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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 กําหนดใหชอื่ หัวขอตองอยูภายใตหลักการการตัง้ ชือ่ แบบเอ็มทีเอ็นซี
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อานไดเขาใจทั้งมนุษยและคอมพิวเตอร โดยผูวิจัยไดทดสอบความเหมาะสมในดานการสื่อความหมายและ
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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 ของเมืองสามารถตอบสนองตอเหตุการณไดทนั ทวงทีโดยอัตโนมัติ ระบบดังกลาว
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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
รูปแบบไดอยางอิสระและอาจไมมคี วามหมายใดๆ 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 ซึ่งเหมาะสําหรับอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสและเครือขายการสื่อสาร
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 จะไมไดรบั ขอมูลนี้ 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 หากผูเ ผยแพรกาํ หนดหัวขอดวยโครงสรางของลําดับชัน้ 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

o °ªµ¤

®´ª o °
°¥¼n£µ¥Äo ®¨´µ¦Á°È¤¸Á°È¸

Å¤n °¥¼n£µ¥Äo ®¨´µ¦ÄÇ

°¥¼nÄ¦¼ ÂÁ´

10 » o°¤¼¨

10 » o°¤¼¨

Å¤n °¥¼nÄ¦¼ ÂÁ
´

10 » o°¤¼¨

10 » o°¤¼¨
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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
…

ª´»¦³r
° o°¤¼¨
¼oÁ¥Â¡¦n
¼o°¦´¸É
µ®ª´
…
…

INTNINLab
{“value” : 900, “Unit” : “ppm” , “dateTime” : “2017-03-05 02:20:14”}
Á¡ºÉ°ÂnµÁ¨¸É¥ °¦³´µ¦r°Å°°ÅrÄ°µµ«¸Éª´Åo£µ¥Ä¦·Áª°ÎµÁ£°Á¤º°
´®ª´Á¸¥Ä®¤n¸É¤¸®nª¥ª´Á} ppm ÄÂn¨³nªÁª¨µ
INTNIN Laboratory
¦³µ¦Ä¡ºÊ¸É°ÎµÁ£°Á¤º°´®ª´Á¸¥Ä®¤n, Áoµ®oµ¸É¦´¸ÉÁ¸É¥ª o° °´®ª´Á¸¥Ä®¤n,
´ª·´¥, ¦¤ª»¤¤¨¡·¬
…
…

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
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