) เพ่ือการตรวจจับขอมูลสภาพแวดลอม ระบบวิเคราะหขอมูล                   

(Data Analytics System) เพื่อการตัดสินใจอยางชาญฉลาด และการนําเสนอขอมูล (Data Visualization) 

เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ เหลาน้ีเพ่ือประโยชนดานตางๆ เชน การอํานวยความสะดวกภายในบานและอาคาร 

การใชงานเพื่อการขนสง การเพิ่มศักยภาพภายในชุมชน ภาคธุรกิจและสังคม การบริหารและพัฒนาประเทศ 

โดยอาจมีบุคคลที่เกี่ยวของไดแก ผูใชในบาน แพทย ผูบริหารองคกร ผูบริหารประเทศ เปนตน
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   ภาพที่ 1: ระบบอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอในทุกสิ่งหรือระบบไอโอที

   ที่มา: Gubbi, Buyya, Marusic & Palaniswami, 2013, 1645-1660
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 การประยกุตใชระบบไอโอททีีไ่ดรบัความสนใจอยางกวางขวาง คอื การพัฒนาระบบอจัฉริยะบนพ้ืนฐาน

การจําแนกขอมูลเพ่ืออํานวยความสะดวกตอผูใชงาน ภาพท่ี 2 เปนการอธิบายเพิ่มเติม ขั้นตอนพื้นฐานใน  

การพัฒนาระบบอฉัรยิะดวยขอมลูจากระบบไอโอท ีโดยเร่ิมตนจากการเก็บขอมูลจากหลายๆ แหลงทีแ่ตกตางกนั

ภายในระบบไอโอทีลงในฐานขอมลู (Database) กระบวนการพัฒนาตัวจาํแนกขอมลูจะเริม่จากการนาํขอมลู

ในฐานขอมูลมาผานการเตรียมขอมูลเบ้ืองตน (Preprocessing) เพ่ือใหขอมูลอยูในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ

การสรางโมเดลการจําแนกขอมูล เรียกวา ชุดขอมูลตัวอยางสําหรับการฝกหัด (Training Dataset) ซึ่งขอมูล

ตัวอยางทั้งหมดจะถูกแทนในรูปแบบตารางเมทริกซ (Marix) ขนาด m x n โดย m คือ จํานวนขอมูลตัวอยาง 

และ n คือ จํานวนลักษณะเฉพาะ ทุกๆ ขอมูลตัวอยางจะตองมีการระบุผลเฉลยคําตอบวา ตัวอยางนั้นๆ         

อยูในกลุมคาํตอบ (Class) ใด ยกตวัอยางเชน ในระบบควบคุมอณุหภมูภิายในบาน ขอมลูตวัอยางประกอบดวย

ลักษณะเฉพาะ คือคาอุณหภูมิ ความช้ืน จํานวนคน การเคลื่อนไหวของบุคคลภายในบาน เปนตน และ          

กลุมคําตอบคือชวงอุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งมี 3 กลุมคําตอบไดแก อบอุน หรือ ปกติเพื่อการประหยัดพลังงาน 

หรือ เย็นสบาย เปนตน ชุดขอมูลตัวอยางที่เตรียมไวจะถูกนําไปยังข้ันตอนการสรางตัวจําแนกโดย                         

ใชกระบวนการเรียนรูเคร่ืองจักร (Machine Learning) เรียนรูรูปแบบของสารสนเทศภายในขอมูลเพ่ือสราง

ตัวจําแนก (Classifier) ที่สามารถวินิจฉัยขอมูลที่เขามาในระบบและจําแนกกลุมคําตอบของขอมูลนั้น

 การคัดเลอืกลกัษณะเฉพาะเปนสวนหนึง่ของการเตรยีมขอมลูเบือ้งตนเพือ่ลดจํานวนลักษณะเฉพาะ

ใหมีปริมาณท่ีเหมาะสมตอการนําไปสรางโมเดลการจําแนกขอมูล ตัวอยางเชน อุปกรณตางๆ ในระบบ            

ไอโอทีอาจมีการตรวจจับ วัดคา หรือสรางขอมูลใดๆไดมากมาย ขอมูลเหลาน้ีจะเปนขอมูลลักษณะเฉพาะ      

ที่มีจํานวนมหาศาล กลุมของลักษณะเฉพาะที่ถูกเลือกจะเรียกวา กลุมลักษณะเฉพาะที่เหมาะสม (Optimal 

Feature Set) ที่สามารถเปนตัวแทนของสารสนเทศที่มีอยูในขอมูลตัวอยางทั้งหมดได
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   ภาพที่ 2: ขั้นตอนวิธีการพัฒนาระบบจําแนกขอมูลในระบบไอโอที

   ที่มา: Tsai, Lai, Chiang & Yang, 2014, 77-97
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การคัดเลอืกลกัษณะเฉพาะดวยการเรยีงลาํดับและการหอหุม (Ranking Wrapper with Sequential Forward, 

RW-SF) (Ruiz, Riquelme, Aguilar-Ruiz & Garcia-Torres, 2012, 11094-11102) เปนหนึ่งในวิธีการ            

คดัเลือกลักษณะเฉพาะท่ีใชเปนมาตรฐานในขัน้ตอนการวจิยัและพฒันาระบบจาํแนกขอมลู ขัน้ตอนวธิมีขีัน้ตอน

ดังแสดงในภาพที่ 3 ขั้นแรก คือ การคํานวณคะแนนความมีประโยชนของลักษณะเฉพาะทั้งหมดที่มีใน           

ฐานขอมูล และเรียงลําดับลักษณะเฉพาะตามคาคะแนนจากมากไปนอย ตอมาคือ การเลือกลักษณะเฉพาะ

ที่มีคาคะแนนสูงมา k จํานวน (k Top-Ranked) เรียกวา กลุมของลักษณะเฉพาะที่เลือกไว (Opt) ขั้นที่สาม  

จะใชอลักอริธมึการเรยีนรูทีง่านวิจยัเลอืกไวรวมกบัชุดขอมูลตัวอยางทีพ่จิารณาเพียงลกัษณะเฉพาะท่ีเลือกไว

ในสรางตัวจําแนกข้ึนมา  และวดัประสิทธิภาพของตวัจําแนกน้ัน เก็บคาประสิทธิภาพของกลุมลักษณะเฉพาะ

ที่เลือกไว ตอจากน้ันเพิ่มจํานวนลักษณะเฉพาะอีก n จํานวน กระบวนการจะวนทําซํ้าในข้ันตอนท่ีสามใหม 

อีกครั้งหนึ่ง และเก็บคาประสิทธิภาพทุกๆ คา k ที่เปลี่ยนไป กระบวนการจะวนทําซํ้าเพิ่มคา k ดวยคา n           

ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งครบทุกๆ ลักษณะเฉพาะ สุดทายจะมีการพิจารณาวา จํานวนลักษณะเฉพาะเทาใดที่ให

คาการประเมินประสิทธิภาพตัวจําแนกสูงที่สุด แลวใชกลุมของลักษณะเฉพาะนั้นในการนําไปพัฒนาระบบ

จําแนกขอมูลจริง ตอไป

 การคํานวณคะแนนประเมินลักษณะเฉพาะ (Feature Scoring) เปนการประเมินประโยชนของ

ลกัษณะเฉพาะท่ีมตีอประสทิธภิาพของตวัจาํแนกโดยสวนใหญแลวจะเปนวดัระดบัสหสัมพันธ (Correlation) 

ระหวางลักษณะเฉพาะกับกลุมคาํตอบของการจาํแนก ลกัษณะเฉพาะท่ีมคีาคะแนนสงูแสดงวามคีวามสัมพนัธ

กับกลุมคําตอบเปนอยางมาก ซึ่งจะทําใหเมื่อนําไปใชเปนขอมูลการเรียนรูจะใหตัวจําแนกท่ีมีความแมนยํา 

คะแนนประเมินลักษณะเฉพาะที่นิยมใชกัน ไดแก อินฟอรเมชันเกน (Information Gain, IG) ไคสแคว          

(CHI-square) และ จีนีอินเด็กซ (GINI) เปนตน (Yang, Liu, Zhu, Liu & X.Zhang, 2012, 741-754) IG         

วดัสารสนเทศของลักษณะเฉพาะท่ีมใีนแตละกลุมคาํตอบ CHI วดัความเปนอิสระ (Independence) ระหวาง

ลักษณะเฉพาะกับแตละกลุมคําตอบ และ GINI วัดความบริสุทธิ์ (Purity) ของลักษณะเฉพาะในแตละกลุม

คําตอบ ผลวิจัยที่ผานมาชี้วา GINI สงผลตอประสิทธิภาพของการจําแนกขอมูลโดยรวมไดดีที่สุด สวน IG นั้น

เหมาะสาํหรบัการจําแนกขอมลูทีม่หีลายกลุมคาํตอบ (Multi-Class) และ CHI เหมาะสําหรบัการจาํแนกขอมลู

ที่มี 2 กลุม (Binary-Class)
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   ภาพที่ 3: การคัดเลือกลักษณะเฉพาะดวยการเรียงลําดับและการหอหุม

   ที่มา: Ruiz, Riquelme, Aguilar-Ruiz & Garcia-Torres, 2012, 11094-11102

 การระบุขอมูลที่ผิดปกติ (Outlier Identification) เปนเทคนิคทางสถิติสําหรับการระบุขอมูลตัวอยาง

ที่มีคาขอมูลที่แตกตางไปจากคาขอมูลที่เหลือ (Leys, Ley, C. , Klein, Bernard & Licata, 2013, 764-766) 

แนวคิดการระบุขอมูลที่ผิดปกติจากขอมูลทั้งหมดสามารถอธิบายดวยภาพที่ 4 กําหนดใหขอมูลตัวอยาง คือ

แตละจุดบนแผนภูมิ จํานวน 50 ตัวอยาง คือ 50 จุดขอมูล การระบุขอมูลจะกําหนดขอบเขตบริเวณเพื่อระบุ

การเปนขอมูลผิดปกติ (Outlier Region) หากจุดขอมูลมีคาเกนิขีดแบงท่ีกําหนดไว (Predetermined Cut-off) 

นี้จะถูกระบุวาเปนขอมูลผิดปกติ ดังนั้นจากภาพที่ 4 ขอมูล 3 จุด ที่มีคาของขอมูลสูงวาคาขีดแบงจะถูกระบุ

วาเปนขอมูลผิดปกติไปจากขอมูลที่เหลือู ู

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
x

Cutoff Outlier region

    ภาพที่ 4: การระบุขอมูลผิดปกติดวยการกําหนดขอบเขตขอมูล
    ที่มา: Seo, 2006
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วิธีการที่ไดนําเสนอ
 ในงานวิจัยน้ีมุงเนนการปรับปรุงวิธีการคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบบตัวกรองเพ่ือใหเหมาะสมกับ 
การนาํไปใชในการพฒันาตวัจําแนกขอมูลในเทคโนโลยไีอโอทใีนสวนของการพยายามเพิม่ประสทิธิภาพของ
การเลือกลักษณะเฉพาะ โดยงานวิจัยไดใชแนวคิดการแทนคาคะแนนของลักษณะเฉพาะ (IG หรือ CHI  หรือ 
GINI) คือจุดขอมูลแตละจุด ลักษณะเฉพาะท่ีมีคาคะแนนสูงจนผิดปกติ ก็คือลักษณะเฉพาะท่ีมีสหสัมพันธ
กบักลุมคําตอบของชดุขอมูลตัวอยางมากๆ และจะมปีระโยชนมากตอการสรางตวัจําแนก ดงัน้ัน หากสามารถ
คํานวณคาหาเสนขีดแบงสําหรับขอบเขตการระบุขอมูลผิดปกติไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถระบุวา
ลักษณะเฉพาะใดมีขอมูลที่ผิดปกติไปจากลักษะเฉพาะที่เหลือนั่นเอง และกลุมของลักษณะ เฉพาะที่มีคา
คะแนนสูงผิดปกตินั้นก็จะถูกเลือกไปใชพัฒนาตัวจําแนกขอมูลตอไป โดยในงานวิจัยไดนําเสนอเทคนิค          
การคํานวณคาเสนขีดแบงดวยวิธีทางสถิติ 3 วิธี (Seo, 2006) คือ
 1. วิธีคํานวณดวยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation Method: SD)
          เปนวิธีพื้นฐานคํานวณคาขีดแบงเพ่ือระบุขอมูลผิดปกติซึ่งมักจะถูกใชบอยครั้งที่สุดในงานวิจัย
เชิงสถิต ิตัง้อยูบนสมมตฐิานวาขอมูลมีลกัษณะการกระจายแบบปกต ิคาขีดแบง (Cut-off, θ) สามารถคํานวณ
ดวยสมการ θ = μ +ασ โดยที ่μ คอืคาเฉลีย่ (Mean) ของคะแนนของลักษณะเฉพาะท้ังหมดในชุดขอมลู
ตัวอยาง σ คือ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของคะแนนของลักษณะเฉพาะทั้งหมด      
ในชุดขอมูลตัวอยาง และαคือคาสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น (Confidence Coefficient) ซึ่งเปนเพียง
พารามิเตอรเดียวที่ตองกําหนดในวิธีการที่นําเสนอนี้ ซึ่งสวนใหญมักใชตัวเลข 2 หรือ 2.5 หรือ 3 จํานวนของ
ลักษณะเฉพาะท่ีถูกเลือกจะแปรตามคาของα ซึ่งจะข้ึนกับลักษณะของขอมูลในแตละแอพพลิเคช่ัน                
ซึ่งบทความจะอธิบายเพิ่มเติมในสวนของผลการทดลองตอไป
 2. วิธีคํานวณดวยขอบเขตอินเตอรควอรไทล (Interquartile Range: IQR)
         ในทางสถิติเชิงพรรณนาคาขอบเขตอินเตอรควอรไทล คือการวัดการกระจายโดยหาคา            
ความแตกตางระหวางควอรไทลอนัดับท่ี 3 (Q3) กบัควอรไทลอนัดับท่ี 1 (Q1) คาํนวณจาก IQR = Q3-Q1            
ซึง่ IQR นีส้ามารถใชวดัวาคาของขอมลูมีการกระจายตวัอยางไรโดยไมอยูบนสมมตฐิานการกระจายแบบปกติ 
นักวิจัยสามารถใช IQR เพื่อบอกวา ขอมูลใดที่มีลักษณะหางจากคากลางของขอมูลมากๆ คือ ขอมูลผิดปกติ                 
ดังน้ัน คาขีดแบงจึงคํานวณจากสมการดังน้ี θ = Q3 +α IQR ซึ่งโดยปกติเลขสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ัน α 
มักใชคาตัวเลขในชวง 1.5 ถึง 3
 3. วธิคีาํนวณดวยคามัธยฐานของสวนเบีย่งเบนสมับูรณ (Median Absolute Deviation: MAD)
         คาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง (Sample Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 
(Sample Standard Deviation) มักจะไดรับผลกระทบจากขอมูลบางกลุมที่มีคาผันผวนมากๆ ดังนั้นในทาง
สถิติจึงหลีกเลี่ยงการใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเสนอการใชคามัธยฐาน (Median) และ        
วัดการกระจายขอมูลดวย MAD แทน โดยกําหนดให MAD = 1.483 median (|x

i
-M|) ซึ่ง M คือ คามัธยฐาน

ของของขอมูล x
i
 ทั้งหมด ดังนั้นคาขีดแบงจึงคํานวณจากสมการดังนี้ θ = M +α MAD ซึ่งโดยปกติเลข

สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นα มักใชคาตัวเลขในชวง 1.5 ถึง 5
  คาขดีแบงเพือ่ระบุการเปนขอมลูผดิปกตทิีถ่กูคาํนวณไดทัง้ 3 วธินีีจ้ะถกูใชในขัน้ตอนวธิคีดัเลอืก
ลกัษณะเฉพาะดวยแนวคดิการระบุคาขอมูลผิดปกติ ดงัข้ันตอนในภาพท่ี 5 เร่ิมตนจากการคํานวณคาคะแนน
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ประเมินของลักษณะเฉพาะแตละตัว (โดยใช IG หรือ CHI หรือ GINI แลวแตขอมูลที่ผูวิจัยสนใจ) ขั้นตอน    
ตอมาคือ การคํานวณคาขีดแบงดวยคาคะแนนของลักษณะเฉพาะทั้งหมดในฐานขอมูล โดยในขั้นตอนนี้       
จะมีการกําหนดคาสัมประสิทธ์ิตามขอมูลท่ีใชในงานวิจัย สุดทายเมื่อไดคาขีดแบงแลวก็นําไปใชคัดเลือก
ลกัษณะเฉพาะทีม่คีาสงูหรอืเทากบัคาขดีแบง รวบรวมลกัษณะเฉพาะเหลานัน้เพือ่นาํไปในขัน้ตอนการพฒันา
ตัวจําแนกตอไป
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  ภาพที่ 5: ขั้นตอนวิธีการคัดเลือกลักษณะเฉพาะดวยคาขีดแบงขอมูลผิดปกติ

 วิธีการท่ีเสนอน้ีสามารถเลือกลักษณะเฉพาะที่มีคาการมีประโยชนตอการสรางตัวจําแนกในระดับ     

ทีส่งูท่ีสดุมากลุมหน่ึงโดยจะมีจาํนวนลกัษณะเฉพาะเพียงเลก็นอยเมือ่เทียบกับจํานวนลกัษณะเฉพาะทัง้หมด

ทีม่ใีนฐานขอมูล ซึง่ข้ันตอนวิธกีารเลือกลักษณะเฉพาะเปนแบบตัวกรองมีคาใชจายในการคาํนวณ (Computation 

Cost) ที่นอยกวาวิธีแบบหอหุมและแบบผสม ในภาพท่ี 3 อยางชัดเจน เพราะไมมีการวนรอบทําซ้ํา และ          

ไมใชอัลกอริธึมการเรียนรูใดๆ ในการเลือกกลุมลักษณะเฉพาะที่ดีที่สุด

ผลการวิจัย
 งานวิจัยไดประเมินประสิทธิภาพของวิธีการคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบบตัวกรองที่ไดนําเสนอโดย    

ใชประสิทธิภาพของตัวจําแนกที่สรางจากลักษณะเฉพาะท่ีถูกเลือกเปนตัวช้ีวัดคุณภาพของวิธีการท่ีนําเสนอ  

โดยใชการประเมินประสิทธิภาพแบบขามกลุมจํานวน 10 กลุม (10 Fold Cross-Validation) รวมกับชุดขอมูล

มาตรฐานที่มีลักษณะเปนขอมูลที่มีหลายกลุมคําตอบและมีมิติขนาดใหญ ทั้งดานลักษณะเฉพาะและขอมูล
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ตัวอยางจํานวนมาก  ซึ่งไดรับความนิยมใชในงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Yang et al., 2012, 741-754)   ตารางที่ 1 

แสดงรายละเอียดของชุดขอมูลมาตรฐานที่ใชในการทดลอง ซึ่งขอมูลมีลักษณะเปน 8 กลุมคําตอบ                        

(8 Classes Dataset) และมีมากกวา 2,000 ลักษณะเฉพาะ โดยแตละกลุมจะมีจํานวนขอมูลตัวอยางในชวง 

79 ถึง 351 ตัวอยางและมีคาสัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of Variation: CV) 0.45

ตารางที่ 1 

จํานวนตัวอยางในชุดขอมูลการทดลอง
 

 

(Class)  

  

(Class)  

 

