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บทคัดย่อ 

การพัฒนาระบบวิเคราะห์ใบหน้าลงชื่อปฏิบัติงานด้วยใบหน้าของบุคลากรแขวงทางหลวงชนบทราชบุรีมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความต้องการของระบบวิเคราะห์ใบหน้าลงชื่อปฏิบัติงานด้วยใบหน้าของบุคลากรแขวง
ทางหลวงชนบทราชบุรี 2) เพื่อพัฒนาระบบการพัฒนาระบบวิเคราะห์ใบหน้าลงชื่อปฏิบัติงานด้วยใบหน้าของบุคลากร
แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 3) เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบลงชื่อปฏิบัติงานด้วยใบหน้าของบุคลากรแขวงทาง-หลวงชนบท
ราชบุรี 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบวิเคราะห์ใบหน้าลงชื่อปฏิบัติงานด้วยใบหน้าของบุคลากรแขวงทางหลวง
ชนบทราชบุรี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานสัญญาจ้างแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี จำนวน 30 คน ซ่ึง
คัดเลือกมาด้วยวิธีเจาะจง (Purposive sampling) จากกลุ่มประชากรทั้งหมด 33 คน  เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบประเมิน
ประสิทธิภาพ แบบสอบถามความพึงพอใจและระบบ ได้ทำการทดสอบวิธีการรู้จำใบหน้าจากเทคนิค Local Binary 
Pattern Histograms (LBPH) recognition เพื่อนำไปใช้กับระบบที่พัฒนา พบว่า LBPH recognition มีความถูกต้องในการระบุ
ตัวตน สูงถึง 71.4 เปอร์เซ็นต์ และนำไปทดลองกับสภาวะความสว่างของแสงไฟ 3 สภาวะ คือ สว่างมากเปิดไฟทุกดวง สว่าง
น้อยเปิดไฟบางดวง ปิดไฟ จากนั้นได้นำระบบมาประเมินประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจกับกลุ่มทดลอง 
 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของระบบลงชื่อปฏิบัติงานด้วยใบหน้าของบุคลากรแขวงทางหลวงชนบท โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.19, S.D. = 0.29) และความพึงพอใจของระบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.76, S.D. = 0.10) แสดง
ให้เห็นว่า มีความเหมาะสมสามารถนำไปใช้งานในระดับมาก ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานของวิจัยท่ีตั้งไว้ 
คำสำคัญ: ระบบวิเคราะห์ใบหน้า, ระบบลงช่ือปฏิบัติงาน, ใบหน้า, บุคลากร 
 

ABSTRACT 
 

 The development system of face recognition for working participants: case study of 
Department of Ratchaburi Rural Roads, Ratchaburi aimed 1) to study the development system for face 
recognition of participants from study area, 2) to improve the development system for face recognition 
of participants from study area, 3) to discover the efficiency of the development system for face 
recognition of participants from study area, 4) to study the satisfaction of participants after applying the 
development system. The group of purposive sampling (n=30) participants were selected from 
Department of Ratchaburi Rural Roads, Ratchaburi. The main tools of the development system were 
the effectiveness evaluation, questionnaire, and improving system. Technique of Local Binary Pattern 
Histograms (LBPH) recognition for face recognition was tested. The accuracy of technique for face 
recognition was 71.4%. The three conditions of light brightness were highly brightness with all lights, 
softly brightness with some lights, and no lights. Subsequently, the effectiveness evaluation and 
questionnaire with participants to improve the development system were applied. The results showed 
that the effectiveness of the development system of face recognition was highly satisfied in a mean 
value of 4.19 and 0.29 of standard deviation. Satisfaction of the development system was high level, 
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in a value of 3.76 and 0.1 of standard deviation. These results showed that this system has been applied 
appropriately. Besides, the results followed the hypothesis of this study.  
Keywords: The development system of face recognition, working participants, face recognition, 
participants 
 
