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บทคัดย่อ: บทความนี้เสนอการออกแบบและพัฒ นาแบบจาลองการเรียนรู้เชิงลึกสาหรับทานายอายุและเพศ
รวมถึงออกแบบและพัฒนาเว็บ API สาหรับให้บริการเชื่อมต่อและใช้งานแบบจาลองทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ อีกทัง้ ยังพัฒนา
เว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชันตัวอย่างทีใ่ ช้บริการแบบจาลองการเรียนรูผ้ ่านทางเว็บ API แบบจาลอง
ที่พ ัฒนาขึ้นนัน้ มีสถาปั ตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมแบบจาลองการเรียนรู้เชิงลึก VGG16 และ
ResNet โดยได้สร้างแบบจาลองขึน้ มา 3 แบบจาลอง ได้แก่ (1) แบบจาลองทีท่ านายอายุ (2) แบบจาลองทีท่ านาย
เพศ และ (3) แบบจาลองที่ทานายทัง้ อายุและเพศ ทัง้ 3 แบบจาลองถู กฝึ กด้วยชุดข้อมูลภาพ IMDB จานวน
154,667 ภาพ จากการทดสอบแบบจาลองโดยใช้ชุดข้อมูลภาพ WIKI จานวน 38,138 ภาพ พบว่าแบบจาลอง
ทานายอายุมคี ่าความผิดพลาดสัมบูรณ์ เฉลี่ยเท่ากับ 5.949 ใช้เวลาในการประมวลผล 0.167 วินาที ในขณะที่
แบบจ าลองท านายเพศมีถู ก ต้ อ งเท่ า กับ 96.58% ใช้ เวลาในการประมวลผล 0.169 วิน าที และสุ ด ท้ า ยคือ
แบบจาลองที่ทานายทัง้ อายุและเพศ มีความถูกต้องในการทานายเพศเท่ากับ 95.82% และมีค่าความผิดพลาด
สัมบูรณ์เฉลีย่ ในการทานายอายุเท่ากับ 6.347 โดยใช้เวลาในการทานายต่อภาพเท่ากับ 0.171 วินาที
คาสาคัญ: เว็บ API; การประมวลผลภาพ; การเรียนรูเ้ ชิงลึก; โครงข่ายประสาทคอนโวลูชนั
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Abstract: This article proposes the design and development of deep learning models for predicting age
and gender from a facial image, the web API for using the developed model, and a web application and
a mobile application that use our model via the web API. The architecture of the developed model is
based on the integration of VGG16 and ResNet. We implemented three models: (1) an age prediction
model, (2) a gender prediction model, and (3) an age and gender prediction model. All three models
were trained with 154,667 images from the IMDB dataset. The models were evaluated with 38,138
images from the WIKI datasets. From the experiments, we found that the age prediction model had a
mean absolute error of 5.949 with 0.167s processing time while the gender prediction model has
96.58% accuracy with 0.169s processing time. Finally, the age and gender prediction model has a
gender prediction accuracy of 95.82% and a mean absolute error in age prediction of 6.347 with a
prediction time of 0.171s.
Keywords: Web API; Image processing; Deep learning; Convolutional neural network
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1. บทนา
การวิเคราะห์ข อ้ มูลจากภาพใบหน้า ได้รบั ความ
สนใจในงานวิจยั เป็ นอย่างมากในปี ทผ่ี ่าน ๆ มา ไม่ว่า
จะเป็ นการวิเคราะห์อายุ เพศ อารมณ์ หรือเชื้อชาติ
ของจากใบหน้าของบุคคลภายในภาพ บทความวิจยั
นี้ใ ห้ค วามสนใจกับ การวิเ คราะห์อ ายุ และเพศจาก
ใบหน้าบุคคล เนื่องจากสามารถนาไปประยุกต์ใช้งาน
ได้ในหลายด้าน เช่น การวิเคราะห์เพศและอายุจาก
ใบหน้า ทีไ่ ด้ร บั จากกล้อ งวงจรปิ ด เพื่อ เก็บ เป็ น สถิติ
และใช้ในเชิงธุรกิจ โดยนาข้อมูลจากการวิเคราะห์ไป
ท าการตลาดให้ต รงกับ กลุ่ม เป้ า หมายได้ หรือ เพื่อ
ตรวจสอบลูกค้าก่อนเข้าร้านหรือ สถานทีบ่ นั เทิงตอน
กลางคืนทีม่ กี ารจากัดช่วงอายุของบุคคล เป็ นต้น
การพัฒ นาแอปพลิเคชัน เฉพาะทางดัง กล่า วจะ
สะดวกมากขึน้ เมื่อแยกส่วนประมวลผล ออกจากส่วน
การท างานของแอปพ ลิเ คช นั ซึ ่ง ม ผี ู ใ้ ห บ้ ริก าร
ประมวลผลภาพใบหน้าบุคคลผ่านทาง Application
Programming Interface (API) โดยคิดค่าใช้จ่ายตาม
จ านวนครั ง้ ที ใ่ ช้ง าน เช่น Azure Face API จาก
Microsoft, Vision API จ า ก Google แ ล ะ Face
recognition จาก Facelytics.io เป็ นต้น
ปั จจุบนั การเรียนรูเ้ ชิงลึก (Deep Learning) เป็ น
ทีท่ ราบกันว่ามีประสิทธิภาพในการรูจ้ าทีแ่ ม่นยา และ
มีคุณสมบัตทิ สี่ ามารถสกัดคุณลักษณะเด่นจากข้อมูล
ได้แ บบอัต โนม ตั จิ ากข อ้ มูล ที ใ่ ช้ใ นการฝึ ก สอน
แบบจาลอง โดยแบบจาลองการเรียนรูเ้ ชิงลึกทีไ่ ด้รบั
ค ว าม น ิย ม เป็ น อ ย ่า งม าก ก ค็ อื Convolutional
Neural network [1] ทีเ่ หมาะสาหรับการเรียนรู้ขอ้ มูล
ประเภทรูป ภาพ อีก ทัง้ ยัง มีก ารน าไปประยุก ต์ใ ช้
ในงานวิจ ยั ต่า ง ๆ มากมาย เช่น การวิเ คราะห์

