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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนด้วยภาพใบหน้า 2) เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนด้วยภาพใบหน้า และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบตรวจสอบ
การเข้าชั้นเรียนด้วยภาพใบหน้า ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา คอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทัน
ในยุคดิจิทัล ในภาคเรียนที่ 2/2561 จานวน 98 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนด้วยภาพใบหน้า
และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนด้วยภาพใบหน้า สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคล์สแคว
ผลการวิจัยพบว่า 1) โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันพัฒนาด้วย PHP และ OpenCV ระบบฐานข้อมูลใช้ MySQL โปรแกรม
ประกอบด้วย 2 โปรแกรมย่อย คือ โปรแกรมสร้างฐานข้อมูลภาพใบหน้าของนักศึกษา และโปรแกรมตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน
ด้วยภาพใบหน้า 2) ประสิทธิภาพการตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนด้วยภาพใบหน้าที่เหมาะสม คือ 0.30 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพดีที่สุด
คือ 0.00 3) ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนด้วยภาพใบหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 (ระดับมาก)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.16
คาสาคัญ

: ประมวลผลภาพ, การตรวจจับใบหน้า, การรู้จาใบหน้า

Abstract
The purposes of this research were 1) to design and develop a class attendance monitoring system
with face recognition, 2) to study the efficiency of this developed class attendance monitoring system,
and 3) to explore the users’ satisfaction of this developed class attendance monitoring system. The samples
were 98 students who were enrolled in the “Computer and Digital Literacy” class in the semester 2/2018
at Ubon Ratchathani Rajabhat University. The research instruments were the developed class attendance
monitoring system with face recognition and a user satisfaction assessment form. Statistics for data analysis
included mean, standard deviation, and Chi-square.
The results of the research were as follows: 1) The web application program was developed
with PHP and OpenCV. The database system was MySQL. The developed program was consisted of
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2 sub-programs. One program was to construct a student face image database and the other was to monitor class
attendance through face images. 2) The appropriate efficiency of the developed class attendance monitoring
system with face recognition was 0.30, which showed the best efficiency of 0.00. 3) The users’ satisfaction
of the developed class attendance monitoring system was at 4.06 (high level) (S.D. = 0.16).
Keywords :