บทนำ 
 
  ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ และรูปแบบการใช้
ชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก โดยการพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยหลายรูปแบบ รวมถึงการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ 
เอไอ ยังคงเป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของทั้งไทยและต่างประเทศต่อการนำมาประยุกต์ใช้กันแพร่หลาย  “เทคโนโลยีตรวจสอบ
และจดจำใบหน้า” เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบุ และยืนยันอัตลักษณ์บุคคลด้วยความรวดเร็ว แม่นยำ ปัจจุบันมี
การนำเทคโนโลยี Face Recognition มาใช้ด้านต่าง ๆ ทั้งระบบรักษาความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ เพ่ือ
สร้างประสบการณ์และต่อยอดในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมต่อไป   (ธัชกรณ์ วชิระมน, 2562) 
  จากที่ผู้วิจัยได้ทำการดูรายงานการลงชื่อปฏิบัติงานและไปทำแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างของบุคลากร
แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี จำนวน 30 ท่าน พบว่า ร้อยละ 56.67% มีปัญหาในการลงชื่อปฏิบัติงาน เนื่องจากมีภารกิจ
เร่งด่วนในช่วงเช้า จนทำให้บุคลากรบางท่านขาดการลงชื่อปฏิบัติงานโดยเฉพาะบุคลากรที่เป็นลูกจ้างรายวันมีผลกระทบ
คือ 1.ไม่สามารถต่อสัญญาจ้างได้เนื่องจากไม่ได้ลงชื่อปฏิบัติงานตามวันเวลาราชการ 2.ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้
ตรงตามกำหนดเนื่องจากลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน อีกทั้งยังส่งผลต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลลง
ลายมือชื่อปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ไม่สอดคล้องกับมาตราการลดใช้กระดาษของกรมทางหลวงชนบท ใน
งานวิจัยครั้งนี้จึงเลือกใช้วิธีการรู้จำใบหน้าจากเทคนิค Local Binary Pattern Histograms (LBPH) recognition เพื่อดึง
คุณสมบัติใบหน้าของภาพใบหน้าที่มีความซับซ้อนในการคำนวณต่ำมาก ด้วยการคำนวณพิกเซลพื้นที่ใกล้เคียงของฮิสโตแกรม 
ทำให้สามารถดึงคุณสมบัติใบหน้าท่ีมีคุณภาพออกมาเพ่ือรับรู้การจดจำใบหน้า (Md Hannan et al, 2019, pp.395-415) ท่ี
มีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนมากข้ึน  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการระบบวิเคราะห์ใบหน้าลงชื่อปฏิบัติงานด้วยใบหน้าของบุคลากรแขวงทางหลวง-
ชนบทราชบุรี เพ่ือให้มีวิจัยในคร้ังนี้มีหลักฐานยืนยันตัวตนของบุคลากรมีคุณภาพมากขึ้นและแก้ปัญหาในข้างต้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาความต้องการของระบบวิเคราะห์ใบหน้าลงชื่อปฏิบัติงานด้วยใบหน้าของบุคลากรแขวงทางหลวง-
ชนบทราชบุร ี

2. เพ่ือพัฒนาระบบการพัฒนาระบบวิเคราะห์ใบหน้าลงชื่อปฏิบัติงานด้วยใบหน้าของบุคลากรแขวงทางหลวง-
ชนบทราชบุร ี

3. เพ่ือหาคุณภาพของระบบลงชื่อปฏิบัติงานด้วยใบหน้าของบุคลากรแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี  
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบวิเคราะห์ใบหน้าลงชื่อปฏิบัติงานด้วยใบหน้าของบุคลากรแขวงทาง
หลวงชนบทราชบุรี 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 

1) กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 1 วิธีการดำเนินการวิจัย 
      
 2) ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 
 2.1) การวิเคราะห์ระบบ  
           2.1.1) ศึกษาสภาพปัญหา โดยการจัดทำแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างเพื ่อทำการสัมภาษณ์
บุคลากรแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี เพื่อใช้ในการสอบถามถึงปัญหาของลงลายมือชื่อเข้าปฏิบัติงาน และจากแบบ
สัมภาษณ์นี้ยังมีการสอบถามความต้องการของระบบวิเคราะห์ใบหน้าลงชื่อปฏิบัติงานด้วยใบหน้าของบุคลากรแขวงทาง
หลวงชนบทราชบุรี ที่ผู้วิจัยจะพัฒนาขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ตอบสนองความต้องการของบุ
คลาการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรีได้  
 
ตารางท่ี 1 ประเด็นปัญหาและความต้องการของบคุลกากรแขวงทางหลวงชนบทราชบุร ี ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 
 

ประเด็นปัญหา ความต้องการ 
    1. บุคลากรลืมเซ็นชื่อเข้าปฏิบัติงาน 
    2. เจ้าหน้าที่จัดการเก็บเอกสาร การเซ็นชื่อเข้างาน 
เก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบเอกสาร 
    3.แขวงทางหลวงชนบทราชบรุี ไม่มีเทคโนโลยี
ตรวจสอบใบหน้า 

