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บทบรรณาธิการ


6

 บทความวิจัย

การเปรียบเทียบเทคนิคสําหรับจําแนกประเภท 7
ยีนเชื้อเด็งกีไวรัสบนพื้นฐานโคดอนยูสเอส
ภานุวฒ
ั น เมฆะ คึกฤทธิ์ โอสถานันตกลุ
และ ณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ
20
การใชเสียงควบคุมอุปกรณไฟฟาดวย
แอนดรอยดและไมโครคอนโทรลเลอร
ธานิล มวงพูล และ อวยไชย อินทรสมบัติ

31
เครื่องมือควบคุมการปรับแตงแมแบบ
เว็บแอปพลิเคชันแบบไดนามิค
นวลศรี เดนวัฒนา มาโนชญ ใจกวาง
และ ณัฐพร ภักดี
การพัฒนารูปแบบทางเลือกสําหรับอีเลิรน นิง่ 44
ในยุคสังคมออนไลน
อรรถวิท ชังคมานนท
และ กองกาญจน ดุลยไชย
57
การหาคาอัตราการงอกของเมล็ดขาว
ดวยวิธีการประมวลผลภาพ
ปวีณ เขื่อนแกว และ อรอุมา พราโมต
การเปรียบเทียบผลการอานรหัสแทงกับ 70
อารเอฟไอดียา นความถีส่ งู ยิง่ ในสายรัดขอมือ
บัณฑิต สําหรับการซอมและรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
สนิท สิทธิ และ สมชาย อารยพิทยา

การสรางตัวควบคุมอัตโนมัตดิ ว ยการหาคาเหมาะ 87
ที่สุดของการเคลื่อนที่กลุมอนุภาคบนพื้นฐาน
ตัวควบคุมพีไอดีสําหรับระบบสงกําลังไฟฟา
สองพื้นที่
จิตสราญ สีกูกา และคณะ
98
ตัวกรองคัดเลือกลักษณะเฉพาะสําหรับ
การจําแนกขอมูลเพื่อการประยุกตใชบนระบบ
อินเทอรเน็ตของทุกสิ่ง
พาสน ปราโมกขชน และ พันธุป ต ิ เปย มสงา
การพัฒนาระบบโถปสสาวะอัจฉริยะออนไลน
สําหรับการใชงานภายในองคกรขนาดเล็ก
กิติศักดิ์ โอสถานันตกุล
และ ภัทรมน วุฒิพิทยามงคล

114

125
ระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียน
โดยอุปกรณอัจฉริยะ
กองกาญจน ดุลยไชย อรรถวิท ชังคมานนท
และ อิทธิพงษ เขมะเพชร
การแบงปนขอมูลดวยโปรโตคอลเอ็มคิวทีที
134
ภายใตขอความแบบเจสันและหัวขอแบบ
เอ็มทีเอ็นซี
นษิ ตันติธารานุกลุ และ กิตติกร หาญตระกูล
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เจาของ:
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ความเปนมา:
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเริ่มตีพิมพเผยแพรมาตั้งแตป พ.ศ. 2550 โดยจัดทําเปน
ราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ป) ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน และ ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม –
เดือนพฤษภาคม ตอมาในป พ.ศ. 2558 วารสารไดเปลี่ยนกําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป)
โดยเริ่มตั้งแตวารสารปที่ 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
กําหนดออกอีกครั้ง โดย เริ่มฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม - มีนาคม และไปสิ้นสุดฉบับที่ 4 ในเดือนตุลาคม –
ธันวาคม
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนจัดพิมพบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจยั
(Research Article) บทความปริทัศน (Review Article) และบทวิจารณหนังสือ (Book Review) ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษโดยผานกระบวนการกลั่นกรองของผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
จํานวน 2 ทาน ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับใหอยูในฐานขอมูล
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
วัตถุประสงค:
1. เพือ่ เปนสือ่ กลางในการตีพมิ พเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั และงานสรางสรรคทงั้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร นิเทศศาสตร
ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทมี่ คี ณ
ุ ภาพซึง่ สามารถ
แสดงถึงประโยชนทงั้ ในเชิงทฤษฎีเพือ่ ใหนกั วิจยั สามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใ หม และประโยชนใน
เชิงปฎิบตั ทิ นี่ กั ปฎิบตั สิ ามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคมและชุมชน
2. เพือ่ สงเสริมการศึกษาคนควาวิจยั และนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิจยั นักวิชาการ
และนักศึกษา
ขอบเขต:
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาบทความวิชาการ (Academic Article)
บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน (Review Article) บทวิจารณหนังสือ (Book Review)
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใตเงื่อนไขวาจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร หรือสิ่งพิมพใด
มากอน (ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ) และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอื่น
กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผูเขียนตองแสดงใหเห็นวา

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

3

ปที่ 11 ฉบับพิเศษ สิงหาคม 2560

»‚·Õè 11 ©ºÑº¾ÔàÈÉ (ÊÔ§ËÒ¤Á 2560)

บทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุในบทความวา
ไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจะครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้
บริหารธุรกิจและการจัดการ
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
นิเทศศาสตร
ศิลปศาสตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

•
•
•
•
•
•

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:
ศาสตราจารย ดร. ปรัชญา เวสารัชช
ศาสตราจารย ดร. สุวิมล วองวานิช
รองศาสตราจารย ดร. วิชัย แหวนเพชร
ที่ปรึกษา:
ดร. กิตติพัฒน สุวรรณชิน
บรรณาธิการ:
ดร. ฉัตรทิพย สุวรรณชิน
กองบรรณาธิการ:
ศาสตราจารย ดร. เกตุ กรุดพันธ
รองศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ ลีสุวรรณ
รองศาสตราจารย ดร. พีรพล ศิริพงศวุฒิกร
รองศาสตราจารย ดร. วิภาวี ธรรมาภรณพิลาศ
รองศาสตราจารยเอมอร ชิตตะโสภณ
รองศาสตราจารยวรรณวดี มาลําพอง
รองศาสตราจารยอรพิณ สันติธีรากุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐิติรัตน เชี่ยวสุวรรณ
ดร. พัชรีวรรณ กิจมี
นางสาววณิชากร แกวกัน
กองจัดการ:
นางสาววณิชากร แกวกัน
นางสาวกมลรัตน เชื้อเสือนอย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ขาราชการบํานาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ขาราชการบํานาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
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นางสาวมณศิกาญจ เตปา
นางสาวกรรณิการ ปอกนันตา
กําหนดออก:
กําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม
ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

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
 ทัศนะและขอคิดเห็นใดๆ ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนเปนทัศนะของผูเ ขียน

กองบรรณาธิการไมจําเปนตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลานั้นและไมถือวาเปนความรับผิดชอบ
ของกองบรรณาธิการ
 ความรับผิดชอบดานเนื้อหาและการตรวจรางบทความแตละบทเปนของผูเขียนแตละทาน
กรณีมีการฟองรองเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
 ลิขสิทธิ์บทความเปนของผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ไดรับการสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย
การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปน
ลายลักษณอักษร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับให
อยูในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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รายนามคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ประจําฉบับ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐิติรัตน เชี่ยวสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยสุทธิกานต บอจักรพันธ
อาจารย ดร. กิตติกร หาญตระกูล
อาจารย ดร. กิติศักดิ์ โอสถานันตกุล
อาจารย ดร. ธนาวุฒิ ธนวาณิชย
อาจารย ดร. บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ
อาจารย ดร.พรอมพงศ สุกัณศีล
อาจารย ดร. พลกฤษณ ทุนคํา
อาจารย ดร. พาสน ปราโมกขชน
อาจารย ดร. ยุพดี หัตถสิน
อาจารย ดร. สุธาสินี ฉิมเล็ก
อาจารย ดร. สุพัฒนวรี ทิพยเจริญ
อาจารย ดร. สถาพร พรหมวงศ
อาจารย ดร. สมคิด สุทธิธารธวัช
อาจารย ดร. สายัณห อุนนันกาศ
Dr. Séamus Lyons
อาจารยจิตดํารง ปรีชาสุข
อาจารยมนตรี แสงสุริยันต
อาจารยอรอุมา พราโมต
อาจารยอวยไชย อินทรสมบัติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ขาราชการบํานาญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

6

ปที่ 11 ฉบับพิเศษ สิงหาคม 2560

º·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
เรียนทานผูอานทุกทาน
วารสารวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ฟาร อี ส เทอร น ป ที่ 11 ฉบั บ พิ เ ศษ เดื อ นสิ ง หาคม 2560 นี้
กองบรรณาธิการไดมีความรวมมือดานการคัดเลือกผลงานจากการประชุมวิชาการ 2016 International
Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) เพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ฟารอสี เทอรน ฉบับพิเศษ โดยคัดเลือกบทความทีส่ อดคลองตามขอบเขตเนือ้ หาของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ฟารอสี เทอรน และผูเ ขียนจะตองปรับปรุงเพิม่ เติมเนือ้ หาบทความอยางนอยรอยละ 25 กอนสงเขากระบวนการ
Peer Review ของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
บทความในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ฉบับพิเศษนี้ ประกอบดวยบทความจํานวน
11 บท สวนใหญมีเนื้อหาเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ บทความเรื่อง การพัฒนารูปแบบทางเลือก
สําหรับอีเลิรนนิ่งในยุคสังคมออนไลน และบทความเรื่อง ระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณ
อัจฉริยะ เปนตน กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวาผูอานจะไดรับสารประโยชนจากบทความในวารสาร
ฉบับพิเศษนี้ และใครขอขอบพระคุณผูท รงคุณวุฒปิ ระจํากองบรรณาธิการ และผูท รงคุณวุฒจิ ากหลากหลาย
สถาบันที่กรุณาประเมินคุณภาพบทความกอนการตีพิมพ และขอถือโอกาสนี้เชิญชวนคณาจารย นักวิจัย
นักวิชาการและนิสติ นักศึกษา เสนอผลงานเพือ่ ตีพมิ พเผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน
โดยสามารถศึกษาคําแนะนําในการจัดเตรียมตนฉบับทายเลมหรือจากเว็บไซตวารสารที่ URL: journal.feu.
ac.th และจากระบบการจัดการวารสารออนไลน ThaiJo ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/
FEU/about/submissions# authorGuidelines สําหรับการติดตามอานวารสาร ผูอานสามารถติดตามอาน
ไดจากวารสารอิเล็กทรอนิกสในเว็บไซตของวารสาร (URL: http://journal.feu.ac.th) รวมทั้งจากระบบ
การจัดการวารสารออนไลน Thai Journal Online: ThaiJo (URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU)

บรรณาธิการ
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Comparison of Gene Classification Methods for Dengue Virus Type
Based on Codon Usage*
การเปรียบเทียบเทคนิคสําหรับจําแนกประเภทยีนเชื้อเด็งกีไวรัส
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บทคัดยอ
การติดเชื้อไวรัสเด็งกีหรือโรคไขเลือดออกมีสาเหตุจากเชื้อเด็งกีไวรัส ซึ่งเชื้อไวรัสสามารถถายทอด
สูมนุษยโดยมียุงเปนพาหะนําโรค เชื้อเด็งกีไวรัสแบงได 4 ซีโรไทป ตามประเภทผิวแอนติเจนแตละซีโรไทป
สามารถสรางภูมิคุมกันแบบเฉพาะเจาะจงและสามารถสรางภูมิคุมกันระยะสั้นระหวางซีโรไทปในมนุษย
ไดมงี านวิจยั หลายเรือ่ งทีไ่ ดมกี ารตรวจสอบการจําแนกประเภทโมเลกุลของเชือ้ เด็งกีไวรัสออกเปน 4 กลุม หลัก
โดยใชกระบวนการทางการเรียนรูดวยเครื่องจักร รวมถึงใชโคดอนยูสเอสเปนตัวแยกคุณสมบัติ ในงานวิจัย
นี้ไดจําแนกประเภทโมเลกุลของเชื้อเด็งกีไวรัสดวยขอมูลสายลําดับ ทั้งนี้ไดเปรียบเทียบความถูกตองในการ
จําแนกประเภทโมเลกุลของเชื้อเด็งกีไวรัสดวยวิธีการตางๆ จากสายลําดับโมเลกุลของเชื้อเด็งกีไวรัสที่นํามา
ทดสอบทั้งหมด 372 สาย และมีการวัดประสิทธิภาพของโมเดล แบบ 10-การตรวจสอบไขว ซึ่งวิธีการแบบ
นิวรอลเน็ตเวิรก ใหผลความถูกตองสูงสุดเทากับรอยละ 96.22 ในการจําแนกประเภทโมเลกุลของเชือ้ เด็งกีไวรัส

* This article is a revised and expanded version of a paper entitled Gene classification of dengue virus type based on
codon usage presented at 2016 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2016),
Chiang Mai Orchid Hotel, Chiang Mai, Thailand, 14 - 17 December 2016.
** Corresponding Author
e-mail: panuwat_m@mju.ac.th
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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.

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹
ปที่ 11 ฉบับพิเศษ สิงหาคม 2560

9

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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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  l is shown in
) k ( x) () a ( x)) aA
(1)
k

k

where ) a (x) = frequency of a that occurs in x
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
K k ( x, y )

) k ( x), ) k ( y)

(2)

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)
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Table 1
Numbers and Percentages of Dengue Genes
Class
DENV-I
DENV-II
DENV-III
DENV-IV
Total

Number of sequence

Percentage (%)

188
58
76
50
372

50.54
15.59
20.43
13.44
100.00

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
D {( xi , yi )}; i 1,2,...n

(3)
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where xi   n is the i-th dengue sequence and the class of xi is yi , and then yi 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))
1 2
min w,b,H ( w  c¦ in 1 H i )
(4)
i

2

subject to yi ( wT I ( x)  b t 1  H i
where w   n 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 xn1 by using a decision function. The decision function is represented as follows:
f ( xn1 )

¦

N

i 1

yiD i K ( xn1 , x j )

(5)

where the class of is xi is yi , K 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
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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.
n

dist ( X 1 , X 2 )

¦(X
i 1

1i

 X 2i ) 2

(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:
Accuracy

TPx  TN x
TPx  TN x  FPx  FN x

(7)

where x is either DENV I-IV, FPx is the number of false positives or incorrect predictions
for state x, and TPx 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:
Pr ecision

TPx
TPx  FPx

(8)

The sensitivity or recall or true positive rate is the all positive predictions of DENV I-IV,
which is shown in:
TPx
Re call
(9)
TPx  FN x

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.
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Table 2
Performance of dengue classification methods
Methoods ACC
SVM
RF
NB
NN
DT
2-NN
3-NN
4-NN
5-NN
6-NN
7-NN

95.70
90.62
74.47
96.22
90.6
94.91
94.36
92.5
92.49
91.93
91.69

DENV-I
Prec. Recall
97.40 99.47
91.96 97.34
100.00 76.06
96.88 98.94
94.71 95.21
93.94 98.94
94.85 97.87
94.79 96.81
94.79 96.81
95.29 96.81
94.76 96.28

DENV-II
DENV-III
DENV-IVV
P
Prec.
Recaall Prec. Recall Prec. Reecall
90.00 93.10 95.71 88.16 96.00 966.00
899.66 89.666 83.75 88.16 100.00 700.00
533.47 93.10 53.40 72.37 100.00 500.00
966.43 93.10 95.95 93.42 94.00 944.00
833.08 93.10 89.23 76.32 86.79 922.00
922.98 91.338 100.00 89.47 93.88 922.00
888.52 93.10 100.00 86.84 92.16 944.00
833.08 93.10 95.45 82.89 91.84 900.00
833.08 93.10 95.45 82.89 91.84 900.00
788.57 94.883 95.38 81.58 93.48 866.00
799.71 94.883 95.38 81.58 91.49 866.00

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

Fig. 2: Feature Importance of Codon Usage for DENV Molecules

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, 0.491.035 was DENV-III, >= 1.035 was DENV-IV.
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Fig. 3 : Mosaic Display of TCC Codon for Dengue Virus Type Classification

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.

Fig. 4: ROC Curve and AUC Explaineed for DENV 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
บทความนี้เปนการนําเสนอการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเพื่อควบคุม
อุปกรณไฟฟาดวยเสียง การพัฒนานี้ประกอบดวยสองสวนหลักไดแก สมารตโฟนที่เปนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยดทําหนาที่ในการแปลงเสียงเปนสัญญาณเพื่อไปควบคุมสวนที่สอง คือ ไมโครคอนโทรลเลอร
ทําหนาที่ควบคุมการเปด-ปดอุปกรณไฟฟา การวิจัยนี้แบงเปนสองการทดลอง คือ (1) การหาประสิทธิภาพ
ของการแปลงเสียงโดยใชสมารตโฟนและอารดูไอโน (Arduino) โดยใชกลุมตัวอยางที่แตกตางกัน ทั้งเพศ
และอายุ จํ า นวน 30 คน ทดสอบการพู ด ผา นสมารต โฟนพร อ มกั บ ส ง สั ญ ญาณไปควบคุม Arduino
ผลการทดลองพบวาในการแปลงเสียงมีความถูกตองอยูที่รอยละ 94.67 (2) ใชบอรด Raspberry Pi
เปน ไมโครคอนโทรลเลอร สวนแอปพลิเคชันไดทําการปรับแตงใหมีความถูกตองกอนที่จะสงสัญญาณ
ออกไปควบคุมอุปกรณไฟฟาทําใหผลการทดลองมีความถูกตองทั้งหมดรอยละ 100
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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 มีความฉลาดมากขึ้น
มีการเพิ่มเครื่องมืออํานวยความสะดวกสําหรับนักพัฒนาใหสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันไดงายมากยิ่งขึ้น
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.)
ระบบปฏิบัติการที่ใชในโทรศัพทที่ไดรับความนิยมจะมี 3 ระบบไดแก แอนดรอยด ไอโอเอส และ
วินโดวสโฟน ดังนัน้ การพัฒนาแอปพลิเคชันจึงจําเปนจะตองขึน้ อยูก บั แพลตฟอรมของระบบนัน้ ๆ ระบบปฏิบตั ิ
การทัง้ สามที่ไดกลาวมาไดมีการเพิ่มระบบผูเชี่ยวชาญในรูปแบบแอปพลิเคชันพื้นฐานมาพรอมใชงานไดเลย
ดังจะเห็นไดจากระบบแอนดรอยดมีกูเกิลนาว ไอโอเอสมีสิริ และวินโดวสมีคอรตานา
ระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด ไ ด รั บ ความนิ ย มเป น อย า งมากในป จ จุ บั น จากการสํ า รวจของ
The International Data Corporation (IDC) เมือ่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีสว นแบงการตลาดอยูท รี่ อ ยละ
86.8 (IDC. Smart Phone OS Market Share, n.d.) บริษัทกูเกิลซึ่งเปนเจาของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
จึงไดสรางเครื่องมือสําหรับนักพัฒนาเพื่อใชในการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยมีชื่อวา แอนดรอยด สทูดิโอ
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(Android Studio) โปรแกรมนี้สามารถใชงานไดฟรีไมเสียคาใชจายใด ๆ ดังนั้นการพัฒนาแอปพลิเคชันจึง
อยูบนพื้นฐานของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ซึ่งไดรับความนิยมเปนอยางมากดังจะเห็นไดจากจํานวน
แอปพลิเคชันทีม่ ใี หดาวนโหลดบนกูเกิลเพลยสโตรจาํ นวน 2,817,388 แอปพลิเคชัน (AppBrain States, n.d.)
ดังนั้น การพัฒนางานวิจัยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดจึงมีรูปแบบที่หลากหลายอันเปนผลเนื่องมาจาก
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นของสมารตโฟน
ไมโครคอนโทรลเลอรเปนบอรดควบคุมขนาดเล็กที่กําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก เนื่องจาก
มีราคาถูกและสามารถใชงานไดงา ย โดยนักพัฒนาสามารถเลือกใชภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรไดหลากหลาย
เชน ภาษาซี ไพทอล จาวา เปนตน ในการเขียนคําสั่งควบคุมบอรด
งานวิจัยนี้ไดพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัตการแอนดรอยดใหมีความสามารถในการควบคุม
การเปด/ปดอุปกรณไฟฟาดวยเสียงพูดผานบอรดไมโครคอนโทรลเลอร ซึ่งเปนการนําเอาความสามารถ
ของอุปกรณสองอยางมาทํางานรวมกัน ผูใชสามารถใชโทรศัพทที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยดสั่งการดวย
เสียงเพื่อควบคุมการเปด/ปดอุปกรณไฟฟา ภาพที่ 1 เปนการแสดงการทํางานของระบบทั้งหมด เมื่อเปด
แอปพลิเคชันโทรศัพทจะทําการเชือ่ มตอกับบอรดไมโครคอนโทรลเลอรผา นเครือขายไรสาย (Wi-Fi Network)
ผูใ ชจะใชเสียงในการสัง่ งานผานแอปพลิเคชันเพือ่ ทําใหบอรดไมโครคอนโทรลเลอรทาํ การควบคุมอุปกรณตอ ไป

Bluetooth / Wi-Fi

Arduino /
Raspberry Pi

ON/OFF

£µ¡¸É 1: £µ¡¦ª¤µ¦Îµµ °¦³
ทบทวนวรรณกรรม
1. เอกสารทฤษฎีที่เกี่ยวของ
เทคโนโลยี Raspberry Pi เปนบอรดไมโครคอนโทรลเลอรขนาดเล็ก สามารถเชือ่ มตอกับจอภาพ
คียบ อรดและเมาสเพือ่ ใชงานเปนไมโครคอมพิวเตอร นักพัฒนาสามารถนํา 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 ใชภาษาซีในการเขียนคําสั่งควบคุม การพัฒนาอยูในรูปแบบเปดเผยขอมูลทั้งดานอุปกรณ
(Hardware) และชุดคําสัง่ (Software) ตัวบอรดถูกออกแบบมาใหสามารถตอวงจรอิเล็กทรอนิคสจากภายนอก
ได หรือสามารถเลือกตอกับบอรดเสริม (Arduino Shield) ประเภทตาง ๆ มาตอกับบอรด เพื่อพัฒนาตอตาม
ความตองการของนักพัฒนา
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ธานิล มวงพูล อวยไชย อินทรสมบัติ และ อาณัติ มณีโชติ (2558) ไดพฒ
ั นาแอปพลิเคชันสําหรับ
การแปลงเสียงเปนขอความสําหรับผูพิการทางการไดยิน ใหสามารถติดตอสื่อสารกับบุคคลทั่วไปที่ไมเขาใจ
ภาษามือ การพัฒนาแอปพลิเคชันนีไ้ ดใชเครือ่ งมือของกูเกิลเอพีไอในการแปลงเสียงเปนขอความ การทดสอบ
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ การแปลงขอความที่เปนการอานบทความ และการแปลงบทสนทนาในชีวิต
ประจําวัน ผลการทดลองขอความที่แปลงสามารถสื่อสารเปนที่เขาใจไดทั้งสองประเด็น
Yoosooka, Boonmee, Sarasureeporn & Witthayawiroj (2015) ไดพัฒนาแอปพลิเคชัน
คําสั่งเสียงเพื่อเขาสูบทเรียนภาษาอังกฤษ 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 ทําใหสามารถแปลความหมายคําศัพทจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 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 แตเมื่อพิจารณาเฉพาะในสวนตัววัดที่เปนความแมนยําแลวการใชแอนดรอยดใหผลดีและ
คุมคาที่สุด
การพัฒนาแอปพลิเคชันนี้มุงเนนใหความสะดวกแกผูใช โดยสามารถใชเสียงสั่งงานอุปกรณ
ไฟฟาภายในบาน ระบบประกอบดวย 2 สวน คือ สวนแรกเปนแอปพลิเคชันทีท่ าํ งานอยูบ นโทรศัพททใี่ ชระบบ
ปฏิ บั ติ แ อนดรอยด ส ว นที่ ส องเป น ระบบฮาร ด แวร สํ า หรั บ ควบคุ ม อุ ป กรณ ไ ฟฟ า โดยใช บ อร ด ไมโคร
คอนโทรลเลอรซึ่งอุปกรณทั้งสองสวนจะเชื่อมตอกันผานสัญญาณเครือขายไรสาย
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วิธีการวิจัย
การใชเสียงควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยแอนดรอยดและไมโครคอนโทรลเลอร คณะผูว จิ ยั ไดออกแบบ
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
รับคําสั่งเสียงเพื่อแปลงเปนขอความภาษาไทยและสงตอใหสวนที่เปนฮารดแวรทํางานตามคําสั่งตอไป
ดังภาพที่ 2

() Â°¡¨·Á´¸É¼·´ÊÃ¦«´¡r

( ) ®oµ°Îµ®¦´Â°¡¨·Á´

£µ¡¸É 2: nª·n°´¼oÄo (User Interface)
1.2 ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน คณะผูวิจัยไดใชแอนดรอยดสทูดิโอ (Android Studio)
และภาษาจาวา สําหรับเขียนโปรแกรมคําสั่งควบคุม ใชเอพีไอในการแปลงเสียงเปนขอความที่ทางกูเกิล
ไดเตรียมไวใหนักพัฒนาเรียกใชงาน เพียงเรียกผานอินเทนตของแอนดรอยด ที่ชื่อวารีคอกไนเซอรอินเทนต
(Recognizer Intent) การทํางานของอินเทนตในขั้นแรกจะมีการประกาศตัวแปรที่เปนอินเทนตอ็อบเจกต
เพือ่ รอเรียกใชงาน การเรียกใชงานอินเทนตจะมีอยูส องรูปแบบ คือ การเรียกใชงานทีม่ กี ารคืนคากลับมา และ
อีกรูปแบบ คือ การเรียกใชงานโดยไมตองมีการนําคาใด ๆ กลับคืนมา สําหรับแอปพลิเคชันนี้เปนการเรียก
ใชและนําคากลับมาใชงาน ซึ่งก็คือขอความที่ถูกแปลงจากเสียงนั่นเอง ภาพที่ 3 (ก) เปนตัวอยางการเรียกใช
งานรีคอกไนเซอรอินเทนต บรรทัดที่ 1 เปนการเรียกใชงานอินเทนตอ็อบเจกต ซึ่งถูกประกาศใหเปนอ็อบเจกต
รีคอกไนเซอรสาํ หรับทําการแปลงเสียง ในขัน้ นีแ้ อปพลิเคชันจะมีการเรียกใชงานอ็อบเจกตรคี อกไนเซอรทที่ าง
กูเกิลจัดไดเตรียมไว บรรทัดที่ 2 เปนการกําหนดรูปแบบการแปลงเสียง และสงคาที่ไดจากการแปลงกลับมา
ยังแอปพลิเคชัน สวนบรรทัดที่ 3 เปนการเรียกใหอนิ เทนตทาํ งานและสงคากลับมา ซึง่ การเรียกใชงานนีจ้ าํ เปน
จะตองมีรหัสเพื่อทําการตรวจสอบความถูกตองของอินเทนตในที่นี้คือ RESULT_SPEECH
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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);

1: protected void onActivityResult(int requestCode, int
resultCode, Intent data) {
2: switch (requestCode) {
3: case RESULT_SPEECH: {
4: iff (resultCode == RESULT_OKK && data != null) {
5:
ArrayList<String> text = data.getStringArrayListExtra
(RecognizerIntent.EXTRA_RESULTS);
6.
iff (text.get(0).contain(“Á
Ád”))
7
Bt.send(1);
8
iff (text.get(0).contain(“d”))
9
Bt.send(0);

(ก) คําสั่งการเรียกใชงานรีคอกไนเซอรอินเทนต

(ข) การนําขอความที่แปลงแลวออกมาใชงาน

ภาพที่ 3: ตัวอยางสวนของโปรแกรม
ในภาพที่ 3 (ข) จะเปนการรับคาคืนมาเพื่อทําการดึงเอาตัวอักษรที่ไดจากการแปลง ในตัวอยางนี้
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
ทําการดึงขอมูลที่ตองการออกมาใชงานดังบรรทัดที่ 5 โดยจะทําการเก็บขอมูลที่ไดจากการแปลงมาเก็บไว
ในตัวแปรอาเรยลิสตที่ชื่อวาเท็กซ (text) สวนบรรทัดที่ 6-9 เปนการดึงขอความออกมาใชงานโดยจะทําการ
เปรียบเทียบวาขอความที่ไดมาหากมีคาเปน “เปด” จะทําการสง “1” และหากมีคาเปน “ดับ“ จะสง “0” ไปยัง
บอรดอารดูไอโน
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2. การออกแบบฮารดแวร คณะผูว จิ ยั ไดใชบอรดไมโครคอลโทรลเลอร 2 ชนิด คือ Arduino
และ Raspberry Pi เปนตัวควบคุมอุปกรณ
2.1 การออกแบบโดยใชบอรด Arduino เชื่อมตอกับโทรศัพทผานโมดูลบลูทูธ จากภาพที่ 4
เปนโปรแกรมที่ใชสําหรับอานคาจากโทรศัพท ในกรณีที่ไดรับคา “1” จะทําการสงคา “HIGH” ไปเปดอุปกรณ
และจะทําการสง “LOW” ไปยังสวนควบคุมของบอรดในกรณีที่ไดรับคา “0” จากโทรศัพท
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:

char data;
int deviceOut = 12;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(deviceOut, OUTPUT);
Serial.flush( ); }
void loop() {
while(Serial.abailable( )) {
Data = Serial.read( );
if (data == ‘1’)
digitalWrite(deviceOut, HIGH);
if (data == ‘0’)
digitalWrite(deviceOut, LOW); } }

£µ¡¸É 4: Ã¦Â¦¤¸ÉÄoµÎ ®¦´ª»¤±µ¦rÂª¦r
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
หองนํ้า (5) เปดไฟหองพัก (6) ปดไฟหองพัก (7) เปดไฟหองนอน (8) ปดไฟหองนอน (9) เปดหมด และ
(10) ปดหมด แสดงดังภาพที่ 5

£µ¡¸É 5: µ¦°°Âµ¦°Ã¥Äo Raspberry pi Á}´ªª»¤°»¦r
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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 ไดรับสัญญาณจากโทรศัพทจะทําการสั่งใหหลอดไฟ (D) ติดหรือดับตามสัญญาณที่สงมาสวน
การใชบอรด Raspberry Pi เปนตัวควบคุมอุปกรณระบบจะประกอบดวยอุปกรณหลัก 3 สวน ไดแก โทรศัพท
บอรด Raspberry Pi และ Relay ดังภาพที่ 6 (ข) โทรศัพท (A) จะทําการเชื่อมตอกับบอรด Raspberry Pi (B)
ผานระบบสื่อสารสัญญาณวายฟาย เมื่อบอรด Raspberry Pi ไดรับสัญญาณจากโทรศัพทจะสั่งการไปที่
Relay (C) ตัดตอวงจรไฟฟาใหเปดหรือปดอุปกรณไฟฟาตามที่ไดรับสัญญาณที่สงมา

D
C

B

(ก) การเชื่อมตออุปกรณ Arduino

A

A

B

C

(ข) การเชื่อมตออุปกรณ Raspberry Pi

ภาพที่ 6: การเชื่อมตออุปกรณไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อควบคุมอุปกรณไฟฟา

ผลการวิจัย
1. ผลการทดลองโดยใช Arduino เปนตัวควบคุมอุปกรณ
การทดลองผล คณะผูว จิ ยั ใชกลุม ตัวอยาง จํานวน 30 คน เปนชายและหญิงกลุม ละ 15 คน และ
แบงกลุมตัวอยางโดยใชอายุเปนเกณฑออกเปน 3 กลุม ไดแก อายุระหวาง 7-20 ป อายุระหวาง 21-40 ป
และ อายุระหวาง 41-60 ป เปนผูท ดสอบแตละคนจะพูดทัง้ หมด 10 ครัง้ โดยพูดคําวาเปด 5 ครัง้ และดับ 5 ครัง้
ดังนั้นจะมีการทดลองจํานวน 300 ครั้ง จากนั้นทําการเก็บสถิติเพื่อทดสอบระบบสามารถทํางานไดอยาง
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 คิดเปนคาความถูกตองอยูท รี่ อยละ 96 ในขณะทีเ่ พศหญิงมีคาเฉลีย่
อยูที่รอยละ 93.33
ตารางที่ 1
ผลการทดลองเมื่อแบงตามอายุ
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ตารางที่ 2
ผลการทดลองเมื่อแบงตามอายุ
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¦ª¤

¼
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2. ผลการทดลองโดยใช Raspberry Pi เปนตัวควบคุมอุปกรณ
จากผลการทดลองแรกซึ่งใช Arduino เปนตัวควบคุมอุปกรณปรากฏวาการจําแนกเสียงคําสั่ง
ของระบบจะไมขึ้นอยูกับ อายุ เพศ และวัย คณะผูวิจัยจึงไดพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใหใชงานไดขอบเขต
ที่กวางขึ้นจึงนํามาใชกับบอรด Raspberry Pi และเชื่อมตอกับโทรศัพทผานสัญญาณวายฟาย ในขั้นตอน
การแปลงเสียงไดใสเงือ่ นไขใหรบั คําสัง่ ทีถ่ กู ตองเทานัน้ หากไมตรงกับคําสัง่ ทีก่ าํ หนดไวจะใหผใู ชทาํ การพูดใหม
จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผลการทดลองสามารถทํางานไดทุกคําสั่งตามที่ไดออกแบบไว
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อภิปรายผลการวิจัย
ในงานวิจัยนี้ไดแบงเปน 2 การทดลอง การทดลองแรกเปนการใช Arduino และ Android สวนการ
ทดลองที่สองเปนการใช Raspberry Pi และ Android สําหรับการทดลองแรก เนนหาความแตกตางเสียงของ
แตละบุคคลบน Android โดยการทดลองนีไ้ ดสมุ กลุม ตัวอยางทัง้ เพศ และอายุทมี่ คี วามแตกตางกัน การเก็บ
ผลการทดลองจะเก็บจากผลของการพูดผานโทรศัพทโดยตรงวาเสียงที่พูดออกมาแปลงไดถูกหรือผิด จาก
ผลการทดลองเห็นไดวาความถูกตองของการแปลงเสียงเฉลี่ยที่รอยละ 94.64 จากผลการทดลองที่ไดนี้ จึงได
นําไปสูการทดลองที่สองโดยยึดเอาผลการทดลองแรก ดังนั้นในการทดลองที่สองจึงไดมีการกําหนดขั้นตอน
การแปลงเสียงเปนขอความใหถกู ตองกอนโดยอาศัยความสามารถดานซอฟตแวรของโปรแกรมใน การตรวจสอบ
หากไมอยูในเงื่อนไขที่กําหนดไวจะใหผูใชพูดใหมจนกวาจะถูกตอง จากนั้นจึงสงสัญญาณออกไปควบคุม
อุ ป กรณ ทํ า ให ผ ลที่ ไ ด จึ ง มี ค วามถู ก ต อ งร อ ยละ 100 จากเหตุ ผ ลดั ง กล า วจึ ง ทํ า ให ก ารทดลองที่ ส องมี
ผลการทดลองที่ดีกวาการทดลองแรก

