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ระบบลงทะเบียนใบหน้ าและตรวจสอบนักศึกษาเข้ าห้ องเรียนด้ วยการประมวลผล
ภาพร่ วมกับไลบรารีการรู้ จําใบหน้ า
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ABSTRACT – This research present face registration and student’s class attending
monitoring system using image processing with library face recognition. It will be useful to
check-in all the student’s class attending and also to use the modern technology to register for
classroom attendance. The effectiveness of the student's face recognition system was divided
into two parts. In the term of comparison between the students’ face images with the database
image. Then these image were pass through to Pre-Processing to create a database of student's
faces and was compared with those database. In the term using the real-time face images
(registration images), the registration images were created using the face recognition image
system. The experiment results shown that, in the case of random 100 face image per a student
gave the best recognition performance accuracy as 92%. Also, this designed system can view
historical record data and transfer it to be document file.
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บทคัดย่อ -- งานวิจัยนีนําเสนอระบบลงทะเบียนใบหน้าและตรวจสอบนักศึกษาเข้ าห้ องเรียนด้วยหลักการประมวลผลภาพ
ร่ วมกับไลบรารีการรู้จําใบหน้ า ในงานวิจัยนีได้ใช้ กระบวนการทดสอบประสิทธิภาพของระบบรู้จําใบหน้ าของนักศึกษาโดย
การเปรียบเทียบภาพใบหน้ าของนักศึกษากับภาพต้นฉบับด้ วยการลงทะเบียนในระบบ จากนันเข้ าสู่ กระบวนการเตรียมภาพ
สําหรับการทดลอง เพือสร้ างฐานข้ อมูลภาพใบหน้ าของนักศึกษา และนํามาเปรียบเทียบกับภาพใบหน้ าจากฐานข้ อมูล โดย
ทดลองใช้ อัตราการสุ่ ม ของจํานวนภาพใบหน้ าทีแตกต่ างกัน จากผลการทดลอง พบว่ า การสุ่ มบันทึกภาพใบหน้ าของ
นักศึกษา จํานวน 100 ภาพต่ อนักศึกษา 1 คน ได้ ผลการทดลองทีแม่ นยําทีสุ ด โดยระบบรู้ จําใบหน้ าของนักศึกษาสามารถ
ระบุตัวตนของนักศึกษาได้ ถูกต้ องแม่ นยําอยู่ที 92% และระบบนีสามารถดูข้อมูลย้อนหลังของนักศึกษาในการเข้ าห้ องเรียน
และสามารถนําเอาข้ อมูลออกมาใช้ งานในรูปแบบของไฟล์เอกสาร
คําสําคัญ: การประมวลผลภาพ, การตรวจจับใบหน้า, การรู ้จาํ ใบหน้า, คอมพิวเตอร์วิทศั น์, ไลบรารี
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ของ Eigen Faces เพือจําแนกลักษณะจําเพาะบุคคล โดยทีอัตรา
ความผิดพลาดอยูท่ ีค่าสัมประสิ ทธิ ของการกําหนดพารามิเตอร์ที
มีความสัมพันธ์กบั คุณลักษณะของใบหน้า งานวิจยั ของ [7] และ
[8] ประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านกล้ อ งวิ ดี โ อตรวจจับ วัต ถุ ใ นลัก ษณะที
แตกต่ า งกั น งานวิ จั ย ของ [9] และ [10] เป็ น การเลื อ กใช้
คุณสมบัติของไลบรารี OpenCV ในการสกัดคุณลักษณะเด่นของ
ภาพและบัตรประจําตัวพนัก งาน โดยกําหนดอัล กอริ ทึ ม เพื อ
เปรี ยบเทียบค่าต่าง ๆ จากการวิจยั พบว่า ไลบรารี นี มีคุณสมบัติ
เด่นทีทําให้สามารถนําไปใช้เปรี ยบเทียบและจับคู่ชินงานได้ดี
จากงานวิจยั ทีกล่าวมาข้างต้นนัน พบว่า ระบบลงทะเบียน
ใบหน้ า และตรวจสอบนัก ศึ ก ษาเข้า ห้ อ งเรี ย นด้ว ยหลัก การ
ประมวลผลภาพร่ วมกั บ ไลบรารี การรู ้ จ ํา ใบ หน้ า มี ก าร
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ ไ ล บ ร ารี OpenCV เข้ าม าช่ ว ย ใน ก าร เพิ ม
ประสิ ท ธิ ภาพของระบบ ซึ งส่ วนสําคัญของงานวิจยั นี อยู่ที การ
พัฒนาเทคนิ คเพือเพิมประสิ ท ธิ ภาพของการประมวลภาพเพือ
การรู ้จาํ ใบหน้า เพือเพิมความแม่นยําในการระบุใบหน้าของแต่
ละบุคคลเพือให้ระบบมีความเสถียรมากยิงขึน