1. ลงชื่อปฏิบัติงานด้วยวิธีอ่ืน กรณีลืมเซ็นชื่อ 
2. เก็บข้อมูลในแบบไฟล์ Excel เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตราการประหยัดกระดาษ  
3. เทคโนโลยีตรวจสอบใบหน้าบุคลากร 

 
 จากตารางท่ี 1 ผู้วิจัยพบว่าประเด็นปัญหาของบุคลากรแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนำข้อมูล
ที่ได้มาสรุประบบวิเคราะห์ใบหน้าลงชื่อปฏิบัติงานด้วยใบหน้าของบุคลากรแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากรแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี ต่อไป 
 
           2.2.2)  การวิเคราะห์ระบบ ขอบเขตของระบบและคุณสมบัติต่อการใช้งานประกอบด้วย 
    1) ระบบบันทึกใบหน้า ประกอบด้วย (1) ส่วนบันทึกใบหน้าของบุคลากรฯ เพื่อเก็บไว้เป็นใบหน้า
ตัวอย่างเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบใบหน้าที่ตรวจจับได้ (2) ส่วนบันทึกชื่อของบุคลลากร เพื่อนำไปใช้ในการรู้จำใบหน้าว่า
ใบหน้าท่ีตรวจจับได้คือใคร 
       2) ส่วนเรียนรู้จำใบหน้า ตรวจจับใบหน้าจากอัลกอริทึมแบบ Open CV และเรียนรู้จำใบหน้าแบบ 
LBPH  
   3) ส่วนบันทึกข้อมูล บันทึกชื่อและเวลาเข้าปฏิบัติงานลง google sheet 
   และคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีแนะนำ ได้แก่ CPU Intel Core i5-8265U 3.10 GHz หรือสูงกว่า 
Harddisk 1 TB, RAM 8 GB หรือสูงกว่า 
 
 
 

ระบบลงชื่อปฏิบตัิงานด้วย
ใบหน้าของบุคลากรแขวงทาง

หลวงชนบทราชบุรี 

ศึกษาคุณภาพของระบบ ฯ 

ศึกษาความพึงพอใจของระบบฯ 

ตัวแปรต้น                                                        ตัวแปรตาม 

P, ,SD 
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     2.2) การออกแบบระบบ ภาพรวมของระบบ มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 ภาพรวมของระบบ 

จากภาพที่ 2 ภาพรวมของระบบทำงานต้นเริ่มจากการบันทึกภาพใบหน้าบุคลากร ชื่อและไอดี ลงในฐานข้อมูล 
ทำการตรวจจับใบหน้าบุคลากรนำไปทำการรู้จำใบหน้าโดยการใช้อัลกอริทึม LBPH recognition  ของ Open CV และ
แสดงผลใบหน้าท่ีตรวจจับได้ทางจอภาพ พร้อมท้ังรายงานผลชื่อและเวลาของบุคลกากรลงใน google sheet 

 
ส่วนที่ 1 การตรวจจับใบหน้า ในงานวิจัยนี้ใช้เทคนิคการตรวจจับใบหน้า แบบ Haar like feature เนื่องจาก

เป็นเทคนิคที่มีความถูกต้องและใช้เวลาในการตรวจจับค่อนข่างน้อย และง่ายต่อการพัฒนาร่วมกับส่วนของ Open cv 
เม่ือระบบตรวจพบใบหน้าจะขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมรอบใบหน้า 

 

 

ภาพที่ 3 การตรวจจับใบหน้า 

ส่วนที่ 2 การเรียนรู ้จำใบหน้า เลือกใช้วิธีการรู้จำใบหน้าของ LBPH recognition  training (เกรียงศักด์ิ       
ตรีประพิณ, ภัคภัทร นาอุดม และไพชยนต์ คงไชย, 2561) ในส่วนวิจัยนี้ได้นำภาพใบหน้าบุคลกากรของชุดข้อมูลภาพ
ต้นแบบของบุคลากรแต่ละรูปภาพ มาเปรียบเทียบกับ binary pattern ของรูปภาพที่ต้องการเปรียบเทียบ หาลักษณะ
เด่นท่ีมีจากทุกรูปภาพของ   แต่ละคนในชุดข้อมูลภาพต้นแบบของบุคลากร มาเปรียบเทียบกับลักษณะเด่นท่ีหาได้จากรูป
ท่ีต้องการเปรียบเทียบ จากมุมมองที่แตกต่างกัน เมื่อเรียนรู้จำใบหน้าเรียบร้อยแล้ว ทำการเซฟไฟล์ชุดข้อมูลตัวอย่าง
ใบหน้าของบุคลากรชื่อไฟล์  TrainingLBPH เพ่ือใช้เป็นชุดข้อมูลตัวอย่าง ให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง 

