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บทคัดยอ
 โปรโตคอลเอม็คิวทีทเีปนรูปแบบการสือ่สารขอมูลระหวางอุปกรณดจิทิลัหรือชุดเซ็นเซอรตางๆ ทีก่าํลัง

เปนที่นิยมเพื่อใชในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เนื่องจากถูกออกแบบมาเพื่อการส่ือสารท่ีมีแบนดวิดทจํากัด    

ขณะ   ทีใ่ชทรัพยากรต่ํา จงึสามารถรองรับการส่ือสารขอมลูทีม่คีวามถ่ีของการรับสงสงูไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

อยางไรก็ตามการสือ่สารขอมูลผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทปีระกอบดวยสองสวนหลักคือ “หวัขอ” และ “ขอความ” 

ที่ใชสําหรับกําหนดชองทางการส่ือสารระหวางผูเผยแพรขอมูลและผูบอกรับขอมูล ซึ่งยังขาดมาตรฐานท่ี

แนนอนในการกําหนดชื่อหัวขอและรูปแบบของขอความท่ีใชรับสงระหวางกันในเชิงสาธารณะ จึงยากแก       

การคนหา บอกรับหรือนําขอมูลไปใชงาน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเสนอการกําหนดมาตรฐานในการแบงปนขอมูล

สาธารณะผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีโดย กาํหนดใหชือ่หัวขอตองอยูภายใตหลักการการต้ังช่ือแบบเอ็มทีเอ็นซี

ซึง่ถูกเสนอขึน้ในงานวจิยักอนหนาของผูวจิยั รวมกบัการกาํหนดใหขอความทีส่งอยูในแบบรปูเจสนัทีส่ามารถ

อานไดเขาใจท้ังมนุษยและคอมพิวเตอร โดยผูวิจัยไดทดสอบความเหมาะสมในดานการส่ือความหมายและ

ความยาก-งายตอการใชงานรวมกับอักขระตวัแทนของขอมูลท่ีอยูภายใตหลักเกณฑดงักลาว ผลการวจิยัแสดง

ใหเห็นวา ชุดขอมูล
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ที่ถูกกําหนดใหอยูภายใตหลักเกณฑขางตนสามารถสื่อความหมายใหผูบ2อกรับขอมูลเขาใจถึงรายละเอียด

ของขอมูลไดในระดับดีมากและงายตอการบอกรับขอมูลรวมกับอักขระตัวแทน แมผูบอกรับขอมูลจะมี         

ความรูหรือไมมีความรูเกี่ยวกับหลักการเอ็มทีเอ็นซีและเจสัน

คําสําคัญ
 การแบงปนขอมูล เจสัน โปรโตคอลเอ็มคิวทีที เอ็มทีเอ็นซี 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Keywords
 Data Sharing, JSON, MQTT Protocol, MTNC

บทนํา
 การพัฒนา “เมือง” ใหเปนสถานที่อยูอาศัยท่ีมีเทคโนโลยีตางๆ ที่เอ้ือประโยชนตอการดําเนินชีวิต

อยางมีคณุภาพนัน้ การแลกเปลีย่นขอมูลระหวางองคกร บคุคลหรือแมแตอปุกรณดจิทิลัตางๆ อยางสาธารณะ

นับเปนกุญแจสําคัญ เน่ืองจากขอมูลท่ีไดจากระบบหน่ึงสามารถถูกนําไปเปนขอมูลนําเขาเพื่อใชประกอบ   

การตัดสินใจใหแกระบบการใหบริการอ่ืนๆ ใหสามารถดําเนินงานไดอยางชาญฉลาดมีประสิทธิภาพและ

กลมกลืนกับวิถีชีวิตของประชากร ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเมืองไปสูเมืองอัจฉริยะ (Smart City)       

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

ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรท่ีสามารถทํางานรวมกับระบบเฝาระวังภัยพิบัติเพื่อจัดการ การจราจร            

เพื่ออพยพประชาชนสูพื้นที่ปลอดภัยไดอยางรวดเร็วและเหมาะสมอยางอัตโนมัติเม่ือเกิดภัยพิบัติเปนตน         

ซึ่งย่ิงระบบมีความลาชาในการแลกเปล่ียนขอมูลและตอบสนองตอเหตุการณไดชามากข้ึนเทาใด ยิ่งสงผล  

กระทบตอความเสียหายท่ีอาจเกิดไดมากขึ้นเทาน้ัน ดังน้ันโปรโตคอลการส่ือสารท่ีมีความรวดเร็ว และ                   

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

จึงถูกผลักดันใหเปนโปรโตคอลกลางในการเผยแพรและแลกเปลี่ยนขอมูลสาธารณะ ใหแกระบบตางๆ       

ตั้งแตอุปกรณดิจิทัลขนาดเล็ก ไปจนถึงระบบขนาดใหญสําหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ อาทิ ภายในงาน   

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

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

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

สามารถทํางานไดบนเครือขายอินเตอรเน็ตที่เปนระบบเครือขายที่ไดรับความนิยมสูงที่สุดในปจจุบัน อีกทั้ง   

ยังรองรับเทคโนโลยีภายใตหลักการการส่ือสารตามแนวคิดไอโอที (IoTs: Internet of Things) สําหรับการ     

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

โดยหัวขอเปนสวนที่ใชเพ่ือกําหนดชองทางการรับสงขอมูลระหวางผู เผยแพรและผู บอกรับขอมูล                        