1. บทนํา
ในปั จจุบ ันการลงเวลาเข้าชันเรี ย นของนักศึ กษามี ห ลากหลาย
รู ปแบบทีแตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น การขานชือ การส่งใบ
ลงเวลาให้กนั การใช้แถบแม่เหล็ก รวมถึงการใช้อุปกรณ์บลูทูธ
ซึ งแต่ละรู ปแบบได้มีปัญหาที เกิดขึนแตกต่างกัน ได้แก่ การลง
เวลาเข้าชันเรี ยนแทนกัน การฝากบัตรประจําตัวสแกน การลง
เวลาเข้าชันเรี ยนออนไลน์แต่ไม่เข้าชันเรี ยน จากปั ญหาข้างต้น
ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาระบบลงทะเบียนใบหน้าและตรวจสอบนักศึกษา
เข้าห้องเรี ยนด้วยการประมวลผลภาพร่ วมกับ ไลบรารี การรู้จาํ
ใบหน้า ซึ งเทคโนโลยีเกียวกับการประมวลผลสัญญาณภาพใน
ปั จจุบนั นันเป็ นทีนิยมใช้งานและพัฒนากันอย่างมาก รองรับได้
หลายภาษา และรองรับอุปกรณ์ที เป็ นฮาร์ ดแวร์มากยิงขึน จาก
งาน วิ จัย ของ [1] การค้ น หาพื น ที ใบหน้ า บุ ค คลและวัต ถุ
แปลกปลอมบริ เวณดวงตา โดยการใช้เทคโมเดลสี RGB ร่ วมกับ
HSV และใช้เทคนิ ค การแบ่ งส่ วนใบหน้าในการค้นหาใบหน้า
บุคคล จากผลการทดลอง พบว่า สามารถค้นหาพืนทีใบหน้าได้
86 เปอร์เซนต์ จากงานวิจยั ของ [2] เป็ นการตรวจสอบนักศึกษา
เข้าเรี ยนโดยใช้เทคนิคการรู้จาํ ใบหน้า โดยใช้การเปรี ยบเทียบ 3
วิ ธี คื อ เทคนิ ค Eigen Face Recognition เทคนิ ค Fisher Face
Recognition แ ล ะ เท ค นิ ค Local Binary Pattern Histograms
Recognition: LBPH เพือนําไปใช้ในระบบที พัฒนาซึ งจากการ
ทดลองพบว่ า วิธี LBPH มี ค วามถู ก ต้อ งในการระบุ ต ัว ตนได้
94.21 เปอร์เซนต์ จากงานวิจยั ของ [3] เป็ นการใช้เทคนิค LBPH
ในการสกัด ลัก ษณะเด่ น ของใบหน้ า การทดลองข้อ มู ล การ
ทดสอบจํานวน จาก ได้รับ การยอมรั บว่าถูกต้อ งและ
แม่ น ยํา ส่ งผลให้มีความแม่น ยํา . เปอร์ เซนต์ จากงานวิจัย
ของ [4] ใช้กระบวนการสร้างฐานข้อมูลรู ปภาพและการพัฒนา
ระบบในลัก ษณะเว็บ แอปพลิ เคชัน เพื อนําไปใช้งาน โดยใช้
Haar-Like Feature ในการตรวจจับ ใบหน้ า และใช้ LBPH ใน
การรู ้จาํ ใบหน้า โดยเบืองต้นมีความแม่นยําของการรู ้จาํ ใบหน้าที
48 เป อร์ เ ซนต์ จากงานวิ จั ย ของ [5] ได้ น ํ า เสนอการสกั ด
คุ ณ ลัก ษณะของใบหน้ าโดยใช้เทคนิ ค Local Binary Pattern:
LBP เพื อดึ งคุณ ลักษณะเด่น ของใบหน้าพร้ อมกับ ประเมิ น ผล
ของการตรวจจับใบหน้า จากการวิจยั พบว่า เมือใช้เทคนิ คนี ใน
การตรวจจับใบหน้าสามารถตรวจจับได้เป็ นอย่างดี สามารถนํา
ค่าทีได้ไปใช้ในการรู ้จาํ บุคคลและสามารถประยุกต์ใช้งานได้กบั
วัตถุชนิดอืนได้ งานวิจยั ของ [6] ได้ทาํ การรู ้จาํ ใบหน้าโดยใช้ค่า