 

                   
 

ภาพที่ 4 การเรียนรู้จำใบหน้า 

Image 
database 

Face Detection 

Face Recognition 

Face 

Report 
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ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเข้างานและออกงาน ระบบจะเปิดทำงาน CheckIn (เข้างาน) และ CheckOut 
(ออกงาน) เม่ือบุคลากรแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี เดินผ่านหน้ากล้องในเวลา 07.30 – 8.30 น. ระบบทำการจับใบหน้า
ว่าเป็นใคร และบันทึกเวลาลงใน Google Sheet ไฟล์ Name_DDR แท็บ CheckIn และเมื่อเดินผ่านในเวลา 16.30 – 
17.30น. ระบบจะบันทึกเวลาลงใน Google Sheet ไฟล์ Name_DDR แท็บ CheckOut 

 

 

ภาพที่ 5 รายงานผลการเข้างานและออกงาน 

    2.3) การพัฒนาระบบ ขั้นตอนการพัฒนาระบบลงชื่อปฏิบัติงานด้วยใบหน้าของบุคลากรแขวงทางหลวง
ชนบทราชบุรี มีดังต่อไปน้ี  

     2.3.1) นำผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบมาพัฒนาระบบ ทำการปรับปรุงแก้ไขระบบ จาก
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ จนได้ระบบฯ ท่ีสมบูรณ์ 

     2.3.2) ติดตั้งระบบฯ และกำหนดสิทธิ์ผู้เข้าดาวน์โหลดเอกสารหน้ารายงานผล โดยการนำโปรแกรมไป
ติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งาน แนะนำการใช้งาน ให้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด้านการเก็บรายชื่อเข้าปฏิบัติงาน 
     2.4) การประเมินผล นำแบบประเมินผู ้เชี ่ยวชาญตรวจสอบเครื ่องมือวิจัย IOC ของข้อคำถามเพื ่อหา
ประสิทธิภาพของระบบ  การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์ (Item-Objective 
Congruence Index : IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญมีไม่น้อยกว่า 3 ท่าน  (สุรพงษ์  คงสัตย์ และธีรชาติ  ธรรมวงค์, 2558) 
 พบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ลงความเห็นที่มีต่อข้อคำถาม ใน 9 ประเด็น ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับตั้งแต่ 
0.6 – 1  สามารถนำไปใช้ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งจะนำไปทำการประเมินข้อคำถามเพื่อหาความ       
พึงพอใจของระบบได้  
 3) ทฤษฎีและวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
           3.1) ทฤษฎี 
            3.1.1) การตรวจจับใบหน้า (Face Detection) ใช้การตรวจจับใบหน้าของ Paul Viola และ Michael 
J. Jones ท่ีได้คิดค้นและตีพิมพ์ ในปี ค.ศ. 2001 โดยทั่วไปมักจะเรียกว่า Viola-Jones method ซึ่งอัลกอริทึมนี้ได้เสนอ
การแทนรูปภาพ ที่เรียกว่า Integral Image ซึ่งช่วยในการคำนวณฟีลเจอร์ให้อย่างรวดเร็วและได้ปรับปรุงอัลกอริทึมการ
เรียนรู้ที่มีพื้นฐานจาก AdaBoost เลือกเอาเฉพาะส่วน critical features  ที่ให้ classifiers ที่มีคุณภาพสูงสุด รวมไปถึง
การรวม classifiers แบบ cascade ซึ่งช่วยให้ส่วนพื้นหลังของภาพถูกปฏิเสธได้เร็วและเน้นการคำนวณในบริเวณที่มี
ลักษณะคล้ายวัตถุ หลักพ้ืนฐานของอัลกอริทึมของ Viola-Jones ใช้การสแกน sub-window เพ่ือตรวจค้นหาใบหน้าจาก
รูปภาพท่ีอินพุตมาประมวลผลภาพ จะใช้การปรับขนาดภาพอินพุตท่ีแตกต่างกันหลายๆขนาด และใช้ตัวตรวจหา 
(Detector) ที่มีขนาดคงที่ค้นหา ซึ่งวิธีนี้กินเวลาในการคำนวณเป็นอย่างมากเนื่องจากมีการคำนวณบนรูปภาพที่มีขนาด
แตกต่างกัน Viola-Jones จึงได้เสนอวิธีใหม่โดยการปรับขนาดตัวตรวจหาแทนที่จะปรับขนาดภาพที่อินพุต และใช้ตัว
ตรวจค้นหาวัตถุหลายๆ รอบในแต่ละรอบใช้ขนาดแตกต่างกัน ซึ่งทั้งสองวิธีน่าจะใช้เวลาในการคำนวณไม่ต่างกันมาก แต่ 
Viola-Jones ได้คิดค้นการตรวจหาที่ใช้จำนวนครั้งในการคำนวณคงที่แม้จะมีขนาดภาพแตกต่างกัน โดยการตรวจหา
ดังกล่าวนี้สร้างขึ้นโดยใช้  features ของ Examples of Haar wavelets  การค้นหาหน้าของ Viola-Jones คือการใช้ตัว
ตรวจหา สแกนหลายๆ ครั้งบนภาพเดิม แต่ด้วยขนาดที่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าจะมีใบหน้ามากกว่าหนึ่งหน้า ผลลัพธ์ของ 
sub-window จำนวนมากยังคงเป็นลบ (negative non-faces) ซึ่งปัญหานี้แก้ได้โดยใช้หลักการ “ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่
ใบหน้า แทนการค้นหาใบหน้า” เพราะการตัดสินใจว่าบริเวณใดๆ ไม่ใช่ใบหน้านั้น ทำได้เร็วกว่าการค้นหาใบหน้า และได้
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มีการสร้างตัวจำแนกประเภทแบบ cascaded (Cascaded classifier) เป็น Classifier หลายตัวต่อกันเป็นลำดับ ซึ่งเม่ือ 
sub-window ถูกจัดประเภทเป็นไม่ใช่ใบหน้า (non-face) จะถูกปฏิเสธทันที แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้า sub-window 
นั้น ถูกจำแนกให้ มีโอกาสเป็นใบหน้า (maybe-face) จะถูกส่งต่อไปยัง Classifier ตัวถัดไปตามลำดับ ยิ่งมีจำนวนชั้น 
ของ Classifier มากเท่าใด โอกาสท่ี sub-window จะเป็นใบหน้าจะย่ิงมีมากขึ้น  