สรุป
งานวิจัยนี้มุงเนนการพัฒนาตนแบบของระบบที่อํานวยความสะดวกใหแกผูใชงานทั่วไปโดยใช
ทรัพยากรทีม่ อี ยู เชน โทรศัพทและไมโครคอนโทรลเลอร โดยทีอ่ ปุ กรณทงั้ สองสวนนัน้ เปนอุปกรณทสี่ ามารถหา
ไดทั่วไปและงายตอการพัฒนา โดยการทดลองไดเลือกเอาระบบปฏิบัติการแอนดรอยดมาเปน สวนในการ
แปลงเสียง และสวนควบคุมไดนําเอาไมโครคอนโทรลเลอรสองชนิดคือ Arduino และ Rasperry Pi
ซึง่ ทําการเชือ่ มตอกับสมารตโฟนผานบลูธตู และวายฟาย จากการทดลองถึงแมวา การแปลงเสียงเปนขอความ
ในงานวิจัยนี้สามารถทําไดถูกตองถึงรอยละ 94.67 แตก็ยังมีปจจัยอีกหลายอยางที่อาจมีผลกระทบ เชน
เสียงรบกวนรอบขาง ความแตกตางของอุปกรณ เปนตน ดังนั้นระบบดังกลาวจึงเหมาะที่จะนําไปใชกับ
งานทั่วๆ ไป ที่ไมมีผลกระทบมากมายดังเชน ในการทดลอง สวนงานที่มีความตองการความแมนยําสูง
ยังตองการการพัฒนาอีกตอไปยกตัวอยาง เชน ระบบการกําจัดสัญญาณรบกวนกอนการแปลงเสียง เปนตน
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จากแมแบบเดิมสูแมแบบใหม เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักพัฒนาซอฟตแวร 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 การใชเครื่องมือ DTCoW ไมจําเปนตองมี
ประสบการณในการทํางานมากก็สามารถใชงานเครือ่ งมือนีไ้ ด ปจจุบนั เครือ่ งมือนีไ้ ดมกี ารนําไปใชงานจริงกับ
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
การเปลีย่ นแปลง เห็นไดจากการนําซอฟตแวรมาใชในการดําเนินงาน เพือ่ รองรับการแขงขันและการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ สงผลใหทีมพัฒนาซอฟตแวรตองเรงการพัฒนาซอฟตแวรใหแลวเสร็จและสงมอบใหลูกคา
ในระยะเวลาทีจ่ ํากัด ซอฟตแวรทถี่ ูกพัฒนาขึน้ จึงมีความหลากหลาย และตองยืดหยุนตามความตองการของ
ผูใชงาน ซึ่งองคประกอบสําคัญที่ทําใหผูใชเห็นถึงความทันสมัย และความแตกตางกันของซอฟตแวร
ก็คือ สวนที่ติดตอกับผูใชงาน (User Interface) ซึ่งจําเปนตองทําใหสวนนี้มีความแตกตางและมีเอกลักษณ
สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจหรือการดําเนินงานขององคกร
อยางไรก็ตาม สําหรับการพัฒนาซอฟตแวร โดยเฉพาะอยางยิ่งซอฟตแวรที่มีขนาดใหญและมี
ความซับซอน การปรับเปลี่ยน ปรับปรุง และแกไขสวนติดตอกับผูใช จําเปนตองใชเวลาในการปรับเปลี่ยน
คอนขางมาก ทัง้ ในสวนของการพัฒนา (Development) การดูแลบํารุงรักษา (Maintenance) และการปรับรือ้
ระบบ (Reengineering) การดําเนินงานในสวนนีจ้ งึ มีตน ทุนทีส่ งู และใชเวลานาน รวมถึงในการปรับแกระบบ
อาจสงผลกระทบตอการทํางานของซอฟตแวร (Business Process) และกอใหเกิดขอบกพรอง (Defects)
อีกดวย ถึงแมวา มีเครื่องมืออัตโนมัติในการจัดการแมแบบ อาทิเชน Dynamic Joomla Templates (2010)
แตเครื่องมือดังกลาวเหมาะสําหรับแอปพลิเคชันที่มีลักษณะเปนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce)
และแมแบบ Meteor (Meteor Template) แตไมสามารถใชไดกับการใหบริการแอปพลิเคชัน (On Demand
Applications) และไมสนับสนุนการพัฒนาระบบที่อางอิงสถาปตยกรรมแบบ MVC
บทความนี้ เ ป น การนํ า เสนอเครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ อํ า นวยความสะดวกให กั บ นั ก พั ฒ นาซอฟต แ วร
(Developers) ซึ่งชื่อวา เครื่องมือควบคุมการปรับแตงแมแบบบนเว็บแอปพลิเคชัน (DTCoW) เพื่อนําไปใช
ในการควบคุมการปรับแตงแมแบบบนเว็บแอปพลิเคชัน ที่มีสถาปตยกรรมแบบ MVC (Model-ViewController) หรืออื่นๆ ที่เปนเว็บแอปพลิเคชัน (Web-Based Application) ที่รองรับภาษา PHP Framework
โดยเครื่องมือนี้จะสอดคลองกับมาตรฐานการพัฒนาซอฟตแวรขององคกร โดยลําดับในการนําเสนอเนื้อหา
ของบทความนี้ประกอบไปดวย ลําดับที่ 2 จะเปนการอธิบายกรอบแนวคิดและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ในสวน
ของลํ า ดั บ ที่ 3 เป น การนํ า เสนอเครื่อ งมือ ควบคุ ม การปรั บ แต ง แม แ บบเว็บ แอปพลิเ คชัน ในส ว นของ
ผลการดําเนินงาน จะอภิปรายในลําดับที่ 4 และลําดับสุดทายจะกลาวถึงการสรุปผลและแผนงานในอนาคต
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ทบทวนวรรณกรรม
ในสวนนี้จะกลาวถึงแนวคิดที่เกี่ยวของในการพัฒนาเครื่องมือสําหรับควบคุมการปรับแตงแมแบบ
บนเว็บแอปพลิเคชันซึ่งไดแก แมแบบหรือ Template ของหนาจอเว็บไซต สถาปตยกรรม MVC รวมถึง
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ ประกอบดวยการปรับเปลีย่ นเนือ้ หาขอมูลเว็บเพจอัตโนมัติ Dynamic Joomla Templates
และกรอบการทํางาน Meteor ซึ่งมีการนํามาใชในการดําเนินงานครั้งนี้
1. แมแบบ (Template)
แมแบบหรือแบบฟอรมเว็บไซตที่ยังไมมีการใสเนื้อหาเขาไป ผูผลิตสรางขึ้นมาเปนเว็บไซต
สําเร็จรูป ถือเปนตนแบบสําหรับการสรางเว็บไซต นักพัฒนานํามาใชเพือ่ ชวยในการประหยัดเวลาในการสราง
เนื้อหาของแมแบบจะประกอบดวยสิ่งที่ทุกเว็บไซตมีเหมือนกัน เชน การจัด Layout และรูปแบบของเนื้อหา
ตางๆ ไดแก โลโก เมนู รูปแบบตัวอักษร ขนาด สีของขอความ สีไฮเปอรลิงก เปนตน อีกทั้งยังมีการกําหนด
พื้นที่ไวสําหรับใหใสเนื้อหาแตละเว็บเพจแตกตางกันได นอกจากนี้เมื่อแมแบบถูกแกไข ก็จะสงผลไปยัง
ทุกเว็บเพจที่ใชแมแบบดังกลาวโดยอัตโนมัติ ในปจจุบันมีแมแบบ จํานวนมากเพื่อใหผูใชไดเลือกใช
ตามความตองการ (Babasaheb & Santosh, 2015)
2. สถาปตยกรรม Model View Controller (MVC)
MVC เปนสถาปตยกรรมซอฟตแวรชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมในงานดานวิศวกรรมซอฟตแวร
ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย Model Component, View Component และ Controller Component
รูปแบบ MVC ใชเพื่อแยกสวนซอฟตแวรในสวน ตรรกะเนื้อหา (Domain Logic) ไดแกความเขาใจในระบบ
ของผูใชและสวนการปอนขอมูลและแสดงผล (GUI) ซึ่งชวยใหการพัฒนาการทดสอบ และการดูแลรักษา
ซอฟตแวร แยกออกจากกันซึง่ แตละ Component สามารถพัฒนา Application โดยไมขนึ้ กับ Component ใด
Component หนึ่ง นั่นหมายถึง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะไมมีผลกระทบกับ Component อื่นๆ (Little Bear,
2013)

Model

View

Controller
ภาพที่ 1: สถาปตยกรรมแบบ MVC
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จากภาพที่ 1 อธิบายสถาปตยกรรมแบบ MVC โดยมีองคประกอบ 3 สวนหลัก มีรายละเอียดดัง
ตอไปนี้
1. Model หมายถึง สวนของซอฟตแวรทใี่ ชในการแปลการทํางานของระบบ ทําหนาทีใ่ นจัดการนํา
ขอมูลขึ้นมาจากฐานขอมูล และเก็บขอมูลไว นอกจากนี้ยังมีสวนของตรรกะหรือกระบวนการทางธุรกิจ เชน
การเขาถึงขอมูล การยืนยันความถูกตองของขอมูลและตรรกะการเก็บขอมูล เปนตน
2. View แสดงผลลัพธใน Model ในรูปแบบที่เหมาะสมตอการปฏิสัมพันธกับผูใชในแตละ Model
สามารถมี View ไดหลายแบบ เพื่อใชในจุดประสงคที่ตางกัน
3. Controller ทําหนาทีเ่ ปนตัวสือ่ กลางทีท่ าํ งานประสานกันระหวาง 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 ดวยภาษาจาวาสคริปต เนือ้ หาขอมูลทีส่ รางไดยงั รวมถึงการสราง
ขอความทั้งยอหนา หรือหัวขอของเนื้อหาขอมูล โดยลักษณะของเนื้อหาที่สามารถสรางไดนั้นจะขึ้นอยูกับ
ตัวแปรที่หลากหลาย เชน เว็บเบราเซอร หรือตําแหนงที่ผูใช ใชงานแอปพลิเคชันนั้นอยู สถาปตยกรรม
การทํางานของระบบจะมี JSP container ทํางานรวมกับฐานขอมูลในฝงเครื่องแมขาย โดย JSP container
จะทําหนาที่รับและสงคํารองในรูปแบบโคดไปยังผูพัฒนาซอฟตแวร ซึ่งหากไดรับคํารองจะประมวลผลโคดที่
ไดรับมา และจะสงโคดกลับในรูปแบบ Static หรือ Dynamic
4. กรอบการทํางาน Meteor
Greif (2015) ไดนาํ เสนอ Meteor ซึง่ เปนกรอบการทํางานเพือ่ การสรางเว็บแอปพลิเคชัน บนมือถือ
หรือ Web API แบบเรียลไทมทพี่ ฒ
ั นาตอยอดมาจาก Node.js กรอบการทํางาน Meteor สนับสนุนการทํางาน
ทั้งในสภาพแวดลอมที่เปน Mac, Windows หรือ Linux ทํางานรวมกับฐานขอมูล MongoDB แตไมสนับสนุน
สถาปตยกรรมการทํางานแบบ MVC โดย Meteor จะทํางานอยูร ะหวางฐานขอมูล (Database) และสวนติดตอ
ผูใช (User Interface) เพื่อทําใหขอมูลทั้งสองฝงนั้นทํางานสอดคลองกันอยูเสมอ ซึ่งการพัฒนาตอยอด
จาก Node.js ทําให Meteor ใชภาษาจาวาสคริปตไดทั้งบนฝงไคลเอนตและเซิรฟเวอร นอกจากนี้ Meteor
จะผูกไฟล CSS จาวาสคริปต รวมทัง้ HTML เขาดวยกันทําใหเว็บไซตตอบสนองตอขอมูลและเหตุการณตา งๆ
ไดทันที (Reactive and Real-time)
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5. Dynamic Joomla Templates
Dynamic Joomla Templates (2010) ถูกพัฒนามาเพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนแมแบบ
ของเว็บไซตที่พัฒนาโดยใชสถาปตยกรรม MVC เหมาะสําหรับการสรางและบริหารเว็บไซตแบบสําเร็จรูป
ซึ่งตัวอยางเนื้อหาที่อยูในเว็บไซต ที่สามารถจัดการได เชน ขอความ ภาพ วิดีโอ เอกสาร เพลง ฯลฯ
Dynamic Joomla Templates ถูกพัฒนาเพือ่ ทําใหการปรับเปลีย่ นแมแบบของเว็บไซตทาํ ไดงา ยผานเครือ่ งมือ
ที่เปน Graphic User Interface สามารถเลือกเปลี่ยนแมแบบจากแมแบบสําเร็จรูป ที่ Joomla ไดเตรียมไวให
หรือสามารถดาวนโหลดแมแบบเพิ่มเติม สามารถเลือกปรับเปลี่ยนเนื้อหาเพียงบางสวน หรือจะเลือก
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหเปนไปตามแมแบบของแมแบบใหมทั้งหมดได 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
คําสั่งเขาไปสูระบบ ตลอดจนนําเสนอสารสนเทศกลับมายังผูใช ไมวาจะเปนการติดตอทางดานฮารดแวร
หรือซอฟตแวร โดยสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
6.1.1 คอมมานดไลน (Command Line) เปนสวนประสานงานกับผูใชที่อนุญาตใหปอน
คําสัง่ ทีเ่ ปนตัวหนังสือ (Text) สัง่ การลงไปดวยตนเองเพือ่ ใหคอมพิวเตอรทาํ งานตามความตองการทีละบรรทัด
คําสั่ง
6.1.2 แบบกราฟฟก (Graphic User Interface: GUI) เปนสวนติดตอกับผูใ ชทนี่ กั พัฒนา
นํามาเปนเครื่องมือในการสรางสื่อประสานมีรูปแบบ สีสันสวยงามและใชงานไดงายขึ้น
6.2 องค ป ระกอบของสว นติ ด ต อ กั บ ผู  ใ ช (User Interface Elements) เมื่ อ นั ก พั ฒ นา
ตองออกแบบสวนติดตอกับผูใช นักพัฒนาตองคํานึงถึงองคประกอบของสวนที่ติดตอกับผูใช เพื่อเลือก
หรือพิจารณาวาองคประกอบแบบใดทีเ่ หมาะสมกับการใชงาน และเพือ่ ใหการทํางานของระบบมีประสิทธิภาพ
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) จากภาพที่ 2 ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก ไดแก
1. UI-Element
องคประกอบนีจ้ ดั เปนองคประกอบเริม่ แรกของ DTCoW โดยทําหนาทีใ่ นการกําหนด Element ตางๆ
ของภาษา HTML ตัวอยางเชน <table>, <img>, <div> เปนตน ในลักษณะ Abstract class เพื่อรอการ
เรียกใช โดย UI-element จะถูกเรียกใช (Extending) ดวย Dynamic Template ในลําดับถัดไป
°´¨°¦·¤¹ : ¦oµ Abstract class ° Element nµÇ Ä£µ¬µ HTML
o °¤¼¨ÎµÁ o µ : ºÉ° Element ° HTML
¨¨´¡r : Abstract class ° Element nµÇ Ä£µ¬µ HTML
1: ¦³µ«´ªÂ¦· String
2: ÎµÎµÊ ªnµ³°°µÃ¦Â¦¤
3: ¦´ o°ªµ¤ºÉ° Element °£µ¬µ HTML
4: Generate abstract µ¤ºÉ° Element
5: ´¹ Abstract Ä®¤n¨Å¢¨r

£µ¡¸É 3: UI-Element
ภาพที่ 3: UI-Element
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2. Dynamic Template
สําหรับองคประกอบนี้จะทําหนาที่ในการดําเนินการ (Implement) Abstract Class ตามที่
ไดกลาวไวใน UI-element เหลานั้น ในลักษณะ Override Method นอกจากนี้ Dynamic Template ยังทํา
การจับคู (Matching) Element ที่อยูในแมแบบ (Template) ที่ตองการจะใชกับ Method ของ Abstract
ที่ไดประกาศไว
°´¨°¦·¤¹ : ´¼n Element °£µ¬µ HTML Ä Abstract ´ Element ¸É¦µÄÂ¤nÂ (Template) ¸É
o°µ¦
o °¤¼¨ÎµÁ o µ : 1) ºÉ° Abstract
2) ºÉ° Element °Â¤nÂ (Template)
3) ºÉ° Template
¨¨´¡r : Base class ° Template
1: ¦³µ«´ªÂ¦· String
2: ÎµÎµÊ ªnµ³°°µÃ¦Â¦¤
3: °nµÅ¢¨r Abstract class
4: Á¨º° Abstract ¸Éo°µ¦´¼n
5: ¦´ o°ªµ¤ºÉ° Element °Â¤nÂ (Template)
6: ¦´ºÉ° Template
7: o µºÉ° Template ÎµÊ
8:
Generate method µ¤ºÉ° Abstract Â¨³Ä®o
9:
Element (Abstract) => Element (Template)
10:
´¹ method Ä®¤n¨oµ¥Å¢¨rµ¤ºÉ° Template
11: Å¤n µÎ Ê
12:
Generate method µ¤ºÉ° Abstract Â¨³Ä®o
13:
Element (Abstract) => Element (Template)
£µ¡¸É 4: Dynamic Template
14:
¦oµÅ¢¨rÂ¨³ Class µ¤ºÉ° Template
15: 3. ´Dynamic
¹ methodConfig
Ä®¤n¨Å¢¨rÄ®¤n¸É´ÊºÉ°µ¤ Template

Îµ®oµ¸ÉÄµ¦´Ênµµ¦Á¦¸¥ÄoµÂ¤nÂ¸Éo°µ¦Äoµ´Ê ®¤Â¨³Á}°r¦³°¸É
ภาพที่ 4: Dynamic Template
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3. Dynamic Config
ทําหนาที่ในการตั้งคาการเรียกใชงานแมแบบที่ตองการใชงานทั้งหมดและเปนองคประกอบ
ที่กําหนดการเปลี่ยนแปลงของแมแบบ (Template) ภายในแตละซอฟตแวร
°´¨°¦·¤¹ : ´Ênµµ¦Á¦¸¥ÄoµÂ¤nÂ
o °¤¼¨ÎµÁ o µ : ºÉ° Template class
¨¨´¡r : Template ¸Éµ¤µ¦Á¨¸É¥Åµ¤µ¦Îµ®nµ
1: ¦³µ«´ªÂ¦· String
2: ªÊÎµªnµ³°°µÃ¦Â¦¤
3: Â Template class ´Ê®¤
4: Á¨º° Template class ¸Éo°µ¦´Ênµ
5: Generate ÁºÉ°Å Â¨³µ¦Á¦¸¥Äo Template
6: ´¹ÁºÉ°Å Â¨³µ¦Á¦¸¥Äo Template Ä®¤n¨Å¢¨r

ภาพที่ 5: Dynamic Config
4. MyApplication View
เปนสวนติดตอกับผูใช (User Interface) ในสวนนี้นักพัฒนาตองพัฒนาภายใต Element
ของ Abstract Class ทีถ่ กู กําหนดและจับคูใ น Dynamic Template เทานัน้ ในทีน่ หี้ มายถึงในสวนของ View (V)
คณะผูวิจัยจึงตั้งชื่อ View ในสวนนี้วา “MyApplicationView” โดยการใช View ดังกลาว ผูพัฒนาซอฟตแวร
ตองเรียกใช (Include) Dynamic Template Class และทําการสราง Object เพื่อทําการเรียกใช Element
ตางๆ ใน Object นั้นๆ

ผลการดําเนินงาน
เครือ่ งมือ DTCoW ไดถกู นํามาพัฒนาเปนซอฟตแวรตน แบบ โดยพัฒนาภายใตเครือ่ งมือโอเพนซอรส
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:
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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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2. ผลลัพธเชิงเปรียบเทียบ
เครื่องมือควบคุมการปรับแตงแมแบบเว็บแอปพลิเคชัน (DTCoW) มีการนําไปประยุกตใชจริง
ใหกับชุดซอฟตแวรระบบสารสนเทศของวิทยาลัยการพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 7
วิทยาลัย ซึ่งมีผลการเปรียบเทียบของการนําเครื่องมือ DTCoW มาใช กับการทํางานแบบดั้งเดิม
ตารางที่ 1
แสดงการเปรียบเทียบหลังนําเครื่องมือ DTCoW มาใชงานจริง
¨Îµ´ Â°¡¨·Á´É
1.
2.
3.
4.
5.
6

PBMS
OMS
CMS
AMS
HRSS
RMS

ÎµªÅ¢¨r
Views
55
15
15
38
227
161

ÎµªÅ¢¨r É ¤¸ ¸µ¦¦´ Âo
µ¦Îµµ
µ¦ÎµµÃ¥Äo DTCoW
ÂÁ·¤
มาn ª¥
55
15
15
38
227
161

4*
4*
4*
4*
4*
4*

จากตารางที่ 1 เปนการเสนอขอมูลการเปรียบเทียบ Web Application ที่ไดนาํ เครื่องมือ DTCoW
ไปประยุกตใชงานจริง พบวา เมื่อมีการเพิ่มแมแบบใหม วิธีการทํางานแบบเดิมผูพัฒนาซอฟตแวรตองแกไข
ไฟลที่อยูในสวนของ Views ตาม Framework ที่มีการทํางานเปนแบบ MVC เทากับจํานวนไฟล Views ของ
ระบบเดิม แตเมื่อใชเครื่องมือ DTCoW ผูพัฒนาซอฟตแวรแกไขไฟลเฉลี่ยจํานวน 4 ไฟล ไดแก Dynamic
template, Layout, Config และ Class Abstract หรืออาจจะมีไฟลอื่นเพิ่มเติมที่ตองมีการแกไข ขึ้นอยูกับ
ความซับซอนของแมแบบ
นอกจากนี้ ชุดซอฟตแวรที่พัฒนาโดยใชเครื่องมือควบคุมการปรับแตงแมแบบบนเว็บแอปพลิเคชัน
(DTCoW) ที่นําไปใชกับวิทยาลัยพยาบาลทั้ง 7 แหง เปนซอฟตแวรชุดเดียวกันแตติดตั้งในเครื่องแมขาย
ที่แตกตางกัน
3. ผลลัพธเชิงเปรียบเทียบกับผูใชเครื่องมือ
การศึกษาครัง้ นี้ คณะพัฒนาไดนาํ เครือ่ งมือการปรับแตงแมแบบบนเว็บแอปพลิเคชันไปทดสอบ
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 และเมื่อนําผลที่ไดมา
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วิเคราะหเปรียบเทียบดวยคาเฉลี่ยของเวลา คณะผูวิจัยจึงใชสถิตินอนพาราเมตริก ไดแก สถิติ KruskalWallis Test เนื่องจากกลุมตัวอยางมีขนาดเล็ก พบวา คาเฉลี่ยของระยะเวลาที่ใชเครื่องมือ DTCoW ของ
นักพัฒนาซอฟตแวร ทั้งสามกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 (ไคสแควรเทากับ 6.299, df = 2)
แสดงวา การใชงานของนักพัฒนาซอฟตแวร ดวยเครื่องมือ DTCoW ภายใต MVC เดิมนั้น มีประสิทธิภาพ
ในการทํางานไมแตกตางกัน อยางมีนยั สําคัญที่ .05 นัน่ คือ การทีน่ กั พัฒนาซอฟตแวร จะนําเครือ่ งมือ DTCoW
ไปใช ไมจําเปนตองประสบการณในการทํางานมากก็สามารถใชงานเครื่องมือนี้ได

สรุป
บทความนี้เปนการนําเสนอ เครื่องมือสําหรับควบคุมการปรับแตงแมแบบเว็บแอปพลิเคชัน มาใช
ในการปรับเปลี่ยนสวนแมแบบเดิมสูแมแบบใหม โดยการนําไปทดสอบการใชงานกับนักพัฒนาซอฟตแวร
3 กลุม ที่มีประสบการณแตกตางกัน ผลการทดสอบแสดงใหเห็นวา เครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพการใชงาน
ไมแตกตางกัน นัน่ คือ เครือ่ งมือนีส้ ามารถนําไปใชงานไดจริง โดยนักพัฒนาซอฟตแวร ไมตอ งมีความเชีย่ วชาญ
ทางการเขียนโปรแกรมก็สามารถใชงานไดไมตางกับนักพัฒนาซอฟตแวรที่มีความเชี่ยวชาญสูง และคณะ
ผูว จิ ยั ไดนาํ ซอฟตแวรดงั กลาวไปใชงานจริงกับการพัฒนาระบบแผนและติดตามการใชงบประมาณ ระบบบริการ
วิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ ระบบบุคลากรและสงเสริมการพัฒนา
บุคลากร และระบบจัดการผลงานวิจัยใหกับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ขณะนี้คณะผูวิจัย มีการพัฒนาตอยอดใหผูพัฒนาซอฟตแวรใชงานไดสะดวกขึ้น เชน ทําการเพิ่ม
เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อแนะนําคําสั่ง ทํา Template Extension เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนของแมแบบ
ในอนาคตใหสะดวกมากขึ้น และมีแผนในการนําเครื่องมือดังกลาวไปใชในการพัฒนาซอฟตแวรของ
หองปฏิบตั กิ ารวิจยั วิศวกรรมระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา พรอมทัง้ ใหนสิ ติ ในสาขาวิศวกรรมซอฟตแวร
นําเครื่องมือดังกลาวมาใชในรายวิชาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาซอฟตแวรโดยจะมีการเก็บรวบรวมขอมูล
เพือ่ นํามาวิเคราะหประสิทธิภาพการใชงาน และยกระดับของซอฟตแวรใหตอบสนองกับนักพัฒนาซอฟตแวร
ที่มีทกั ษะที่หลากหลาย
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บทคัดยอ
การนําอีเลิรน นิง่ ไปใชในดานการสงเสริมประสิทธิภาพดานการเรียนการสอนในปจจุบนั มีหลากหลาย
รูปแบบซึง่ เปนวิธกี ารเรียนทีส่ ามารถสรางสังคมแหงการเรียนรูใ หเกิดขึน้ สรางความสัมพันธระหวางกันภายใน
กลุม ทีเ่ รียนรูร ว มกันและยังสามารถขยายความสัมพันธไปยังบุคคลภายนอก กลุม ทีต่ ดิ ตอ หรือแหลงทรัพยากร
ของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพึ่งพาชวยเหลือกันโดยอาศัยเครือขายสังคมออนไลนเขารวมกัน
งานวิจัยนี้จึงไดสรางเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนอีเลิรนนิ่ง โดยเพิ่มชองทางการสื่อสารกันระหวาง
ผูส อนและผูเ รียนซึง่ นําเทคโนโลยีเฟสบุค มาประยุกตรว มในระบบเพือ่ เปนรูปแบบทางเลือกใหมในการเชือ่ มโยง
ไปยังสังคมออนไลนไดอยางสะดวก โดยสามารถรับทราบกิจกรรมการเรียนการสอนผานทางเฟสบุคได
อยางรวดเร็ว ระบบการจัดการเรียนการสอนพัฒนาขึ้นโดยภาษาจาวา สปริงเฟรมเวิรค รวมกับโมดูลการแชร
ของเฟสบุคและระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอล โดยแบงผูใชเปน 4 ประเภท คือ ผูเรียน ผูสอน ผูบริหารและ
ผูดูแลระบบ ระบบนี้ไดนําไปทดลองใชในการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา 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
ของอีเลิรนนิ่งมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสภาพการเรียนรูในปจจุบันที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเปนสําคัญ เพื่อให
ผูเ รียนสามารถเรียนรูด ว ยตนเองตามความสามารถของผูเ รียนและเปนการสนองตอพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 (Ministry of Education, 2002)
อีเลิรนนิ่ง (E-Learning) คือ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT เขามามีสวนรวม
กับการจัดระบบการเรียนการสอน เปนกระบวนการเรียนรูดวยการนําเทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือชวย
กระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือเปนบทเรียนออนไลน โดยผูเรียนสามารถเขาถึงและเรียนรูบทเรียน
ไดดวยตนเองผานอินเทอรเน็ตซึ่งสามารถเขาถึงบทเรียนไดทุกเวลาทุกสถานที่ ที่สามารถเชื่อมตอเขาสู
เครือขายได ซึ่งผูสอนจะตองจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจาก
ผูเรียนมีความสนใจ ความถนัด ความสามารถแตกตางกัน (Eamsiriwong, 2008)
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เครื่องมือที่ใชในการจัดการเรียนการสอนออนไลนหลายเครื่องมือ เชน Moodle, Classstart.org ยังคงพบ
จุดดอยในการนําเสนอเนื้อหารายวิชาที่มีรูปแบบคลายกัน ไมมีการปรับปรุงใหสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจ
ของผูเรียน มีการสื่อสารกันระหวางผูเรียนและผูสอนโดยใชเว็บบอรดทั่วไป ชองทางการติดตอสื่อสาร
กับอาจารยไมมีความหลากหลาย (Serivichayaswadi, 2014) ในขณะที่สถิติจากการสํารวจการใชเฟสบุค
สําหรับการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวันมีจํานวนมากขึ้น 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)
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลนโดยนําเทคโนโลยี
ของเฟสบุคมาชวยในการเพิ่มชองทางการสื่อสารกันระหวางผูเรียนและผูสอน และเพิ่มรูปแบบการนําเสนอ
เนือ้ หาใหผสู อนไดเลือกใชงานไดหลายรูปแบบ ทําการทดสอบกับโรงเรียนกลุม ตัวอยาง 5 โรงเรียน ซึง่ มีระบบ
การเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิ่งในรูปแบบเดิมอยู ใหมาทดลองใชงานระบบที่พัฒนาขึ้นและทําการเก็บ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ เพื่อนําไปเปนแนวทางการแกปญหาและปรับปรุงระบบการเรียน
การสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตอไปได

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดยสื่อสารผานสื่อเครือขายสังคม (The Learning
Management System by Communication on Social Network) ที่เปนเครื่องมือสําหรับการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบสมัยใหม
2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยเทคโนโลยีเครือขายสังคมออนไลนมาชวย
ในการสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูมีสวนรวมในระบบการจัดการเรียนการสอน

ทบทวนวรรณกรรม
ประเภทของการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยทั่วไปการจัดการเรียนการสอนออนไลนแบงเปน
2 ประเภทไดแก ระบบการจัดการเนื้อหา (Course Management System: CMS) ที่ผูสอนสามารถจัดการ
เนือ้ หาและสรางแบบฝกหัดตามเนือ้ หาแตละบทและระบบการจัดการเรียนการสอน (Learning Management
System: LMS) ที่นอกเหนือจากการจัดการเนื้อหาและแบบฝกหัดแลว ผูเรียนสามารถเขาใชงานเพื่อทํา
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. แบบฝกหัดหรือแบบทดสอบเปนการจัดใหผเู รียนมีโอกาสโตตอบกับเนือ้ หา (Eamsiriwong, 2008)
การหาความสัมพันธระหวางระบบอีเลิรนนิ่ง การรับรูความสามารถของตนเองและผลการเรียนรู
ของนักเรียน โดยกําหนดตัวแปรตน ไดแก คุณภาพระบบ E-learning คุณภาพสารสนเทศ การรับรู
ความสามารถของตนเอง การใชระบบ พฤติกรรมการเรียนรูดวยการควบคุมตนเอง และความพึงพอใจของ
ผูใ ชตอ ระบบอีเลิรน นิง่ เปนตัวแปรตาม โดยสํารวจจากนักเรียน จํานวน 674 คนใน Wawasan Open University
(WOU) ประเทศมาเลเซีย ผลปรากฏวาทัง้ คุณภาพระบบอีเลิรน นิง่ คุณภาพสารสนเทศ การรับรูค วามสามารถ
ของตนเองสงผลกระทบตอการใชระบบ ความพึงพอใจของผูใ ชและพฤติกรรมการเรียนรูด ว ยการควบคุมตนเอง
(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
และชวยใหโปรแกรมการศึกษาทางไกลไมเกิดคาใชจา ย (Abovyan, Zakarian, Shridhar & Sengupta, 2012)
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดหองเรียนแบบยอนกลับและการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษาเขาดวยกันและการเลือกใช
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยเพือ่ ตอบสนองความเปลีย่ นแปลงอยูต ลอดเวลา นอกจากจะชวยใหผเู รียนสามารถเรียนรู
ดวยตนเองทั้งกอนและหลังเขาชั้นเรียนไดในทุกที่ ทุกเวลา โดยใชระบบจัดการเรียนการสอนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตมีการเชื่อมโยงการเรียนรูระหวางนอกหองเรียนกับในหองเรียนดวยกรณีศึกษา หองเรียนแบบ
ยอนกลับชวยเพิม่ เวลาการจัดกิจกรรมในหองเรียนใหมมี ากขึน้ ซึง่ ทําใหผสู อนสามารถนํากรณีศกึ ษาทีห่ ลากหลาย
มาใชในการอภิปรายทั้งแบบเปนกลุมและรายบุคคลซึ่งชวยตอบสนองความสนใจของผูเรียน (Khoenkaw &
Noparit, 2016)
ปญหาในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ประกอบดวย
(1) ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณและบุคลากร (2) ขาดความรูดานเทคโนโลยี ระบบการเรียนการสอน
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (3) ราคาแพงและการละเมิดลิขสิทธิ์ (4) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure)
ของประเทศ ทีข่ าดความพรอม (5) ปญหาเกีย่ วกับมาตรฐานการพัฒนาเว็บภาษาไทย ทัง้ การเขารหัส การใชฟอนต
และรูปแบบ (6) ปญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดทําระบบ CMS/LMS (Isranews, 2012) สาระสําคัญ
ของรายงานประสบการณการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของการใช E-Learning ในภาคการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา สรุปไดวา การที่สถาบันอุดมศึกษาใดจะจัดระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกสไดอยาง
มีประสิทธิภาพนั้น สถาบันการศึกษาจําเปนที่จะตองมีการเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ดังนี้
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1. ควรมีการนําวิธีการทางระบบการจัดการ (Systematic Approach Model) สําหรับ E-Learning
มาใชครอบคลุมตัง้ แตขนั้ การเตรียมตัว ขัน้ การเลือกเนือ้ หา ขัน้ การวิเคราะหหลักสูตร ขัน้ การออกแบบหลักสูตร
ขั้นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ขั้นการประเมินผลและขั้นการบํารุงรักษา
2. ควรมีการใหการสนับสนุนครูอาจารย ผูส อนในทุกดาน ครอบคลุม การจัดการอบรมใหความรูแ ละ
ทักษะที่จําเปน ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานสื่อการเรียนการสอน ดานทรัพยากรสนับสนุนดานเครื่องมือ
การเขาถึงและดานงบประมาน
3. ควรมีการวางยุทธศาสตรและการวางนโยบายการจัดการโครงการอีเลิรน นิงของสถาบันการศึกษา
อยางชัดเจน ครอบคลุม การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ แผนยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับ
การใช E-Learning
4. ควรมีการมอบหมายผูร บั ผิดชอบทีช่ ดั เจนในทุกระดับ รวมทัง้ ในกรณีสถาบันการศึกษาขนาดใหญ
ควรจัดใหมีหนวยงาน (Unit) ที่มีความพรอมในการรับผิดชอบดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรและแผนการ
ปฏิบัติการที่ไดกําหนดไว
5. ควรมีการเตรียมความพรอมของผูเรียนรวมทั้งสนับสนุนใหคําแนะนําและใหผลปอนกลับ
แกผูเรียนทั้งในลักษณะประสานเวลาและไมประสานเวลา อยางตอเนื่องและทันตอเหตุการณ เพราะ
E-Learning เปนรูปแบบการเรียนรูท สี่ นับสนุนการเขาถึงเนือ้ หาการเรียนรูแ ละการติดตอสือ่ สารทีย่ ดื หยุน และ
ไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานที่
6. ควรมีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดการโครงการพัฒนาระบบการจัดการ e-Learning
ที่เหมาะสม โดยมีองคประกอบสําคัญ คือ เทคโนโลยีและระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของ อุปกรณที่เกี่ยวของ
สําหรับการเขาถึง (Hardware) โปรแกรมระบบ และสือ่ การสอนในลักษณะสือ่ ใหม (Software) และทรัพยากรบุคคล
ที่เปนฝายสนับสนุน (Peopleware)
7. ควรมีกลไกในการควบคุม รวมทั้งการใหแรงจูงใจเพื่อใหการปฏิบัติการเปนไปตามแผนฯ
ที่ไดกําหนดไว เชน การกําหนดใหการเรียนการสอน e-Learning เปนหนึ่งในตัวชี้วัด (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. ศึกษาและวิเคราะหระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลนทนี่ ยิ มนํามาใชในสถาบันการศึกษา
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 และทดลองใชในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 5 โรงเรียน การสุม ตัวอยาง
โรงเรียนและหองเรียนใชหลักการสุมแบบความสะดวกเปนหลัก
7. เก็บแบบสอบถามจากผูประเมิน โดยมีครูจํานวน 10 คน (รวมผูบริหาร) และนักเรียน จํานวน
357 คน ซึ่งสวนของผูดูแลระบบยังไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินความพึงพอใจเนื่องจากไมมี
สวนเกี่ยวของกับการเรียนการสอนโดยตรง
การทํางานของระบบแบงเปน 4 สวน ไดแก ระบบการศึกษา เนื้อหา ระบบการจัดการเรียนการสอน
ระบบการสือ่ สารระหวางผูเ รียนและผูส อนและระบบการกําหนดสิทธิผ์ ใู ช ผูใ ชระบบ แบงเปน 4 ประเภท ไดแก
ผูเรียน ผูสอน ผูบริหาร และผูดูแลระบบ โดยมีการทํางานดังนี้
ผูเรียนสามารถศึกษาเนื้อหา สงงาน และสามารถโพสตขอความผานระบบ ตามภาพที่ 1 ขอบเขต
การใชงานระบบของผูเรียน