A 351 17.87% E 179 9.11%

B 345 17.57% F 176 8.96%

C 343 17.46% G 148 7.54%

D 343 17.46% H 79 4.02%

    1964 100.00% 

 ในสวนของตวัจําแนกทีใ่ชสาํหรบัการวดัประสทิธิภาพ ในงานวจิยัน้ีไดเลือกใชตวัจําแนกแบบซพัพอรต

เวคเตอรแมชชีน (Support Vector Machine) หรือ เอสวีเอ็ม (SVM) (Cortes & Vapnik, 1995, 273-297)     

ซึ่งเปนตัวจําแนกขอมูลท่ีไดรับความนิยมในการประยุกตใชเพ่ือพัฒนาระบบอัจฉริยะตางๆ เปนจํานวนมาก 

เนือ่งจากใหผลลพัธความแมนยําการจาํแนกสงูและทนทานตอขอมูลท่ีมติขินาดใหญไดเปนอยางด ีนอกจากนี้

เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคดัเลือกลักษณะเฉพาะทีเ่หมาะสม งานวิจยัจึงตองมีการวัดประสิทธิภาพ

ของตัวจําแนกที่สรางจากขอมูลที่ประกอบดวยลักษณะเฉพาะท่ีคัดเลือกไว โดยมาตรวัดประสิทธิภาพของ     

ตวัจําแนกทีใ่ชในการทดลองแบบเอฟวนั  (F1-measure) ซึง่คาเอฟวนัประกอบดวยการคาํนวณคาความแมนยํา 

(Precision, P) และคารีคอล (Recall, R) ซึ่งตัวชี้วัดประสิทธิภาพมีการคํานวณ ดังนี้

 โดยที ่TP
A
 (True Positive) หมายถึง จาํนวนของขอมูลตวัอยางทีถ่กูจําแนกใหอยูกลุม A อยางถกูตอง 

FN
A 

 (False Negative) หมายถึง จํานวนของขอมูลตัวอยางที่อยูในกลุม A แตถูกจําแนกผิดไปเปนกลุมอื่นๆ 

(B จนถึง H) และ FP
A
 หมายถึง จํานวนขอมูลตัวอยางกลุมที่ไมใชกลุม A แตถูกจําแนกผิดไปอยูกลุม A  

เน่ืองจากชุดขอมูลทดสอบมาตรฐานในงานวิจัยน้ีมีลักษณะเปนขอมูลท่ีมีหลายกลุมคําตอบ ดังน้ันตอง              

 Class A  

, ,  
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มกีารประเมินประสทิธิภาพรวมของทุกๆ กลุมคําตอบ งานวิจยัจึงใชการวัดประสทิธิภาพรวมทกุกลุมแบบเฉลีย่

คาเอฟวันทุกกลุม (Macro-averaged F1, MF1) โดย MF1 สามารถคํานวณไดจากสมการ

โดยที่ C คือเซตของกลุมคําตอบท้ังหมดในฐานขอมูล {A,..,H} และ |C| คือจํานวนของกลุมคําตอบ

ที่เปนไปไดทั้งหมด ซึ่งในการทดลองนี้คือ 8 กลุม

 นอกจากน้ีในการทดลองจําเปนตองมีการหาจํานวนลกัษณะเฉพาะท่ีดทีีส่ดุไวสาํหรับเปรียบเทียบกับ

จํานวนลักษณะเฉพาะท่ีคัดเลือกโดยวิธีการท่ีนําเสนอ ซึ่งในบทความน้ีใชวิธีการคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบบ

ผสมการเรียงลําดับและการหอหุม (RW-SF) เปนวิธีการบรรทัดฐาน (Baseline) และจะเปรียบเทียบ

ประสทิธภิาพของการจาํแนกดวยกลุมลกัษณะเฉพาะทีเ่ลอืกโดยวธิกีารนําเสนอ กบักลุมลกัษณะเฉพาะทีเ่ลอืก

โดยวิธีการบรรทัดฐาน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเริ่มตนดําเนินการวิจัยโดยใชวิธีการคัดเลือกแบบผสมกับชุดขอมูล

ตัวอยางทําการทดลองกับคะแนนลักษณะเฉพาะ 3 แบบคือ IG CHI และ GINI โดยเริ่มตั้งแตจํานวนลักษณะ

สาํคัญท่ีสงูท่ีสดุ 50 ตวั เพ่ิมจํานวนทีละ 50 ตวั ไปจนครบ 2000 ตวั ดาํเนินการประเมนิประสิทธิภาพแบบขาม

กลุมจํานวน 10 กลุม และทําซํ้า 5 ครั้งและหาคาเฉลี่ยของ MF1ของทั้ง 5 ครั้ง ผลการดําเนินการในขั้นตอนนี้

เปนดังภาพท่ี 6 ซึ่งจะเห็นไดวา ดวยวิธีการคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบบผสมการเรียงลําดับคะแนนและ         

การหอหุมกับตัวจําแนก (RW-SF) ดวยคะแนนลักษณะเฉพาะแบบ IG จะไดจํานวนลักษณะเฉพาะเทากับ 

150 และ CHI เทากับ 100 และ GINI เทากับ 150 ซึ่งจากภาพจะเห็นไดวา การใชลักษณะเฉพาะทั้งหมดใน

ฐานขอมูลไมไดชวยใหประสิทธิภาพตัวจําแนกดีที่สุด และการเลือกเพียงบางกลุมของลักษณะเฉพาะ                  

ที่มีประโยชนจะชวยใหไดตัวจําแนกที่มีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามผลลัพธจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม

คะแนนประเมินประสิทธิภาพเพื่อการคัดเลือกลักษณะเฉพาะ

70
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    ภาพที่ 6: คาประสิทธิภาพ MF1ของแตละคะแนนลักษณะเฉพาะ



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับพิเศษ  สิงหาคม 2560 110

ตอจากนั้นผูวิจัยไดใชวิธีคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบบตัวกรองดวยการประเมินคาขีดแบงขอมูลผิดปกติทั้ง        

3 แบบ ที่ไดนําเสนอเรียกวา วิธีการแบบ Outlier-Based กับขอมูลทดสอบมาตรฐานเชนเดียวกัน โดยใช         

คาพารามิเตอร αที่แตกตางกันหลายๆ คาเพ่ือหาผลลัพธที่ดีที่สุด จํานวนลักษณะเฉพาะที่สูงผิดปกติจะ

แสดงในตารางที่ 2 และเปรียบเทียบกับจํานวนลักษณะเฉพาะที่เลือกโดยวิธี RW-SF กอนหนานี้ ซึ่งจาก          

ผลการทดลองจะเห็นไดวา วิธีการที่เสนอสามารถเลือกกลุมลักษณะเฉพาะท่ีมีจํานวนนอยกวากลุมที่เลือก  

โดยวิธีบรรทัดฐาน

ตารางที่ 2

เปรียบเทียบจํานวนลักษณะเฉพาะที่คัดเลือกโดยวิธีตางๆ 
 

 

(Feature Score) 

 (Featuer Selection Method) 

 RW-SF  Outlier-Based  3  

SD (  = 2) IQR  (  = 3) MAD (  = 5) 

IG 150 55 95 111 

CHI 100 50 98 135 

GINI 150 67 107 172 
 

 แมวาวิธกีารท่ีนาํเสนอจะสามารถคัดเลือกกลุมลักษณะเฉพาะท่ีมขีนาดเล็กกวา แตยงัคงตองทดสอบ

วาลกัษณะเฉพาะน้ีสามารถนําไปใชพฒันาตวัจาํแนกขอมลูทีม่หีลายกลุมคาํตอบไดอยางมปีระสทิธภิาพหรอืไม 

โดยจะตองเปรียบเทียบกับกลุมลักษณะเฉพาะท่ีคัดเลือกดวยวิธี RW-SF การทดลองใชการประเมิน

ประสิทธิภาพแบบขามกลุม จํานวน 10 กลุม และหาคาเฉล่ียจากการทําซํ้า 5 คร้ังเชนเดียวกัน ตารางที่ 3    

แสดงคา MF1 ของแตละกลุมลักษณะเฉพาะที่เลือกดวยวิธีตางๆ และใชสถิติทดสอบเปรียบเทียบคาเฉล่ีย  

ของ 2 กลุมตวัอยางแบบที (Two Sample Mean T-test) เพื่อพิจารณาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติระหวางประสิทธิภาพของวิธีแบบ Outlier-Based กับ วิธี RW-SF ในตารางที 3 นี้ คา p-Val หมายถึง      

คาความนาจะเปนท่ีแสดงวาคาเฉลี่ยของประสิทธิภาพของทั้งสองวิธีมีความแตกตางกันมากหรือนอย               

ถาคาใกลเคียงกับ 1 แสดงวา มีความแตกตางกันนอย แตถาคา p-Val เขาใกล 0 แสดงวาความแตกตางกนั

ยิง่มากขึน้ ในสวนของสญัลกัษณ + และ – หมายถึงประสทิธภิาพของวิธ ีOutlier-Based สงูกวา RW-SF หรือไม 

ถาใชสัญลักษณ + แสดงวา วิธีการ Outlier-Based  มีประสิทธิภาพดีกวาวิธีการ RW-SF โดยจาก                        

การทดลองแสดงใหเหน็วาประสทิธภิาพของวิธ ีOutlier-Based โดยใช IQR และ MAD ไมมคีวามแตกตางกบั 

RW-SF อยางมีนัยสําคัญโดยสวนใหญ วิธีการคัดเลือกแบบ Outlier Based ที่ใชวิธีประเมินเสนขีดแบง         

แบบ IQR ใหผลลัพธกับคะแนนลักษณะเฉพาะแบบ GINI ไดดีที่สุด ขณะเดียวกันก็มีจํานวนลักษณเฉพาะ    

ที่นอยกวาวิธี RW-SF ดังนั้นผลการทดลองจึงสรุปไดวา  วิธีการคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบบ Outlier Based  
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รวมกับการประมาณคาขีดแบงท่ีไดนาํเสนอสามารถลดจาํนวนลกัษณะเฉพาะไดนอยกวาวิธกีารแบบ RW-SF 

แตก็ยังใหผลการจําแนกขอมูลไดนาพอใจและไมแตกตางอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติ

ตารางที่ 3

เปรียบเทียบคาประเมินประสิทธิภาพ MF1 ของตัวจําแนก SVM กับกลุมลักษะเฉพาะที่เลือกโดยวิธีตางๆ 

 

(Feature Score) 

 (Featuer Selection Method) 

 RW-SF 

 Outlier-based  3  

SD (  = 2) IQR (  = 3) MAD (  = 5) 

 MF1 MF1 p-Val MF1 p-Val MF1 p-Val 

IG 79.31 78.09 0.01- 79.03 0.65 79.34 0.96 

CHI 78.94 78.77 0.86 79.55 0.52 79.09 0.87 

GINI 78.52 78.17 0.79 79.70 0.26 78.87 0.71 
 

 

 อยางไรกต็ามเพือ่อธบิายเพ่ิมเตมิในสวนของการคาํนวณคาขีดแบงเพือ่ระบลุกัษณะเฉพาะทีผ่ดิปกติ 

ในกรณีที่ใชวิธีคํานวณแบบ SD ใหผล MF1 ที่ตํ่ากวาวิธีการคัดเลือกแบบ RW-SF เปนผลมาจากกลุม              

ของลักษณะเฉพาะทีถ่กูคดัเลือกมีจาํนวนนอยเกินไปสําหรับขอมลูทีม่หีลายกลุมคาํตอบ ทาํใหขัน้ตอนการพฒันา

ตัวจําแนกขอมูลไมสามารถสกัดสารสนเทศในฐานขอมูลทั้งหมดได ในขณะที่วิธีการคํานวณแบบ IQR และ 

MAD สามารถเลือกลักษณะเฉพาะในจํานวนท่ีเหมาะสมมากกวา และเม่ือพิจารณาจากภาพที่ 7 ซึ่งแสดง      

ฮิสโตแกรมการกระจายของคาคะแนน GINI ของลักษณะเฉพาะที่มีอยูในฐานขอมูลท้ังหมด จะเห็นวา           

การกระจายไมไดมีลักษณะเปนการกระจายปกติ แตสมมติฐานของวิธีการคํานวณแบบ SD คือขอมูลมีการ  

กระจายแบบปกติ ดังน้ันวิธีการคํานวณแบบ IQR และ MAD ซึ่งเหมาะสมกับการกระจายขอมูลลักษณะนี้

สามารถกาํหนดคาขีดแบงเพ่ือระบขุอมูลผิดปกตไิดดกีวาจึงเลือกลักษณะเฉพาะไดดกีวาน่ันเอง และคาคะแนน

แบบ CHI และ IG ของลักษณะเฉพาะทั้งหมดก็จะมีลักษณะเชนเดียวกันกับคาคะแนน GINI นั่นเอง                    

 จากผลการทดลองท่ีนาํเสนอไปท้ังหมด จงึสามารถสรุปไดวา วธิกีารแบบตวักรองเพือ่คัดเลอืกลกัษณะ

เฉพาะโดยใชแนวคิดการระบุขอมูลผิดปกติที่ไดนําเสนอน้ีสามารถเลือกลักษณะเฉพาะท่ีมีความสัมพันธกับ

กลุมคําตอบของขอมูลตัวอยางไดเปนอยางดี และเมื่อเทียบกับวิธีการที่เปนบรรทัดฐานและใชขอมลูทดสอบ

มาตรฐาน วิธีการที่นําเสนอก็สามารถลดขนาดของขอมูลตัวอยางเพ่ือนําไปสูการพัฒนาตัวจําแนกขอมูล         

ไดอยางมีประสิทธิภาพไมแตกตางกันแตขนาดของขอมูลตัวอยางมีขนาดเล็กกวา ดังนั้นงานวิจัยดาน              

การพัฒนาตัวจําแนกขอมูลเพ่ือระบบอัจฉริยะสามารถนําวิธีการน้ีไปใชในข้ันตอนการเตรียมขอมูลตัวอยาง
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แทนวิธีการมาตรฐานแบบเดิมซ่ึงจะทําใหการดําเนินการวิจัยทําไดโดยสะดวกและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

เพราะวิธีการที่นําเสนอเปนแบบตัวกรองท่ีใชเพียง 1 คาพารามิเตอรจึงไมตองเสียคาใชจายในการคํานวณ     

ทัง้จากข้ันตอนวิธกีารเรียนรู การวนทาํซํา้เพ่ือทดลองปรับคาพารามิเตอร และ ใชไดกบัทกุๆ คาคะแนนลกัษณะ

เฉพาะและตัวจําแนกขอมูล
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   ภาพที่ 7: ฮิสโตแกรมของคาคะแนน GINI ของลักษณะเฉพาะ 2000 ตัว

สรุป
 ในงานวิจัยน้ีไดนําเสนอตัวกรองเพ่ือคัดเลือกลักษณะเฉพาะท่ีใชการประมาณคาขีดแบงบนพ้ืนฐาน

ของเทคนิคทางสถิติและแนวคิดการระบุขอมูลท่ีผิดปกติ ตัวกรองท่ีนําเสนอนี้สามารถนําไปใชกับการเตรียม

ขอมูลเพ่ือการพัฒนาระบบจําแนกขอมูลท่ีมีมิติของขอมูลขนาดมหาศาล ทั้งทางดานลักษณะเฉพาะและ

ปริมาณขอมูลตัวอยาง โดยตัวกรองที่นําเสนอน้ีสามารถลดขนาดมิติขอมูลเหลือขนาดท่ีเล็กลงไดอยาง                

มีนัยสําคัญ วิธีการน้ีจึงเหมาะสมกับการนําไปประยุกตใชในการพัฒนาระบบอัจฉริยะตางๆ ในเทคโนโลยี       

ไอโอทีที่กําลังไดรับความสนใจเปนอยางมาก บทความไดมีการทดลองเพื่อพิสูจนประสิทธิภาพของวิธีการ       

ที่ไดนําเสนอกับขอมูลที่มีมิติขอมูลขนาดใหญ ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา วิธีการที่นําเสนอสามารถเลือก

เพียงลักษณะเฉพาะกลุมหน่ึงท่ีมีสารสนเทศที่สนับสนุนประสิทธิภาพของตัวจําแนกขอมูล โดยมีจํานวน

ลักษณะเฉพาะเพียงเล็กนอยเม่ือเทียบกับปริมาณลักษณะเฉพาะท้ังหมดในฐานขอมูล แตประสิทธิภาพของ

ตัวจําแนกที่พัฒนาจากฐานขอมูลที่ลดขนาดแลวนี้กลับสูงเปนที่นาพอใจ นอกจากนี้วิธีการที่นําเสนอยังมี      

ขั้นตอนการทํางานที่นอยกวาวิธีการคัดเลือกลักษณะเฉพาะอื่นๆ  ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา วิธีการคัดเลือก

ลกัษณะเฉพาะทีไ่ดนาํเสนอน้ีมคีวามเหมาะสมในการนาํไปประยุกตใชกบัการพฒันาตวัจําแนกขอมูลสําหรับ

ระบบอัจฉริยะในเทคโนโลยีไอโอที ในสวนของงานวิจัยตอเน่ืองในอนาคตจะเปนการทดสอบประสิทธิภาพ    
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ของวิธีตัวกรองคัดเลือกลักษณะเฉพาะกับตัวจําแนกอ่ืนๆ และขอมูลจากระบบเทคโนโลยีไอโอทีดานอ่ืนๆ        

ใหหลากหลายมากยิง่ขึน้ หรอืกบัขอมลูทีม่ลีกัษณะขนาดของกลุมคําตอบบางกลุมไมสมดุลซ่ึงเปนปญหาวจิยั

ดานเหมืองขอมูลท่ีกําลังไดรับความสนใจ เพ่ือกอใหเกิดแนวทางในการพัฒนาความสามารถและ                      

เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบไอโอทีตอไป
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บทคัดยอ
 ระบบโถปสสาวะอัตโนมตัใินปจจบุนัเริม่เปนทีน่ยิมแพรหลายในหองนํา้สาธารณะอาจจะดวยเหตผุล

ของความสะอาดที่ตองการชําระลางโถปสสาวะทุกครั้งหลังการใชงานหรือการประหยัดทรัพยากรณนํ้าเพ่ือ    

ไมใหเปดน้ําท้ิงโดยไมจําเปน แตโถปสสาวะอัตโนมัติที่มีขายในทองตลาดในปจจุบันน้ันไมมีการเก็บขอมูล   

การใชงานไวซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถบอกกับผูดูแลสถานท่ีไดวาในแตละวันมีผูใชงานโถปสสาวะมากนอย

เพียงใด ซึ่งนั่นก็หมายถึงความสะอาดโดยรวมของหองนํ้าเชนกัน ซึ่งบทความน้ีไดนําเสนอระบบโถปสสาวะ

อจัฉรยิะทีถู่กพัฒนาโดยการใชงานไมโครคอลโทลเลอรเปนตัวควบคุมและส่ังการทํางาน โดยมกีารเก็บขอมูล

การใชงานและแสดงผลผานทางอินเทอรเน็ตเพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปวิเคราะหการใชงานไดตอไป                       

ผลการทดลองของระบบโถปสสาวะอัจฉริยะนั้นแสดงใหเห็นวาระบบสามารถทํางานแทนระบบโถปสสาวะ   

อัตโนมัตทั่วไปไดและยังสามารถแสดงขอมูลการใชงานผานอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสทิธิภาพ
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คําสําคัญ
 อินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง    หองนํ้าอัจริยะ    เมืองอัจริยะ   โถปสสาวะอัจฉริยะ    IoT,   MQTT

Abstract
 An automatic urinal flusher is one of the most common automatic devices in a public toilet. 

