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บทคัดย่อ
ธุรกิจด้ านค้ าปลีกแฟชั่น (Fashion Retail) เป็ นหนึ่งในธุรกิจพื้นฐานโดยสินค้ าประเภท
เครื่องแต่งกายถือเป็ นหนึ่งในสินค้ าที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิต นอกจากนี้ยังเป็ นธุรกิจที่สร้ างกาไร
ในระดับสูงให้ แก่ผ้ ูประกอบการอีกด้ วย ดังนั้นการทราบถึงแนวโน้ มการแต่งกายของประชากรแยก
ตามเพศและแยกตามอายุ ย่อมทาให้ ผ้ ูประกอบการสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ เหมาะสมกับ
ความต้ องการของลูกค้ า โดยอาศัยความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีทางด้ านคอมพิวเตอร์วิช่ันทา
ให้ สามารถเก็บข้ อมูลของลูกค้ าผ่านกล้ องวงจรปิ ดและนาเสนอข้ อมูลเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์
แนวโน้ มผ่านทางโปรแกรมระบบรายงานอัจฉริยะในแบบ Real-time ได้
งานสารนิพนธ์ฉบับนี้ได้ นาเสนอวิธีการสกัดข้ อมูลการแต่งกาย เพศและช่วงอายุของ
ลูกค้ าโดยใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้เชิ งลึก โดยข้ อมูลนาเข้ าเป็ นข้ อมู ลภาพวิดีโอจากกล้ องวงจรปิ ด
ภายในร้ านค้ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดข้ อมูลจึ งได้ แบ่งเป็ น 2 ขั้นตอนได้ แก่ข้ันตอนที่ 1
ทาการตรวจหา”คน”ในรู ป ภาพ โดยใช้ ImageAI และ OpenCV ขั้ น ตอนที่ 2 น าภาพ”คน”ที่
ตรวจหาได้ ไปสกัดหารูปหน้ า เพื่อทานายเพศช่วงอายุ อารมณ์ และสกัดการแต่งกายโดยแบ่งเป็ น
ท่อนบน ท่อนล่าง และรองเท้า โดยใช้ เทคนิค YOLO หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสกัดข้ อมูลแล้ ว
จะมีการจัดเก็บได้ ในฐานข้ อมูล NoSQL และมาทาการแสดงผลข้ อมูลด้ วยภาพและวิเคราะห์โดย
การใช้ ระบบรายงานอัจฉริยะ (Qlik Sense) โดยวิธีการสกัดที่นาเสนอให้ ความแม่นยาสูงในการ
สกัดข้ อมูลจากฐานข้ อมูลทดสอบ รวมถึงระบบรายงานผลสามารถตอบโจทย์การใช้ งานของระบบ

ABSTRACT
Fashion retail is an essential business involved with necessary things in human
life. In addition, a high level of profitability can be generated to entrepreneurs. Therefore,
knowing fashion trends can lead to appropriate product design corresponded to the needs of
customers. Regarding to advanced technology in computer vision field, it is possible to collect
customer data via CCTV. Then, they can be presented in business intelligence system to
further trend analysis in real-time.
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In this work, we present the approach to extract the customer information e.g.
gender, age and clothes using deep learning techniques. In order to increase the efficiency of
data extraction, we first detect human in the image using ImageAI and OpenCv. Then, age
range, gender and emotion can be predicted from human face. In addition, clothes can be
extracted by dividing into the top body, bottom body and shoes using YOLO technique. Once
finishing extraction process, all information are stored in NoSQL database and visualized by
using business intelligence system (Qlik Sense). Our approach offers high accuracy when
evaluates on the test dataset. Including a report system that can meet the needs of the system.