. ระเบียบวิธีวิจัย
ระบบลงทะเบียนใบหน้าและตรวจสอบนักศึกษาเข้าห้องเรี ยน
ด้วยหลักการประมวลผลภาพร่ วมกับ ไลบรารี การรู ้จาํ ใบหน้ า
ของนักศึกษาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จํานวน คน โดย
เริ มจากการออกแบบระบบที ใช้ในการทดลอง จากนันทําการ
เก็บ ภาพใบหน้าของนัก ศึกษาเพือสร้างฐานข้อมูลภาพใบหน้า
โดยใช้ไลบรารี การรู ้จาํ ใบหน้าในการสกัดคุณลักษณะเด่นของ
ใบหน้ า เพื อนํามาใช้เปรี ย บเที ย บภาพใบหน้ ากับ ฐานข้อ มู ล
ใบหน้าสําหรับการระบุตวั ตนของนักศึกษาทีถูกต้องและแม่นยํา

2.1 เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
2.1.1 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ในการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของระบบ แบ่งออกเป็ น
ส่วน คือ
1) การเปรี ยบเทียบฐานข้อมูลใบหน้าของนักศึกษากับภาพ
ต้นฉบับ
2) การเปรี ยบเที ยบฐานข้อมูลใบหน้าด้วยการลงทะเบี ยน
ใบหน้า
2.1.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบ
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แบบประเมินผลความพึงพอใจของระบบลงทะเบียนใบหน้าและ
ตรวจสอบนั ก ศึ ก ษาเข้า ห้ อ งเรี ย นด้ ว ยการประมวลผลภาพ
ร่ วมกับไลบรารี การรู้จาํ ใบหน้าของนักศึกษาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์
บางกอก โดยการใช้แบบสอบถาม ซึงแบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี
1) ข้อมูลพืนฐานเกียวกับผูต้ อบแบบสอบถาม เพือประเมิน
ความพึงพอใจของระบบเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
2) การกํ า ห น ด รู ป แ บ บ ข อ งคํ า ถ าม เป็ น คํ า ถ าม วั ด
ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื องมื อ วิ จัย โดยมี ผู ้ท ดลองใช้ ร ะบบฯ
ประเมิ น ความพึงพอใจ จํานวน ท่ าน โดยเป็ นคณาจารย์ใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ระดับการให้คะแนนเฉลี ยในแต่ละระดับชันใช้เทคนิ คใน
การคํานวณช่องกว้างของชันของข้อมูลทีมีต่อเนือง โดยสามารถ
แปลความหมายของระดับความสําคัญของคะแนนได้ดงั นี