This might be because of the hygienic reason or to save clean water. However, automatic urinal 

flusher which is known to the market does not provide us any usage information. In this paper,         

an automatic smart urinal flusher is introduced. It is built from a microcontroller to control all             

operations from detecting a user to flushing a solenoid value. Usage information here can be used 

to see how often a urinal flusher has been used and even estimate how dirty of the toilet form the 

number of usage. The usage data can also be predicted in the future in order to prepare toilets for 

a new customer. The results show that the proposed system is working as good as an automatic 

urinal flusher but it can even further provide the usage information as well.

Keywords
 Internet of Things,  IoT,  Smart City,  Smart Toilet,  Infrared Sensor,  Automatic Urinal 

Flusher, MQTT

บทนํา
 อนิเทอรเนต็ทกุสรรพสิง่ (IoT) นัน้ เปนเครือขายของอปุกรณอเิลคโทรนคิทีต่ดิเซนเซอรเพือ่วดัคาตางๆ 

ในสิ่งแวดลอม ยกตัวอยางเชน อุปกรณที่ติดเซนเซอรวัดอุณภูมิ เซนเซอรวัดแสง เซนเซอร  วัดระยะทาง ฯลฯ 

ซึ่งอุปกรณเหลานี้ จะมีการสื่อสารแลกเปล่ียนขอมูลกันระหวางอุปกรณเอง หรือสามารถสงขอมูลตางๆ            

ผานไปยังอินเทอรเน็ตได การใชงานอุปกรณเหลานี้เปนจุดเริ่มตนของการขับเคล่ือนเพ่ือนําไปสูการพัฒนา

เมืองอัจฉริยะหรอืท่ีเรียกกันวาสมารตซิท ี เน่ืองจากอปุกรณเหลาน้ีนัน้ถูกออกแบบมาเพือ่อํานวยความสะดวก

ตอการดํารงชีวิตประจําวันของผูคนหรือชวยสอดสองดูแลความปลอดภัยในเมืองใหดียิ่งขึ้น

 วธิทีี่จะชวยพัฒนาเมอืงใหเปนเมืองอัจฉริยะน้ันก็สามารถทําไดดวยการบริหารจัดการนํา้ ไฟ อากาศ 

หรือพลังงานใหมีการใชงานอยางประสิทธิภาพมากท่ีสุด  เราอาจจะทําการตรวจสอบปริมาณการใชงาน

ทรัพยากรเหลาน้ี พรอมทั้งศึกษาพฤติกรรมการใชงานของผูใช เพ่ือนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเหลาน้ัน           

มาปรับใหมีการใชงานทรัพยากรเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 การบริหารจัดการนํ้าก็เปนหนึ่งในสิ่งที่สําคัญของการพัฒนาเมืองใหมุงไปสูเมืองอัจฉริยะ เนื่องจาก

วา การผลิตนํ้าสะอาดเพ่ือใชงานนั้นเราจําเปนตองเสียพลังงานในการผลิตนํ้าไมทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งหาก         

มีการใชงานน้ํามากเกินความจําเปน นั่นก็หมายความวาเราจะตองสูญเสียพลังงานโดยไมจําเปนเชนกัน        
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โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เปนสาธารธณะน้ัน ผูคนอาจจะไมคํานึงถึงปริมาณนํ้าและพลังงานที่ตองสูญเสียไปจาก     

การใชนํา้ เนือ่งจากทรพัยากรเหลานีไ้มใชทรพัยสนิสวนบคุคล ดวยเหตผุลเหลานีก้อ็าจจะทาํใหเกดิการสญูเสีย

พลังงานโดยใชเหตุ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เปนที่นิยมในการบริหารและจัดการทรัพยากรนํ้าในหองนํ้าสาธารณะนั้นก็คือ

โถปสสาวะอัตโนมัติ

 ในปจจุบันโถปสสาวะอัตโนมัติถูกใชงานอยางแพรหลายในหองน้ําสาธารณะ เหตุผลท่ีทําให                 

โถปสสาวะอัตโนมัติเปนที่นิยม นอกจากเหตุผลของการบริหารจัดการนํ้าแลว สวนหน่ึงก็เปนเพราะเร่ืองของ

การรักษาความสะอาด เน่ืองจากการใชโถปสสาวะแบบธรรมดาน้ัน เราไมสามารถบังคับผูใชงานใหกดน้ํา     

หลังจากทีใ่ชงานแลวไดเลย อาจเปนเพียงแคผูใชงานลืมกดนํา้หรืออาจเกดิจากความจงใจท่ีจะไมกดเนือ่งจาก

กลัววาปุมกดน้ําจะสกปรก มีผลทําใหเช้ือโรคที่ติดตามโถปสสาวะไมถูกชําระลางและคางอยูในโถปสสาวะ 

นอกจากเช้ือโรคแลว ยังสงผลทําใหเกิดกลิ่นเหม็นไดอีกดวย ดวยเหตุผลเหลาน้ีจึงทําใหโถปสสาวะแบบ

อัตโนมัติเปนที่นิยมในหองนํ้าสาธารณะทั่วไป

 การปลอยน้ําเพ่ือชําระลางโถปสสาวะในแตละครั้งน้ันจะมีการสูญเสียน้ําสะอาดในการชําระลาง     

นัน่หมายความวาตองสญูเสยีพลงังานในการผลิตนํา้สะอาด ซึง่หากปลอยนํา้นานๆ กจ็ะทาํใหเปลอืงพลงังาน

ทีต่องมาผลตินํา้สะอาดโดยไมจาํเปน ในทางกลบักนัหากปลอยน้ํานอยเกนิไปอาจทาํใหโถปสสาวะไมสะอาด

ไดทําใหการบริหารจัดการนํ้าที่ใชนั้นมีความสําคัญในการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองอัจฉริยะ

 ในวารสารฉบับน้ีเปนการนําเสนอระบบโถปสสาวะอัจฉริยะ โดยท่ีระบบไดนําไมโครคอนโทลเลอร 

มาใชในการตรวจสอบวามีผูใชงานโถปสสาวะหรือไมจากการใชงานอินฟาเรตเซนเซอร หากตรวจพบไดแลว

จะทาํการสัง่ใหโซลนิอดยวาลว ปลอยนํา้เพือ่ชาํระลางโถปสสาวะ หลงัจากนัน้จะทาํการสงขอมลูการใชงานน้ี

ไปยงัระบบทีใ่ชในการเกบ็ขอมูล หลังจากนัน้ผูดแูลสถานทีก่ย็งัสามารถควบคมุและปรบัแตงคาตางๆ ไดผาน

ทางอินเทอรเน็ต

ทบทวนวรรณกรรม
 1. IoT Environment Monitoring System

        ผลงานวิจัยของ Shah & Mishra (2016) เปนการทําระบบเผาระวังอุณหภูมิ  ความชื้นและคา  

CO2 โดยที่ตัวระบบน้ันพัฒนาโดยการใชงานไมโครคอนโทลเลอรที่ชื่อวา PIK24F16KA102 เปน อุปกรณ    

เก็บขอมูล ซึ่งจะนําไมโครคอนโทลเลอรที่วานี้มาเชื่อมตอกับเซนเซอรตางๆ เพื่อใชเก็บขอมูลใน สถานที่ตางๆ 

ไมโครคอลโทลเลอรแตละตวัจะทําการเกบ็คาแลวสงมายังหนวยประมวลผลสวนกลางดวยการสือ่สารไรสาย 

โดยมีการใชงานชิปสื่อสารที่เรียกวา nRF24L01 ของบริษัท Nordic Semiconductor (2016)  ซึ่งจะใชความถี่

ยาน 2.4GHz ในการสงขอมูลระหวางอุปกรณซึ่งผลงานวิจัยน้ีพิสูจนใหเห็นวามีประสิทธ์ิภาพมากกวางาน       

ที่ใกลเคียงกัน Zanella et al. (2014),  Floea & Mois (2015), Brunelli, Minakov, Passerone, &  Rossi 

(2014) ในดานประหยัดพลังงานของแตละอุปกรณ
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 2. Water Consumption Monitoring System

          ผลงานวิจยัของ Yang et al. (2015) นัน้ ไดพฒันาระบบตรวจสอบปริมาณการใชงานทรัพยากรนํา้ 

โดยที่ระบบนี้แบงการทํางานออกเปนสองสวน สวนแรกคือระบบสวนกลาง และระบบเก็บขอมูล โดยที่ระบบ

เก็บขอมูลจะมีอุปกรณอยู 2 ชนิดดวยกัน นั่นคือ อุปกรณวัดปริมาณนํ้าที่ใชและอุปกรณทวนสัญญาณ               

ซึ่งอุปกรณทั้งสองชนิดนี้จะสื่อสารกันโดยผานชองทางการสื่อสารไรสายแบบ IEEE 802.11 หรือที่เรียกกันวา 

WiFi อุปกรณทวนสัญญาณน้ัน จะทําหนาที่ทวนคาที่รับมาจากอุปกรณวัด ไปยังระบบสวนกลางโดยผาน     

การสือ่สารไรสายท่ีชวงคลืน่ความถี ่433 MHz  ซึง่ความถีใ่นชวงนีจ้ะมจีดุเดนทีส่ามารถสงขอมูลไดในระยะไกล

แตดวยที่มีความถี่ตํ่าจะทําใหความเร็วในการสงขอมูลน้ันโดยปกติแลวจะชากวาการสื่อสารที่ใชชวงคล่ืน

ความถี่ที่ 2.4 GHz ของ WIFI งานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาขอมูลที่อานมาไดจากอุปกรณเก็บขอมูลนั้นมีจํานวน

ไมมาก ซึ่งการใชชองสัญญานที่มีความเร็วไมสูงมากนักก็เพียงพอตอการสื่อสารในระยะไกล

 3. การออกแบบของระบบ

       ระบบของโถปสสาวะอัจริยะนั้นไดถูกพัฒนาโดยการใชงานอุปกรณไมโครคอนโทลเลอร ระบบ

ถกูแบงออกเปนสองสวนซึง่ก็ คอื สวนของระบบโถปสสาวะ และระบบประมวลผลในสวนของระบบโถปสสาวะ

จะทําการรับคาระยะทางที่ไดมาจากการอานเซนเซอร หากมีตรวจพบวา มีผูใชงานโถปสสาวะแลวจึงจะไป  

สั่งงานใหปลอยน้ําเพ่ือชําระลางโถปสสาวแลวจึงสงขอมูลตางๆ เชนระยะเวลาท่ีใชงาน ระยะเวลาท่ีปลอยน้ํา

มายังระบบประมวลผล ผานโปรโตคอลที่เรียกวา MQTT หลังจากน้ันสวนระบบประมวลผลก็จะนําขอมูล           

ที่ไดรับมาจากระบบโถปสสาวะมาทําการบันทึกลงไปในฐานขอมูล เพื่อจะนําไปใชในการประมวลผลเพ่ือใช

ในการแสดงผลใหผูดูแลระบบตอไป

 4. สวนของระบบโถปสสาวะอัตโนมัติ

         การทํางานของสวนนี ้ (ภาพที่ 1 สวนบน) จะประกอบไปดวยไมโครคอนโทลเลอร (ESP8266) 

อินฟาเรตเซนเซอร (Sharp GP2Y0A21YK) และโซลินอยดวาลว เนื่องจากไมโครคอนโทลเลอรนี้นั้นมีสวน       

ทีใ่ชในการสือ่สารไรสายอยูในตวัซึง่ทาํใหงายตอการพฒันาระบบโดยทีอ่นิฟาเรตเซนเซอรนัน้จะทาํการวดัคา  

ที่ไดมาเปนระยะทางระหวางตัวเซนเซอรและผูใชทุกๆ 0.2 วินาที ซึ่งหากระยะทางที่วัดมาไดนั้นมีคานอยกวา 

30 เซนติเมตร จะถือวามีผูใชงานมายืนอยูหนาโถปสสาวะโดยที่มีเงื่อนไขวา  คาระยะหางที่อานมาไดนั้นจะ

ตองตํ่ากวา 30 เซนติเมตรตอเนื่องกันอยางนอย 3 วินาทีจึงจะถือวามีผูใชกําลังใชงานโถปสสาวะอยู                   

ทั้งนี้ก็เพื่อแกปญหา  หากมีผูคนเดินผานโถปสสาวะไปโดยที่ไมไดใชงานอยูซึ่งหลังจากท่ีระบบโถปสสาวะ

อัตโนมัติ ตัดสินใจแลววา มีผูใชงานกําลังใชงานโถปสสาวะอยูก็จะสั่งงานใหโซลินอยดวาลวทําการปลอยนํ้า

เพื่อชําระลางโถปสสาวะตอไป แลวจึงสงขอมูลการใชงานไปยังระบบประมวลผลตอไป
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ภาพที่ 1: ภาพรวมการทํางานของระบบโถปสสาวะอัจริยะ

 

 5. สวนของระบบประมวลผล

  ในสวนของระบบประมวลผล (ภาพท่ี 2 สวนลาง) Raspberry Pi 2 Model B ถูกใชงานเปน

อุปกรณหลักในการประมวลผลและทําหนาท่ีเปนสวนรับสงขอมูล การใชงานจากสวนของระบบโถปสสาวะ

อัตโนมัติ โดยที่ขอมูลเหลานี้จะเปนขอมูลที่บอกวามีผูใชงานโถปสสาวะเมื่อไหรบาง และเปนระยะเวลานาน

เทาไร ซึ่งขอมูลเหลานี้จะทําการบันทึกลงไปในฐานขอมูล

  ตัว Raspberry Pi นั้นจะมีการติดตั้ง Apache Web Server, MySQL Server, MQTT Broker 

ซึ่ง Apache Web Server นั้นจะถูกใชงานเม่ือผูใชตองการดึงขอมูลสถิติการใชงานออกมาจากฐานขอมูล     

เพ่ือแสดงผลใหผูใชงาน สวน MySQL Server ถกูใชเปนฐานขอมลูท่ีใชจดัเก็บขอมลูการใชงานของโถปสสาวะ

อัตโนมัติ และ MQTT Broker นั้นถูกใชงานเพื่อใชในการสื่อสารกันระหวางระบบโถปสสาวะอัตโนมัติและ

ระบบประมวลผล

 ทัง้น้ีการสัง่งานหรือต้ังคาดีเลยตางๆ กส็ามารถส่ังงานหรอืต้ังคาไดผานทางอนิเทอรเน็ตซ่ึงการสัง่งาน

ผานอินเทอรเน็ตนั้นจะถูกสงมาไวที่สวนน้ีกอน แลวระบบจะทําการสงคําสั่งหรือการตั้งคาตางๆ ไปยังระบบ

โถปสสาวะอัตโนมัติตอไป
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 6. สวนของการสื่อสาร

  ในการสื่อสารระหวางระบบโถปสสาวะอัตโนมัติและระบบประมวลผลน้ัน มีการสงขอมูลผาน

การส่ือสารแบบไรสาย WIFI ซึง่ในตัวไมโครคอนโทลเลอร ESP8266 ทีใ่ชงานในระบบโถปสสาวะอตัโนมัตนิัน้

จะมีโมดูลของการสื่อสาร WIFI อยูในตัวอยูแลว สวนตัว Raspberry ที่ใชในระบบประมวลผลนั้นจะใชงาน 

WIFI Dongle โดยที่ทั้งสองสวนทําการเชื่อมตอกันผาน Access Point นั่นเอง

        สวนโปรโคตอลที่ใชในการสงขอมูลนั้นจะใชงานโปรโตคอล MQTT ซึ่งหลังจากที่ ESP8266       

ไดทําการส่ังเปดปดนํ้าแลวก็จะทําการรวบรวมขอมูลการใชงานเหลานี้ใหอยูในรูปแบบของ MQTT แลวจึง 

publish ขอมูลนี้ไปยัง MQTT broker ที่อยูในตัว Raspberry นั่นเอง

 7. พารามิเตอรที่ใชในระบบ

        การออกแบบระบบนั้นจะตองคํานึงถึงพารามิเตอรตางๆ ที่จะใชงานในการควบคุมโถปสสาวะ

อัตโนมัติ ซึ่งคาที่ใชในระบบนั้นจะมีดังตอไปนี้

  7.1 ระยะทีจ่ะถือวามผีูใชงานโถปสสาวะ (Threshold Distance) 30 เซนตเิมตร เนือ่งจากเปน

ระยะที่ไกลที่สุดที่ผูใชงานจะสามารถใชงานโถปสสาวะได

  7.2 ระยะเวลาอยางนอยทีถ่อืวามีผูใชงานกําลังใชงานโถปสสาวะ (Detection Delay) 3 วนิาที 

เพ่ือใหมัน่ใจวามีผูใชงานมาใชงานอยูหนาโถปสสาวะจริงๆ ซึง่จะไดลดการปลอยน้ําผิดพลาดจากการท่ีมผีูคน

เดินผานโถปส สาวะระยะเวลาที่ปลอยนํ้าเพื่อชําระลางโถปสสาวะ (Flushing Duration) 3 วินาที เนื่องจาก

เปนเวลาที่เหมาะสมสําหรับการปลอยน้ําในสภาวะแวดลอมท่ีพัฒนาระบบน้ีขึ้นมา ซึ่งคานี้ไดมาจากผลการ

ทดลองใน Osathanunkul, Hantrakul, Pramokchon, Khoenkaw & Tantitharanukul (2017)

ผลการพัฒนาระบบและการทดลอง
 ในสวนของระบบโถปสสาวะอัตโนมัตินั้นไดมีการติดต้ังกับโถปสสาวะในหองน้ําสาธารณะที่อยูใน

มหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งจะถูกใชงานโดยนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ภาพที่ 2 ดานซายนั้นแสดงภาพโถปสสาวะ

ทีไ่ดทาํการตดิต้ังระบบโถปสสาวะอจัริยะเขาไปแลว สวนดานขวามอืเปนภาพไมโครคอนโทลเลอรทีไ่ดพฒันา

ขึ้นมาแลวทําการติดตั้งลงไปในระบบโถปสสาวะอัจริยะเรียบรอยแลว
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ภาพที่ 2: ภาพโถปสสาวะอัจฉริยะ (ซาย) และภาพไมโครคอนโทลเลอร (ขวา)

 การทดสอบการทํางานของระบบ

 ในการทดสอบการทํางานของระบบนั้น ไดถูกทําถูกตองจากการทดลองใชงานจริงของผูใชทั่วไป       

ซึง่การทดสอบนีเ้ปนการทดสอบการทาํงานวาเซนเซอรวดัระยะ และการทดสอบการปลอยนํา้ของโซลนิอยดวาลว

นั้นไดทํางานถูกตองตามที่ไดตั้งคาไวหรือไม

 การทดสอบน้ันจะถูกออกแบงเปน 4 กรณีการทดสอบแบบตางๆ โดยที่มีการทดสอบโดยผูใชงาน     

30 ครั้งโดยท่ีเปนการใชงานสุมจากผูใชงานจริงสําหรับทุกๆ กรณี ยกเวนกรณีที่ 5 ที่ไดทําการทดสอบเพียง     

3 ครั้ง รายละเอียดของการทดสอบในแตละกรณีนั้นอยูในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1

ตารางการทดสอบการทํางานของระบบ

    

1   30 .  

2   30 .  

3  5   30 .  

4  1   30  100 .  

5   30 .  