บทนา
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ผันผวนและความไม่ แน่ นอนหลายปั จจั ยที่ต่อ เนื่ อ ง
มาถึงปี 2020 การสร้ างความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้ าและบริการ ทาให้ ธุรกิจต่างๆ ต้ องมีการ
ปรับตัว และความเสี่ยงต่อการถูก Disruption ทั้งจากคู่แข่ง นวัตกรรม เทคโนโลยี หรือแม้ แต่จาก
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค โดยการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ มแฟชั่น (Fashion trend survey) จึงเป็ นหนึ่งในหลักการตลาดที่มีสาคัญ
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ มแฟชั่นในปัจจุบัน สามารถเก็บได้ โดยการให้
พนั กงานทาหน้ าที่สารวจโดยให้ ลูกค้ ากรอกข้ อมูลผ่านแบบสารวจ หรื อ กรอกผ่านแบบสารวจ
ออนไลน์ ท่ีจั ด ท าขึ้ น ซึ่ ง ปั ญ หาที่พ บคื อ ข้ อ มู ล ที่เ ก็บ มาแต่ ไ ม่ ส ามารถใช้ ง านได้ เช่ น ข้ อ มู ล ไม่
ครบถ้ วนและไม่เข้ าใจผลิตภัณฑ์ พนักงานต้ องใช้ ความรู้สึกในการกรอกข้ อมูล เช่ นการสารวจ
อารมณ์ต้ังแต่ลูกค้ าเข้ ามาซื้ อสินค้ า อารมณ์ขณะเลือกซื้อสินค้ า จนถึงอารมณ์ขณะชาระเงินซื้อ
สินค้ า ปัญหาในการรวบรวมแบบสารวจพบว่าจานวนแบบสารวจค่อนข้ างน้ อยและล่าช้ า
ปั จจุ บันวงการค้ าปลีกแฟชั่น เริ่มมีการนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้ า นต่ า งๆ เช่ น ด้ า นการบริ ห ารความสั ม พั น ธ์ ลู ก ค้ า (Customer Relationship Management :
CRM) และกระบวนการการรู้ จั ก ลู ก ค้ า (Know Your Customer : KYC) เช่ น ระบบการจดจา
ใบหน้ า การติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้ า นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดต้ นทุนด้ านเวลา
และทรัพยากรคน โดยสามารถนามาใช้ ตรวจนับสินค้ า แบ่งชนิดหรือจาแนกวัตถุ และตรวจสอบ
สินค้ าต่างๆ ได้ เป็ นต้ น
ในงานวิจัยชิ้นนี้เสนอขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้ อมูลแนวโน้ มแฟชั่น ได้ จากการนา
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาสอนให้ คอมพิวเตอร์สามารถมองเห็น
และแยกแยะวัตถุและบอกความสัมพันธ์ของวัตถุ สามารถเปรียบเทียบกับการเรียนรู้ และแยกแยะ
สิ่งต่างๆ ที่ได้ จาการเรียนรู้ ในช่วงเวลาหนึ่งและสถานที่ต่างๆ ได้ โดยใช้ การสกัดข้ อมูลโดยการการ
ตรวจหา ”คน” ในรูปภาพ โดยใช้ ImageAI และ OpenCV และนาภาพ ”คน” ที่ตรวจหาได้ ไป
สกัดหารูปหน้ า เพื่อทานายเพศ ช่วงอายุ อารมณ์ และสกัดการแต่งกายโดยแบ่งเป็ น ท่อนบน ท่อน

ล่ า ง และรองเท้ า โดยใช้ เทคนิ ค YOLO หลั งจากเสร็จสิ้น กระบวนการสกัดข้ อมู ลแล้ วจะมีการ
จัดเก็บได้ ในฐานข้ อมูล NoSQL และมาทาการแสดงผลข้ อมูลด้ วยภาพและวิเคราะห์โดยการใช้
ระบบรายงานอัจฉริยะ(Qlik Sense)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาเสนอวิธกี ารในการรวบรวมข้ อมูลแฟชั่นโดยใช้ คอมพิวเตอร์วิช่ัน
2. เพื่อนาเสนอวิธกี ารในการสกัดข้ อมูลการแต่งกาย เพศ ช่วงอายุ อารมณ์ของอายุ
ลูกค้ าโดยใช้ เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก
3. เพื่อนาเสนอการนาข้ อมูลมาแสดงผลด้ วยแผนภาพข้ อมูล โดยใช้ ระบบรายงาน
ธุรกิจอัจฉะริยะ

ขอบเขตของการวิจยั
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วนคือ
1. การรวบรวมข้ อมูลการแต่งกายของลูกค้ าหรือประชาชนทั่วไป โดยใช้ การเรียนรู้
เชิงลึกในการตรวจหาคน การตรวจหาใบหน้ า เพื่อทานาย เพศ อายุ และ อารมณ์ และ การ
ตรวจหาการแต่งกาย เพื่อทานาย ท่อนบน ท่อนล่าง และรองเท้า
2. การแสดงผลข้ อมูลด้ วยแผนภาพข้ อมูลโดยการใช้ ระบบงานธุรกิจอัจฉริยะ

ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. สามารถนาข้ อมูลที่รวบรวมได้ และไปวิเคราะห์ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดกับงานธุรกิจ
ค้ าปลีกแฟชั่น
2. สามารถนาวิธกี ารที่นาเสนอไปใช้ เป็ นแนวทางในการใช้ และสร้ างโมเดลประเภท
ต่างๆ ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
งานวิ จั ย ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจหาแนวโน้ ม แฟชั่ น โดยการน าการเรี ย นรู้ เ ชิ ง ลึ ก
ปัจจุบันมีอยู่จานวนไม่มาก ซึ่งผู้วิจัยได้ ศึกษางานวิจัยที่ได้ รับการตีพิมพ์และสรุปได้ ดังนี้
Fashionpedia: Ontology, Segmentation, and an Attribute Localization Dataset
เป็ นงานวิจัยที่สารวจการแบ่งอินสแตนซ์ (Instance Segmentation) ออกเป็ นส่วนๆ ด้ วยการจากัด
คุณสมบัติ (Attribute Localization) ซึ่งการรวมแต่ละส่วนของอินสแตนซ์ สามารถใช้ การตรวจจับ
และแบ่ งแต่ละอินสแตนซ์ของวัตถุ และได้ มีการจัดหมวดหมู่ ของแต่ แอตทริ บิวต์ของภาพแบบ
ละเอียด และงานวิ จั ยที่น าเสนอ Fashionpedia ประกอบด้ วยกัน 2 ส่วนคือ 1) การนิ ยามและ
ขอบเขตซึ่งสร้ างโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้ านแฟชั่น สามารถแบ่งออกเป็ นกลุ่มเสื้อผ้ าหลัก 27

กลุ่ม ส่วนประกอบเสื้อผ้ าจานวน 19 ส่วน และองค์ประกอบย่อยๆ อีก 294 คุณลักษณะ 2) ชุด
ข้ อมูลภาพแฟชั่นที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน และภาพแฟชั่นจากผู้มีช่ ือเสียงจากสถานที่ต่างๆ มาสร้ าง
คาอธิบายประกอบร่ วมกับการมาสก์แบ่ งส่วน(Segmentation masks) และองค์ประกอบต่ า งๆที่
เกี่ยวข้ องกัน
ModaNet: A Large-Scale Street Fashion Dataset with Polygon Annotations เป็ น
งานวิจัยที่ เรานาเสนอฐานข้ อมูลใหม่ท่เี รียกว่า “ModaNet” ซึ่งเป็ นฐานข้ อมูลขนาดใหญ่ โดยคอล
เลกชั่นของภาพพื้นฐานมาจากชุดข้ อมูลของ Paper Doll ซึ่งเป็ นชุดข้ อมูลภาพแบบสตรีทวิวจานวน
55,176 ภาพ ที่มีคาอธิบายประกอบรูปแบบหลายเหลี่ยม เพิ่ มเติมด้ วยภาพสตรี ทอีกจานวน 1
ล้ า นภาพพร้ อมค าอธิ บ ายแบบสั้ น ๆ เป้ าหมายหลั ก ของ ModaNet คื อ การน าเสนอเทคนิ ค
มาตราฐานในการประเมินความก้ าวหน้ าในงานด้ านคอมพิวเตอร์วิช่ัน โดยการใช้ ข้อมูลขนาดใหญ่
ในการท าความเข้ า ใจด้ า นแฟชั่ น ซึ่ ง ชุ ด ข้ อ มู ล ที่มี ค าอธิ บ ายแบบหลากหลายสามารถช่ ว ยวั ด
ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมที่ลา้ สมัย เช่น Object Detection, Semantic Segmentation, Polygon
Prediction ด้ านสตรีทแฟชั่นอย่างละเอียด
DeepFashion2: A Versatile Benchmark for Detection, Pose Estimation,
Segmentation and Re-Identification of Clothing Images เป็ นงานวิ จั ย ที่ พั ฒ นาต่ อ จาก Deep
Fashion โดยมีวัตถุประสงค์ในการแก้ ไขปัญหาในด้ าน 1) การตรวจจับเสื้อผ้ า(Clothes Detection)
2)การ ค านวณค่ าต าแหน่ งเชิ ง 3 มิ ติ (Pose Estimation) ของเสื้ อผ้ า 3) การ แบ่ งส่ ว น
(Segmentation) ของเสื้อ ผ้ า และ4)การแก้ ไ ข (Retrieval) ซึ่ ง DeepFashion2 มี เ สื้อ ผ้ า จ านวน
801,000 รายการ โดยแต่ ล ะรายการมี ค าอธิ บ ายประกอบที่ ห ลากหลาย เช่ น Style, Scale
Viewpoint, Occlusion, Bounding Box, Dense Landmark, Masks นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ชุ ด ข้ อ มู ล
เ สื้ อ ผ้ า แ บ บ Commercial-Consumer อี ก 873,000 คู่ ท า ใ ห้ ค า อ ธิ บ า ย ข อ ง ชุ ด ข้ อ มู ล
DeepFashion2 ใหญ่กว่าของ Fashional Global Challenge ถึง 8 เท่า และยังเสนออัลกอลิทึมชื่อ
Match R-CNN ซึ่ ง สร้ า งมาจาก Mask R-CNN เพื่ อ แก้ ปั ญ หาทั้ง 4 งานที่ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ใน
ลั ก ษณะแบบครบวงจร โดยใช้ ก ารประเมิ ล ผลแบบกว้ า งๆ ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ท่ีแ ตกต่ า งกั น ใน
DeepFashion2