         3.1.2) การร ู ้จำใบหน ้า (Face Recognition) ในว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้ ใช้ เทคน ิค Local Binary Pattern 
Histograms (LBPH) recognition เป็นเทคนิคการระบุตัวตนโดยอาศัย Local binary pattern ท่ีเป็นเทคนิคสำหรับการ
แยกแยะรูปแบบลักษณะพิเศษในรูปภาพ โดยนำค่า LBP ที่คำนวนได้ในแต่ละพิกเซลมาทำ Histogram สำหรับการระบุ
ลักษณะพิเศษในใบหน้า แบ่งการทำงาน เป็น 2 ขั้นตอนเช่นเดียวกันกับ Eigenfaces recognition คือ ขั้นตอนการ
ประมวลผลก่อนและขั้นตอนทดสอบ ขั้นตอนการประมวลผลก่อนเริ่มจากการแปลง ชุดภาพข้อมูลสำหรับการรู้จำแต่ละ
พิกเซลเป็นค่า LBP ด้วยสมการท่ี (1)  

 
 𝐿𝐵𝑃 𝑥 , 𝑦  ∑ 2 𝑓 𝑖 𝑖                                            (1) 

 
  เมื่อ (𝑥 , 𝑦 ) แทนตำแหน่งพิกเซลที่สนใจ มีค่าเท่ากับ 𝑖   𝑖  แทนค่าในพิกเซลรอบข้างพิกเซลท่ี
สนใจ 𝑥 , 𝑦  มีจำนวนท้ังหมด 𝑃 จุด โดยหาตำแหน่งของพิกเซลรอบ ข้างท่ีมีรัศมีเท่ากับ 𝑅 ได้ด้วยสมการท่ี (2) 

 
𝑥   𝑥 𝑅𝑐𝑜𝑠                                                                  (2) 

 𝑦   𝑦 𝑅𝑐𝑜𝑠  

 
  และ 𝑓 𝑥  แทนฟังก์ชั่นดังแสดงในสมการท่ี (3) 

   f x  
0,    𝑥 0
1,   𝑥 0                                                                        (3) 

