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บทคดัย่อ 

ธุรกจิด้านค้าปลีกแฟช่ัน (Fashion Retail) เป็นหน่ึงในธุรกจิพ้ืนฐานโดยสนิค้าประเภท

เคร่ืองแต่งกายถือเป็นหน่ึงในสินค้าที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต นอกจากน้ียังเป็นธุรกิจที่สร้างก าไร

ในระดับสงูให้แก่ผู้ประกอบการอกีด้วย ดังน้ันการทราบถึงแนวโน้มการแต่งกายของประชากรแยก

ตามเพศและแยกตามอายุ ย่อมท าให้ผู้ประกอบการสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้เหมาะสมกับ

ความต้องการของลูกค้า โดยอาศัยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์วิช่ันท า

ให้สามารถเกบ็ข้อมูลของลูกค้าผ่านกล้องวงจรปิดและน าเสนอข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์

แนวโน้มผ่านทางโปรแกรมระบบรายงานอจัฉริยะในแบบ Real-time ได้ 

งานสารนิพนธ์ฉบับน้ีได้น าเสนอวิธีการสกัดข้อมูลการแต่งกาย เพศและช่วงอายุของ

ลูกค้าโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก โดยข้อมูลน าเข้าเป็นข้อมูลภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิด

ภายในร้านค้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสกัดข้อมูลจึงได้แบ่งเป็น 2 ข้ันตอนได้แก่ข้ันตอนที่ 1 

ท าการตรวจหา”คน”ในรูปภาพ โดยใช้ ImageAI และ OpenCV ข้ันตอนที่ 2 น าภาพ”คน”ที่

ตรวจหาได้ไปสกัดหารูปหน้า เพ่ือท านายเพศช่วงอายุ อารมณ์ และสกัดการแต่งกายโดยแบ่งเป็น 

ทอ่นบน ทอ่นล่าง และรองเท้า โดยใช้เทคนิค YOLO หลังจากเสรจ็สิ้นกระบวนการสกดัข้อมูลแล้ว

จะมีการจัดเกบ็ได้ในฐานข้อมูล NoSQL และมาท าการแสดงผลข้อมูลด้วยภาพและวิเคราะห์โดย

การใช้ระบบรายงานอัจฉริยะ (Qlik Sense) โดยวิธีการสกัดที่น าเสนอให้ความแม่นย าสูงในการ

สกดัข้อมูลจากฐานข้อมูลทดสอบ รวมถึงระบบรายงานผลสามารถตอบโจทย์การใช้งานของระบบ 

 

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. 



 

 

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. 

 

บทน า 

จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ผันผวนและความไม่แน่นอนหลายปัจจัยที่ต่อเน่ือง

มาถึงปี 2020 การสร้างความเช่ือมั่นในการบริโภคสินค้าและบริการ ท าให้ธุรกิจต่างๆ ต้องมีการ

ปรับตัว และความเสี่ยงต่อการถูก Disruption ทั้งจากคู่แข่ง นวัตกรรม เทคโนโลยี หรือแม้แต่จาก

พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป ดังน้ัน การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค โดยการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกบัแนวโน้มแฟช่ัน (Fashion trend survey) จึงเป็นหน่ึงในหลักการตลาดที่มีส าคัญ  

ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัแนวโน้มแฟช่ันในปัจจุบัน สามารถเกบ็ได้โดยการให้

พนักงานท าหน้าที่ส ารวจโดยให้ลูกค้ากรอกข้อมูลผ่านแบบส ารวจ หรือ กรอกผ่านแบบส ารวจ

ออนไลน์ที่ จัดท าข้ึน ซ่ึงปัญหาที่พบคือข้อมูลที่เกบ็มาแต่ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ข้อมูลไม่

ครบถ้วนและไม่เข้าใจผลิตภัณฑ์ พนักงานต้องใช้ความรู้สึกในการกรอกข้อมูล เช่นการส ารวจ

อารมณ์ตั้งแต่ลูกค้าเข้ามาซ้ือสินค้า อารมณ์ขณะเลือกซ้ือสินค้า จนถึงอารมณ์ขณะช าระเงินซ้ือ

สนิค้า ปัญหาในการรวบรวมแบบส ารวจพบว่าจ านวนแบบส ารวจค่อนข้างน้อยและล่าช้า  

ปัจจุบันวงการค้าปลีกแฟช่ัน เร่ิมมีการน าเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพ

ด้านต่างๆ เช่นด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management : 

CRM) และกระบวนการการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer : KYC) เช่นระบบการจดจ า

ใบหน้า การติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า นอกจากน้ียังสามารถช่วยลดต้นทุนด้านเวลา

และทรัพยากรคน โดยสามารถน ามาใช้ตรวจนับสินค้า แบ่งชนิดหรือจ าแนกวัตถุ  และตรวจสอบ

สนิค้าต่างๆ ได้เป็นต้น 

ในงานวิจัยช้ินน้ีเสนอขั้นตอนของการเกบ็รวบรวมข้อมูลแนวโน้มแฟช่ัน ได้จากการน า

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาสอนให้คอมพิวเตอร์สามารถมองเหน็ 

และแยกแยะวัตถุและบอกความสัมพันธข์องวัตถุ สามารถเปรียบเทยีบกับการเรียนรู้  และแยกแยะ

สิ่งต่างๆ ที่ได้จาการเรียนรู้ ในช่วงเวลาหน่ึงและสถานที่ต่างๆ ได้โดยใช้การสกดัข้อมูลโดยการการ

ตรวจหา ”คน” ในรูปภาพ โดยใช้ ImageAI และ OpenCV และน าภาพ ”คน” ที่ตรวจหาได้ไป

สกดัหารูปหน้า เพ่ือท านายเพศ ช่วงอายุ อารมณ์ และสกดัการแต่งกายโดยแบ่งเป็น ทอ่นบน ทอ่น



 

 

ล่าง และรองเท้าโดยใช้เทคนิค YOLO หลังจากเสร็จสิ้ นกระบวนการสกัดข้อมูลแล้วจะมีการ

จัดเกบ็ได้ในฐานข้อมูล NoSQL และมาท าการแสดงผลข้อมูลด้วยภาพและวิเคราะห์โดยการใช้

ระบบรายงานอจัฉริยะ(Qlik Sense)  

 

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือน าเสนอวิธกีารในการรวบรวมข้อมูลแฟช่ันโดยใช้คอมพิวเตอร์วิช่ัน 

2. เพ่ือน าเสนอวิธกีารในการสกดัข้อมูลการแต่งกาย เพศ ช่วงอายุ อารมณ์ของอายุ

ลูกค้าโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก 

3. เพ่ือน าเสนอการน าข้อมูลมาแสดงผลด้วยแผนภาพข้อมูล โดยใช้ระบบรายงาน

ธุรกจิอจัฉะริยะ 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนคือ  

1. การรวบรวมข้อมูลการแต่งกายของลูกค้าหรือประชาชนทั่วไป โดยใช้การเรียนรู้

เชิงลึกในการตรวจหาคน การตรวจหาใบหน้า เพ่ือท านาย เพศ อายุ และ อารมณ์ และ การ

ตรวจหาการแต่งกาย เพ่ือท านาย ทอ่นบน ทอ่นล่าง และรองเท้า 

2. การแสดงผลข้อมูลด้วยแผนภาพข้อมูลโดยการใช้ระบบงานธุรกจิอจัฉริยะ 

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. สามารถน าข้อมูลที่รวบรวมได้และไปวิเคราะห์ให้เกดิประโยชน์สูงสุดกบังานธุรกจิ

ค้าปลีกแฟช่ัน 

2. สามารถน าวิธกีารที่น าเสนอไปใช้เป็นแนวทางในการใช้และสร้างโมเดลประเภท

ต่างๆ ให้มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 

 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจหาแนวโน้มแฟช่ันโดยการน าการเรียนรู้เชิงลึก 

ปัจจุบันมีอยู่จ านวนไม่มาก ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และสรุปได้ดังน้ี 

Fashionpedia: Ontology, Segmentation, and an Attribute Localization Dataset 

เป็นงานวิจัยที่ส ารวจการแบ่งอนิสแตนซ์ (Instance Segmentation) ออกเป็นส่วนๆ ด้วยการจ ากัด

คุณสมบัติ (Attribute Localization) ซ่ึงการรวมแต่ละส่วนของอนิสแตนซ์ สามารถใช้การตรวจจับ