Image processing, face detection, face recognition

บทนา
สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรและนักศึกษาอยู่เป็นจานวนมากโดยเฉพาะในระดับอุ ดมศึกษา การระบุ
ตัวบุคคลจึงเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อนามายืนยันการมีตัวตนจริงของนักศึกษาในสถาบันการศึกษานั้น ๆ โดยระบบระบุตัวบุคคลที่มี
การนามาใช้ส่วนใหญ่เป็นบัตรบุคลากรหรือบัตรนักศึกษาที่ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล, รหัสบัตร, รหัสบาร์โค้ด (วิวัฒน์ ทวีทรัพย์,
2555 :1) การระบุตัวบุคคลโดยใช้บัตรแบบนี้ได้ถูกนามาใช้ในงานต่าง ๆ ในระหว่างการศึกษาในสถาบัน เช่น การเข้าชั้นเรียน
การติดต่อการลงทะเบียนเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา การเข้าห้องสอบ การยืมหรือคืนหนังสือห้องสมุด เป็นต้น แม้ว่า
บัตรนักศึกษาจะสามารถใช้ระบุตัวตนของนักศึกษาได้ แต่ขั้นตอนการตรวจความถูกต้องในทางปฏิบัติอาจเกิดความผิดพลาดได้
และไม่ยืดหยุ่นเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน หรือเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่มีอยู่เป็นจานวนมาก
การตรวจสอบจากอาจารย์หรือผู้ควบคุมอาจทาได้ไม่ทั่วถึง และอาจไม่สามารถจดจานักศึกษาได้หมดทุกคนทาให้เกิดปญญหา
ในการตรวจสอบ เช่น การลืมบัตรของนักศึกษา การแอบอ้างใช้บัตรของเพื่อนนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าชั้นเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรม
มาใช้ เพื่อให้มีการตรวจเช็คว่าเข้าเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรม ทาให้อาจารย์หรือผู้ควบคุมดูแลเกิดความสับสนในการตรวจสอบ
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาในแต่ละคน ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจทาเสียเวลาในการทากิจกรรมนั้น ๆ หรือสร้างความรู้สึกไม่ดี
ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอนในแต่ละคาบเรียนนั้นผู้สอนมีการตรวจสอบการเข้า ชัน้ เรียนของนักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่ง
ในชั้นเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนและเพื่อตรวจสอบนับเวลาเรียนของนักศึกษา ตามข้อบังคับการจัด
การศึกษาของสถาบัน การตรวจสอบการเข้าเรียนแบบเดิมนั้น ผู้สอนประจารายวิชาจะเรียกชื่อนักศึกษาแต่ละคน และให้
นักศึกษาตอบรับ วิธีการดังกล่าวนั้นทาให้เสียเวลาการสอนไป การตรวจสอบการเข้าเรียนในกรณีที่ในห้องมีนักศึกษาจานวนมาก
หรือทาให้นักศึกษามีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการเรียนวิชานั้น และในบางครัง้ อาจเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนได้
เช่น ผู้สอนลืมเรียกชื่อการเข้าเรียน นักศึกษาไม่ได้ยินเมื่อถูกเรียกชื่อ การเรียกชื่ อข้าม เป็นต้น
ปญจจุบันเทคโนโลยีการถ่ายภาพนิ่งหรือวีดีโอพัฒนาไปอย่างมาก การถ่ายภาพเป็นเรื่องง่ายสาหรับทุกคนกล้องถ่ายภาพ
สามารถหาได้ง่ายและมีมาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือเกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อ หรือมีอุปกรณ์ถ่ายภาพราคาถูกแต่ประสิทธิภาพสูง
ในท้องตลาด ดังนั้นถ้าใช้ภาพถ่ายหรือวีดีโอที่บันทึกไว้ในระหว่างการทากิจกรรมนั้น ๆ หรือในระหว่างการเรียนการสอนในชั้นเรียน
มาตรวจสอบและบันทึกผลการร่วมกิจกรรม หรือการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาในระบบฐานข้อมูลทะเบียนการเรียน
ของสถาบันได้ทันที จะช่วยลดความซ้าซ้อนการทางานของผู้กากับดูแลกิจกรรมนั้น ๆ และทาให้การทากิจกรรมไม่ถูกขัดจังหวะ
โดยการเช็คชื่อแบบเดิม ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกดีต่อการร่วมกิจกรรม และเป็นการพัฒนาให้นักศึกษามีสานึกจิตอาสา
ต่องานสาธารณะมากขึ้น ใบหน้าเป็นหนึ่งในลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ที่ง่ายต่อการใช้สาหรับการตรวจสอบระบุตัวบุคคล
เนื่องจากสามารถมองเห็นได้ง่าย ปลอมแปลงได้ยาก และอุปกรณ์เสริมทีจ่ าเป็นต้องใช้ในระบบมีเพียงอย่างเดียวคือกล้องถ่ายภาพ
ดังนั้นการรู้จาใบหน้าจึงเป็นวิธีการที่มีประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการรักษาความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด
การตรวจสอบและระบุตัวตนบุคคล นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้อย่างหลากหลาย (Jafri &
Arabnia, 2009 : 41-68)
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เทคนิคการรู้จาใบหน้า (Face recognition) เป็นเทคนิคส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีปญญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence)
มีประสิทธิภาพในการจดจาใบหน้าของบุคคล โดยทาการจดจาลักษณะใบหน้าของบุคคลโดยนาข้อมูลรูปภาพมาทาการหา
คุณลักษณะ (Feature) บนใบหน้าแล้วบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล จากนั้นทาการระบุตัวตนโดยการคานวณเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างข้อมูลใบหน้าปญจจุบันกับข้อมูลใบหน้าของบุคคลที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูล ในปญจจุบั นมีการนาเทคนิค
การรู้จาใบหน้าไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวตนอย่างแพร่หลาย ยกตัวอย่างเช่น งานตรวจสอบการเข้าทางาน
ของพนักงาน (Roshan, 2013 : 41) งานตรวจสอบหาบุคคลต้องสงสัย และงานรักษาความปลอดภัย (Liying & Yue, 2008 :
44-47) เป็นต้น ข้อดีของการยืนยันตัวตนด้วยเทคนิคการรู้จาใบหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับการยืนยันตัวตนด้วยวิธีการสแกนลายนิ้วมือ
(Taxila, 2009 : 164) การยืนยันตัวตนด้วย RFID (Arulogun, 2013 : 1-9) หรือการแสกน QR code (Masalha & Nael,
2014 : 76) คือ การใช้เวลาสาหรับยืนยันตัวตนที่รวดเร็วไม่เป็นภาระกับผู้ทาการยืนยันตัวตนและสามารถทาการยืนยันตัวตนได้
หลายคนในเวลาเดียวกัน จากข้อดีดังกล่าวจึงมีการนาเอาเทคนิคการรู้จาใบหน้า LBP มาประยุกต์ใช้ในระบบตรวจสอบนักศึกษา
เข้าชั้นเรียนด้วยเช่นกัน
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงนาเสนอแนวคิดการออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนด้วยภาพใบหน้า
ด้วยเทคนิค LBP เพื่อช่วยให้การบันทึกการเข้าชั้นเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น วัตถุประสงค์หลักของระบบตรวจสอบการเข้า
ชั้นเรียนด้วยภาพใบหน้า คือเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้สอนหรือผู้ควบคุมกิจกรรม และเพื่อเพิ่มความถูกต้องของการบันทึก
การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการตรวจสอบเข้าชั้นเรียนด้วยภาพใบหน้า
2. เพี่อศึกษาประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบเข้าชั้นเรียนด้วยภาพใบหน้า
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการตรวจสอบเข้าชั้นเรียนด้วยภาพใบหน้า
กรอบแนวคิด
ในการวิจัย ประสิทธิภาพระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนด้วยภาพใบหน้าโดยใช้เทคนิคแอลบีพี มีกรอบแนวคิด
หลักการทฤษฎีที่นามาใช้ในการวิจัย คือวิธีการตรวจสอบภาพใบหน้าด้วยโมเดลพื้นฐานตามแบบจาลอง Haar-cascade
(Viola & Jones, 2001: 1-9) และวิธีการรู้จาใบหน้าด้วยเทคนิค LBP (Ahonen, Haddid & Pietikainen, 2006) เพื่อสร้าง
ระบบการค้นคืนภาพใบหน้าโดยใช้เทคนิคแอลบีพี ซึ่งเป็นตัวแปรต้น ได้ตัวแปรตาม คือ 1) ประสิทธิภาพระบบตรวจสอบ
การเข้าชั้นเรียนด้วยภาพใบหน้าโดยใช้เทคนิคแอลบีพี และ 2) ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบด้วยแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (LiKert, 1967 : 90-95) ดังภาพประกอบ 1
-ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสาหรับการ
ตรวจสอบเข้าชั้นเรียนด้วยภาพใบหน้าด้วย
- โมเดลพื้นฐานตามแบบจาลอง Haar-cascade
- วิธีการรู้จาใบหน้าด้วยเทคนิค LBP