รู ปที . การหาขอบภาพด้ วยวิธีโซเบล

. วิธีการค้นหาใบหน้ า (Face Detection)
หลักการค้นหาใบหน้า คือ การตรวจหาบริ เวณทีเป็ นใบหน้าของ
บุคคลในภาพ ๆ หนึ ง ซึ งถูกออกแบบมาให้ทาํ การเปรี ยบเทียบ
ใบหน้าบุคคลทีถูกเก็บไว้เป็ นฐานข้อมูลซึ งข้อมูลใบหน้าทีใช้ใน
ขันตอนการสร้างแม่แบบหรื อข้อมู ลต้น ฉบับ และขันตอนการ
เปรี ยบเทียบอาจแตกต่างกันไป โดยทัวไปภาพจะประกอบไป
ด้วยส่ วนทีเป็ นใบหน้าและส่ วนทีเป็ นพืนหลัง ฟั งก์ชัน สําหรับ
การตรวจจับใบหน้าที มี อยู่ในไลบรารี OpenCV โดยที ผลลัพธ์
ของการค้นหาใบหน้าจะได้เป็ นตําแหน่ง x, y ในภาพของจุดซ้าย
บน (x1, y1) และจุดขวาล่าง (x2, y2) ของสี เหลียมทีล้อมบริ เวณ
ใบหน้า ดังรู ปที

คะแนนเฉลีย . – . หมายถึง ผูใ้ ช้มีความพึงพอใจต่อ
ระบบมากทีสุด
คะแนนเฉลีย . – . หมายถึง ผูใ้ ช้มีความพึงพอใจต่อ
ระบบมาก
คะแนนเฉลีย . – . หมายถึง ผูใ้ ช้มีความพึงพอใจต่อ
ระบบปานกลาง
คะแนนเฉลีย . – . หมายถึง ผูใ้ ช้มีความพึงพอใจต่อ
ระบบน้อย
คะแนนเฉลีย . – . หมายถึง ผูใ้ ช้มีความพึงพอใจต่อ
ระบบน้อยทีสุด
) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติมเป็ นแบบคําถาม
ปลายเปิ ด

รู ปที . การค้ นหาภาพใบหน้ าบุคคล

2.4 Open Source Computer Vision Library
ไลบรารี OpenCV นํามาใช้สาํ หรับการประมวลผลสัญญาณภาพ
และงานทางด้า นการมองเห็ น ของคอมพิ ว เตอร์ (Computer
Vision) ไลบรารี นี ถูกพัฒนาขึนด้วยภาษา C และ C++ และยังมี
Interface ทีไว้เชือมต่อกับ Tool อืน ๆ และรองรับได้หลายภาษา
เช่น Python, Ruby, Matlab เป็ นต้น นอกจากนี OpenCV ยังเป็ น
ไลบรารี ที ถู ก สร้ างขึ นเพื อให้ ผู้ใ ช้ห รื อ นั ก พัฒ นาสามารถใช้
ฟั งก์ชัน ในไลบรารี มาพัฒนาชิ นงานที มี ค วามซับ ซ้อนโดยใช้
เวลาเพี ยงไม่ น าน OpenCV ประกอบด้วย Data Structure และ
Algorithm

2.2 การหาขอบภาพ (Edge Detection)
การหาขอบภาพโดยวิธีโซเบล เป็ นการหาขอบภาพโดยใช้เทม
เพลตขนาด 3x3 สองเทมเพลต โดยเทมเพลตแรกจะใช้ห าค่ า
ความแตกต่ างในแนวนอน (X_diff) และค่ าความแตกต่ างใน
แนวตัง (Y_diff) ดังรู ปที
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3. ผลการศึกษา