และแบ่งแต่ละอินสแตนซ์ของวัตถุ และได้มีการจัดหมวดหมู่ของแต่แอตทริบิวต์ของภาพแบบ

ละเอียด และงานวิจัยที่น าเสนอ Fashionpedia ประกอบด้วยกัน 2 ส่วนคือ 1) การนิยามและ

ขอบเขตซ่ึงสร้างโดยผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านแฟช่ัน สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มเสื้ อผ้าหลัก 27 



 

 

กลุ่ม ส่วนประกอบเสื้อผ้าจ านวน 19 ส่วน และองค์ประกอบย่อยๆ อีก 294 คุณลักษณะ  2) ชุด

ข้อมูลภาพแฟช่ันที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และภาพแฟช่ันจากผู้มีช่ือเสียงจากสถานที่ต่างๆ มาสร้าง

ค าอธิบายประกอบร่วมกับการมาสก์แบ่งส่วน(Segmentation masks) และองค์ประกอบต่างๆที่

เกี่ยวข้องกนั  

ModaNet: A Large-Scale Street Fashion Dataset with Polygon Annotations เป็น

งานวิจัยที่ เราน าเสนอฐานข้อมูลใหม่ที่เรียกว่า “ModaNet” ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยคอล

เลกช่ันของภาพพ้ืนฐานมาจากชุดข้อมูลของ Paper Doll ซ่ึงเป็นชุดข้อมูลภาพแบบสตรีทวิวจ านวน 

55,176 ภาพ ที่มีค าอธิบายประกอบรูปแบบหลายเหล่ียม เพ่ิมเติมด้วยภาพสตรีทอีกจ านวน 1 

ล้านภาพพร้อมค าอธิบายแบบสั้นๆ เป้าหมายหลักของ  ModaNet คือการน าเสนอเทคนิค

มาตราฐานในการประเมินความก้าวหน้าในงานด้านคอมพิวเตอร์วิช่ัน โดยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่

ในการท าความเข้าใจด้านแฟช่ัน ซ่ึงชุดข้อมูลที่มีค าอธิบายแบบหลากหลายสามารถช่วยวัด

ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมที่ล า้สมัย เช่น Object Detection, Semantic Segmentation, Polygon 

Prediction ด้านสตรีทแฟช่ันอย่างละเอยีด  

DeepFashion2: A Versatile Benchmark for Detection, Pose Estimation, 

Segmentation and Re-Identification of Clothing Images เป็นงานวิจัยที่ พัฒนาต่อจาก Deep 

Fashion โดยมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาในด้าน 1) การตรวจจับเสื้อผ้า(Clothes Detection) 

2)การค านวณ ค่ าต า แห น่ง เ ชิ ง  3 มิติ (Pose Estimation) ของ เสื้ อ ผ้ า  3) การแ บ่ ง ส่ วน

(Segmentation) ของเสื้ อผ้า และ4)การแก้ไข (Retrieval) ซ่ึง DeepFashion2 มีเสื้ อผ้าจ านวน 

801,000 รายการ โดยแต่ละรายการมีค าอธิบายประกอบที่หลากหลาย เช่น Style, Scale 

Viewpoint, Occlusion, Bounding Box, Dense Landmark, Masks นอกจากน้ียังได้มีชุดข้อมูล

เ สื้ อ ผ้ า แบบ  Commercial-Consumer อี ก  873,000 คู่  ท า ใ ห้ ค า อ ธิ บ า ย ขอ ง ชุ ด ข้ อ มู ล 

DeepFashion2 ใหญ่กว่าของ Fashional Global Challenge ถึง 8 เท่า และยังเสนออัลกอลิทึมช่ือ 

Match R-CNN ซ่ึงสร้างมาจาก Mask R-CNN เพ่ือแก้ปัญหาทั้ง 4 งานที่กล่าวมาข้างต้นใน

ลักษณะแบบครบวงจร โดยใช้การประเมิลผลแบบกว้างๆ ด้วยหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันใน 

DeepFashion2  

 

ระเบยีบวิธีวิจยั 

งานวิจัยน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานด้านคอมพิวเตอร์วิช่ัน เช่น การจ าแนกคน

จากวิดีโอ หรือ รูปภาพ การตรวจหาใบหน้า เพ่ือใช้ในการท านายเพศ ช่วงอายุ, อารมณ์ และการ