ระเบียบวิธีวิจยั
งานวิจัยนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในงานด้ านคอมพิวเตอร์วิช่ัน เช่น การจาแนกคน
จากวิดีโอ หรือ รูปภาพ การตรวจหาใบหน้ า เพื่อใช้ ในการทานายเพศ ช่วงอายุ, อารมณ์ และการ
จาแนกประเภทการแต่งกาย ท่อนบน ท่อนล่าง รองเท้ า โดยมีเป้ าหมายเพื่อสอนชุ ดข้ อมู ลใหม่
และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพความแม่ น ย าของโมเดล โดยใช้ โครงสร้ างเครื อ ข่ า ยประสาทเทีย ม
(Convolution Neural Network: CNNs) ในการจาแนกประเภทของการแต่งกายเป็ นหลัก

แนวทางในการวิ จั ย นี้ ใช้ ห ลั ก การตรวจหาวั ต ถุ (Object Detection) จากวี ดี โ อหรื อ
รู ป ภาพมาท าการ ตรวจหาคน(Person) ตรวจหาใบหน้ า(Face) การรู้ จ าใบหน้ า(Face
Recognition) เพื่ อสกัดข้ อ มูล เพศ (Gender) ช่ วงอายุ (Age Ranges) อารมณ์ (Emotion) การ
ตรวจหาการแต่งกาย (Apparel Detection) โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มคือ ท่อนบน (Top Wear)
จานวน 7 คลาส คือ เสื้อยืด (T-Shirt) เสื้อคอปก (Polo) เสื้อเชิ๊ต (Shirt) เสื้อแจ๊คเก๊ต (Jacket)
เสื้อแจ๊คเก๊ตแบบสวมทับ (Jacket T-Shirt) เสื้อสูท (Suit) กระโปรงยาว (Maxi-Dress) ท่ อน
ล่าง(Bottom Wear) จานวน 4 คลาส คือ กางแกงขายาว (Trousers) กางแกงขาสั้น (Shorts)
กระโปรงสั้น (Skirt) กระโปรงทั่วไป (Dress) รองเท้า(Footwear) จานวน 2 คลาส คือ รองเท้ า
ทั่วไป (Normal) รองเท้ากีฬา (Sport)
วิธีการดาเนินการเป็ นการสกัดข้ อมูลจากวัตถุท่ตี รวจหาได้ การแสดงกรอบรอบวัตถุ
(Bounding Box) และคาอธิบายประกอบ (Annotations) ที่ได้ จากโมเดล YOLO v3 จากนั้นจะ
บันทึกข้ อมูลที่สกัดได้ ลงในฐานข้ อมูลประเภท NoSQL และนาข้ อมูลที่ได้ มาแสดงเป็ นข้ อมูลภาพ
(Data Visualization) โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ธุ ร ะกิ จ อั จ ฉริ ย ะ (Business Intelligent) มาช่ ว ยในการ
วิเคราะห์ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1. ภาพรวมระบบ

1. การตรวจหาคน (Person Detection)
- โมเดลที่นามาใช้ ImageAI และใช้ Network ที่ช่ ือว่า resnet50
- กาหนดค่า minimum_percentage_probability = 50