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

- ประสิทธิภาพระบบการรู้จาใบหน้าด้วยเทคนิค
LBP
- ความพึงพอใจผู้ใช้ระบบการตรวจสอบ
เข้าชั้นเรียนด้วยภาพใบหน้าด้วยแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ตามวิธีของลิเคิร์ท
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิ ทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 9042113 คอมพิวเตอร์
และการรู้เท่าทันในยุคดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 98 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่าง
ทุกคนมีทักษะพื้นฐานการใช้อินเทอร์เน็ต อัพโหลดภาพและการใช้กล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์มือได้เป็นอย่างดี
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนด้วยภาพใบหน้าโดยเทคนิค LBP พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยเป็นโปรแกรม
แบบเว็บแอปพลิเคชัน พัฒนาด้วยโปรแกรมภาษา PHP โมดูลจัดการภาพแบบรหัสเปิด OpenCV และระบบฐานข้อมูล MySQL
โปรแกรมมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้ จัดการข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลภาพใบหน้านักศึกษา ข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา และข้อมูล
การเข้าชั้นเรียน สร้างฐานข้อมูลภาพใบหน้านักศึกษา ประมวลผลการรู้จาภาพใบหน้านักศึกษา และการค้นคืนภาพใบหน้า
นักศึกษา
2.2 แบบประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการตรวจสอบเข้าชั้นเรียนด้วยภาพใบหน้า โดยการใช้
แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน คือส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (LiKert, 1967 : 90-95) ประกอบด้วย
ข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเป็นแบบคาถามปลายเปิด (Open ended question)
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 5 ระดับ ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบ มากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบ มาก
3 คะแนน หมายถึง ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบ ปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบ น้อย
1 คะแนน หมายถึง ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบ น้อยที่สุด
3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ได้นาวิธีการตรวจสอบภาพใบหน้าด้วยโมเดลพื้นฐานตามแบบจาลอง Haar-cascade
(Viola & Jones, 2001: 1-9) และวิธีการรู้จาใบหน้าด้วยเทคนิค LBP (Ahonen, Haddid & Pietikainen, 2006) เพื่อสร้าง
ระบบการค้นคืนภาพใบหน้าที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้
3.1 ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสาหรับบันทึกกิจกรรมในชั้นเรียน ประกอบด้วย ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลภาพ
ใบหน้า ข้อมูลกิจกรรมในชั้นเรียน และข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมชั้นเรียนของนักศึกษา
3.2 การเตรียมฐานข้อมูลภาพใบหน้านักศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
คอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันในยุคดิจิทัล ในภาคเรียนที่ 2/2561 จานวน 98 คน ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) ให้นักศึกษาแต่ละคนทาการถ่ายภาพใบหน้าของตัวเองด้วยกล้องบนโทรศัพท์มือถือ โดยภาพใบหน้า
นักศึกษาแต่ละคนนั้นมีจานวนอย่างน้อย 5 ภาพ ประกอบด้วย ภาพหน้าตรง ภาพหน้าด้านซ้าย ภาพหน้าด้านขวา ภาพก้มหน้า
และภาพหน้าเงย ซึ่งเป็นการถ่ายภาพในเวลาที่ใกล้เคียงกันโดยใช้แสงธรรมชาติภายในห้องเรียน มีขนาดความละเอียดของภาพ
ที่เท่ากัน โดยแต่ละภาพมีป้ายชื่อกากับ (Label) เป็นรหัสประจาตัว
2) ให้นักศึกษาแต่ละคนอัพโหลดภาพใบหน้าเข้าสู่ระบบ เพื่อใช้สาหรับเป็นฐานข้อมูลภาพใบหน้านักศึกษา
โดยใช้โปรแกรมภาษา PHP ไลบรารี OpenCV และ โมเดล HAAR-Cascades สาหรับการหาภาพใบหน้า (Face Detection)