จ าแนกประเภทการแต่งกาย ท่อนบน ท่อนล่าง รองเท้า โดยมีเป้าหมายเพ่ือสอนชุดข้อมูลใหม่ 

และเพ่ิมประสิทธิภาพความแม่นย าของโมเดล  โดยใช้โครงสร้างเครือข่ายประสาทเทียม 

(Convolution Neural Network: CNNs) ในการจ าแนกประเภทของการแต่งกายเป็นหลัก 



 

 

แนวทางในการวิจัยน้ีใช้หลักการตรวจหาวัตถุ(Object Detection) จากวีดีโอหรือ

รูปภาพมาท าการตรวจหาคน(Person) ตรวจหา ใบหน้า(Face) การ รู้ จ า ใบหน้ า (Face 

Recognition) เพ่ือสกัดข้อมูลเพศ (Gender) ช่วงอายุ (Age Ranges) อารมณ์ (Emotion) การ

ตรวจหาการแต่งกาย (Apparel Detection) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ ท่อนบน (Top Wear) 

จ านวน 7 คลาส คือ เสื้อยืด (T-Shirt) เสื้อคอปก (Polo) เสื้อเช๊ิต (Shirt) เสื้อแจค๊เกต๊ (Jacket) 

เสื้ อแจ๊คเก๊ตแบบสวมทับ (Jacket T-Shirt) เสื้ อสูท (Suit) กระโปรงยาว (Maxi-Dress) ท่อน

ล่าง(Bottom Wear) จ านวน 4 คลาส คือ กางแกงขายาว (Trousers) กางแกงขาสั้น (Shorts) 

กระโปรงสั้น (Skirt) กระโปรงทั่วไป (Dress) รองเทา้(Footwear) จ านวน 2 คลาส คือ รองเท้า

ทั่วไป (Normal) รองเท้ากฬีา (Sport) 

วิธีการด าเนินการเป็นการสกัดข้อมูลจากวัตถุที่ตรวจหาได้ การแสดงกรอบรอบวัตถุ 

(Bounding Box) และค าอธิบายประกอบ (Annotations) ที่ได้จากโมเดล YOLO v3 จากน้ันจะ

บันทกึข้อมูลที่สกัดได้ลงในฐานข้อมูลประเภท NoSQL และน าข้อมูลที่ได้มาแสดงเป็นข้อมูลภาพ 

(Data Visualization) โดยใช้เคร่ืองมือธุระกิจอัจฉริยะ  (Business Intelligent) มาช่วยในการ

วิเคราะห์ ดังภาพที่ 1 

 
 

ภาพที ่1. ภาพรวมระบบ 

 

 

 

 

 



 

 

1. การตรวจหาคน (Person Detection) 

- โมเดลที่น ามาใช้ ImageAI และใช้ Network ที่ช่ือว่า resnet50 

- ก าหนดค่า minimum_percentage_probability = 50 

 

 
 

ภาพที ่2 ขั้นตอนการตรวจหาคน  

 

2. การตรวจหาใบหนา้ (Face Recognition) 

โมเดลที่น ามาใช้ในการท า Face Detection คือ harrcascade_front_face เป็นการใช้ 

machine learning ในการเรียนรู้จากภาพเชิงลบและภาพเชิงบวก ในการใช้งานจ าเป็นต้องมีไฟล์ที่

ได้รับการเรียนและแยกประเภทใบหน้า ก่อนน าไปสกดัข้อมูล ส่วนการสกดัข้อมูลใช้ Caffe เป็น 

CNN ในการสกดัข้อมูลเพศ โดยการใข้ Network เป็น LeNet-5 ข้อมูลที่ได้จะเป็นเพศชายและ

หญิง (Male, Female) ในส่วนของการสกดั ช่วงอายุ ใช้ SVM ในการ Classification โดยก าหนด

เป็น 8 ช่วง (0-3), (4-7), (8-14), (15-24), (25-37), (38-47), (48-59), (60-

100) ดังภาพที่ 3  

 

 
 

ภาพที ่3 ขั้นตอนการสกดัข้อมูลเพศ และช่วงอายุจากใบหน้า 

  



 

 

ในส่วนของการสกดั อารมณ์จากใบหน้า ใช้ CNN โดยใช้ชุดข้อมูลมาตรฐาน FER-

2013 ข้อมูลที่สกดัได้ ก าหนดได้ 7 อารมณ์ (angry, disgust, scared, happy, sad, surprised, 

neutral) 