การติด โรคของมะเขือ เทศ [2] หรือ การวิเคราะห์
รูจ้ ารูปสัญญาณมือ [3]
ส าหรับ ด้ านการวิเคราะห์ อ ายุ แ ละเพศจากภาพ
ใบหน้าของมนุ ษย์ Salah Eddine Bekhouche นาเสนอ
การใช้ Support Vector Machine ที่เรียนรู้คุ ณลักษณะ
ของใบหน้ าด้ ว ยวิ ธี ส กั ด แบบแบบ Multi-level Local
Phase Quantization (ML-LPQ) [4] โดยอายุ ท่ีสามารถ
ทานายได้นัน้ จะเป็ นตามช่างอายุทงั ้ หมด 7 ช่วง โดยมี
ค วาม แ ม่ น ย าอยู่ ที่ 56% และ Seok Hee Lee [5]
น าเสนอแบบจ าลองการเรียนรู้เชิงลึกแบบ Residual
Learning ที่ ใช้ ในการท านายอายุ ข องบุ ค คลในภาพ
ตัง้ แต่อายุ 0 – 99 ปี โดยมีการแยกแบบจาลองในการ
ทานายอายุของเพศหญิง และเพศชายออกจากกัน ซึ่ง
สรุ ป ว่ าก ารใช้ Residual Learning เข้ าม า ท าให้
แบบจ าลองให้ผลลัพธ์ท่ีดีข้นึ รวมถึงแบบจาลองของ
Yusuke Uchida [6] ที่ เผยแพร่ บ น Github ที่ ร องรั บ
แบบจาลองหลายสถาปั ตยกรรม และมีค่าน้ าหนักของ
แบบจาลอง EffcientNet-B3 ทีฝ่ ึ กฝนให้รจู้ าอายุและเพศ
ของใบหน้า ให้ดาวน์ โหลดมาใช้งานได้ ซึ่งแบบจาลอง
EfficientNet-B3 เป็ น รุ่ น ย่ อ ย ข อ ง แ บ บ จ า ล อ ง
EfficientNet [7] ที่ มี รุ่ น ย่ อ ย ตั ้ ง แ ต่ B0 – B7 โด ย
EfficientNet-B0 เป็ นแบบจ าลองขนาดเล็กและมีความ
ซับซ้อนน้อยทีส่ ุด และความซับซ้อนของแบบจาลองจะ
มากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทังถึ
่ งแบบจาลอง EfficientNetB7 ทีม่ ขี นาดและความซ้บซ้อนของแบบจาลองมากทีส่ ุด
บทความวิ จ ัย นี้ จึ งมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ออกแบบ
พัฒนา และเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจาลองการ
เรียนรูเ้ ชิงลึก สาหรับวิเคราะห์อายุและเพศจากรูปภาพ
ใบหน้ า ของบุ ค คล โดยอายุ ท่ี แ บบจ าลองสามารถ
วิ เคราะห์ ไ ด้ นั ้น ก าหนดอยู่ ในช่ ว ง 0 – 100 ปี โดย
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เปรียบเทียบแบบจาลองที่ทานายผลแบบเฉพาะทาง
คื อ แบ บ จ าลองที่ ท านายเพ ศ อย่ า งเดี ย ว และ
แบ บจ าลองที่ ท านายอายุ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว กั บ
แบบจ าลองที่ ส ามารถท านายอายุ แ ละเพศได้ ใ น
แ บ บ จ าล อ งเดี ย ว กั น พ ร้ อ ม ทั ้ ง เป รี ย บ เที ย บ
ประสิท ธิภ าพ กั บ แบบจ าลองที่ ใ ช้ ส ถาปั ต ยกรรม
EfficentNet-B7 และ แบบจาลองของ Yusuke Uchida
พร้อมทัง้ พัฒนาเว็บ API ที่เรียกใช้งานแบบจาลองที่
พัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้ท่สี นใจสามารถสมัครเป็ นสมาชิก
และใช้ Token ในการเข้าถึงบริก ารแบบจ าลองการ
เรีย นรู้ส าหรับ ประมวลผลอายุ แ ละเพศของบุ ค คล
ภายในภาพได้ มากไปกว่ า นั ้ น ในบทความนี้ ย ั ง
นาเสนอการพัฒนาตัวอย่างของเว็บแอปพลิเคชัน และ
โมบายแอปพ ลิ เ คชั น ที่ เ รี ย กใช้ ง านบริ ก ารของ
แบ บ จ าลอ งการเรี ย น รู้ เ ชิ ง ลึ ก ผ่ านเว็ บ API ที่
พัฒนาขึน้ อีกด้วย

(1) ผู้ ใ ช้ ง านทั ว่ ไป (General User) คื อ ผู้ ท่ี ไ ม่
จาเป็ นต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ สามารถเข้าใช้
งานระบบผ่านเว็บแอปพลิเคชัน หรือโมบายแอปพลิเคชัน
ซึง่ ผูใ้ ช้งานทัวไปสามารถอั
่
ปโหลดรูปภาพเพื่อทานาย
อายุและเพศ
(2) ผู้ ดู แ ล ร ะ บ บ (Admin) น อ ก เห นื อ ก า ร
ความสามารถที่ท าได้แ บบสิท ธิผ์ ู้ ใช้ง านทั ว่ ไปแล้ ว
ผูด้ ูแลระบบยังสามารถจัดการแก้ไขข้อมูลของสมาชิก
และสามารถอนุ มตั ิ-ไม่อนุ มตั ิ การใช้ API ของสมาชิก
ผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน
(3) สมาชิ ก (Member) เป็ นผู้ ใช้ ท่ี ต้ องท าการ
ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ นอกจากจะสามารถใช้งาน
ระบบได้เหมือนสิทธิผู์ ใ้ ช้งานทัวไปแล้
่
ว ยังสามารถร้อง
ขอ Access Token และ Refresh Token เพื่ อน าไปใช้
ในการพัฒนาโปรแกรมส่วนตัว ที่เชื่อมต่อเข้ามาใช้งาน
แบบจาลองการเรียนรูเ้ ชิงลึกผ่านทางเว็บ API ต่อไปได้
โดยระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นี้ จะไม่มกี ารเก็บข้อมูลภาพ
ทีผ่ ใู้ ช้ส่งเข้ามาทานายแต่อย่างใด

2. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
2.1 การออกแบบภาพรวมของระบบ
ระบบทีพ่ ฒ
ั นานี้ได้ถูกออกแบบให้มสี ถาปั ตยกรรม
การท างานในภาพรวม ดั ง รู ป ที่ 1 โดยผู้ ใ ช้ ง าน
สามารถทดลองการใช้งานแบบจาลองการเรียนรู้เชิง
ลึก เพื่อส่งภาพสาหรับทานายเพศ และประเมินอายุ
ของบุ ค คลในภาพ ผ่ านทาง 2 ช่ อ งทาง ได้แ ก่ เว็บ
แอป พ ลิ เ คชั น ที่ พ ั ฒ นาด้ ว ย Vue.js และโมบ าย
แอปพลิ เ คชัน ที่ พ ั ฒ นาด้ ว ย React Native โดยทั ง้
2 ช่องทางจะติดต่อไปยังเว็บ API ทีพ่ ฒ
ั นาด้วย Flask
ซึ่งเชื่อมต่อกับแบบจาลองการเรียนรู้เชิงลึกที่พฒ
ั นา
ด้ว ยภาษา Python และระบบฐานข้อ มูล MongoDB
สาหรับการบริหารจัดการกับข้อมูลภายในระบบ โดย
ผูใ้ ช้งานระบบมี 3 ประเภท ดังนี้

2.2 ออกแบบแบบจาลองการเรียนรู้เชิ งลึก
สถาปั ตยกรรมของแบบจาลองการเรียนรูเ้ ชิงลึกที่
ออกแบบในงานวิจยั นี้ เป็ นการผสมผสานกันระหว่าง
แบ บจ าลอง VGG16 [8] ที่ ไ ด้ ฝึ กฝนส าหรั บ การ
ตรวจจับ ใบหน้ าคนที่เรีย กว่า VGGFace [9] ร่วมกับ
สถาปั ตยกรรมแบบ ResNet [10] ทีเ่ พิม่ ความสามารถ
ให้แบบจาลองการเรียนรูเ้ ชิงลึกสามารถมีจานวนชัน้ ที่
เพิม่ มากขึน้ ได้โดยไม่สญ
ู เสียความทรงจาในชัน้ ต้น ๆ
สถาปั ต ยกรรมแบบจ าลองเชิง ลึก ที่ น าเสนอใน
บ ท ค ว า ม นี้ พั ฒ น า ด้ ว ย ไ ล บ ร า รี TensorFlow
มีโครงสร้าง ดังรูปที่ 2
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รูปที่ 1 สถาปั ตยกรรมโดยรวมของงานวิจยั

รูปที่ 2 สถาปั ตยกรรมแบบจาลองเชิงลึกทีเ่ สนอ
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โดยส่วนแรกคือใช้ VGG16 ในการรับข้อมูลเข้า และ
ส่ ว นที่น าข้อ มู ล ที่อ อกจาก VGG16 ผ่ า นโครงสร้า ง
เครือ ข่ า ยที่น าหลัก การของ ResNet มาใช้ ง าน ซึ่ ง
สามารถแบ่งออกเป็ นบล็อกการท างานหลักทัง้ หมด
4 บล็อกเรียงตามแนวหลัก
ชัน้ การท างานของ 3 บล็ อ กแรก มี ลัก ษณะที่
คล้ายกัน คือ มีช ัน้ Convolution ที่มีข นาดเคอร์เนล
(Kernel) เป็ น 1x1 และ 3x3 และจ านวนฟิ ลเตอร์
(Filter) ที่แ ตกต่ า งกัน ได้ แ ก่ 512, 1024 และ 2048
ฟิ ล เตอร์ ต่ อ ด้ว ยชัน้ ของ Batch Normalization [11]
เพื่อทาให้ผลลัพธ์จากชัน้ Convolution มีความเสถียร
มากขึ้น และยัง ท าให้ ก ารเรีย นรู้ข องแบบจ าลองมี
ความเร็วมากขึ้น หลังจากนัน้ จะเป็ นชัน้ ของฟั งก์ชนั
Activation โดยในแบบจาลองที่นาเสนอจะใช้ฟังก์ชนั
ReLU (Rectified Linear Unit) ต า ม ด้ ว ย ชั ้ น ข อ ง
Dropout เพื่อป้ องกันการ Overfitting ของแบบจาลอง
ระหว่างบล็อกจะมีการนาเอาข้อมูลเข้า และข้อมูล
ออกของบล็ อ กก่ อ นหน้ ามารวมกั น ในรู ป แบบของ
ResNet เพื่อให้แบบจาลองการเรียนรูย้ งั มีประสิทธิภาพ
ทีด่ ี แม้ว่าจะมีความลึกของแบบจาลองทีม่ ากขึน้
บล็อ กสุ ด ท้า ยจะมีช นั ้ ของ Average Pooling 2D
สาหรับเฉลี่ยค่าของข้อมูลขาเข้าเพื่อเป็ นการลดขนาด
ของพารามิเตอร์ ก่อนแปลงให้กลายเป็ น ข้อมูลแบบ
เวกเตอร์ข นาด 1 มิติ ด้ว ยชัน้ Flatten และผ่ า นชัน้
แบบ Fully Connected ที่เรียกว่า Dense ที่มีจานวน
โห นด 4096 โห น ด และใช้ ReLU เป็ นฟั งก์ ช ั น
Activation จานวน 2 ชัน้
ส าห รั บ ชั ้น ที่ ระบุ ว่ า Final Layer จะมี ข น าด
แตกต่างกันตามแบบจาลอง ซึ่งในบทความนี้นาเสนอ
ทัง้ หมด 3 แบบจาลอง ดังนี้