   จากนั้นทำการแบ่งรูปภาพเป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนมี ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสที่ขนาดเท่ากันแล้ว
คำนวน หาค่า histogram ของแต่ละพื ้นที ่ที ่แบ่งไว้ สำหรับขั ้นตอนการทดสอบในเทคนิค Local  Binary Pattern 
recognition กระทำโดยนำภาพที ่จะทดสอบมาคำนวนค่า LBP แล้วแบ่งรูปภาพเป็นส่วน ๆ พร้อมคำนวนหาค่า 
Histogram ของแต่ละพ้ืนท่ีท่ีแบ่งไว้จากนั้นคำนวนหา Chi-square ระหว่างภาพที่จะ ทดสอบกับภาพสำหรับฝึกทุกภาพ 

   3.2) งานท่ีเกี่ยวข้องกับวิจัยคร้ังนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 
     ธนสรรค์  แก่นเพชร, สุวิทย์ เขียวสระคู และเสกสรร เมฆขุนทด  ได้ทำการวิจัยระบบการบันทึกเวลา
ปฏิบัติงานออนไลน์ด้วยใบหน้า โดยนำหลักการ Facedetection มาช่วยในการตรวจหาบริเวณที่เป็นใบหน้าจะเป็นการ
เลือกข้อมูลที่มีความสำคัญมารู้จำเท่านั้น ซึ่งวิธีการลดมิติข้อมูลสำหรับระบบรู้จำภาพใบหน้าโดยใช้วิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลักจะเป็นการช่วยลด ข้อมูลที่ไม่จำเป็นจากรูปภาพใบหน้าทิ้งไปทำให้ใช้ข้อมูลสำหรับรู้จำน้อยลงหลังจาก
นั้นจะได้ ค่าไอเกน (Eigenfaces) มาและจะนำไปทำการคำนวณหาค่าไอเกนเฟส (Eigenfaces) เพื่อนำไปค้นหาภาพ
ใบหน้าไอเกนซึ่งเวลาและจำนวนรอบที่ใช้ในการเรียนรู้จะลดลงไปจากระบบเดิมที่ไม่ลดมิติขอ้มูลมาก  ในส่วนของการ
ทดสอบความถูกต้องระบบที่มีการเรียนรู้จากข้อมูลที่ถูกลดมิติแล้ว ยังคงมีความถูกต้องใกล้เคียงกับระบบเดิมที่ใช้ข้อมูล
จริง (ธนสรรค์  แก่นเพชร, สุวิทย์ เขียวสระคู และเสกสรร เมฆขุนทด, 2555)  
     พิชญา จตุรวัฒน์, ภาสินี พงศ์มานะวุฒิและ มานพ พันธ์โคกกรวด ได้ทำการวิจัยระบบการพัฒนาระบบ
บันทึกเวลาเรียนด้วยการตรวจจับ และรู้จำใบหน้า โดยใช้อัลกอริทึม Haar-Like Feature ในการตรวจจับใบหน้า และใช้ 
Local Binary Patterns Histogram ในการรู้จำใบหน้า โดยเบื้องต้นมีความแม่นยำของการรู้จำใบหน้าท่ี 48% ซ่ึงยังต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไปในอนาคตจากการทดสอบกับชั้นเรียนจริงพบว่าระบบนี้สามารถช่วยเป็นเงื่อนไขจูงใจให้ผู้เรียน
มาเข้าชั้นเรียนได้ และระบบท่ีมีลักษณะเป็น เว็บแอพพลิเคชั่นยังสามารถใช้งานได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมเสริม
อีกด้วย (พิชญา จตุรวัฒน์, ภาสินี พงศ์มานะวุฒิและ มานพ พันธ์โคกกรวด, 2560) 
     เกรียงศักด์ิ ตรีประพิณ, ภัคภัทร นาอุดม และไพชยนต์ คงไชย ได้ทำการวิจัยการพัฒนาระบบตรวจสอบ
นักศึกษาเข้าเรียนด้วยวิธีการรู้จำใบหน้า โดยได้ทำการทดลองตรวจสอบหาวิธีการรู้จำใบหน้าที่มีความถูกต้องสูงที่สุดจาก
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เทคนิคท่ีเป็นท่ีนิยม 3 เทคนิค คือ เทคนิค Eigenface recognition เทคนิค Fisherface recognition และเทคนิค Local 
Binary Pattern Histograms (LBPH) recognition เพื่อนำไปใช้ใน ระบบที่พัฒนา ซึ่งจากการทดลองความสามารถของ
ระบบพบว่า LBPH recognition มีความถูกต้องในการระบุตัวตน สูงถึง 94.21 เปอร์เซนต์ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาวิธีการ
แสดงผลการตรวจสอบแบบเรียลไทม์บนเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบและแจ้งแก้ไขในกรณีที่มผีล
การตรวจสอบผิดพลาด  (เกรียงศักด์ิ ตรีประพิณ, ภัคภัทร นาอุดม และไพชยนต์ คงไชย, 2561) 
 