 

 
 

ภาพที ่4 ขั้นตอนการสกดัข้อมูลอารมณ์จากใบหน้า 

 

3. การตรวจหาการแต่งกาย (Apparel Detection) 

ในการตรวจหาการแต่งกายผู้วิจัย ได้ใช้โอเพนชอร์ส ช่ือว่า DASKNET ซ่ึงเป็น

แอปพลิเคช่ันที่พัฒนามาจากการใช้ชุดข้อมูลในการตรวจหาวัตถุช่ือว่า YOLO v3 เป็นโมเดลที่มี

ความรวดเรว็ในการประมวลผลและการแสดงผลแบบเรียลไทม์ รวมทั้งสามารถระบุต าแหน่งของ

วัตถุที่ตรวจหาได้ในเวลาเดียวกนั ซ่ึงผู้วิจัยได้แบ่งการสกัดข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม ทอ่นบน (Top 

Wear) ทอ่นล่าง (Bottom Wear) และ รองเท้า (Footwear) ทั้งหมด 13 คลาส 

 

ตารางที ่1 ข้อมูลชนิดวัตถุที่สกดัของแต่ละกลุ่ม 

 

กลุ่ม ชนิดวัตถุที่ตรวจหาได้ 

ท่อนบน 1) เสื้ อยืด 2) เสื้ อยืดมีปก 3) เสื้ อเช๊ิต 4) เสื้ อแจค็เกต็ 5) เสื้ อแจ็ค

เกต็แบบสวมทบั 6) เสื้อสทู 7) กระโปรงเตม็ตัว  

ท่อนล่าง 1) กาเกงขายาว 2) กางเกงขาสั้น 3) กระโปรงสั้น 4) กระโปรงทั่วไป 

รองเทา้ 1) รองเท้าทั่วไป 2) รองเท้ากฬีา 

 

การสร้างแบบจ าลองของหาการแต่งกาย ได้แบ่งการด าเนินการออกเป็น 4 ส่วนคือ 1) 

การเตรียมข้อมูลในกการวิจัย 2) สร้างรูปแบบข้อมูล 3) การน าข้อมูลไปใช้งาน 4) การทดสอบ

แบบจ าลอง 

 

 



 

 

1. การเก็บขอ้มูลในการวิจยั (Data Collection)  

การเกบ็ข้อมูลจากผู้วิจัยได้เกบ็จากเวบ็ไซต์ ก าหนดขนาดภาพ 480 x 640 พิกเชล มี

การแบ่งประเภทของการแต่งกายออกเป็น 13 คลาส ก าหนดให้หน่ึงคลาสมีจ านวน 100 ภาพ 

รวมทั้งสิ้น 1,300 ภาพ หลังจากน้ันท าการแยกข้อมูล 3 กลุ่ม ตามตารางที่ 1 ในการแบ่งชุดข้อมูล

ใช้เทคนิค (simple random sampling : SRS) ใช้คอมพิวเตอร์สุ่ม โดยแบ่งเป็น 80:20 เปอร์เซน็  

2. การเตรียมขอ้มูลในการวิจัย (Data Preparation) 

การเตรียมข้อมูลทางผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม LabelMe ในการท า Image Annotation 

ของภาพทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบ ภาพที่ 5 

 

 
 

ภาพที ่5 รูปแบบข้อมูลในการท า Image Annotation  

 

3. การสรา้งโมเดล (Model Training) 

ผู้วิจัยได้ท าการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่มตามตารางที่ 1. ในการสร้างโมเดล

เพ่ิมเติมได้ใช้ YOLO v3 และใช้ pretrain โมเดลช่ือว่า darknet53.conv.74.weights เป็น weight 

ตั้งต้น ดังภาพที่ 6.  