ภาพที่ 1: ขอบเขตการใชงานระบบของผูเรียน
ผูส อนสามารถสรางเนือ้ หาโดยเลือกรูปแบบการนําเสนอผานเว็บไซตไดหลากหลาย สรางแบบฝกหัด
ตรวจงาน นําเสนอเนื้อหาและการโพสตขอความผานระบบ ตามภาพที่ 2 ขอบเขตการใชงานระบบของผูสอน
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ภาพที่ 2: ขอบเขตการใชงานระบบของผูสอน
ผูบริหารสามารถดูรายงานขอมูลการเรียนการสอนไดทั้งหมด สวนผูดูแลระบบสามารถใชงาน
ทุกอยางในระบบและสามารถกําหนดสิทธิ์การเขาใชงานระบบของผูใชแตละประเภท ตามภาพที่ 3 ขอบเขต
การใชงานระบบของผูบริหารและผูดูแลระบบ

ภาพที่ 3: ขอบเขตการใชงานระบบของผูบริหารและผูดูแลระบบ
การวิเคราะหออกแบบขั้นตอนการทํางานของระบบดวย UML สวนของผูดูแลระบบ 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
การสอนโดยสือ่ สารผานเครือขายสังคมถูกพัฒนาขึน้ โดยมีขอบเขตการทํางานของระบบเพือ่ การจัดการเนือ้ หา
และระบบจัดการเรียนรู ดังแสดงในตารางที่ 1 เปรียบเทียบการทํางานของ CMS, LMS และระบบจัดการเรียน
การสอนโดยสื่อสารผานเครือขายสังคม
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ตารางที่ 1
เปรียบเทียบการทํางานของ CMS, LMS และระบบจัดการเรียนการสอนโดยสือ่ สารผานเครือขายสังคม
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2. การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยอาศัยเทคโนโลยีเครือขายสังคมออนไลน ไดนําเทคโนโลยี
ของเฟสบุค มาชวยในการสือ่ สารระหวางผูส อนและผูเ รียน ซึง่ ชวยใหการติดตามเนือ้ หาตาง ๆ ในระบบไดงา ยขึน้
เชน การแชรบทเรียนผานเฟสบุค อีกทั้งยังลดขั้นตอนการใชงานใหสะดวกและเปนระบบมากขึ้น เชน สําหรับ
ผูเรียนที่ตองการเขาใชระบบตองลงทะเบียนโดยสมัครสมาชิก และล็อกอินเพื่อเขาใชระบบ ตามภาพที่ 5
หนาจอหลัก สวนผูสอน เมื่อสมัครเปนผูสอนในระบบ ตองสงคํารองขอเปดรายวิชาใหผูดูแลระบบและเมื่อ
ไดรับการตอบกลับ จึงสามารถเปดรายวิชาออนไลนได ผูสอนสามารถเพิ่มเนื้อหาแตละบทของรายวิชาไดทั้ง
ในรูปไฟลเอกสาร รูปภาพและขอความ ตามภาพที่ 6 หนาจอรายวิชาของผูส อนและการแชรบทเรียนผานเฟสบุค

ภาพที่ 5: หนาจอหลัก
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ภาพที่ 6: หนาจอรายวิชาของผูสอนและการแชรบทเรียนผานเฟสบุค
3. ผลการใชงานระบบการจัดการเรียนการสอนโดยสือ่ สารผานเครือขายสังคม ผลการใชงาน
โดยการเก็บรวมรวมขอมูลการประเมินความพึงพอใจจากบุคคลผูใชงาน 3 กลุมไดแก กลุมผูบริหาร ครู และ
นักเรียน โดยไมมีการเก็บขอมูลจากผูดูแลระบบเนื่องจากไมไดมีสวนเกี่ยวของกับการเรียนการสอนโดยตรง
ในกลุมของครูซึ่งสอนในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยมีประสบการณการใช CMS และ/หรือ
LMS เพือ่ เปรียบเทียบกับระบบการจัดการเรียนการสอนโดยสือ่ สารผานเครือขายสังคม และเก็บรวมรวมขอมูล
จากกลุมนักเรียน โดยใหเลือกระบบตามแตละขอของแบบสอบถาม แสดงผลตามตารางที่ 2 เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของ CMS/LMS กับระบบการจัดการเรียนการสอนโดยสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) ซึ่งนําขอมูลจากการสํารวจทั้งหมดมารวมกันโดยมีการแปลความหมายของคาเฉลี่ยดังนี้
(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
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สรุป
ผลการวิจัยสรุปไดวา ระบบจัดการเรียนการสอนโดยสื่อสารผานเครือขายสังคมที่พัฒนาขึ้นในสวน
ทีไ่ ดเพิม่ เทคโนโลยีการติดตอสือ่ สารผานเครือขายสังคมออนไลน เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการสือ่ สารระหวาง
ผูสอนและผูเรียน ไดผลการประเมินความพึงพอใจมากที่สุดในดานความรวดเร็วในการตอบระหวางสมาชิก
ในกลุม เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามทุกคนมีการใชงานสื่อสารกันผานเฟสบุคในชีวิตประจําวันอยูแลว
ดังนั้นเมื่อมีขอมูลจากแหลงอื่น ๆ แสดงปรากฏใหเห็นในเฟสบุคของแตละคน จะทําใหมีการสื่อสารกันได
รวดเร็ว เนือ่ งจากผูส อนและผูเ รียนไดรบั ทราบขอมูลการเรียนการสอน ทีม่ กี ารเพิม่ เติมในระบบผานเฟสบุค ได
อยางรวดเร็ว ซึ่งตรงตามวัตถุประสงที่ตองการ แตมีผลสรุปคาเฉลี่ยความพึงพอใจสวนอื่นอยูในเกณฑระดับ
ปานกลาง เนือ่ งจากสวนของการใชงาน การนําเสนอเนือ้ หาไดตรงตามความตองการของผูใ ช การอัพโหลดไฟล
ไดหลากหลายชนิดและดานความปลอดภัยในการกําหนดสิทธิใ์ หผเู รียนเขากลุม ยังมีจดุ ดอยซึง่ ตองเก็บขอมูล
การใชงานเพื่อปรับปรุงระบบ และเพิ่มชองทางเครือขายสังคม ออนไลนแบบอื่น ๆ ตอไป
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บทคัดยอ
การหาคาอัตราการงอกของเมล็ดขาวเปนขั้นตอนสําคัญในการวางแผนการเพาะปลูกและถูก
นําไปใชในการประมาณจํานวนเมล็ดที่ตองใชในพื้นที่เพาะปลูก โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปลูกขาวที่เปน
พืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทย แตการหาคาอัตราการงอกนั้น จําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญและแรงงาน
อยางมากเพือ่ ใหไดคา ทีแ่ มนยํา ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ งึ ไดนาํ เสนอขัน้ ตอนวิธกี ารหาคาอัตราการงอกของเมล็ดขาว
โดยใชหลักการของการประมวลผลภาพเขามาชวยในการหาคาอัตราการงอก โดยระบบที่นําเสนอจะ
ประกอบไปดวย 2 สวน คือสวนของการถายภาพเมล็ดขาว และสวนของการวิเคราะหภาพถาย งานวิจัยนี้
ไดทําการวัดผลดวยการทดลองหาคาอัตราการงอกของขาวนก โดยเทียบความถูกตองกับการวัดผลดวย
ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งระบบที่นําเสนอนี้ใหคาความถูกตองรอยละ 98.41
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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
มาประเมินคุณภาพกอนทีจ่ ะนําไปปลูก เพือ่ นําขอมูลนีไ้ ปใชในการคาดคะเน จํานวนเมล็ดพันธุท จี่ าํ เปนตองใช
ในการปลูก จํานวนเมล็ดที่ใชตอพื้นที่ซึ่งการใชจํานวนเมล็ดพันธุใหเหมาะสมกับพื้นที่ปลูกนั้นสามารถชวย
ใหเกษตรกร ลดการสูญเสียได (Field and Renewable Energy Crops Research Institute, 2016)
การทํานาในประเทศไทยนิยมทํานาอยูสองแบบคือ
1. นาดํา ในขั้นตอนแรกเกษตรกรจะตองทําการตกกลา โดยจะทําการหวานเมล็ดพันธุในแปลง
เพาะกลากอน เมือ่ ตนขาวงอกแลวจึงทําการยายตนกลาไปปลูกยังแปลงปลูกในขัน้ ตอนของการปกดํา ซึง่ หาก
เกษตรกรใชเมล็ดพันธุมากเกินไปในการตกกลา จะทําใหมีตนกลาเหลือเปนการสิ้นเปลือง แตหากเกษตรกร
ใชจาํ นวนเมล็ดพันธุน อ ยเกินไป จะไดตน กลาทีไ่ มเพียงพอในการปกดํา (Agricultural Research Development
Agency, 2016)
2. นาหวาน เกษตรจําเปนตองทําการทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุก อ น เพือ่ หาจํานวนเมล็ดทีเ่ หมาะ
สมที่ตองใชตอแปลง ซึ่งหากหวานมากเกินไปจะทําใหตนขาวชิดกันมากและไดรับแสงไมเพียงพอ หากใช
จํานวนเมล็ดนอยเกินไปจะสงผลใหผลผลิตนอย (Bureau of Rice Research and Development, 2016)
นอกจากการวางแผนการปลูกแลว การประเมินคุณภาพเมล็ดยังถูกใชในการประเมินราคาของผลผลิต
รวมทัง้ ประเมินวาผลผลิตนัน้ คุม คาทีจ่ ะทําการเก็บเกีย่ วหรือไม หนึง่ ในกระบวนการทีใ่ ชในการประเมินคุณภาพ
ของเมล็ดพันธุ คือ “อัตราการงอก”
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อัตราการงอก คือ การหาอัตราของเมล็ดที่งอกตอจํานวนเมล็ดที่นํามาทดสอบ สามารถคํานวณ
ไดจากจํานวนของเมล็ดที่มีการงอกหารดวยจํานวนเมล็ดทั้งหมด เมล็ดพันธุที่มีอัตราการงอกสูง จะเปนเมล็ด
ที่มีคุณภาพสูง เมื่อปลูกแลวมีโอกาสที่เมล็ดจะงอกสูง รวมถึงมีอัตราการอยูรอดสูงอีกดวย โดยทั่วไป
การหาอัตราการงอกสามารถทําไดโดย การวางเมล็ดพันธุท ตี่ อ งการทดสอบลงบนวัสดุเพาะ ซึง่ นิยมใชผา หรือ
กระดาษชําระที่เปยกนํ้า จํานวน 100 เมล็ด จากนั้นใหวางทิ้งไวจนครบ 7 วันจึงทําการตรวจนับจํานวนเมล็ด
ที่งอก ซึ่งจํานวนเมล็ดที่งอกนี้คือคา อัตราการงอกของเมล็ดในกลุมตัวอยางนั้น หากตองการความแมนยําสูง
ในการหาอัตราการงอกนั้น จําเปนตองสุมเมล็ดพันธุมาทําสอบในปริมาณที่มากขึ้น จึงจะไดผลการประเมิน
อัตราการงอกที่แมนยํา (Finch-Savage, 2015, 567 - 591)
โดยทั่วไปแลว การหาอัตราการงอกนั้นจะมีปญหาหรืออุปสรรคหลักอยู 3 ประการคือ
1. ความผิดพลาดจากการนับจํานวนเมล็ด ซึ่งจะเกิดขึ้นในขั้นตอนของการหยิบเมล็ดมาจํานวน
100 เมล็ดเพื่อนํามาเรียงบนวัสดุเพาะและนับเมล็ดอีกครั้งหลังจากที่เมล็ดมีการงอก ซึ่งขั้นตอนนี้จะตองทํา
การนับจํานวนเมล็ดถึง 2 ครั้ง
2. ความผิดพลาดจากการจําแนกกลุมของเมล็ดวา เปนเมล็ดที่มีการงอก หรือไมงอกซึ่งเกิดขึ้น
หลังจากทีเ่ มล็ดเริม่ งอกแลว จึงมีการหยิบเมล็ดขึน้ จากวัสดุเพาะมาทําการจําแนกวาเมล็ดมีการงอก หรือไมมี
การงอก โดยดูความสมบูรณของใบออนและราก ซึง่ ในขัน้ ตอนนีม้ คี วามจําเปนตองใชผทู มี่ ีความเชีย่ วชาญสูง
ในการจําแนก
3. การทํางานกับเมล็ดที่มีจํานวนมาก ซึ่งปญหานี้เกิดขึ้นในกรณีที่ตองการความแมนยําสูงใน
การประเมินอัตราการงอก จะตองใชเมล็ดเปนจํานวนมากมาทดสอบ เพื่อใหกลุมประชากรเมล็ดที่สุมมามี
ความนาเชือ่ ถือ ซึง่ ทําใหตอ งใชแรงงานของผูเ ชีย่ วชาญสูงขึน้ และตองใชเวลาในการทดสอบนานขึน้ ตามไปดวย
เพื่อที่จะชวยลดปญหาเหลานี้ ขั้นตอนวิธีการประมวลผลภาพ จึงถูกนําเขามาชวยการงานทาง
ดานการประเมินอัตราการงอกของเมล็ดพันธุของพืชบางชนิด
Howarth (1993, 185-194) ไดพัฒนาระบบประเมินอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ ผักกาดหอมและ
ขาวฟางโดยใชการประมวลผลภาพเขามาตรวจวัดอัตราการเติบโตของราก ซึง่ ประกอบไปดวยระบบสองแสงสวาง
ระบบถายภาพ ประมวลผลภาพ และการรูจํารูปแบบ โดยงานวิจัยพบวา สามารถวิเคราะหอัตราการงอก
ไดอยางถูกตองสําหรับเมล็ดที่มีรากงอกออกมาเปนเสนตรงและความถูกตองจะตํ่าสําหรับเมล็ดที่รากงอก
ออกมาเปนเสนโคง
Sako, Fujimura, Evans & Bennett (2001, 625-636) ไดนําเสนอระบบประเมินอัตราการงอก
ของเมล็ ด ผั ด กาดหอม โดยเน น ที่ ต  น ทุ น และการใช ง านที่ ง  า ย โดยนํ า ภาพที่ ถ  า ยได ไ ปประมวลผลบน
เครื่องคอมพิวเตอร ลักษณะสัณฐานที่เดนของภาพเมล็ดจะถูกนําไปวิเคราะหทางสถิติ ซึ่งระบบนี้ใหคา
ความถูกตองดีที่สุดใกลเคียงกับการทําโดยมนุษย แตอยางไรก็ตามในบางสถานการณจะเกิดความผิดพลาด
สูงถึงรอยละ 14.71
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R Ureña & Berenguel (2001, 1-20) ไดปรับปรุงระบบเพิ่มเติมโดยใชสีของเมล็ดเขามาชวยใน
การวิเคราะหภาพ งานวิจัยนี้ใชกลอง CCD สีเขามาชวยในการถายภาพ และใชคุณสมบัติทางสีของเมล็ด
เขามาชวยในการจําแนกใบและเมล็ด โดยทําการวัดพืน้ ทีข่ องใบเลีย้ งของพืช (Cotyledons) ดวยการประมวลผล
ภาพ และนําเอาลักษณะเดนนีไ้ ปใชในการจําแนกการงอกในขัน้ ตอนถัดไปดวยตรรกศาสตรคลุมเครือ (Fuzzy
Logic) และกฎที่ตั้งโดยผูเชี่ยวชาญ
Hoffmaster, Fujimura, Mcdonald & Bennett (2003, 701-713) ไดพัฒนาระบบประเมินอัตรา
การงอกของถั่วเหลือง โดยใชคอมพิวเตอรและการประมวลผลภาพเขามาชวย โดยงานวิจัยนี้ไดเนนไปที่
ความรวดเร็วในการประมวลผล ขอมูลนําเขาเปนภาพของเมล็ดถั่วเหลืองที่เพาะบนกระดาษชําระสีขาว
โดยระบบจะทําการจําแนกเมล็ดถัว่ ออกเปนสองกลุม คือ ปกติและผิดปกติ กลุม ทีป่ กติจะถูกนําไปคํานวณหา
รูปราง จากนั้นจะถูกนําไปวัดความยาวและใชวิธีทางสถิติเขามาชวยประเมินอัตราการงอก
ความทาทายในการใชวธิ กี ารประมวลผลภาพ เพือ่ หาอัตราการงอกของเมล็ดขาวนัน้ มีอยู 3 ประการคือ
1. เมล็ดขาวมีขนาดที่เล็ก ทําใหไมสามารถถายภาพใหแตละเมล็ดมีความละเอียดสูงได
2. รากของเมล็ดขาวที่มีการงอกนั้นไมไดมีลักษณะเปนเสนตรงและมีแนวโนมที่จะพันกับรากของ
เมล็ดอื่น ทําใหการแยกสวน (Segmentation) แตละเมล็ดออกจากกันนั้นทําไดยาก
3. ขาวมีการงอก และอัตราการเติบโตของรากที่แตกตางกัน ซึ่งใน 1 กลุมตัวอยาง อาจมีเมล็ดที่มี
ความยาวของรากแตกตางกันไดมากถึง 4 เทา โดยตัวอยางของเมล็ดขาว 1 กลุม ทีใ่ ชทดสอบไดแสดงในภาพที่ 1
ในงานวิจัยนี้ ไดนําเสนอ วิธีการใหมในการวัดอัตราการงอกของเมล็ดพันธุขาว โดยใชหลักของการ
ประมวลผลภาพ ซึ่งสามารถเอาชนะความทาทายทั้ง 3 ประการที่กลาวมาแลวไดเปนอยางดี

ภาพที่ 1: เมล็ดขาวที่มีอัตราการเติบโตของรากที่แตกตางกันใน 1 กลุมตัวอยาง
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วิธีการที่นําเสนอ
สวนหลักของระบบที่นําเสนอคือ การจําแนกเมล็ดขาวจากภาพถาย วาเมล็ดมีการงอกหรือไม
โดยสังเกตที่การแตกรากและใบออน ถามีการตรวจพบรากหรือใบออนงอกออกมาจากเมล็ด จะถือวาเมล็ด
นั้นมีการงอกเกิดขึ้น แตถาไมพบจะถือวาเมล็ดนั้นไมมีการงอก ซึ่งสวนประกอบของเมล็ดขาวที่มีการงอก
ไดแสดงในภาพที่ 2 การงอกจะเริม่ จาก คอลีออปไทล (เนือ้ เยือ่ หุม ยอดแรกเกิด) ตามดวยรากแกว และใบปฐมภูมิ
ตามลําดับ
ĔïðåöõĎöĉ"(Primary leaf)
ÙĂúĊĂĂïĕìúŤ
(Coleoptile)
đöúĘé (Seed)

øćÖĒÖšü (Primary
root)

ภาพที่ 2: สวนประกอบของเมล็ดขาวที่มีการงอก
ระบบที่นําเสนอในงานวิจัยนี้จะประกอบดวยสวนประกอบหลักอยู 2 สวน คือ สวนของการถายภาพ
เมล็ดขาว และสวนของการประมวลผลภาพเมล็ดขาว
1. สวนของการถายภาพเมล็ดขาว จะเริ่มจากการนําเมล็ดขาวที่ไดเพาะไวบนวัสดุเพาะออกมาเปา
ใหแหงดวยลมเย็น แลวนํามาเกลี่ยใหสมํ่าเสมอบนถาด โดยถาดสําหรับวางเมล็ดขาวจะตองมีสีดําดาน
ไมสะทอนแสง โดยมีการจัดกลองและแสงดังแสดงในภาพที่ 3
กลองถายภาพความละเอียดสูงชนิด DSLR ไดถูกใชในการถายภาพเมล็ดขาว ใหแสดง
โดยหลอดไฟ จํานวน 2 หลอด ฉายลงมาดวยมุมทีแ่ คบกวา 30 องศา เพือ่ ชวยเนนขอบ (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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ÖúšĂÜëŠć÷õćó
1.5 đöêø
óĆéúö
ĀúĂéĕô

ĀúĂéĕô

ëćéüćÜđöúĘé×šćü
ภาพที่ 3: การจัดกลองและแสงสําหรับถายภาพเมล็ดขาว
หลอดไฟที่ใชเปนแหลงกําเนิดแสงในการถายภาพ จะถูกควบคุมความสวางดวยคอมพิวเตอร
ตามความเหมาะสม โดยวงจรที่ใชในการความคุมความสวางของหลอดไปไดแสดงในภาพที่ 4 โดยวงจรนี้
ใชหลักการทํางานของวงจรควบคุมเฟสไฟฟากระแสสลับ (AC Phase Control) โดยทําการเรียงกระแส
ไฟฟากระแสสลับใหเปนกระแสตรง และสงคาแรงดันผานอุปกรณเชื่อมตอทางแสง (Optocoupler)
ไปยัง ไมโครคอนโทรเลอร Arduino Mega เพื่อตรวจจับการผานศูนย (Zero Crossing) ของไฟฟากระแสสลับ
มีการตรวจพบจุ ดที่ มีการผ านศูนย แลว จะส งสัญญาณไปควบคุมควบเวลาการเป ดและปดหลอดไฟ
เพือ่ ใหไดแสงสวางในปริมาณทีต่ อ งการ โดยคาบเวลาการเปดและปดนัน้ ไมโครคอนโทรเลอรจะถูกโปรแกรม
ดวยเครื่องคอมพิวเตอรผานทางพอรท USB

ภาพที่ 4: วงจรที่ใชในการควบคุมความสวางของหลอดไฟในการถายภาพ
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2. สวนของการประมวลผลภาพ จะประกอบดวยสวนยอย 3 สวน คือ สวนลบพืน้ หลัง (Background
Subtraction) สวนแยกสวน (Seed Segmentation) แยกภาพเมล็ดขาวและสวนแยกภาพรากและใบ (Root
and Leaf Segmentation) ภาพรวมขั้นตอนของการประมวลผลภาพไดแสดงไวในภาพที่ 5
ขัน้ ตอนแรกของการประมวลผลภาพ คือ แปลงภาพจากกลองดิจทิ ลั จากสีในแบบจําลองสี 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 ใหเปนสวนของพื้นหลัง โดยใชสมการที่ (1) กําหนดให ݉ܫுௌௌ คือ ภาพถายเม็ดขาวใน

ÂÎµ¨°¸ HSV Â¨³ ݉ܫ º° ªµ¤ªnªµ °£µ¡ ݉ܫுௌ Ã¥ ߠ Á}´´ªÂ¦¸ÉÄoÎµ®
nµªµ¤ªnµ¼»¸ÉÄo¡µ¦µªn
·
µ»£µ¡´Ê º° ¡ºÊ ®¨´¨ ¨¨´¡rr °¤µ¦¸Ê º° ݃ܨுௌ ¹ÉÁ}
£µ¡ÄÂÎµ¨° HSV ¸É¤¸ µ¦¨¡ºÊ ®¨´´°°Å Á¦¸¥ªnµ£µ¡¡ºÊ ®oµ ´ª°¥nµ£µ¡ÂÎµ¨°
¡ºÊ ®oµ¸ÉÅoµµ¦¦³¤ª¨¨Ä ´Ê°¸ÊÂ£µ¡ 6() Â¨³Á¤ºÉ°ÎµÁ°µÂÎµ¨°¸ÊÅ´¦°
»£µ¡°°¤µµ£µ¡o´´³Åo£µ¡¡ºÊ ®oµ´´ ÂÄ£µ¡¸É 6()
݃ܨுௌ ሺݔǡ ݕሻ ൌ ൜

݉ܫுௌ ሺݔǡ ݕሻǢ ݉ܫ݁ݎ݄݁ݓ ሺݔǡ ݕሻ  ߠ
ͲǢ ݏݎ݄݁ݐ

(1)

Ê´°´´Å º° µ¦Â¥nª °¦µÂ¨³°¨¸°°Å¨r°°¤µµ£µ¡¡ºÊ®oµ Ã¥
£µ¡¸ÊÅo¼¨¡ºÊ®¨´´°°ÅÂ¨oªÂ¨³Á®¨º°°¥¼¥Á¡¸
n ¥£µ¡ ° Á¤¨È¨ ¦µ Ä Â¨³°¨¸°°Å¨r
Ä ´Ê°¸Ênµ¸Â¨³nµªµ¤°·É¤´ª °¸Åo¼Îµ¤µÄoÄµ¦ÎµÂªnµnª °»£µ¡´Ê º°
¦µ ®¦
®¦º° °¨¸°°Å¨r ®¦º°Å¤n Ã¥ ´Ê° °µ¦ÎµÂÁ}Åµ¤¤µ¦¸É (2) Ã¥ ݃ܨௌ º°
nµªµ¤°·É¤ °¸ ߠଵ Â¨³ ߠଶ º° ´´ªÂ¦¸ÉÄoÎµ®nª °nµªµ¤°·É¤ °¸¸ÉÄooÄ
µ¦ÎµÂ Â¨³ ܴ ݐº° £µ¡¸ÉÂÎµÂ®n¸É¦ª¡¦µÂ¨³°¨¸°°Å¨r £µ¡¸Ê³Á}£µ¡
ÂÅµ¦É Ã¥»£µ¡¸ÉÁ}¦µÂ¨³°¨¸°°Å¨r ³¤¸¤nµÁ} “1” Â¨³»£µ¡°ºÉÇ Án»¸ÉÁ}
Á¤¨È oµª ³¤¸¤nµÁ} “0” ´ª°¥nµÎµÂ®n °¦µÂ¨³°¨·°°Å¨r¨r¸ÉÎµÂÅoµ ´Ê°¸ÊÅo
ÂÄ£µ¡¸É 6()
ͳǢ ߠ݁ݎ݄݁ݓଵ ൏ ݃ܨௌ ሺݔǡ ݕሻ ൏ ߠଶ
ܴݐሺݔǡ ݕሻ ൌ ൜
ͲǢ ݏݎ݄݁ݐ

(2)
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ภาพที่ 5: ภาพรวมของระบบในสวนของการประมวลผลภาพ
ขั้นตอนตอไป คือ การแยกสวนภาพที่เปนเมล็ดขาว ซึ่งภาพนี้จะมีเพียงสวนที่เปนเมล็ดขาวเทานั้น
โดยสวนอื่นที่ไมใชเมล็ดขาวจะถูกกําจัดออกไป ภาพนี้ถูกสรางขึ้นมาโดยนําเอาภาพพื้นหนาที่ไดจากสมการ
ที่ (1) ในสวนของความสวาง มาแปลงเปนภาพแบบไบนารี่ ดวยวิธีการปดคาขึ้น จากนั้นใหนําภาพรากและ
คอลีออปไทล ที่สรางไวดวยสมการที่ (3) มาลบออก จะไดเปนภาพเมล็ดขาว ที่แสดงตําแหนงจุดภาพที่เปน
เมล็ดขาว โดยภาพนีจ้ ะเปนภาพแบบไบนารี่ ดังอธิบายไวในสมการที่ (3) ตัวอยางของภาพเมล็ดขาวทีถ่ กู แยก
ออกมาในขั้นตอนนี้แสดงในภาพที่ 6(ซ)
ܵ݁݁݀ሺݔǡ ݕሻ ൌ ݃ܨڿ ሺݔǡ ݕሻ ۀെ ܴݐ

(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
แกไขไดดว ยการเพิม่ ขัน้ ตอนของการประมาณจํานวนเมล็ดขาวในกลุม จุดภาพเขาไป โดยการเทียบจํานวนจุด
ที่มีคาเปน “1” ในกลุมจุดภาพกับจุดภาพอางอิงที่มีขาวอยู 1 เมล็ด ดังสมการที่ (4) โดย A คือ จํานวนของ
จุดภาพที่มีคาเปน “1” ในกลุมของจุดภาพนั้น ܵ݁݁݀ คืºอ จํานวนของจุดที่มีคาเปน “1” ของขาว 1 เมล็ด
และ SeedCount คือ จํานวนของเมล็ดขาวในกลุมของจุดภาพนั้น โดยถามีเศษเหลือจากการหารใหปดขึ้น
เปนจํานวนเต็ม
ܵ݁݁݀ ݐ݊ݑܥൌ 



ௌௗೝ

ඈ

(4)

หลังจากนั้นจะทําการสรางหนาตางสําหรับคนหารากและคอลีออปไทลโดยทําการขยายพื้นที่ของ
กลุมจัดภาพที่ตองการจะคนหาใหโตขึ้นดานละ r จากนั้นนําหนาตางนี้ไปทําการตัดครอบ (Crop) จากภาพ
ราก (Root) ในตําแหนงเดียวกันจากนั้นจะทําการนับจํานวนจุดภาพที่มีคาเปน “1” ในภาพที่ทําการ
ตัดครอบออกมา หากคานี้มีจํานวนมากกวาคาอางอิง θ_germinated แสดงวามีการตรวจพบรากหรือ
คอลีออปไทลเชื่อมตออยู ใหถือวาขาวเมล็ดนั้นมีการงอกเกิดขึ้น หากตรวจไมพบใหถือวาขาวเมล็ดนั้นไมมี
การงอก ตัวอยางของหนาตางทีใ่ ชในการคนหารากและคอลีออปไทลแสดงในภาพที่ 6(ญ) โดยพืน้ ของเมล็ดขาว
ไดแสดงไวดวยกรอบสีนาํ้ เงิน และหนาตางสําหรับคนหาทีม่ กี ารตรวจพบการงอกไดแสดงไวดวยกรอบสีเขียว
และสีแดงสําหรับหนาตางที่ตรวจไมพบการงอก
ในกรณีที่กลุมของจุดภาพมีขาวอยูมากกวา 1 เมล็ดใหถือวา ขาวทุกเมล็ดไมมีการงอกเกิดขึ้น
แตหากกลุมของจุดภาพที่ตรวจพบ รากมีขาวอยูมากกวา 1 เมล็ด จะไมนําจุดภาพนั้นมาพิจารณา เนื่องจาก
ไมสามารถยืนยันไดวารากที่ตรวจพบนั้นไดงอกออกมาจากขาวทุกเมล็ดในนั้นหรือไม
ขั้นตอนสุดทายคือการคํานวณอัตราการงอก โดยจะทําการคํานวณตามสมการที่ (5)โดยที่ n คือ
จํานวนเมล็ดขาวที่ไมงอก o คือ จํานวนเมล็ดขาวที่งอกของกลุมจุดภาพที่ประกอบดวยขาวเพียงเมล็ดเดียว
คา o คือ จํานวนเมล็ดขาวที่งอกของกลุมจุดภาพที่ประกอบดวยขาวหลายเมล็ด และ GerminationRate คือ
รอยละของอัตราการงอกที่คํานวณได
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ภาพที่ 6: ตัวอยางผลลัพธของแตละขั้นตอนของการประมวลผลภาพ

การทดลองและวัดผล
งานวิจัยนี้ไดทําการทดลองโดยใชขาวนก หรือขาวปา (Oryza Rufipogon) ซึ่งขาวชนิดนี้นิยมใช
ในการเลี้ยงสัตว เชน นกหรือไก เนื่องจากขาวชนิดนี้มีระยะเวลาในการงอกที่สั้นกวาขาวชนิดอื่นๆ เพื่อใหมี
การกระจายตัวของกลุมประชากรของขาวที่งอกและไมงอก ในการทดลองนี้จึงเลือกใชเมล็ดขาวที่มีอายุเกา
ประมาณ 2 ป จากรานจําหนายอาหารสัตวในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม กอนการทดลองเมล็ดพันธุ
ไดถูกเพาะบนกระดาษชําระชุมนํ้าเปนเวลา 8 วัน จากนั้นจึงถูกนํามาเปาใหแหงดวยพัดลม และนํามาเกลี่ย
ใหเรียบบนถาดเซรามิค โดยถาดเซรามิคสําหรับใชถา ยภาพนีไ้ ดถกู เตรียมโดยการพนดวยสีอะคริลคิ แลคเกอร
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
แหลงกําเนิดแสงใชหลอดไสรอ น (Incandescent Light Bulb) กําลังสอง 40 วัตต และคาอุณหภูมสิ ขี าว 4200K
(Daylight) โดยทําการปรับแสงสวางใหสองสวางบนพื้น 211 ลักซ