ผลการวิจัย 
 
  เม่ือดำเนินการพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำระบบมาประเมินประสิทธิภาพและประเมินความ พึงพอใจกับ
กลุ่มตัวอย่างพนักงานสัญญาจ้างแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน จากกลุ่มประชากร 33 คน 
ซ่ึงคัดเลือกมาด้วยวิธีเจาะจง (Purposive sampling) ดังน้ี 

1) ผลการหาคุณภาพของระบบวิเคราะห์ใบหน้าลงชื่อปฏิบัติงานด้วยใบหน้าของบุคลากรแขวงทางหลวงชนบท
ราชบุรี โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 คร้ัง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ทำการทดลองกับพนักงานสัญญาจ้างแขวงทางหลวงชนบทราชบุรีโดยให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการ
จัดเก็บรายชื่อทดลองใช้โปรแกรม และให้พนักงานทำการเดินผ่านหน้ากล้องเพื่อตรวจสอบเปอร์เซ็นความมั่นใจ 5 ครั้ง ในการ
ระบุตัวตนอัลกอริทึมแบบ LBPH  ค่า confidence คือค่าความมั่นใจในการระบุตัวตน ที่มีค่า ตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยที่ค่า 
confidence เข้าใกล้ 0 มากเท่าไหรแสดงว่ามีความม่ันใจมากท่ีสุด ดังตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 ผลทดสอบผลการใช้งานอัลกอริทึมแบบ LBPH 
 

รูปภาพ ค่า Confidance 

 

29.6913 

 

 

30.5208 

 

 

28.7798 

 

 

31.4432 

 

 

29.3081 
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จากตารางที่ 2 ผลทดสอบการทำงานผลการใช้งานอัลกอริทึม LBPH จำนวน 5 ครั้ง พบว่า มีค่า Confidance 
เฉลี่ยอยู่ท่ี 29.94864 คิดเป็นค่าความมั่น 71.4 % สามารถระบุตัวตนรวดเร็ว มีถูกต้อง 

ครั้งที่ 2 หลังจากทดลอง ค่าความมั่นใจในการระบุตัวตนอัลกอริทึมแบบ LBPH กับพนักงานสัญญาจ้างแขวง
ทางหลวงชนบทราชบุรี แล้วก็นำทดลองกับสภาวะแวดล้อมความสว่างภายในห้อง 3 สภาวะ คือ  1. สภาวะแสงสว่างเปิด
ไฟทุกดวง  2.สภาวะแสงน้อย เปิดไฟจำนวน 1 ดวง  3. ปิดไฟทุกดวง ดังตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 ผลการทดลองการตรวจจับใบหน้าและระบุตัวตนในสภาวะความสว่าง 
 

ภาพ สภาวะแสงสว่าง 

 

แสงสว่างมาก 

 

 

แสงน้อย 

 

 

ไม่มีแสง 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ระบบสามารถตรวจจับใบหน้าและระบุตัวตนในสภาวะแสงสว่างมากได้ดีกว่าสภาวะแสง