3.3 การสร้ างฐานข้ อมูลภาพใบหน้ า

3.1 การเก็บข้ อมูลประชากร

3.3.1 การสร้ างฐานข้อมูลภาพใบหน้าของนักศึกษาจากภาพ
ต้ นฉบับ
เมือนําภาพใบหน้าของนักศึกษามาผ่านกระบวนการเตรี ยมภาพ
ใบหน้า จากนันนําภาพทีได้มาสร้างเป็ นฐานข้อมูลภาพใบหน้า
ของนักศึกษา ในทีนีจะนําภาพใบหน้าของนักศึกษาในอริ ยาบท
ทีแตกต่างกัน ได้แก่ ภาพหน้าตรง ภาพอมยิม ภาพมองด้านซ้าย
ภาพมองด้านขวา ภาพก้มหน้า และภาพเงยหน้า มาเปรี ยบเทียบ
กับ ภาพต้น ฉบับ ที สร้ างเป็ นฐานข้อมูล ไว้แล้ว โดยใช้ภาษาไพ
ธอนร่ ว มกับ OpenCV ในการวิ เคราะห์ แ ละระบุ ต ัว ตนของ
นักศึกษา ซึงในขันตอนนีจะใช้ไลบรารี Face Recognition เข้ามา
ช่วยในการรู ้จาํ ใบหน้าของนักศึก ษา ดังรู ปที ระบบสามารถ
แสดงรายชือและระบุตวั ตนของนักศึกษาคนนัน ๆ ได้ แต่หากนํา
ภาพของบุ ค คลอื นเข้า มาเปรี ย บเที ย บ ระบบจะแสดงคํา ว่ า
“Unknown” คือไม่รู้จกั บุคคลคนนัน

ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใบหน้าของ
นักศึกษาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จํานวน คน โดยทําการ
ถ่ายภาพระยะห่างจากนักศึกษา . เมตร ภาพใบหน้าทีรับเข้า
มาเป็ นภาพสี แบบ RGB โดยทําการจัดเก็บภาพใบหน้าเพือสร้าง
เป็ นฐานข้อมูลภาพใบหน้าของนักศึกษา ซึ งลักษณะของภาพจะ
มีภาพพืนหลังทีเหมือนกัน รวมทังเห็นบริ เวณดวงตาทังสองข้าง
จมูก และปากทีชัดเจน ภาพทีได้เป็ นการถ่ายภาพในช่วงเวลาที
ใกล้เคียงกัน โดยใช้แสงธรรมชาติภายในห้องเรี ยนมีขนาดและ
ความละเอียดของภาพทีเท่ากัน
เมื อทําการจัดเก็บ ภาพใบหน้าในลัก ษณะที แตกต่างกัน
อริ ย าบทแล้ว จากนันเข้าสู่ ก ระบวนการเพื อหาตําแหน่ งของ
ใบหน้าจากภาพต้นฉบับ แล้วจึงทําการรู ้จาํ ใบหน้า จากนันสกัด
คุณลักษณะเด่นของใบหน้านัน ๆ ออกมา และนําไปสร้างเป็ น
ฐานข้ อ มู ล ภาพใบหน้ า เมื อระบบนํ า เข้ า ภาพใบหน้ า ของ
นักศึ กษาจากภาพถ่ายหรื อวิดีโอก็จะนํามาเปรี ยบเทียบกับฐาน
ข้อมูลภาพใบหน้าของนักศึกษา โดยในการทดลองนีจะสามารถ
หาประสิ ทธิ ภาพความแม่น ยําของระบบและค่าความผิดพลาด
ของระบบได้

. กระบวนการเตรียมภาพใบหน้ า
เมื อได้ ภ าพต้น ฉบั บ ใบหน้ า ของนั ก ศึ ก ษาแล้ ว จากนั นทํ า
การครอป (Crop) เฉพาะบริ เวณใบหน้าของนัก ศึกษา เพือสกัด
ลักษณะเฉพาะของใบหน้าของแต่ละบุคคล หลังจากนันทําการ
แปลงภาพสี เป็ นภาพระดับสี เทา ดังรู ปที

รู ปที . ผลการเปรี ยบเทียบใบหน้ าและระบุตัวตนของนักศึกษา
3.3.2 การสร้ างฐานข้อมูลใบหน้ าด้วยการลงทะเบียนใบหน้ า
เริ มจากให้ นัก ศึกษาทําการลงทะเบี ยนโดยการใส่ รายละเอีย ด
ประจําตัวของตนเอง ได้แ ก่ รหั ส ประจําตัวนัก ศึ กษา ชื อและ
นามสกุล จากนันจะทําการเปิ ดกล้องวิดีโ อเพือทําการจับภาพ
ใบหน้าและบันทึ กภาพใบหน้าของนักศึกษาเพือสร้างเป็ นฐาน
ข้อมู ลภาพใบหน้าของนักศึก ษา ในที นี จะการจับ ภาพใบหน้ า
และบันทึกภาพของนักศึกษา จํานวน 100 ภาพต่อนักศึกษา 1 คน
เพือให้ได้ฐานข้อมูลภาพทีมากพอสําหรับการรู ้จาํ และการนํามา
เปรี ยบเที ยบเพือระบุตวั ตนแสดงรายชื อของนักศึกษาทีมีความ
แม่นยํามากทีสุด ดังรู ปที 5