 การทดสอบในกรณีที่ 1 เปนการทดสอบระบบในกรณีที่มีผูใชงานโถปสสาวะอัจฉริยะตามปกติ           

ซึง่ผลลัพธนัน้ไดแสดงใหเหน็วาทกุคร้ังทีม่ผีูใชงานโถปสสาวะจะมกีารปลอยน้ําตามทีไ่ดตัง้การทาํงานไวแลว

เปนปกติทุกครั้ง

 การทดสอบในกรณีที่ 2 เปนการทดสอบเม่ือมีคนเดินผานโถปสสาวะอัจฉริยะในระยะท่ีประชิดกับ  

ตัวโถปสสาวะอัจริยะ ซึ่งจะเปนการเดินผานดวยความเร็วของนักศึกษาทั่วไปสุมมาจํานวน 30 ครั้ง ผลลัพธ    

ทีไ่ด คอื ระบบไมมกีารปลอยน้ํา ทัง้นีถ้งึแมวาเซนเซอรสามารถตรวจสอบไดวามวีตัถอุยูดานหนา แตเนือ่งจาก

การปรากฎอยูของวัตถุอยูในชวงเวลาสั้นๆ ไมเกินระยะเวลาที่กําหนด (3 วินาที) จึงมีผลทําใหระบบไมมีการ

ปลอยนํ้าออก

 การทดสอบในกรณีที่ 3 เปนการทดลองเหมือนกับการทดลองท่ี 2 เพียงแตปลอยใหมีคนเดินผาน     

โถปสสาวะอัจฉริยะจํานวน 5 คนตอเน่ืองกัน ผลการทดลองพบวา ไมมีการปลอยน้ํา เม่ือทําการตรวจสอบ

ขอมูลพบวา เซนเซอรสามารถตรวจจับไดวามีวัตถุอยูดานหนาแตเมื่อทําการตรวจสอบระยะทางแลวปรากฎ

วาระยะหางท่ีไดมีความไมแนนอน นั่นคือ มีระยะท่ีเกินกวา 30 เซนติเมตร นั่นเปนเพราะธรรมชาติของคนเดิน

ที่อาจกระจัดกระจายกันไปไมเปนระบบ จากเหตุผลดังกลาวทําใหระบบตัดสินใจไดวาไมมีคนใชงาน

 การทดสอบในกรณีที่ 4 เปนการทดสอบหากมีคนยืนอยูหนาโถปสสาวะ ซึ่งในกรณีนี้ระยะท่ียืนจะ

ไกลกวา ระยะ Threshold Distance ที่ 30 เซนติเมตร ซึ่งตัวเซนเซอรเองนั้นสามารถตรวจสอบไดวามีคนหรือ

สิ่งของอยูดานหนา แตวาเนื่องจากระยะที่วัดไดนั้นหางเกินไป จึงทําใหไมนับเปนการใชงานโถปสสาวะ และ

ไมมีการปลอยนํ้าใหชําระลางเลย

 การทดสอบในกรณีที่ 5 เปนการทําความสะอาดของแมบาน เนื่องจากวาการทําความสะอาด              

โถปสสาวะของแมบานน้ันจะมีการเขาใกลโถปสสาวะมากจึงทําใหระบบมองเห็นเปนการใชงานโถปสสาวะ

ไดเชนกัน ซึ่งจะทําใหโถฉีอัจฉริยะนั้นปลอยนํ้าออกมาแบบสุมขึ้นอยูกับตําแหนงที่ยืนของแมบาน เนื่องจาก

กรณีนี้เปนกรณีพิเศษจึงสามารถแกไขปญหาไดโดยการใหผูดูแลระบบสั่งหยุดการทํางานช่ัวคราว จนกวา     

แมบานจะทําความสะอาดเสร็จ
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อภิปรายผลการทดลอง
 หลังจากท่ีการทดลองไดเสร็จส้ินไปแลวน้ัน ระบบโถปสสาวะอัจฉริยะไดมีการเปดใหผูใชทั่วไปไดใช

งานไดจริง ซึง่หลังจากน้ัน ไดมกีารเก็บขอมูลการใชงานของโถปสสาวะเปนเวลา 1 เดอืน ตรงน้ีทาํใหเราสามารถ

เห็นปริมาณการใชงานโถปสสาวะได ซึง่หากเปรยีบเทียบกับโถปสสาวะแบบธรรมดาแลวน้ัน การใชโถปสสาวะ

อัตโนมัติทําใหจะสามารถวิเคราะห หรือคาดคะเนปริมาณการใชงานได ซึ่งหากเรามีขอมูลการใชงานมากพอ 

เราก็จะสามารถคาดคะเนปริมาณการใชงานในอนาคตไดเชนกัน

ภาพที่ 2: ปริมาณการใชงานโถปสสาวะในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

          โดยแสดงขอมูลตามแตละวันในสัปดาห

 ขอมูลตามภาพที่ 2 เปนขอมูลที่เก็บมาไดจากการใชงานโถปสสาวะ ซึ่งขอมูลเหลานี้นั้นไดถูกเก็บลง

ไปในฐานขอมูลทีอ่ยูใน Raspberry Pi และเน่ืองจากวาเรามกีารใชงาน Web Server แลว นัน่กห็มายความวา   

ผูใชระบบสามารถตรวจสอบขอมูลเหลาน้ีไดจากอปุกรณทกุชนิดท่ีมกีารใชงาน Web Browser  ตวัอยางขอมูล

จากในภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3 แสดงใหเราเห็นวาวันจันทรมีปริมาณการใชงานหองนํ้าโดยเฉพาะชวงบาย

มากกวาวันอ่ืนๆ ในที่นี้ผู ดูแลสถานท่ีอาจจะนําขอมูลน้ีไปใชในการจัดเวรทําความสะอาดหองนํ้าใหทํา          

ความสะอาดวันจันทรเปนพิเศษไดเน่ืองจากเราไมอยากใหคราบสกปรกน้ันติดหองนํา้นาน  ๆมนัอาจจะขัดออกไดยาก

หรืออาจจะเห็นวาวันพุธนั้นคนใชงานนอยอาจจะมีการลดเวรทําความสะอาดลงตามความเหมาะสมเปนตน
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   ภาพที่ 3:  ปริมาณการใชงานโถปสสาวะในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

     โดยแบงตามชวงเวลาและแตละวันในสัปดาห

 

สรุป
 ในบทความนี้ไดนําเสนอระบบโถปสสาวะอัจริยะท่ีพัฒนาข้ึน มีความสามารถในการเก็บขอมูลและ

การต้ังคาตางๆ ไดตามต้ังใจมากกวาระบบโถปสสาวะอัตโนมัติที่มีขายท่ัวไปท่ีไมมีการเก็บบันทึกขอมูลไว       

ซึง่เราสามารถนาํขอมูลท่ีไดมาน้ันมาวิเคราะหและปรบัระบบการจดัตารางการทาํงานใหเหมาะสมกบัปริมาณ

การใชงานหองนํ้าได อยางไรก็ตามบทความนี้ยังไมไดกลาวถึงการหาคาพารามิเตอรตางๆ ที่เหมาะสมกับ    

การใชงานทั่วไปได ยกตัวอยางเชนระยะ Threshold distance ที่อาจจะไมเหมาะกับโถปสสาวะประเภทอื่น 

หรือวาพื้นที่วางของทางเดินดานหนาโถปสสาวะ
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บทคัดยอ
 ระบบตรวจสอบรายช่ือเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะ  ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อเปรียบเทียบเวลาที่ใช        

ในการตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะกับการตรวจสอบรายชื่อดวยใบรายชื่อ  ผูใชงานของ

ระบบนี้ไดแก  ผูสอนและนักศึกษา  ผูสอนสามารถเพิ่มรายวิชา  รายชื่อนักศึกษา  คะแนนในการตรวจสอบ

รายช่ือเขาช้ันเรยีน  และตดิตามการเขาชัน้เรยีนของนกัศกึษาแตละคนโดยดจูากขอมูลการเขาเรยีน  ขาดเรยีน  

และมาสาย  นักศึกษาสามารถดูขอมูลและสถิติการเขาช้ันเรียนของตนเองในแตละรายวิชาได  เม่ือส้ินสุด    

ภาคการศึกษาผูสอนสามารถแปลงความถ่ีในการเขาชัน้เรียนเปนคะแนนตามท่ีผูสอนกําหนดระบบตรวจสอบ

รายช่ือเขาช้ันเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะถูกนํามาใชในรายวิชา คพ344 การพัฒนาระบบซอฟตแวรเชิงวัตถุ       

2 กลุมเรียน  ผูวจิยัเก็บเวลาในการตรวจสอบรายช่ือผานระบบตรวจสอบรายช่ือเขาชัน้เรียนโดยอุปกรณอจัฉริยะ

เปรียบเทียบกับเวลาในการตรวจสอบรายชื่อโดยใชใบรายชื่อกลุมเรียนละ 3 ครั้ง  

 จากผลการทดลองใชระบบท่ีนําเสนอสามารถสรุปไดดังน้ี  ระบบตรวจสอบรายช่ือเขาช้ันเรียน           

โดยอปุกรณอจัฉรยิะมปีระสทิธภิาพการทาํงานทีส่งูกวาระบบการตรวจสอบดวยใบรายช่ือ  โดยระบบทีน่าํเสนอ
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สามารถตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาดวยความเร็ว ถูกตองและสามารถลดข้ันตอนการทํางานลงครึ่งหนึ่ง           

เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจสอบรายชื่อดวยใบรายชื่อ

คําสําคัญ
 ระบบการเขาชัน้เรียน    ระบบการจัดการช้ันเรียน    ระบบตรวจสอบรายชือ่เขาชัน้เรียน  อปุกรณอจัฉริยะ

Abstract
 The class attendance checking system using a smart device is developed for comparing 

the time to attend the class between the proposed system and manual checklist method. The users 

of this system are the instructors and the students.  The instructors can add the new subjects, the 

student list, the score of the classroom participation and follow up each student attendances by 

looking up the statistic of the student participation, missing and late.  Each student can check their 

statistic by themselves in each subject. At the end of the semester, the instructor can transfer the 

frequency of student attendance to the score that he has set already. The class attendance checking 

system using a smart device was tested in the CS 344 Object Oriented Software Development, 2 sections.  

We recorded the time of using the class attendance checking system using a smart device compare 

with the time of manual checklist method, 3 times of each section.  The conclusion of using the proposed 

system is that it is more effective than manual checklist method. Because of this proposed system can 

check the students in the class rapidly, correctly and reduces the amount of procedure of class            

attendance checking more than half of the amount of procedure of manual checklist method. 

Keywords
 Student Attendance System,   Classroom Management System,   Student Attendance 

Checking System, Smart Device

บทนํา
 บทเรียนออนไลนนํามาใชแทนการเขาชั้นเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนั้นเหมาะสมสําหรับนักศึกษา

บางคนที่สามารถคนหาความรูทางวิชาการทางอินเตอรเน็ตได  แตยังไมเหมาะสําหรับนักศึกษาบางกลุม           

ทีม่จีดุออนดานเทคโนโลยแีละภาษาองักฤษ  การขาดแคลนในเร่ืองของงบประมาณ  บทเรยีนไมสามารถดึงดดู

ความสนใจของผูเรียนได  ความมทีศันคตดิานลบตอการเรยีนผานสือ่อิเล็กทรอนิกส (Tuntirojanawong, 2014, 

51-64) รวมถึงชองทางการสื่อสารกับอาจารยไมมีความหลากหลาย (Serivichayaswadi, 2014, 141 – 158)  

นกัศึกษากลุมน้ีจงึตองเขาช้ันเรียนเพ่ือรับความรูและขอแนะนาํจากอาจารย  การเขาช้ันเรียนในปริมาณช่ัวโมง

และเวลาที่เหมาะสมจึงยังมีความจําเปน  
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 การตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนจึงเปนเคร่ืองมือหนึ่งที่ผูสอนใชเพื่อกระตุนใหนักศึกษาเขาชั้นเรียน 

จากเดิมผูสอนตองตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาและบันทึกการเขาชั้นเรียนลงในใบรายชื่อ  เม่ือจบช่ัวโมงเรียน

จึงนํารายชื่อการเขาช้ันเรียนจากใบรายช่ือบันทึกลงในโปรแกรมอีกครั้ง  การทํางานดังกลาวน้ี หากจํานวน

นักศึกษาเพิ่มข้ึนสงผลใหระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบรายชื่อนานขึ้น (Janchai, Angskun & Angskun, 

2012, 37-55) ผูวิจัยจึงพัฒนาระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะเพื่อใหผูสอนสามารถ

ตรวจสอบรายชื่อการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาและบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลไดทันที  ขณะที่นักศึกษา

สามารถตรวจสอบสถิติการเขาชั้นเรียนของตนเองในแตละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือพัฒนาระบบตรวจสอบรายช่ือเขาช้ันเรียนโดยอปุกรณอจัฉริยะและทดสอบระบบทีน่าํเสนอ

ดวยการนําไปใชในหองเรียน

 2. เพ่ือเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนระหวางระบบที่นําเสนอ    

(ระบบตรวจสอบรายช่ือเขาชัน้เรยีนโดยอุปกรณอจัฉรยิะ) และการตรวจสอบรายชือ่เขาชัน้เรียนโดยใชใบรายช่ือ

ทบทวนวรรณกรรม
 ระบบตรวจสอบรายช่ือและจัดการกิจกรรมสําหรับอาจารย  เปนแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาผานระบบ     

ไอโอเอส  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสอนใหแกนักศึกษามากยิ่งข้ึน สะดวกและรวดเร็ว  จากเดิมท่ีมี    

การจัดการดานกจิกรรมโดยใชกระดาษในการจดัการหรือใชความจาํในการสัง่งานนกัศึกษา  ระบบตรวจสอบ

รายชือ่และจดัการกิจกรรมสําหรบัอาจารยจะชวยแกไขปญหา  โดยขอมลูทกุอยางทีเ่กดิขึน้ในระบบจะถูกจดัเกบ็

ในฐานขอมูลทั้งหมด (Achavakul, 2013)  ระบบบันทึกการเขาชั้นเรียนอัตโนมัติหรือบลูการด เปนการนํา

เทคโนโลยีบลูทูธที่มีในโทรศัพทเคลื่อนที่และคอมพิวเตอรมาใช  ระบบดังกลาวสามารถตรวจสอบไดวา  

นกัศกึษานัง่เรียนอยูจรงิตลอดชัว่โมงเรียน  การประเมินความสามารถในการใชงานของระบบจากผูเช่ียวชาญ 

2 มติ ิไดแก การใชแบบสอบถาม  ผูใชมคีวามพึงพอในระดบัมากท่ีสดุและการสมัภาษณเชิงลกึ  พบวาในภาพรวม

ผูเชี่ยวชาญมีความพึงพอใจตอระบบมาก (Janchai, Angskun & Angskun, 2012, 37-55)  เทคโนโลยี         

เครื่องอานลายนิ้วมือถูกนํามาใชเพื่อยืนยันตัวตนเทียบเทากับการใชบัตรประชาชน  การประยุกตเครื่องอาน

ลายน้ิวมือเพื่อตรวจสอบการเขาชั้นเรียนอัตโนมัติจะชวยใหการตรวจสอบการเขาเรียนมีความสะดวก              

และรวดเร็ว  ผูดูแลระบบสามารถกําหนดชวงเวลาของการอานลายนิ้วมือเพื่อใชระบุสถานะของการเขาเรียน  

ระบบสามารถอานลายนิ้วมือนําไปตรวจสอบกับขอมูลการลงทะเบียนจากฐานขอมูล  บันทึกเวลาเขาเรียน

ของผูเรียน  ผูสอนสามารถสืบคนขอมูลเปนรายวัน  รายเดือน  และรายภาคเรียน  พรอมทั้งออกรายงาน        

จากการประเมินการใชงานจากกลุมตัวอยางพบวา  ระบบสามารถทํางานไดอยางรวดเร็วและแสดงรายงาน

ไดอยางถกูตอง (Naco, 2013, 11-20)  สาเหตุของการขาดเรียนแบงเปน 4 ดาน ดงัตอไปนี ้(1) ดานตวัผูเรียนเอง 

เชน ติดเพื่อนชักชวนใหเสพยาเสพติด (2) ดานการเงิน เชน ไมมีทุนทรัพย  (3) ดานกฎระเบียบในหองปฏิบัติ
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การทางภาษา เชน กฎระเบียบเขมงวดเกินไป อาจารยเขมงวด  และ (4) ดานอุปกรณและส่ิงแวดลอม             

เชน อุปกรณชํารุด (Pinsaimoon, Wongprom & Piromruen, 2012) Virtual Learning Tool (VLT)                      

เปนซอฟตแวรการจัดการรายวิชาบนเครื่องแมขายแบบกาวหนาของ SBC Ameritech และ College of      

Engineering and Computer Science (CECS) ที่ University of Michigan-Dearborn  ซอฟตแวรนี้อนุญาต

ใหสมาชิกไดพัฒนาความสามารถในการแตงเน้ือหาบนเว็บ  และชวยใหโปรแกรมการศึกษาทางไกลไมมี       

คาใชจาย (Abovyan, Zakarian, Shridhar & Sengupta, 2012, 1 - 10)

กรอบแนวคิดการวิจัย
 ระบบตรวจสอบรายช่ือเขาช้ันเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือใหสามารถใชงานได             

บนอุปกรณอัจฉริยะและบันทึกผลลงในระบบฐานขอมูล  โดยมีผูใชงานแบงเปน 2 ประเภท  ไดแก ผูสอน     

และนกัศกึษา  ผูสอนสามารถใชงานระบบตรวจสอบรายชือ่เขาช้ันเรยีนโดยอปุกรณอจัฉริยะ  โดยตองลงทะเบยีน

เพือ่ใชงานกอน  หลังจากน้ันจงึลอ็กอนิเขาสูระบบได  ผูสอนสามารถเพิม่ขอมลูรายวิชาทีส่อน  รายช่ือนกัศกึษา  

วันเวลาเรียนและกําหนดคะแนนการเขาหองเรียน  ภาคการศึกษาปกติมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการเรียน    

การสอน 15 สัปดาห  ระหวางภาคการศึกษาผูสอนจึงสามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาท่ีเขาชั้นเรียน         

โดยมีสถานะของการเขาเรียน  คือ เขาเรียน  ขาด  และมาสาย  ผูสอนสามารถบันทึกการเขาช้ันเรียนของ   

แตละวชิาไดตามวันเวลาท่ีกาํหนดเปนตารางเรียน  การติดตามการเขาช้ันเรยีนระบบจะแสดงรายช่ือนักศึกษา

ทั้งหมดในรายวิชาและจํานวนครั้งที่มาเรียน ขาดเรียน  และมาสายตามจํานวนครั้งที่มีการตรวจสอบรายชื่อ

การเขาชั้นเรียน  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาผูสอนสามารถแปลงจํานวนการเขาชั้นเรียน ขาดเรียนและมาสาย      

ของนักศึกษาแตละคนเปนคะแนนตามที่ไดกําหนด  ดังภาพที่ 1 

 

 1: 
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วิธีการวิจัย
 1. การทบทวนวรรณกรรม ทาํใหผูวจิยัทราบปญหาทีเ่กดิขึน้ ไดแก  การขาดเรยีน  ระบบการตรวจสอบ

รายชื่อที่ใชเวลานาน  การนําเทคโนโลยีเพื่อแกปญหาการตรวจสอบรายชื่อเขาเรียน

 2. ศึกษาเทคโนโลยีที่ใชพัฒนาระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะเพ่ือให

สามารถพัฒนาไดเร็วและสามารถนํามาใชไดจริง

 3. วิเคราะหระบบและออกแบบระบบโดยใช Star UML  จากปญหาที่รวบรวมไดในชั้นเรียน                

ผูวิจัยไดทําการออกแบบระบบใหสามารถใชงานไดงายโดยผานอุปกรณอัจฉริยะพรอมท้ังออกแบบหนาจอ  