- กลุ่มทอ่นบน (Top Wear) ท าการสอนโมเดลทั้งหมดจ านวน 8,000 รอบ พบว่า 

avg. loss อยู่ที่ 0.0552  

- กลุ่มทอ่นล่าง (Bottom Wear) ท าการสอนโมเดลทั้งหมด 9,000 รอบ พบว่า 

avg. loss อยู่ที่ 0.0123 และ  

- กลุ่มรองเท้า (Footwear) ท าการสอนโมเดลจ านวน 4,000 รอบ พบว่า avg. 

loss อยู่ที่ 0.1195  

 



 

 

 
 

ภาพที ่6 ข้ันตอนการสกดัข้อมูลการแต่งกายที่ได้จากการตรวจหาคน 

 4. การทดสอบโมเดล (Model Evaluation) 

ในการวัดประสิทธิภาพจะเร่ิมจากการเลือกชุดของภาพซ่ึงประกอบด้วยภาพที่น ามา

ทดสอบ (Testing Images) และกลุ่มภาพที่ถูกต้อง (Ground Truth Images) ซ่ึงหมายถึงกลุ่มของ

ภาพที่คล้ายกันกับภาพที่น ามาทดสอบน้ันไว้ล่วงหน้า ซ่ึงการเลือกชุดของภาพแต่ละกลุ่มน้ีจัดท า

โดยผู้วิจัย โดยใช้ภาพจ านวน 260 ภาพ จากชุดภาพจ านวน 13 คลาสตามตารางที่ 1. ในการวัด

ประสิทธิภาพใช้การวัดแบบ 1:1 โดยใช้เทคนิค Non-Maximum Suppression: NMS โดย

พิจารณาความน่าจะเป็นของแต่ละภาพ ร่วมกับค่า IOU(Intersection Over Union) กับทุกคู่ของ

ค าตอบ เพ่ือเลือกผลลัพธ์ที่ดีที่สุดออกมา ในการวัดประสิทธิภาพดังกล่าวได้ก าหนดค่า NMS = 

0.6 และ IOU = 0.5  

  

 
 

ภาพที ่7 การแสดงการใช้เทคนิค Non-Maximum Suppression: NMS 

 



 

 

T-SHIRT 

  
 IoU : 0.8873 IoU : 0.8672 

 

ภาพที่ 8 ตัวอย่างชุดข้อมูลการตรวจสอบ (Ground Truth) 

 

5. การน ามาใชง้าน 

ในการน ามาใช้งานทางผู้วิจัยได้จัดสร้างโปรแกรมในรูปแบบของเวบ็แอปพิเคช่ันช่ือ  

O-FASHION ท าหน้าที่ในการสกัดข้อมูลจากการแต่งกาย เพศ ช่วงอายุ และอารมณ์จากไฟล์

วีดีโอหรือ ไฟล์ภาพ ซ่ึงโปรแกรมที่สร้างข้ึนมีการให้ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโมเดล และเคร่ืองมือ

ต่างๆ ที่น ามาใช้ในงานวิจัยช้ินน้ี พร้อมทั้งการประมวลผลผลเพ่ือแสดงให้เหน็ผลลัพธ์ที่ชัดเจน 

และเข้าใจงานวิจัยช้ินนี้ทนัท ีดังภาพที่ 9 

  



 

 

 
 

ภาพที ่9 ภาพรวบเวบ็แอปพิเคช่ัน O-FASHION 

 

การแสดงผลของเวบ็แอปพิเคช่ัน O-FASHION สามารถแสดงภาพที่ตรวจหาได้เช่น 

คน หน้าคน และ เสื้อผ้า พร้อมทั้งสกดัข้อมูลการแต่งกาย เพศ ช่วงอายุ และอารมณ์ โดย

แอปพิเคช่ันสามารถแสดงค่าความเช่ือมั่นของแต่ละส่วนที่โมเดลตรวจหาได้ ดังภาพที่ 10 และ 

ตารางที่ 2  

 



 

 

 
 

ภาพที ่10 ข้อมูลที่สกัดได้จากแอปพิเคช่ัน O-FASHION 

 

ตารางที่ 2 ข้อมูลสรุปที่สกดัได้จากโมเดล  

 

 
 

การจัดเกบ็ข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้ MongoDB มาเป็นฐานข้อมูล ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลประเภท 

NoSQL โดยมีการจัดเกบ็ ช่ือภาพ ภาพคน ภาพใบหน้า ข้อมูลเสื้อผ้า เพศ ช่วงอายุ อารมณ์ พิกดั

ที่จัดเกบ็ โดยจัดเกบ็ในรูปแบบละติจูด (Latitude) และ ลองจิจูด(Longitude) วันที่ เวลา ประเทศ 