รู ปที . กระบวนการครอปภาพใบหน้ าและแปลงภาพสีเป็ น
ภาพสีเทา
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รู ปที . หน้ าต่ างของโปรแกรมลงทะเบียน

รู ปที . ข้อมูลภาพใบหน้ าของนักศึกษาทีได้จากการลงทะเบียน

ในการตรวจสอบรายชือของนักศึกษาเข้าชันเรี ยน สามารถ
เข้าไปในไฟล์ข องโปรแกรมระบบลงทะเบี ย นใบหน้ าและ
ตรวจสอบนั ก ศึ ก ษาเข้า ห้ อ งเรี ย นด้ว ยการประมวลผลภาพ
ร่ วมกับ ไลบรารี การรู ้ จาํ ใบหน้า จากไฟล์ชือ “Attendance” จะ
พบไฟล์นามสกุล .CSV สามารถนํามาเปิ ดใช้งานด้วยโปรแกรม
Microsoft Excel โดยที ระบบจะทํา การบั น ทึ ก เป็ นวัน ต่ อ วัน
สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ ดังรู ปที

3.4 การสร้ างโปรแกรม
ระบบลงทะเบียนใบหน้าและตรวจสอบนักศึกษาเข้าห้องเรี ยน
ด้วยหลักการประมวลผลภาพร่ วมกับไลบรารี การรู ้จาํ ใบหน้า ใน
ทีนี ใช้โปรแกรม Visual Studio Code สําหรับเขียนภาษาไพธอน
ร่ วมกับไลบรารี อืน ๆ สําหรับไลบรารี ในการรู ้จาํ ทีสําคัญสําหรับ
ภาษาไพธอนติ ด ตัง ดัง รู ป ที และเมื อทําการติ ด ตังไลบรารี
เรี ยบร้อยแล้ว จึ งทําการสร้างโปรแกรมลงทะเบี ยนใบหน้าได้
หน้าต่างของโปรแกรม ดังรู ปที

รูปที . รายชื อนักศึกษาทีเข้าห้ องเรี ยน

. ผลการทดลองการเปรี ยบเทียบฐานข้ อมูล ใบหน้ าของ
นักศึกษากับภาพต้ นฉบับ
ในทีนีจะนําภาพใบหน้าของนักศึกษาในอริ ยาบททีแตกต่างกัน
ได้แ ก่ ภาพหน้ าตรง ภาพอมยิ ม ภาพมองด้า นซ้ าย ภาพมอง
ด้านขวา ภาพก้มหน้า และภาพเงยหน้า มาเปรี ยบเทียบกับภาพ
ต้น ฉบับ ที สร้างเป็ นฐานข้อมู ลไว้โ ดยใช้ภาษาไพธอน ร่ วมกับ
OpenCV ในการวิ เคราะห์ แ ละระบุ ตัว ตนของนั ก ศึ ก ษา ผล
ปรากฎดังตารางที และตารางที

รูปที . ไลบรารี ทีใช้ สาํ หรั บภาษาไพธอน
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ตารางที 1. ผลการเปรี ยบเทียบภาพใบหน้ าของนักศึกษาใน
สภาพแวดล้ อมทีภาพพืนหลังไม่ มีลวดลายกับภาพต้ นฉบับ
นักศึกษา
จํานวน
ความ
ความ
นักศึกษา
แม่นยํา
ผิดพลาด
(คน)
(คน)
(คน)
เพศชาย
56
55
1
เพศหญิง
44
41
3
รวม
100
96
4