(1) Model-1: แบบจ าลองส าหรับ ท านายอายุ
เพียงอย่างเดียว ซึ่งในชัน้ Final Layer นี้ จะเป็ นชัน้
Dense ทีม่ จี านวนโหนด 101 โหนด สาหรับแทนอายุ
0 – 100 ปี โดยทีม่ ฟี ั งก์ชนั Activation คือ Softmax
(2) Model-2: แบบจ าลองส าหรับ ท านายเพศ
เพี ย งอย่ า งเดี ย ว ซี่ ง ในชัน้ Final Layer จะเป็ นชัน้
Dense ที่มจี านวนโหลดเพียง 2 โหนด แทนเพศชาย
และหญิง โดยใช้ Softmax เป็ นฟั งก์ชนั Activation
(3) Model-3: แบบจาลองสาหรับทานายเพศและ
อายุพร้อมกัน ในชัน้ Final Layer นี้จะมี Dense 2 ชัน้
ที่อ ยู่ คู่ กัน ชัน้ Dense ตัว แรกมี 101 โหนดส าหรับ
ท านายอายุ และชัน้ Dense ตั ว ที่ ส อง มี 2 โหนด
สาหรับทานายเพศ ซึง่ ทัง้ 2 ชัน้ Dense นี้ใช้ Softmax
เป็ นฟั งก์ชนั Activation
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2.3 การเตรียมชุดข้อมูลฝึ กและการฝึ กแบบจาลอง
ในการท าการฝึ กและทดสอบแบบจ าลองใน
บทความนี้ ได้เลือกใช้ชุดข้อมูลภาพเฉพาะส่วนของ
IMDB จ าก IMDB-WIKI Dataset [12] ที่ มี จ าน ว น
รูปภาพทัง้ หมด 460,723 ภาพ โดยแต่ละภาพในชุด
ข้อมูลภาพ จะมีขอ้ มูลรายละเอียดของภาพมาให้ดว้ ย
ซึง่ ประกอบไปด้วยข้อมูลทีส่ าคัญดังนี้
- Dob: วันเกิดของบุคคลในรูปภาพ
- Photo_Taken: วันทีท่ ถ่ี ่ายภาพบุคคล
- Full_Path: ทีอ่ ยู่ของไฟล์
- Gender: 0 เท่ากับผูห้ ญิง และ 1 เท่ากับผูช้ าย
- Face_Location: ตาแหน่งของใบหน้าในภาพ
- Face_Score: คะแนนใบหน้า
- Second_Face_Score: คะแนนใบหน้าบุคคลที่ 2
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จากข้อมูลดังกล่าวสามารถคานวณอายุของบุคคลใน
ภาพได้ โดยน าค่ า Photo_Taken ลบกับ ค่ า Dob และ
ส า ห รั บ ค่ า ค ะ แ น น ใบ ห น้ า (Face_Score) นั ้ น
เป็ นคะแนนความชัดเจนของใบหน้าบุคคลที่พบภายใน
ภาพ ถ้ามีค่ ามากแสดงว่ าใบหน้ ามีความชัดเจนมาก
ใน ข ณ ะ ที่ ค่ า ค ะ แ น น ใบ ห น้ า ข อ ง บุ ค ค ล ที่ 2
(Second_Face_Score) คื อ ค่ าคะแนนใบ ห น้ าของ
บุคคลที่ 2 ทีพ่ บในภาพ
ดังนัน้ เพื่อให้แบบจาลองได้ฝึกฝนตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้คือ สามารถท านายอายุ ได้ตัง้ แต่ 0 – 100 ปี
และเพื่อให้ภาพที่นามาฝึ กฝนกับแบบจาลองนัน้ มีความ
ชัดเจน จึงได้คดั เลือกเฉพาะภาพที่บุคคลในภาพมีอายุ
ระห ว่ าง 0 – 100 ปี ที่ มี ค่ า Face_Score ตั ้ ง แ ต่
1 ขึ้น ไป และไม่ มีค่ าของ Second_Face_Score เพื่ อ
ป้ องกันการสับสนในการฝึ กแบบจาลอง ทาให้เหลือภาพ
ทีผ่ ่านการคัดเลือกเป็ นจานวน 171,852 ภาพ
จากนัน้ จึงแบ่ งออกเป็ นชุ ดข้อมูลภาพสาหรับ ฝึ ก
แบบจาลอง (Training Set) และชุดข้อมูลภาพสาหรับ
ตรวจสอบแบบจ าลอง (Validation Set) ในสัด ส่ ว น
90% และ 10% ตามลาดับ ทาให้มจี านวนภาพในชุด
ข้อมูลฝึ กทัง้ หมด 154,667 ภาพ และจานวนภาพใน
ชุ ด ข้อ มู ล ตรวจสอบทั ง้ หมด 17,185 เมื่ อ แบ่ ง ตาม
สัดส่วนอายุของบุคคลในภาพแล้ว มีการกระจายตัว
ตามรูปที่ 3
ในขณะทีฝ่ ึ กแบบจาลอง มีการเสริมข้อมูลภาพใน
การฝึ ก เข้า ไปด้วย โดยเป็ น การสุ่ ม หมุ น ภาพ เลื่อ น
ภาพ และย่อขยายภาพ จากนัน้ จึงนาข้อมูลในภาพมา
ทา Normalization เพื่อให้ค่าในข้อมูลภาพอยู่ในช่วง
ระหว่างค่า 0 – 1 เพื่อให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในการฝึกแบบจาลอง

สาหรับ แบบจ าลองนั น้ มีก าร Transfer Learning
ค่ าน้ าหนั ก ของ VGGFace เพื่อ เป็ น ค่ าเริ่ม ต้น ให้กับ
แบบจ าลอง มีก ารตัง้ ค่ า Optimizer เป็ น Adam ซึ่ ง
กาหนดค่า Learning Rate เท่ากับ 1e-04 และกาหนด
การคานวณฟั งก์ช ัน Loss ของแบบจาลองเป็ น แบบ
Sparse_Categorical_Crossentropy ซึ่ ง จ านวนรอบ
การฝึ ก (Epoch) ถูกกาหนดไว้ท่ี 30 รอบ และให้ทุ ก
ชัน้ ของแบบจาลองสามารถปรับเปลีย่ นค่าน้าหนักของ
พารามิเตอร์ได้
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รูปที่ 3 จานวนภาพในชุดข้อมูล IMDB สาหรับฝึกและ
ตรวจสอบแบบจาลองทีผ่ ่านการคัดเลือกแบ่งตามอายุ
2.4 การคานวณค่าประมาณของอายุ
สาหรับแบบจาลองที่มกี ารทานายอายุของบุคคล
ภายในภาพ ผลลัพธ์จะเกิดจากข้อมูลขาออกของชัน้
Dense สุดท้ายของแบบจาลองทีม่ ที งั ้ หมด 101 ค่า ซึง่
ค่ าทัง้ 101 ค่ านั น้ จะเป็ น ความน่ าจะเป็ น ของอายุ ท่ี
แบบจาลองทานายออกมาตัง้ แต่อายุ 0 – 100 ปี โดย
ผ่านฟั งก์ชนั Softmax ที่เป็ นฟั งก์ชนั Activation โดย
ฟั งก์ชนั Softmax แสดงดังสมการที่ (1)
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การคานวณค่าประมาณของอายุทม่ี กี ารใช้งานกัน
มี อ ยู่ 2 แบบ ได้ แ ก่ การใช้ อ ายุ ท่ี ใ ห้ ค่ า Softmax
มากที่สุด เป็ น ค าตอบผ่ านฟั ง ก์ ช ัน Argmax ซึ่งก็คือ
ผลลัพ ธ์ท่ีได้จ ะเป็ น ค่ า อายุ ท่ีเป็ น ตัว เลขจ านวนเต็ม
ดัง สมการที่ (2) และ การหาผลรวมจากการใช้ ค่ า
Softmax ประจาอายุเป็ นค่าน้ าหนัก คูณกับอายุ โดย
ผลลัพ ธ์ท่ีได้จ ะเป็ น ค่ า อายุ ท่ีเป็ น ตัว เลขจ านวนจริง
ดังสมการที่ (3) โดยในบทความนี้จะเปรียบเทียบค่ าที่
ได้จากการทานายอายุจากทัง้ 2 รูปแบบ
𝜎(𝑧⃗)𝑖 =