โซน รหัสไปรษณีย์ ซ่ึงภาพตรวจหาได้จากโมเดลจะถูกน าไปเข้ารหัส (encoding) ด้วย Standard 

Format แบบ Base64 ตัวอย่างดังภาพที่ 11 

 



 

 

 
 

ภาพที ่11 ข้อมูลที่จัดเกบ็ในรูปแบบ NOSQL 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล (data analysis & visualization) 

ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลจากการท านายและการแสดงผลเพ่ือช่วยในการสนับสนุน

การตัดสนิใจในการน าข้อมูลไปใช้ จะแสดงให้เหน็ขนาดของข้อมูลเพ่ือให้ลูกค้าสนใจ และสามารถ

เจาะจงข้อมูลลงไปถึงระดับต่างๆ ได้ดังน้ี 

- สามารถระบุช่วงเวลาที่สนใจ (ปี ไตรมาส เดือน) 

- สามารถแสดงผลกลุ่มของวัตถุที่เราสนใจ เช่น คน เพศ ช่วงอายุ อารมณ์ 

- สามารถแสดงผลกลุ่มของเสื้อผ้าที่ตรวจหาได้ เช่น ทอ่นบน ทอ่นล่าง และรองเท้า  

- สามารถแสดงผลวัตถุรายตัวได้ เช่น เสื้อคอกลม เสื้อคอปก เสื้อเช๊ิต เสื้อแจ๊คเกต๊ 

เสื้ อแจ๊คเก๊ตแบบสามทับ เสื้ อสูท กางเกงขายาว การเกงขาสั้น กระโปรงทั่วไป กระโปรงสั้น 

กระโปรงยาว รองเท้าทั่วไป และ รองเท้ากฬีา 

- สามารถตรวจสอบพ้ืนที่บนแผนที่ว่าพบวัตถุที่เกบ็อยู่บนฐานข้อมูล 

Dashboard ที่จัดท าข้ึนจะแสดงข้อมูล จ านวนภาพ หรือ พ้ืนที่ที่เกบ็ข้อมูล จ านวนวัตถุ

ที่ตรวจหาได้ และ ค่าเฉล่ียความแม่นย าในการท านายจากโมเดล อีกทั้งยังแสดงให้เห็นการ 

Classification วัตถุที่เราสนใจ ดังภาพที่ 12 

 



 

 

 
 

ภาพที ่12 Dashboard แสดงผลข้อมูลภาพ  

 

ผลการวิจยั 

1. การหา Mean Average Precision ดว้ยการใช ้Non-Maximum Suppression  

ในการประเมินโมเดลส าหรับโมเดลที่ท  าเพ่ิมเติมเพ่ือหาค่าความแม่นย า ใช้การค านวณหาค่า 

Average Precision (AP) หรือ Mean Average Precision (mAP) ส าหรับท านายภาพแบบหลาย

คลาส (Multiclass) ทางผู้วิจัยได้ใช้อลักอลิทึ่ม (Algorithm) ที่ช่ือว่า Non-Maximum Suppression 

(NMS) โดยพิจรณาจากค่าความน่าจะเป็นวัตถุน้ันๆ ร่วมกบั ค่า IOU (Intersection Over Union) 

กับทุกคู่ของค าตอบ เพ่ือเลือกผลลัพธ์ที่ ดีที่สุดออกมาจะพบว่าในแต่ละการทดสอบจะมีค่า 

Intersection over union (IOU) เพียงค่าเดียวเท่าน้ันพบว่ามีค่าความถูกต้อง 100% จ านวน 7 

คลาส ค่าความถูกต้อง 95% จ านวน 4 คลาส ค่าความถูกต้อง 90% และ 70% อยู่อย่างละ 1 

คลาส ดังภาพที่ 13  

 



 

 

 
 

ภาพที ่13 ข้อมูลประสิทธภิาพของโมเดลทั้ง 13 คลาส 

 

2. ผลการวดัประสิทธิภาพความถูกตอ้งของโมเดล 

ในการวัดทางผู้วิจัยได้ใช้ชุดข้อมูลภาพจ านวน 260 ภาพ (ก าหนด 20 ภาพต่อ 1 

ประเภทวัตถุ) ใน 13 ประเภทวัตถุที่แตกต่างกัน ได้แก่ เสื้อยืด (T-Shirt) เสื้อยืดคอปก (Polo) 