Journal of Roi Et Rajabhat University
Volume 14 No.1 January - April 2020

151

3) เมื่อได้ภาพใบหน้านักศึกษาครบทุกคนแล้วนาภาพใบหน้าทุกไฟล์มาทาการสอน (Training) โดยใช้เทคนิค
LBP สาหรับการเรียนรู้ใบหน้าและสร้างป้ายชื่อ ผลลัพธ์ที่ได้ในขั้นตอนนี้คือ
(1) ไฟล์โมเดลภาพใบหน้าของนักศึกษาทุกคนจานวน 1 ไฟล์ (HAAR-Cascades XML)
(2) ไฟล์ภาพใบหน้าของนักศึกษาทุกคนบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ภาพใบหน้าของนักศึกษาแต่ละคน และ
(3) ไฟล์รูปภาพต้นฉบับของนักศึกษาทุกคนบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ภาพต้นฉบับของนักศึกษาแต่ละคน
3.3 การค้นคืนภาพใบหน้า ทาการออกแบบโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน เพื่ออัพโหลดภาพนักศึกษาเข้าไปใน
ระบบเพื่อตรวจสอบการเข้าชั้นในแต่ละครั้ง มีขั้นตอนดังนี้
1) ผู้สอนหรือนักศึกษาถ่ายภาพในชั้นเรียนที่เห็นใบหน้านักศึกษาที่เข้าเรียน ซึ่งอาจจะเป็นภาพคนเดียว
หรือหลายคนในภาพเดียวกัน
2) อัพโหลดภาพที่ได้เข้าสู่ระบบ
3) โปรแกรมค้นหาภาพใบหน้าโดยใช้โปรแกรมภาษา PHP ไลบรารี OpenCV และโมเดล HAAR-Cascades
4) นาภาพใบหน้าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลภาพใบหน้าในฐานข้อมูล (HAAR-Cascades XML)
ด้วยเทคนิค LBP ถ้าพบข้อมูลจะได้ป้ายกากับชื่อ (Label) เป็นรหัสนักศึกษาแล้วนารหัสนักศึกษามาตรวจสอบกับทะเบียน
การเรียนและบันทึกผลการเข้าชั้นเรียน
3.4 ประเมินประสิทธิภาพการทางานของระบบ โดยการวัดค่าความมั่นใจ (Confidence) หรือค่าประสิทธิภาพ
จากการตรวจสอบภาพใบหน้าที่ถูกต้องของภาพที่นาเข้าไปตรวจสอบกับภาพใบหน้าในฐานข้อมูลโดยใช้เทคนิค LBP ให้ผลลัพธ์
ที่ถูกต้องในระดับใดตามค่าประสิทธิภาพที่แสดงออกมาจากการค้นคืน โดยกาหนดค่าประสิทธิภาพดีที่สุด คือ 0.00 หมายถึง
เป็นภาพที่ค้นพบในฐานข้อมูลแล้วได้ค่าความเหมือนกับภาพที่นาเข้าไปค้นคืนมากที่สุด ในการวิจัยครั้งนี้พิจารณาค่าประสิทธิภาพ
ระหว่าง 1.00 ถึง 0.00 โดยมีค่าลดลงทีละ 0.05
เทคนิค LBP แบ่งการทางานเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการประมวลผลก่อนและขั้นตอนทดสอบ
สาหรับขั้นตอนการประมวลผลก่อน เริ่มจากการแปลงชุดภาพข้อมูลสาหรับการรู้จาแต่ละพิกเซลเป็นค่า LBP ด้วยสมการที่ (1)
(1)
เมื่อ (XC,YC) แทนตาแหน่งพิกเซลที่สนใจ มีค่าเท่ากับ ic,ip แทนค่าในพิกเซลรอบข้างพิกเซลที่สนใจ
(XP,YP) มีจานวนทั้งหมด P จุด โดยหาตาแหน่งของพิกเซลรอบข้างที่มีรัศมีเท่ากับ R ได้ด้วยสมการที่ (2)

(2)

และ

𝑓𝑓(𝑥𝑥) แทนฟญงก์ชั่นดังแสดงในสมการที่ (3)