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการตรวจหาคน
2. การตรวจหาใบหน้า (Face Recognition)
โมเดลที่นามาใช้ ในการทา Face Detection คือ harrcascade_front_face เป็ นการใช้
machine learning ในการเรียนรู้จากภาพเชิงลบและภาพเชิงบวก ในการใช้ งานจาเป็ นต้ องมีไฟล์ท่ี
ได้ รับการเรียนและแยกประเภทใบหน้ า ก่อนนาไปสกัดข้ อมูล ส่วนการสกัดข้ อมูล ใช้ Caffe เป็ น
CNN ในการสกัดข้ อมูลเพศ โดยการใข้ Network เป็ น LeNet-5 ข้ อมูลที่ได้ จะเป็ นเพศชายและ
หญิง (Male, Female) ในส่วนของการสกัด ช่วงอายุ ใช้ SVM ในการ Classification โดยกาหนด
เป็ น 8 ช่วง (0-3), (4-7), (8-14), (15-24), (25-37), (38-47), (48-59), (60100) ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการสกัดข้ อมูลเพศ และช่วงอายุจากใบหน้ า

ในส่วนของการสกัด อารมณ์จากใบหน้ า ใช้ CNN โดยใช้ ชุดข้ อมูลมาตรฐาน FER2013 ข้ อมูลที่สกัดได้ กาหนดได้ 7 อารมณ์ (angry, disgust, scared, happy, sad, surprised,
neutral)

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการสกัดข้ อมูลอารมณ์จากใบหน้ า
3. การตรวจหาการแต่งกาย (Apparel Detection)
ในการตรวจหาการแต่งกายผู้วิจัย ได้ ใช้ โอเพนชอร์ส ชื่อว่า DASKNET ซึ่งเป็ น
แอปพลิเคชั่นที่พัฒนามาจากการใช้ ชุดข้ อมูลในการตรวจหาวัตถุช่ือว่า YOLO v3 เป็ นโมเดลที่มี
ความรวดเร็วในการประมวลผลและการแสดงผลแบบเรียลไทม์ รวมทั้งสามารถระบุตาแหน่งของ
วัตถุท่ตี รวจหาได้ ในเวลาเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัยได้ แบ่งการสกัดข้ อมูลออกเป็ น 3 กลุ่ม ท่อนบน (Top
Wear) ท่อนล่าง (Bottom Wear) และ รองเท้า (Footwear) ทั้งหมด 13 คลาส
ตารางที่ 1 ข้ อมูลชนิดวัตถุท่สี กัดของแต่ละกลุ่ม
กลุ่ม

ชนิดวัตถุท่ตี รวจหาได้

ท่อนล่าง

1) เสื้อยืด 2) เสื้อยืดมีปก 3) เสื้อเชิ๊ต 4) เสื้อแจ็คเก็ต 5) เสื้อแจ็ค
เก็ตแบบสวมทับ 6) เสื้อสูท 7) กระโปรงเต็มตัว
1) กาเกงขายาว 2) กางเกงขาสั้น 3) กระโปรงสั้น 4) กระโปรงทั่วไป

รองเท้า

1) รองเท้าทั่วไป 2) รองเท้ากีฬา

ท่อนบน

การสร้ างแบบจาลองของหาการแต่งกาย ได้ แบ่งการดาเนินการออกเป็ น 4 ส่วนคือ 1)
การเตรียมข้ อมูลในกการวิจัย 2) สร้ างรูปแบบข้ อมูล 3) การนาข้ อมูลไปใช้ งาน 4) การทดสอบ
แบบจาลอง

1. การเก็บข้อมูลในการวิจยั (Data Collection)
การเก็บข้ อมูลจากผู้วิจัยได้ เก็บจากเว็บไซต์ กาหนดขนาดภาพ 480 x 640 พิกเชล มี
การแบ่ งประเภทของการแต่งกายออกเป็ น 13 คลาส กาหนดให้ หนึ่งคลาสมีจานวน 100 ภาพ
รวมทั้งสิ้น 1,300 ภาพ หลังจากนั้นทาการแยกข้ อมูล 3 กลุ่ม ตามตารางที่ 1 ในการแบ่งชุดข้ อมูล
ใช้ เทคนิค (simple random sampling : SRS) ใช้ คอมพิวเตอร์ส่มุ โดยแบ่งเป็ น 80:20 เปอร์เซ็น
2. การเตรียมข้อมูลในการวิจัย (Data Preparation)
การเตรี ยมข้ อมูลทางผู้วิจั ยได้ ใช้ โปรแกรม LabelMe ในการทา Image Annotation
ของภาพทั้งหมดให้ อยู่ในรูปแบบ ภาพที่ 5