𝑒 𝑧𝑖
𝑧𝑗
∑𝐾
𝑗=1 𝑒

𝑎𝑔𝑒 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 𝜎(𝑧⃗)

ในการใช้ง านเว็บ API นั น้ ผูท้ ีใ่ ช้ง านจะต้อ งน า
Access Token แนบไปในส่วน Headers ของ HTTP
Request แล้ว เลือ กรูป แบบการ Authorization เป็ น
แบบ Bearer + Access Token พร้อ มกับ ส่ง ข้อ มูล
รูปภาพในรูป แบบ multipart/form-data จากนั น้ เว็บ
API จะเริม่ จากตรวจสอบความถูกต้องของ Access
Token หากถูก ต้องดี ก็จ ะนาภาพทีร่ บั เข้ามานั น้ ไป
ค้น หาใบหน้า ภายในภาพ ด้ว ยไลบรารี DLIB [14]
จากนั น้ จึง วนรอบน าเฉพาะบริเวณใบหน้า บุค คลที่
ตรวจพบภายในภาพทีล่ ะภาพ มาทา Normalization
ก่อ นส่ง ต่อ ไปยัง แบบจ าลองการเรีย นรูเ้ พื่อ ท านาย
เพศ และอายุ เมื่อวนรอบจนครบทุกใบหน้าแล้ว เว็บ
API จะรวบรวมผลลัพธ์จากแบบจาลองการเรียนรูเ้ ชิง
ลึก มาสร้างข้อมูลในรูปแบบเอกสาร JSON เพื่อตอบ
กลับไปยังผูใ้ ช้งานเว็บ API โดยมีโครงสร้างดังรูปที่ 4
ซึ่งประกอบด้วย
- age คือ อายุทแ่ี บบจาลองทานาย (ปี )
- gender คือ เพศโดยที ่ M คือ เพศชาย และ
F คือเพศหญิง
- img_h คือ ความสูงของภาพ (พิกเซล)
- img_w คือ ความกว้างของภาพ (พิกเซล)
- x คือ พิก ดั แกน x ของต าแหน่ ง บนซ้า ยของ
กรอบรอบใบหน้าคนในภาพ
- y คือ พิก ดั แกน y ของต าแหน่ ง บนซ้า ยของ
กรอบรอบใบหน้าคนในภาพ
- w คือ ความกว้า งของกรอบรอบใบหน้า คน
ในภาพ
- h คือ ความสูงของกรอบรอบใบหน้าคนในภาพ
โดย x, y, w และ h มีหน่ วยเป็ นพิกเซล

(1)
(2)

100

𝑎𝑔𝑒 = ∑ 𝜎(𝑧⃗)𝑖 × 𝑖

(3)

𝑖=1

โดย 𝜎 คือ Softmax
𝑧⃗⃗ คือ เวคเตอร์ขอ้ มูลเข้า
K คือ จานวนของคลาสของแบบจาลอง
2.5 การออกแบบการทางานของเว็บ API
การออกแบบ API ผู ว้ จิ ยั ได้ป ระยุก ต์ใ ช้ง าน
JSON Web Token (JWT) [13] ซึ่งผูท้ จ่ี ะใช้งาน API
จาเป็ นต้องขอ Access Token ทีใ่ ช้เป็ นกุญแจสาหรับ
พิสูจน์ตวั ตนของผูใ้ ช้ โดยกาหนดให้มอี ายุในการใช้
งานไว้ 5 นาทีซึ่ง จะใช้ง านคู่ก บั Refresh Token ที่
ก าห นดอายุใ นการใช ง้ านเอาไว้ 365 ว นั โดย
Refresh Token มีห น้า ที เ่ ป็ น กุญ แจในการร้อ งขอ
Access Token ให ม ่ ใน ก รณ ี ที ่ Access Token
หมดอายุ
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(1) แบบจาลองที่นาเสนอ โดยทานายอายุเพียง
อย่างเดียว (Model-1)
(2) แบบจาลองที่นาเสนอ โดยทานายเพศเพียง
อย่างเดียว (Model-2)
(3) แบบจ าลองที่น าเสนอ โดยท านายอายุ แ ละ
เพศพร้อมกัน (Model-3)
(4) แบบจ าลอง EfficientNet-B7 ที่ใ ช้ ข้อ มู ล ฝึ ก
เหมือนกับแบบจาลองทีน่ าเสนอ เพื่อทานาย
อายุเพียงอย่างเดียว (Model-4)
(5) แบบจ าลอง EfficientNet-B7 ที่ใ ช้ ข้อ มู ล ฝึ ก
เหมือนกับแบบจาลองทีน่ าเสนอ เพื่อทานาย
เพศเพียงอย่างเดียว (Model-5)
(6) แบบจ าลองของ Yusuke Uchida จาก Github
สาหรับทานายอายุและเพศ (Model-6)