𝑓𝑓(𝑥𝑥)
=

0, 𝑥𝑥 ≥ 0
1, 𝑥𝑥 < 0

(3)
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จากนั้นทาการแบ่งรูปภาพเป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ขนาดเท่ากันแล้วจึงคานวณ
หาค่าฮีสโตแกรมของแต่ละพื้นที่ที่แบ่งไว้ สาหรับขั้นตอนการทดสอบในเทคนิค LBP กระทาโดยนาภาพที่จะทดสอบมาคานวณ
ค่า LBP แล้วแบ่งรูปภาพเป็นส่วน ๆ พร้อมคานวณหาค่าฮีสโตแกรมของแต่ละพื้นที่ที่แบ่งไว้ จากนั้นคานวณหาไคล์สแคว
(Chi-square) ระหว่างภาพค้นหา (Un-know data) กับภาพในฐานข้อมูล (Training data) แล้วแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็น
ค่าประสิทธิภาพของการค้นคืนภาพ
สรุปผล
1. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสาหรับบันทึกกิจกรรมในชั้นเรียน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การสร้างฐาน
ข้อมูลภาพ และโปรแกรมส่วนของผู้ใช้ระบบ ดังแสดงในภาพประกอบ 1
ถ่ายภาพ/จัดหา ภาพที่จะทา

ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (UI)

เป็นฐานข้อมูลภาพ

-นาเข้าภาพ (Example)
ภาพผลลัพธ์จากการค้นคืน

Face detection

Face recognize

Face detection

หาตาแหน่งภาพ

Face recognize

ฐานข้อมูลภาพและ
ป้ายชื่อภาพ
ภาพประกอบ 1 โปรแกรมสาหรับบันทึกกิจกรรมในชั้นเรียนและรูปแบบการค้นคืนภาพ
จากภาพประกอบ 1 โปรแกรมส่วนงานสร้างฐานข้อมูล ทาหน้าที่ในการสร้างฐานข้อมูลด้วยวิธีพื้นฐานของ
การจาลองรูปแบบ Haar-cascade ร่วมกับ LBP ซึ่งในขั้นตอนนี้จะได้ป้ายชื่อกากับภาพใบหน้าของนักศึกษาในฐานข้อมูล
ในรูปแบบไฟล์โมเดลภาพใบหน้านักศึกษาแต่ละคน และไฟล์โมเดลภาพใบหน้าของนักศึกษาทุกคน และเมื่อต้องการตรวจสอบ
การเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา จะทาการนาภาพเข้าระบบและใช้วิธีพื้นฐานของการจาลองรูปแบบ Haar-cascade ร่วมกับ LBP
เพื่อหาภาพใบหน้าแล้วนาไปเปรียบเทียบค่า ในฐานข้อมูลจะได้ตาแหน่งที่ต้องการค้นหาแล้วแสดงผลออกมาทางจอภาพ
เป็นภาพในฐานข้อมูลและค่าประสิทธิภาพการค้นหา
2. ฐานข้อมูลภาพใบหน้าและการค้นคืนภาพใบหน้า ได้ฐานข้อมูลใบหน้านักศึกษา ที่บันทึกไว้ในระบบและไฟล์
โมเดลสาหรับการค้นคืนภาพ โปรแกรมสาหรับบันทึกภาพในฐานข้อมูลและโปรแกรมสาหรับการค้นหาภาพใบหน้า พัฒนาขึ้น
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ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคือ วิธีการพื้นฐาน HARR ใช้สาหรับการตรวจสอบภาพ
ใบหน้า (Face Detection) LBP ใช้สาหรับการรู้จาภาพใบหน้า OpenCV และ PHP เป็นเครื่องมือสาหรับการพัฒนาโปรแกรม
เพื่อบันทึกภาพใบหน้าลงในฐานข้อมูลและการค้นหาภาพใบหน้าในฐานข้อมูล ดังแสดงในภาพประกอบ 2 ภาพประกอบ 3
และภาพประกอบ 4 ตามลาดับ
2.1 ฐานข้อมูล ใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL เป็นเครื่องมือในการสร้างฐานข้อมูล ได้ตาราง
ฐานข้อมูลดังแสดงในภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 2 แสดงตารางข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูล
2.2 โปรแกรมสาหรับอัพโหลดภาพนักศึกษาเพื่อบันทึกในฐานข้อมูลและการค้นคืนภาพใบหน้า พัฒนาขึ้น
ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ดังแสดงในภาพประกอบ 3 และ ภาพประกอบ 4