ภาพที่ 5 รูปแบบข้ อมูลในการทา Image Annotation
3. การสร้างโมเดล (Model Training)
ผู้วิจัยได้ ทาการแบ่งชุดข้ อมูลออกเป็ น 3 กลุ่มตามตารางที่ 1. ในการสร้ างโมเดล
เพิ่มเติมได้ ใช้ YOLO v3 และใช้ pretrain โมเดลชื่อว่า darknet53.conv.74.weights เป็ น weight
ตั้งต้ น ดังภาพที่ 6.
- กลุ่มท่อนบน (Top Wear) ทาการสอนโมเดลทั้งหมดจานวน 8,000 รอบ พบว่า
avg. loss อยู่ท่ี 0.0552
- กลุ่มท่อนล่าง (Bottom Wear) ทาการสอนโมเดลทั้งหมด 9,000 รอบ พบว่า
avg. loss อยู่ท่ี 0.0123 และ
- กลุ่มรองเท้ า (Footwear) ทาการสอนโมเดลจานวน 4,000 รอบ พบว่า avg.
loss อยู่ท่ี 0.1195

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการสกัดข้ อมูลการแต่งกายที่ได้ จากการตรวจหาคน
4. การทดสอบโมเดล (Model Evaluation)
ในการวัดประสิทธิภาพจะเริ่มจากการเลือกชุ ดของภาพซึ่งประกอบด้ วยภาพที่นามา
ทดสอบ (Testing Images) และกลุ่มภาพที่ถูกต้ อง (Ground Truth Images) ซึ่งหมายถึงกลุ่มของ
ภาพที่คล้ ายกันกับภาพที่นามาทดสอบนั้นไว้ ล่วงหน้ า ซึ่งการเลือกชุดของภาพแต่ละกลุ่มนี้จัดทา
โดยผู้วิจัย โดยใช้ ภาพจานวน 260 ภาพ จากชุดภาพจานวน 13 คลาสตามตารางที่ 1. ในการวัด
ประสิ ท ธิ ภ าพใช้ การวั ด แบบ 1:1 โดยใช้ เทคนิ ค Non-Maximum Suppression: NMS โดย
พิจารณาความน่าจะเป็ นของแต่ละภาพ ร่ วมกับค่า IOU(Intersection Over Union) กับทุกคู่ของ
คาตอบ เพื่ อเลือกผลลัพธ์ท่ดี ีท่สี ุดออกมา ในการวัดประสิทธิภาพดังกล่าวได้ กาหนดค่า NMS =
0.6 และ IOU = 0.5

ภาพที่ 7 การแสดงการใช้ เทคนิค Non-Maximum Suppression: NMS

T-SHIRT

IoU : 0.8873

IoU : 0.8672

ภาพที่ 8 ตัวอย่างชุดข้ อมูลการตรวจสอบ (Ground Truth)
5. การนามาใช้งาน
ในการนามาใช้ งานทางผู้วิจัยได้ จัดสร้ างโปรแกรมในรูปแบบของเว็บแอปพิเคชั่นชื่อ
O-FASHION ทาหน้ าที่ในการสกัดข้ อมู ลจากการแต่ งกาย เพศ ช่ วงอายุ และอารมณ์จากไฟล์
วีดีโอหรือ ไฟล์ภาพ ซึ่งโปรแกรมที่สร้ างขึ้นมีการให้ ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับโมเดล และเครื่องมือ
ต่างๆ ที่นามาใช้ ในงานวิจัยชิ้นนี้ พร้ อมทั้งการประมวลผลผลเพื่ อแสดงให้ เห็นผลลั พธ์ท่ีชัดเจน
และเข้ าใจงานวิจัยชิ้นนี้ทนั ที ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 ภาพรวบเว็บแอปพิเคชั่น O-FASHION
การแสดงผลของเว็บแอปพิเคชั่น O-FASHION สามารถแสดงภาพที่ตรวจหาได้ เช่น
คน หน้ าคน และ เสื้อผ้ า พร้ อมทั้งสกัดข้ อมูลการแต่งกาย เพศ ช่วงอายุ และอารมณ์ โดย
แอปพิเคชั่นสามารถแสดงค่าความเชื่อมั่นของแต่ละส่วนที่โมเดลตรวจหาได้ ดังภาพที่ 10 และ
ตารางที่ 2

ภาพที่ 10 ข้ อมูลที่สกัดได้ จากแอปพิเคชั่น O-FASHION
ตารางที่ 2 ข้ อมูลสรุปที่สกัดได้ จากโมเดล