น้อย และไม่สามารถตรวจจับใบหน้าและระบุตัวตนได้ในสภาวะไม่มีแสง  
 

 2) ผลการหาคุณภาพของระบบวิเคราะห์ใบหน้าลงชื่อปฏิบัติงานด้วยใบหน้าของบุคลากรแขวงทางหลวงชนบท
ราชบุรี   พบว่า 
     2.1) ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ ในด้านความสามารถระบบ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก        
( X = 4.00, S.D. = 0.00) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ย จากมากไปน้อย พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ลำดับข้ันตอนการทำงานของระบบมีความเหมาะสม ใบหน้า ( X = 4.33, S.D. = 0.58)  ความถูกต้องใน
การตรวจสอบใบหน้า ( X = 4.00, S.D. = 0.00) ความรวดเร็วในการตรวจสอบใบหน้าอยู่ในระดับมาก ( X = 4.00,      
S.D. = 0.00) ระบบไม่มีปัญหาขณะใช้งาน ( X = 3.67, S.D. = 0.58)  ตามลำดับและด้านความสวยงามของระบบ พบว่า
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.33, S.D. = 0.26) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ย จากมากไป
น้อย พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ระบบเอื้ออำนวยให้ผู้ใช้ ใช้งานได้อย่างสะดวก ( X = 4.67, S.D. = 
0.58) ตามลำดับ ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน ( X = 4.33, S.D. = 0.58) ท่านสามารถเข้าใจตัวเลือกของเมนู ได้
โดยง่าย ( X  = 4.33, S.D. = 0.58)  รูปแบบตัวอักษรอ่านง่ายและเหมาะสม ( X  = 4.33, S.D. = 0.58) ขนาดและสีของ
ตัวอักษรอ่านง่ายและเหมาะสม ( X = 4.00, S.D. = 0.00)  
     2.2) ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  ในด้านความสามารถระบบ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.63, S.D. = 0.05) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ย จากมากไปน้อย พบว่า มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบมีความเหมาะสม ( X  = 3.80, S.D. = 1.00) ความถูกต้องในการ
ตรวจสอบใบหน้าอยู ่ในระดับมาก ( X  = 3.63, S.D. = 0.89) ความรวดเร็วในการตรวจสอบใบหน้า ( X  = 3.60,        
S.D. = 0.89) และระบบไม่มีปัญหาขณะใช้งาน ใบหน้า ( X  = 3.60, S.D. = 0.89) ตามลำดับ และด้านการใช้งาน พบว่า
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.86, S.D. = 0.11) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ย จากมากไป

รวมบทความวิจัย          การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี |หน้า 86|



น้อย พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน ( X  = 3.93, S.D. = 0.78) ระบบ
เอ้ืออำนวยให้ผู้ใช้ ใช้งานได้อย่างสะดวก ( X  = 3.93, S.D. = 0.78) ขนาดและสีของตัวอักษรอ่านง่ายและเหมาะสม            
( X  = 3.87, S.D. = 1.04) รูปแบบตัวอักษรอ่านง่ายและเหมาะสม ( X  = 3.83, S.D. = 1.02) และท่านสามารถเข้าใจ
ตัวเลือกของเมนู ได้โดยง่าย ( X  = 3.73, S.D. = 0.94) ตามลำดับ 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากปัญหาบุคลากรบางท่านขาดการลงช่ือปฏิบัติงานโดยเฉพาะบุคลากรท่ีเป็นลูกจ้างรายวันมีผลกระทบ คือ 1.
ไม่สามารถต่อสัญญาจ้างได้เนื่องจากไม่ได้ลงชื่อปฏิบัติงานตามวันเวลาราชการ 2.ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ตรง
ตามกำหนดเนื่องจากลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลลงลายมือชื่อ
ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ไม่สอดคล้องกับมาตรการลดใช้กระดาษของกรมทางหลวงชนบท ผู้วิจัยจึงได้พัฒนา
ระบบวิเคราะห์ใบหน้าลงชื่อปฏิบัติงานด้วยใบหน้าของบุคลากรแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี โดยใช้ OpenCV มาใช้ใน
การตรวจจับใบหน้า และเรียนรู้ใบหน้าด้วยเทคนิค LBPH จะเก็บข้อมูลลงชื่อลงใน Googlesheet งานวิจัยนี้ได้วัดค่า
เปอร์เซนต์ความแม่นยำ และนำไปทดสอบการตรวจจับใบหน้าในสภาวะความสว่างของแสงระดับต่างๆ พบว่า หากแสง
สว่างมากระบบสามารถตรวจจับและยืนยันตัวตนได้  แสงสว่างน้อยการตรวจจับใบหน้าและการยืนยันตัวตนมีค่าความ
ม่ันใจในระดับต่ำ หากไม่มีแสงสว่างระบบจะไม่สามารถตรวจจับและยืนยันตัวตนได้เลย อีกท้ังยังวัดความพงึพอใจของผู้ใช้ 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.76, S.D. = 0.10) 
 
ข้อเสนอแนะ  

 
จากการพัฒนาระบบลงชื่อปฏิบัติงานด้วยใบหน้าของบุคลากรแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี ยังมีข้อเสนอแนะเพ่ือ

นำไปใช้พัฒนาระบบเพ่ิมเติมและต่อยอดให้ระบบ มีความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึนดังนี้ 
1. เพ่ิมการตรวจจับใบหน้าบุคลากรแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี เพ่ือให้สามารถนำไปเรียนรู้จำใบหน้าและระบุ

ตัวตนให้มีความแม่นยำมากข้ึน 
2. การปรับปรุงเทคนิคการระบุตัวตนบุคลากรให้แม่นยำในสภาพแวดล้อมความสว่างของแสงในระดับต่าง ๆ  
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