£µ¡¸Énµ¥Åo³¼¥n° µ¨Á} 1020 x 1212 Â¨³¼ÎµÅ¦³¤ª¨¨Änª °
µ¦¦³¤ª¨¨£µ¡Ã¥¤¸nµ¡µ¦µ¤·Á°¦r¸ÉÄoÄµ¦¨°´n°Å¸Ê ߠ ൌ ͲǤ͵, ߠଵ ൌ Ͳ, ߠଶ ൌ
ͲǤ͵,ܵ݁݁݀ ൌ ͳʹͶ, ߠ௧ௗ =90  Ã¥nµ °¡µ¦µ¤·Á°¦r¸ÉÄoÅo¤µµµ¦´ÁÂ¨³
µ¦¨°ÁºÊ°o¹Éµ¦¨°¸ÊÅoÄo£µ¡nµ¥Îµª´Ê·Ê 40 £µ¡
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การวัดและประเมินผลระบบทีน่ าํ เสนอนีไ้ ดแบงออกเปนสวนหลัก คือ การประมาณจํานวนเมล็ดขาว
ในภาพ ซึ่งคํานวณดวยสมการที่ (8) และการประเมินอัตราการงอกโดยมีการประเมินอัตราการงอกในการ
ทํางานของขั้นตอนวิธีทั้ง 3 แบบคือ
แบบที่ 1 ประเมินอัตราการงอก โดยเลือกพิจารณาเฉพาะกลุม จุดภาพทีม่ เี มล็ดขาวอยูเ พียงเมล็ดเดียว
การคํานวณอัตราการงอกจะใชสมการที่ (5) ในการคํานวณ
แบบที่ 2 ประเมินอัตราการงอก โดยเลือกพิจารณาเฉพาะกลุมจุดภาพที่มีเมล็ดขาวอยูมากกวาหนึ่ง
เมล็ด โดยหากมีการตรวจพบรากในกลุมจุดภาพ จะถือวาขาวทุกเมล็ดในกลุมจุดภาพนั้นมีการงอก และ
หากไมพบรากจะถือ วาขาวทุกเมล็ดในกลุมจุดภาพนั้นไมมีการงอก สมการที่ใชคํานวณอัตราการงอก คือ
สมการที่ (6)
แบบที่ 3 ประเมินอัตราการงอก โดยพิจารณาทุกกลุมจุดภาพ (แบบที่ 1 รวมกับแบบที่ 2) สมการที่
ใชในการคํานวณอัตราการงอกคือสมการที่ (7)
คาที่ไดจากการคํานวณของขั้นตอนวิธีที่นําเสนอไดถูกนําไปเปรียบเทียบกับผลเฉลยที่ถูกสรางขึ้น
โดยผูเชี่ยวชาญ โดยผลเฉลยถูกสรางขึ้นโดยใหผูเชี่ยวชาญทําการวิเคราะหภาพถายที่ใชในการทดลอง
คาความถูกตอง (Accuracy)ของขั้นตอนวิธีที่นําเสนอไดแสดงไวในตารางที่ 1
ตารางที่ 1
คาความถูกตองเฉลี่ยของขั้นตอนวิธีการวิเคราะหอัตราการงอกของเมล็ดขาวดวยวิธีการประมวลผลภาพ

n µ¸Éª´
µ¦¦³¤µÎµªÁ¤¨È´Ê ®¤

ªµ¤¼o °
¦o°¥¨³ 96.37

n µÁ¸É¥Á¤µ¦µ

µ¦¦³Á¤·°´¦µµ¦°Â¸É 1

¦o°¥¨³ 98.41

1.87

µ¦¦³Á¤·°´¦µµ¦°Â¸É 2

¦o°¥¨³ 91.65

11.10

µ¦¦³Á¤·°´¦µµ¦°Â¸É 3

¦o°¥¨³ 95.69

7.80

3.94

จากการทดลองพบวา ระบบมีความถูกตองในการตรวจนับเมล็ดขาวในภาพถายโดยเฉลี่ยรอยละ
96.37 การประเมินอัตราการงอกโดยนําเอากลุมจุดภาพที่เกิดจากขาวมากกวาหนึ่งเมล็ด (แบบที่ 2) จะให
ความถูกตองตํ่าที่สุด คือ รอยละ 91.65 โดยความผิดพลาดสวนใหญเกิดจากการที่เมล็ดขาวบางเมล็ด
ในกลุม จุดภาพไมไดมกี ารงอกแตระบบไดระบุวา ทุกเมล็ดในกลุม จุดภาพมีการงอกเกิดขึน้ และความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นในการประมาณจํานวนเมล็ดขาวในกลุมจุดภาพ การประเมินอัตราการงอกที่ใหความถูกตองมาก
ที่สุดคือการใชกลุมจุดภาพที่เกิดจากขาวเพียงหนึ่งเมล็ด (แบบที่ 1) ซึ่งมีความถูกตองเฉลี่ยมากถึงรอยละ
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98.41 ซึง่ มีคา มากกวาความถูกตองในการนับเมล็ดขาวทัง้ ภาพ โดยจากการสังเกตพบวากลุม จุดภาพทีม่ เี มล็ดขาว
เพียงเมล็ดเดียวสามารถประมวลผลไดอยางแมนยําทั้งสวนของการประมาณจํานวนและการวิเคราะห
การงอก เนื่องจากคาอัตราการงอกนั้นเปนคาแทนกลุมประชากรของเมล็ดขาว จึงไมจําเปนตองนําเมล็ดขาว
ทุกเมล็ดในภาพมาพิจารณาซึ่งในการทดลองนี้ในแตละภาพจะมีเมล็ดขาวอยูในชวง 200 ถึง 300 เมล็ด
ดังนัน้ การไมนาํ เอากลุม เมล็ดขาวทีอ่ ยูช ดิ กันมาพิจารณา จึงเปนการชวยลดความผิดพลาดลง เนือ่ งจากระบบ
ที่นําเสนอเปนแบบอัตโนมัติจึงสามารถทํางานกับเมล็ดขาวจํานวนมากได ซึ่งชวยใหกลุมประชากรมี
ขนาดใหญขึ้น คาการประมาณอัตราการงอกที่ไดจากวิธีการที่นําเสนอนี้จึงมีความถูกตองที่สูงขึ้นตามไปดวย
การประเมินเชิงคุณภาพไดใชวธิ สี มั ภาษณ ผูใ ชงานทีเ่ ปนเกษตรกรพบวา ในการปลูกขาวนัน้ เกษตรกร
ไมเคยทําการประเมินอัตราการงอก และใหขอแนะนําวาระบบควรจะใหผลลัพธออกมาเปนจํานวนเมล็ดขาว
ที่ตองใช ในหนวยของกิโลกรัมตอไร
ผลการประเมินโดยนักวิจัยทางดานพืชพบวา ระบบที่นําเสนอนี้สามารถชวยลดเวลาในการทํางาน
ลงไดมาก และมีขอ แนะนํา คือ ควรจะประยุกตเปนโปรแกรมทีท่ าํ งานบนโทรศัพทมอื ถือจะสามารถทํางานได
สะดวกมากขึน้ อยางไรก็ตามในการทดลองนีพ้ บวา ความถูกตองของการทํางานนัน้ ขึน้ อยูก บั หลายปจจัย เชน
1. สภาวะของแสง ซึ่งจะสงผลกระทบในสวนของการตัดแยกเมล็ดและการตรวจหารากและ
คอลีออปไทล หากถายภาพในสภาวะของแสงทีเ่ ขมเกินไป จะสงผลใหเกิดการตัดคลิปของสี (Color Clipping)
ทําใหภาพทีถ่ า ยไดสญ
ู เสียรายละเอียดของสีไป ตัวอยางเชน ภาพทีถ่ า ยไดจะสูญเสียรายละเอียดของสีเหลือง
เมล็ดขาวไป ทําใหการทํางานในสวนของการตรวจจับรากและคอลีออปไทล มีความสับสนระหวางสวน
ของเมล็ดขาวและสวนของราก เนื่องจากจะมีสีขาวเหมือนกัน
2. ความชื้นของเมล็ดขาว หากความชื้นสูงเกินไปจะทําใหเมล็ดขาวสวนใหญติดกันเปนกอน
การวิเคราะหภาพจะมีโอกาสผิดพลาดไดสูง นอกจากนี้ หากเมล็ดขาวเปยกนํ้า หรือมีหยดนํ้าเกาะที่เมล็ด
จะเกิดการสะทอนแสงจากหลอดไฟไปยังกลองถายรูปโดยตรงซึ่งจะสงผลใหเกิดการตัดคลิปของสี ดังที่ได
กลาวมาแลว
3. กลไกของการปรับโฟกัสกลองของถายรูป ที่มีการขยับเลนส สงผลใหอัตราการขยายของภาพ
เพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามพารามิเตอรของการโฟกัส ซึ่งเปนการทํางานโดยอัตโนมัติของกลองถายภาพที่
ไมสามารถควบคุมได สงผลใหภาพมีขนาดใหญหรือเล็กลงกวาปกติ จึงสงผลตอการประมาณจํานวนเมล็ดขาว
แตอยางไรก็ตามปญหานีส้ ามารถแกไขไดดว ยการถายภาพดวยเลนสแบบทีม่ รี ะยะโฟกัสเดียว (Fixed Focus
Lens) ในระยะโฟกัสอนันต (Infinity Focus)

สรุป
บทความนี้ไดนําเสนอวิธีการใหมในการตรวจวัดอัตราการงอกของเมล็ดขาวดวยวิธีการประมวลผล
ภาพ ระบบจะประกอบดวยสวนของการถายภาพ ซึง่ ใชกลองถายรูปดิจทิ ลั แบบ DSLR ระบบควบคุมแสงสวาง
ควบคุมดวยไมโครคอนโทรเลอร ขาวทีท่ าํ การเพาะในวัสดุเพาะและถูกเปาใหแหงแลววางลงบนถาดสีดาํ ดาน
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จากนั้นจึงทําการถายภาพ โดยภาพที่ไดจะถูกนําไปประมวลผลโดยใชเทคนิคการแปลงแบบจําลองสีแบบ
HSV จากนั้นจึงนําไปตรวจหารากและคอลีออปไทล แยกเมล็ด และนับจํานวนในขั้นตอไป ในการทดลองนี้
ใชขาวนก ในการทดลองโดยทําการถายภาพจํานวน 40 ภาพ โดยเปรียบเทียบคาอัตราการงอกที่คํานวณ
ไดจากวิธกี ารทีน่ าํ เสนอกับอัตราการงอกทีว่ เิ คราะหโดยผูเ ชีย่ วชาญ ซึง่ จากผลการทดลองพบวา มีความถูกตอง
ของการนับเมล็ดขาวทีร่ อ ยละ 96.37 ± 3.94 และความถูกตองของการวัดอัตราการงอกทีร่ อ ยละ 98.41 ±1.87
ระบบทีน่ าํ เสนอนีส้ ามารถนําไปชวยลดเวลาในการนับเมล็ดและวิเคราะหการงอกสําหรับเกษตรกรไดเปนอยางดี
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Comparison between Reading Barcode and UHF RFID Wristband
for Attending the Rehearsal Sessions and Graduation Ceremony*
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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
*This article is a revised and expanded version of a paper entitled The UHF RFID Wristband System for Attending the
Rehearsal Sessions and Graduation Ceremony presented at Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 2016
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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
เนื่องจากแท็กอารเอฟไอดีและอุปกรณมีราคาตํ่าลงทําใหการประยุกตใชอารเอฟไอดียานความถี่
สูงยิง่ (RFID UHF) มีการใชงานอยางกวางขวางเทคโนโลยีการอานแท็กมีระยะหางไกลขึน้ งานวิจยั ไดเปรียบเทียบ
ผลการอานรหัสแทงบนบัตรกับการใชอารเอฟไอดียานความถี่สูงยิ่งในสายรัดขอมือ เพื่อตรวจสอบและ
ระบุตัวตนของบัณฑิตการที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ระบบนี้ชวยในการระบุตัวตนและตรวจสอบ
บัณฑิตสําหรับการเขารวมการฝกซอมและพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแมโจซงึ่ จัดขึน้ ประจํา ป
พ.ศ. 2559 สําหรับระบบที่ออกแบบประกอบดวยเครื่องอานรหัสแทงบนบัตรสมาชิกของสมาคมศิษยเกา
โดยบันทึกขอมูลผานเว็บแอพพลิเคชั่น การใชแท็กอารเอฟไอดีในสายรัดขอมือกับเครื่องอานอารเอฟไอดี
ย า นความถี่ สู ง ยิ่ ง 2 รู ป แบบคื อ (1) อ า นระยะใกล ใ ช เ ครื่ อ งอ า นเดสก ท อปอ า นที ล ะคนโดยเชื่ อ มต อ
กับคอมพิวเตอรผานทางพอรตยูเอสบีหรือสมารทโฟนผานทางยูเอสบี On-The-Go (OTG) บันทึกขอมูล
ผานเว็บแอพพลิเคชัน่ ดวยการสงรหัสประจําตัวนักศึกษาแทนการปอนของแปนพิมพ(2)อานระยะไกลใชเครือ่ ง
อานแบบจานอานไดหลายคนพรอมกันในเวลาเดียวกันโดยเชื่อมตอกับ เครื่องคอมพิวเตอรผานทางพอรต
RS232 บันทึกขอมูลเขาสูฐ านขอมูล Microsoft SQL Server โดยตรงจากการใชงานจริงดวยการบันทึกเวลาเริม่ ตน
และสิ้นสุดแตละวิธี ผลการเปรียบเทียบพบวา ระยะเวลาในการอานรหัสประจําตัวนักศึกษาทัง้ 3 รูปแบบมี
ความแตกตางกันอยางมาก โดยเฉพาะการใชเครื่องอานอารเอฟไอดีจะใชเวลาอานเสร็จรวดเร็วกวาประมาณ
2 เทา ระบบนี้มีเปาหมายเพิ่มประสิทธิภาพในการระบุตัวตนและยืนยันการรายงานตัว 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 180006, 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 technique 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 UHF RFID wristband
The
w
tag.

Fig. 4.

Thhe UHF RFID deesktop 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.

Fig. 6. System of UHF RFID fixed reader
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.
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Table 1.
ISO 18000-6B/6C Data area
Tag type
ISO18000-6C

ISO18000-6B

Data area

Data length ELW

EPC
TID
USER
ID

96
64
512
-

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. 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
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Faculty/School/Campus
School of Graduate
Faculty of Business Administration
Chumphon campus
Faculty of Science
Faculty of Animal Science and Technology
Phrae campus
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
School of Renewable Energy
Total

Amount
138
726
102
289
164
467
572
41
257
337
34
182
207
79
81
86
3,762

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.
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Table 3.
Identify and verify graduates schedule by group
Day
1
2

Period
Morning
Afternoon
All day
Morning

3
Afternoon
4

Afternoon

5

Afternoon

List
Registration, Get wristband tag and more
Rehearsal Session I: scan barcode from card
Rehearsal Session II; RFID
Rehearsal Session III;
Scan RFID for group 1
Rehearsal Session IV;
Scan RFID for group. 2
Graduation Ceremony;
Scan RFIDforgroup.1
Graduation Ceremony;
Scan RFID for group.2

Group 1
X
X
X

Group 2
X
X
X

X
X
X
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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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).
Kind of reader
Barcode
RFID day 1
RFID day 2
RFID day 3
RFID Avg.

Start scan
7:00am
13:00pm
6:04am
10:00am

Stop scan
7:47am
13:24pm
6:23am
10:23am

Table5.5.
Table
Barcodeandand
Reader
in Group
2 (N=1,876).
Barcode
RFIDRFID
Reader
in Group
2 (N=1,876).
Kind of reader
Start scan
Stop scan
Barcode
10:00am
10:56am
RFID day 1
13:00pm
13:37pm
RFID day 2
11:20am
12:41pm
RFID day 3
10:07am
10:42am
RFID Avg.

Duration (min.)
47
24
19
23
22

Speed (persons/min)
40.13
78.58
99.26
82.00
85.73

Duration (min.)
56
37
21
35
31

Speed (persons/min)
33.50
50.70
89.33
53.60
60.52
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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
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ที่ถูกใชควบคุมระบบการสงกําลังไฟฟาระยะไกลสองพื้นที่ เนื่องจากมีโครงสรางการควบคุมที่งายกวา
เมื่อเปรียบเทียบกับตัวควบคุมอื่นๆ แตอยางไรก็ตาม การปรับคาอัตราขยายพีไอดีที่เหมาะสมยังเปนประเด็น
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โดยในบทความนีเ้ ลือกใชคา ความคลาดเคลือ่ นกําลังสองเฉลีย่ เปนฟงกชนั วัตถุประสงคในการเลือกอัตราขยาย
และเปรียบเทียบความถูกตอง จากผลการจําลองและเปรียบเทียบพบวาการควบคุมความถีข่ องระบบสงกําลัง
สองพื้นที่โดยพื้นฐานตัวควบคุมพีไอดีดวยการเลือกอัตราขยายดวยวิธีการเคลื่อนที่กลุมอนุภาค สามารถ
ควบคุมสัญญาณตามความถี่อางอิงไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายใตการเปลี่ยนแปลงโหลดใน
รูปแบบตางๆ

คําสําคัญ
การสรางตัวควบคุมอัตโนมัติ ตัวควบคุมพีไอดี การหาคาเหมาะทีส่ ดุ ของการเคลือ่ นทีก่ ลุม อนุภาค

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 การรักษาคุณภาพของไฟฟาที่ดีจะ
ตองสามารถรักษาระดับแรงดันและความถี่ใหสามารถอยูในระดับมาตรฐานตลอดเวลาในเครือขายระบบ
ไฟฟากําลังที่มีการเชื่อมตอระหวางระบบไฟฟาในแตละพื้นที่ การเชื่อมตอระบบไฟฟาหลายพื้นที่เขาดวยกัน
เปนการชวยเพิม่ ความเชือ่ ถือไดเขามาในระบบเพือ่ เปนการสํารองไฟฟาใหกนั และกันในแตละพืน้ ที่ การสราง
ตัวควบคุมอัตโนมัตเิ ปนวิธกี ารทีส่ ามารถชวยใหระบบไฟฟากําลังสามารถรักษาคุณภาพไฟฟาใหไดมาตรฐาน
คือสามารถทําใหคาความถี่ของระบบกลับเขาสูคามาตรฐานตามเดิมหลังจากที่ระบบเกิดการเปลี่ยนแปลง
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อัตราการใชไฟ หรือเกิดปญหาขึน้ กับระบบไฟฟาทีต่ าํ แหนงตางๆ โดยทําการควบคุมความถีข่ องระบบในพืน้ ที่
ตางๆ ผานทางสายสง ในระบบไฟฟาที่มีพื้นที่การสงจายไฟฟาสองพื้นที่ซึ่งมีขนาดใหญ เมื่อเกิดปญหากับ
พืน้ ทีห่ นึง่ จะสงผลกระทบไปยังอีกพืน้ ทีด่ ว ย การศึกษาเพือ่ แกปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ จึงมีความสําคัญอยางยิง่ เนือ่ งจาก
ถาสามารถทําใหระบบไฟฟาทุกจุดกลับเขาสูคามาตรฐานไดเร็วจะชวยลดโอกาสในการที่จะทําใหอุปกรณ
ตางๆที่อยูในระบบเกิดการเสียหายหรือคุณภาพของไฟฟาลดตํ่าลงซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูใชไฟฟาได
โดยตั ว ควบคุ ม พี ไ อดี เ ป น ตั ว ควบคุ ม ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มเนื่ อ งจากมี โ ครงสร า งการควบคุ ม ที่ ง  า ยและมี
ประสิทธิภาพในการใชงานสะดวกตอการบํารุงรักษา อีกทัง้ การหาคาเหมาะทีส่ ดุ ของการเคลือ่ นทีก่ ลุม อนุภาค
เปนอีกวิธีการในการหาคาเหมาะสมที่สุดที่ไดรับความนิยมในการปรับหาคาที่เหมาะสมสําหรับระบบใดๆ
ปจจุบัน นักวิจัยไดพยายามหาตัวควบคุมแบบตางๆ เพื่อแกไขปญหาดังกลาว แตอยางไรก็ตามตัว
ควบคุมพีไอดียังเปนตัวควบคุมที่ไดรับความนิยมในการควบคุมระบบทั่วไป รวมถึงระบบไฟฟาในปจจุบัน
แตปญ
 หาการเลือกอัตราขยายพีไอดีเปนอีกประเด็นทีต่ อ งศึกษาเนือ่ งจากเกิดประเด็นทีว่ า อัตราขยายเทาไหร
จึงจะเหมาะสมที่สุดกับระบบสงกําลังไฟฟาแบบสองพื้นที่ เพื่อแกปญหานี้ นักวิจัยจึงไดเลือกใชการหา
คาเหมาะที่สุดของการเคลื่อนที่กลุมอนุภาคในการหาคาอัตราขยายดังกลาว
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
1. ตัวควบคุมพีไอดี (Jingqing, Shiqiao, Fenglin, Chuang & Haipeng, 2010)
โครงสรางโดยทั่วไปของตัวควบคุมพีไอดีแบบวงปดแสดงดังภาพที่ 1

µµ¦ª»¤ÂªdÃ¥´ªª»¤¡¸Å°¸µ¤£µ¡¸É 1 ³Åo¤µ¦´ªª»¤Â¨³
nµªµ¤¨µÁ¨ºÉ°´¸Ê
(1)
(2)

e(t ) r (t )  y (t )

Á¤ºÉ°

u(t ) º°´µª»¤,

r (t ) º°´µ°·¡»,

y(t ) º°´µÁ°µr¡»,

Kp

º°

proportional coefficient, T º° integration time constant, T º° differentiating time constant ,
i

T

º° sampling period Á¤ºÉ° Discretize ¤µ¦ (1) ³Åo

d

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

90

ปที่ 11 ฉบับพิเศษ สิงหาคม 2560

(3)
(4)
(5)

Îµ®Ä®o

(6)
(7)
Ânµ (5), (6), (7) Ä (4) ³Åo
(8)
Á¤ºÉ°Îµµ¦ Discretize ¤µ¦ (2) Â¨³Îµ® r(t) Á}nµ¸ÉÃ¥Ä®o

³Åo
(9)
(10)
(11)

Ã¥¤µ¦ (8), (9), (10), (11) Á}¤µ¦¸ÉÄo¦´nµÁ¡ºÉ°ª»¤¦³
2. การหาคาเหมาะที่สุดดวยการเคลื่อนที่กลุมอนุภาค
การหาคาเหมาะที่สุดดวยการเคลื่อนที่กลุมอนุภาค (Particle Swarm Optimization, PSO)
เปนวิธีการแกปญหาทางคอมพิวเตอร (J. Kennedy, 1995) โดยมีสมการดังนี้

(12)
(13)
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º°ÎµÂ®nÂ¨³ªµ¤Á¦Èª °°»£µ¸É i,

Á¤ºÉ°

º° ÎµÂ®n¸É¸¸É» °´Ê¨»n¤,

º° ÎµÂ®n¸É¸¸É» °°»£µ¸É i,

º° ´¤¦³··Ínµ¸É,

º°nµ¸É»n¤Änª [0,1] Îµ®Ä®o

º° nµ Weight Factor,

Á} µ °¤µ·´Ê®¤

Á}Îµª

Á}Îµª¦°¼»Äµ¦Îµª Ã¥°´¨°¦·¹¤ ° PSO ¤¸´¸Ê

¦°Äµ¦Îµª Â¨³
(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
ดวยกันผานทางสายสงเพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟาและความเชื่อถือไดของระบบโดยรวม (Saadat,
2010) จากภาพที่ 2 จะเห็นไดวา เมือ่ เกิดการเปลีย่ นแปลงโหลดของในแตละพืน้ ทีย่ อ มสงผลใหพนื้ ทีท่ เี่ หลือได
รับผลกระทบดวย (Kalyani, Nagalakshmi & Marisha, 2012) ซึ่งงานวิจัยนี้จะทําการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ดังกลาว
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ภาพที่ 2: โครงสรางและการเชื่อมตอระบบสงกําลังไฟฟาสองพื้นที่
คาสถานะของระบบและสมการเอาพุตของระบบกําหนดดังสมการ (13)
x

x Ax  Bu

(13)

y Cx .

4. การจําลองและวิเคราะหผล
จากภาพที่ 2 สามารถจัดระบบใหอยูในรูป State Matrix A , Input Matrix B, Output Matrix C
ไดดังนี้ (Kumari & Jha, 2014)

A

1
ª
«  Tp 1
«
«
0
«
«
1
«
1
R
Tg 1
«
«
0
«
«
«
0
«
«
0
«
« 2S T
«
« B1
«
0
¬

Kp 1
Tp 1
1

Tt 1
0

0
1
Tt 1
1

Tg 1

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0



0

0

0

Kp 1
Tp 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kp 2
Tp 2

0

0

0

0

0

0
1
1

0
0

1
Tp 2
0



1
R 2Tg 2
 2S T
0
B2

Kp 2
Tp 2
1

Tt 2
0
0

1
Tt 2
1

Tg 2
0
0

0

0

0

0

º
0»
»
0»
»
»
0»
»
0»
»
»
0»
»
0 »»
0 »»
0»
»
0¼
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B

ª 0
« 0
« 1
«
« Tg 1
« 0
«
« 0
« 0
«
« 0
«
« 0
« 0
¬

0 º
0 »»
0 »
»
0 »
»
0 »;
1 »
Tg 2 »
0 »
»
0 »
0 »¼

C

>1

0

0 1 0

0

0

0

0 @.

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)
MSE

1
N

N

¦ ¬ª y(t )  r(t )¼º
k

k

2

u 100

k 1

(14)

Á¤ºÉ° y(tk) º° nµ´µÁ°µ¡» µ°°¸ÉÁª¨µ tk, r(tk) º° nµ´µ°oµ°·¸ÉÁª¨µ tk, Â¨³ N º°
Îµª o°¤¼¨´Ê®¤¸ÉÁ¦¸¥Á¸¥ µµ¦Äo PSO®µnµ°´¦µ ¥µ¥¸ÉÁ®¤µ³¤Åo¨
ªµ¤¨µÁ¨ºÉ°Îµ¨´°Á¨¸É¥ÄÂn¨³¦°µ¦Îµª´¸Ê

£µ¡¸É 3: ¨µ¦®µnµ¢{r´»¦³roª¥ PSO
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µ¨µ¦Îµª³ÅonµÁªÁ°¦rª»¤ (Control vector) µ¤¤µ¦ (15)
K

ª0.5008, 1.2558, 0.6339, 0.2058, 0.0659, 0.0108, -1.0075, 0.1223, 0.0514º
«0.2161, 0.0684, 0.0108, 0.9128, 1.6557, 0.6979, 0.9055, 0.6974, 0.7061»
¬
¼

15

หลังจากไดคาตัวควบคุมของระบบจากกระบวนการขางตน ขั้นตอนตอไปเปนการทดสอบผล
การควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปอัตราการเปลี่ยนแปลงโหลดในสภาวะจริงมีคาไมเกินรอยละ 1 ในงานวิจัยนี้จึงได
ทําการเปลี่ยนแปลงโหลดในพื้นที่ตางๆ และสรุปผลการควบคุมดังภาพที่ 4-9 ตามลําดับ

£µ¡¸É 4: ¨°°ªµ¤¸É¦¸Ã®¨Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 1 Ä¡ºÊ ¸É 1

£µ¡¸É 5: ¨°°ªµ¤¸É¦¸Ã®¨Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 1 Ä¡ºÊ ¸É 2

£µ¡¸É 6: ¨°°ªµ¤¸É¦¸Ã®¨Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 1 Ä¡ºÊ ¸É 1 Â¨³ 2 ¡¦o°¤´
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£µ¡¸É 7: ¨°°ªµ¤¸É¦¸Ã®¨¨¨¦o°¥¨³ 1 Ä¡ºÊ ¸É 1

£µ¡¸É 8: ¨°°ªµ¤¸É¦¸Ã®¨¨¨¦o°¥¨³ 1 Ä¡ºÊ ¸É 2

£µ¡¸É 9: ¨°°ªµ¤¸É¦¸Ã®¨¨¨¦o°¥¨³ 1 Ä¡ºÊ¸É 1 Â¨³ 2 ¡¦o°¤´
งานวิจัยนี้ไดทําการเปรียบเทียบผลการควบคุมโดยใชคาความคลาดเคลื่อนสัมบูรณเฉลี่ย (Mean
Absolute Error, MAE) และคาความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Mean Square Error, MSE) ตามสมการ
(14) และ (16) นอกจากนี้ คาความคลาดเคลื่อนเชิงสถิตย (Steady-State Error, ess) ไดถูกนํามาพิจารณา
เชนเดียวกัน
N
MAE

1
N

¦ y(t )  r(t ) u100
k

k

k 1

Ã¥µ¤µ¦¦»¨ªµ¤¨µÁ¨ºÉ°Äµ¦ª»¤Åoµ¤µ¦µ¸É 1 Â¨³ 2.

(16)
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ตารางที่ 1
สรุปคาความคลาดเคลื่อนการควบคุมในพื้นที่ 1
µ¦Á¦¸ ¥Á¸¥
£µ¡¸É 4
£µ¡¸É 5
£µ¡¸É 6
£µ¡¸É 7
£µ¡¸É 8
£µ¡¸É 9

ess
0
0
0
0
0
0

MAE (%)
0.7104
0.1295
0.6941
0.5202
0.3142
0.6634

MSE (%)
0.8372
0.3437
0.3235
0.1542
0.5488
0.6298

µ¦µ¸É 2
¦»nµªµ¤¨µÁ¨ºÉ°µ¦ª»¤Ä¡ºÊ¸É 2
µ¦Á¦¸ ¥Á¸¥
£µ¡¸É 4
£µ¡¸É 5
£µ¡¸É 6
£µ¡¸É 7
£µ¡¸É 8
£µ¡¸É 9

ess
0
0
0
0
0
0

MAE (%)
0.1704
0.6295
0.5041
0.3202
0.6642
0.3134

MSE (%)
0.3372
0.8437
0.1235
0.3542
0.5288
0.2294

สรุปผลการทดลอง
จากผลการจําลองทั้งหมดพบวา การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีโดยการหาคาอัตราขยายดวย PSO
และประยุกตใชกับระบบสงกําลังไฟฟาสองพื้นที่ สามารถปรับปรุงผลตอบสนองความถี่ของระบบใหกลับเขา
สูคาความถี่ที่เหมาะสม คือ มีคาอัตราการเปลี่ยนแปลงความถี่เปนศูนยเมื่อเทียบกับความถี่ตั้งตนในทุกกรณี
ไมวาจะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงโหลดเพิ่มขึ้นหรือลดลง และสามารควบคุมไดทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
โหลดพื้นที่เดียวหรือทั้งสองพื้นที่ภายในเวลาอันสั้น นั่นคือระบบสามารถเขาสูสภาวะปกติไดอยางรวดเร็ว
ซึ่งเปนผลดีตอระบบสงไฟฟากําลังและอุปกรณที่เกี่ยวของ ซึ่งแสดงใหเห็นวาการสรางตัวควบคุมอัตโนมัติ
ดวยการหาคาเหมาะที่สุดของการเคลื่อนที่กลุมอนุภาคบนพื้นฐานตัวควบคุมพีไอดีสําหรับระบบไฟฟากําลัง
ในสองพื้นที่ โดยสามารถทําการควบคุมไดอยางถูกตอง เหมาะสม เชื่อถือได และมีประสิทธิภาพ
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และชวยทําใหขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาระบบอัจฉริยะสามารถทําไดอยางรวดเร็วและแมนยํามากยิ่งขึ้น
บทความไดทดลองเปรียบเทียบการคัดเลือกลักษณะเฉพาะที่ไดนําเสนอกับวิธีการที่มีอยูเดิมและชุดขอมูล
มาตรฐานที่มีจํานวนลักษณะเฉพาะจํานวนมากและมีหลายกลุมคําตอบ ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา
ขั้นตอนวิธีการที่ไดนําเสนอสามารถคัดเลือกลักษณะเฉพาะจํานวนนอยและมีนัยสําคัญตอประสิทธิภาพ
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
ซึง่ หนึง่ ในนัน้ คือ เทคโนโลยีอนิ เตอรเน็ตทีเ่ ชือ่ มตอในทุกสิง่ (Internet of Things, IoT) เรียกโดยยอวา เทคโนโลยี
ไอโอที เปนเทคโนโลยีสาํ หรับการเชือ่ มตอระหวางเครือขายคอมพิวเตอรพนื้ ฐานทัว่ ไปและอุปกรณดจิ ทิ ลั ใหมๆ
ใหสามารถอํานวยความสะดวกแกผูใชในดานตางๆ แนวความคิดพื้นฐานของไอโอทีคือ ความพยายาม
ใหทุกๆ สิ่ง ไดแก อุปกรณคอมพิวเตอร ผูใช วัตถุตางๆ และ สิ่งอื่นใดๆ ในโลกสามารถเชื่อมตอระหวางกันได
เพื่อสงระบุตัวตน สงขอมูลและสรางการตัดสินใจไดดวยตัวเอง เชน แนวคิดบานอัจฉริยะ (Smart Home)
มีการใชเครือขายอุปกรณตรวจจับ (Sensor Network) เพื่อเก็บขอมูลสภาพแวดลอมรอบตัวผูใชเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการดํารงชีพภายในบาน (Tsai, Lai, Chiang, Yang, 2014, 77-97)
องคประกอบหนึ่งที่สําคัญของเทคโนโลยีไอโอทีคือ อุปกรณที่มีลักษณะความเปนอัจฉริยะ หรือ
สมารทออบเจ็ค (Smart Object) ทีจ่ ะตองมีความสามารถในการระบุตวั ตน (Identification) ตรวจจับเหตุการณ
(Sensing Event) และปฏิสัมพันธระหวางอุปกรณดวยกัน (Object Interacting) สรางการตัดสินใจ (Making
Decision) ไดดวยตัวเอง (Gubbi, Buyya, Marusic, Palaniswami, 2013, 1645-1660) งานวิจัยเพื่อพัฒนา
อุปกรณอัจฉริยะเหลานี้จึงมีความสําคัญตอเทคโนโลยีไอโอทีเปนอยางมาก ซึ่งนักวิจัยมักจะใชแนวคิดของ
ระบบเหมืองขอมูล (Data Mining) เพื่อหาอัลกอริธึมที่เพิ่มความสามารถของอุปกรณใหสามารถตัดสินใจ
ไดอยางแมนยําและรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ การพัฒนาระบบจําแนกขอมูล (Data Classification) เปนหนึง่ ในเทคนิค
สําคัญของระบบเหมืองขอมูลที่มักจะถูกนํามาใชในงานที่มีลักษณะเปนการตัดสินใจอัตโนมัติ โดยระบบ
จําแนกขอมูลจะมีการนําขอมูลที่ระบบไอโอทีรวบรวมไวมาเปนชุดขอมูลตัวอยาง (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 เครือ่ งปรับอากาศไดอยางสอดคลองเหมาะสม
โดยปกติอปุ กรณดจิ ทิ ลั ทีใ่ ชภายในเทคโนโลยีไอโอทีผลิตขอมูลดิจทิ ลั จํานวนมาก และมีประเภทของ
ขอมูลทีห่ ลากหลายอยูต ลอดเวลา ขอมูลเหลานีอ้ าจเปนขอมูลภายในของตัวอุปกรณเอง เชน สถานะ ตําแหนง
หมายเลขของอุปกรณ ฯลฯ หรือ ขอมูลภายนอกอุปกรณ เชน ขอมูลที่อุปกรณตรวจจับวัดได เชน อุณหภูมิ
ความชื้น การเคลื่อนไหว ฯลฯ ขอมูลเหลานี้จะถูกเรียกวาลักษณะเฉพาะ (Feature) ของอุปกรณแตละตัว
อุปกรณที่เกี่ยวของในระบบไอโอทีจะสรางขอมูลอยูตลอดเวลาซึ่งอาจมีขนาดหลายเทระไบตขึ้นไปตอวัน
จึงมีงานวิจยั ทีพ่ ยายามลดความซับซอนของขอมูลสําหรับการเขาเพือ่ สรางตัวจําแนก ซึง่ การคัดเลือกลักษณะเฉพาะ
(Feature Selection) ไดรับการยอมรับวาเปนวิธีการหนึ่งในการจัดการลดความซับซอนของขอมูลปริมาณ
มหาศาลนัน้ สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพของการวิเคราะหและการสรางตัวจําแนกขอมูลเพือ่ งานพัฒนาเทคนิค
ไอโอทีไดเปนอยางดี (Tsai, Lai, Chiang, Yang, 2014, 77-97) ทั้งในดานการลดความซับซอนการคํานวณ
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และเพิ่มความแมนยําของตัวจําแนกขอมูล การคัดเลือกลักษณะเฉพาะใชแนวคิดวาในฐานขอมูลทั้งหมด
อาจมีเพียงบางลักษณะเฉพาะที่สัมพันธกับกลุมคําตอบการจําแนก (Relevant Feature) ซึ่งมีประโยชน
ตอการสรางตัวจําแนก ดังนั้นสิ่งจําเปนคือ การเลือกเพียงลักษณะเฉพาะบางอันที่จําเปนมาใชในกระบวน
การสรางตัวจําแนกสําหรับขั้นตอไป (Yu & Liu, 2004, 125-1224) ขอมูลที่มีมิติขนาดมหาศาลทั้งในดาน
จํานวนลักษณะเฉพาะนีเ้ ปนปญหาสําคัญในขัน้ ตอนการพัฒนาระบบจําแนกขอมูล เพราะการมีลกั ษณะเฉพาะ
ที่ไมมีนัยยะสําคัญ (Irrelevant Feature) ตอประสิทธิภาพของตัวจําแนกในฐานขอมูลอยูเปนจํานวนมาก
จะกอใหเกิดความลาชาทั้งในขั้นตอนการพัฒนาตัวจําแนกและการจําแนกขอมูลใหม นอกจากนี้ยังลด
ความแมนยําของตัวจําแนกอีกดวย ดังนัน้ หากสามารถคัดเลือกลักษณะเฉพาะมากลุม เล็กๆ จะเปนการลดขนาด
ของขอมูลซึ่งเปนผลดีตอการวิจัยและพัฒนาตัวจําแนกขอมูลตอไป
การคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบงเปน 2 ประเภทคือ แบบตัวกรอง (Filter-Based) และแบบหอหุม
(Wrapper-Based) (Liu & Yu, 2005, 491-502) วิธกี ารคัดเลือกแบบตัวกรองใชการประเมินความมีประโยชน
ของแตละลักษณะเฉพาะตอการจําแนกขอมูล โดยเรียกวา คาคะแนนลักษณะเฉพาะ (Feature Score)
ขั้นตอน วิธีตัวกรองจะเลือกลักษณะเฉพาะที่มีคาคะแนนสูง (Top Score Feature) มากกวาลักษณะเฉพาะที่
มีคะแนนตํ่า วิธีการคัดเลือกแบบหอหุมจะใชอัลกริธึมการคนหา (Searching Algorithm) และอัลกอริธึม
การเรียนรู (Learning Algorithm) ที่เตรียมไวแลวสําหรับกลุมของลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมกับอัลกอริธึม
การเรียนรูนั้น ทําใหเปนวิธีการแบบหอหุมสามารถเลือกลักษณะเฉพาะที่สงผลตอความแมนยําการจําแนก
ขอมูลไดดีกวาแบบตัวกรอง แตอยางไรก็ตามวิธีการแบบหอหุมก็จะมีความยุงยากและซับซอนตองใช
ทรัพยากรในการคํานวณมากกวาวิธแี บบตัวกรอง ดังนัน้ ในดานความรวดเร็วและความงายในการนําไปใชวธิ กี าร
แบบตัวกรองจึงไดรับความนิยมมากกวาซึ่งรวมไปถึงงานวิจัยและพัฒนาตัวจําแนกในเทคโนโลยีไอโอที
ดวยเชนกัน มีงานวิจัยที่เสนอวิธีการแบบผสม (Hybrid-Based) ที่รวมขอดีของทั้งวิธีการแบบตัวกรอง และ
วิธีการแบบหอหุม โดยจะมีขั้นตอนการทํางานที่เร็วขึ้นกวาวิธีหอหุมและคัดเลือกไดลักษณะเฉพาะที่ชวยให
ตัวจําแนก ทํางานไดอยางแมนยําขึ้น อยางไรก็ตามวิธีการแบบผสมนี้ยังคงตองใชเวลาการประมวลผลเพื่อ
คัดเลือกกลุม ของลักษณะเฉพาะทีส่ งู มาก (Combarro, Montanes, Diaz, Ranilla & Mones, 2005, 1223-1232)
เพราะตองเสียเวลาวนรอบทํางานเพือ่ หาจํานวนของลักษณะเฉพาะทีเ่ หมาะสม และยังไมมเี ทคนิคหรือทฤษฎี
สําหรับการคาดคะเนจํานวนของลักษณะเฉพาะไดอยางมีประสิทธิภาพ
บทความนี้จึงนํา เสนอวิธีการประมาณคาขีดแบง (Cut-Off or Threshold) สําหรับวิธีการคัดเลือก
ลักษณะเฉพาะแบบตัวกรองบนพื้นฐานเทคนิคทางสถิติ วิธีการที่นําเสนอไมไดยึดติดกับอัลกอริธึมการเรียนรู
ใดแตใชการประมาณคาจากคะแนนของลักษณะเฉพาะทัง้ หมดในฐานขอมูล วิธกี ารทีน่ าํ เสนอนีอ้ าศัยแนวคิด
ดานการระบุขอมูลที่มีลักษณะผิดปกติ (Outlier Identification) ที่พิจารณาวาลักษณะเฉพาะที่ไมมีประโยชน
มักมีคาคะแนนตํ่าๆ และมีคาใกลเคียงกัน ดังนั้นลักษณะเฉพาะใดมีคาคะแนนที่สูงกวาลักษณะเฉพาะอื่น
อยางผิดปกติแสดงวาเปนลักษณะเฉพาะทีม่ คี วามสัมพันธกบั กลุม คําตอบมากกวาลักษณะเฉพาะอืน่ ๆ ทัง้ หมด
บทความจะนําเสนอวิธกี ารประมาณคาขีดแบงเพือ่ ระบุลกั ษณะเฉพาะทีม่ คี า คะแนนทีผ่ ดิ ปกตินนั้ แลววิธกี าร