ขณะท่ีขอความคือสายอักขระ (String) ที่บรรจุขอมูลท่ีตองการเผยแพรเอาไว อยางไรก็ตามการกําหนดหัวขอ

และขอความท่ีสงผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลท่ีเกิดข้ึนภายในเมืองเพ่ือใชเปนฐานในการ

พัฒนาเมืองอัจฉริยะนั้นยังขาดรูปแบบท่ีเปนมาตรฐาน ดังน้ันผูเผยแพรขอมูลสามารถกําหนดช่ือหัวขอและ

รปูแบบไดอยางอสิระและอาจไมมคีวามหมายใดๆ ซึ่งยากตอการรวบรวม คนหาและนาํไปใชแบบสาธารณะ 

ดวยเหตุดังกลาวในงานวิจัยกอนหนาของผูวิจัย (Tantitharanukul et al., 2016) จึงไดมีการนิยามหลักการ   

ในการตั้งชื่อหัวขอของขอมูลที่เผยแพรผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขึ้น โดยมีชื่อวา

หลักการเอ็มทีเอ็นซี (MTNC) เพ่ือใหหัวขอของขอมูลท่ีเผยแพรสามารถสื่อความหมายได ชวยใหงาย                   

ตอการคนหาและการบอกรับขอมูลที่เกิดขึ้นภายในเมือง อาทิ ขอมูลสภาพแวดลอม ขอมูลจราจร หรือขอมูล

ภัยพิบัติเปนตน

 อยางไรก็ตามงานวิจัยดังกลาวไดกําหนดเฉพาะหลักการการต้ังช่ือของหัวขอเทาน้ันแตมิไดกําหนด

รปูแบบของขอความทีร่บัสงดวย เพ่ือตอยอดงานวจิยัดังกลาว ผูวจิยัจึงมีแนวคิดท่ีจะเสนอใหการแบงปนขอมูล

เกี่ยวกับเมืองในเชิงสาธารณะผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีตองอยูอยูภายใตหลักการเอ็มทีเอ็นซีและมีรูปแบบ

ของขอความอยูในรูปแบบเจสัน (JSON) เพ่ือใหขอมูลสาธารณะที่สงผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีมีมาตรฐาน   

ทั้งหัวขอและขอความ สามารถทําความเขาใจไดและถูกนําไปใชไดโดยงายท้ังมนุษยและอุปกรณดิจิทัล          

ดังน้ันงานวิจัยน้ี ผูวิจัยไดทดสอบการสื่อความหมายของขอมูลท่ีมีหัวขอและขอความหลักการดังกลาว                

ซ่ึงผูวิจัยหวังวางานวิจัยน้ีจะเปนสวนชวยการผลักดันใหเกิดมาตรฐานในการเผยแพรขอมูลสาธารณะและ   

ชวยใหประชาชน เอกชนและภาครัฐ เกิดความรวมมือรวมใจในการเผยแพรขอมูล
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ที่เปนประโยชน เพื่อการพัฒนาระบบอัจฉริยะตางๆ ของเมืองเพื่อกาวสูเมืองอัจฉริยะอยางแทจริง

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือวิเคราะหและทดสอบการส่ือความหมายของชุดขอมูลท่ีมหีวัขออยูภายใตหลักการเอ็มทีเอ็นซี

และมีขอความในรูปแบบเจสัน 

 2. เพ่ือวิเคราะหความยาก-งาย ตอการบอกรับขอมูลท่ีอยูภายใตหลักการดังขอ 1 รวมกับอักขระ

ตัวแทน 

ทบทวนวรรณกรรม
 1. โปรโตคอลเอ็มคิวทีที 

          โปรโตคอลเอ็มคิวทีทีถูกนําเสนอโดย Dr. Andy Stanford- Clark และ Arlen Nipper โดยเปน

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

ประเภทสายอักขระ (String) ซึง่ปจจบุนัถกูกาํหนดใหอยูในมาตรฐานไอเอสโอดานเทคโนโลยสีารสนเทศ (ISO/

IEC 20922:2016, 2016) โดยโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีออกแบบใหเปนโปรโตคอลที่ใชทรัพยากรตํ่าและงาย        

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

อินเตอรเน็ตท่ีใชอยางแพรหลายในปจจุบัน ซึ่งเหมาะสําหรับอุปกรณอเิล็กทรอนิกสและเครือขายการสื่อสาร

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

ที่มีมีการส่ือสารระหวางอุปกรณดิจิทัลขนาดเล็กจํานวนมากพรอมๆ กันผานเครือขายอินเตอรเน็ต ตัวอยาง

การนําไปใชจริงที่เปนที่รูจัก เชน IBM Message Sight พัฒนาโดยบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) เพ่ือใหบริการ             

การจัดการขอมูลผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีที่มีปริมาณการรับสงขอมูลสูง โดย IBM Message Sight สามารถ

เผยแพรขอความไดสงูถงึ 15 ลานขอความภายในหนึง่วนิาทไีปยงัอุปกรณหรือโปรแกรมประยกุต (Application) 

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

บริษัทไอบีเอ็มนําโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีภายใต IBM Message Sight มาใชในการใหบริการวิเคราะหและ         

จัดเก็บขอมูลพฤติกรรมการขับข่ีรวมถึงการทํางานของเครื่องยนตแบบเรียลไทมแกบริษัทผูผลิตรถยนต           