ใหสนับสนุนการทํางานของผูใชเมื่อผูสอนตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาเรียบรอยแลว  สามารถบันทึกขอมูล      

การเขาชั้นเรียนของนักศึกษาเขาสูระบบฐานขอมูล

 4. สรางระบบฐานขอมูลโดยใชเอสคิวแอลเซิรฟเวอร (SQL Server)  และพัฒนาระบบตรวจสอบ

รายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะโดยใชภาษาซีชารป (C#)  และ N-Hibernate Framework รูปแบบ

การพัฒนา Responsive Interface 

 5. ทดสอบการใชระบบตรวจสอบรายช่ือเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะ  ในรายวิชา คพ 344      

การพัฒนาระบบซอฟตแวรเชิงวัตถุ  กลุมเรียนที่ 1 นักศึกษา  จํานวน 43 คน  และกลุมเรียนที่ 2 นักศึกษา

จํานวน 49 คน  โดยจับเวลาที่ผูสอนตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาท้ังหมดท้ังการใชระบบท่ีไดนําเสนอ  และ       

การใชใบรายชื่อ  กลุมเรียนละ 3 ครั้ง  การจับเวลาในการตรวจสอบรายชื่อทั้งการใชระบบตรวจสอบรายชื่อ

เขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะและการใชใบรายชื่อดําเนินการในชั่วโมงบรรยายเดียวกัน    

 6. เก็บขอมูลการใชงานระบบตรวจสอบรายชือ่เขาช้ันเรียนโดยอปุกรณอจัฉริยะและสรปุผลการใชงาน

การออกแบบและพัฒนาระบบ
 การออกแบบระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะแบงออกเปน 3 สวนไดแก  1) 

ระบบการกรอกขอมลูพืน้ฐานรายวิชาและรายช่ือนกัศกึษา  2) ระบบการตรวจสอบรายชือ่นกัศกึษาในชัน้เรยีน

และการตรวจทานสถานะการเขาชั้นเรียน  และ 3) ระบบฐานขอมูลที่เก็บขอมูลพื้นฐานของรายวิชา  รายชื่อ

นักศึกษาและการตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียน  สถาปตยกรรมของระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียน              

โดยอุปกรณอัจฉริยะ  ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2: สถาปตยกรรมของระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะ

ผลการวิจัย
 เวลาที่ใชตรวจสอบรายช่ือเขาช้ันเรียนโดยระบบที่นําเสนอและการใชใบรายชื่อ  ผูวิจัยไดนําระบบ

ตรวจสอบรายช่ือเขาช้ันเรยีนโดยอปุกรณอจัฉรยิะมาใชตดิตามการเขาช้ันเรยีนในรายวิชา คพ 344 การพฒันา

ระบบซอฟตแวรเชิงวัตถุ  กลุมเรียนที่ 1 มีนักศึกษา 43 คน  และกลุมเรียนที่ 2 มีนักศึกษา 49 คน  ทําการเก็บ

เวลาที่ใชตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 3 ครั้ง  เปรียบเทียบกับเวลาที่ใชตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเขาชั้นเรียน

แบบใชใบรายช่ือ  ไดขอมลูตามตารางท่ี 1 การเปรียบเทยีบเวลาท่ีใชในการตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาเขาชัน้เรียน 

กลุมเรยีนที ่1  และตารางที ่2 การเปรยีบเทยีบเวลาทีใ่ชในการตรวจสอบรายชือ่นกัศึกษาเขาชัน้เรียน กลุมเรียนท่ี 2

ตารางที่ 1

การเปรียบเทียบเวลาที่ใชในการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเขาชั้นเรียน กลุมเรียนที่ 1
 

  ( )  

( ) 

S.D. 

1 2 3 

 ( ) 

2.10 2.10 2.07 2.09 0.02 

 2.32 2.23 2.12 2.22 0.10 
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  ( )  

( ) 

S.D. 

1 2 3 

 ( ) 

2.21 2.16 2.15 2.17 0.03 

 2.38 2.34 2.20 2.31 0.09 
 

ตารางที่ 2

การเปรียบเทียบเวลาที่ใชในการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเขาชั้นเรียน กลุมเรียนที่ 2

 สําหรับความถี่ของจํานวนขั้นตอนในการทํางาน  ในรายวิชา คพ 344 การพัฒนาระบบซอฟตแวร   

เชิงวัตถุ  ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบรายชื่อ  แบบบันทึกการเขาชั้นเรียนในใบรายชื่อ 2 กลุมเรียน ๆ ละ 3 ครั้ง  

รวม 2 กลุมเรยีนเปนท้ังหมด 6 ครัง้  มขีัน้ตอนคอื ตรวจสอบรายช่ือในช่ัวโมงเรยีนลงในใบรายช่ือ แลวนําขอมูล

การตรวจสอบรายชื่อไปบันทึกในโปรแกรม  ผูสอนตองทํางานทั้งหมด 12 ครั้ง  เพื่อบันทึกการเขาชั้นเรียนของ

นักศึกษาแตการตรวจสอบรายชื่อผานระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะ  ผูสอนทํางาน

ทั้งหมดเพียง 6 ครั้ง

 สาํหรับความเรว็ในการรบัรูขอมลูการตรวจสอบรายชือ่  การตรวจสอบรายชือ่ผูเขาชัน้เรียนโดยผูสอน

ใชระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะนั้น  นักศึกษาทุกคนสามารถติดตามขอมูลการเขา

ชั้นเรียนของตนเองไดทุกคร้ังท้ังหมดคนละ 3 คร้ังตามจํานวนคร้ังท่ีมีการตรวจสอบรายช่ือเขาช้ันเรียนไดทันที  

ในขณะที่การตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยใชใบรายชื่อ  นักศึกษาตองรอผูสอนประกาศรายชื่อนักศึกษา  

จํานวนครั้งที่ตรวจสอบรายชื่อและสถิติการเขาชั้นเรียนตาง ๆ เพียงครั้งเดียว

อภิปรายผลการวิจัย
 การวิเคราะหเวลาที่ใชสําหรับการตรวจสอบรายชื่อ  จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบเวลาท่ีใชใน      

การตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาเขาชั้นเรียน  ระหวางการใชระบบตรวจสอบรายช่ือเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณ

อัจฉริยะกับการเช็คช่ือโดยใชใบรายชื่อ  อยางละ 3 ครั้ง  ในรายวิชา คพ 344 การพัฒนาระบบซอฟตแวร       

เชิงวัตถุ  2 กลุมเรียน  กลุมเรียนที่ 1 มีนักศึกษา 43 คน  กลุมเรียนที่ 2 มีนักศึกษา 49 คน  ผลปรากฏวา       

กลุมเรียนที่ 1 การใชระบบตรวจสอบรายช่ือเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะ  ใชเวลาเฉลี่ย 2.09 นาที              

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.02  ในขณะที่การตรวจสอบรายชื่อแบบใชใบรายชื่อใชเวลาเฉลี่ย 2.22 นาที           

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.10  กลุมเรียนที่ 2 การใชระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอปุกรณอัจฉริยะ  

ใชเวลาเฉลี่ย 2.17 นาที  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.03  ในขณะที่การตรวจสอบรายชื่อแบบใชใบรายชื่อใช

เวลาเฉลี่ย 2.31 นาที  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.09  จากคาเฉลี่ย การตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเขาชั้นเรียน

โดยใชระบบตรวจสอบรายช่ือเขาช้ันเรยีนโดยอปุกรณอจัฉรยิะใชเวลาโดยเฉล่ียนอยกวาการตรวจสอบรายช่ือ
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โดยใชใบรายชือ่  และคาเวลาท่ีไดจากระบบตรวจสอบรายชือ่เขาชัน้เรียนโดยอุปกรณอจัฉรยิะ มคีาใกลเคยีงกัน

มากกวาคาเวลาที่ไดจากการตรวจสอบรายชื่อโดยใชใบรายชื่อ

 การวิเคราะหความถ่ีสําหรับข้ันตอนในการทํางาน  จากการตรวจสอบรายชื่อการเขาช้ันเรียนของ        

ผูสอน 1 คร้ัง  การตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาลงในใบรายชือ่  ผูสอนมข้ัีนตอนคือ  ลงช่ือนกัศกึษาลงในใบรายช่ือ

และเมื่อหมดชั่วโมงสอนจึงนําขอมูลจากใบรายช่ือบันทึกขอมูลการเขาหองเรียนลงในโปรแกรม  ในขณะท่ี   

การตรวจสอบรายชือ่โดยใชระบบตรวจสอบรายชือ่เขาชัน้เรียนโดยอปุกรณอจัฉริยะ  ผูสอนสามารถตรวจสอบ

รายชื่อการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาและบันทึกไดทันที  

 การวิเคราะหความเร็วสําหรับการทราบขอมูลตรวจสอบรายช่ือ  การใชระบบตรวจสอบรายชื่อ            

เขาชัน้เรยีนโดยอุปกรณอจัฉรยิะทัง้หมด 3 ครัง้  ทาํใหนกัศกึษาสามารถตดิตามสถติกิารเขาช้ันเรยีนของตนเอง

ไดทั้งหมด 3 ครั้งไดอยางรวดเร็วและทันที  ขณะท่ีการตรวจสอบรายช่ือเขาช้ันเรียนแบบใชใบรายช่ือน้ัน  

นักศึกษาสามารถรูสถิติการเขาชั้นเรียนของตนเองไดเมื่อผูสอนประกาศเทานั้น  

สรุป
 ระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะไดถูกออกแบบ  พัฒนา  และนําไปใชตรวจ

สอบรายชื่อการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา  ในรายวิชา คพ 344 การพัฒนาระบบซอฟตแวรเชิงวัตถุ  2 กลุม

เรียนโดยกลุมเรียนที่ 1 มีนักศึกษา 43 คน  และกลุมเรียนที่ 2 มีนักศึกษา 49 คน  ผลการใชงานปรากฏวา     

การตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาท่ีเขาช้ันเรียนของผูสอนโดยใชระบบตรวจสอบรายช่ือเขาช้ันเรียนโดยอุปกรณ

อัจฉริยะ  สามารถตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาไดทั้งหมดรวดเร็วกวาการตรวจสอบรายช่ือเขาช้ันเรียนโดยใช    

ใบรายชื่อ  สวนจํานวนขั้นตอนการทํางานนั้น  การตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยใชระบบตรวจสอบรายชื่อ

เขาช้ันเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะมีจํานวนข้ันตอนเปนครึ่งหนึ่งของการใชตรวจสอบรายชื่อดวยใบรายชื่อ              

ระบบตรวจสอบรายช่ือเขาช้ันเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะทําใหนักศึกษาทราบสถิติการเขาช้ันเรียนของตนเอง

ไดอยางรวดเร็วและถูกตอง  ซึง่แตกตางจากการตรวจสอบรายช่ือเขาชัน้เรียนโดยใชใบรายช่ือท่ีนกัศึกษาทราบ

ขอมูลเมื่อผูสอนประกาศเทานั้น  ดังนั้น สรุปไดวา  ระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะ

ทํางานดวยความรวดเร็ว  สามารถลดขั้นตอนการทํางานเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิมและใหขอมูลที่ถูกตอง

สูงกวาการตรวจสอบรายชื่อดวยใบรายชื่อ
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บทคัดยอ
 โปรโตคอลเอม็คิวทีทเีปนรูปแบบการสือ่สารขอมูลระหวางอุปกรณดจิทิลัหรือชุดเซ็นเซอรตางๆ ทีก่าํลัง

เปนที่นิยมเพื่อใชในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เนื่องจากถูกออกแบบมาเพื่อการส่ือสารท่ีมีแบนดวิดทจํากัด    

ขณะ   ทีใ่ชทรัพยากรต่ํา จงึสามารถรองรับการส่ือสารขอมลูทีม่คีวามถ่ีของการรับสงสงูไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

อยางไรก็ตามการสือ่สารขอมูลผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทปีระกอบดวยสองสวนหลักคือ “หวัขอ” และ “ขอความ” 

ที่ใชสําหรับกําหนดชองทางการส่ือสารระหวางผูเผยแพรขอมูลและผูบอกรับขอมูล ซึ่งยังขาดมาตรฐานท่ี

แนนอนในการกําหนดชื่อหัวขอและรูปแบบของขอความท่ีใชรับสงระหวางกันในเชิงสาธารณะ จึงยากแก       

การคนหา บอกรับหรือนําขอมูลไปใชงาน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเสนอการกําหนดมาตรฐานในการแบงปนขอมูล

สาธารณะผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีโดย กาํหนดใหชื่อหัวขอตองอยูภายใตหลักการการต้ังช่ือแบบเอ็มทีเอ็นซี

ซึง่ถูกเสนอขึน้ในงานวจิยักอนหนาของผูวจิยั รวมกบัการกาํหนดใหขอความทีส่งอยูในแบบรปูเจสนัทีส่ามารถ

อานไดเขาใจทั้งมนุษยและคอมพิวเตอร โดยผูวิจัยไดทดสอบความเหมาะสมในดานการส่ือความหมายและ

ความยาก-งายตอการใชงานรวมกับอักขระตวัแทนของขอมูลท่ีอยูภายใตหลักเกณฑดงักลาว ผลการวจิยัแสดง

ใหเห็นวา ชุดขอมูล
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ที่ถูกกําหนดใหอยูภายใตหลักเกณฑขางตนสามารถสื่อความหมายใหผูบ2อกรับขอมูลเขาใจถึงรายละเอียด

ของขอมูลไดในระดับดีมากและงายตอการบอกรับขอมูลรวมกับอักขระตัวแทน แมผูบอกรับขอมูลจะมี         

ความรูหรือไมมีความรูเกี่ยวกับหลักการเอ็มทีเอ็นซีและเจสัน

คําสําคัญ
 การแบงปนขอมูล เจสัน โปรโตคอลเอ็มคิวทีที เอ็มทีเอ็นซี 

Abstract
 MQTT is one of the most popular communication protocols that any digital devices in smart 

cities use to communicate with each other. MQTT protocol is designed for a low bandwidth            

communication while requires low resource consumption. Thus, MQTT protocol is appropriated for 

the data sharing with high transmission frequency. In order to use MQTT, “Topic” and “Message” 

are needed to set a communication channel between publishers and subscribers. However, there 

is no open standard format in order to define the topic and the message of data to be shared in 

public. So, subscribers hard to find and subscribe their desired data. In this paper, we determine 

the standard of data sharing via MQTT protocol that the topic will be created following the MTNC 

format from our previous work. A message is also stored in JSON format that readable by a human 

and computers. We evaluate the data explanation and the easiness of the subscription with           

wildcards in the proposed standard. The experimental results show that a topic created following 

MTNC format and a message stored in JSON format can explain the meaning of data and it allows 

the subscribers to find their desired information easier than without using this technique.

Keywords
 Data Sharing, JSON, MQTT Protocol, MTNC

บทนํา
 การพัฒนา “เมือง” ใหเปนสถานที่อยูอาศัยท่ีมีเทคโนโลยีตางๆ ที่เอ้ือประโยชนตอการดําเนินชีวิต

อยางมีคณุภาพนัน้ การแลกเปลีย่นขอมูลระหวางองคกร บคุคลหรือแมแตอปุกรณดจิทิลัตางๆ อยางสาธารณะ

นับเปนกุญแจสําคัญ เน่ืองจากขอมูลท่ีไดจากระบบหน่ึงสามารถถูกนําไปเปนขอมูลนําเขาเพื่อใชประกอบ   

การตัดสินใจใหแกระบบการใหบริการอ่ืนๆ ใหสามารถดําเนินงานไดอยางชาญฉลาดมีประสิทธิภาพและ

กลมกลืนกับวิถีชีวิตของประชากร ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเมืองไปสูเมืองอัจฉริยะ (Smart City)       

เพ่ือใหระบบอจัฉริยะตางๆ ของเมอืงสามารถตอบสนองตอเหตกุารณไดทันทวงทีโดยอตัโนมตั ิระบบดงักลาว
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จาํเปนทีจ่ะตองใชขอมลู ณ เวลาจรงิ (Real-time Data) เพ่ือใชเปนฐานของการประมวลผลและตดัสนิใจ อาทิ 

ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรท่ีสามารถทํางานรวมกับระบบเฝาระวังภัยพิบัติเพื่อจัดการ การจราจร            

เพื่ออพยพประชาชนสูพื้นที่ปลอดภัยไดอยางรวดเร็วและเหมาะสมอยางอัตโนมัติเม่ือเกิดภัยพิบัติเปนตน         

ซึ่งย่ิงระบบมีความลาชาในการแลกเปล่ียนขอมูลและตอบสนองตอเหตุการณไดชามากข้ึนเทาใด ยิ่งสงผล  

กระทบตอความเสียหายท่ีอาจเกิดไดมากขึ้นเทาน้ัน ดังน้ันโปรโตคอลการส่ือสารท่ีมีความรวดเร็ว และ                   

ใชทรัพยากรต่ําอยางเอ็มคิวทีที (MQTT: Message Queue Telemetry Transport) (mqtt.org, 2017)               

จึงถูกผลักดันใหเปนโปรโตคอลกลางในการเผยแพรและแลกเปลี่ยนขอมูลสาธารณะ ใหแกระบบตางๆ       

ตั้งแตอุปกรณดิจิทัลขนาดเล็ก ไปจนถึงระบบขนาดใหญสําหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ อาทิ ภายในงาน   

ของ Tantitharanukul (Tantitharanukul, Osathanunkul, Hantrakul, Pramokchon & Khoenkaw, 2016) 

งานของ  Hantrakul (Hantrakul, Sitti & Tantitharanukul, 2017) หรืองานของ Osathanunkul  (Osathanunkul, 

Hantrakul, Pramokchon, Khoenkaw & Tantitharanukul, 2017) เปนตน เนื่องจากโปรโตคอลเอ็มคิวทีที

สามารถทํางานไดบนเครือขายอินเตอรเน็ตที่เปนระบบเครือขายที่ไดรับความนิยมสูงที่สุดในปจจุบัน อีกทั้ง   

ยังรองรับเทคโนโลยีภายใตหลักการการส่ือสารตามแนวคิดไอโอที (IoTs: Internet of Things) สําหรับการ     

สงขอมูลผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีประกอบดวยสองสวนคือ “หัวขอ (Topic)” และ “ขอความ (Message)” 

โดยหัวขอเปนสวนที่ใชเพ่ือกําหนดชองทางการรับสงขอมูลระหวางผู เผยแพรและผู บอกรับขอมูล                        

ขณะท่ีขอความคือสายอักขระ (String) ที่บรรจุขอมูลท่ีตองการเผยแพรเอาไว อยางไรก็ตามการกําหนดหัวขอ

และขอความท่ีสงผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลท่ีเกิดข้ึนภายในเมืองเพ่ือใชเปนฐานในการ

พัฒนาเมืองอัจฉริยะนั้นยังขาดรูปแบบท่ีเปนมาตรฐาน ดังน้ันผูเผยแพรขอมูลสามารถกําหนดช่ือหัวขอและ

รปูแบบไดอยางอสิระและอาจไมมีความหมายใดๆ ซึ่งยากตอการรวบรวม คนหาและนาํไปใชแบบสาธารณะ 

ดวยเหตุดังกลาวในงานวิจัยกอนหนาของผูวิจัย (Tantitharanukul et al., 2016) จึงไดมีการนิยามหลักการ   

ในการตั้งชื่อหัวขอของขอมูลที่เผยแพรผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขึ้น โดยมีชื่อวา