การจัดเก็บข้ อมูลผู้วิจัยได้ ใช้ MongoDB มาเป็ นฐานข้ อมูล ซึ่งเป็ นฐานข้ อมูลประเภท
NoSQL โดยมีการจัดเก็บ ชื่อภาพ ภาพคน ภาพใบหน้ า ข้ อมูลเสื้อผ้ า เพศ ช่วงอายุ อารมณ์ พิกดั
ที่จัดเก็บ โดยจัดเก็บในรูปแบบละติจูด (Latitude) และ ลองจิจูด(Longitude) วันที่ เวลา ประเทศ
โซน รหัสไปรษณีย์ ซึ่ งภาพตรวจหาได้ จากโมเดลจะถูกนาไปเข้ ารหัส (encoding) ด้ วย Standard
Format แบบ Base64 ตัวอย่างดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 ข้ อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบ NOSQL

การวิเคราะห์ขอ้ มูล (data analysis & visualization)
ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทานายและการแสดงผลเพื่อช่ วยในการสนับ สนุ น
การตัดสินใจในการนาข้ อมูลไปใช้ จะแสดงให้ เห็นขนาดของข้ อมูลเพื่อให้ ลูกค้ าสนใจ และสามารถ
เจาะจงข้ อมูลลงไปถึงระดับต่างๆ ได้ ดังนี้
- สามารถระบุช่วงเวลาที่สนใจ (ปี ไตรมาส เดือน)
- สามารถแสดงผลกลุ่มของวัตถุท่เี ราสนใจ เช่น คน เพศ ช่วงอายุ อารมณ์
- สามารถแสดงผลกลุ่มของเสื้อผ้ าที่ตรวจหาได้ เช่น ท่อนบน ท่อนล่าง และรองเท้า
- สามารถแสดงผลวัตถุรายตัวได้ เช่น เสื้อคอกลม เสื้อคอปก เสื้อเชิ๊ต เสื้อแจ๊คเก๊ต
เสื้อ แจ๊คเก๊ตแบบสามทับ เสื้อ สูท กางเกงขายาว การเกงขาสั้น กระโปรงทั่วไป กระโปรงสั้น
กระโปรงยาว รองเท้าทั่วไป และ รองเท้ากีฬา
- สามารถตรวจสอบพื้นที่บนแผนที่ว่าพบวัตถุท่เี ก็บอยู่บนฐานข้ อมูล
Dashboard ที่จัดทาขึ้นจะแสดงข้ อมูล จานวนภาพ หรือ พื้นที่ท่เี ก็บข้ อมูล จานวนวัตถุ
ที่ตรวจหาได้ และ ค่ า เฉลี่ ยความแม่ น ยาในการทานายจากโมเดล อีกทั้งยัง แสดงให้ เ ห็น การ
Classification วัตถุท่เี ราสนใจ ดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12 Dashboard แสดงผลข้ อมูลภาพ

ผลการวิจยั
1. การหา Mean Average Precision ด้วยการใช้ Non-Maximum Suppression
ในการประเมินโมเดลสาหรั บโมเดลที่ทาเพิ่ มเติม เพื่ อหาค่า ความแม่น ยา ใช้ การคานวณหาค่ า
Average Precision (AP) หรือ Mean Average Precision (mAP) สาหรับทานายภาพแบบหลาย
คลาส (Multiclass) ทางผู้วิจัยได้ ใช้ อลั กอลิท่มึ (Algorithm) ที่ช่ ือว่า Non-Maximum Suppression
(NMS) โดยพิจรณาจากค่าความน่าจะเป็ นวัตถุน้ันๆ ร่ วมกับ ค่า IOU (Intersection Over Union)
กั บ ทุ ก คู่ ข องค าตอบ เพื่ อ เลื อ กผลลั พ ธ์ ท่ีดี ท่ีสุ ด ออกมาจะพบว่ า ในแต่ ล ะการทดสอบจะมี ค่ า
Intersection over union (IOU) เพี ยงค่าเดียวเท่านั้น พบว่ ามีค่าความถูกต้ อง 100% จานวน 7
คลาส ค่าความถูกต้ อง 95% จานวน 4 คลาส ค่าความถูกต้ อง 90% และ 70% อยู่อย่างละ 1
คลาส ดังภาพที่ 13