3.6 ผลการเป รี ย บ เที ย บ ฐาน ข้ อมู ลใบ ห น้ าด้ วยการ
ลงทะเบียนใบหน้ า
กระบวนการสร้างฐานข้อมูลใบหน้าด้วยการลงทะเบียนใบหน้า
โดยให้ นั ก ศึ ก ษาทํา การลงทะเบี ย นโดยการใส่ ร ายละเอี ย ด
ประจําตัวของตนเอง ได้แ ก่ รหั ส ประจําตัวนัก ศึ กษา ชื อและ
นามสกุล จากนันจะทําการเปิ ดกล้องเพือทําการจับภาพใบหน้า
และบั น ทึ ก ภาพใบหน้ า ของนั ก ศึ ก ษาเพื อสร้ า งเป็ นฐาน
ข้อมูลภาพใบหน้าของนักศึกษา
ในกระบวนการสร้างฐานข้อมูลภาพใบหน้าของนักศึกษา
จะใช้อตั ราการสุ่ มบัน ทึกภาพใบหน้า จํานวน 100 ภาพจํานวน
นักศึกษา 1 คน ดังนันจะได้ภาพของฐานข้อมูลใบหน้า ทังสิ น
10,000 ภาพ ดังตารางที

จากตารางที เมือนําภาพของนักศึกษา จํานวน คน มา
เปรี ยบเที ยบกับฐานข้อมูลภาพใบหน้าของนัก ศึกษาที ภาพพืน
หลังไม่มีลวดลายกับภาพต้นฉบับ พบว่า ระบบรู ้จาํ ใบหน้าของ
นักศึกษาสามารถระบุตัวตนของนักศึกษาได้ถูกต้องแม่น ยําถึ ง
คน และเกิดความผิดพลาดทีไม่สามารถระบุตวั ตนได้ จํานวน
คน

ตารางที 3. ผลการเปรี ยบเที ย บฐานข้ อ มู ล ใบหน้ าด้ ว ยการ
ลงทะเบียนใบหน้ า
นักศึกษา
จํานวน
ความ
ความ
นักศึกษา
แม่นยํา
ผิดพลาด
(คน)
(คน)
(คน)
เพศชาย
56
53
3
เพศหญิง
44
39
5
รวม
100
92
8

ตารางที . ผลการเปรี ยบเทียบภาพใบหน้ าของนักศึกษาใน
สภาพแวดล้ อมทีภาพพืนหลังมีลวดลายกับภาพต้ นฉบับ
นักศึกษา
จํานวน
ความ
ความ
นักศึกษา
แม่นยํา
ผิดพลาด
(คน)
(คน)
(คน)
เพศชาย
56
52
4
เพศหญิง
44
38
6
รวม
100
90
10

จากตารางที 3 ความแม่นยําในการระบุตวั ตนของนักศึกษา
อยู่ที 92 คน และความผิดพลาดอยู่ที 8 คน โดยใช้เวลาในการจับ
ภาพสร้างฐานข้อมูลภาพใบหน้าเป็ นระยะเวลา 50 วินาที เหตุที
ระบบไม่ส ามารถระบุต ัวตนของนัก ศึกษาได้ในกรณี ที การจับ
ภาพของกล้ อ งวิ ดี โ อมี ก ารเคลื อนไหวของตัว นั ก ศึ ก ษาอยู่
ตลอดเวลาทําให้การจับภาพทีไม่นิงพอ ส่งผลต่อการประมวลผล
ของข้อมูล การเก็บข้อมูลของนักศึกษาทีน้อยเกินไปและในกรณี
ทีเก็บภาพใบหน้าของนักศึกษามากเกินไปจนทําให้ขอ้ มูลภาพ
ใบหน้าของศึ กษาไปผสมกับ ใบหน้าของนักศึ ก ษาคนอื นที มี
ลักษณะของโครงหน้าทีคล้ายคลึงกัน รวมไปถึงกรณีทีนักศึกษา
บางคนในขณะทีบันทึกภาพไม่ใส่ แว่นตาแต่เวลาทีจะทําการเข้า
ห้องเรี ยนนันสวมแว่นตาทําให้ระบบประมวลผลว่านักศึกษาเป็ น
นักศึกษาคนละคน