หลักการเอ็มทีเอ็นซี (MTNC) เพ่ือใหหัวขอของขอมูลท่ีเผยแพรสามารถสื่อความหมายได ชวยใหงาย                   

ตอการคนหาและการบอกรับขอมูลที่เกิดขึ้นภายในเมือง อาทิ ขอมูลสภาพแวดลอม ขอมูลจราจร หรือขอมูล

ภัยพิบัติเปนตน

 อยางไรก็ตามงานวิจัยดังกลาวไดกําหนดเฉพาะหลักการการต้ังช่ือของหัวขอเทาน้ันแตมิไดกําหนด

รปูแบบของขอความทีร่บัสงดวย เพ่ือตอยอดงานวจิยัดังกลาว ผูวจิยัจึงมีแนวคิดท่ีจะเสนอใหการแบงปนขอมูล

เกี่ยวกับเมืองในเชิงสาธารณะผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีตองอยูอยูภายใตหลักการเอ็มทีเอ็นซีและมีรูปแบบ

ของขอความอยูในรูปแบบเจสัน (JSON) เพ่ือใหขอมูลสาธารณะที่สงผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีมีมาตรฐาน   

ทั้งหัวขอและขอความ สามารถทําความเขาใจไดและถูกนําไปใชไดโดยงายท้ังมนุษยและอุปกรณดิจิทัล          

ดังน้ันงานวิจัยน้ี ผูวิจัยไดทดสอบการสื่อความหมายของขอมูลท่ีมีหัวขอและขอความหลักการดังกลาว                

ซ่ึงผูวิจัยหวังวางานวิจัยน้ีจะเปนสวนชวยการผลักดันใหเกิดมาตรฐานในการเผยแพรขอมูลสาธารณะและ   

ชวยใหประชาชน เอกชนและภาครัฐ เกิดความรวมมือรวมใจในการเผยแพรขอมูล
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ที่เปนประโยชน เพื่อการพัฒนาระบบอัจฉริยะตางๆ ของเมืองเพื่อกาวสูเมืองอัจฉริยะอยางแทจริง

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือวิเคราะหและทดสอบการส่ือความหมายของชุดขอมูลท่ีมหีวัขออยูภายใตหลักการเอ็มทีเอ็นซี

และมีขอความในรูปแบบเจสัน 

 2. เพ่ือวิเคราะหความยาก-งาย ตอการบอกรับขอมูลท่ีอยูภายใตหลักการดังขอ 1 รวมกับอักขระ

ตัวแทน 

ทบทวนวรรณกรรม
 1. โปรโตคอลเอ็มคิวทีที 

          โปรโตคอลเอ็มคิวทีทีถูกนําเสนอโดย Dr. Andy Stanford- Clark และ Arlen Nipper โดยเปน

โปรโตคอลที่ตั้งอยูบนหลักการ “เผยแพร” (Publish) และ “บอกรับ” (Subscribe) ใชสําหรับแลกเปลี่ยนขอมูล

ประเภทสายอักขระ (String) ซึง่ปจจบุนัถกูกาํหนดใหอยูในมาตรฐานไอเอสโอดานเทคโนโลยสีารสนเทศ (ISO/

IEC 20922:2016, 2016) โดยโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีออกแบบใหเปนโปรโตคอลที่ใชทรัพยากรตํ่าและงาย        

ตอการใชงาน โดยทํางานอยูบนทีซีพี/ไอพี (TCP/IP ) หรืออีกนัยหน่ึง คือ สามารถทํางานบนเครือขาย

อินเตอรเน็ตท่ีใชอยางแพรหลายในปจจุบัน ซึ่งเหมาะสําหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและเครือขายการสื่อสาร

ที่มีทรัพยากรหรือแบนดวิดทจํากัด (ISO/IEC20922:2016, 2016) เชน สภาพแวดลอมของงานดานไอโอที     

ที่มีมีการส่ือสารระหวางอุปกรณดิจิทัลขนาดเล็กจํานวนมากพรอมๆ กันผานเครือขายอินเตอรเน็ต ตัวอยาง

การนําไปใชจริงที่เปนที่รูจัก เชน IBM Message Sight พัฒนาโดยบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) เพ่ือใหบริการ             

การจัดการขอมูลผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีที่มีปริมาณการรับสงขอมูลสูง โดย IBM Message Sight สามารถ

เผยแพรขอความไดสงูถงึ 15 ลานขอความภายในหนึง่วนิาทไีปยงัอุปกรณหรือโปรแกรมประยกุต (Application) 

ใดๆ ของลูกคา (Derhamy, Eliasson, Delsing, & Priller, 2015) ดวยความสามารถดังกลาวจึงทําให            

บริษัทไอบีเอ็มนําโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีภายใต IBM Message Sight มาใชในการใหบริการวิเคราะหและ         

จัดเก็บขอมูลพฤติกรรมการขับข่ีรวมถึงการทํางานของเครื่องยนตแบบเรียลไทมแกบริษัทผูผลิตรถยนต           

เพื่อใชในการพัฒนา วิเคราะหตรวจสอบความผิดปกติหรือใหคําแนะนําในการซอมบํารุงได เปนตน
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ภาพที่ 1: ตัวอยางการเผยแพรขอมูลผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีที

 

  ในการส่ือสารผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีที ตนทางและปลายทางอาจเปนไดทั้งอุปกรณเคลื่อนที่ 

(Mobile Devices) คอมพิวเตอรสวนบุคคล เซ็นเซอรตรวจวัดคาตางๆ หรือระบบซอฟตแวรใดๆ ซึ่งสื่อสารกัน

ผานตัวกลางที่เรียกวาโบรกเกอร (Broker) ดังภาพที่ 1 โดยองคประกอบของระบบภายใตการส่ือสารผาน      

โปรโตโคอลเอ็มคิวทีทีประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ

  1.1 โบรกเกอร: ทําหนาท่ีเปนตัวกลางในการกระจายขอมูล โดยจะเปนผูรับชุดขอมูลซ่ึง    

ประกอบดวย “หัวขอ” และ “ขอความ” จาก “ผูเผยแพร (Publisher)” ซึ่งหลังจากที่โบรกเกอรไดรับขอมูลจาก

ผูเผยแพรแลว โบรกเกอรจะใชหวัขอเปนเกณฑในการคดัเลือกเพือ่สงขอความของขอมลูชดุนีใ้หแก  “ผูบอกรบั 

(Subscriber)” ที่บอกรับขอความดวยหัวขอดังกลาวทุกแหลงพรอมๆ กัน 

  1.2  ผูเผยแพร: คอืผูทีเ่ผยแพร (Publish) ขอมลูของตนเองใหแกผูอืน่ผานโบรกเกอร โดยผูเผยแพร

จะเปนผูกําหนดหัวขอของขอมูลที่ตองการเผยแพรโดยที่ผูบอกรับจะตองบอกรับขอมูลดวยหัวขอเดียวกันนี้    

จึงจะไดรับขอความ เมื่อผูเผยแพรเผยแพรขอมูลออกมา ซึ่งในภาพท่ี 1 แสดงแทนผูเผยแพรดวยอุปกรณที่    

สงขอมูลไปยังโบรกเกอรดวยคําสั่ง Pub (Topic = “ xxx”) โดยที่ xxx เปนชื่อหัวขอของขอมูลใดๆ ที่ตองการ

เผยแพร ซึ่งในที่นี้ผูเผยแพรคืออุปกรณที่ชื่อ Device1, Device2 และ Device3 โดยที่ Device1 เปนผูเผยแพร

ขอมลูในหวัขอ Rain และสงขอความท่ีมคีาเปน 20 ออกมา สวน Device2 เปนผูเผยแพรขอมลูในหัวขอ Temp 

ซึ่งเผยแพรขอความที่มีคาเปน 33 ออกมา เปนตน
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  1.3 ผูบอกรบั: เปนอปุกรณหรอืระบบใดๆ ทีบ่อกรับ (Subscribe) ขอมูลจากผูเผยแพร ซึง่ผูบอกรับ

จะตองระบุหัวขอของขอมูลท่ีตองการบอกรับแกโบรกเกอร โดยผูบอกรับสามารถบอกรับขอมูลไดมากกวา   

หนึ่งหัวขอที่แตกตางกัน ในภาพที่ 1 แสดงแทนการบอกรับขอมูลดวยคําสั่ง Sub (Topic = “ xxx”) โดยที่ xxx 

เปนชื่อหัวขอของขอมูลใดๆ ซึ่งในที่นี้ตัวอยางของผูบอกรับ เชน อุปกรณที่ชื่อ Device3 และ Device5 ที่บอก

รบัขอมูลในหวัขอ Temp โดยเม่ือ Device2 เผยแพรขอมลูในหวัขอ Temp ทีม่คีาเปน 33 ออกมาแลว Device3 

และ Device5 จะไดรับขอมูลนี้ ขณะที่ Device1, Device2, Device4 และ Device6 ที่ไมไดบอกรับขอมูล    

ในหัวขอ Temp จะไมไดรับขอมูลนี้ นอกจากนี้ผูเผยแพรและผูบอกรับสามารถสลับบทบาทกันไดหรือเปนได

ทั้งสองบทบาทในคราวเดียว (Vermesan & Friess, 2014 ) เชน Device3  ที่เปนทั้งผูเผยแพรขอมูลในหัวขอ 

Earthquake ขณะเดียวกันก็เปนผูบอกรับขอมูลในหัวขอ Temp เชนกัน

 2. อักขระตัวแทน (Wildcards) 

         สาํหรบัการรับสงขอมลูผานโปรโตคอลเอม็ควิททีกีารกําหนดหัวขอถอืเปนเรือ่งทีส่าํคญัเปนอยางมาก 

เนื่องจากหัวขอเปนสายอักขระที่รองรับความสามารถในการแบงลําดับชั้น (Hierarchical) และรองรับการใช

อกัขระตวัแทนในการบอกรับขอมูล ซึง่หากผูเผยแพรกําหนดหวัขอดวยโครงสรางของลําดับช้ันท่ีดีแลว ผูบอก

รบัจะสามารถบอกรบัขอมลูไดอยางยดืหยุนดวยการใชคณุสมบตัขิองอกัขระตัวแทนได โดยผูเผยแพรสามารถ

แบงลําดับชั้นภายในหัวขอไดดวยเครื่องหมาย “ทับ ( / )” ตัวอยางเชนหัวขอตอไปนี้ ประกอบดวย 3 ลําดับชั้น

Temperature / ChiangMai / Sensor2

 ซึ่งหัวขอดังกลาวสามารถอานใหมนุษยเขาใจไดในรูปแบบภาษาธรรมชาติ (Natural Language)   

โดยหมายถึงขอมูลจากเซ็นเซอรตรวจวัดตัวที่ 2 (Sensor2) ในจังหวัดเชียงใหม (Chiang Mai) ที่เปนขอมูล

เก่ียวกับอุณหภูม ิ(Temperature) ดวยเหตดุงักลาวหัวขอจึงเปนส่ิงท่ีสามารถบอกความหมายหรือวัตถุประสงค

ของขอมูลไดดวยตัวเองได (Tantitharanukul et al., 2016) นอกจากนี้ผูบอกรับยังสามารถใชอักขระตัวแทน

ซึ่งประกอบดวยเครื่องหมาย “นัมเบอร ( # )” และเครื่องหมาย “บวก ( + )” แทนที่การบอกรับขอมูลจากหัวขอ

หนึง่ๆ โดยตรง ซึง่ชวยใหใหเกดิความยดืหยุนในการบอกรบัขอมูลดังกลาวได  โดยเครือ่งหมายนัมเบอรใชแทน

การบอกรบัขอมูลแบบหลายชัน้ (Multi-Level) ขณะทีเ่ครือ่งหมาย บวกใชแทนการบอกรับขอมลูแบบชัน้เดยีว 

(Single-Level) ยกตัวอยางดังภาพท่ี 2 คือ เมื่อ Device6 บอกรับขอมูลดวยหัวขอ Temperature / #                    

ดังน้ันหาก Device1, Device2 หรือ Device3 เผยแพรขอมูลออกมาดวยหัวขอตางๆ ดังภาพ Device6              

จะไดรบัขอมูลท้ังหมดจากทัง้สามแหลงดังกลาว ซึง่การบอกรบัขอมูลดวยรูปแบบ ดงัขางตนหมายถึง Device6 

บอกรับขอมูลจากหัวขอทั้งหมดท่ีขึ้นตนดวย Temperature โดยท่ีหัวขอดังกลาวจะมีจํานวนลําดับชั้นไปอีก     

กีล่าํดับช้ันก็ได ขณะท่ีตวัอยางของการบอกรบัขอมูลดวยการใชเครือ่งหมายบวกรวมดวยสามารถแสดงได คอื 

เมื่อ Device5 บอกรับหัวขอ Temperature / + / Sensor1 จะทําให Device5 สามารถรับขอความทั้งหมด         

ทีม่หีวัขอตามโครงสรางดังกลาวโดยท่ีเครือ่งหมายบวกถูกแทนท่ีดวยสายอกัขระใดๆ ได เชนขอมูลทีม่หีวัขอเปน 

Temperature / ChiangMai / Sensor1 หรือ Temperature / Bangkok / Sensor1 เปนตน ซึ่งในที่นี้ Device5 
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จะไดรับขอมูลท้ัง 30 และ 37 หรืออีกนัยหน่ึง คือ เคร่ืองหมายบวกสามารถใชแทนลําดับช้ันใดๆ ในหัวขอ      

ของขอมูลที่สงผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีไดหนึ่งลําดับ ทั้งนี้อักขระตัวแทนสามารถใชไดกับการบอกรับขอมูล

แตไมสามารถใชในการกําหนดหัวขอเพื่อเผยแพรขอมูลได

 

 

ภาพที่ 2: ตัวอยางการใชอักขระตัวแทนในการบอกรับขอมูล

 

 จากภาพที ่2 หากผูบอกรบัตองการบอกรบัขอมูลจากเซน็เซอรตวัใดตัวหนึง่ในจังหวดัเชียงใหมทีเ่ปน

ขอมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ ผูบอกรับสามารถบอกรับขอมูลในหัวขอ Temperature / ChiangMai / Sensor1 หรือ

หัวขอ Temperature / ChiangMai / Sensor2 ได โดยท่ี Sensor1 และ Sensor2 เปนช่ือของเซ็นเซอรที่              

ผูเผยแพรกําหนดไว ขณะเดียวกัน  หากผูบอกรับตองการขอมูลจากเซ็นเซอรทุกตัวในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม   

ที่เปนขอมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ ผูบอกรับสามารถบอกรับขอมูลไดจากหัวขอ Temperature / ChiangMai / +  

ในทํานองเดียวกันผูบอกรับสามารถบอกรับขอมูลอุณหภูมิจากจากทุกเซ็นเซอรในทุกจังหวัดไดดวย การบอก

รับหัวขอ Temperature / + / + หรือใชหัวขอ Temperature / #  แทนได จากตัวอยางดังขางตนจะ เห็นไดวา 

หากผูเผยแพรกาํหนดโครงสรางของหวัขอสาํหรบัการเผยแพรขอมลูสาธารณะไวอยางด ีสามารถ สือ่ความหมาย

ใหแกผูบอกรับเขาใจไดอยางไมกํากวมแลว ผูบอกรับจะสามารถใชประโยชนของการบอกรับขอมูลรวมกับ

อกัขระตัวแทนเพือ่กาํหนดขอบเขตของการบอกรบัขอมลูไดหลากหลายรปูแบบเพ่ือให อปุกรณหรอืระบบของ

ตนตอบสนองตอเหตุการณที่มีขอบเขตพ้ืนท่ีเขามาเก่ียวของได ซึ่งมีประโยชนมากสําหรับการจัดการเมือง        

ซึ่งใชขอบเขตพื้นที่เปนหลักในการบริหารจัดการ 
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 3. เอ็มทีเอ็นซี (MTNC: MQTT-Topic Naming Criteria of Open Data for Smart Cities)

         “เอ็มทีเอ็นซี” เปนหลักการในการกําหนดหัวขอของขอมูลที่มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการพัฒนา

เมืองอัจฉริยะที่เผยแพรอยางสาธารณะดวยโปรโตคอลเอ็มคิวทีที ถูกนําเสนอโดย Tantitharanukul                     

(N. Tantitharanukul, et al., 2016) ซึง่หลกัการเอม็ทีเอ็นซีมุงเนนใหการกาํหนดช่ือหัวขอมีโครงสรางทีส่ามารถ

แสดงวัตถุประสงคและอธิบายถึงความหมายของขอมูลท่ีเผยแพรใหผู บอกรับท่ีเปนมนุษยเขาใจได                   

เพ่ือใหสามารถบอกรับขอมูลรวมกับอักขระตัวแทนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาระบบไดอยางตรงตาม

วัตถุประสงคที่ตองการ โดยหลักการเอ็มทีเอ็นซีกําหนดใหหัวขอของขอมูลที่จะเผยแพรจะตองประกอบดวย

สามสวน คอื วตัถุประสงคของขอมูล (Objective) แหลงกําเนิดขอมูล (Location) และเจาของขอมูล (Owner) 

ซึ่งจะถูกแบงลําดับชั้นดวยเครื่องหมายทับ ดังนั้นหัวขอที่อยูภายใตหลักการเอ็มทีเอ็นซีจะมีโครงสรางดังนี้

Objective / Location / Owner

 

  โดยท่ีแตละองคประกอบดงักลาวจะถกูแบงเปนลําดบัยอยลงไปไดอกี ซึง่มีรายละเอยีดดังตอไปนี้ 

  3.1 วัตถุประสงค: เปนสวนที่ระบุถึงประเภทและเปาหมายของการนําขอมูลไป ประกอบดวย

วัตถุประสงคหลัก (Main Objective) วัตถุประสงครอง (Sub Objective) และวัตถุประสงคที่กําหนดโดย             

ผูเผยแพร (User-Defined Objective) ซึ่งในงานวิจัยของ Tantitharanukul (Tantitharanukul et al., 2016) 

ไดนําเสนอหมวดหมูของสายอักขระท่ีใชกําหนดเปนวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงครองใหผูเผยแพรได

เลือกใชในการกําหนดชื่อหัวขอ ขณะท่ีวัตถุประสงคที่กําหนดโดยผูเผยแพรจะเปนสวนที่ผูเผยแพรสามารถ

กําหนดไดเองอยางอิสระแตจะตองไมประกอบดวยเครื่องหมายทับ ดังน้ันเฉพาะในสวนของวัตถุประสงค            

จึงมีโครงสรางเปน MainObjective / SubObjective / X โดยที่ X เปนวัตถุประสงคที่กําหนดโดยผูเผยแพร 

  3.2  แหลงกาํเนดิขอมลู: เปนสวนทีผู่เผยแพรตองระบวุาขอมลูทีเ่ผยแพรเกดิจากการวดัคาหรอื

สรางขึ้นที่สถานที่ใด ประกอบดวย ชื่อประเทศ (Country) ชื่อจังหวัดหรือเมือง (Province) และแหลงกําเนิด

ขอมูลที่กําหนดโดยผูเผยแพร (User-Defined Location) ซึ่งแหลงกําเนิดขอมูลที่กําหนดโดยผูเผยแพร             

อาจเปนขอบเขตของพ้ืนที่ที่เล็กลงเชน ชื่ออาคารหรือพิกัดจีพีเอส (GPS) เปนตน ดังนั้นแหลงกําเนิดขอมูล     

จึงมีโครงสรางเปน Country / Province / Y โดยที่ Y แทนแหลงกําเนิดขอมูลที่กําหนดโดยผูเผยแพร