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

102

ปที่ 11 ฉบับพิเศษ สิงหาคม 2560

แบบตัวกรองจะคัดเลือกลักษณะเฉพาะที่มีคาคะแนนผิดปกตินั้นไปใชสําหรับขั้นตอนการพัฒนาตัวจําแนก
ตอไป การประมาณคาขีดแบงที่นําเสนอนี้จะใชพารามิเตอรทางสถิติเพียงตัวเดียวและไมจําเปนตองมี
การวนทําซํา้ ใดๆ นอกจากนีว้ ธิ กี ารทีเ่ สนอนีย้ งั สามารถปรับตัวตามชุดขอมูลตัวอยางตางๆ ได ผูว จิ ยั ไดทดสอบ
วิธีการที่นําเสนอกับชุดขอมูลตัวอยางมาตรฐานที่มีมิติขนาดใหญ ทั้งดานจํานวนลักษณะเฉพาะและ
จํานวนตัวอยาง โดยใชประสิทธิภาพของตัวจําแนกเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการคัดเลือกลักษณะเฉพาะ
และเปรียบเทียบกับวิธกี ารคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบบผสมทีน่ ยิ มใชงานกันในงานวิจยั ดานการจําแนกขอมูล
ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาวิธกี ารทีน่ าํ เสนอสามารถคัดเลือกลักษณะเฉพาะมากลุม หนึง่ ทีม่ จี าํ นวนนอยมาก
เมื่อเทียบกับจํานวนลักษณะเฉพาะทั้งหมด แตตัวจําแนกขอมูลยังสามารถใหผลลัพธความถูกตองของ
การจําแนกขอมูลที่มีมิติขนาดใหญไดในระดับที่นาพอใจ

ทบทวนวรรณกรรม
จากที่ไดกลาวไวเบื้องตน ดังภาพที่ 1 เปนการอธิบายเพิ่มเติม ระบบไอโอที ซึ่งประกอบดวยระบบ
อุ ป กรณ เ ซนเซอร (Sensing Device) เพื่ อ การตรวจจั บ ข อ มู ล สภาพแวดล อ ม ระบบวิ เ คราะห ข  อ มู ล
(Data Analytics System) เพื่อการตัดสินใจอยางชาญฉลาด และการนําเสนอขอมูล (Data Visualization)
เพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจ เหลานีเ้ พือ่ ประโยชนดา นตางๆ 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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การประยุกตใชระบบไอโอทีทไี่ ดรบั ความสนใจอยางกวางขวาง คือ การพัฒนาระบบอัจฉริยะบนพืน้ ฐาน
การจําแนกขอมูลเพื่ออํานวยความสะดวกตอผูใชงาน ภาพที่ 2 เปนการอธิบายเพิ่มเติม ขั้นตอนพื้นฐานใน
การพัฒนาระบบอัฉริยะดวยขอมูลจากระบบไอโอที โดยเริม่ ตนจากการเก็บขอมูลจากหลายๆ แหลงทีแ่ ตกตางกัน
ภายในระบบไอโอทีลงในฐานขอมูล (Database) กระบวนการพัฒนาตัวจําแนกขอมูลจะเริม่ จากการนําขอมูล
ในฐานขอมูลมาผานการเตรียมขอมูลเบื้องตน (Preprocessing) เพื่อใหขอมูลอยูในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
การสรางโมเดลการจําแนกขอมูล เรียกวา ชุดขอมูลตัวอยางสําหรับการฝกหัด (Training Dataset) ซึ่งขอมูล
ตัวอยางทั้งหมดจะถูกแทนในรูปแบบตารางเมทริกซ (Marix) ขนาด m x n โดย m คือ จํานวนขอมูลตัวอยาง
และ n คือ จํานวนลักษณะเฉพาะ ทุกๆ ขอมูลตัวอยางจะตองมีการระบุผลเฉลยคําตอบวา ตัวอยางนั้นๆ
อยูใ นกลุม คําตอบ (Class) ใด ยกตัวอยางเชน ในระบบควบคุมอุณหภูมภิ ายในบาน ขอมูลตัวอยางประกอบดวย
ลักษณะเฉพาะ คือคาอุณหภูมิ ความชื้น จํานวนคน การเคลื่อนไหวของบุคคลภายในบาน เปนตน และ
กลุมคําตอบคือชวงอุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งมี 3 กลุมคําตอบไดแก อบอุน หรือ ปกติเพื่อการประหยัดพลังงาน
หรื อ เย็ น สบาย เป น ต น ชุ ด ข อ มู ล ตั ว อย า งที่ เ ตรี ย มไว จ ะถู ก นํ า ไปยั ง ขั้ น ตอนการสร า งตั ว จํ า แนกโดย
ใชกระบวนการเรียนรูเครื่องจักร (Machine Learning) เรียนรูรูปแบบของสารสนเทศภายในขอมูลเพื่อสราง
ตัวจําแนก (Classifier) ที่สามารถวินิจฉัยขอมูลที่เขามาในระบบและจําแนกกลุมคําตอบของขอมูลนั้น
การคัดเลือกลักษณะเฉพาะเปนสวนหนึง่ ของการเตรียมขอมูลเบือ้ งตนเพือ่ ลดจํานวนลักษณะเฉพาะ
ใหมีปริมาณที่เหมาะสมตอการนําไปสรางโมเดลการจําแนกขอมูล ตัวอยางเชน อุปกรณตางๆ ในระบบ
ไอโอทีอาจมีการตรวจจับ วัดคา หรือสรางขอมูลใดๆไดมากมาย ขอมูลเหลานี้จะเปนขอมูลลักษณะเฉพาะ
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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การคัดเลือกลักษณะเฉพาะดวยการเรียงลําดับและการหอหุม (Ranking Wrapper with Sequential Forward,
RW-SF) (Ruiz, Riquelme, Aguilar-Ruiz & Garcia-Torres, 2012, 11094-11102) เปนหนึ่งในวิธีการ
คัดเลือกลักษณะเฉพาะทีใ่ ชเปนมาตรฐานในขัน้ ตอนการวิจยั และพัฒนาระบบจําแนกขอมูล ขัน้ ตอนวิธมี ขี นั้ ตอน
ดังแสดงในภาพที่ 3 ขั้นแรก คือ การคํานวณคะแนนความมีประโยชนของลักษณะเฉพาะทั้งหมดที่มีใน
ฐานขอมูล และเรียงลําดับลักษณะเฉพาะตามคาคะแนนจากมากไปนอย ตอมาคือ การเลือกลักษณะเฉพาะ
ที่มีคาคะแนนสูงมา k จํานวน (k Top-Ranked) เรียกวา กลุมของลักษณะเฉพาะที่เลือกไว (Opt) ขั้นที่สาม
จะใชอลั กอริธมึ การเรียนรูท งี่ านวิจยั เลือกไวรว มกับชุดขอมูลตัวอยางทีพ่ จิ ารณาเพียงลักษณะเฉพาะทีเ่ ลือกไว
ในสรางตัวจําแนกขึน้ มา และวัดประสิทธิภาพของตัวจําแนกนัน้ เก็บคาประสิทธิภาพของกลุม ลักษณะเฉพาะ
ที่เลือกไว ตอจากนั้นเพิ่มจํานวนลักษณะเฉพาะอีก n จํานวน กระบวนการจะวนทําซํ้าในขั้นตอนที่สามใหม
อีกครั้งหนึ่ง และเก็บคาประสิทธิภาพทุกๆ คา k ที่เปลี่ยนไป กระบวนการจะวนทําซํ้าเพิ่มคา k ดวยคา n
ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งครบทุกๆ ลักษณะเฉพาะ สุดทายจะมีการพิจารณาวา จํานวนลักษณะเฉพาะเทาใดที่ให
คาการประเมินประสิทธิภาพตัวจําแนกสูงที่สุด แลวใชกลุมของลักษณะเฉพาะนั้นในการนําไปพัฒนาระบบ
จําแนกขอมูลจริง ตอไป
การคํานวณคะแนนประเมินลักษณะเฉพาะ (Feature Scoring) เปนการประเมินประโยชนของ
ลักษณะเฉพาะทีม่ ตี อ ประสิทธิภาพของตัวจําแนกโดยสวนใหญแลวจะเปนวัดระดับสหสัมพันธ (Correlation)
ระหวางลักษณะเฉพาะกับกลุม คําตอบของการจําแนก ลักษณะเฉพาะทีม่ คี า คะแนนสูงแสดงวามีความสัมพันธ
กับกลุมคําตอบเปนอยางมาก ซึ่งจะทําใหเมื่อนําไปใชเปนขอมูลการเรียนรูจะใหตัวจําแนกที่มีความแมนยํา
คะแนนประเมินลักษณะเฉพาะที่นิยมใชกัน ไดแก อินฟอรเมชันเกน (Information Gain, IG) ไคสแคว
(CHI-square) และ จีนีอินเด็กซ (GINI) เปนตน (Yang, Liu, Zhu, Liu & X.Zhang, 2012, 741-754) IG
วัดสารสนเทศของลักษณะเฉพาะทีม่ ใี นแตละกลุม คําตอบ CHI วัดความเปนอิสระ (Independence) ระหวาง
ลักษณะเฉพาะกับแตละกลุมคําตอบ และ GINI วัดความบริสุทธิ์ (Purity) ของลักษณะเฉพาะในแตละกลุม
คําตอบ ผลวิจัยที่ผานมาชี้วา GINI สงผลตอประสิทธิภาพของการจําแนกขอมูลโดยรวมไดดีที่สุด สวน IG นั้น
เหมาะสําหรับการจําแนกขอมูลทีม่ หี ลายกลุม คําตอบ (Multi-Class) และ CHI เหมาะสําหรับการจําแนกขอมูล
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) หากจุดขอมูลมีคาเกินขีดแบงทีก่ ําหนดไว (Predetermined Cut-off)
นี้จะถูกระบุวาเปนขอมูลผิดปกติ ดังนั้นจากภาพที่ 4 ขอมูล 3 จุด ที่มีคาของขอมูลสูงวาคาขีดแบงจะถูกระบุ
วาเปนขอมูลู ผิดปกติไปจากขอมูลู ที่เหลือ
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ภาพที่ 4: การระบุขอมูลผิดปกติดวยการกําหนดขอบเขตขอมูล
ที่มา: Seo, 2006
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วิธีการที่ไดนําเสนอ
ในงานวิจัยนี้มุงเนนการปรับปรุงวิธีการคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบบตัวกรองเพื่อใหเหมาะสมกับ
การนําไปใชในการพัฒนาตัวจําแนกขอมูลในเทคโนโลยีไอโอทีในสวนของการพยายามเพิม่ ประสิทธิภาพของ
การเลือกลักษณะเฉพาะ โดยงานวิจัยไดใชแนวคิดการแทนคาคะแนนของลักษณะเฉพาะ (IG หรือ CHI หรือ
GINI) คือจุดขอมูลแตละจุด ลักษณะเฉพาะที่มีคาคะแนนสูงจนผิดปกติ ก็คือลักษณะเฉพาะที่มีสหสัมพันธ
กับกลุม คําตอบของชุดขอมูลตัวอยางมากๆ และจะมีประโยชนมากตอการสรางตัวจําแนก ดังนัน้ หากสามารถ
คํานวณคาหาเสนขีดแบงสําหรับขอบเขตการระบุขอมูลผิดปกติไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถระบุวา
ลักษณะเฉพาะใดมีขอมูลที่ผิดปกติไปจากลักษะเฉพาะที่เหลือนั่นเอง และกลุมของลักษณะ เฉพาะที่มีคา
คะแนนสูงผิดปกตินั้นก็จะถูกเลือกไปใชพัฒนาตัวจําแนกขอมูลตอไป โดยในงานวิจัยไดนําเสนอเทคนิค
การคํานวณคาเสนขีดแบงดวยวิธีทางสถิติ 3 วิธี (Seo, 2006) คือ
1. วิธีคํานวณดวยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation Method: SD)
เปนวิธีพื้นฐานคํานวณคาขีดแบงเพื่อระบุขอมูลผิดปกติซึ่งมักจะถูกใชบอยครั้งที่สุดในงานวิจัย
เชิงสถิติ ตัง้ อยูบ นสมมติฐานวาขอมูลมีลกั ษณะการกระจายแบบปกติ คาขีดแบง (Cut-off, θ) สามารถคํานวณ
ดวยสมการ θ = μ +ασ โดยที่ μ คือคาเฉลีย่ (Mean) ของคะแนนของลักษณะเฉพาะทัง้ หมดในชุดขอมูล
ตัวอยาง σ คือ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของคะแนนของลักษณะเฉพาะทั้งหมด
ในชุดขอมูลตัวอยาง และαคือคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Confidence Coefficient) ซึ่งเปนเพียง
พารามิเตอรเดียวที่ตองกําหนดในวิธีการที่นําเสนอนี้ ซึ่งสวนใหญมักใชตัวเลข 2 หรือ 2.5 หรือ 3 จํานวนของ
ลักษณะเฉพาะที่ถูกเลือกจะแปรตามคาของα ซึ่งจะขึ้นกับลักษณะของขอมูลในแตละแอพพลิเคชั่น
ซึ่งบทความจะอธิบายเพิ่มเติมในสวนของผลการทดลองตอไป
2. วิธีคํานวณดวยขอบเขตอินเตอรควอรไทล (Interquartile Range: IQR)
ในทางสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาค า ขอบเขตอิ น เตอร ค วอร ไ ทล คื อ การวั ด การกระจายโดยหาค า
ความแตกตางระหวางควอรไทลอนั ดับที่ 3 (Q3) กับควอรไทลอนั ดับที่ 1 (Q1) คํานวณจาก IQR = Q3-Q1
ซึง่ IQR นีส้ ามารถใชวดั วาคาของขอมูลมีการกระจายตัวอยางไรโดยไมอยูบ นสมมติฐานการกระจายแบบปกติ
นักวิจัยสามารถใช IQR เพื่อบอกวา ขอมูลใดที่มีลักษณะหางจากคากลางของขอมูลมากๆ คือ ขอมูลผิดปกติ
ดังนั้น คาขีดแบงจึงคํานวณจากสมการดังนี้ θ = Q3 +α IQR ซึ่งโดยปกติเลขสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น α
มักใชคาตัวเลขในชวง 1.5 ถึง 3
3. วิธคี าํ นวณดวยคามัธยฐานของสวนเบีย่ งเบนสัมบูรณ (Median Absolute Deviation: MAD)
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Sample Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง
(Sample Standard Deviation) มักจะไดรับผลกระทบจากขอมูลบางกลุมที่มีคาผันผวนมากๆ ดังนั้นในทาง
สถิติจึงหลีกเลี่ยงการใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเสนอการใชคามัธยฐาน (Median) และ
วัดการกระจายขอมูลดวย MAD แทน โดยกําหนดให MAD = 1.483 median (|xi-M|) ซึ่ง M คือ คามัธยฐาน
ของของขอมูล xi ทั้งหมด ดังนั้นคาขีดแบงจึงคํานวณจากสมการดังนี้ θ = M +α MAD ซึ่งโดยปกติเลข
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นα มักใชคาตัวเลขในชวง 1.5 ถึง 5
คาขีดแบงเพือ่ ระบุการเปนขอมูลผิดปกติทถี่ กู คํานวณไดทงั้ 3 วิธนี จี้ ะถูกใชในขัน้ ตอนวิธคี ดั เลือก
ลักษณะเฉพาะดวยแนวคิดการระบุคา ขอมูลผิดปกติ ดังขัน้ ตอนในภาพที่ 5 เริม่ ตนจากการคํานวณคาคะแนน
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ประเมินของลักษณะเฉพาะแตละตัว (โดยใช IG หรือ CHI หรือ GINI แลวแตขอมูลที่ผูวิจัยสนใจ) ขั้นตอน
ตอมาคือ การคํานวณคาขีดแบงดวยคาคะแนนของลักษณะเฉพาะทั้งหมดในฐานขอมูล โดยในขั้นตอนนี้
จะมีการกําหนดคาสัมประสิทธิ์ตามขอมูลที่ใชในงานวิจัย สุดทายเมื่อไดคาขีดแบงแลวก็นําไปใชคัดเลือก
ลักษณะเฉพาะทีม่ คี า สูงหรือเทากับคาขีดแบง รวบรวมลักษณะเฉพาะเหลานัน้ เพือ่ นําไปในขัน้ ตอนการพัฒนา
ตัวจําแนกตอไป

Start
o°Îµ®nµ Į
Îµª³Â¦³Á¤·¨´¬³Á¡µ³
´Ê®¤Äµ °o ¤¼¨
Á¦¸ ¥¨Îµ´¨´¬³Á¡µ³µ¤µÅ®µo°¥
Îµªnµ ¸Ân ɽ
Opt º°¨»n¤ °¨´¬³Á¡µ³
Á¨º°¨´¬³Á¡µ³¸É¤¸nµ³Â¼ ªnµ®¦º °
Ánµ´ ɽ Än Ä Opt
¨¨´¡r Opt
Stop

ภาพที่ 5: ขั้นตอนวิธีการคัดเลือกลักษณะเฉพาะดวยคาขีดแบงขอมูลผิดปกติ
วิธีการที่เสนอนี้สามารถเลือกลักษณะเฉพาะที่มีคาการมีประโยชนตอการสรางตัวจําแนกในระดับ
ทีส่ งู ทีส่ ดุ มากลุม หนึง่ โดยจะมีจาํ นวนลักษณะเฉพาะเพียงเล็กนอยเมือ่ เทียบกับจํานวนลักษณะเฉพาะทัง้ หมด
ทีม่ ใี นฐานขอมูล ซึง่ ขัน้ ตอนวิธกี ารเลือกลักษณะเฉพาะเปนแบบตัวกรองมีคา ใชจา ยในการคํานวณ (Computation
Cost) ที่นอยกวาวิธีแบบหอหุมและแบบผสม ในภาพที่ 3 อยางชัดเจน เพราะไมมีการวนรอบทําซํ้า และ
ไมใชอัลกอริธึมการเรียนรูใดๆ ในการเลือกกลุมลักษณะเฉพาะที่ดีที่สุด

ผลการวิจัย
งานวิจัยไดประเมินประสิทธิภาพของวิธีการคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบบตัวกรองที่ไดนําเสนอโดย
ใชประสิทธิภาพของตัวจําแนกที่สรางจากลักษณะเฉพาะที่ถูกเลือกเปนตัวชี้วัดคุณภาพของวิธีการที่นําเสนอ
โดยใชการประเมินประสิทธิภาพแบบขามกลุมจํานวน 10 กลุม (10 Fold Cross-Validation) รวมกับชุดขอมูล
มาตรฐานที่มีลักษณะเปนขอมูลที่มีหลายกลุมคําตอบและมีมิติขนาดใหญ ทั้งดานลักษณะเฉพาะและขอมูล

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

108

ปที่ 11 ฉบับพิเศษ สิงหาคม 2560

ตัวอยางจํานวนมาก ซึ่งไดรับความนิยมใชในงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Yang et al., 2012, 741-754) ตารางที่ 1
แสดงรายละเอี ยดของชุดข อ มูลมาตรฐานที่ใช ในการทดลอง ซึ่งข อมู ลมีลั กษณะเปน 8 กลุมคําตอบ
(8 Classes Dataset) และมีมากกวา 2,000 ลักษณะเฉพาะ โดยแตละกลุมจะมีจํานวนขอมูลตัวอยางในชวง
79 ถึง 351 ตัวอยางและมีคาสัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of Variation: CV) 0.45
ตารางที่ 1
จํานวนตัวอยางในชุดขอมูลการทดลอง

¨»n¤Îµ°
(Class)
A
B
C
D

Îµª
´ª°¥n µ
351
345
343
343

Á°¦r ÁÈr

¨»n¤Îµ°
(Class)
E
F
G
H
¦ª¤´Ê ®¤

17.87%
17.57%
17.46%
17.46%

Îµª
´ª°¥n µ
179
176
148
79
1964

Á°¦r ÁÈr
9.11%
8.96%
7.54%
4.02%
100.00%

ในสวนของตัวจําแนกทีใ่ ชสาํ หรับการวัดประสิทธิภาพ ในงานวิจยั นีไ้ ดเลือกใชตวั จําแนกแบบซัพพอรต
เวคเตอรแมชชีน (Support Vector Machine) หรือ เอสวีเอ็ม (SVM) (Cortes & Vapnik, 1995, 273-297)
ซึ่งเปนตัวจําแนกขอมูลที่ไดรับความนิยมในการประยุกตใชเพื่อพัฒนาระบบอัจฉริยะตางๆ เปนจํานวนมาก
เนือ่ งจากใหผลลัพธความแมนยําการจําแนกสูงและทนทานตอขอมูลทีม่ ติ ขิ นาดใหญไดเปนอยางดี นอกจากนี้
เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถในการคัดเลือกลักษณะเฉพาะทีเ่ หมาะสม งานวิจยั จึงตองมีการวัดประสิทธิภาพ
ของตัวจําแนกที่สรางจากขอมูลที่ประกอบดวยลักษณะเฉพาะที่คัดเลือกไว โดยมาตรวัดประสิทธิภาพของ
ตัวจําแนกทีใ่ ชในการทดลองแบบเอฟวัน (F1-measure) ซึง่ คาเอฟวันประกอบดวยการคํานวณคาความแมนยํา
(Precision, P) และคารีคอล (Recall, R) ซึ่งตัวชี้วัดประสิทธิภาพมีการคํานวณ ดังนี้

Îµ®¦´ o°¤¼¨¨»n¤¸É¤Á¸ ¨¥Îµ° Class A
ͳܨ ൌ

ଶൈಲ ൈோಲ
,ܲ
ሺಲ ାோಲ ሻ 

ൌ ሺ்

்ಲ

,ܴ
ܴ ൌ ሺ்

ಲ ାிಲ ሻ

்ಲ
ಲ ାிேಲ ሻ

โดยที่ TPA (True Positive) หมายถึง จํานวนของขอมูลตัวอยางทีถ่ กู จําแนกใหอยูก ลุม A อยางถูกตอง
FNA (False Negative) หมายถึง จํานวนของขอมูลตัวอยางที่อยูในกลุม A แตถูกจําแนกผิดไปเปนกลุมอื่นๆ
(B จนถึง H) และ FPA หมายถึง จํานวนขอมูลตัวอยางกลุมที่ไมใชกลุม A แตถูกจําแนกผิดไปอยูกลุม A
เนื่องจากชุดขอมูลทดสอบมาตรฐานในงานวิจัยนี้มีลักษณะเปนขอมูลที่มีหลายกลุมคําตอบ ดังนั้นตอง
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มีการประเมินประสิทธิภาพรวมของทุกๆ กลุม คําตอบ งานวิจยั จึงใชการวัดประสิทธิภาพรวมทุกกลุม แบบเฉลีย่
คาเอฟวันทุกกลุม (Macro-averaged F1, MF1) โดย MF1 สามารถคํานวณไดจากสมการ  ͳܨܯൌ σ ிଵೌ
ȁȁ
โดยที่ C คือเซตของกลุมคําตอบทั้งหมดในฐานขอมูล {A,..,H} และ |C| คือจํานวนของกลุมÎ คําตอบ
¸É } Å
ที่เปนไปไดทั้งหมด ซึ่งในการทดลองนี้คือ 8 กลุม
นอกจากนีใ้ นการทดลองจําเปนตองมีการหาจํานวนลักษณะเฉพาะทีด่ ที สี่ ดุ ไวสาํ หรับเปรียบเทียบกับ
จํานวนลักษณะเฉพาะที่คัดเลือกโดยวิธีการที่นําเสนอ ซึ่งในบทความนี้ใชวิธีการคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบบ
ผสมการเรียงลําดับและการหอหุม (RW-SF) เปนวิธีการบรรทัดฐาน (Baseline) และจะเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของการจําแนกดวยกลุม ลักษณะเฉพาะทีเ่ ลือกโดยวิธกี ารนําเสนอ กับกลุม ลักษณะเฉพาะทีเ่ ลือก
โดยวิธีการบรรทัดฐาน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเริ่มตนดําเนินการวิจัยโดยใชวิธีการคัดเลือกแบบผสมกับชุดขอมูล
ตัวอยางทําการทดลองกับคะแนนลักษณะเฉพาะ 3 แบบคือ IG CHI และ GINI โดยเริ่มตั้งแตจํานวนลักษณะ
สําคัญทีส่ งู ทีส่ ดุ 50 ตัว เพิม่ จํานวนทีละ 50 ตัว ไปจนครบ 2000 ตัว ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพแบบขาม
กลุมจํานวน 10 กลุม และทําซํ้า 5 ครั้งและหาคาเฉลี่ยของ MF1ของทั้ง 5 ครั้ง ผลการดําเนินการในขั้นตอนนี้
เปนดังภาพที่ 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
CHI100

80
79

IG150
GINI150

IG

CHI

GINI

nµn¦³·
·£·µ¡
(MF1)
µ¦³·
£µ¡
(MF1)

78
77
76
75
74
73
72
71
70

ÎÎµµª¨´
¬³Á¡µ³
ª¨´¬³Á¡µ³

ภาพที่ 6: คาประสิทธิภาพ MF1ของแตละคะแนนลักษณะเฉพาะ
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ตอจากนั้นผูวิจัยไดใชวิธีคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบบตัวกรองดวยการประเมินคาขีดแบงขอมูลผิดปกติทั้ง
3 แบบ ที่ไดนําเสนอเรียกวา วิธีการแบบ Outlier-Based กับขอมูลทดสอบมาตรฐานเชนเดียวกัน โดยใช
คาพารามิเตอร αที่แตกตางกันหลายๆ คาเพื่อหาผลลัพธที่ดีที่สุด จํานวนลักษณะเฉพาะที่สูงผิดปกติจะ
แสดงในตารางที่ 2 และเปรียบเทียบกับจํานวนลักษณะเฉพาะที่เลือกโดยวิธี RW-SF กอนหนานี้ ซึ่งจาก
ผลการทดลองจะเห็นไดวา วิธีการที่เสนอสามารถเลือกกลุมลักษณะเฉพาะที่มีจํานวนนอยกวากลุมที่เลือก
โดยวิธีบรรทัดฐาน
ตารางที่ 2
เปรียบเทียบจํานวนลักษณะเฉพาะที่คัดเลือกโดยวิธีตางๆ

³Â
¨´¬³Á¡µ³
(Feature Score)
IG
CHI
GINI

ª·¸µ¦Á¨º°¨´¬³Á¡µ³ (Featuer Selection Method)
ª·¸ RW-SF ª·¸ Outlier-Based Ã¥Äo µ¦¦³¤µn µ ¸Ân  3 Â
SD (Ƚ = 2)
IQR (Ƚ = 3)
MAD (Ƚ = 5)
150
55
95
111
100
50
98
135
150
67
107
172

แมวา วิธกี ารทีน่ าํ เสนอจะสามารถคัดเลือกกลุม ลักษณะเฉพาะทีม่ ขี นาดเล็กกวา แตยงั คงตองทดสอบ
วาลักษณะเฉพาะนีส้ ามารถนําไปใชพฒ
ั นาตัวจําแนกขอมูลทีม่ หี ลายกลุม คําตอบไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
โดยจะตองเปรี ยบเที ยบกั บกลุมลักษณะเฉพาะที่คั ดเลือกดวยวิธี RW-SF การทดลองใชการประเมิน
ประสิทธิภาพแบบขามกลุม จํานวน 10 กลุม และหาคาเฉลี่ยจากการทําซํ้า 5 ครั้งเชนเดียวกัน ตารางที่ 3
แสดงคา MF1 ของแตละกลุมลักษณะเฉพาะที่เลือกดวยวิธีตางๆ และใชสถิติทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ของ 2 กลุมตัวอยางแบบที (Two Sample Mean T-test) เพื่อพิจารณาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติระหวางประสิทธิภาพของวิธีแบบ Outlier-Based กับ วิธี RW-SF ในตารางที 3 นี้ คา p-Val หมายถึง
คาความนาจะเปนที่แสดงวาคาเฉลี่ยของประสิทธิภาพของทั้งสองวิธีมีความแตกตางกันมากหรือนอย
ถาคาใกลเคียงกับ 1 แสดงวา มีความแตกตางกันนอย แตถาคา p-Val เขาใกล 0 แสดงวาความแตกตางกัน
ยิง่ มากขึน้ ในสวนของสัญลักษณ + และ – หมายถึงประสิทธิภาพของวิธี Outlier-Based สูงกวา RW-SF หรือไม
ถาใชสัญลักษณ + แสดงวา วิธีการ Outlier-Based มีประสิทธิภาพดีกวาวิธีการ RW-SF โดยจาก
การทดลองแสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพของวิธี Outlier-Based โดยใช IQR และ MAD ไมมคี วามแตกตางกับ
RW-SF อยางมีนัยสําคัญโดยสวนใหญ วิธีการคัดเลือกแบบ Outlier Based ที่ใชวิธีประเมินเสนขีดแบง
แบบ IQR ใหผลลัพธกับคะแนนลักษณะเฉพาะแบบ GINI ไดดีที่สุด ขณะเดียวกันก็มีจํานวนลักษณเฉพาะ
ที่นอยกวาวิธี RW-SF ดังนั้นผลการทดลองจึงสรุปไดวา วิธีการคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบบ Outlier Based
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รวมกับการประมาณคาขีดแบงทีไ่ ดนาํ เสนอสามารถลดจํานวนลักษณะเฉพาะไดนอ ยกวาวิธกี ารแบบ RW-SF
แตก็ยังใหผลการจําแนกขอมูลไดนาพอใจและไมแตกตางอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติ
ตารางที่ 3
เปรียบเทียบคาประเมินประสิทธิภาพ MF1 ของตัวจําแนก SVM กับกลุมลักษะเฉพาะที่เลือกโดยวิธีตางๆÇ
³Â
¨´¬³Á¡µ³
(Feature Score)

ª·¸µ¦Á¨º°¨´¬³Á¡µ³ (Featuer Selection Method)
ª·¸ Outlier-based Ã¥Äo µ¦¦³¤µn µ ¸Ân  3 Â
ª·¸ RW-SF
SD (Ƚ = 2)
IQR (Ƚ = 3)
MAD (Ƚ = 5)
MF1

MF1

p-Val

MF1

p-Val

MF1

p-Val

IG

79.31

78.09

0.01-

79.03

0.65

0.96

CHI

78.94

78.77

0.86

79.55

0.52

79.34
79.09

GINI

78.52

78.17

0.79

79.70

0.26

78.87

0.71

0.87

อยางไรก็ตามเพือ่ อธิบายเพิม่ เติมในสวนของการคํานวณคาขีดแบงเพือ่ ระบุลกั ษณะเฉพาะทีผ่ ดิ ปกติ
ในกรณีที่ใชวิธีคํานวณแบบ SD ใหผล MF1 ที่ตํ่ากวาวิธีการคัดเลือกแบบ RW-SF เปนผลมาจากกลุม
ของลักษณะเฉพาะทีถ่ กู คัดเลือกมีจาํ นวนนอยเกินไปสําหรับขอมูลทีม่ หี ลายกลุม คําตอบ ทําใหขนั้ ตอนการพัฒนา
ตัวจําแนกขอมูลไมสามารถสกัดสารสนเทศในฐานขอมูลทั้งหมดได ในขณะที่วิธีการคํานวณแบบ IQR และ
MAD สามารถเลือกลักษณะเฉพาะในจํานวนที่เหมาะสมมากกวา และเมื่อพิจารณาจากภาพที่ 7 ซึ่งแสดง
ฮิสโตแกรมการกระจายของคาคะแนน GINI ของลักษณะเฉพาะที่มีอยูในฐานขอมูลทั้งหมด จะเห็นวา
การกระจายไมไดมีลักษณะเปนการกระจายปกติ แตสมมติฐานของวิธีการคํานวณแบบ SD คือขอมูลมีการ
กระจายแบบปกติ ดังนั้นวิธีการคํานวณแบบ IQR และ MAD ซึ่งเหมาะสมกับการกระจายขอมูลลักษณะนี้
สามารถกําหนดคาขีดแบงเพือ่ ระบุขอ มูลผิดปกติไดดกี วาจึงเลือกลักษณะเฉพาะไดดกี วานัน่ เอง และคาคะแนน
แบบ CHI และ IG ของลักษณะเฉพาะทั้งหมดก็จะมีลักษณะเชนเดียวกันกับคาคะแนน GINI นั่นเอง
จากผลการทดลองทีน่ าํ เสนอไปทัง้ หมด จึงสามารถสรุปไดวา วิธกี ารแบบตัวกรองเพือ่ คัดเลือกลักษณะ
เฉพาะโดยใชแนวคิดการระบุขอมูลผิดปกติที่ไดนําเสนอนี้สามารถเลือกลักษณะเฉพาะที่มีความสัมพันธกับ
กลุมคําตอบของขอมูลตัวอยางไดเปนอยางดี และเมื่อเทียบกับวิธีการที่เปนบรรทัดฐานและใชขอมูลทดสอบ
มาตรฐาน วิธีการที่นําเสนอก็สามารถลดขนาดของขอมูลตัวอยางเพื่อนําไปสูการพัฒนาตัวจําแนกขอมูล
ไดอยางมีประสิทธิภาพไมแตกตางกันแตขนาดของขอมูลตัวอยางมีขนาดเล็กกวา ดังนั้นงานวิจัยดาน
การพัฒนาตัวจําแนกขอมูลเพื่อระบบอัจฉริยะสามารถนําวิธีการนี้ไปใชในขั้นตอนการเตรียมขอมูลตัวอยาง
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แทนวิธีการมาตรฐานแบบเดิมซึ่งจะทําใหการดําเนินการวิจัยทําไดโดยสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพราะวิธีการที่นําเสนอเปนแบบตัวกรองที่ใชเพียง 1 คาพารามิเตอรจึงไมตองเสียคาใชจายในการคํานวณ
ทัง้ จากขัน้ ตอนวิธกี ารเรียนรู การวนทําซํา้ เพือ่ ทดลองปรับคาพารามิเตอร และ ใชไดกบั ทุกๆ คาคะแนนลักษณะ
เฉพาะและตัวจําแนกขอมูล
1400