รูปที่ 4 ต้วอย่างข้อมูลผลลัพธ์จากการเรียกใช้เว็บ API
2.6 การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพแบบจาลอง
การประเมิ น ประสิท ธิภ าพแบบจ าลองนั ้น มี ก าร
ประเมินด้วยกัน 2 ด้าน คือ ความถูกต้อง และความเร็ว
ในการประมวลผล ซึ่งในด้านความถูกต้องนัน้ สาหรับ
การทานายเพศ จะประเมินความถูกต้องโดยการใช้ค่า
Accuracy ที่ เป็ นการค านวณค่ า สัด ส่ ว นจ านวนการ
ท านายผลที่ถู กต้องต่ อจ านวนการท านายผลทัง้ หมด
และสาหรับการทานายอายุ จะประเมินความถูกต้องโดย
การใช้ค่า Mean Average Error (MAE) ดังสมการที่ (4)
ในขณะทีค่ วามเร็วในการประมวลผลจะแทรกคาสั ่งเพื่อ
นั บ เวลาที่ ใช้ ตั ง้ แต่ น าภาพเข้ าแบบจ าลองจนถึ งได้
ผลลัพธ์กลับมา
MAE =

∑n
i=1|yi - xi |
n

ส าหรับ แบบจ าลองที่ มี ก ารท านายอายุ ได้ แ ก่
Model-1, Model-3 และ Model-4 นัน้ เป็ นแบบจาลองที่
ผู้วิจ ัยได้ พ ัฒ นาและฝึ กฝนเอง จึงสามารถใช้วิธีการ
ค านวณอายุ ท ั ้ง 2 รู ป แบบ ตามสมการที่ (2) และ
สมการที่ (3) เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ ในขณะที่ Model6 นั น้ ผู้วิจยั จะไม่ ปรับเปลี่ยนอะไรจากต้นฉบับซึ่งจะ
เป็ นการคานวณอายุแบบสมการที่ (3) เพียงอย่างเดียว
3. ผลการทดลอง
3.1 ผลการฝึ กแบบจาลอง
การฝึ ก แบบจ าลองใช้ บ ริก ารของ Google Colab
[15] และก าหนดรอบของการฝึ กแบบจาลองเอาไว้ท่ี
30 รอบ (Epoch) รู ป ที่ 5 แสดงค่ า ความสู ญ เสี ย
(Loss) ต่ อ รอบการฝึ ก แบบจ าลอง ซึ่ ง ยิ่ ง ค่ า ความ
สู ญ เสีย มีค่ า น้ อ ยลงหมายถึง ผลลัพ ธ์ ท่ีแ บบจ าลอง
ทานายมีความผิดพลาดจากค่าจริงน้อยลง

(4)

โดย 𝑦𝑖 คือ อายุทแ่ี บบจาลองทานาย
𝑥𝑖 คือ อายุทเ่ี ป็ นค่าความจริง
𝑛 คือ จานวนของรูปภาพทีท
่ านาย
ซึ่ ง แ บ บ จ า ล อ งที่ น า ม าใช้ ใน ก า รป ระเมิ น
ประสิทธิภาพนัน้ มีดว้ ยกันทัง้ สิน้ 6 แบบจาลอง ได้แก่
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(ก) Model-1 ค่าสูญเสียของอายุ

(ข) Model-3 ค่าสูญเสียของอายุ

(ค) Model-4 ค่าสูญเสียของอายุ

(ง) Model-2 ค่าสูญเสียของเพศ

(จ) Model-3 ค่าสูญเสียของเพศ

(ฉ) Model-5 ค่าสูญเสียของเพศ

รูปที่ 5 ค่าความสูญเสียจากการฝึกแบบจาลอง Model-1 ถึง Model-5 จากชุดข้อมูลตรวจสอบในแต่ละรอบการฝึก
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แบบจาลองทีส่ ามารถทานายอายุได้ คือ Model-1,
Model-3 และ Model-4 โดยรูปที่ 5 (ก) เป็ นกราฟค่า
สูญเสียของ Model-1 ซึ่งจะเห็นว่าค่าสูญเสียจะลงไป
ต่ า สุ ด ที่ ร อบ 17 โดยมี ค่ า การสู ญ เสี ย เท่ า กั บ 3.25
จากนั น้ จะเริม่ คงที่แ ละไม่มีก ารพัฒ นาความแม่ น ย า
เพิ่มขึ้น สาหรับรูปที่ 5 (ข) เป็ นกราฟค่าสูญ เสียของ
Model-3 โดยมีค่าต่าทีส่ ุดทีก่ ารฝึ กรอบที่ 19 โดยมีค่า
สูญเสียเท่ากับ 3.48 และสาหรับรูปที่ 5 (ค) เป็ นกราฟ
ค่าสูญเสียของ Model-4 โดยการฝึ กรอบที่ 14 ได้ค่า
สูญ เสียดีท่สี ุดเท่ ากับ 3.79 ก่อนที่จะเกิดการ Overfit
ในการฝึกแบบจาลอง
สาหรับ แบบจาลองที่สามารถท านายเพศได้ คือ
Model-2, Model-3 และ Model-5 โดยรู ป ที่ 5 (ง),
รูปที่ 5 (จ) และรูปที่ 5 (ฉ) แสดงกราฟค่าสูญเสียของ
Model-2, Model-3 และ Model-5 ตามล าดับ ซึ่ ง ค่ า
ความสูญเสียที่ดที ่สี ุดในการทานายเพศของ Model-2
เท่ า กับ 0.23 และส าหรับ Model-3 มีค่ า สู ญ เสีย ที่ ดี
ทีส่ ุดคือ 0.24 ในขณะที่ Model-5 มีค่าสูญเสียทีด่ ที ส่ี ุด
เท่ากับ 0.31

ชุดข้อมูลภาพทีใ่ ช้สาหรับการประเมินประสิทธิภาพ
แบบจ าลอง คือ ชุ ดข้อมู ลภาพ WIKI ที่อยู่ ใน IMDBWIKI dataset ซึ่ งการเลื อ กภาพ ที่ น ามาใช้ ใ นการ
ประเมินแบบจาลอง ได้คดั เลือกเฉพาะภาพที่มคี ะแนน
ใบหน้าตัง้ แต่ 1 ขึ้นไป และมีเพียงใบหน้าเดียวในภาพ
ซึง่ ทาให้จานวนภาพทีถ่ ูกคัดเลือกแล้ว มีจานวนทัง้ หมด
38,138 ภาพ
รายละเอียดของการประเมิน ประสิท ธิภ าพแสดง
ดังตารางที่ 1 ซึ่งพบว่าแบบจาลองทีบ่ ทความนี้นาเสนอ
(Model-1 ถึ ง Model-3) นั ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ก ว่ า
แบบจ าลอง EfficientNet-B7 (Model-4 และ Model-5)
ทัง้ ด้านความถูกต้องและความเร็วในการประมวลผล
หากเปรีย บเที ย บเฉพาะแบบจ าลองที่ น าเสนอ
(Model-1 ถึ ง Model-3) จะพ บว่ า แบบจ าลองที่ ถู ก
ออกแบบมาเพื่อท านายผลอายุ หรือเพศ เพียงอย่ าง
เดียวให้ผลลัพธ์ท่ดี กี ว่าแบบจาลองทีส่ ามารถทานายผล
ทัง้ 2 อย่างได้พร้อมกัน แต่อย่างไรก็ตามผลที่ได้ยงั ไม่
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั มากนัก
สุ ดท้ายเมื่อเปรียบเทียบกับแบบจ าลอง Model-6
พบว่าแบบจาลองที่นาเสนอ Model-3 ที่มีลกั ษณะการ
ทางานทีเ่ หมือนกัน คือ ทานายทัง้ อายุ และเพศ มีความ
แม่นยาการทานายเพศและทานายอายุทต่ี ่ากว่าเล็กน้อย
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามความเร็ ว ในการประมวลผลของ
แบบจ าลองที่ น าเสนอ (Model-3) มี ผ ลลัพ ธ์ ท่ี ดี ก ว่ า
อีกทัง้ จากการทดลองยังพบอีกว่าการคานวณอายุแบบ
สมการที่ (2) ให้ผลลัพ ธ์ท่ีดีกว่ าการค านวณอายุ ตาม
สมการที่ (3) ดั ง นั ้ น ในระบบบริ ก ารที่ พ ั ฒ นาขึ้ น นี้
จึงเลือกใช้แบบจ าลอง Model-3 ที่ใช้สูตรค านวณอายุ
ตามสมการที่ (2) เป็ นแบบจ าลองการเรีย นรู้เชิ งลึก
ของระบบ

3.2 ผลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพแบบจาลอง
หลังจากการฝึ กแบบจาลอง Model-1 ถึง Model-5
เรียบร้อยแล้ว ได้นาค่าน้ าหนักของแบบจาลองในรอบ
การฝึ ก ที่ ให้ ค่ าสู ญ เสีย น้ อยที่ สุ ด มาท าการประเมิ น
ประสิทธิภาพ โดยการประเมินประสิทธิภาพแบบจาลอง
จัดทาขึน้ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple MacBook Pro ที่
มีหน่ วยประมวลผลกลางเป็ น Intel Core i7 ที่มี 6 คอร์
ทางานที่ความถี่ 2.6 GHz มีหน่ วยความจาหลักขนาด
16 GB ประเภท DDR4 ที่ความถี่ 2666 MHz มีหน่ วย
ประมวลผลกราฟิ กเป็ น AMD Radeon Pro 5300M ที่มี
หน่วยความจา 4 GB ประเภท GDDR6
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพแบบจาลอง
ชื่อแบบจาลอง
ความแม่นยาใน
ค่า MAE ในการทานายอายุ
การทานายเพศ
คานวณอายุ
คานวณอายุ
ตามสมการที่ (2) ตามสมการที่ (3)
Model-1
5.949
6.122
Model-2
96.58%
Model-3
95.82%
6.347
6.541
Model-4
10.586
10.777
Model-5
90.16%
Model-6
96.45%
6.327
3.3 การใช้งานเว็บแอปพลิ เคชัน
หน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชันที่พฒ
ั นาขึ้น แสดง
ดั ง รู ป ที่ 6 ซึ่ ง ผู้ ใ ช้ จ ะพบกั บ รู ป ตั ว อย่ า งของการ
ประมวลผลท านายเพศและอายุ จ านวน 5 รูป และ
ด้านล่างของหน้าแรกจะมีป่ ุมให้ผใู้ ช้สามารถอัปโหลด
ภาพส่วนตัว เพื่อเข้าไปทานายอายุและเพศได้
เมื่อ ผู้ใช้ก ดปุ่ มอัป โหลดภาพส่ ว นตัว เข้าไป เว็บ
แอปพลิเคชันจะติดต่อไปยังเว็บ API ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพื่อ
ประมวลผลภาพโดยใช้แบบจาลองที่พ ัฒ นาขึ้น และ
หลังจากประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว เว็บจะแสดง

เวลาเฉลี่ยในการ
ประมวลผลภาพ
(วิ นาที)
0.167
0.169
0.171
0.550
0.590
0.271

ผลลัพ ธ์ ดัง รู ป ที่ 7 ประกอบด้ ว ยตารางด้ า นขวาที่
แสดงรายละเอีย ดข้อ มูลของบุ ค คลแต่ ละคนภายใน
ภาพ เช่น อายุ, เพศ, พิกัด x และ y มุมซ้ายบนของ
กรอบใบหน้า และความกว้างและความสูงของกรอบ
เป็ นต้น และทางด้านซ้ายจะแสดงภาพทีผ่ ใู้ ช้อปั โหลด
เข้าไปในระบบ พร้อมกับการตีกรอบรอบใบหน้า และ
ข้อมูลเกีย่ วกับอายุ และเพศ บริเวณด้านบนของกรอบ
สาหรับผูใ้ ช้ทวไป
ั ่ ทีส่ มัครสมาชิกจะสามารถเข้าไป
ห น้ าจั ด การ Access Token และ Refresh Token
ที่สามารถนาไปใช้ในแอปพลิเคชันที่พฒ
ั นาขึ้น มาเอง

รูปที่ 6 หน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน
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รูปที่ 7 ผลลัพธ์การทานายของเว็บแอปพลิเคชัน
ส าห รั บ เชื่ อม ต่ อกั บ เว็ บ API เพื่ อใช้ บ ริ ก าร
แบบจ าลองในการท านายอายุ และเพศ ของใบหน้ า
บุคคลทีพ่ บภายในภาพได้ โดยหน้าจัดการแสดงรูปที่ 8
ส าหรับ ผู้ ดู แ ลระบบ เมื่ อ เข้ า ใช้ ง านผ่ า นเว็ บ
แอปพลิเคชัน จะสามารถจัดการสิทธิใ์ นการอนุ ญ าต
หรือปฎิเสธการใช้งานเว็บ API ของสมาชิกแต่ละคน
ได้ดงั รูปที่ 9
3.4 การใช้งานโมบายแอปพลิ เคชัน
เมื่อผูใ้ ช้เปิ ดแอปพลิเคชันเข้ามาพบกับหน้า Home
โดยแอปพลิเคชันมีแถบเมนูดา้ นล่าง 2 เมนูคอื Home
และ Camera ในหน้ า Home ผู้ใช้สามารถอัป โหลด
รูปภาพจากคลังภาพ ในขณะที่หน้า Camera จะเป็ น
การเปิ ดการท างานของกล้ อ งถ่ า ยรู ป ของอุ ป กรณ์
พกพาเพื่อถ่ายภาพ หลังจากเลือกภาพหรือถ่ายภาพ
แล้ว ภาพนัน้ จะถูกส่งไปยังระบบบริการแบบจาลอง
การเรีย นรู้ เ ชิ ง ลึ ก ผ่ า นการเชื่ อ มต่ อ ของเว็ บ API
จากนั ้น แอปพลิ เ คชั น จึ ง น าผลลั พ ธ์ จ ากเว็ บ API
มาแสดงผลของการทานายอายุ และเพศ ของรูปภาพ
นัน้ ให้กบั ผูใ้ ช้ ดังรูปที่ 10

รูปที่ 8 หน้าจัดการ Access Token และ
Refresh Token

รูปที่ 9 หน้าจัดการสิทธิการใช้
์
API
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4. บทสรุป
บทความวิจ ัย นี้ ได้น าเสนอการการออกแบบและ
พัฒนาระบบบริการการจาแนกอายุและเพศของบุคคล
จ า ก ใบ ห น้ าโด ย ใช้ เท ค นิ ค ก า รเรี ย น รู้ เ ชิ ง ลึ ก
แบบจ าลองที่น าเสนอ เป็ นการผสมผสานระหว่ า ง
สถาปั ตยกรรมการเรียนรูเ้ ชิงลึก VGG16 และ ResNet
โดยได้ใช้ค่าน้ าหนักเริม่ ต้นในส่วนของ VGG16 จาก
แบบจ าลอง VGGFace แบบจ าลองได้ ถู ก พั ฒ นา
ออกมาเป็ น 3 แบบจาลอง ได้แก่ แบบจาลองทีท่ านาย
อายุเพียงอย่างเดียว แบบจาลองที่ทานายเพศเพียง
อย่างเดียว และแบบจาลองที่ทานายเพศและอายุได้
ทัง้ 3 แบบจาลองได้ถูกฝึ กด้วยชุดข้อมูลภาพ IMDB
และได้ถู ก ทดสอบความแม่ น ย าด้ว ยชุ ด ข้อ มู ล ภาพ
WIKI จากชุดข้อมูลภาพ IMDB-WIKI Dataset

ซึ่ง จากการทดลองพบว่ า แบบจ าลองที่ท างาน
เฉพาะทางนัน้ มีความแม่นยาที่มากกว่าแบบจาลองที่
ท านายผลลั พ ธ์ 2 ประเภท แต่ ไ ม่ ถื อ ว่ า มี ค วาม
แตกต่างมากนัก อีกทัง้ ในการทดลองได้เปรียบเทียบ
กับแบบจาลองที่ใช้สถาปั ตยกรรม EfficientNet-B7 ที่
น ามาฝึ ก เองตัง้ แต่ ต้ น และแบบจ าลองของ Yusuke
Uchida ที่ ใช้ สถาปั ตยกรรมแบบ EfficientNet-B3 เป็ น
พื้นฐาน จากการทดสอบพบว่าแบบจาลองที่น าเสนอมี
ประสิทธิภาพด้านความแม่นยา และด้านความเร็วในการ
ประมวลผลมากกว่าสถาปั ตยกรรมแบบ EfficientNet-B7
และเมื่อเปรียบเทียบกับแบบจาลองของ Yusuke Uchida
พบว่ า แบบจ าลองที่ น าเสนอมี ค วามแม่ น ย าในการ
ทานายเพศที่ต่ ากว่า แต่อย่างไรก็ตามความแม่ นยาใน
การท านายอายุ และความเร็วในการประมวลผลนั ้นมี
ค่ าที่ดีกว่ า และสามารถกล่ า วได้ว่ า การผสมผสาน
สถาปั ตยกรรมแบบจาลองการเรียนรู้เชิงลึก ResNet
ที่แก้ไขปั ญ หาการลืมค่าเมื่อแบบจาลองมีความลึกที่
มากขึ้น กับ แบบจ าลองเชิง ลึก ประเภทอื่น มีผ ลให้
ประสิทธิภาพในความแม่นยาเพิม่ ขึน้
มากไปกว่ า นั ้น ในบทความนี้ ไ ด้น าเสนอระบบ
บริการสาหรับใช้แบบจาลองที่นาเสนอ ผ่านเว็บ API
โดยผู้ วิจ ัย ได้ พ ัฒ นาเว็บ แอปพลิเคชัน และโมบาย
แอปพลิเคชัน สาหรับทดลองใช้งานระบบบริการซึ่ง
ภายในจะเป็ นการเรีย กใช้ ง านผ่ า นเว็ บ API ที่ ไ ด้
พัฒนาขึ้น อีกทัง้ ผูใ้ ช้ทวไปสามารถสมั
ั่
ครเป็ นสมาชิก
เพื่อให้ได้ Token สาหรับเรียกใช้เว็บ API เพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ในพัฒนาแอปพลิเคชันของตนเองได้
งานวิ จ ัย ต่ อ ยอดจากแบบจ าลองที่ น าเสนอใน
บทความนี้ คาดว่ ายังสามารถเพิ่ม ประสิท ธิภ าพใน
ความ แม่ นย าให้ ม ากขึ้ น ได้ อี ก โดยการน าชุ ด
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ข้ อ มู ล ภ าพ อื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม เข้ า ม าฝึ กเพิ่ ม ให้ กั บ
แบบจาลอง รวมถึงสามารถวิจยั และประยุกต์ใช้ระบบ
บริการทีน่ าเสนอ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันในการชีวติ
จริง เช่น ระบบตรวจสอบอายุและเพศของผู้เข้าร่วม
งานกิจกรรมต่าง ๆ สาหรับวิเคราะห์อายุ และเพศของ
ผู้เข้าร่วมงานกิจกรรม หรือระบบตรวจสอบอายุและ
เพศของผู้ท่สี นใจป้ ายโฆษณา เพื่อเอาข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย ส าหรับ ใช้ในการวางแผน
การตลาดต่อไป
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