  3.3 เจาของขอมูล: เปนสวนที่ใชระบุชื่อบุคคลหรือหนวยงานที่เปนเจาของของขอมูล                    

ซึ่งผูเผยแพรจะตองกําหนดไวในหัวขอ เพ่ือเปนประโยชนตอผูใชเพ่ือการตัดสินใจเลือกบอกรับขอมูลจาก           

ผูเผยแพรที่ตนเองเชื่อถือหรือรับขอมูลประเภทเดียวกันจากเจาของขอมูลหลายเจาดวยการใชอักขระตัวแทน 

โดยที่ชื่อของผูเผยแพรแตละรายจะตองไมซํ้ากัน ดังน้ันในงานของ Tantitharanukul (Tantitharanukul,       

Osathanunkul, Hantrakul, Pramokchon & Khoenkaw, 2017) จึงไดพัฒนาระบบสําหรับจัดการหัวขอและ

ผูเผยแพรขึ้น เพ่ือการเผยแพรขอมูลสาธารณะสําหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีที         

เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูเผยแพรสามารถเผยแพรขอมูลสาธารณะที่มีหัวขอภายใตรูปแบบเอ็มทีเอ็นซีได 

พรอมทั้งชวยใหผูบอกรับสามารถคนหาหัวขอของขอมูลที่ตนเองตองการบอกรับไดโดยงาย
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  จากองคประกอบของหัวขอภายใตหลักการเอ็มทีเอ็นซีทั้งสามสวนดังขางตน ดังนั้น โครงสราง

ทั้งหมดของการกําหนดหัวขอภายใตหลักการเอ็มทีเอ็นซีเปนดังตอไปนี้คือ

MainObjective / SubObjective / X / Country / Province / Y / Z

  โดยที่ X เปนวัตถุประสงคที่กําหนดโดยผูเผยแพร ขณะที่ Y เปนแหลงกําเนิดขอมูลที่กําหนด      

โดยผูเผยแพร และ Z  คือ ชื่อผูเปนเจาของขอมูล ยกตัวอยางเชนหัวขอดานลางนี้เปนตน

              Environment / Air / AverageCO2 / THA / ChiangMai / AmphoeMueang / INTNINLab

 4. เจสัน (JSON: JavaScript Object Notation) 

          “เจสัน” เปนวากยสัมพันธ (Syntax) สําหรับการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลของระบบ 

คอมพวิเตอรในรปูสายอักขระซ่ึงเปนท่ีนยิมในปจจุบนั (Lin, Chen, Chen & Yu, 2012) โดยรปูแบบขอมูลแบบ

เจสันมีลักษณะคลายกับขอมูลในรูปแบบเอ็กซเอ็มแอล (XML) ที่สามารถแสดงลําดับช้ัน (Hierarchical)       

ของขอมูลไดและมนุษยสามารถอานเขาใจไดโดยงาย (Xu & Zhu, 2011) แตสิ่งที่รูปแบบเจสันแตกตางจาก

รูปแบบเอ็กซเอ็มแอล คือ รูปแบบการเขียนท่ีสั้นกระชับ นอกจากเจสันนี้ยังรองรับการใชอาเรยของขอมูล        

อีกดวย โดยขอมูลในรูปแบบเจสันจะประกอบไปดวยชื่อ (Name) และคา (Value) ของขอมูล โดยท่ีขอมูล

แตละตัวถูกคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค ตัวอยางเชน 

{“firstName” : “Nasi” , “lastName” : “Tantitharanukul”} 

  โดยท่ีขอมูลในรูปแบบดังขางตนสามารถบงบอกไดถึง ขอมูลสองชุดซ่ึงประกอบดวย firstName           

ทีม่คีาเปน Nasi  และขอมลู lastName ทีม่คีาเปน Tantitharanukul โดยปจจบุนัมกีารนาํรปูแบบเจสันไปใชงาน

ในหลายดาน อาทิ การแทนขอมูลในระบบฐานขอมูล หรือการแทนขอมูลเวกเตอร (Vector Data) สําหรับ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS: Geographic Information System) (Xu & Zhu, 2011) เปนตน                       

จากคุณลักษณะที่โดดเดนของรูปแบบของเจสันดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะใชเปนมาตรฐานใน  

การกําหนดรูปแบบของขอความที่เผยแพรอยางสาธารณะเพื่อใชในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

วิธีการวิจัย
 งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่วเิคราะหความเหมาะสมของการเผยแพรขอมลูสาธารณะเพ่ือการพฒันา

เมืองอัจฉริยะผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีภายใตการกําหนดชื่อหัวขอดวยหลักการเอ็มทีเอ็นซีที่มีขอความใน     

รูปแบบเจสัน ดังน้ันผูวิจัยจึงไดกาํหนดวิธีวิจัยโดยแบงออกเปนสามสวน ประกอบดวย การสรางขอมูลจําลอง 

การทดสอบการสื่อความหมายของหัวขอและขอความและความยาก-งายตอการบอกรับขอมูลดวยอักขระ

ตวัแทนและทายทีส่ดุเปนการวเิคราะหและแปลผลขอมูลการทดสอบ โดยมีรายละเอยีดในแตละสวนดงัน้ี  

  1.1 การสรางขอมูลจําลอง

   ขั้นตอนน้ีจะเปนการสรางขอมูลจําลองข้ึนเพ่ือใชในการทดสอบการส่ือความหมายของ    

ชุดขอมูลที่หัวขอและขอความอยูภายใตหลักการเอ็มทีเอ็นซีและเจสันตามลําดับ โดยเปรียบเทียบกับการสื่อ
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ความหมายของชุดขอมูลที่หัวขอและขอความที่ไมตั้งอยู บนหลักการการกําหนดช่ือหรือรูปแบบใดๆ                   

โดยมีขั้นตอนการสรางคือ

  1.1.1 ผูวจิยัศึกษาขอมูลและการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับเมืองในเชงิสาธารณะรวมถงึการนาํขอมูล

ไปใชเพ่ือการพัฒนาระบบอัจฉริยะตางๆ เพ่ือเปนฐานในการสรางขอมูลจําลอง เชน ขอมูลสภาพแวดลอม    

ทางธรรมชาติ ขอมูลการเฝาระวังภัยพิบัติ ขอมูลการจราจร ขอมูลการจัดการขยะ ขอมูลประชากร หรือขอมูล

ดานการจัดการพลังงานและแสงสวางเปนตน

  1.1.2 สรางชุดขอมูลจําลองเพื่อใชในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังแสดงในตารางที่ 1       

โดยมีการสรางชุดขอมูล 40 ชุดที่มีหัวขอตางกัน (พรอมคําอธิบายถึงความหมายและวัตถุประสงคของขอมูล) 

ประกอบดวยหวัขอภายใตหลักการการเอม็ทีเอ็นซี 20 หวัขอโดยทีอ่กี 20 หวัขอไมตัง้อยูบนหลกัการการตัง้ช่ือใดๆ 

ซึ่งแตละประเภทชุดขอมูลแยกเปนชุดขอมูลที่มีขอความในรูปแบบเจสัน 10 ชุด ขณะท่ีอีก 10 ชุดขอมูล              

มีขอความที่ไมมีรูปแบบใดๆ โดยในการสรางหัวขอและขอความของขอมูลแตละชุด คัดเลือกมาจากกลุมคํา

ที่มีคาความยากงาย (Difficulty) ของการแปลความหมายของคําที่ระดับ 0.20 – 0.50 จํานวนครึ่งหนึ่งและ   

อีกคร่ึงหน่ึงเปนกลุมคําที่มีคาความยากงาย ระดับ 0.51 – 0.80 เพื่อนํามาประกอบเปนสายของหัวขอและ     

สายของขอมูล โดยตัวอยางของแบบฟอรมของชุดขอมูลที่สรางขึ้นแตละชุดเปนดังตารางที่ 2 

  1.1.3 นาํขอมลูจาํลองทีไ่ดไปปรึกษาผูเชีย่วชาญจํานวน 3 ทาน ทีเ่ชีย่วชาญทางดานการวิเคราะห

ขอมลู ดานการสือ่สารขอมลูและดานการพัฒนาอปุกรณดจิทิลัสาํหรบัเมืองอัจฉรยิะเพือ่ตรวจสอบความถกูตอง

และการส่ือความหมายและวัตถุประสงคของขอมูลตามท่ีกาํหนด พรอมท้ังปรับปรุงแกไข จากน้ันจึงนําไปเปน

ขอมูลจําลองเพื่อใชในการทดสอบ

ตารางที่ 1

การออกแบบชุดขอมูลจําลองเพื่อใชในการทดสอบ

 

 

  

  

  10   10   

 
10   10   
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ตารางที่ 2

ตัวอยางฟอรมบันทึกชุดขอมูลจําลอง: (ประเภทที่1) ขอมูลภายใตหลักการเอ็มทีเอ็นซีและเจสัน

 

  

1 

 Environment/ Air/ AverageCO2/ THA/ ChiangMai/ AmphoeMueang/ 
INTNINLab 

 {“value” : 900, “Unit” : “ppm” , “dateTime” : “2017-03-05 02:20:14”} 

  ppm  

 INTNIN Laboratory 

 

, , 

,  

2 … … 

… … … 

 2 ทดสอบการสื่อความหมายของชุดขอมูล

          ในการทดสอบการส่ือความหมายและการนําไปใชของชุดขอมูลท่ีมีหัวขออยูภายใตหลักการ    

เอ็มทีเอ็นซีและขอความอยูในรูปเจสัน ผูวิจัยไดทดสอบบนผูใชขอมูล  จํานวน 20 คน ซึ่งแบงเปนสองกลุมคือ

  2.1  ผูใชขอมูลที่เขาใจหลักการเอ็มทีเอ็นซีและรูปแบบขอมูลแบบเจสัน จํานวน 10 คน

  2.2 ผูใชขอมูลที่ไมมีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับหลักการเอ็มทีเอ็นซีและรูปแบบขอมูลแบบเจสัน 

จํานวน 10 คน

  ผูวจิยัไดออกแบบการทดสอบบนผูใชขอมูลท้ังสองกลุม โดยกําหนดใหผูใชทัง้สองกลุมทําหนาท่ี

เปนผูบอกรบัขอมลู โดยขอมลูทีถ่กูเผยแพรจะเปนขอมลูจากชุดขอมลูจาํลองท่ีไดสรางข้ึนในขัน้ตอน กอนหนา 

โดยท่ีแตละชุดขอมูลจะถูกปกปดรายละเอยีดบางสวนซ่ึงรายละเอยีดท่ีปกปดประกอบดวย  วตัถุประสงคของ

ขอมลู ผูเผยแพรและผูบอกรับทีค่าดหวงั โดยกําหนดใหกลุมทดสอบเปนผูเตมิรายละเอยีดน้ันแทน เพือ่ทดสอบ

วาผูใชจะมีอัตราการตอบถูกเปนเทาใดเพื่อวัดความเขาใจในความหมายของชุดขอมูล เมื่ออานจาก “หัวขอ” 

และ “ขอความ” โดยตารางที่ 3 เปนรายละเอียดของการทดสอบชุดขอมูลที่สรางขึ้นซึ่งแยกประเภทชุดขอมูล

ตามตารางที่ 1 บนผูใชทั้งสองกลุมซ่ึงประกอบดวยผูใชขอมูลท่ีเขาใจหลักการเอ็มทีเอ็นซีและเจสันและผูใช

ขอมูลท่ีไมมีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับหลักการเอ็มทีเอ็นซีและเจสัน ดังน้ัน การทดสอบทั้งหมดจึงถูกออกแบบ

ใหเปน 8 ประเภท ซึ่งแตละประเภทประกอบดวยสองสวนคือ  1) การสื่อ ความหมายของขอมูลหรืออัตราสวน

จาํนวนผูใชขอมลูทีเ่ขาใจความหมายและวตัถปุระสงคของขอมลู โดยคิดจากจาํนวนผูตอบแบบทดสอบไดถกูตอง 

(แบบทดสอบ) และ 2) ความงายตอการนําขอมูลไปใชงาน (แบบสอบถาม)
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ตารางที่ 3

ประเภทของการทดสอบ

 3. การวิเคราะหและการแปลผลขอมูลการทดสอบ

  ในการทดสอบความเขาใจในขอมูลของผูใชหรือการส่ือความหมายของขอมูล โดยใหผูใชเปน    

ผูกรอกรายละเอยีดของขอมูลเทยีบกบัเฉลยทีป่ดไว หากคาํตอบตรงกบัเฉลยมากกวารอยละ 80 จะถอืวาผูใช

ตอบไดถูกตอง โดยมีเกณฑการแปลผลดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4

การแปลผลการทดสอบ

  

 

 40  

 40 - 49  

 50 - 69  

 70 - 79  

 80   
 

 สําหรับแบบสอบถามความงายตอการนําขอมูลไปใชงานและความยืดหยุนของหัวขอตอการใชงาน

รวมกบัอักขระตัวแทนเมือ่ขอมลูถกูกาํหนดใหอยูภายใตหลกัการเอม็ทเีอน็ซแีละรูปแบบเจสัน ไดถกูออกแบบ

ใหใชมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert scale) 5 ระดับ โดยแปลผลดังตารางที่ 5

  

   

  
 1 (  1)  1 (  3) 

 2 (  2)  2 (  4) 

 

 1 (  5)  1 (  7) 

 2 (  6)  2 (  8) 
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ตารางที่ 5

การแปลผลแบบสอบถาม

  

1.00 – 1.49  

1.50 - 2.49  

2.50 - 3.49  

3.50 - 4.49  

4.5 - 5.0  

ผลการวิจัย
 หลังจากดําเนินการวิจัยดังที่ไดกําหนดไวในขั้นตอนกอนหนา ผูวิจัยไดแบงผลของการวิจัยออกเปน

สองสวนโดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ผลการทดสอบการสื่อความหมายของขอมูล (วิเคราะหจากผลการทดสอบ)

 2. ผลการสํารวจความงายตอการนําขอมูลไปใชงานตอและความยืดหยุนของหัวขอท่ีอยูภายใต

หลักการเอ็มทีเอ็นซีตอการใชงานรวมกับอักขระตัวแทน (วิเคราะหจากผลของแบบสอบถาม) โดยผลการ

ทดสอบการสื่อความหมายของขอมูลเปนดังภาพที่ 3 ซึ่งแบงการทดสอบออกเปน 8 ประเภท ดังที่กําหนดไว

ในตารางที่ 3 โดยสามารถแสดงเปนผลรวมของการตอบแบบทดสอบจากกลุมผูใชขอมูลทั้งสองกลุมได             

ดังตารางท่ี 6 ขณะท่ีผลการสํารวจความงายตอการนําขอมูลไปใชงานตอและความยืดหยุนของหัวขอท่ีอยู  

ภายใตหลักการเอ็นทีเอ็นซีตอการใชงานรวมกับอักขระตัวแทน ไดวากลุมผูใชขอมูลใหผลคะแนนเฉล่ียเปน 

4.60 จาก คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ที่คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 
 

 
ภาพที่ 3: ผลการทดสอบการสื่อความหมายของชุดขอมูล
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ตารางที่ 6

ผลรวมของจํานวนแบบทดสอบที่ผูถูกทดสอบกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ตอบไดถูกตอง

  

   

  17  20 (  85) 7  20 (  35) 

เจ  
14  20 (  70) 5  20 (  25) 

 
อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัยดังภาพที่ 3 และตารางท่ี 6 แสดงใหเห็นวา ขอมูลที่มีหัวขออยูภายใตหลักการ             

เอ็มทีเอ็นซีและมีขอความอยูในรูปแบบเจสัน (การทดสอบประเภทที่ 1 และ 2) สามารถแสดงความหมาย    

ของขอมูลใหผูใชเขาใจไดในระดบัดีมาก ซึง่อัตราการตอบถกูสูงถึงรอยละ 85 อกีท้ังมคีวามคิดเหน็ของผูใชตอ

ความงายในการนําขอมูลไปใชงานและบอกรับขอมูลรวมกับการใชอักขระตัวแทนในระดับงายมาก โดยมีขอ

สังเกตคือจากภาพที่ 3 จะเห็นไดวาผูใชขอมูลทั้งสองกลุมสามารถเขาใจความหมายและวัตถุประสงคของ

ขอมลูไดใกลเคยีงกันและอยูในระดบัทีส่งู แมวากลุมผูใชขอมลูกลุมทีส่องไมมพีืน้ฐานความรูเกีย่วกับหลกัการ

เอ็มทีเอ็นซีและเจสัน ซึง่แสดงใหเห็นวาการใชหลักการเอ็มทีเอ็นซีรวมกับเจสนัชวยเพิม่การสือ่ความหมายของ

ขอมูลไดถึงแมผูบอกรับไมเคยทราบหลักการการกําหนดรูปแบบของหัวขอและขอความใดๆ มากอนสําหรับ

ขอมูลท่ีมหีวัขออยูภายใตหลักการเอม็ทีเอ็นซีแตขอความไมขึน้กับหลกัการใดๆ  (การทดสอบประเภทท่ี 5 และ 

6) ยังคงแสดงความหมายของขอมูลใหผูใชเขาใจไดในระดับดี ซึ่งยังคง มรีะดับมากกวาชุดขอมูลท่ีหัวขอและ

ขอความไมตั้งอยูบนหลักการใดๆ และจากการที่การทดสอบประเภทที่ 3, 4, 7 และ 8 ซึ่งเปนการทดสอบที่

หัวขอไมอยูภายใตหลักการเอ็มทีเอ็นซี ไดคะแนนที่ตํ่ากวาการทดสอบที่เหลือ แสดงใหเห็นวาหลักการเอ็มที

เอ็นซีมีนํ้าหนักตอการเขาใจความหมายและวัตถุประสงคของขอมูลในระดับคอนขางมาก จากการทดสอบ

ทั้งหมดจึงแสดงใหเห็นวาการใชหลักการเอ็มทีเอ็นซีรวมกับการกําหนดรูปแบบขอความใหเปนแบบเจสัน      

ชวยเพิม่ความสามารถในการแสดงความหมายของขอมลูอยางมนียัสําคญั เหตุผลเนือ่งมาจากหลกัการเอ็มทเีอน็ซี

กําหนดใหผูเผยแพรตองระบุหัวขอที่ประกอบดวยวัตถุประสงคของขอมูล แหลงกําเนิดของขอมูล รวมท้ัง          

ผูเปนเจาของขอมูล ซึ่งเพียงพอตอการนําขอมูลไปใชงานในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือระบบอัจฉริยะ

ตางๆ และดวยความสามารถในการแสดงความหมายและวัตถุประสงคของขอมูล ของหัวขอท่ีอยูภายใต       

หลักการเอ็มทีเอ็นซีนี้จึงทําใหผู บอกรับสามารถบอกรับขอมูลรวมกับอักขระตัวแทนไดโดยงายและ                     

เกิดความผิดพลาดนอย จึงสงผลใหผลสํารวจความยาก-งายตอการบอกรับขอมูลรวมกับอักขระตัวแทนจาก

ขอมูลที่ตั้งอยูบนหลักการที่นําเสนอ ไดคะแนนเฉลี่ยสูงถึง 4.60 จาก คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ที่คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.50 
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สรุป
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบการสื่อความหมายและการใชงานขอมูลสาธารณะที่เผยแพร

ผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีที่หัวขออยูภายใตหลักการเอ็มทีเอ็นซีและขอความอยูภายใตรูปแบบเจสัน                    

ผลการวิจยัพบวา ชดุขอมลูทีม่หีวัขอและขอความอยูภายใตหลกัการดังกลาว สามารถสือ่ความหมายใหผูใชขอมลู