เพื่อใชในการพัฒนา วิเคราะหตรวจสอบความผิดปกติหรือใหคําแนะนําในการซอมบํารุงได เปนตน
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ภาพที่ 1: ตัวอยางการเผยแพรขอมูลผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีที

 

  ในการส่ือสารผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีที ตนทางและปลายทางอาจเปนไดทั้งอุปกรณเคลื่อนที่ 

(Mobile Devices) คอมพิวเตอรสวนบุคคล เซ็นเซอรตรวจวัดคาตางๆ หรือระบบซอฟตแวรใดๆ ซึ่งสื่อสารกัน

ผานตัวกลางที่เรียกวาโบรกเกอร (Broker) ดังภาพที่ 1 โดยองคประกอบของระบบภายใตการส่ือสารผาน      

โปรโตโคอลเอ็มคิวทีทีประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ

  1.1 โบรกเกอร: ทําหนาท่ีเปนตัวกลางในการกระจายขอมูล โดยจะเปนผูรับชุดขอมูลซ่ึง    

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

ผูเผยแพรแลว โบรกเกอรจะใชหวัขอเปนเกณฑในการคดัเลือกเพือ่สงขอความของขอมลูชดุนีใ้หแก  “ผูบอกรบั 

(Subscriber)” ที่บอกรับขอความดวยหัวขอดังกลาวทุกแหลงพรอมๆ กัน 

  1.2  ผูเผยแพร: คอืผูทีเ่ผยแพร (Publish) ขอมลูของตนเองใหแกผูอืน่ผานโบรกเกอร โดยผูเผยแพร

จะเปนผูกําหนดหัวขอของขอมูลที่ตองการเผยแพรโดยที่ผูบอกรับจะตองบอกรับขอมูลดวยหัวขอเดียวกันนี้    

จึงจะไดรับขอความ เมื่อผูเผยแพรเผยแพรขอมูลออกมา ซึ่งในภาพท่ี 1 แสดงแทนผูเผยแพรดวยอุปกรณที่    

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

เผยแพร ซึ่งในที่นี้ผูเผยแพรคืออุปกรณที่ชื่อ Device1, Device2 และ Device3 โดยที่ Device1 เปนผูเผยแพร

ขอมลูในหวัขอ Rain และสงขอความท่ีมคีาเปน 20 ออกมา สวน Device2 เปนผูเผยแพรขอมลูในหัวขอ Temp 

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

จะตองระบุหัวขอของขอมูลท่ีตองการบอกรับแกโบรกเกอร โดยผูบอกรับสามารถบอกรับขอมูลไดมากกวา   

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

เปนชื่อหัวขอของขอมูลใดๆ ซึ่งในที่นี้ตัวอยางของผูบอกรับ เชน อุปกรณที่ชื่อ Device3 และ Device5 ที่บอก

รบัขอมูลในหวัขอ Temp โดยเม่ือ Device2 เผยแพรขอมลูในหวัขอ Temp ทีม่คีาเปน 33 ออกมาแลว Device3 

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

ในหัวขอ Temp จะไมไดรบัขอมูลนี้ นอกจากนี้ผูเผยแพรและผูบอกรับสามารถสลับบทบาทกันไดหรือเปนได

ทั้งสองบทบาทในคราวเดียว (Vermesan & Friess, 2014 ) เชน Device3  ที่เปนทั้งผูเผยแพรขอมูลในหัวขอ 

Earthquake ขณะเดียวกันก็เปนผูบอกรับขอมูลในหัวขอ Temp เชนกัน

 2. อักขระตัวแทน (Wildcards) 

         สาํหรบัการรับสงขอมลูผานโปรโตคอลเอม็ควิททีกีารกําหนดหัวขอถอืเปนเรือ่งทีส่าํคญัเปนอยางมาก 

เนื่องจากหัวขอเปนสายอักขระที่รองรับความสามารถในการแบงลําดับชั้น (Hierarchical) และรองรับการใช

อกัขระตวัแทนในการบอกรับขอมูล ซึง่หากผูเผยแพรกาํหนดหวัขอดวยโครงสรางของลําดับช้ันท่ีดีแลว ผูบอก

รบัจะสามารถบอกรบัขอมลูไดอยางยดืหยุนดวยการใชคณุสมบตัขิองอกัขระตัวแทนได โดยผูเผยแพรสามารถ

แบงลําดับชั้นภายในหัวขอไดดวยเครื่องหมาย “ทับ ( / )” ตัวอยางเชนหัวขอตอไปนี้ ประกอบดวย 3 ลําดับชั้น

Temperature / ChiangMai / Sensor2

 ซึ่งหัวขอดังกลาวสามารถอานใหมนุษยเขาใจไดในรูปแบบภาษาธรรมชาติ (Natural Language)   

โดยหมายถึงขอมูลจากเซ็นเซอรตรวจวัดตัวที่ 2 (Sensor2) ในจังหวัดเชียงใหม (Chiang Mai) ที่เปนขอมูล

เก่ียวกับอุณหภูม ิ(Temperature) ดวยเหตดุงักลาวหัวขอจึงเปนส่ิงท่ีสามารถบอกความหมายหรือวัตถุประสงค

ของขอมูลไดดวยตัวเองได (Tantitharanukul et al., 2016) นอกจากนี้ผูบอกรับยังสามารถใชอักขระตัวแทน