ภาพที่ 13 ข้ อมูลประสิทธิภาพของโมเดลทั้ง 13 คลาส
2. ผลการวัดประสิทธิภาพความถูกต้องของโมเดล
ในการวัดทางผู้วิจัยได้ ใช้ ชุดข้ อมูลภาพจานวน 260 ภาพ (กาหนด 20 ภาพต่อ 1
ประเภทวัตถุ) ใน 13 ประเภทวัตถุท่แี ตกต่างกัน ได้ แก่ เสื้อยืด (T-Shirt) เสื้อยืดคอปก (Polo)
เสื้อเชิ๊ต (Shirt) เสื้อแจ๊คเก๊ต (Jacket) เสื้อแจ๊คเก๊ตแบบสวมทับ (Jacket T-Shirt) เสื้อสูท (Suit)
กระโปรงยาว (Maxi-Dress) กางแกงขายาว (Long Trousers) กางแกงขาสั้น (Short Trousers)
กระโปรงสั้น (Skirt) กระโปรงทั่วไป (Dress) รองเท้าทั่วไป (Normal) และ รองเท้ากีฬา (Sport)
โดยในแต่ละภาพกาหนดให้ คะแนน IOU ต่อตาแหน่งของวัตถุน้ันเมื่อมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ
0.5 จะเป็ นตัวอย่างข้ อมูลในเชิงบวก (Positive Sample) ในขณะที่ค่าต่ากว่ าให้ เป็ นข้ อมูลในเชิง
ลบ (Negative Sample) ค่าความแม่นยา (AP) ของการตรวจหาวัตถุในตารางที่ 3 ผลลัพธ์แสดง
ให้ เห็นถึงประสิทธิภาพในการทางานของการตรวจหาวัตถุ ว่ามีค่าเฉลี่ยความแม่นยาอยู่ท่ี 0.9538
หรือ 95.38% ของวัตถุทุกประเภท

ตารางที่ 3 ข้ อมูลแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดล

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
การสอนโมเดลโดยใช้ ชุดข้ อมู ลเพิ่ มเติมในการตรวจหาแนวโน้ มแฟชั่น โดยใช้ การ
เรี ย นรู้ เ ชิ ง ลึ ก ได้ แ บ่ ง ชุ ด ข้ อ มู ล ออกเป็ น 3 ส่ ว น 1)ท่อ นบน 2) ท่อ นล่ า ง 3) รองเท้ า โดยใช้
YOLOv3 darknet และ weight มาเป็ น pretrain แสดงให้ เห็นว่าประสิทธิภาพในการทางานของ
การตรวจหาวั ตถุ โดยมีค่าเฉลี่ ยความแม่ นยาอยู่ ท่ี 0.9538 หรื อ 95.38% จากวั ตถุ ท้ังหมดที่
เพิ่มเติม
การนาโมเดลที่เกี่ยวข้ องและสามารถทานายผลได้ แม่นยามาใช้ ร่วมกัน ซึ่งประกอบด้ วย
การตรวจหาวั ตุ โดยใช้ pretrain จาก MS COCO มาตรวจหาคน (Person) และ ImageAI มา
ตรวจหาใบหน้ า
การสร้ างแอปพิเคชั่นมาใช้ ในการเก็บข้ อมูล และ ผลลัพธ์จากการทานาย ผู้วิจัยได้ ทา
การสร้ าง Web Application ชื่อ O-FASHION เป็ น User Interface (UI) สาหรับใช้ ในการอธิบาย
ส่วนงานที่ได้ นาเสนอ การเก็บข้ อมู ลที่ตรวจหาได้ การเก็บผลข้ อมู ลที่โมเดลทานายได้ รวมถึง
สถานที่ (Latitude, Longitude) วันเวลาในแต่ละช่ วง (Times Line) และ สามารถใช้ งานได้ กับ
อุปกรณ์หลายประเภท (PC, IPad, Telephone)
การน าเครื่ องมื อ ธุ ร กิ จ อั จ ฉริ ย ะ (Business Intelligence : BI) มาใช้ ผู้ วิ จั ย ได้ น า
เครื่องมือ(Tools) ที่ช่ ือว่า Qlik Senses มาใช้ ในการนาเสนอแผนภาพข้ อมูล(Data Visualization)
มาช่วยในการเล่าเรื่องด้ วยข้ อมูล (Data Storytelling) ได้ เป็ นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาด้ านแฟชั่นโดยใช้ การเรี ยนรู้เชิ งลึก เรื่ องของสีของวั ตถุ ท่ีตรวจหาได้ มี
ความสาคัญอย่างมาก ผู้วิจัยคิดว่าเราสามารถเพิ่มเรื่องการพิจารณาการกระจายของสีท่อี ยู่บนวัตถุ
ที่เราตรวจหาได้ โดยใช้ การกระจายตัวแบบเกาศ์เซียน หรือ การใช้ ฮีตโตแกรมสีในแบบจาลองสี
HSV (Hue, Saturation, Value) มาใช้ ในการเก็บข้ อมูลเพิ่มเติม
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