เขาใจถึงรายละเอียดของขอมูลอยูในระดับดีมากและงายตอการบอกรับขอมูลรวมกับอักขระตัวแทน ซึ่งได

คะแนนเฉลี่ยเปน 4.60 จาก คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ที่คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 โดยตางจากชุดขอมูล    

ทีห่วัขอและขอความไมอยูภายใตหลกัการใดๆ ทีส่ือ่ความหมายไดนอยสําหรับงานวิจยัในอนาคต ผูวจิยัเห็นวา

ควรเปรียบเทียบหลักการที่นําเสนอกับมาตรฐานของขอความที่อยูในรูปแบบอื่น เชนขอความที่อยูในรูปแบบ

เอก็ซเอม็แอล ทัง้ในดานของการส่ือความหมาย ขนาดความรวดเร็วในการส่ือสารและการใชทรัพยากรเปนตน

กิตติกรรมประกาศ
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1.  ขอมูลเบื้องตนของวารสาร
 1.1 วัตถุประสงค
  1) เพ่ือเปนส่ือกลางในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสรางสรรค           
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในสาขาวิชาการบรหิารธรุกิจและการจัดการ รฐัศาสตรและรฐัประศาสนศาสตร 
นิเทศศาสตร ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                  
ที่มีคุณภาพซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือ                        
สรางองคความรูใหม และประโยชนในเชงิปฎิบตั ิทีน่กัปฎบิตัสิามารถนาํไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทัง้ภาครฐั        
ภาคธุรกิจและภาคสังคมและชุมชน
  2) เพ่ือสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิจัย         
นกัวิชาการ และนักศึกษา
 1.2 ขอบเขตเนื้อหา  ประกอบดวย  
  1) บริหารธุรกิจและการจัดการ  
  2) รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
  3) นิเทศศาสตร  
  4) ศิลปศาสตร 
  5) เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  6) สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 1.3 กําหนดตีพิมพเผยแพร
    วารสารวชิาการมหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรนเริม่ตพีมิพเผยแพรมาตัง้แตป พ.ศ. 2550  โดยจัดทํา
เปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป)  
  1) ฉบับที ่1  เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม
  2) ฉบับที่ 2   เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน
  3) ฉบับที่ 3  เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน
  4) ฉบับที่ 4   เดือนตุลาคม  - เดือนธันวาคม
2. นโยบายการพิจารณารับตีพิมพผลงาน
 2.1 คําแนะนําทั่วไป
  1) ผลงานที่เสนอตีพิมพตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร หรือส่ิงพิมพใดมากอน                    
(ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ)
  2) ผลงานทีเ่สนอตพีมิพตองไมอยูในระหวางการพจิารณารอตพีมิพในวารสารหรอืสิง่ตพีมิพอืน่ใด
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  3) กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผูเขียนตอง
แสดงใหเห็นวาบทความท่ีสงมาไดมีสวนเพ่ิมเติมหรือขยายจากบทความเดิม  นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุ   
ในบทความวาไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
  4) ทัศนะและขอคิดเห็นใดๆ ในบทความถือเปนทัศนะของผูเขียน กองบรรณาธิการไมจําเปน
ตองเหน็พองดวยกับทัศนะเหลาน้ันและไมถอืวาเปนความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ กรณีมกีารฟองรอง
เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
  5) ลิขสิทธบทความเปนของผู เขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการสงวนสิทธ์ิ             
ตามกฎหมาย การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปน             
ลายลักษณอักษร
 2.2 ประเภทผลงานที่รับตีพิมพ
  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาตีพิมพบทความท้ังภาษาไทยและ         
ภาษาอังกฤษ  ดังนี้
  1) บทความวิชาการ (Academic Article) 
  2) บทความวิจัย (Research Article) 
  3) บทความปริทัศน (Review Article) 
  4) บทวิจารณหนังสือ (Book Review) 
 2.3 การพิจารณากลั่นกรองบทความ
  1) บทความท่ีจะไดรบัพิจารณาตพีมิพ ตองเปนบทความท่ีแสดงใหเห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ
และมีประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพ่ือใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม และประโยชน  
ในเชิงปฎบิตัทิีน่กัปฎิบตัสิามารถนําไปประยุกตใชทัง้ในภาคสวนตาง  ๆทัง้ภาครฐั ภาคธรุกจิ  และภาคสังคมและชมุชน
  2) บทความท่ีจะไดรบัการตพีมิพตองผานกระบวนการกล่ันกรองจากผูทรงคณุวุฒ ิ(Peer Review)     
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทานและไดรับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
 2.4  กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review)
  1) กองบรรณาธกิารจะแจงใหผูเขียนทราบเมือ่กองบรรณาธกิารไดรบับทความเรยีบรอยสมบรูณ
  2) กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความวาอยูในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม รวมถึง
คุณภาพทางวิชาการและประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและปฎิบัติ
  3) ในกรณทีีก่องบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรบับทความไวพจิารณาตีพมิพ กองบรรณาธิการ
จะดาํเนินการสงบทความเพ่ือกล่ันกรองตอไป โดยจะสงใหผูทรงคณุวุฒใินสาขาวิชาทีเ่ก่ียวของ จาํนวน 2 ทาน
ประเมินคุณภาพของบทความวาอยูในเกณฑที่เหมาะสมจะลงตีพิมพหรือไมโดยกระบวนการกล่ันกรองนี้        
ทั้งผูทรงคุณวุฒิและผูเขียนจะไมทราบขอมูลของกันและกัน (Double-Blind Process)
  4) เมื่อผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแลว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตาม          
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิวาบทความนั้น ๆ ควรนําลงตีพิมพหรือควรจะสงใหผูเขียนแกไขแลวสงให         
ผูทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่ง หรือปฎิเสธการตีพิมพ
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3. ขอกําหนดตนฉบับ
 3.1 การจัดพิมพตนฉบับ
  1) ผลงานที่เสนอพิจาณาตีพิมพควรมีความยาวประมาณ 5 - 10 หนากระดาษ A4 
  2) บทความภาษาไทย พิมพดวย Font Angsana New ขนาดตัวอักษร 16 Point บทความ   
ภาษาอังกฤษ พิมพดวย Font Time New Roman ขนาดตัวอักษร 12 Point
  3) ระยะขอบกระดาษ 1 นิ้ว (เทากันทุกดาน)
  4) หมายเลขหนา ใหใสไวตําแหนงดานบนขวา ตั้งแตตนจนจบบทความ
  5) ชื่อเรื่องบทความ ขนาดตัวอักษร 18 Point (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหนากระดาษ
  6) บทคดัยอภาษาไทย ความยาว 1 ยอหนา (250 คาํ) ขนาดตัวอกัษร 16 Point พมิพ 1 คอลัมน
และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
  7) บทคัดยอภาษาอังกฤษ ความยาว 1 ยอหนา (250 คํา) ขนาดตัวอักษร 16 Point  พิมพ           
1 คอลัมน และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
  8) เนื้อหาพิมพ 1 คอลัมน  ขนาดตัวอักษร 16 Point
  9) ชื่อและหมายเลขกํากับตาราง  ขนาดตัวอักษร 14 Point (ตัวหนา) ใหพิมพไวบนตาราง          
จัดชิดซาย ใตตารางบอกแหลงที่มา จัดชิดซาย
  10) ชือ่ภาพและหมายเลขกํากบัภาพ  ชือ่แผนภมูแิละหมายเลขกาํกบัแผนภมู ิขนาดตวัอกัษร 14 
Point (ตัวหนา) ใหพิมพไวใตภาพ  (ควรเปนภาพที่ชัดเจน และควรแนบ File ภาพมาดวย)
  11) แผนภูม ิจดัก่ึงกลางหนากระดาษ  ใตภาพ  แผนภูมบิอกแหลงท่ีมา จดัก่ึงกลางหนากระดาษ 
  12) ชื่อบรรณานุกรม/เอกสารอางอิง  ขนาดตัวอักษร 16 Point (ตัวหนา) จัดชิดซาย สวนเนื้อหา
บรรณานุกรม/เอกสารอางอิง ขนาดตัวอักษร 16 Point พิมพ 1 คอลัมน
  13) พิมพชื่อและนามสกุลของผูเขียนทุกคน พรอมระบุคุณวุฒิสูงสุด ตําแหนงทางวิชาการ           
(ถามี) ตําแหนงงาน และหนวยงานที่สังกัด หรือสถานศึกษา และแนบ File .jpg  ภาพถายผูเขียนมาดวย
  14) ผูเขียนตองตรวจสอบความถูกตองของการพิมพตนฉบับ เชน ตัวสะกด วรรคตอน และ      
ความสละสลวยของการใชภาษา
 3.2 สวนประกอบของบทความ
  1) บทความวิชาการ  หัวขอและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ตองการนําเสนอใหชัดเจนและมีลําดับ
เน้ือหาทีเ่หมาะสมเพ่ือใหผูอานสามารถเขาใจไดชดัเจน รวมถงึมีการใชทฤษฎวีเิคราะหและเสนอแนะประเด็น
อยางสมบูรณ   โดยควรมีองคประกอบดังตอไปนี้ (สามารถมีหัวขอหรือองคประกอบที่แตกตางได)
   (1) ชื่อเรื่อง (Title)
   (2) บทคัดยอ (Abstract)
                 สรุปเนื้อหาของบทความใหไดใจความชัดเจน   กําหนดใหมีทั้งบทคัดยอภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา ไมเกิน 250 คํา
   (3) คําสําคัญ  (Keyword)
    ระบุคําที่เปนคําสําคัญของเนื้อหาเหมาะสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมูล
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   (4) บทนํา (Introduction)
    เปนสวนแนะนําและปูพืน้เร่ืองเพ่ือใหผูอานทราบขอมูลเบือ้งตนของเน้ือหา เปนการจงูใจ
ใหผูอานเกิดความสนใจในเรื่องนั้น ๆ 
   (5) เนื้อหา (Body of Text)
                      เปนสวนหลักของเนื้อหาบทความ การจัดลําดับเนื้อหา ควรมีการวางแผนจัดโครงสราง
ของเน้ือหาท่ีนาํเสนอใหเหมาะสมกบัธรรมชาตขิองเน้ือหาน้ัน การนําเสนอเนือ้หาควรมคีวามตอเน่ืองเพ่ือชวย
ใหผูอานเขาใจสาระนั้นไดโดยงาย
   (6) สรุป (Conclusion)
                เปนการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอยางชัดเจน และกระชับโดยมีการสรุป
ปดทายเนื้อหาที่เราไดนําเสนอไปแลวามีผลดีหรือผลเสียอยางไร 
   (7) เอกสารอางอิง (Reference)
                     เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบ APA (American Psychological Association) 
 2) บทความวจิยั  ควรมกีารนาํเสนอผลการวจิยัทีไ่ดรบัอยางเปนระบบ และมอีงคประกอบดงัตอไปน้ี
  (1) ชื่อเรื่อง (Title)
                ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพชื่อเรื่องเปนภาษาไทยและตามดวย
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดตอมา
  (2) บทคัดยอ (Abstract)
                กาํหนดใหมทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา 
ไมเกิน 250 คาํ (การเขยีนบทคดัยอ คอื การสรปุสาระสาํคัญของเรือ่งโดยเฉพาะวตัถุประสงค วธีกีาร และผลการวจิยั)
  (3) คําสําคัญ  (Keyword)
                ระบุคําที่เปนคําสําคัญของเนื้อหาเหมาะสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมูล
  (4) บทนํา  (Introduction)
                เปนการอธิบายถึงที่มาและความสําคัญของปญหาและเหตุผลที่นําไปสูการวิจัยมีขอมูล   
ทางวิชาการสนับสนุนหรือโตแยง รวมถึงแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ 
  (5) วัตถุประสงค (Research Objectives)
                ระบุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการวิจัย
  (6) ทบทวนวรรณกรรม (Literature Reviews) นําเสนอแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของที่นําไปสู
กรอบแนวคิดในการวิจัย
  (7) วิธีการวิจัย (Research Methodology)
                อธิบายถึงกระบวนการดําเนินการวิจัยอยางละเอียดและชัดเจน
  (8) ผลการวิจัย (Results)
                เสนอผลการวิจัยที่ตรงประเด็นตามลําดับขั้นของการวิจัย การใชตารางหรือแผนภูมิ                  
ไมควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะหผลที่คนพบอยางชัดเจน
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  (9) อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
                ผสมผสานปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยใหเขากับหลักทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัย      
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยใหสอดคลองกับประเด็นปญหาการวิจัย
  (10) สรุป (Conclusion)
                สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะที่จะนําผลการวิจัยนั้นไปใชประโยชน
  (11) เอกสารอางอิง (Reference)
   เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบของ APA (American Psychological Association) 
 3.3 การอางอิง
  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนใชรูปแบบการอางอิงของ  APA (American               
Psychological Association)
  1) การอางอิงในเนื้อหาใหใชรูปแบบ ดังนี้
   (ชื่อ-นามสกุลผูแตง, ปที่พิมพ, เลขหนา)
           ตัวอยาง
           (เกียรติศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2546, 64)
  2) เอกสารอางอิงทายบทใหใชรูปแบบ ดังนี้
          (1) หนังสือ           
    ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
    ตัวอยาง
    Bolinger, D. (1977). The Form of Language. London: Longmans.
                           (2) บทความจากวารสาร
    ชื่อผูแตง.(ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปที่(ฉบับที่), เลขหนาที่อางถึง
    ตัวอยาง
                  Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and The Hiring Process in Organizations. 
      Consulting Psychology Journal: Practice and Research. 45(2), 10-36.
           (3) วิทยานิพนธ
                 ชือ่ผูแตง. (ปทีพ่มิพ). ชือ่วิทยานิพนธ. วทิยานิพนธปริญามหาบัณฑิต   ชือ่มหาวิทยาลัย.
                 ตวัอยาง
                 สรรพงษ จันทเลิศ. (2546). การสรางเว็บไซตทองเที่ยวของจังหวัดเชียงราย. 
      วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
           (4)  เว็บเพจ
                 ชือ่ผูแตงหรือ่หนวยงานเจาของเวบ็ไซต. (ปทีจ่ดัทาํ). ชือ่เรือ่ง. สบืคนเม่ือ วนัที ่เดอืน ป, 
      จาก URL.htpp://www.businesstgai.co.th/content.php?data=407720-opinion.
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     ตัวอยาง
                 ชวนะ ภวภานนัท. (2548). ธรุกจิสปาไทยนากาวไกลไปกวานี.้ สบืคนเม่ือ 25 ธนัวาคม 
        2548, จาก htpp://www.businesstgai.co.th/content.php?data=407720-.opinion, 
     American Psychological Association. (1999). Electronic preference formats 
        recommended by the American Psychological Association.   
        retrieved July  18, 1999, from: http://www.apa.org/journals/webref.html. 

4.  การสงตนฉบบั
 ผูเขยีนสงตนไฟลตนฉบบับทความ (Microsoft Word) และแบบฟอรมนาํเสนอบทความเพือ่พจิารณา
ตีพิมพไดที่ทางอีเมลที่: wanichakorn.kk@feu.edu หรือทางระบบ Online Submissions ที่ https://www.
tci-thaijo.org/index.php/FEU/pages/view/online_submissions

5.  การตดิตามอานผลงานทีร่บัการพจิารณาตพีมิพในวารสาร
 ผูเขียนที่ผลงานไดรับพิจารณาตีพิมพในวารสาร สามารถติดตามอานผลงานดังกลาวไดจาก         
วารสารฉบับอิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซตของวารสาร (URL: http://journal.feu.ac.th) รวมทั้งจากระบบ                
การจัดการวารสารออนไลน Thai Journal Online: ThaiJo (URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/
FEU)  สําหรับผูเขียนที่ตองการวารสารฉบับพิมพ  ผูเขียนตองติดตอกองบรรณาธิการเพ่ือส่ังจองวารสาร        
ลวงหนากอนเวลากําหนดออกของวารสารฉบับนั้นๆ โดยอัตราจําหนายวารสารของแตละฉบับจะคิดราคา      
ตอเลมตามทีโ่รงพิมพเสนอมายงักองบรรณาธกิาร และคาจัดสงวารสารจะคดิคาจัดสงทางไปรษณยีแบบสิง่พิมพ
ในราคาเลมละ 25 บาท
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                                                วันที่ ……….เดือน………....…….พ.ศ……….

เรียน   บรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………………………………………….
 (Mr./Mrs./Ms.)……………………………………………………………………………………………….
คุณวุฒิสูงสุด และสถานศึกษา ………………………………………………………………..…………………….…
ตําแหนง/ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี)…………………………………………………………………...……………..
สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา…………………………………………………………………………………...………..
ขอสงบทความชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)………………………………………………………………………...............….
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………….....………….

ประเภทบทความที่สง  (   )   บทความวิชาการ (Academic article)  (    )  บทความวิจัย (Research article) 
     (   )  บทความปริทัศน (Review article)     (    )  บทวิจารณหนังสือ (Book review)
                                      กรณีเปนบทความที่เสนอเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ โปรดระบุ ดังนี้
     (   )  บทความวิจัย          (   ) บทความวิชาการ 
     ชื่อหลักสูตร...............................................................................................................
                                      มหาวิทยาลัย ............................................................................................................
           โดยมี...................................................................................เปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก
                                      หนวยงานที่สังกัดของอาจารยที่ปรึกษา………………………………………………......
     ทั้งนี้ไดสอบปากเปลาวิทยานิพนธผานแลวเมื่อวันที่……….เดือน.………..… พ.ศ……...
ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก ……………………........……..….หมูที่……ซอย…………...………...................…
ถนน…………………...…………..ตําบล/แขวง………..………………อําเภอ/เขต…………...……………….……
จังหวัด...........................................................................................................รหัสไปรษณีย..............................
โทรศัพท………………..................…โทรศัพทมือถือ……………..................……โทรสาร………………..............
E-mail………………………………………………………………………………………………..………………….
ขาพเจาขอรับรองวาบทความนี้   (   )  เปนผลงานของขาพเจาเพียงผูเดียว
       (   )  เปนผลงานของขาพเจาและผูที่ระบุชื่อในบทความ
 บทความนีไ้มเคยตีพมิพในวารสารใดมากอน และไมอยูในระหวางกระบวนการพิจารณาตพีมิพในวารสารอ่ืน          
รวมท้ังจะไมนําสงไปเพ่ือพิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น ๆ อีกนับจากวันท่ีขาพเจาไดสงบทความฉบับน้ีมายัง                  
กองบรรณาธิการวารสารวชิาการมหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน ขาพเจาและผูเขียนรวมยอมรับหลกัเกณฑการพิจารณา
ตนฉบบั ทัง้ยนิยอม ใหกองบรรณาธกิารตรวจแกตนฉบบัตามท่ีเหน็สมควร พรอมนีข้อมอบลิขสทิธิบ์ทความทีไ่ดรบัการ
ตีพิมพใหแกมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน กรณีมีการฟองรองเร่ืองการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับภาพ แผนภูมิ  ขอความ
สวนใดสวนหน่ึง และ/หรือขอคิดเห็นท่ีปรากฎในบทความใหเปนความรับผิดชอบของขาพเจาและผูเขียนรวมแตเพียง
ฝายเดยีว
          
          ลงชื่อ ...................................................
                                                            (                                              )
                                                                                              ............./................../.............   

แบบฟอรมนาํเสนอบทความเพ่ือพจิารณาตพีมิพเผยแพรในวารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน