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

หนึง่ๆ โดยตรง ซึง่ชวยใหใหเกดิความยดืหยุนในการบอกรบัขอมูลดังกลาวได  โดยเครือ่งหมายนัมเบอรใชแทน

การบอกรบัขอมูลแบบหลายชัน้ (Multi-Level) ขณะทีเ่ครือ่งหมาย บวกใชแทนการบอกรับขอมลูแบบชัน้เดยีว 

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

ดังน้ันหาก Device1, Device2 หรือ Device3 เผยแพรขอมูลออกมาดวยหัวขอตางๆ ดังภาพ Device6              

จะไดรบัขอมูลท้ังหมดจากทัง้สามแหลงดังกลาว ซึง่การบอกรบัขอมูลดวยรูปแบบ ดงัขางตนหมายถึง Device6 

บอกรับขอมูลจากหัวขอทั้งหมดท่ีขึ้นตนดวย Temperature โดยท่ีหัวขอดังกลาวจะมีจํานวนลําดับชั้นไปอีก     

กีล่าํดับช้ันก็ได ขณะท่ีตวัอยางของการบอกรบัขอมูลดวยการใชเครือ่งหมายบวกรวมดวยสามารถแสดงได คอื 

เมื่อ Device5 บอกรับหัวขอ Temperature / + / Sensor1 จะทําให Device5 สามารถรับขอความทั้งหมด         

ทีม่หีวัขอตามโครงสรางดังกลาวโดยท่ีเครือ่งหมายบวกถูกแทนท่ีดวยสายอกัขระใดๆ ได เชนขอมูลทีม่หีวัขอเปน 

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

ของขอมูลที่สงผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีไดหนึ่งลําดับ ทั้งนี้อักขระตัวแทนสามารถใชไดกับการบอกรับขอมูล

แตไมสามารถใชในการกําหนดหัวขอเพื่อเผยแพรขอมูลได

 

 

ภาพที่ 2: ตัวอยางการใชอักขระตัวแทนในการบอกรับขอมูล

 

 จากภาพที ่2 หากผูบอกรบัตองการบอกรบัขอมูลจากเซน็เซอรตวัใดตัวหนึง่ในจังหวดัเชียงใหมทีเ่ปน

ขอมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ ผูบอกรับสามารถบอกรับขอมูลในหัวขอ Temperature / ChiangMai / Sensor1 หรือ

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

ผูเผยแพรกําหนดไว ขณะเดียวกัน  หากผูบอกรับตองการขอมูลจากเซ็นเซอรทุกตัวในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม   

ที่เปนขอมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ ผูบอกรับสามารถบอกรับขอมูลไดจากหัวขอ Temperature / ChiangMai / +  

ในทํานองเดียวกันผูบอกรับสามารถบอกรับขอมูลอุณหภูมิจากจากทุกเซ็นเซอรในทุกจังหวัดไดดวย การบอก

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

หากผูเผยแพรกาํหนดโครงสรางของหวัขอสาํหรบัการเผยแพรขอมลูสาธารณะไวอยางด ีสามารถ สือ่ความหมาย

ใหแกผูบอกรับเขาใจไดอยางไมกํากวมแลว ผูบอกรับจะสามารถใชประโยชนของการบอกรับขอมูลรวมกับ

อกัขระตัวแทนเพือ่กาํหนดขอบเขตของการบอกรบัขอมลูไดหลากหลายรปูแบบเพ่ือให อปุกรณหรอืระบบของ

ตนตอบสนองตอเหตุการณที่มีขอบเขตพ้ืนท่ีเขามาเก่ียวของได ซึ่งมีประโยชนมากสําหรับการจัดการเมือง        

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

         “เอ็มทีเอ็นซี” เปนหลักการในการกําหนดหัวขอของขอมูลที่มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการพัฒนา

เมืองอัจฉริยะที่เผยแพรอยางสาธารณะดวยโปรโตคอลเอ็มคิวทีที ถูกนําเสนอโดย Tantitharanukul                     

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

แสดงวัตถุประสงคและอธิบายถึงความหมายของขอมูลท่ีเผยแพรใหผู บอกรับท่ีเปนมนุษยเขาใจได                   

เพ่ือใหสามารถบอกรับขอมูลรวมกับอักขระตัวแทนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาระบบไดอยางตรงตาม

วัตถุประสงคที่ตองการ โดยหลักการเอ็มทีเอ็นซีกําหนดใหหัวขอของขอมูลที่จะเผยแพรจะตองประกอบดวย

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

ซึ่งจะถูกแบงลําดับชั้นดวยเครื่องหมายทับ ดังนั้นหัวขอที่อยูภายใตหลักการเอ็มทีเอ็นซีจะมีโครงสรางดังนี้

Objective / Location / Owner

 

  โดยท่ีแตละองคประกอบดงักลาวจะถกูแบงเปนลําดบัยอยลงไปไดอกี ซึง่มีรายละเอยีดดังตอไปนี้ 

  3.1 วัตถุประสงค: เปนสวนที่ระบุถึงประเภทและเปาหมายของการนําขอมูลไป ประกอบดวย

วัตถุประสงคหลัก (Main Objective) วัตถุประสงครอง (Sub Objective) และวัตถุประสงคที่กําหนดโดย             

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

ไดนําเสนอหมวดหมูของสายอักขระท่ีใชกําหนดเปนวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงครองใหผูเผยแพรได

เลือกใชในการกําหนดชื่อหัวขอ ขณะท่ีวัตถุประสงคที่กําหนดโดยผูเผยแพรจะเปนสวนที่ผูเผยแพรสามารถ

กําหนดไดเองอยางอิสระแตจะตองไมประกอบดวยเครื่องหมายทับ ดังน้ันเฉพาะในสวนของวัตถุประสงค            

จึงมีโครงสรางเปน MainObjective / SubObjective / X โดยที่ X เปนวัตถุประสงคที่กําหนดโดยผูเผยแพร 

  3.2  แหลงกาํเนดิขอมลู: เปนสวนทีผู่เผยแพรตองระบวุาขอมลูทีเ่ผยแพรเกดิจากการวดัคาหรอื

สรางขึ้นที่สถานที่ใด ประกอบดวย ชื่อประเทศ (Country) ชื่อจังหวัดหรือเมือง (Province) และแหลงกําเนิด

ขอมูลที่กําหนดโดยผูเผยแพร (User-Defined Location) ซึ่งแหลงกําเนิดขอมูลที่กําหนดโดยผูเผยแพร             

อาจเปนขอบเขตของพ้ืนที่ที่เล็กลงเชน ชื่ออาคารหรือพิกัดจีพีเอส (GPS) เปนตน ดังนั้นแหลงกําเนิดขอมูล     

จึงมีโครงสรางเปน Country / Province / Y โดยที่ Y แทนแหลงกําเนิดขอมูลที่กําหนดโดยผูเผยแพร

  3.3 เจาของขอมูล: เปนสวนที่ใชระบุชื่อบุคคลหรือหนวยงานที่เปนเจาของของขอมูล                    

ซึ่งผูเผยแพรจะตองกําหนดไวในหัวขอ เพ่ือเปนประโยชนตอผูใชเพ่ือการตัดสินใจเลือกบอกรับขอมูลจาก           

ผูเผยแพรที่ตนเองเชื่อถือหรือรับขอมูลประเภทเดียวกันจากเจาของขอมูลหลายเจาดวยการใชอักขระตัวแทน 

โดยที่ชื่อของผูเผยแพรแตละรายจะตองไมซํ้ากัน ดังน้ันในงานของ Tantitharanukul (Tantitharanukul,       

Osathanunkul, Hantrakul, Pramokchon & Khoenkaw, 2017) จึงไดพัฒนาระบบสําหรับจัดการหัวขอและ

ผูเผยแพรขึ้น เพ่ือการเผยแพรขอมูลสาธารณะสําหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีที         

เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูเผยแพรสามารถเผยแพรขอมูลสาธารณะที่มีหัวขอภายใตรูปแบบเอ็มทีเอ็นซีได 

พรอมทั้งชวยใหผูบอกรับสามารถคนหาหัวขอของขอมูลที่ตนเองตองการบอกรับไดโดยงาย
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  จากองคประกอบของหัวขอภายใตหลักการเอ็มทีเอ็นซีทั้งสามสวนดังขางตน ดังนั้น โครงสราง

ทั้งหมดของการกําหนดหัวขอภายใตหลักการเอ็มทีเอ็นซีเปนดังตอไปนี้คือ

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

  โดยที่ X เปนวัตถุประสงคที่กําหนดโดยผูเผยแพร ขณะที่ Y เปนแหลงกําเนิดขอมูลที่กําหนด      

โดยผูเผยแพร และ Z  คือ ชื่อผูเปนเจาของขอมูล ยกตัวอยางเชนหัวขอดานลางนี้เปนตน

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

 4. เจสัน (JSON: JavaScript Object Notation) 

          “เจสัน” เปนวากยสัมพันธ (Syntax) สําหรับการจัดเก็บและการแลกเปล่ียนขอมูลของระบบ 

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

เจสันมีลักษณะคลายกับขอมูลในรูปแบบเอ็กซเอ็มแอล (XML) ที่สามารถแสดงลําดับช้ัน (Hierarchical)       

ของขอมูลไดและมนุษยสามารถอานเขาใจไดโดยงาย (Xu & Zhu, 2011) แตสิ่งที่รูปแบบเจสันแตกตางจาก

รูปแบบเอ็กซเอ็มแอล คือ รูปแบบการเขียนท่ีสั้นกระชับ นอกจากเจสันนี้ยังรองรับการใชอาเรยของขอมูล        

อีกดวย โดยขอมูลในรูปแบบเจสันจะประกอบไปดวยชื่อ (Name) และคา (Value) ของขอมูล โดยท่ีขอมูล

แตละตัวถูกคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค ตัวอยางเชน 

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

  โดยท่ีขอมูลในรูปแบบดังขางตนสามารถบงบอกไดถึง ขอมูลสองชุดซ่ึงประกอบดวย firstName           

ทีม่คีาเปน Nasi  และขอมลู lastName ทีม่คีาเปน Tantitharanukul โดยปจจบุนัมกีารนาํรปูแบบเจสันไปใชงาน

ในหลายดาน อาทิ การแทนขอมูลในระบบฐานขอมูล หรือการแทนขอมูลเวกเตอร (Vector Data) สําหรับ

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

จากคุณลักษณะที่โดดเดนของรูปแบบของเจสันดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะใชเปนมาตรฐานใน  

การกําหนดรูปแบบของขอความที่เผยแพรอยางสาธารณะเพื่อใชในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

วิธีการวิจัย
 งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่วเิคราะหความเหมาะสมของการเผยแพรขอมลูสาธารณะเพ่ือการพฒันา

เมืองอัจฉริยะผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีภายใตการกําหนดชื่อหัวขอดวยหลักการเอ็มทีเอ็นซีที่มีขอความใน     

รูปแบบเจสัน ดังน้ันผูวิจัยจึงไดกาํหนดวิธีวิจัยโดยแบงออกเปนสามสวน ประกอบดวย การสรางขอมูลจําลอง 

การทดสอบการสื่อความหมายของหัวขอและขอความและความยาก-งายตอการบอกรับขอมูลดวยอักขระ

ตวัแทนและทายทีส่ดุเปนการวเิคราะหและแปลผลขอมูลการทดสอบ โดยมีรายละเอยีดในแตละสวนดงัน้ี  

  1.1 การสรางขอมูลจําลอง

   ขั้นตอนน้ีจะเปนการสรางขอมูลจําลองข้ึนเพ่ือใชในการทดสอบการส่ือความหมายของ    

ชุดขอมูลที่หัวขอและขอความอยูภายใตหลักการเอ็มทีเอ็นซีและเจสันตามลําดับ โดยเปรียบเทียบกับการสื่อ



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับพิเศษ สิงหาคม 2560 143

ความหมายของชุดขอมูลที่หัวขอและขอความที่ไมตั้งอยู บนหลักการการกําหนดช่ือหรือรูปแบบใดๆ                   

โดยมีขั้นตอนการสรางคือ

  1.1.1 ผูวจิยัศึกษาขอมูลและการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับเมืองในเชงิสาธารณะรวมถงึการนาํขอมูล

ไปใชเพ่ือการพัฒนาระบบอัจฉริยะตางๆ เพ่ือเปนฐานในการสรางขอมูลจําลอง เชน ขอมูลสภาพแวดลอม    

ทางธรรมชาติ ขอมูลการเฝาระวังภัยพิบัติ ขอมูลการจราจร ขอมูลการจัดการขยะ ขอมูลประชากร หรือขอมูล

ดานการจัดการพลังงานและแสงสวางเปนตน

  1.1.2 สรางชุดขอมูลจําลองเพื่อใชในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังแสดงในตารางที่ 1       

โดยมีการสรางชุดขอมูล 40 ชุดที่มีหัวขอตางกัน (พรอมคําอธิบายถึงความหมายและวัตถุประสงคของขอมูล) 

ประกอบดวยหัวขอภายใตหลักการการเอม็ทีเอ็นซี 20 หวัขอโดยทีอ่กี 20 หวัขอไมตัง้อยูบนหลกัการการตัง้ช่ือใดๆ 

ซึ่งแตละประเภทชุดขอมูลแยกเปนชุดขอมูลที่มีขอความในรูปแบบเจสัน 10 ชุด ขณะท่ีอีก 10 ชุดขอมูล              

มีขอความที่ไมมีรูปแบบใดๆ โดยในการสรางหัวขอและขอความของขอมูลแตละชุด คัดเลือกมาจากกลุมคํา

ที่มีคาความยากงาย (Difficulty) ของการแปลความหมายของคําที่ระดับ 0.20 – 0.50 จํานวนครึ่งหนึ่งและ   

อีกคร่ึงหน่ึงเปนกลุมคําที่มีคาความยากงาย ระดับ 0.51 – 0.80 เพื่อนํามาประกอบเปนสายของหัวขอและ     

สายของขอมูล โดยตัวอยางของแบบฟอรมของชุดขอมูลที่สรางขึ้นแตละชุดเปนดังตารางที่ 2 

  1.1.3 นาํขอมลูจาํลองทีไ่ดไปปรึกษาผูเชีย่วชาญจํานวน 3 ทาน ทีเ่ชีย่วชาญทางดานการวิเคราะห

ขอมลู ดานการสือ่สารขอมลูและดานการพัฒนาอปุกรณดจิทิลัสาํหรบัเมืองอัจฉรยิะเพือ่ตรวจสอบความถกูตอง

และการส่ือความหมายและวัตถุประสงคของขอมูลตามท่ีกาํหนด พรอมท้ังปรับปรุงแกไข จากน้ันจึงนําไปเปน

ขอมูลจําลองเพื่อใชในการทดสอบ

ตารางที่ 1

การออกแบบชุดขอมูลจําลองเพื่อใชในการทดสอบ

 

 

  

  

  10   10   

 
10   10   
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ตารางที่ 2

ตัวอยางฟอรมบันทึกชุดขอมูลจําลอง: (ประเภทที่1) ขอมูลภายใตหลักการเอ็มทีเอ็นซีและเจสัน

 

  

1 

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

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

  ppm  

 INTNIN Laboratory 

 

, , 

,  

2 … … 

… … … 

 2 ทดสอบการสื่อความหมายของชุดขอมูล

          ในการทดสอบการส่ือความหมายและการนําไปใชของชุดขอมูลท่ีมีหัวขออยูภายใตหลักการ    

เอ็มทีเอ็นซีและขอความอยูในรูปเจสัน ผูวิจัยไดทดสอบบนผูใชขอมูล  จํานวน 20 คน ซึ่งแบงเปนสองกลุมคือ

  2.1  ผูใชขอมูลที่เขาใจหลักการเอ็มทีเอ็นซีและรูปแบบขอมูลแบบเจสัน จํานวน 10 คน

  2.2 ผูใชขอมูลที่ไมมีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับหลักการเอ็มทีเอ็นซีและรูปแบบขอมูลแบบเจสัน 

จํานวน 10 คน

  ผูวจิยัไดออกแบบการทดสอบบนผูใชขอมูลท้ังสองกลุม โดยกําหนดใหผูใชทัง้สองกลุมทําหนาท่ี

เปนผูบอกรบัขอมลู โดยขอมลูทีถ่กูเผยแพรจะเปนขอมลูจากชุดขอมลูจาํลองท่ีไดสรางข้ึนในขัน้ตอน กอนหนา 

โดยท่ีแตละชุดขอมูลจะถูกปกปดรายละเอยีดบางสวนซ่ึงรายละเอยีดท่ีปกปดประกอบดวย  วตัถุประสงคของ

ขอมลู ผูเผยแพรและผูบอกรับทีค่าดหวงั โดยกําหนดใหกลุมทดสอบเปนผูเตมิรายละเอยีดน้ันแทน เพือ่ทดสอบ

วาผูใชจะมีอัตราการตอบถูกเปนเทาใดเพื่อวัดความเขาใจในความหมายของชุดขอมูล เมื่ออานจาก “หัวขอ” 

และ “ขอความ” โดยตารางที่ 3 เปนรายละเอียดของการทดสอบชุดขอมูลที่สรางขึ้นซึ่งแยกประเภทชุดขอมูล

ตามตารางที่ 1 บนผูใชทั้งสองกลุมซ่ึงประกอบดวยผูใชขอมูลท่ีเขาใจหลักการเอ็มทีเอ็นซีและเจสันและผูใช

ขอมูลท่ีไมมีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับหลักการเอ็มทีเอ็นซีและเจสัน ดังน้ัน การทดสอบทั้งหมดจึงถูกออกแบบ

ใหเปน 8 ประเภท ซึ่งแตละประเภทประกอบดวยสองสวนคือ  1) การสื่อ ความหมายของขอมูลหรืออัตราสวน

จาํนวนผูใชขอมลูทีเ่ขาใจความหมายและวตัถปุระสงคของขอมลู โดยคิดจากจาํนวนผูตอบแบบทดสอบไดถกูตอง 

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

ประเภทของการทดสอบ

 3. การวิเคราะหและการแปลผลขอมูลการทดสอบ

  ในการทดสอบความเขาใจในขอมูลของผูใชหรือการส่ือความหมายของขอมูล โดยใหผูใชเปน    

ผูกรอกรายละเอยีดของขอมลูเทยีบกบัเฉลยทีป่ดไว หากคาํตอบตรงกบัเฉลยมากกวารอยละ 80 จะถอืวาผูใช

ตอบไดถูกตอง โดยมีเกณฑการแปลผลดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4

การแปลผลการทดสอบ

  

 

 40  

 40 - 49  

 50 - 69  

 70 - 79  

 80   
 

 สําหรับแบบสอบถามความงายตอการนําขอมูลไปใชงานและความยืดหยุนของหัวขอตอการใชงาน

รวมกบัอักขระตัวแทนเมือ่ขอมลูถกูกาํหนดใหอยูภายใตหลกัการเอม็ทเีอน็ซแีละรูปแบบเจสัน ไดถกูออกแบบ

ใหใชมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert scale) 5 ระดับ โดยแปลผลดังตารางที่ 5

  

   

  
 1 (  1)  1 (  3) 

 2 (  2)  2 (  4) 

 

 1 (  5)  1 (  7) 

 2 (  6)  2 (  8) 
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ตารางที่ 5

การแปลผลแบบสอบถาม

  

1.00 – 1.49  

1.50 - 2.49  

2.50 - 3.49  

3.50 - 4.49  

4.5 - 5.0  

ผลการวิจัย
 หลังจากดําเนินการวิจัยดังที่ไดกําหนดไวในขั้นตอนกอนหนา ผูวิจยัไดแบงผลของการวิจัยออกเปน

สองสวนโดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ผลการทดสอบการสื่อความหมายของขอมูล (วิเคราะหจากผลการทดสอบ)

 2. ผลการสํารวจความงายตอการนําขอมูลไปใชงานตอและความยืดหยุนของหัวขอท่ีอยูภายใต

หลักการเอ็มทีเอ็นซีตอการใชงานรวมกับอักขระตัวแทน (วิเคราะหจากผลของแบบสอบถาม) โดยผลการ

ทดสอบการสื่อความหมายของขอมูลเปนดังภาพที่ 3 ซึ่งแบงการทดสอบออกเปน 8 ประเภท ดังที่กําหนดไว

ในตารางที่ 3 โดยสามารถแสดงเปนผลรวมของการตอบแบบทดสอบจากกลุมผูใชขอมูลทั้งสองกลุมได             

ดังตารางท่ี 6 ขณะท่ีผลการสํารวจความงายตอการนําขอมูลไปใชงานตอและความยืดหยุนของหัวขอท่ีอยู  

ภายใตหลักการเอ็นทีเอ็นซีตอการใชงานรวมกับอักขระตัวแทน ไดวากลุมผูใชขอมูลใหผลคะแนนเฉล่ียเปน 

4.60 จาก คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ที่คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 
 

 
ภาพที่ 3: ผลการทดสอบการสื่อความหมายของชุดขอมูล
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ตารางที่ 6

ผลรวมของจํานวนแบบทดสอบที่ผูถูกทดสอบกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ตอบไดถูกตอง

  

   

  17  20 (  85) 7  20 (  35) 

เจ  
14  20 (  70) 5  20 (  25) 

 
อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัยดังภาพที่ 3 และตารางท่ี 6 แสดงใหเห็นวา ขอมูลที่มีหัวขออยูภายใตหลักการ             

เอ็มทีเอ็นซีและมีขอความอยูในรูปแบบเจสัน (การทดสอบประเภทที่ 1 และ 2) สามารถแสดงความหมาย    

ของขอมูลใหผูใชเขาใจไดในระดบัดีมาก ซึง่อัตราการตอบถกูสูงถึงรอยละ 85 อกีท้ังมคีวามคิดเหน็ของผูใชตอ

ความงายในการนําขอมูลไปใชงานและบอกรับขอมูลรวมกับการใชอักขระตัวแทนในระดับงายมาก โดยมีขอ

สังเกตคือจากภาพที่ 3 จะเห็นไดวาผูใชขอมูลทั้งสองกลุมสามารถเขาใจความหมายและวัตถุประสงคของ

ขอมลูไดใกลเคยีงกันและอยูในระดบัทีส่งู แมวากลุมผูใชขอมลูกลุมทีส่องไมมพีืน้ฐานความรูเกีย่วกับหลกัการ

เอ็มทีเอ็นซีและเจสัน ซึง่แสดงใหเห็นวาการใชหลักการเอ็มทีเอ็นซีรวมกับเจสนัชวยเพิม่การสือ่ความหมายของ

ขอมูลไดถึงแมผูบอกรับไมเคยทราบหลักการการกําหนดรูปแบบของหัวขอและขอความใดๆ มากอนสําหรับ

ขอมูลท่ีมหีวัขออยูภายใตหลักการเอม็ทีเอ็นซีแตขอความไมขึน้กับหลกัการใดๆ  (การทดสอบประเภทท่ี 5 และ 

6) ยังคงแสดงความหมายของขอมูลใหผูใชเขาใจไดในระดับดี ซึ่งยังคง มรีะดับมากกวาชุดขอมูลท่ีหัวขอและ

ขอความไมตั้งอยูบนหลักการใดๆ และจากการที่การทดสอบประเภทที่ 3, 4, 7 และ 8 ซึ่งเปนการทดสอบที่

หัวขอไมอยูภายใตหลักการเอ็มทีเอ็นซี ไดคะแนนที่ตํ่ากวาการทดสอบที่เหลือ แสดงใหเห็นวาหลักการเอ็มที

เอ็นซีมีนํ้าหนักตอการเขาใจความหมายและวัตถุประสงคของขอมูลในระดับคอนขางมาก จากการทดสอบ

ทั้งหมดจึงแสดงใหเห็นวาการใชหลักการเอ็มทีเอ็นซีรวมกับการกําหนดรูปแบบขอความใหเปนแบบเจสัน      

ชวยเพิม่ความสามารถในการแสดงความหมายของขอมลูอยางมนียัสําคญั เหตุผลเนือ่งมาจากหลกัการเอ็มทเีอน็ซี

กําหนดใหผูเผยแพรตองระบุหัวขอที่ประกอบดวยวัตถุประสงคของขอมูล แหลงกําเนิดของขอมูล รวมท้ัง          

ผูเปนเจาของขอมูล ซึ่งเพียงพอตอการนําขอมูลไปใชงานในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือระบบอัจฉริยะ

ตางๆ และดวยความสามารถในการแสดงความหมายและวัตถุประสงคของขอมูล ของหัวขอท่ีอยูภายใต       

หลักการเอ็มทีเอ็นซีนี้จึงทําใหผู บอกรับสามารถบอกรับขอมูลรวมกับอักขระตัวแทนไดโดยงายและ                     

เกิดความผิดพลาดนอย จึงสงผลใหผลสํารวจความยาก-งายตอการบอกรับขอมูลรวมกับอักขระตัวแทนจาก

ขอมูลที่ตั้งอยูบนหลักการที่นําเสนอ ไดคะแนนเฉลี่ยสูงถึง 4.60 จาก คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ที่คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.50 
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สรุป
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบการสื่อความหมายและการใชงานขอมูลสาธารณะที่เผยแพร

ผานโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีที่หัวขออยูภายใตหลักการเอ็มทีเอ็นซีและขอความอยูภายใตรูปแบบเจสัน                    

ผลการวิจยัพบวา ชดุขอมลูทีม่หีวัขอและขอความอยูภายใตหลกัการดังกลาว สามารถสือ่ความหมายใหผูใชขอมลู

เขาใจถึงรายละเอียดของขอมูลอยูในระดับดีมากและงายตอการบอกรับขอมูลรวมกับอักขระตัวแทน ซึ่งได

คะแนนเฉลี่ยเปน 4.60 จาก คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ที่คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 โดยตางจากชุดขอมูล    

ทีห่วัขอและขอความไมอยูภายใตหลกัการใดๆ ทีส่ือ่ความหมายไดนอยสําหรับงานวิจยัในอนาคต ผูวจิยัเห็นวา

ควรเปรียบเทียบหลักการที่นําเสนอกับมาตรฐานของขอความที่อยูในรูปแบบอื่น เชนขอความที่อยูในรูปแบบ

เอก็ซเอม็แอล ทัง้ในดานของการส่ือความหมาย ขนาดความรวดเร็วในการส่ือสารและการใชทรัพยากรเปนตน

กิตติกรรมประกาศ
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