Îµª¨´¬³Á¡µ³

1200

μ =0.028
ʍ =0.06

1000
800
600
400
200

ɽMAD =0.077
ɽIQR =0.102
ɽSD =0.14

0

nµ³Â GINI

ภาพที่ 7: ฮิสโตแกรมของคาคะแนน GINI ของลักษณะเฉพาะ 2000 ตัว

สรุป
ในงานวิจัยนี้ไดนําเสนอตัวกรองเพื่อคัดเลือกลักษณะเฉพาะที่ใชการประมาณคาขีดแบงบนพื้นฐาน
ของเทคนิคทางสถิติและแนวคิดการระบุขอมูลที่ผิดปกติ ตัวกรองที่นําเสนอนี้สามารถนําไปใชกับการเตรียม
ขอมูลเพื่อการพัฒนาระบบจําแนกขอมูลที่มีมิติของขอมูลขนาดมหาศาล ทั้งทางดานลักษณะเฉพาะและ
ปริมาณขอมูลตัวอยาง โดยตัวกรองที่นําเสนอนี้สามารถลดขนาดมิติขอมูลเหลือขนาดที่เล็กลงไดอยาง
มีนัยสําคัญ วิธีการนี้จึงเหมาะสมกับการนําไปประยุกตใชในการพัฒนาระบบอัจฉริยะตางๆ ในเทคโนโลยี
ไอโอทีที่กําลังไดรับความสนใจเปนอยางมาก บทความไดมีการทดลองเพื่อพิสูจนประสิทธิภาพของวิธีการ
ที่ไดนําเสนอกับขอมูลที่มีมิติขอมูลขนาดใหญ ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา วิธีการที่นําเสนอสามารถเลือก
เพียงลักษณะเฉพาะกลุมหนึ่งที่มีสารสนเทศที่สนับสนุนประสิทธิภาพของตัวจําแนกขอมูล โดยมีจํานวน
ลักษณะเฉพาะเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับปริมาณลักษณะเฉพาะทั้งหมดในฐานขอมูล แตประสิทธิภาพของ
ตัวจําแนกที่พัฒนาจากฐานขอมูลที่ลดขนาดแลวนี้กลับสูงเปนที่นาพอใจ นอกจากนี้วิธีการที่นําเสนอยังมี
ขั้นตอนการทํางานที่นอยกวาวิธีการคัดเลือกลักษณะเฉพาะอื่นๆ ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา วิธีการคัดเลือก
ลักษณะเฉพาะทีไ่ ดนาํ เสนอนีม้ คี วามเหมาะสมในการนําไปประยุกตใชกบั การพัฒนาตัวจําแนกขอมูลสําหรับ
ระบบอัจฉริยะในเทคโนโลยีไอโอที ในสวนของงานวิจัยตอเนื่องในอนาคตจะเปนการทดสอบประสิทธิภาพ
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ของวิธีตัวกรองคัดเลือกลักษณะเฉพาะกับตัวจําแนกอื่นๆ และขอมูลจากระบบเทคโนโลยีไอโอทีดานอื่นๆ
ใหหลากหลายมากยิง่ ขึน้ หรือกับขอมูลทีม่ ลี กั ษณะขนาดของกลุม คําตอบบางกลุม ไมสมดุลซึง่ เปนปญหาวิจยั
ด า นเหมื อ งข อ มู ล ที่ กํ า ลั ง ได รั บ ความสนใจ เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด แนวทางในการพั ฒ นาความสามารถและ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบไอโอทีตอไป
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บทคัดยอ
ระบบโถปสสาวะอัตโนมัตใิ นปจจุบนั เริม่ เปนทีน่ ยิ มแพรหลายในหองนํา้ สาธารณะอาจจะดวยเหตุผล
ของความสะอาดที่ตองการชําระลางโถปสสาวะทุกครั้งหลังการใชงานหรือการประหยัดทรัพยากรณนํ้าเพื่อ
ไมใหเปดนํ้าทิ้งโดยไมจําเปน แตโถปสสาวะอัตโนมัติที่มีขายในทองตลาดในปจจุบันนั้นไมมีการเก็บขอมูล
การใชงานไวซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถบอกกับผูดูแลสถานที่ไดวาในแตละวันมีผูใชงานโถปสสาวะมากนอย
เพียงใด ซึ่งนั่นก็หมายถึงความสะอาดโดยรวมของหองนํ้าเชนกัน ซึ่งบทความนี้ไดนําเสนอระบบโถปสสาวะ
อัจฉริยะทีถ่ ูกพัฒนาโดยการใชงานไมโครคอลโทลเลอรเปนตัวควบคุมและสัง่ การทํางาน โดยมีการเก็บขอมูล
การใช ง านและแสดงผลผ า นทางอิ น เทอร เ น็ ต เพื่ อ นํ า ข อ มู ล เหล า นั้ น ไปวิ เ คราะห ก ารใช ง านได ต  อ ไป
ผลการทดลองของระบบโถปสสาวะอัจฉริยะนั้นแสดงใหเห็นวาระบบสามารถทํางานแทนระบบโถปสสาวะ
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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
อินเทอรเน็ตทุกสรรพสิง่ (IoT) นัน้ เปนเครือขายของอุปกรณอเิ ลคโทรนิคทีต่ ดิ เซนเซอรเพือ่ วัดคาตางๆ
ในสิ่งแวดลอม ยกตัวอยางเชน อุปกรณที่ติดเซนเซอรวัดอุณภูมิ เซนเซอรวัดแสง เซนเซอร วัดระยะทาง ฯลฯ
ซึ่งอุปกรณเหลานี้ จะมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลกันระหวางอุปกรณเอง หรือสามารถสงขอมูลตางๆ
ผานไปยังอินเทอรเน็ตได การใชงานอุปกรณเหลานี้เปนจุดเริ่มตนของการขับเคลื่อนเพื่อนําไปสูการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะหรือทีเ่ รียกกันวาสมารตซิที เนือ่ งจากอุปกรณเหลานีน้ นั้ ถูกออกแบบมาเพือ่ อํานวยความสะดวก
ตอการดํารงชีวิตประจําวันของผูคนหรือชวยสอดสองดูแลความปลอดภัยในเมืองใหดียิ่งขึ้น
วิธที ี่จะชวยพัฒนาเมืองใหเปนเมืองอัจฉริยะนัน้ ก็สามารถทําไดดว ยการบริหารจัดการนํา้ ไฟ อากาศ
หรือพลังงานใหมีการใชงานอยางประสิทธิภาพมากที่สุด เราอาจจะทําการตรวจสอบปริมาณการใชงาน
ทรัพยากรเหลานี้ พรอมทั้งศึกษาพฤติกรรมการใชงานของผูใช เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเหลานั้น
มาปรับใหมีการใชงานทรัพยากรเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การบริหารจัดการนํ้าก็เปนหนึ่งในสิ่งที่สําคัญของการพัฒนาเมืองใหมุงไปสูเมืองอัจฉริยะ เนื่องจาก
วา การผลิตนํ้าสะอาดเพื่อใชงานนั้นเราจําเปนตองเสียพลังงานในการผลิตนํ้าไมทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งหาก
มีการใชงานนํ้ามากเกินความจําเปน นั่นก็หมายความวาเราจะตองสูญเสียพลังงานโดยไมจําเปนเชนกัน
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โดยเฉพาะพื้นที่ที่เปนสาธารธณะนั้น ผูคนอาจจะไมคํานึงถึงปริมาณนํ้าและพลังงานที่ตองสูญเสียไปจาก
การใชนาํ้ เนือ่ งจากทรัพยากรเหลานีไ้ มใชทรัพยสนิ สวนบุคคล ดวยเหตุผลเหลานีก้ อ็ าจจะทําใหเกิดการสูญเสีย
พลังงานโดยใชเหตุ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เปนที่นิยมในการบริหารและจัดการทรัพยากรนํ้าในหองนํ้าสาธารณะนั้นก็คือ
โถปสสาวะอัตโนมัติ
ในปจจุบันโถปสสาวะอัตโนมัติถูกใชงานอยางแพรหลายในหองนํ้าสาธารณะ เหตุผลที่ทําให
โถปสสาวะอัตโนมัติเปนที่นิยม นอกจากเหตุผลของการบริหารจัดการนํ้าแลว สวนหนึ่งก็เปนเพราะเรื่องของ
การรักษาความสะอาด เนื่องจากการใชโถปสสาวะแบบธรรมดานั้น เราไมสามารถบังคับผูใชงานใหกดนํ้า
หลังจากทีใ่ ชงานแลวไดเลย อาจเปนเพียงแคผใู ชงานลืมกดนํา้ หรืออาจเกิดจากความจงใจทีจ่ ะไมกดเนือ่ งจาก
กลัววาปุมกดนํ้าจะสกปรก มีผลทําใหเชื้อโรคที่ติดตามโถปสสาวะไมถูกชําระลางและคางอยูในโถปสสาวะ
นอกจากเชื้อโรคแลว ยังสงผลทําใหเกิดกลิ่นเหม็นไดอีกดวย ดวยเหตุผลเหลานี้จึงทําใหโถปสสาวะแบบ
อัตโนมัติเปนที่นิยมในหองนํ้าสาธารณะทั่วไป
การปลอยนํ้าเพื่อชําระลางโถปสสาวะในแตละครั้งนั้นจะมีการสูญเสียนํ้าสะอาดในการชําระลาง
นัน่ หมายความวาตองสูญเสียพลังงานในการผลิตนํา้ สะอาด ซึง่ หากปลอยนํา้ นานๆ ก็จะทําใหเปลืองพลังงาน
ทีต่ อ งมาผลิตนํา้ สะอาดโดยไมจาํ เปน ในทางกลับกันหากปลอยนํา้ นอยเกินไปอาจทําใหโถปสสาวะไมสะอาด
ไดทําใหการบริหารจัดการนํ้าที่ใชนั้นมีความสําคัญในการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองอัจฉริยะ
ในวารสารฉบับนี้เปนการนําเสนอระบบโถปสสาวะอัจฉริยะ โดยที่ระบบไดนําไมโครคอนโทลเลอร
มาใชในการตรวจสอบวามีผูใชงานโถปสสาวะหรือไมจากการใชงานอินฟาเรตเซนเซอร หากตรวจพบไดแลว
จะทําการสัง่ ใหโซลินอดยวาลว ปลอยนํา้ เพือ่ ชําระลางโถปสสาวะ หลังจากนัน้ จะทําการสงขอมูลการใชงานนี้
ไปยังระบบทีใ่ ชในการเก็บขอมูล หลังจากนัน้ ผูด แู ลสถานทีก่ ย็ งั สามารถควบคุมและปรับแตงคาตางๆ ไดผา น
ทางอินเทอรเน็ต

ทบทวนวรรณกรรม
1. IoT Environment Monitoring System
ผลงานวิจัยของ Shah & Mishra (2016) เปนการทําระบบเผาระวังอุณหภูมิ ความชื้นและคา
CO2 โดยที่ตัวระบบนั้นพัฒนาโดยการใชงานไมโครคอนโทลเลอรที่ชื่อวา PIK24F16KA102 เปน อุปกรณ
เก็บขอมูล ซึ่งจะนําไมโครคอนโทลเลอรที่วานี้มาเชื่อมตอกับเซนเซอรตางๆ เพื่อใชเก็บขอมูลใน สถานที่ตางๆ
ไมโครคอลโทลเลอรแตละตัวจะทําการเก็บคาแลวสงมายังหนวยประมวลผลสวนกลางดวยการสือ่ สารไรสาย
โดยมีการใชงานชิปสื่อสารที่เรียกวา nRF24L01 ของบริษัท Nordic Semiconductor (2016) ซึ่งจะใชความถี่
ยาน 2.4GHz ในการสงขอมูลระหวางอุปกรณซึ่งผลงานวิจัยนี้พิสูจนใหเห็นวามีประสิทธิ์ภาพมากกวางาน
ที่ใกลเคียงกัน Zanella et al. (2014), Floea & Mois (2015), Brunelli, Minakov, Passerone, & Rossi
(2014) ในดานประหยัดพลังงานของแตละอุปกรณ
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2. Water Consumption Monitoring System
ผลงานวิจยั ของ Yang et al. (2015) นัน้ ไดพฒ
ั นาระบบตรวจสอบปริมาณการใชงานทรัพยากรนํา้
โดยที่ระบบนี้แบงการทํางานออกเปนสองสวน สวนแรกคือระบบสวนกลาง และระบบเก็บขอมูล โดยที่ระบบ
เก็บขอมูลจะมีอุปกรณอยู 2 ชนิดดวยกัน นั่นคือ อุปกรณวัดปริมาณนํ้าที่ใชและอุปกรณทวนสัญญาณ
ซึ่งอุปกรณทั้งสองชนิดนี้จะสื่อสารกันโดยผานชองทางการสื่อสารไรสายแบบ IEEE 802.11 หรือที่เรียกกันวา
WiFi อุปกรณทวนสัญญาณนั้น จะทําหนาที่ทวนคาที่รับมาจากอุปกรณวัด ไปยังระบบสวนกลางโดยผาน
การสือ่ สารไรสายทีช่ ว งคลืน่ ความถี่ 433 MHz ซึง่ ความถีใ่ นชวงนีจ้ ะมีจดุ เดนทีส่ ามารถสงขอมูลไดในระยะไกล
แตดวยที่มีความถี่ตํ่าจะทําใหความเร็วในการสงขอมูลนั้นโดยปกติแลวจะชากวาการสื่อสารที่ใชชวงคลื่น
ความถี่ที่ 2.4 GHz ของ WIFI งานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาขอมูลที่อานมาไดจากอุปกรณเก็บขอมูลนั้นมีจํานวน
ไมมาก ซึ่งการใชชองสัญญานที่มีความเร็วไมสูงมากนักก็เพียงพอตอการสื่อสารในระยะไกล
3. การออกแบบของระบบ
ระบบของโถปสสาวะอัจริยะนั้นไดถูกพัฒนาโดยการใชงานอุปกรณไมโครคอนโทลเลอร ระบบ
ถูกแบงออกเปนสองสวนซึง่ ก็ คือ สวนของระบบโถปสสาวะ และระบบประมวลผลในสวนของระบบโถปสสาวะ
จะทําการรับคาระยะทางที่ไดมาจากการอานเซนเซอร หากมีตรวจพบวา มีผูใชงานโถปสสาวะแลวจึงจะไป
สั่งงานใหปลอยนํ้าเพื่อชําระลางโถปสสาวแลวจึงสงขอมูลตางๆ เชนระยะเวลาที่ใชงาน ระยะเวลาที่ปลอยนํ้า
มายังระบบประมวลผล ผานโปรโตคอลที่เรียกวา MQTT หลังจากนั้นสวนระบบประมวลผลก็จะนําขอมูล
ที่ไดรับมาจากระบบโถปสสาวะมาทําการบันทึกลงไปในฐานขอมูล เพื่อจะนําไปใชในการประมวลผลเพื่อใช
ในการแสดงผลใหผูดูแลระบบตอไป
4. สวนของระบบโถปสสาวะอัตโนมัติ
การทํางานของสวนนี้ (ภาพที่ 1 สวนบน) จะประกอบไปดวยไมโครคอนโทลเลอร (ESP8266)
อินฟาเรตเซนเซอร (Sharp GP2Y0A21YK) และโซลินอยดวาลว เนื่องจากไมโครคอนโทลเลอรนี้นั้นมีสวน
ทีใ่ ชในการสือ่ สารไรสายอยูใ นตัวซึง่ ทําใหงา ยตอการพัฒนาระบบโดยทีอ่ นิ ฟาเรตเซนเซอรนนั้ จะทําการวัดคา
ที่ไดมาเปนระยะทางระหวางตัวเซนเซอรและผูใชทุกๆ 0.2 วินาที ซึ่งหากระยะทางที่วัดมาไดนั้นมีคานอยกวา
30 เซนติเมตร จะถือวามีผูใชงานมายืนอยูหนาโถปสสาวะโดยที่มีเงื่อนไขวา คาระยะหางที่อานมาไดนั้นจะ
ตองตํ่ากวา 30 เซนติเมตรตอเนื่องกันอยางนอย 3 วินาทีจึงจะถือวามีผูใชกําลังใชงานโถปสสาวะอยู
ทั้งนี้ก็เพื่อแกปญหา หากมีผูคนเดินผานโถปสสาวะไปโดยที่ไมไดใชงานอยูซึ่งหลังจากที่ระบบโถปสสาวะ
อัตโนมัติ ตัดสินใจแลววา มีผูใชงานกําลังใชงานโถปสสาวะอยูก็จะสั่งงานใหโซลินอยดวาลวทําการปลอยนํ้า
เพื่อชําระลางโถปสสาวะตอไป แลวจึงสงขอมูลการใชงานไปยังระบบประมวลผลตอไป

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

118

ปที่ 11 ฉบับพิเศษ สิงหาคม 2560

InfraredSensor
(°·¢µÁ¦ÁÁ°¦r)
DistanceData
(

o°¤¼¨¦³¥³µ¸É¦ª´ª´»Åo)
ESP8266
(Å¤Ã¦°Ã¨Á¨°¦r)

(

ActionCommand
(Îµ´ÉÁdͲdªµ¨rª)

SolenoidValve
(Ã¨·°¥rªµ¨rª)

UsageData

¦³Ã{µª³°´Ã¤´·

o°¤¼¨µ¦Äoµ)

¦³¦³¤ª¨¨

RaspberryPi2ModelB
(Å¤Ã¦°Ã¨Á¨°¦r)

UsageData
(

o°¤¼¨µ¦ÄoµnµÁª)

°·Á°¦rÁÈ
ControlCommand
(Îµ´ÉnµÇÁnÎµ´ÉÁddÊÎµ,

Îµ´É´Ênµ¡µ¦µ¤·Á°¦rnµÇ)

ภาพที่ 1: ภาพรวมการทํางานของระบบโถปสสาวะอัจริยะ
5. สวนของระบบประมวลผล
ในสวนของระบบประมวลผล (ภาพที่ 2 สวนลาง) Raspberry Pi 2 Model B ถูกใชงานเปน
อุปกรณหลักในการประมวลผลและทําหนาที่เปนสวนรับสงขอมูล การใชงานจากสวนของระบบโถปสสาวะ
อัตโนมัติ โดยที่ขอมูลเหลานี้จะเปนขอมูลที่บอกวามีผูใชงานโถปสสาวะเมื่อไหรบาง และเปนระยะเวลานาน
เทาไร ซึ่งขอมูลเหลานี้จะทําการบันทึกลงไปในฐานขอมูล
ตัว Raspberry Pi นั้นจะมีการติดตั้ง Apache Web Server, MySQL Server, MQTT Broker
ซึ่ง Apache Web Server นั้นจะถูกใชงานเมื่อผูใชตองการดึงขอมูลสถิติการใชงานออกมาจากฐานขอมูล
เพือ่ แสดงผลใหผใู ชงาน สวน MySQL Server ถูกใชเปนฐานขอมูลทีใ่ ชจดั เก็บขอมูลการใชงานของโถปสสาวะ
อัตโนมัติ และ MQTT Broker นั้นถูกใชงานเพื่อใชในการสื่อสารกันระหวางระบบโถปสสาวะอัตโนมัติและ
ระบบประมวลผล
ทัง้ นีก้ ารสัง่ งานหรือตัง้ คาดีเลยตา งๆ ก็สามารถสัง่ งานหรือตัง้ คาไดผา นทางอินเทอรเน็ตซึง่ การสัง่ งาน
ผานอินเทอรเน็ตนั้นจะถูกสงมาไวที่สวนนี้กอน แลวระบบจะทําการสงคําสั่งหรือการตั้งคาตางๆ ไปยังระบบ
โถปสสาวะอัตโนมัติตอไป
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6. สวนของการสื่อสาร
ในการสื่อสารระหวางระบบโถปสสาวะอัตโนมัติและระบบประมวลผลนั้น มีการสงขอมูลผาน
การสือ่ สารแบบไรสาย WIFI ซึง่ ในตัวไมโครคอนโทลเลอร ESP8266 ทีใ่ ชงานในระบบโถปสสาวะอัตโนมัตนิ นั้
จะมีโมดูลของการสื่อสาร WIFI อยูในตัวอยูแลว สวนตัว Raspberry ที่ใชในระบบประมวลผลนั้นจะใชงาน
WIFI Dongle โดยที่ทั้งสองสวนทําการเชื่อมตอกันผาน Access Point นั่นเอง
สวนโปรโคตอลที่ใชในการสงขอมูลนั้นจะใชงานโปรโตคอล MQTT ซึ่งหลังจากที่ ESP8266
ไดทําการสั่งเปดปดนํ้าแลวก็จะทําการรวบรวมขอมูลการใชงานเหลานี้ใหอยูในรูปแบบของ MQTT แลวจึง
publish ขอมูลนี้ไปยัง MQTT broker ที่อยูในตัว Raspberry นั่นเอง
7. พารามิเตอรที่ใชในระบบ
การออกแบบระบบนั้นจะตองคํานึงถึงพารามิเตอรตางๆ ที่จะใชงานในการควบคุมโถปสสาวะ
อัตโนมัติ ซึ่งคาที่ใชในระบบนั้นจะมีดังตอไปนี้
7.1 ระยะทีจ่ ะถือวามีผใู ชงานโถปสสาวะ (Threshold Distance) 30 เซนติเมตร เนือ่ งจากเปน
ระยะที่ไกลที่สุดที่ผูใชงานจะสามารถใชงานโถปสสาวะได
7.2 ระยะเวลาอยางนอยทีถ่ อื วามีผใู ชงานกําลังใชงานโถปสสาวะ (Detection Delay) 3 วินาที
เพือ่ ใหมนั่ ใจวามีผใู ชงานมาใชงานอยูห นาโถปสสาวะจริงๆ ซึง่ จะไดลดการปลอยนํา้ ผิดพลาดจากการทีม่ ผี คู น
เดินผานโถปส สาวะระยะเวลาที่ปลอยนํ้าเพื่อชําระลางโถปสสาวะ (Flushing Duration) 3 วินาที เนื่องจาก
เปนเวลาที่เหมาะสมสําหรับการปลอยนํ้าในสภาวะแวดลอมที่พัฒนาระบบนี้ขึ้นมา ซึ่งคานี้ไดมาจากผลการ
ทดลองใน Osathanunkul, Hantrakul, Pramokchon, Khoenkaw & Tantitharanukul (2017)

ผลการพัฒนาระบบและการทดลอง
ในสวนของระบบโถปสสาวะอัตโนมัตินั้นไดมีการติดตั้งกับโถปสสาวะในหองนํ้าสาธารณะที่อยูใน
มหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งจะถูกใชงานโดยนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ภาพที่ 2 ดานซายนั้นแสดงภาพโถปสสาวะ
ทีไ่ ดทาํ การติดตัง้ ระบบโถปสสาวะอัจริยะเขาไปแลว สวนดานขวามือเปนภาพไมโครคอนโทลเลอรทไี่ ดพฒ
ั นา
ขึ้นมาแลวทําการติดตั้งลงไปในระบบโถปสสาวะอัจริยะเรียบรอยแลว
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ภาพที่ 2: ภาพโถปสสาวะอัจฉริยะ (ซาย) และภาพไมโครคอนโทลเลอร (ขวา)
การทดสอบการทํางานของระบบ
ในการทดสอบการทํางานของระบบนั้น ไดถูกทําถูกตองจากการทดลองใชงานจริงของผูใชทั่วไป
ซึง่ การทดสอบนีเ้ ปนการทดสอบการทํางานวาเซนเซอรวดั ระยะ และการทดสอบการปลอยนํา้ ของโซลินอยดวาลว
นั้นไดทํางานถูกตองตามที่ไดตั้งคาไวหรือไม
การทดสอบนั้นจะถูกออกแบงเปน 4 กรณีการทดสอบแบบตางๆ โดยที่มีการทดสอบโดยผูใชงาน
30 ครั้งโดยที่เปนการใชงานสุมจากผูใชงานจริงสําหรับทุกๆ กรณี ยกเวนกรณีที่ 5 ที่ไดทําการทดสอบเพียง
3 ครั้ง รายละเอียดของการทดสอบในแตละกรณีนั้นอยูในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
ตารางการทดสอบการทํางานของระบบ

¨Îµ´
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การทดสอบในกรณีที่ 1 เปนการทดสอบระบบในกรณีที่มีผูใชงานโถปสสาวะอัจฉริยะตามปกติ
ซึง่ ผลลัพธนนั้ ไดแสดงใหเห็นวาทุกครัง้ ทีม่ ผี ใู ชงานโถปสสาวะจะมีการปลอยนํา้ ตามทีไ่ ดตงั้ การทํางานไวแลว
เปนปกติทุกครั้ง
การทดสอบในกรณีที่ 2 เปนการทดสอบเมื่อมีคนเดินผานโถปสสาวะอัจฉริยะในระยะที่ประชิดกับ
ตัวโถปสสาวะอัจริยะ ซึ่งจะเปนการเดินผานดวยความเร็วของนักศึกษาทั่วไปสุมมาจํานวน 30 ครั้ง ผลลัพธ
ทีไ่ ด คือ ระบบไมมกี ารปลอยนํา้ ทัง้ นีถ้ งึ แมวา เซนเซอรสามารถตรวจสอบไดวา มีวตั ถุอยูด า นหนา แตเนือ่ งจาก
การปรากฎอยูของวัตถุอยูในชวงเวลาสั้นๆ ไมเกินระยะเวลาที่กําหนด (3 วินาที) จึงมีผลทําใหระบบไมมีการ
ปลอยนํ้าออก
การทดสอบในกรณีที่ 3 เปนการทดลองเหมือนกับการทดลองที่ 2 เพียงแตปลอยใหมีคนเดินผาน
โถปสสาวะอัจฉริยะจํานวน 5 คนตอเนื่องกัน ผลการทดลองพบวา ไมมีการปลอยนํ้า เมื่อทําการตรวจสอบ
ขอมูลพบวา เซนเซอรสามารถตรวจจับไดวามีวัตถุอยูดานหนาแตเมื่อทําการตรวจสอบระยะทางแลวปรากฎ
วาระยะหางที่ไดมีความไมแนนอน นั่นคือ มีระยะที่เกินกวา 30 เซนติเมตร นั่นเปนเพราะธรรมชาติของคนเดิน
ที่อาจกระจัดกระจายกันไปไมเปนระบบ จากเหตุผลดังกลาวทําใหระบบตัดสินใจไดวาไมมีคนใชงาน
การทดสอบในกรณีที่ 4 เปนการทดสอบหากมีคนยืนอยูหนาโถปสสาวะ ซึ่งในกรณีนี้ระยะที่ยืนจะ
ไกลกวา ระยะ Threshold Distance ที่ 30 เซนติเมตร ซึ่งตัวเซนเซอรเองนั้นสามารถตรวจสอบไดวามีคนหรือ
สิ่งของอยูดานหนา แตวาเนื่องจากระยะที่วัดไดนั้นหางเกินไป จึงทําใหไมนับเปนการใชงานโถปสสาวะ และ
ไมมีการปลอยนํ้าใหชําระลางเลย
การทดสอบในกรณีที่ 5 เปนการทําความสะอาดของแมบาน เนื่องจากวาการทําความสะอาด
โถปสสาวะของแมบานนั้นจะมีการเขาใกลโถปสสาวะมากจึงทําใหระบบมองเห็นเปนการใชงานโถปสสาวะ
ไดเชนกัน ซึ่งจะทําใหโถฉีอัจฉริยะนั้นปลอยนํ้าออกมาแบบสุมขึ้นอยูกับตําแหนงที่ยืนของแมบาน เนื่องจาก
กรณีนี้เปนกรณีพิเศษจึงสามารถแกไขปญหาไดโดยการใหผูดูแลระบบสั่งหยุดการทํางานชั่วคราว จนกวา
แมบานจะทําความสะอาดเสร็จ

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

122

ปที่ 11 ฉบับพิเศษ สิงหาคม 2560

อภิปรายผลการทดลอง
หลังจากที่การทดลองไดเสร็จสิ้นไปแลวนั้น ระบบโถปสสาวะอัจฉริยะไดมีการเปดใหผูใชทั่วไปไดใช
งานไดจริง ซึง่ หลังจากนัน้ ไดมกี ารเก็บขอมูลการใชงานของโถปสสาวะเปนเวลา 1 เดือน ตรงนีท้ าํ ใหเราสามารถ
เห็นปริมาณการใชงานโถปสสาวะได ซึง่ หากเปรียบเทียบกับโถปสสาวะแบบธรรมดาแลวนัน้ การใชโถปสสาวะ
อัตโนมัติทําใหจะสามารถวิเคราะห หรือคาดคะเนปริมาณการใชงานได ซึ่งหากเรามีขอมูลการใชงานมากพอ
เราก็จะสามารถคาดคะเนปริมาณการใชงานในอนาคตไดเชนกัน

ภาพที่ 2: ปริมาณการใชงานโถปสสาวะในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560
โดยแสดงขอมูลตามแตละวันในสัปดาห
ขอมูลตามภาพที่ 2 เปนขอมูลที่เก็บมาไดจากการใชงานโถปสสาวะ ซึ่งขอมูลเหลานี้นั้นไดถูกเก็บลง
ไปในฐานขอมูลทีอ่ ยูใ น Raspberry Pi และเนือ่ งจากวาเรามีการใชงาน Web Server แลว นัน่ ก็หมายความวา
ผูใ ชระบบสามารถตรวจสอบขอมูลเหลานีไ้ ดจากอุปกรณทกุ ชนิดทีม่ กี ารใชงาน Web Browser ตัวอยางขอมูล
จากในภาพที่ 2 และภาพที่ 3 แสดงใหเราเห็นวาวันจันทรมีปริมาณการใชงานหองนํ้าโดยเฉพาะชวงบาย
มากกวาวันอื่นๆ ในที่นี้ผูดูแลสถานที่อาจจะนําขอมูลนี้ไปใชในการจัดเวรทําความสะอาดหองนํ้าใหทํา
ความสะอาดวันจันทรเปนพิเศษไดเนือ่ งจากเราไมอยากใหคราบสกปรกนัน้ ติดหองนํา้ นานๆ มันอาจจะขัดออกไดยาก
หรืออาจจะเห็นวาวันพุธนั้นคนใชงานนอยอาจจะมีการลดเวรทําความสะอาดลงตามความเหมาะสมเปนตน
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ภาพที่ 3: ปริมาณการใชงานโถปสสาวะในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560
โดยแบงตามชวงเวลาและแตละวันในสัปดาห

สรุป
ในบทความนี้ไดนําเสนอระบบโถปสสาวะอัจริยะที่พัฒนาขึ้น มีความสามารถในการเก็บขอมูลและ
การตั้งคาตางๆ ไดตามตั้งใจมากกวาระบบโถปสสาวะอัตโนมัติที่มีขายทั่วไปที่ไมมีการเก็บบันทึกขอมูลไว
ซึง่ เราสามารถนําขอมูลทีไ่ ดมานัน้ มาวิเคราะหและปรับระบบการจัดตารางการทํางานใหเหมาะสมกับปริมาณ
การใชงานหองนํ้าได อยางไรก็ตามบทความนี้ยังไมไดกลาวถึงการหาคาพารามิเตอรตางๆ ที่เหมาะสมกับ
การใชงานทั่วไปได ยกตัวอยางเชนระยะ Threshold distance ที่อาจจะไมเหมาะกับโถปสสาวะประเภทอื่น
หรือวาพื้นที่วางของทางเดินดานหนาโถปสสาวะ
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บทคัดยอ
ระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเปรียบเทียบเวลาที่ใช
ในการตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะกับการตรวจสอบรายชื่อดวยใบรายชื่อ ผูใชงานของ
ระบบนี้ไดแก ผูสอนและนักศึกษา ผูสอนสามารถเพิ่มรายวิชา รายชื่อนักศึกษา คะแนนในการตรวจสอบ
รายชือ่ เขาชัน้ เรียน และติดตามการเขาชัน้ เรียนของนักศึกษาแตละคนโดยดูจากขอมูลการเขาเรียน ขาดเรียน
และมาสาย นักศึกษาสามารถดูขอมูลและสถิติการเขาชั้นเรียนของตนเองในแตละรายวิชาได เมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษาผูส อนสามารถแปลงความถีใ่ นการเขาชัน้ เรียนเปนคะแนนตามทีผ่ สู อนกําหนดระบบตรวจสอบ
รายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะถูกนํามาใชในรายวิชา คพ344 การพัฒนาระบบซอฟตแวรเชิงวัตถุ
2 กลุม เรียน ผูว จิ ยั เก็บเวลาในการตรวจสอบรายชือ่ ผานระบบตรวจสอบรายชือ่ เขาชัน้ เรียนโดยอุปกรณอจั ฉริยะ
เปรียบเทียบกับเวลาในการตรวจสอบรายชื่อโดยใชใบรายชื่อกลุมเรียนละ 3 ครั้ง
จากผลการทดลองใชระบบที่นําเสนอสามารถสรุปไดดังนี้ ระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียน
โดยอุปกรณอจั ฉริยะมีประสิทธิภาพการทํางานทีส่ งู กวาระบบการตรวจสอบดวยใบรายชือ่ โดยระบบทีน่ าํ เสนอ
* ปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาจากบทความ เรื่อง ประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนการสอนโดยสื่อสารผาน
เครือขายสังคม ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ 2016 International Computer Science and Engineering Conference
(ICSEC2016) 14 -17 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหมออรคิด เชียงใหม
** ผูเขียนหลัก
อีเมล: kongkarn@gmaejo.mju.ac.th
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สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาดวยความเร็ว ถูกตองและสามารถลดขั้นตอนการทํางานลงครึ่งหนึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจสอบรายชื่อดวยใบรายชื่อ

คําสําคัญ
ระบบการเขาชัน้ เรียน ระบบการจัดการชัน้ เรียน ระบบตรวจสอบรายชือ่ เขาชัน้ เรียน อุปกรณอจั ฉริยะ

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
ทีม่ จี ดุ ออนดานเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ การขาดแคลนในเรือ่ งของงบประมาณ บทเรียนไมสามารถดึงดูด
ความสนใจของผูเ รียนได ความมีทศั นคติดา นลบตอการเรียนผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส (Tuntirojanawong, 2014,
51-64) รวมถึงชองทางการสื่อสารกับอาจารยไมมีความหลากหลาย (Serivichayaswadi, 2014, 141 – 158)
นักศึกษากลุม นีจ้ งึ ตองเขาชัน้ เรียนเพือ่ รับความรูแ ละขอแนะนําจากอาจารย การเขาชัน้ เรียนในปริมาณชัว่ โมง
และเวลาที่เหมาะสมจึงยังมีความจําเปน
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การตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนจึงเปนเครื่องมือหนึ่งที่ผูสอนใชเพื่อกระตุนใหนักศึกษาเขาชั้นเรียน
จากเดิมผูสอนตองตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาและบันทึกการเขาชั้นเรียนลงในใบรายชื่อ เมื่อจบชั่วโมงเรียน
จึงนํารายชื่อการเขาชั้นเรียนจากใบรายชื่อบันทึกลงในโปรแกรมอีกครั้ง การทํางานดังกลาวนี้ หากจํานวน
นักศึกษาเพิ่มขึ้นสงผลใหระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบรายชื่อนานขึ้น (Janchai, Angskun & Angskun,
2012, 37-55) ผูวิจัยจึงพัฒนาระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะเพื่อใหผูสอนสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาและบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลไดทันที ขณะที่นักศึกษา
สามารถตรวจสอบสถิติการเขาชั้นเรียนของตนเองในแตละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได

วัตถุประสงค
1. เพือ่ พัฒนาระบบตรวจสอบรายชือ่ เขาชัน้ เรียนโดยอุปกรณอจั ฉริยะและทดสอบระบบทีน่ าํ เสนอ
ดวยการนําไปใชในหองเรียน
2. เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนระหวางระบบที่นําเสนอ
(ระบบตรวจสอบรายชือ่ เขาชัน้ เรียนโดยอุปกรณอจั ฉริยะ) และการตรวจสอบรายชือ่ เขาชัน้ เรียนโดยใชใบรายชือ่

ทบทวนวรรณกรรม
ระบบตรวจสอบรายชื่อและจัดการกิจกรรมสําหรับอาจารย เปนแอปพลิเคชันที่พัฒนาผานระบบ
ไอโอเอส เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสอนใหแกนักศึกษามากยิ่งขึ้น สะดวกและรวดเร็ว จากเดิมที่มี
การจัดการดานกิจกรรมโดยใชกระดาษในการจัดการหรือใชความจําในการสัง่ งานนักศึกษา ระบบตรวจสอบ
รายชือ่ และจัดการกิจกรรมสําหรับอาจารยจะชวยแกไขปญหา โดยขอมูลทุกอยางทีเ่ กิดขึน้ ในระบบจะถูกจัดเก็บ
ในฐานขอมูลทั้งหมด (Achavakul, 2013) ระบบบันทึกการเขาชั้นเรียนอัตโนมัติหรือบลูการด เปนการนํา
เทคโนโลยีบลูทูธที่มีในโทรศัพทเคลื่อนที่และคอมพิวเตอรมาใช ระบบดังกลาวสามารถตรวจสอบไดวา
นักศึกษานัง่ เรียนอยูจ ริงตลอดชัว่ โมงเรียน การประเมินความสามารถในการใชงานของระบบจากผูเ ชีย่ วชาญ
2 มิติ ไดแก การใชแบบสอบถาม ผูใ ชมคี วามพึงพอในระดับมากทีส่ ดุ และการสัมภาษณเชิงลึก พบวาในภาพรวม
ผูเชี่ยวชาญมีความพึงพอใจตอระบบมาก (Janchai, Angskun & Angskun, 2012, 37-55) เทคโนโลยี
เครื่องอานลายนิ้วมือถูกนํามาใชเพื่อยืนยันตัวตนเทียบเทากับการใชบัตรประชาชน การประยุกตเครื่องอาน
ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบการเขาชั้นเรียนอัตโนมัติจะชวยใหการตรวจสอบการเขาเรียนมีความสะดวก
และรวดเร็ว ผูดูแลระบบสามารถกําหนดชวงเวลาของการอานลายนิ้วมือเพื่อใชระบุสถานะของการเขาเรียน
ระบบสามารถอานลายนิ้วมือนําไปตรวจสอบกับขอมูลการลงทะเบียนจากฐานขอมูล บันทึกเวลาเขาเรียน
ของผูเรียน ผูสอนสามารถสืบคนขอมูลเปนรายวัน รายเดือน และรายภาคเรียน พรอมทั้งออกรายงาน
จากการประเมินการใชงานจากกลุมตัวอยางพบวา ระบบสามารถทํางานไดอยางรวดเร็วและแสดงรายงาน
ไดอยางถูกตอง (Naco, 2013, 11-20) สาเหตุของการขาดเรียนแบงเปน 4 ดาน ดังตอไปนี้ (1) ดานตัวผูเ รียนเอง
เชน ติดเพื่อนชักชวนใหเสพยาเสพติด (2) ดานการเงิน เชน ไมมีทุนทรัพย (3) ดานกฎระเบียบในหองปฏิบัติ
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การทางภาษา เชน กฎระเบียบเขมงวดเกินไป อาจารยเขมงวด และ (4) ดานอุปกรณและสิ่งแวดลอม
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
ใหสมาชิกไดพัฒนาความสามารถในการแตงเนื้อหาบนเว็บ และชวยใหโปรแกรมการศึกษาทางไกลไมมี
คาใชจาย (Abovyan, Zakarian, Shridhar & Sengupta, 2012, 1 - 10)

กรอบแนวคิดการวิจัย
ระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใหสามารถใชงานได
บนอุปกรณอัจฉริยะและบันทึกผลลงในระบบฐานขอมูล โดยมีผูใชงานแบงเปน 2 ประเภท ไดแก ผูสอน
และนักศึกษา ผูส อนสามารถใชงานระบบตรวจสอบรายชือ่ เขาชัน้ เรียนโดยอุปกรณอจั ฉริยะ โดยตองลงทะเบียน
เพือ่ ใชงานกอน หลังจากนัน้ จึงล็อกอินเขาสูร ะบบได ผูส อนสามารถเพิม่ ขอมูลรายวิชาทีส่ อน รายชือ่ นักศึกษา
วันเวลาเรียนและกําหนดคะแนนการเขาหองเรียน ภาคการศึกษาปกติมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการเรียน
การสอน 15 สัปดาห ระหวางภาคการศึกษาผูสอนจึงสามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เขาชั้นเรียน
โดยมีสถานะของการเขาเรียน คือ เขาเรียน ขาด และมาสาย ผูสอนสามารถบันทึกการเขาชั้นเรียนของ
แตละวิชาไดตามวันเวลาทีก่ าํ หนดเปนตารางเรียน การติดตามการเขาชัน้ เรียนระบบจะแสดงรายชือ่ นักศึกษา
ทั้งหมดในรายวิชาและจํานวนครั้งที่มาเรียน ขาดเรียน และมาสายตามจํานวนครั้งที่มีการตรวจสอบรายชื่อ
การเขาชั้นเรียน เมื่อสิ้นภาคการศึกษาผูสอนสามารถแปลงจํานวนการเขาชั้นเรียน ขาดเรียนและมาสาย
ของนักศึกษาแตละคนเปนคะแนนตามที่ไดกําหนด ดังภาพที่ 1
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วิธีการวิจัย
1. การทบทวนวรรณกรรม ทําใหผวู จิ ยั ทราบปญหาทีเ่ กิดขึน้ ไดแก การขาดเรียน ระบบการตรวจสอบ
รายชื่อที่ใชเวลานาน การนําเทคโนโลยีเพื่อแกปญหาการตรวจสอบรายชื่อเขาเรียน
2. ศึกษาเทคโนโลยีที่ใชพัฒนาระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะเพื่อให
สามารถพัฒนาไดเร็วและสามารถนํามาใชไดจริง
3. วิเคราะหระบบและออกแบบระบบโดยใช Star UML จากปญหาที่รวบรวมไดในชั้นเรียน
ผูวิจัยไดทําการออกแบบระบบใหสามารถใชงานไดงายโดยผานอุปกรณอัจฉริยะพรอมทั้งออกแบบหนาจอ
ใหสนับสนุนการทํางานของผูใชเมื่อผูสอนตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเรียบรอยแลว สามารถบันทึกขอมูล
การเขาชั้นเรียนของนักศึกษาเขาสูระบบฐานขอมูล
4. สรางระบบฐานขอมูลโดยใชเอสคิวแอลเซิรฟเวอร (SQL Server) และพัฒนาระบบตรวจสอบ
รายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะโดยใชภาษาซีชารป (C#) และ N-Hibernate Framework รูปแบบ
การพัฒนา Responsive Interface
5. ทดสอบการใชระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะ ในรายวิชา คพ 344
การพัฒนาระบบซอฟตแวรเชิงวัตถุ กลุมเรียนที่ 1 นักศึกษา จํานวน 43 คน และกลุมเรียนที่ 2 นักศึกษา
จํานวน 49 คน โดยจับเวลาที่ผูสอนตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดทั้งการใชระบบที่ไดนําเสนอ และ
การใชใบรายชื่อ กลุมเรียนละ 3 ครั้ง การจับเวลาในการตรวจสอบรายชื่อทั้งการใชระบบตรวจสอบรายชื่อ
เขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะและการใชใบรายชื่อดําเนินการในชั่วโมงบรรยายเดียวกัน
6. เก็บขอมูลการใชงานระบบตรวจสอบรายชือ่ เขาชัน้ เรียนโดยอุปกรณอจั ฉริยะและสรุปผลการใชงาน

การออกแบบและพัฒนาระบบ
การออกแบบระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะแบงออกเปน 3 สวนไดแก 1)
ระบบการกรอกขอมูลพืน้ ฐานรายวิชาและรายชือ่ นักศึกษา 2) ระบบการตรวจสอบรายชือ่ นักศึกษาในชัน้ เรียน
และการตรวจทานสถานะการเขาชั้นเรียน และ 3) ระบบฐานขอมูลที่เก็บขอมูลพื้นฐานของรายวิชา รายชื่อ
นักศึกษาและการตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียน สถาปตยกรรมของระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียน
โดยอุปกรณอัจฉริยะ ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2: สถาปตยกรรมของระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะ

ผลการวิจัย
เวลาที่ใชตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยระบบที่นําเสนอและการใชใบรายชื่อ ผูวิจัยไดนําระบบ
ตรวจสอบรายชือ่ เขาชัน้ เรียนโดยอุปกรณอจั ฉริยะมาใชตดิ ตามการเขาชัน้ เรียนในรายวิชา คพ 344 การพัฒนา
ระบบซอฟตแวรเชิงวัตถุ กลุมเรียนที่ 1 มีนักศึกษา 43 คน และกลุมเรียนที่ 2 มีนักศึกษา 49 คน ทําการเก็บ
เวลาที่ใชตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 3 ครั้ง เปรียบเทียบกับเวลาที่ใชตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเขาชั้นเรียน
แบบใชใบรายชือ่ ไดขอ มูลตามตารางที่ 1 การเปรียบเทียบเวลาทีใ่ ชในการตรวจสอบรายชือ่ นักศึกษาเขาชัน้ เรียน
กลุม เรียนที่ 1 และตารางที่ 2 การเปรียบเทียบเวลาทีใ่ ชในการตรวจสอบรายชือ่ นักศึกษาเขาชัน้ เรียน กลุม เรียนที่ 2
ตารางที่ 1
การเปรียบเทียบเวลาที่ใชในการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเขาชั้นเรียน กลุมเรียนที่ 1

ª·¸µ¦
¦³¦ª°¦µ¥ºÉ°Á oµ´Ê Á¦¸¥Ã¥°»¦r
°´¦·¥³ (¦³¸ÉµÎ Á°)
µ¦¦ª°¦µ¥ºÉ°ÂÄoÄ¦µ¥ºÉ°

¦´Ê ¸É (µ¸)
1
2
3
2.10 2.10 2.07
2.32

2.23

2.12

n µÁ¨¸É¥
(µ¸)
2.09

S.D.

2.22

0.10

0.02
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ตารางที่ 2
การเปรียบเทียบเวลาที่ใชในการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเขาชั้นเรียน กลุมเรียนที่ 2

ª·¸µ¦
¦³¦ª°¦µ¥ºÉ°Á oµ´Ê Á¦¸¥Ã¥°»¦r
°´¦·¥³ (¦³¸ÉµÎ Á°)
µ¦¦ª°¦µ¥ºÉ°ÂÄoÄ¦µ¥ºÉ°

¦´Ê¸É (µ¸)
1
2
3
2.21 2.16 2.15
2.38

2.34

2.20

S.D.

nµÁ¨¸É¥
(µ¸)
2.17

0.03

2.31

0.09

สําหรับความถี่ของจํานวนขั้นตอนในการทํางาน ในรายวิชา คพ 344 การพัฒนาระบบซอฟตแวร
เชิงวัตถุ ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบรายชื่อ แบบบันทึกการเขาชั้นเรียนในใบรายชื่อ 2 กลุมเรียน ๆ ละ 3 ครั้ง
รวม 2 กลุม เรียนเปนทัง้ หมด 6 ครัง้ มีขนั้ ตอนคือ ตรวจสอบรายชือ่ ในชัว่ โมงเรียนลงในใบรายชือ่ แลวนําขอมูล
การตรวจสอบรายชื่อไปบันทึกในโปรแกรม ผูสอนตองทํางานทั้งหมด 12 ครั้ง เพื่อบันทึกการเขาชั้นเรียนของ
นักศึกษาแตการตรวจสอบรายชื่อผานระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะ ผูสอนทํางาน
ทั้งหมดเพียง 6 ครั้ง
สําหรับความเร็วในการรับรูข อ มูลการตรวจสอบรายชือ่ การตรวจสอบรายชือ่ ผูเ ขาชัน้ เรียนโดยผูส อน
ใชระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะนั้น นักศึกษาทุกคนสามารถติดตามขอมูลการเขา
ชั้นเรียนของตนเองไดทุกครั้งทั้งหมดคนละ 3 ครั้งตามจํานวนครั้งที่มีการตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนไดทันที
ในขณะที่การตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยใชใบรายชื่อ นักศึกษาตองรอผูสอนประกาศรายชื่อนักศึกษา
จํานวนครั้งที่ตรวจสอบรายชื่อและสถิติการเขาชั้นเรียนตาง ๆ เพียงครั้งเดียว

อภิปรายผลการวิจัย
การวิเคราะหเวลาที่ใชสําหรับการตรวจสอบรายชื่อ จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบเวลาที่ใชใน
การตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเขาชั้นเรียน ระหวางการใชระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณ
อัจฉริยะกับการเช็คชื่อโดยใชใบรายชื่อ อยางละ 3 ครั้ง ในรายวิชา คพ 344 การพัฒนาระบบซอฟตแวร
เชิงวัตถุ 2 กลุมเรียน กลุมเรียนที่ 1 มีนักศึกษา 43 คน กลุมเรียนที่ 2 มีนักศึกษา 49 คน ผลปรากฏวา
กลุมเรียนที่ 1 การใชระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะ ใชเวลาเฉลี่ย 2.09 นาที
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.02 ในขณะที่การตรวจสอบรายชื่อแบบใชใบรายชื่อใชเวลาเฉลี่ย 2.22 นาที
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.10 กลุมเรียนที่ 2 การใชระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะ
ใชเวลาเฉลี่ย 2.17 นาที สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.03 ในขณะที่การตรวจสอบรายชื่อแบบใชใบรายชื่อใช
เวลาเฉลี่ย 2.31 นาที สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.09 จากคาเฉลี่ย การตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเขาชั้นเรียน
โดยใชระบบตรวจสอบรายชือ่ เขาชัน้ เรียนโดยอุปกรณอจั ฉริยะใชเวลาโดยเฉลีย่ นอยกวาการตรวจสอบรายชือ่

132

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับพิเศษ สิงหาคม 2560

โดยใชใบรายชือ่ และคาเวลาทีไ่ ดจากระบบตรวจสอบรายชือ่ เขาชัน้ เรียนโดยอุปกรณอจั ฉริยะ มีคา ใกลเคียงกัน
มากกวาคาเวลาที่ไดจากการตรวจสอบรายชื่อโดยใชใบรายชื่อ
การวิเคราะหความถี่สําหรับขั้นตอนในการทํางาน จากการตรวจสอบรายชื่อการเขาชั้นเรียนของ
ผูส อน 1 ครัง้ การตรวจสอบรายชือ่ นักศึกษาลงในใบรายชือ่ ผูส อนมีขนั้ ตอนคือ ลงชือ่ นักศึกษาลงในใบรายชือ่
และเมื่อหมดชั่วโมงสอนจึงนําขอมูลจากใบรายชื่อบันทึกขอมูลการเขาหองเรียนลงในโปรแกรม ในขณะที่
การตรวจสอบรายชือ่ โดยใชระบบตรวจสอบรายชือ่ เขาชัน้ เรียนโดยอุปกรณอจั ฉริยะ ผูส อนสามารถตรวจสอบ
รายชื่อการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาและบันทึกไดทันที
การวิเคราะหความเร็วสําหรับการทราบขอมูลตรวจสอบรายชื่อ การใชระบบตรวจสอบรายชื่อ
เขาชัน้ เรียนโดยอุปกรณอจั ฉริยะทัง้ หมด 3 ครัง้ ทําใหนกั ศึกษาสามารถติดตามสถิตกิ ารเขาชัน้ เรียนของตนเอง
ไดทั้งหมด 3 ครั้งไดอยางรวดเร็วและทันที ขณะที่การตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนแบบใชใบรายชื่อนั้น
นักศึกษาสามารถรูสถิติการเขาชั้นเรียนของตนเองไดเมื่อผูสอนประกาศเทานั้น

สรุป
ระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะไดถูกออกแบบ พัฒนา และนําไปใชตรวจ
สอบรายชื่อการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา ในรายวิชา คพ 344 การพัฒนาระบบซอฟตแวรเชิงวัตถุ 2 กลุม
เรียนโดยกลุมเรียนที่ 1 มีนักศึกษา 43 คน และกลุมเรียนที่ 2 มีนักศึกษา 49 คน ผลการใชงานปรากฏวา
การตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เขาชั้นเรียนของผูสอนโดยใชระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณ
อัจฉริยะ สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาไดทั้งหมดรวดเร็วกวาการตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยใช
ใบรายชื่อ สวนจํานวนขั้นตอนการทํางานนั้น การตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยใชระบบตรวจสอบรายชื่อ
เขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะมีจํานวนขั้นตอนเปนครึ่งหนึ่งของการใชตรวจสอบรายชื่อดวยใบรายชื่อ
ระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะทําใหนักศึกษาทราบสถิติการเขาชั้นเรียนของตนเอง
ไดอยางรวดเร็วและถูกตอง ซึง่ แตกตางจากการตรวจสอบรายชือ่ เขาชัน้ เรียนโดยใชใบรายชือ่ ทีน่ กั ศึกษาทราบ
ขอมูลเมื่อผูสอนประกาศเทานั้น ดังนั้น สรุปไดวา ระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะ
ทํางานดวยความรวดเร็ว สามารถลดขั้นตอนการทํางานเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิมและใหขอมูลที่ถูกตอง
สูงกวาการตรวจสอบรายชื่อดวยใบรายชื่อ
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เปนที่นิยมเพื่อใชในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เนื่องจากถูกออกแบบมาเพื่อการสื่อสารที่มีแบนดวิดทจํากัด
ขณะ ทีใ่ ชทรัพยากรตํา่ จึงสามารถรองรับการสือ่ สารขอมูลทีม่ คี วามถีข่ องการรับสงสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ
อยางไรก็ตามการสือ่ สารขอมูลผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทปี ระกอบดวยสองสวนหลักคือ “หัวขอ” และ “ขอความ”
ที่ใชสําหรับกําหนดชองทางการสื่อสารระหวางผูเผยแพรขอมูลและผูบอกรับขอมูล ซึ่งยังขาดมาตรฐานที่
แนนอนในการกําหนดชื่อหัวขอและรูปแบบของขอความที่ใชรับสงระหวางกันในเชิงสาธารณะ จึงยากแก
การคนหา บอกรับหรือนําขอมูลไปใชงาน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเสนอการกําหนดมาตรฐานในการแบงปนขอมูล
สาธารณะผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีโดย กําหนดใหชื่อหัวขอตองอยูภายใตหลักการการตั้งชือ่ แบบเอ็มทีเอ็นซี
ซึง่ ถูกเสนอขึน้ ในงานวิจยั กอนหนาของผูว จิ ยั รวมกับการกําหนดใหขอ ความทีส่ ง อยูใ นแบบรูปเจสันทีส่ ามารถ
อานไดเขาใจทั้งมนุษยและคอมพิวเตอร โดยผูวิจัยไดทดสอบความเหมาะสมในดานการสื่อความหมายและ
ความยาก-งายตอการใชงานรวมกับอักขระตัวแทนของขอมูลทีอ่ ยูภ ายใตหลักเกณฑดงั กลาว ผลการวิจยั แสดง
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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” ใหเปนสถานที่อยูอาศัยที่มีเทคโนโลยีตางๆ ที่เอื้อประโยชนตอการดําเนินชีวิต
อยางมีคณ
ุ ภาพนัน้ การแลกเปลีย่ นขอมูลระหวางองคกร บุคคลหรือแมแตอปุ กรณดจิ ทิ ลั ตางๆ อยางสาธารณะ
นับเปนกุญแจสําคัญ เนื่องจากขอมูลที่ไดจากระบบหนึ่งสามารถถูกนําไปเปนขอมูลนําเขาเพื่อใชประกอบ
การตัดสินใจใหแกระบบการใหบริการอื่นๆ ใหสามารถดําเนินงานไดอยางชาญฉลาดมีประสิทธิภาพและ
กลมกลืนกับวิถีชีวิตของประชากร ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเมืองไปสูเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
เพือ่ ใหระบบอัจฉริยะตางๆ ของเมืองสามารถตอบสนองตอเหตุการณไดทันทวงทีโดยอัตโนมัติ ระบบดังกลาว

136

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับพิเศษ สิงหาคม 2560

จําเปนทีจ่ ะตองใชขอ มูล ณ เวลาจริง (Real-time Data) เพือ่ ใชเปนฐานของการประมวลผลและตัดสินใจ อาทิ
ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรที่สามารถทํางานรวมกับระบบเฝาระวังภัยพิบัติเพื่อจัดการ การจราจร
เพื่ออพยพประชาชนสูพื้นที่ปลอดภัยไดอยางรวดเร็วและเหมาะสมอยางอัตโนมัติเมื่อเกิดภัยพิบัติเปนตน
ซึ่งยิ่งระบบมีความลาชาในการแลกเปลี่ยนขอมูลและตอบสนองตอเหตุการณไดชามากขึ้นเทาใด ยิ่งสงผล
กระทบตอความเสียหายที่อาจเกิดไดมากขึ้นเทานั้น ดังนั้นโปรโตคอลการสื่อสารที่มีความรวดเร็ว และ
ใชทรัพยากรตํ่าอยางเอ็มคิวทีที (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
ยังรองรับเทคโนโลยีภายใตหลักการการสื่อสารตามแนวคิดไอโอที (IoTs: Internet of Things) สําหรับการ
สงขอมูลผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีประกอบดวยสองสวนคือ “หัวขอ (Topic)” และ “ขอความ (Message)”
โดยหั ว ข อ เป น ส ว นที่ ใ ช เ พื่ อ กํ า หนดช อ งทางการรั บ ส ง ข อ มู ล ระหว า งผู  เ ผยแพร แ ละผู  บ อกรั บ ข อ มู ล
ขณะที่ขอความคือสายอักขระ (String) ที่บรรจุขอมูลที่ตองการเผยแพรเอาไว อยางไรก็ตามการกําหนดหัวขอ
และขอความที่สงผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลที่เกิดขึ้นภายในเมืองเพื่อใชเปนฐานในการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะนั้นยังขาดรูปแบบที่เปนมาตรฐาน ดังนั้นผูเผยแพรขอมูลสามารถกําหนดชื่อหัวขอและ
รูปแบบไดอยางอิสระและอาจไมมีความหมายใดๆ ซึ่งยากตอการรวบรวม คนหาและนําไปใชแบบสาธารณะ
ดวยเหตุดังกลาวในงานวิจัยกอนหนาของผูวิจัย (Tantitharanukul et al., 2016) จึงไดมีการนิยามหลักการ
ในการตั้งชื่อหัวขอของขอมูลที่เผยแพรผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขึ้น โดยมีชื่อวา
หลักการเอ็มทีเอ็นซี (MTNC) เพื่อใหหัวขอของขอมูลที่เผยแพรสามารถสื่อความหมายได ชวยใหงาย
ตอการคนหาและการบอกรับขอมูลที่เกิดขึ้นภายในเมือง อาทิ ขอมูลสภาพแวดลอม ขอมูลจราจร หรือขอมูล
ภัยพิบัติเปนตน
อยางไรก็ตามงานวิจัยดังกลาวไดกําหนดเฉพาะหลักการการตั้งชื่อของหัวขอเทานั้นแตมิไดกําหนด
รูปแบบของขอความทีร่ บั สงดวย เพือ่ ตอยอดงานวิจยั ดังกลาว ผูว จิ ยั จึงมีแนวคิดทีจ่ ะเสนอใหการแบงปนขอมูล
เกี่ยวกับเมืองในเชิงสาธารณะผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีตองอยูอยูภายใตหลักการเอ็มทีเอ็นซีและมีรูปแบบ
ของขอความอยูในรูปแบบเจสัน (JSON) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่สงผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีมีมาตรฐาน
ทั้งหัวขอและขอความ สามารถทําความเขาใจไดและถูกนําไปใชไดโดยงายทั้งมนุษยและอุปกรณดิจิทัล
ดังนั้นงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทดสอบการสื่อความหมายของขอมูลที่มีหัวขอและขอความหลักการดังกลาว
ซึ่งผูวิจัยหวังวางานวิจัยนี้จะเปนสวนชวยการผลักดันใหเกิดมาตรฐานในการเผยแพรขอมูลสาธารณะและ
ชวยใหประชาชน เอกชนและภาครัฐ เกิดความรวมมือรวมใจในการเผยแพรขอมูล
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ที่เปนประโยชน เพื่อการพัฒนาระบบอัจฉริยะตางๆ ของเมืองเพื่อกาวสูเมืองอัจฉริยะอยางแทจริง

วัตถุประสงค
1. เพือ่ วิเคราะหและทดสอบการสือ่ ความหมายของชุดขอมูลทีม่ หี วั ขออยูภ ายใตหลักการเอ็มทีเอ็นซี
และมีขอความในรูปแบบเจสัน
2. เพื่อวิเคราะหความยาก-งาย ตอการบอกรับขอมูลที่อยูภายใตหลักการดังขอ 1 รวมกับอักขระ
ตัวแทน

ทบทวนวรรณกรรม
1. โปรโตคอลเอ็มคิวทีที
โปรโตคอลเอ็มคิวทีทีถูกนําเสนอโดย Dr. Andy Stanford- Clark และ Arlen Nipper โดยเปน
โปรโตคอลที่ตั้งอยูบนหลักการ “เผยแพร” (Publish) และ “บอกรับ” (Subscribe) ใชสําหรับแลกเปลี่ยนขอมูล
ประเภทสายอักขระ (String) ซึง่ ปจจุบนั ถูกกําหนดใหอยูใ นมาตรฐานไอเอสโอดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ISO/
IEC 20922:2016, 2016) โดยโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีออกแบบใหเปนโปรโตคอลที่ใชทรัพยากรตํ่าและงาย
ตอการใชงาน โดยทํางานอยูบนทีซีพี/ไอพี (TCP/IP ) หรืออีกนัยหนึ่ง คือ สามารถทํางานบนเครือขาย
อินเตอรเน็ตที่ใชอยางแพรหลายในปจจุบัน ซึ่งเหมาะสําหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและเครือขายการสื่อสาร
ที่มีทรัพยากรหรือแบนดวิดทจํากัด (ISO/IEC20922:2016, 2016) เชน สภาพแวดลอมของงานดานไอโอที
ที่มีมีการสื่อสารระหวางอุปกรณดิจิทัลขนาดเล็กจํานวนมากพรอมๆ กันผานเครือขายอินเตอรเน็ต ตัวอยาง
การนําไปใชจริงที่เปนที่รูจัก เชน IBM Message Sight พัฒนาโดยบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) เพื่อใหบริการ
การจัดการขอมูลผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีที่มีปริมาณการรับสงขอมูลสูง โดย IBM Message Sight สามารถ
เผยแพรขอ ความไดสงู ถึง 15 ลานขอความภายในหนึง่ วินาทีไปยังอุปกรณหรือโปรแกรมประยุกต (Application)
ใดๆ ของลูกคา (Derhamy, Eliasson, Delsing, & Priller, 2015) ดวยความสามารถดังกลาวจึงทําให
บริษัทไอบีเอ็มนําโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีภายใต IBM Message Sight มาใชในการใหบริการวิเคราะหและ
จัดเก็บขอมูลพฤติกรรมการขับขี่รวมถึงการทํางานของเครื่องยนตแบบเรียลไทมแกบริษัทผูผลิตรถยนต
เพื่อใชในการพัฒนา วิเคราะหตรวจสอบความผิดปกติหรือใหคําแนะนําในการซอมบํารุงได เปนตน
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ภาพที่ 1: ตัวอยางการเผยแพรขอมูลผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีที
ในการสื่อสารผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีที ตนทางและปลายทางอาจเปนไดทั้งอุปกรณเคลื่อนที่
(Mobile Devices) คอมพิวเตอรสวนบุคคล เซ็นเซอรตรวจวัดคาตางๆ หรือระบบซอฟตแวรใดๆ ซึ่งสื่อสารกัน
ผานตัวกลางที่เรียกวาโบรกเกอร (Broker) ดังภาพที่ 1 โดยองคประกอบของระบบภายใตการสื่อสารผาน
โปรโตโคอลเอ็มคิวทีทีประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ
1.1 โบรกเกอร: ทําหนาที่เปนตัวกลางในการกระจายขอมูล โดยจะเปนผูรับชุดขอมูลซึ่ง
ประกอบดวย “หัวขอ” และ “ขอความ” จาก “ผูเผยแพร (Publisher)” ซึ่งหลังจากที่โบรกเกอรไดรับขอมูลจาก
ผูเ ผยแพรแลว โบรกเกอรจะใชหวั ขอเปนเกณฑในการคัดเลือกเพือ่ สงขอความของขอมูลชุดนีใ้ หแก “ผูบ อกรับ
(Subscriber)” ที่บอกรับขอความดวยหัวขอดังกลาวทุกแหลงพรอมๆ กัน
1.2 ผูเ ผยแพร: คือผูท เี่ ผยแพร (Publish) ขอมูลของตนเองใหแกผอู นื่ ผานโบรกเกอร โดยผูเ ผยแพร
จะเปนผูกําหนดหัวขอของขอมูลที่ตองการเผยแพรโดยที่ผูบอกรับจะตองบอกรับขอมูลดวยหัวขอเดียวกันนี้
จึงจะไดรับขอความ เมื่อผูเผยแพรเผยแพรขอมูลออกมา ซึ่งในภาพที่ 1 แสดงแทนผูเผยแพรดวยอุปกรณที่
สงขอมูลไปยังโบรกเกอรดวยคําสั่ง Pub (Topic = “ xxx”) โดยที่ xxx เปนชื่อหัวขอของขอมูลใดๆ ที่ตองการ
เผยแพร ซึ่งในที่นี้ผูเผยแพรคืออุปกรณท่ชี ื่อ Device1, Device2 และ Device3 โดยที่ Device1 เปนผูเผยแพร
ขอมูลในหัวขอ Rain และสงขอความทีม่ คี า เปน 20 ออกมา สวน Device2 เปนผูเ ผยแพรขอ มูลในหัวขอ Temp
ซึ่งเผยแพรขอความที่มีคาเปน 33 ออกมา เปนตน
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1.3 ผูบ อกรับ: เปนอุปกรณหรือระบบใดๆ ทีบ่ อกรับ (Subscribe) ขอมูลจากผูเ ผยแพร ซึง่ ผูบ อกรับ
จะตองระบุหัวขอของขอมูลที่ตองการบอกรับแกโบรกเกอร โดยผูบอกรับสามารถบอกรับขอมูลไดมากกวา
หนึ่งหัวขอที่แตกตางกัน ในภาพที่ 1 แสดงแทนการบอกรับขอมูลดวยคําสั่ง Sub (Topic = “ xxx”) โดยที่ xxx
เปนชื่อหัวขอของขอมูลใดๆ ซึ่งในที่นี้ตัวอยางของผูบอกรับ เชน อุปกรณที่ชื่อ Device3 และ Device5 ที่บอก
รับขอมูลในหัวขอ Temp โดยเมือ่ Device2 เผยแพรขอ มูลในหัวขอ Temp ทีม่ คี า เปน 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)
สําหรับการรับสงขอมูลผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทกี ารกําหนดหัวขอถือเปนเรือ่ งทีส่ าํ คัญเปนอยางมาก
เนื่องจากหัวขอเปนสายอักขระที่รองรับความสามารถในการแบงลําดับชั้น (Hierarchical) และรองรับการใช
อักขระตัวแทนในการบอกรับขอมูล ซึง่ หากผูเผยแพรกําหนดหัวขอดวยโครงสรางของลําดับชัน้ ทีด่ ีแลว ผูบอก
รับจะสามารถบอกรับขอมูลไดอยางยืดหยุน ดวยการใชคณ
ุ สมบัตขิ องอักขระตัวแทนได โดยผูเ ผยแพรสามารถ
แบงลําดับชั้นภายในหัวขอไดดวยเครื่องหมาย “ทับ ( / )” ตัวอยางเชนหัวขอตอไปนี้ ประกอบดวย 3 ลําดับชั้น
Temperature / ChiangMai / Sensor2
ซึ่งหัวขอดังกลาวสามารถอานใหมนุษยเขาใจไดในรูปแบบภาษาธรรมชาติ (Natural Language)
โดยหมายถึงขอมูลจากเซ็นเซอรตรวจวัดตัวที่ 2 (Sensor2) ในจังหวัดเชียงใหม (Chiang Mai) ที่เปนขอมูล
เกีย่ วกับอุณหภูมิ (Temperature) ดวยเหตุดงั กลาวหัวขอจึงเปนสิง่ ทีส่ ามารถบอกความหมายหรือวัตถุประสงค
ของขอมูลไดดวยตัวเองได (Tantitharanukul et al., 2016) นอกจากนี้ผูบอกรับยังสามารถใชอักขระตัวแทน
ซึ่งประกอบดวยเครื่องหมาย “นัมเบอร ( # )” และเครื่องหมาย “บวก ( + )” แทนที่การบอกรับขอมูลจากหัวขอ
หนึง่ ๆ โดยตรง ซึง่ ชวยใหใหเกิดความยืดหยุน ในการบอกรับขอมูลดังกลาวได โดยเครือ่ งหมายนัมเบอรใชแทน
การบอกรับขอมูลแบบหลายชัน้ (Multi-Level) ขณะทีเ่ ครือ่ งหมาย บวกใชแทนการบอกรับขอมูลแบบชัน้ เดียว
(Single-Level) ยกตัวอยางดังภาพที่ 2 คือ เมื่อ Device6 บอกรับขอมูลดวยหัวขอ Temperature / #
ดังนั้นหาก Device1, Device2 หรือ Device3 เผยแพรขอมูลออกมาดวยหัวขอตางๆ ดังภาพ Device6
จะไดรบั ขอมูลทัง้ หมดจากทัง้ สามแหลงดังกลาว ซึง่ การบอกรับขอมูลดวยรูปแบบ ดังขางตนหมายถึง Device6
บอกรับขอมูลจากหัวขอทั้งหมดที่ขึ้นตนดวย Temperature โดยที่หัวขอดังกลาวจะมีจํานวนลําดับชั้นไปอีก
กีล่ าํ ดับชัน้ ก็ได ขณะทีต่ วั อยางของการบอกรับขอมูลดวยการใชเครือ่ งหมายบวกรวมดวยสามารถแสดงได คือ
เมื่อ Device5 บอกรับหัวขอ Temperature / + / Sensor1 จะทําให Device5 สามารถรับขอความทั้งหมด
ทีม่ หี วั ขอตามโครงสรางดังกลาวโดยทีเ่ ครือ่ งหมายบวกถูกแทนทีด่ ว ยสายอักขระใดๆ ได เชนขอมูลทีม่ หี วั ขอเปน
Temperature / ChiangMai / Sensor1 หรือ Temperature / Bangkok / Sensor1 เปนตน ซึ่งในที่นี้ Device5
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จะไดรับขอมูลทั้ง 30 และ 37 หรืออีกนัยหนึ่ง คือ เครื่องหมายบวกสามารถใชแทนลําดับชั้นใดๆ ในหัวขอ
ของขอมูลที่สงผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีไดหนึ่งลําดับ ทั้งนี้อักขระตัวแทนสามารถใชไดกับการบอกรับขอมูล
แตไมสามารถใชในการกําหนดหัวขอเพื่อเผยแพรขอมูลได

ภาพที่ 2: ตัวอยางการใชอักขระตัวแทนในการบอกรับขอมูล
จากภาพที่ 2 หากผูบ อกรับตองการบอกรับขอมูลจากเซ็นเซอรตวั ใดตัวหนึง่ ในจังหวัดเชียงใหมทเี่ ปน
ขอมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ ผูบอกรับสามารถบอกรับขอมูลในหัวขอ Temperature / ChiangMai / Sensor1 หรือ
หัวขอ Temperature / ChiangMai / Sensor2 ได โดยที่ Sensor1 และ Sensor2 เปนชื่อของเซ็นเซอรที่
ผูเผยแพรกําหนดไว ขณะเดียวกัน หากผูบอกรับตองการขอมูลจากเซ็นเซอรทุกตัวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
ที่เปนขอมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ ผูบอกรับสามารถบอกรับขอมูลไดจากหัวขอ Temperature / ChiangMai / +
ในทํานองเดียวกันผูบอกรับสามารถบอกรับขอมูลอุณหภูมิจากจากทุกเซ็นเซอรในทุกจังหวัดไดดวย การบอก
รับหัวขอ Temperature / + / + หรือใชหัวขอ Temperature / # แทนได จากตัวอยางดังขางตนจะ เห็นไดวา
หากผูเ ผยแพรกาํ หนดโครงสรางของหัวขอสําหรับการเผยแพรขอ มูลสาธารณะไวอยางดี สามารถ สือ่ ความหมาย
ใหแกผูบอกรับเขาใจไดอยางไมกํากวมแลว ผูบอกรับจะสามารถใชประโยชนของการบอกรับขอมูลรวมกับ
อักขระตัวแทนเพือ่ กําหนดขอบเขตของการบอกรับขอมูลไดหลากหลายรูปแบบเพือ่ ให อุปกรณหรือระบบของ
ตนตอบสนองตอเหตุการณที่มีขอบเขตพื้นที่เขามาเกี่ยวของได ซึ่งมีประโยชนมากสําหรับการจัดการเมือง
ซึ่งใชขอบเขตพื้นที่เปนหลักในการบริหารจัดการ
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3. เอ็มทีเอ็นซี (MTNC: MQTT-Topic Naming Criteria of Open Data for Smart Cities)
“เอ็มทีเอ็นซี” เปนหลักการในการกําหนดหัวขอของขอมูลที่มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการพัฒนา
เมื องอั จฉริ ยะที่เผยแพร อยางสาธารณะด วยโปรโตคอลเอ็ มคิวทีที ถูกนํ าเสนอโดย Tantitharanukul
(N. Tantitharanukul, et al., 2016) ซึง่ หลักการเอ็มทีเอ็นซีมงุ เนนใหการกําหนดชือ่ หัวขอมีโครงสรางทีส่ ามารถ
แสดงวั ต ถุ ป ระสงค แ ละอธิ บ ายถึ ง ความหมายของข อ มู ล ที่ เ ผยแพร ใ ห ผู  บ อกรั บ ที่ เ ป น มนุ ษ ย เ ข า ใจได
เพื่ อ ให ส ามารถบอกรั บ ขอ มู ล รว มกั บ อั ก ขระตั ว แทนเพื่ อ นํ า ไปใช ใ นการพั ฒ นาระบบได อ ย า งตรงตาม
วัตถุประสงคที่ตองการ โดยหลักการเอ็มทีเอ็นซีกําหนดใหหัวขอของขอมูลที่จะเผยแพรจะตองประกอบดวย
สามสวน คือ วัตถุประสงคของขอมูล (Objective) แหลงกําเนิดขอมูล (Location) และเจาของขอมูล (Owner)
ซึ่งจะถูกแบงลําดับชั้นดวยเครื่องหมายทับ ดังนั้นหัวขอที่อยูภายใตหลักการเอ็มทีเอ็นซีจะมีโครงสรางดังนี้
Objective / Location / Owner
โดยทีแ่ ตละองคประกอบดังกลาวจะถูกแบงเปนลําดับยอยลงไปไดอกี ซึง่ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1 วัตถุประสงค: เปนสวนที่ระบุถึงประเภทและเปาหมายของการนําขอมูลไป ประกอบดวย
วัตถุประสงคหลัก (Main Objective) วัตถุประสงครอง (Sub Objective) และวัตถุประสงคที่กําหนดโดย
ผูเผยแพร (User-Defined Objective) ซึ่งในงานวิจัยของ Tantitharanukul (Tantitharanukul et al., 2016)
ไดนําเสนอหมวดหมูของสายอักขระที่ใชกําหนดเปนวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงครองใหผูเผยแพรได
เลือกใชในการกําหนดชื่อหัวขอ ขณะที่วัตถุประสงคที่กําหนดโดยผูเผยแพรจะเปนสวนที่ผูเผยแพรสามารถ
กําหนดไดเองอยางอิสระแตจะตองไมประกอบดวยเครื่องหมายทับ ดังนั้นเฉพาะในสวนของวัตถุประสงค
จึงมีโครงสรางเปน MainObjective / SubObjective / X โดยที่ X เปนวัตถุประสงคที่กําหนดโดยผูเผยแพร
3.2 แหลงกําเนิดขอมูล: เปนสวนทีผ่ เู ผยแพรตอ งระบุวา ขอมูลทีเ่ ผยแพรเกิดจากการวัดคาหรือ
สรางขึ้นที่สถานที่ใด ประกอบดวย ชื่อประเทศ (Country) ชื่อจังหวัดหรือเมือง (Province) และแหลงกําเนิด
ขอมูลที่กําหนดโดยผูเผยแพร (User-Defined Location) ซึ่งแหลงกําเนิดขอมูลที่กําหนดโดยผูเผยแพร
อาจเปนขอบเขตของพื้นที่ที่เล็กลงเชน ชื่ออาคารหรือพิกัดจีพีเอส (GPS) เปนตน ดังนั้นแหลงกําเนิดขอมูล
จึงมีโครงสรางเปน Country / Province / Y โดยที่ Y แทนแหลงกําเนิดขอมูลที่กําหนดโดยผูเผยแพร
3.3 เจ า ของข อ มู ล : เป น ส ว นที่ ใ ช ร ะบุ ชื่ อ บุ ค คลหรื อ หน ว ยงานที่ เ ป น เจ า ของของข อ มู ล
ซึ่งผูเผยแพรจะตองกําหนดไวในหัวขอ เพื่อเปนประโยชนตอผูใชเพื่อการตัดสินใจเลือกบอกรับขอมูลจาก
ผูเผยแพรที่ตนเองเชื่อถือหรือรับขอมูลประเภทเดียวกันจากเจาของขอมูลหลายเจาดวยการใชอักขระตัวแทน
โดยที่ชื่อของผูเผยแพรแตละรายจะตองไมซํ้ากัน ดังนั้นในงานของ Tantitharanukul (Tantitharanukul,
Osathanunkul, Hantrakul, Pramokchon & Khoenkaw, 2017) จึงไดพัฒนาระบบสําหรับจัดการหัวขอและ
ผูเผยแพรขึ้น เพื่อการเผยแพรขอมูลสาธารณะสําหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีที
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) สําหรับการจัดเก็บและการแลกเปลี่ยนขอมูลของระบบ
คอมพิวเตอรในรูปสายอักขระซึง่ เปนทีน่ ยิ มในปจจุบนั (Lin, Chen, Chen & Yu, 2012) โดยรูปแบบขอมูลแบบ
เจสันมีลักษณะคลายกับขอมูลในรูปแบบเอ็กซเอ็มแอล (XML) ที่สามารถแสดงลําดับชั้น (Hierarchical)
ของขอมูลไดและมนุษยสามารถอานเขาใจไดโดยงาย (Xu & Zhu, 2011) แตสิ่งที่รูปแบบเจสันแตกตางจาก
รูปแบบเอ็กซเอ็มแอล คือ รูปแบบการเขียนที่สั้นกระชับ นอกจากเจสันนี้ยังรองรับการใชอาเรยของขอมูล
อีกดวย โดยขอมูลในรูปแบบเจสันจะประกอบไปดวยชื่อ (Name) และคา (Value) ของขอมูล โดยที่ขอมูล
แตละตัวถูกคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค ตัวอยางเชน
{“firstName” : “Nasi” , “lastName” : “Tantitharanukul”}
โดยที่ขอมูลในรูปแบบดังขางตนสามารถบงบอกไดถึง ขอมูลสองชุดซึ่งประกอบดวย firstName
ทีม่ คี า เปน Nasi และขอมูล lastName ทีม่ คี า เปน Tantitharanukul โดยปจจุบนั มีการนํารูปแบบเจสันไปใชงาน
ในหลายดาน อาทิ การแทนขอมูลในระบบฐานขอมูล หรือการแทนขอมูลเวกเตอร (Vector Data) สําหรับ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS: Geographic Information System) (Xu & Zhu, 2011) เปนตน
จากคุณลักษณะที่โดดเดนของรูปแบบของเจสันดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะใชเปนมาตรฐานใน
การกําหนดรูปแบบของขอความที่เผยแพรอยางสาธารณะเพื่อใชในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

วิธีการวิจัย
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ วิเคราะหความเหมาะสมของการเผยแพรขอ มูลสาธารณะเพือ่ การพัฒนา
เมืองอัจฉริยะผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีภายใตการกําหนดชื่อหัวขอดวยหลักการเอ็มทีเอ็นซีที่มีขอความใน
รูปแบบเจสัน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดกาํ หนดวิธีวิจัยโดยแบงออกเปนสามสวน ประกอบดวย การสรางขอมูลจําลอง
การทดสอบการสื่อความหมายของหัวขอและขอความและความยาก-งายตอการบอกรับขอมูลดวยอักขระ
ตัวแทนและทายทีส่ ดุ เปนการวิเคราะหและแปลผลขอมูลการทดสอบ โดยมีรายละเอียดในแตละสวนดังนี้
1.1 การสรางขอมูลจําลอง
ขั้นตอนนี้จะเปนการสรางขอมูลจําลองขึ้นเพื่อใชในการทดสอบการสื่อความหมายของ
ชุดขอมูลที่หัวขอและขอความอยูภายใตหลักการเอ็มทีเอ็นซีและเจสันตามลําดับ โดยเปรียบเทียบกับการสื่อ
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ความหมายของชุ ด ข อ มู ล ที่ หั ว ข อ และข อ ความที่ ไ ม ตั้ ง อยู  บ นหลั ก การการกํ า หนดชื่ อ หรื อ รู ป แบบใดๆ
โดยมีขั้นตอนการสรางคือ
1.1.1 ผูว จิ ยั ศึกษาขอมูลและการเผยแพรขอ มูลเกีย่ วกับเมืองในเชิงสาธารณะรวมถึงการนําขอมูล
ไปใชเพื่อการพัฒนาระบบอัจฉริยะตางๆ เพื่อเปนฐานในการสรางขอมูลจําลอง เชน ขอมูลสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติ ขอมูลการเฝาระวังภัยพิบัติ ขอมูลการจราจร ขอมูลการจัดการขยะ ขอมูลประชากร หรือขอมูล
ดานการจัดการพลังงานและแสงสวางเปนตน
1.1.2 สรางชุดขอมูลจําลองเพื่อใชในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังแสดงในตารางที่ 1
โดยมีการสรางชุดขอมูล 40 ชุดที่มีหัวขอตางกัน (พรอมคําอธิบายถึงความหมายและวัตถุประสงคของขอมูล)
ประกอบดวยหัวขอภายใตหลักการการเอ็มทีเอ็นซี 20 หัวขอโดยทีอ่ กี 20 หัวขอไมตงั้ อยูบ นหลักการการตัง้ ชือ่ ใดๆ
ซึ่งแตละประเภทชุดขอมูลแยกเปนชุดขอมูลที่มีขอความในรูปแบบเจสัน 10 ชุด ขณะที่อีก 10 ชุดขอมูล
มีขอความที่ไมมีรูปแบบใดๆ โดยในการสรางหัวขอและขอความของขอมูลแตละชุด คัดเลือกมาจากกลุมคํา
ที่มีคาความยากงาย (Difficulty) ของการแปลความหมายของคําที่ระดับ 0.20 – 0.50 จํานวนครึ่งหนึ่งและ
อีกครึ่งหนึ่งเปนกลุมคําที่มีคาความยากงาย ระดับ 0.51 – 0.80 เพื่อนํามาประกอบเปนสายของหัวขอและ
สายของขอมูล โดยตัวอยางของแบบฟอรมของชุดขอมูลที่สรางขึ้นแตละชุดเปนดังตารางที่ 2
1.1.3 นําขอมูลจําลองทีไ่ ดไปปรึกษาผูเ ชีย่ วชาญจํานวน 3 ทาน ทีเ่ ชีย่ วชาญทางดานการวิเคราะห
ขอมูล ดานการสือ่ สารขอมูลและดานการพัฒนาอุปกรณดจิ ทิ ลั สําหรับเมืองอัจฉริยะเพือ่ ตรวจสอบความถูกตอง
และการสือ่ ความหมายและวัตถุประสงคของขอมูลตามทีก่ าํ หนด พรอมทัง้ ปรับปรุงแกไข จากนัน้ จึงนําไปเปน
ขอมูลจําลองเพื่อใชในการทดสอบ
ตารางที่ 1
การออกแบบชุดขอมูลจําลองเพื่อใชในการทดสอบ
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ตารางที่ 2
ตัวอยางฟอรมบันทึกชุดขอมูลจําลอง: (ประเภทที่1) ขอมูลภายใตหลักการเอ็มทีเอ็นซีและเจสัน
o °¤¼¨ °r ¦³°
¦µ¥¨³Á°¸¥
»¸É
®´ª o °
Environment/ Air/ AverageCO2/ THA/ ChiangMai/ AmphoeMueang/
o °ªµ¤
1

2
…
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° o°¤¼¨
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…

INTNINLab
{“value” : 900, “Unit” : “ppm” , “dateTime” : “2017-03-05 02:20:14”}
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2 ทดสอบการสื่อความหมายของชุดขอมูล
ในการทดสอบการสื่อความหมายและการนําไปใชของชุดขอมูลที่มีหัวขออยูภายใตหลักการ
เอ็มทีเอ็นซีและขอความอยูในรูปเจสัน ผูวิจัยไดทดสอบบนผูใชขอมูล จํานวน 20 คน ซึ่งแบงเปนสองกลุมคือ
2.1 ผูใชขอมูลที่เขาใจหลักการเอ็มทีเอ็นซีและรูปแบบขอมูลแบบเจสัน จํานวน 10 คน
2.2 ผูใชขอมูลที่ไมมีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับหลักการเอ็มทีเอ็นซีและรูปแบบขอมูลแบบเจสัน
จํานวน 10 คน
ผูว จิ ยั ไดออกแบบการทดสอบบนผูใ ชขอ มูลทัง้ สองกลุม โดยกําหนดใหผใู ชทงั้ สองกลุม ทําหนาที่
เปนผูบ อกรับขอมูล โดยขอมูลทีถ่ กู เผยแพรจะเปนขอมูลจากชุดขอมูลจําลองทีไ่ ดสรางขึน้ ในขัน้ ตอน กอนหนา
โดยทีแ่ ตละชุดขอมูลจะถูกปกปดรายละเอียดบางสวนซึง่ รายละเอียดทีป่ กปดประกอบดวย วัตถุประสงคของ
ขอมูล ผูเ ผยแพรและผูบ อกรับทีค่ าดหวัง โดยกําหนดใหกลุม ทดสอบเปนผูเ ติมรายละเอียดนัน้ แทน เพือ่ ทดสอบ
วาผูใชจะมีอัตราการตอบถูกเปนเทาใดเพื่อวัดความเขาใจในความหมายของชุดขอมูล เมื่ออานจาก “หัวขอ”
และ “ขอความ” โดยตารางที่ 3 เปนรายละเอียดของการทดสอบชุดขอมูลที่สรางขึ้นซึ่งแยกประเภทชุดขอมูล
ตามตารางที่ 1 บนผูใชทั้งสองกลุมซึ่งประกอบดวยผูใชขอมูลที่เขาใจหลักการเอ็มทีเอ็นซีและเจสันและผูใช
ขอมูลที่ไมมีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับหลักการเอ็มทีเอ็นซีและเจสัน ดังนั้น การทดสอบทั้งหมดจึงถูกออกแบบ
ใหเปน 8 ประเภท ซึ่งแตละประเภทประกอบดวยสองสวนคือ 1) การสื่อ ความหมายของขอมูลหรืออัตราสวน
จํานวนผูใ ชขอ มูลทีเ่ ขาใจความหมายและวัตถุประสงคของขอมูล โดยคิดจากจํานวนผูต อบแบบทดสอบไดถกู ตอง
(แบบทดสอบ) และ 2) ความงายตอการนําขอมูลไปใชงาน (แบบสอบถาม)
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ตารางที่ 3
ประเภทของการทดสอบ

o °ªµ¤

®´ª o °

°¥¼nÄ¦¼ ÂÁ´
Å¤n °¥¼nÄ¦¼ ÂÁ
´

°¥¼n£µ¥Äo ®¨´µ¦Á°È¤¸Á°È¸
¼oÄo¨»n¤¸É 1 (µ¦°¦³Á£¸É 1)

Å¤n °¥¼n£µ¥Äo ®¨´µ¦ÄÇ
¼oÄo¨»n¤¸É 1 (µ¦°¦³Á£¸É 3)

¼oÄo¨»n¤¸É 2 (µ¦°¦³Á£¸É 2)
¼oÄo¨»n¤¸É 1 (µ¦°¦³Á£¸É 5)
¼oÄo¨»n¤¸É 2 (µ¦°¦³Á£¸É 6)

¼oÄo¨»n¤¸É 2 (µ¦°¦³Á£¸É 4)
¼oÄo¨»n¤¸É 1 (µ¦°¦³Á£¸É 7)
¼oÄo¨»n¤¸É 2 (µ¦°¦³Á£¸É 8)

3. การวิเคราะหและการแปลผลขอมูลการทดสอบ
ในการทดสอบความเขาใจในขอมูลของผูใชหรือการสื่อความหมายของขอมูล โดยใหผูใชเปน
ผูก รอกรายละเอียดของขอมูลเทียบกับเฉลยทีป่ ด ไว หากคําตอบตรงกับเฉลยมากกวารอยละ 80 จะถือวาผูใ ช
ตอบไดถูกตอง โดยมีเกณฑการแปลผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4
การแปลผลการทดสอบ

Îµª» ° o °¤¼¨Ân ¨³
¦³Á£¸Éo ¼ °¦´°
Â°Åo ¼o °
o°¥ªnµ¦o°¥¨³ 40
°¥¼n¦³®ªnµ¦o°¥¨³ 40 - 49
°¥¼n¦³®ªnµ¦o°¥¨³ 50 - 69
°¥¼n¦³®ªnµ¦o°¥¨³ 70 - 79
¤µªnµ¦o°¥¨³ 80

µ¦Â¨¨

»
»
»
»
»

°o ¤¼¨Ä¦¼Â¸É°Å¤nµ¤µ¦º°É ªµ¤®¤µ¥Åo
o°¤¼¨Ä¦¼Â¸É°µ¤µ¦ºÉ°ªµ¤®¤µ¥Åoo°¥
o°¤¼¨Ä¦¼Â¸É°µ¤µ¦ºÉ°ªµ¤®¤µ¥Åo¡°Äo
o°¤¼¨Ä¦¼Â¸É°µ¤µ¦ºÉ°ªµ¤®¤µ¥Åo¸
o°¤¼¨Ä¦¼Â¸É°µ¤µ¦ºÉ°ªµ¤®¤µ¥Åo¸¤µ

สําหรับแบบสอบถามความงายตอการนําขอมูลไปใชงานและความยืดหยุนของหัวขอตอการใชงาน
รวมกับอักขระตัวแทนเมือ่ ขอมูลถูกกําหนดใหอยูภ ายใตหลักการเอ็มทีเอ็นซีและรูปแบบเจสัน ไดถกู ออกแบบ
ใหใชมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert scale) 5 ระดับ โดยแปลผลดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5
การแปลผลแบบสอบถาม

³ÂÁ¨¸¥É µÂ°µ¤
1.00 – 1.49
1.50 - 2.49
2.50 - 3.49
3.50 - 4.49
4.5 - 5.0

»
»
»
»
»

µ¦Â¨¨
o°¤¼¨Ä¦¼Â¸É°Å¤nµ¤µ¦ÎµÅÄoµÅo
o°¤¼¨Ä¦¼Â¸É°ÎµÅÄoµÅo¥µ
o°¤¼¨Ä¦¼Â¸É°ÎµÅÄoµÅonµ¥µ¨µ
o°¤¼¨Ä¦¼Â¸É°ÎµÅÄoµÅonµ¥
o°¤¼¨Ä¦¼Â¸É°ÎµÅÄoµÅonµ¥¤µ

ผลการวิจัย
หลังจากดําเนินการวิจัยดังที่ไดกําหนดไวในขั้นตอนกอนหนา ผูวิจัยไดแบงผลของการวิจัยออกเปน
สองสวนโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการทดสอบการสื่อความหมายของขอมูล (วิเคราะหจากผลการทดสอบ)
2. ผลการสํารวจความงายตอการนําขอมูลไปใชงานตอและความยืดหยุนของหัวขอที่อยูภายใต
หลักการเอ็มทีเอ็นซีตอการใชงานรวมกับอักขระตัวแทน (วิเคราะหจากผลของแบบสอบถาม) โดยผลการ
ทดสอบการสื่อความหมายของขอมูลเปนดังภาพที่ 3 ซึ่งแบงการทดสอบออกเปน 8 ประเภท ดังที่กําหนดไว
ในตารางที่ 3 โดยสามารถแสดงเปนผลรวมของการตอบแบบทดสอบจากกลุมผูใชขอมูลทั้งสองกลุมได
ดังตารางที่ 6 ขณะที่ผลการสํารวจความงายตอการนําขอมูลไปใชงานตอและความยืดหยุนของหัวขอที่อยู
ภายใตหลักการเอ็นทีเอ็นซีตอการใชงานรวมกับอักขระตัวแทน ไดวากลุมผูใชขอมูลใหผลคะแนนเฉลี่ยเปน
4.60 จาก คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ที่คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50

ภาพที่ 3:É ผลการทดสอบการสื่อÉความหมายของชุดขอมูล
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o °ªµ¤

ตารางที่ 6
ผลรวมของจํานวนแบบทดสอบที่ผูถูกทดสอบกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ตอบไดถูกตอง

®´ª o °
°¥¼n£µ¥Äo ®¨´µ¦Á°È¤¸Á°È¸ Å¤n °¥¼n£µ¥Äo ®¨´µ¦ÄÇ
°¥¼nÄ¦¼ÂÁ´ 17 µ 20 (·ÁÈ ¦o °¥¨³ 85) 7 µ 20 (·ÁÈ ¦o °¥¨³ 35)
Å¤n °¥¼nÄ¦¼ Â
14 µ 20 (·ÁÈ ¦o °¥¨³ 70) 5 µ 20 (·ÁÈ ¦o °¥¨³ 25)
เจ´

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยดังภาพที่ 3 และตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวา ขอมูลที่มีหัวขออยูภายใตหลักการ
เอ็มทีเอ็นซีและมีขอความอยูในรูปแบบเจสัน (การทดสอบประเภทที่ 1 และ 2) สามารถแสดงความหมาย
ของขอมูลใหผใู ชเขาใจไดในระดับดีมาก ซึง่ อัตราการตอบถูกสูงถึงรอยละ 85 อีกทัง้ มีความคิดเห็นของผูใ ชตอ
ความงายในการนําขอมูลไปใชงานและบอกรับขอมูลรวมกับการใชอักขระตัวแทนในระดับงายมาก โดยมีขอ
สังเกตคือจากภาพที่ 3 จะเห็นไดวาผูใชขอมูลทั้งสองกลุมสามารถเขาใจความหมายและวัตถุประสงคของ
ขอมูลไดใกลเคียงกันและอยูใ นระดับทีส่ งู แมวา กลุม ผูใ ชขอ มูลกลุม ทีส่ องไมมพี นื้ ฐานความรูเ กีย่ วกับหลักการ
เอ็มทีเอ็นซีและเจสัน ซึง่ แสดงใหเห็นวาการใชหลักการเอ็มทีเอ็นซีรว มกับเจสันชวยเพิม่ การสือ่ ความหมายของ
ขอมูลไดถึงแมผูบอกรับไมเคยทราบหลักการการกําหนดรูปแบบของหัวขอและขอความใดๆ มากอนสําหรับ
ขอมูลทีม่ หี วั ขออยูภ ายใตหลักการเอ็มทีเอ็นซีแตขอ ความไมขนึ้ กับหลักการใดๆ (การทดสอบประเภทที่ 5 และ
6) ยังคงแสดงความหมายของขอมูลใหผใู ชเขาใจไดในระดับดี ซึ่งยังคง มีระดับมากกวาชุดขอมูลทีห่ ัวขอและ
ขอความไมตั้งอยูบนหลักการใดๆ และจากการที่การทดสอบประเภทที่ 3, 4, 7 และ 8 ซึ่งเปนการทดสอบที่
หัวขอไมอยูภายใตหลักการเอ็มทีเอ็นซี ไดคะแนนที่ตํ่ากวาการทดสอบที่เหลือ แสดงใหเห็นวาหลักการเอ็มที
เอ็นซีมีนํ้าหนักตอการเขาใจความหมายและวัตถุประสงคของขอมูลในระดับคอนขางมาก จากการทดสอบ
ทั้งหมดจึงแสดงใหเห็นวาการใชหลักการเอ็มทีเอ็นซีรวมกับการกําหนดรูปแบบขอความใหเปนแบบเจสัน
ชวยเพิม่ ความสามารถในการแสดงความหมายของขอมูลอยางมีนยั สําคัญ เหตุผลเนือ่ งมาจากหลักการเอ็มทีเอ็นซี
กําหนดใหผูเผยแพรตองระบุหัวขอที่ประกอบดวยวัตถุประสงคของขอมูล แหลงกําเนิดของขอมูล รวมทั้ง
ผูเปนเจาของขอมูล ซึ่งเพียงพอตอการนําขอมูลไปใชงานในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือระบบอัจฉริยะ
ตางๆ และดวยความสามารถในการแสดงความหมายและวัตถุประสงคของขอมูล ของหัวขอที่อยูภายใต
หลั ก การเอ็ ม ที เ อ็ น ซี นี้ จึ ง ทํ า ให ผู  บ อกรั บ สามารถบอกรั บ ข อ มู ล ร ว มกั บ อั ก ขระตั ว แทนได โ ดยง า ยและ
เกิดความผิดพลาดนอย จึงสงผลใหผลสํารวจความยาก-งายตอการบอกรับขอมูลรวมกับอักขระตัวแทนจาก
ขอมูลที่ตั้งอยูบนหลักการที่นําเสนอ ไดคะแนนเฉลี่ยสูงถึง 4.60 จาก คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ที่คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.50
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สรุป
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบการสื่อความหมายและการใชงานขอมูลสาธารณะที่เผยแพร
ผา นโปรโตคอลเอ็ ม คิว ทีทีที่หั ว ข อ อยู ภ ายใต ห ลัก การเอ็ม ที เ อ็ น ซีแ ละข อ ความอยูภ ายใตรู ป แบบเจสัน
ผลการวิจยั พบวา ชุดขอมูลทีม่ หี วั ขอและขอความอยูภ ายใตหลักการดังกลาว สามารถสือ่ ความหมายใหผใู ชขอ มูล
เขาใจถึงรายละเอียดของขอมูลอยูในระดับดีมากและงายตอการบอกรับขอมูลรวมกับอักขระตัวแทน ซึ่งได
คะแนนเฉลี่ยเปน 4.60 จาก คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ที่คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 โดยตางจากชุดขอมูล
ทีห่ วั ขอและขอความไมอยูภ ายใตหลักการใดๆ ทีส่ อื่ ความหมายไดนอ ยสําหรับงานวิจยั ในอนาคต ผูว จิ ยั เห็นวา
ควรเปรียบเทียบหลักการที่นําเสนอกับมาตรฐานของขอความที่อยูในรูปแบบอื่น เชนขอความที่อยูในรูปแบบ
เอ็กซเอ็มแอล ทัง้ ในดานของการสือ่ ความหมาย ขนาดความรวดเร็วในการสือ่ สารและการใชทรัพยากรเปนตน

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สําเร็จลงไดผูวิจัยขอขอบคุณการสนับสนุนจากหนวยวิจัยนวัตกรรมดิจิทัลอัจฉริยะ
คณะวิทยาศาสตรและสํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ มา ณ ที่นี้
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1. ขอมูลเบื้องตนของวารสาร
1.1 วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนสื่อกลางในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสรางสรรค
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
นิเทศศาสตร ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่ มี คุ ณ ภาพซึ่ ง สามารถแสดงถึ ง ประโยชน ทั้ ง ในเชิ ง ทฤษฎี เ พื่ อ ให นั ก วิ จั ย สามารถนํ า ไปพั ฒ นาหรื อ
สรางองคความรูใ หม และประโยชนในเชิงปฎิบตั ิ ทีน่ กั ปฎิบตั สิ ามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทัง้ ภาครัฐ
ภาคธุรกิจและภาคสังคมและชุมชน
2) เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิจัย
นักวิชาการ และนักศึกษา
1.2 ขอบเขตเนื้อหา ประกอบดวย
1) บริหารธุรกิจและการจัดการ
2) รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
3) นิเทศศาสตร
4) ศิลปศาสตร
5) เทคโนโลยีสารสนเทศ
6) สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กําหนดตีพิมพเผยแพร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนเริม่ ตีพมิ พเผยแพรมาตัง้ แตป พ.ศ. 2550 โดยจัดทํา
เปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป)
1) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม
2) ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน
3) ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน
4) ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม
2. นโยบายการพิจารณารับตีพิมพผลงาน
2.1 คําแนะนําทั่วไป
1) ผลงานที่ เ สนอตี พิ ม พ ต  อ งไม เ คยตี พิ ม พ เ ผยแพร ใ นวารสาร หรื อ สิ่ ง พิ ม พ ใ ดมาก อ น
(ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ)
2) ผลงานทีเ่ สนอตีพมิ พตอ งไมอยูใ นระหวางการพิจารณารอตีพมิ พในวารสารหรือสิง่ ตีพมิ พอนื่ ใด
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3) กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผูเขียนตอง
แสดงใหเห็นวาบทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุ
ในบทความวาไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
4) ทัศนะและขอคิดเห็นใดๆ ในบทความถือเปนทัศนะของผูเขียน กองบรรณาธิการไมจําเปน
ตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลานัน้ และไมถอื วาเปนความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ กรณีมกี ารฟองรอง
เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
5) ลิขสิทธบทความเปนของผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการสงวนสิทธิ์
ตามกฎหมาย การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปน
ลายลักษณอักษร
2.2 ประเภทผลงานที่รับตีพิมพ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาตีพิมพบทความทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ดังนี้
1) บทความวิชาการ (Academic Article)
2) บทความวิจัย (Research Article)
3) บทความปริทัศน (Review Article)
4) บทวิจารณหนังสือ (Book Review)
2.3 การพิจารณากลั่นกรองบทความ
1) บทความทีจ่ ะไดรบั พิจารณาตีพมิ พ ตองเปนบทความทีแ่ สดงใหเห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ
และมีประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม และประโยชน
ในเชิงปฎิบตั ทิ นี่ กั ปฎิบตั สิ ามารถนําไปประยุกตใชทงั้ ในภาคสวนตางๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคมและชุมชน
2) บทความทีจ่ ะไดรบั การตีพมิ พตอ งผานกระบวนการกลัน่ กรองจากผูท รงคุณวุฒิ (Peer Review)
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทานและไดรับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
2.4 กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review)
1) กองบรรณาธิการจะแจงใหผเู ขียนทราบเมือ่ กองบรรณาธิการไดรบั บทความเรียบรอยสมบูรณ
2) กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความวาอยูในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม รวมถึง
คุณภาพทางวิชาการและประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและปฎิบัติ
3) ในกรณีทกี่ องบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไวพจิ ารณาตีพมิ พ กองบรรณาธิการ
จะดําเนินการสงบทความเพือ่ กลัน่ กรองตอไป โดยจะสงใหผทู รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วของ จํานวน 2 ทาน
ประเมินคุณภาพของบทความวาอยูในเกณฑที่เหมาะสมจะลงตีพิมพหรือไมโดยกระบวนการกลั่นกรองนี้
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) บทคัดยอภาษาไทย ความยาว 1 ยอหนา (250 คํา) ขนาดตัวอักษร 16 Point พิมพ 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) ชือ่ ภาพและหมายเลขกํากับภาพ ชือ่ แผนภูมแิ ละหมายเลขกํากับแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 14
Point (ตัวหนา) ใหพิมพไวใตภาพ (ควรเปนภาพที่ชัดเจน และควรแนบ File ภาพมาดวย)
11) แผนภูมิ จัดกึง่ กลางหนากระดาษ ใตภาพ แผนภูมบิ อกแหลงทีม่ า จัดกึง่ กลางหนากระดาษ
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
เนือ้ หาทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใหผอู านสามารถเขาใจไดชดั เจน รวมถึงมีการใชทฤษฎีวเิ คราะหและเสนอแนะประเด็น
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)
เปนสวนแนะนําและปูพนื้ เรือ่ งเพือ่ ใหผอู า นทราบขอมูลเบือ้ งตนของเนือ้ หา เปนการจูงใจ
ใหผูอานเกิดความสนใจในเรื่องนั้น ๆ
(5) เนื้อหา (Body of Text)
เปนสวนหลักของเนื้อหาบทความ การจัดลําดับเนื้อหา ควรมีการวางแผนจัดโครงสราง
ของเนือ้ หาทีน่ าํ เสนอใหเหมาะสมกับธรรมชาติของเนือ้ หานัน้ การนําเสนอเนือ้ หาควรมีความตอเนื่องเพือ่ ชวย
ใหผูอานเขาใจสาระนั้นไดโดยงาย
(6) สรุป (Conclusion)
เปนการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอยางชัดเจน และกระชับโดยมีการสรุป
ปดทายเนื้อหาที่เราไดนําเสนอไปแลวามีผลดีหรือผลเสียอยางไร
(7) เอกสารอางอิง (Reference)
เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบ APA (American Psychological Association)
2) บทความวิจยั ควรมีการนําเสนอผลการวิจยั ทีไ่ ดรบั อยางเปนระบบ และมีองคประกอบดังตอไปนี้
(1) ชื่อเรื่อง (Title)
ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพชื่อเรื่องเปนภาษาไทยและตามดวย
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดตอมา
(2) บทคัดยอ (Abstract)
กําหนดใหมที งั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา
ไมเกิน 250 คํา (การเขียนบทคัดยอ คือ การสรุปสาระสําคัญของเรือ่ งโดยเฉพาะวัตถุประสงค วีธกี าร และผลการวิจยั )
(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)
เสนอผลการวิ จั ย ที่ ต รงประเด็ น ตามลํ า ดั บ ขั้ น ของการวิ จั ย การใช ต ารางหรื อ แผนภู มิ
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
ชือ่ ผูแ ตง. (ปทพี่ มิ พ). ชือ่ วิทยานิพนธ. วิทยานิพนธปริญามหาบัณฑิต ชือ่ มหาวิทยาลัย.
ตัวอยาง
สรรพงษ จันทเลิศ. (2546). การสรางเว็บไซตทองเที่ยวของจังหวัดเชียงราย.
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
(4) เว็บเพจ
ชือ่ ผูแ ตงหรือ่ หนวยงานเจาของเว็บไซต. (ปทจี่ ดั ทํา). ชือ่ เรือ่ ง. สืบคนเมือ่ วันที่ เดือน ป,
จาก URL.htpp://www.businesstgai.co.th/content.php?data=407720-opinion.
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ตัวอยาง
ชวนะ ภวภานันท. (2548). ธุรกิจสปาไทยนากาวไกลไปกวานี.้ สืบคนเมือ่ 25 ธันวาคม
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. การสงตนฉบับ
ผูเ ขียนสงตนไฟลตน ฉบับบทความ (Microsoft Word) และแบบฟอรมนําเสนอบทความเพือ่ พิจารณา
ตีพิมพไดที่ทางอีเมลที่: wanichakorn.kk@feu.edu หรือทางระบบ Online Submissions ที่ https://www.
tci-thaijo.org/index.php/FEU/pages/view/online_submissions
5. การติดตามอานผลงานทีร่ บั การพิจารณาตีพมิ พในวารสาร
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 ผูเขียนตองติดตอกองบรรณาธิการเพื่อสั่งจองวารสาร
ลวงหนากอนเวลากําหนดออกของวารสารฉบับนั้นๆ โดยอัตราจําหนายวารสารของแตละฉบับจะคิดราคา
ตอเลมตามทีโ่ รงพิมพเสนอมายังกองบรรณาธิการ และคาจัดสงวารสารจะคิดคาจัดสงทางไปรษณียแ บบสิง่ พิมพ
ในราคาเลมละ 25 บาท

156

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับพิเศษ สิงหาคม 2560

แบบฟอรมนําเสนอบทความเพือ่ พิจารณาตีพมิ พเผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน
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
บทความนีไ้ มเคยตีพมิ พในวารสารใดมากอน และไมอยูใ นระหวางกระบวนการพิจารณาตีพมิ พในวารสารอืน่
รวมทั้งจะไมนําสงไปเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น ๆ อีกนับจากวันที่ขาพเจาไดสงบทความฉบับนี้มายัง
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน ขาพเจาและผูเขียนรวมยอมรับหลักเกณฑการพิจารณา
ตนฉบับ ทัง้ ยินยอม ใหกองบรรณาธิการตรวจแกตน ฉบับตามทีเ่ ห็นสมควร พรอมนีข้ อมอบลิขสิทธิบ์ ทความทีไ่ ดรบั การ
ตีพิมพใหแกมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน กรณีมีการฟองรองเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับภาพ แผนภูมิ ขอความ
สวนใดสวนหนึง่ และ/หรือขอคิดเห็นทีป่ รากฎในบทความใหเปนความรับผิดชอบของขาพเจาและผูเขียนรวมแตเพียง
ฝายเดียว
ลงชื่อ ...................................................
(
)
............./................../.............