ภาพประกอบ 3 แสดงการบันทึกข้อมูลภาพใบหน้า
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ภาพประกอบ 4 แสดงการค้นคืนภาพ
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการทางานของระบบ โดยการใช้ภาพใบหน้านักศึกษาเพื่อค้นคืนภาพใบหน้า
ในฐานข้อมูลแล้วแสดงผลค้นคืนออกมา เพื่อเป็นการทดสอบระบบที่ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษา กลุ่มตัวอย่างจานวน 98 คน ทาการบันทึก
ภาพใบหน้าในการเข้าชั้นเรียน เพื่อตรวจสอบการทางานของระบบตรวจสอบใบหน้ากับฐานข้อมูลและการประมวลผล
การเข้าชั้นเรียน พบว่าระบบสามารถตรวจสอบใบหน้าได้อย่างถูกต้องและให้ผลลัพธ์ของการสรุปผลการเข้าชั้นเรียนได้
อย่างถูกต้อง ซึ่งในการค้นคืนภาพแต่ละครั้งของการทดสอบมีค่าผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องคือ ค่าประสิทธิภาพ หรือค่าความมั่นใจ
(Confidence) จานวนภาพที่ค้นคืนได้ จานวนภาพที่ถูกต้องหรืภาพเป้าหมาย และจานวนภาพคนอื่นหรือภาพไม่ถูกต้อง
ผลการประเมินประสิทธิภาพการทางานของระบบได้ค่าประสิทธิภาพที่เหมาะสมสาหรับการค้นคือ 0.30 ซึ่งค่าประสิทธิภาพ
ดีที่สุดคือ 0.00 ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 ผลประสิทธิภาพการทางานของระบบ
ค่าประสิทธิภาพ
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30*
0.35
0.40
0.45
0.50

ภาพที่ค้นคืนได้
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4

ภาพเป้าหมาย
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

ภาพคนอืน่
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
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ตาราง 1 (ต่อ)
ค่าประสิทธิภาพ
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00

ภาพที่ค้นคืนได้
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9

ภาพเป้าหมาย
2
2
2
3
2
3
2
1
2
2

ภาพคนอืน่
3
3
4
3
5
4
6
7
7
7

จากข้อมูลตาราง 1 เมื่อได้ค่าประสิทธิภาพการค้นคืนภาพด้วยเทคนิค LBP จากค่า 1.00 ถึง 0.00 ลดลงทีละ
0.05 พบว่า เมื่อค่าประสิทธิภาพที่ 0.45 ผลการค้นคืนได้ภาพจากฐานข้อมูลที่ใกล้เคียงกับภาพที่ นาเข้าไปค้นหาจานวน 3 ภาพ
แบ่งเป็นภาพของนักศึกษาที่ค้นคืนจานวน 2 ภาพ และภาพของนักศึกษาคนอื่นจานวน 1 ภาพ ซึ่งยังไม่มีความถูกต้อง
เมื่อค่าประสิทธิภาพที่ 0.40 และ 0.35 ผลการค้นคืนได้ภาพจากฐานข้อมูลที่ใกล้เคียงกับภาพที่นาเข้าไปค้นหาจานวน 2 ภาพ
เป็นภาพของนักศึกษาที่ค้นคืนทั้ง 2 ภาพ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เมื่อค่าประสิทธิภาพที่ 0.30 ผลการค้นคืนได้ภาพจากฐานข้อมูล
ที่ใกล้เคียงกับภาพที่นาเข้าไปค้นหาจานวน 1 ภาพ และเป็นภาพของนักศึกษาที่ต้องการค้นคืน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเมื่อ
ค่าประสิทธิภาพที่ 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 และ 0.00 ผลการค้นคืนได้ภาพจากฐานข้อมูลที่ใกล้เคียงกับภาพที่นาเข้าไป
ค้นหาจานวน 1 ภาพและเป็นภาพของนักศึกษาที่ต้องการค้นคืน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง จึงสรุปได้ว่าค่าประสิทธิภาพที่เหมาะสม
สาหรับการค้นคืนภาพใบหน้าด้วยเทคนิค LBP คือ 0.30 ซึ่งเป็นค่าประสิทธิภาพที่มีค่ามากสุดที่ได้ผลการค้นคืนที่ถูกต้องและได้
ผลลัพธ์ออกมาภาพเดียว ดังนั้นเมื่อทาการค้นคืนภาพใบหน้าแล้วผลการค้นคืนภาพใบหน้าได้ค่าประสิทธิภาพระหว่าง 0.00 0.30 แสดงว่าค้นพบภาพใบหน้านักศึกษาที่ต้องการในฐานข้อมูล
4. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ การประเมินระบบจะให้กลุ่มตัวอย่างจานวน 98 คน ตอบแบบสอบถาม
ที่มีการกาหนดระดับของความพึงพอใจในหัวข้อการประเมินเป็น 1 (น้อยที่สุด) ถึง 5 (มากที่สุด) ผลการประเมินแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 ผลการความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนด้วยภาพใบหน้า
รายการประเมิน
1.ความดึงดูดใจของผู้ใช้
2. ความง่าย (User Friendly) ของการใช้งานของระบบ
3. ความถูกต้องของระบบ
4. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ

ค่าเฉลี่ย
X

4.23
4.05
3.96
4.15

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
0.54
0.23
0.62
0.57

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตาราง 2 (ต่อ)
รายการประเมิน
5. ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
6. การนาระบบมาใช้ประโยชน์
รวม

ค่าเฉลี่ย
X

3.92
4.03
4.06

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
0.47
0.71
0.16

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก

ผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบตรวจสอบการร่วมกิจกรรมด้วยภาพใบหน้า โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16 เรียงลาดับจากมากไปน้อยในสามลาดับแรก
พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบตรวจสอบการร่วมกิจกรรมด้วยภาพใบหน้า เรื่อง ความดึงดูดใจของผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.23 (ระดับมาก) รองลงมาคือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 (ระดับมาก) และลาดับสุดท้าย
คือ เรื่องความง่าย (User Friendly) ของการใช้งานของระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 (ระดับมาก)
อภิปรายผล
1. การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสาหรับการตรวจสอบเข้าชั้นเรียนด้วยภาพใบหน้า จาเป็นที่จะต้องออกแบบ
และพัฒนาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่มีใช้กันอยู่แล้ว คือ ระบบทะเบียนการเรียนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ข้อมูลการเข้าชั้นเรียน ซึ่งสามารถนาข้อมูลเหล่านั้น
มาใช้ประโยชน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องนาเข้าข้อมูลใหม่ แต่เพื่อให้สามารถรองรับระบบการตรวจสอบเข้าชั้นเรียนด้วยภาพใบหน้าได้
จะต้องออกแบบฐานข้อมูลให้สามารถจัดเก็บภาพใบหน้านักศึกษาได้ทั้งที่เป็นภาพใบหน้าในรูปแบบไฟล์ (System file)
และรูปแบบฐานข้อมูล (Image type) รวมทั้งการจัดเก็บไฟล์โมเดลภาพใบหน้านักศึกษาทุกคนไว้ เพื่อให้สามารถนาไปใช้งาน
ในด้านอื่น ๆ อีกต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับหลักการออกแบบระบบฐานข้อมูลในสถานศึกษา ในส่วนของการออกแบบส่วนสาหรับ
ผู้ใช้งานนั้นเป็นแบบ เว็บแอปพลิเคชันทาให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย เนื่องจากมีความสามารถในการใช้เว็บแอปพลิเคชันอื่น ๆ
อยู่แล้ว และเมื่อทาการปรับโปรแกรมก็สามารถปรับปรุงได้ทันทีที่จุดเดียว สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phankokkruad and
Jaturawat (2015 : 162-166) กล่าวถึงการทดสอบประสิทธิภาพ ของการส่งสัญญาณข้อมูลสาหรับการตรวจจับและระบุตัวตน
โดยใช้ Haar cascades ในการตรวจจับใบหน้า ซึ่งได้ทดลองไว้ว่าสามารถตรวจจับใบหน้าในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อยได้
จากข้อมูลในงานวิจัยดังกล่าวทาให้ทราบว่า Haar cascade สามารถตรวจจับใบหน้าได้แม้กระทั่งในสถานที่ ที่มีแสงน้อย
และเหมาะที่นามาประยุกต์ใช้ ในงานวิจัยนี้ นอกจากนี้งานวิจัยดังกล่าวได้พัฒนาระบบที่ใช้ในการยืนยันตัวตน ผ่านระบบ
เว็บแอปพลิเคชันซึ่งสะดวกและสามารถนาไปใช้ในห้องเรียนต่าง ๆ ได้ง่าย เพียงแต่ระบบที่พัฒนาจาเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายตลอดเวลา เพื่อยืนยันตัวตนจึงมีข้อจากัดในการนาไปใช้งานภายในห้องเรียนที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุม
และได้ทาการทดสอบประสิทธิภาพการระบุตัวตน จากการทดลองพบว่า LBPH recognition ให้ค่าความแม่นยาที่มากที่สุด
โดยในงานวิจัยได้ทาการทดสอบประสิทธิภาพในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับจานวนรูปภาพ และการปรับค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม
ในการรู้จาและระบุตัวตนเพิ่มเติม
2. ประสิทธิภาพการทางานของระบบ การใช้วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบภาพใบหน้านักศึกษาโดยใช้ HAAR
และ LBP ร่วมกับ OpenCV และ PHP นั้นเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีการตรวจสอบภาพใบหน้า การรู้จาภาพใบหน้า
ไลบรารีคอมพิวเตอร์วิชันแบบรหัสเปิดและโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ PHP ที่เป็นแบบรหัสเปิด ทาให้การประมวลผลภาพ
ผ่านระบบเว็บสามารถทางานได้ง่ายขึ้น ผลลัพธ์ประสิทธิภาพในการทางานนั้นได้ค่าคะแนนประสิทธิภาพที่เหมาะสม 0.30
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โดยมีค่าประสิทธิภาพระหว่าง 0.00–0.30 ที่ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้จริงด้วยเทคนิคและวิธีการที่นามาใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากการประมวลผลภาพใบหน้านั้นอาจจะมีความจาเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะสาหรับการ
ประมวลผลภาพ รวมทั้งอาจติดตั้งเครื่องมือสาหรับการประมวลผลภาพที่ห้องเรียนแต่ละห้องที่จัดการเรียนการสอนด้วย
แต่ด้วยวิธีการแบบนี้ทาให้ลดค่าใช้จ่ายได้ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ได้ต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ ภัคภัทร นาอุดม และ ไพชยนต์ คงไชย (2561 : 92) การพัฒนาระบบตรวจสอบนักศึกษาเข้าเรียน
ด้วยวิธีการรู้จาใบหน้าที่มีความถูกต้องสูง และมีระบบกลไกที่ทาให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ง่าย โดยพบว่า LBPH
recognition มีความถูกต้องในการระบุตัวตนสูงถึง 94.21 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาวิธีการแสดงผลการตรวจสอบ
แบบเรียลไทม์บนเว็บแอปพลิเคชันเพื่อให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบและแจ้งแก้ไขในกรณีที่มีผลการตรวจสอบผิดพลาด
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการตรวจสอบเข้าชั้นเรียนด้วยภาพใบหน้าอยู่ในระดับดีมากนั้น คงเนื่องมาจาก
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นระบบการจัดการศึกษาทางเลือก ให้ผู้เรียนมีความอยากเรียนด้วยความตั้งใจของผู้เรียน
มิใช่เป็นการบังคับให้มาเรียน ควรให้นักศึกษาเข้าเรียนด้วยความสมัครใจ การตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าชั้นเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรม
แบบอ่านรายชื่อทีละคนเสมือนเป็นการบังคับให้ร่วมทากิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งต่างจากการตรวจสอบการเข้า ชั้นเรียนหรือเข้าร่วม
กิจกรรมแบบใช้ภาพนามาตรวจสอบภายหลังนั้น ทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกที่ดีต่อกิจกรรมนั้น ๆและรวมทั้งไม่เสียเวลา
ในการเรียกรายชื่อทีละคน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัศรุณ บินโหรน (2556 : 59) การพัฒนาต้นแบบระบบบันทึกเวลา
ปฏิบัติงานโดยใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ใช้เทคนิคในการพัฒนาประกอบด้วย การใช้จีพีเอสในการระบุสถานที่ในการบันทึกเวลา
โดยอาศัยความสามารถของเว็บบริการทางภูมิศาสตร์กูเกิล การตรวจสอบบุคคลโดยใช้ภาพใบหน้า โดยอาศัยความสามารถ
ของเว็บบริการตรวจสอบใบหน้าไอคิวเอนจินส์และคูอาบา พบว่าความพึงพอใจด้านการใช้งานอยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนน
เฉลี่ยรวม คือ 4.53 โดยประเด็นข้อคาถามที่มีระดับคะแนนสูงสุดคือระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน มีระดับคะแนน 4.80
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
การวิจัยในครั้งนี้เป็นดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนใช้ในการตรวจสอบรายชือ่ นักศึกศึกษาเข้าชั้นเรียน ในการเตรียมการ
นาไปใช้งานจริง ควรพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้
1.1 การจัดเตรียมฐานข้อมูลภาพใบหน้านักศึกษาควรให้นักศึกษาใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายรูปใบหน้านักศึกษา
ในชั้นเรียนปกติที่เรียนจริงเพื่อให้ภาพที่บันทึกในฐานข้อมูลมีความใกล้เคียงกับภาพที่จะนาเข้าไปตรวจสอบในภายหลังมากที่สุด
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดเมื่อทาการตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน
1.2 การตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนโดยผู้สอนให้ผู้สอนถ่ายภาพที่มีนักศึกษาหลายคนในภาพเดียวกันในชั้นเรียน
เพื่อลดเวลาการอัพโหลดภาพนักศึกษาทีละคน หรือทาการติดตั้งกล้องเพื่อถ่ายภาพนัก ศึกษาที่เดินเข้าชั้นเรียนอัตโนมัติแล้ว
อัพโหลดภาพเข้าระบบตรวจสอบเข้าชั้นเรียน
1.3 การตรวจสอบภาพใบหน้านักศึกษาแต่ละคนโดยการให้อัพโหลดภาพนักศึกษาเพื่อนาไปตรวจสอบที่เซิร์ฟเวอร์
ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างใช้เวลามากในการประมวลผล ดังนั้นเพื่อลดเวลาการประมวลผลควรให้มีระบบคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ที่สามารถประมวลผลภาพใบหน้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถทางานได้เร็วขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
การทาการวิจัยครั้งต่อไปควรพิจารณาในประเด็นการใช้ภาพวิดีโอจากระบบกล้องวงจรปิดของสถาบันการศึกษา
แทนภาพถ่ายที่ต้องอัพโหลดเข้าไปในระบบ เพื่อให้ระบบสามารถทางานได้ง่ายขึ้น และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบ
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสถาบันการศึกษาต่อไป
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