เสื้อเช๊ิต (Shirt) เสื้อแจค๊เกต๊ (Jacket) เสื้อแจค๊เกต๊แบบสวมทบั (Jacket T-Shirt) เสื้อสทู (Suit) 

กระโปรงยาว (Maxi-Dress) กางแกงขายาว (Long Trousers) กางแกงขาสั้น (Short Trousers) 

กระโปรงสั้น (Skirt) กระโปรงทั่วไป (Dress) รองเท้าทั่วไป (Normal) และ รองเท้ากฬีา (Sport) 

โดยในแต่ละภาพก าหนดให้คะแนน IOU ต่อต าแหน่งของวัตถุน้ันเมื่อมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 

0.5 จะเป็นตัวอย่างข้อมูลในเชิงบวก (Positive Sample) ในขณะที่ค่าต ่ากว่าให้เป็นข้อมูลในเชิง

ลบ (Negative Sample) ค่าความแม่นย า (AP) ของการตรวจหาวัตถุในตารางที่ 3 ผลลัพธ์แสดง

ให้เหน็ถึงประสิทธิภาพในการท างานของการตรวจหาวัตถุ ว่ามีค่าเฉล่ียความแม่นย าอยู่ที่ 0.9538 

หรือ 95.38% ของวัตถุทุกประเภท 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที ่3 ข้อมูลแสดงการเปรียบเทยีบประสทิธภิาพโมเดล 

 

 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 

การสอนโมเดลโดยใช้ชุดข้อมูลเพ่ิมเติมในการตรวจหาแนวโน้มแฟช่ันโดยใช้ การ

เรียนรู้เชิงลึก ได้แบ่งชุดข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน 1)ท่อนบน 2) ท่อนล่าง 3) รองเท้า โดยใช้ 

YOLOv3 darknet และ weight มาเป็น pretrain แสดงให้เหน็ว่าประสิทธิภาพในการท างานของ

การตรวจหาวัตถุ โดยมีค่าเฉล่ียความแม่นย าอยู่ที่ 0.9538 หรือ 95.38% จากวัตถุทั้งหมดที่

เพ่ิมเติม 

การน าโมเดลที่เกี่ยวข้องและสามารถท านายผลได้แม่นย ามาใช้ร่วมกนั ซ่ึงประกอบด้วย 

การตรวจหาวัตุ โดยใช้ pretrain จาก MS COCO มาตรวจหาคน (Person) และ ImageAI มา

ตรวจหาใบหน้า  

การสร้างแอปพิเคช่ันมาใช้ในการเกบ็ข้อมูล และ ผลลัพธ์จากการท านาย ผู้วิจัยได้ท า

การสร้าง Web Application ช่ือ O-FASHION เป็น User Interface (UI) ส าหรับใช้ในการอธบิาย

ส่วนงานที่ได้น าเสนอ การเกบ็ข้อมูลที่ตรวจหาได้ การเกบ็ผลข้อมูลที่โมเดลท านายได้ รวมถึง

สถานที่ (Latitude, Longitude) วันเวลาในแต่ละช่วง (Times Line) และ สามารถใช้งานได้กับ

อุปกรณ์หลายประเภท (PC, IPad, Telephone)  

การน าเคร่ืองมือธุรกิจอัจฉริยะ  (Business Intelligence : BI) มาใช้ ผู้ วิ จัยได้น า

เคร่ืองมือ(Tools) ที่ช่ือว่า Qlik Senses มาใช้ในการน าเสนอแผนภาพข้อมูล(Data Visualization) 

มาช่วยในการเล่าเร่ืองด้วยข้อมูล (Data Storytelling) ได้เป็นอย่างดี  



 

 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ในการศึกษาด้านแฟช่ันโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก เร่ืองของสีของวัตถุที่ตรวจหาได้มี

ความส าคัญอย่างมาก ผู้วิจัยคิดว่าเราสามารถเพ่ิมเร่ืองการพิจารณาการกระจายของสีที่อยู่บนวัตถุ

ที่เราตรวจหาได้ โดยใช้การกระจายตัวแบบเกาศ์เซียน หรือ การใช้ฮีตโตแกรมสีในแบบจ าลองสี 

HSV (Hue, Saturation, Value) มาใช้ในการเกบ็ข้อมูลเพ่ิมเติม 
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