จากตารางที เมือนําภาพของนักศึกษา จํานวน คน มา
เปรี ยบเที ยบกับฐานข้อมูลภาพใบหน้าของนัก ศึกษาที ภาพพืน
หลังมี ล วดลายกับ ภาพต้น ฉบับ พบว่ า ระบบรู ้ จาํ ใบหน้าของ
นักศึกษาสามารถระบุตัวตนของนักศึกษาได้ถูกต้องแม่น ยําถึ ง
คน และเกิดความผิดพลาดทีไม่สามารถระบุตวั ตนได้ จํานวน
คน ซึ งความผิดพลาดเกิดจากภาพทีนํามาเปรี ยบเทียบไม่ใช่
คนเดี ย วกั น กั บ บุ ค คลต้ น ฉบั บ หรื อไม่ ไ ด้ มี ก ารสร้ า งฐาน
ข้อมูลภาพใบหน้าของนักศึกษา และภาพนันอาจมีตาํ แหน่งของ
ดวงตาและระยะของตําแหน่งจมูกและตําแหน่งปากทีไม่ชดั เจน
จึ ง ทํา ให้ ร ะบบไม่ ส ามารถประมวลผลและระบุ ตัว ตนของ
นักศึกษาได้
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นัก ศึ ก ษาเข้า ห้ อ งเรี ย นแบบย้อ นหลังและสามารถดึ ง ข้อ มู ล
ออกมาใช้งานได้อีกด้วย

. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบ
จากการทดสอบทดสอบประสิ ท ธิ ภาพความแม่นยําในการรู ้จาํ
ใบหน้าของนักศึ กษาแล้ว ผูว้ ิจัยได้ท ําการสร้างแบบประเมิ น
ความพึ งพ อใจข องผู ้ ใ ช้ ง าน โดยมี คณ าจารย์ ข องคณ ะ
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี วิท ยาลัยเซาธ์อีส ท์บ างกอก เป็ น
ผูต้ อบแบบสอบถาม ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้
ระบบฯ ดังตารางที

4.2 ข้ อเสนอแนะ
ระบบลงทะเบียนใบหน้าและตรวจสอบนักศึกษาเข้าห้องเรี ยน
ด้ ว ยการประมวลผลภาพร่ วมกั บ ไลบรารี การรู้ จํา ใบหน้ า
สามารถประยุกต์ใช้งานกับฮาร์ดแวร์หรื อคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
แบบพกพาหรื อ สามารถนํ า ไปประยุก ต์ ใ ช้ ก ับ งานทางด้า น
อุตสาหกรรมหรื องานเกียวกับด้านธุ รกิจ การตรวจสอบรายชื อ
เข้า-ออกของพนักงานบริ ษทั เป็ นต้น ทังนีการเพิมประสิ ทธิ ภาพ
ความแม่น ยําของระบบอาจนําเทคนิ ค แบบจําลองสี หรื อ การ
ตรวจจับ ตําแหน่ ง ของใบหน้ าแบบอื น ๆ มาใช้งานร่ วมด้ว ย
เพือให้ระบบมีการแยกแยะและระบุตวั ตนของบุคคลคนนัน ซึ ง
อาจทําให้สามารถเพิมประสิ ทธิภาพการรู ้จาํ ใบหน้าทีสู งขึนตาม
ไปด้วย

ตารางที . ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ ระบบ
รายการ
ค่าเฉลีย แปลผล
. ความสอดคล้องของระบบกับ
จุดประสงค์ในการนําไปใช้งานจริ ง
. ประโยชน์ของระบบทีมีต่อองค์กร
หรื อสังคม
. ประสิ ท ธิ ภ าพและความแม่ น ยํา
ของระบบ
. ความสะดวกสบายของผูใ้ ช้งาน

4.20
4.60
3.80
4.30

. ความปลอดภัยในการใช้ระบบ

4.60

. ความเสถียรของซอฟต์แวร์

4.00

พึงพอใจ
มาก
พึงพอใจ
มากทีสุด
พึงพอใจ
มาก
พึงพอใจ
มากทีสุด
พึงพอใจ
มากทีสุด
พึงพอใจ
มาก
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