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บทคัดยอ 

 บทความน้ีนําเสนอการระบบการจําแนกกล่ินท่ีมีอยูในหองเพ่ือตรวจสอบวาภายในหองพักอาศัยมีกล่ินท่ี
เกิดจากอะไรและกล่ินบางกล่ินอาจสงผลบรรยากาศในการพักอาศัยซ่ึงในบางคร้ังจมูกของมนุษยก็อาจจะไม
สามารถท่ีจะจําแนกหรือรับรูไดทุกกล่ินได โดยการจําลองกล่ินของส่ิงท่ีมีอยูในบานจํานวน  2 ชนิดไดแก กลวยและ
ไวน เพ่ือทําการทดสอบการจําแนกขอมูลท่ีไดจากการตรวจวัดกาซที่ถูกปลอยออกมาโดยเซ็นเซอรกาซจํานวน 8 

ตัวและทําการตรวจสอบความแตกตางระหวางส่ิงท่ีนํามาทดสอบทั้งสองชนิด ดวยการใชวิธีโครงขายประสาทเทียม
แบบหลายชั้น โดยขอมูลท่ีทําการเก็บจากเซ็นเซอรจะเก็บในชวงเวลาที่แตกตางกันต้ังแต 7 นาที ถึง  30 นาที  

ซ่ึงงานวิจัยน้ีตองการท่ีหาชวงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการเก็บคาขอมูลเพ่ือท่ีจะไดขอมูลท่ีสามารถจะ
นํามาทําการจําแนกประเภทไดขอมูลท่ีรับมาเปนกลวยหรือไวน จากการทดสอบท่ีจํานวนชั้นซอนท่ี 25,50 และ 

100 อัตราการเรียนรูเทากับ 0.01 คาความผิดพลาดสูงสุดท่ียอมรับไดเทากับ 0.01 จํานวนรอบท่ีใชในการทดลอง
ไวท่ี 500 รอบพบวาชวงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเก็บคาขอมูลท่ีสามารถนํามาจําแนกประเภทของขอมูลไดอยาง
มีประสิทธิภาพเร่ิมต้ังแตชวง 16 นาทีขึ้นไปจึงจะสามารถจําแนกขอมูลไดอยางถูกตอง 

 

คําสําคัญ: โครงขายประสาทเทียม,วิธีการแบงประเภท 
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Abstract 

 This article presents an odor classification system in the room to verify that the 

interior of the living room has a scent caused by something, and some scents may affect 

the atmosphere in the residence, which sometimes the human nose. May not be able to 

identify or recognize every smell By simulating the smell of what is contained in the house, 

2  types namely banana and wine To test the classification of data obtained from the 

measurement of gas released by 8 MOX gas sensors for examining the differences between 

the test items bananas and wines by using multi-layer neural network methods. The data 

recorded from the sensor will be recorded at different times from 7 minutes to 30 minutes. 

 This research needs to find the most suitable time for recording data in order to 

obtain information that can be classified. Information received is banana or wine. From the 

tests 20,50 and 100 hidden layer learning rate equals 0.01  the maximum acceptable error 

is 0 . 0 1  the number of rounds used in the experiment is 500  cycles. To classify the data 

effectively starting from 16 minutes or more to be able to correctly classify the data 

 

Keywords : Neural Network, Classification 

 

บทนํา 

การดําเนินชีวิตประจําวันของแตละบุคคลมีการใชชีวิตท่ีแตกตางกันออกไปตามภาระหนาท่ีรวมถึงสภาพความ
เปนอยูซ่ึงท่ีพักอาศัยเปนส่ิงท่ีทุกคนควรใหความสําคัญในดานสภาพอากาศและสิ่งแวดลอมรอบตัวมีผลในหลาย ๆ 
ดานตอการพักอาศัยเปนอยางมากเพราะหากอากาศภายในบานพักอาศัยมีสิ่งของท่ีหลากหลายหลายตอหลายคร้ัง
ทีก่ล่ินท่ีติดมากับสิ่งตาง ๆ มีผลกระบทตอผูท่ีพักอาศัยทําใหบรรยากาศภายในบานไมนาอยู ซ่ึงการศึกษากล่ินไดรับ
ความสนใจและมีการพัฒนาอุปกรณเพ่ือใชในการตรวจวัดอยางมากมายรวมถึงวิธีการในการจําแนกประเภทของ
กล่ินท่ีไดจากการตรวจวัดดวยแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม 

แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Network: ANN) เปนแบบจําลองท่ีอยูในกลุม 
Artificial Intelligent (AI) ซ่ึงมีจุดเดนคือสามารถท่ีจะเรียนรูจดจําส่ิงตาง ๆ ไดเปนอยางดีโดยแบบจําลอง ANN มี
ลักษณะโครงสราง และหลักการทํางานคลายสมองคน โดยสามารถท่ีจะเรียนรูจดจํารูปแบบตาง ๆ เรียนรูส่ิงใหมๆ 
ไดตลอดเวลา เม่ือมีขอมูลท่ีทันสมัย และใหมมากข้ึนแบบจําลองประเภทน้ียังสามารถท่ีเรียนรูไดภายในระยะเวลา
อันส้ันซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาแบบจําลองใหมีความทันสมัยอยูเสมอ โดยโครงสรางสถาปตยกรรม
แบบจําลอง ANN จะประกอบดวยชั้น (Layers) ตาง ๆ คือ ชั้นขอมูลนําเขา (Input layer) ชั้นซอน (Hidden 
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layer) และ ชั้นขอมูลออก (Output layer) โดยชั้นตาง ๆ จะประกอบไปดวย เซลหรือโหนด (Node) ซงเซลในชั้น
ตาง ๆ จะมีการเชื่อมโยงถึงกันและจะมีตัวแปรท่ีสามารถปรับเปล่ียนคาได เชน คานํ้าหนัก (Weight-W) 

แบบจําลอง ANN จะมีการปรับเปล่ียนคาตาง ๆ ภายในกระบวนการเรียนรูเพ่ีอใหผลลัพธจากการเรียนรูมีคา
ใกลเคียงกับคาจริงท่ีตองการพยากรณมากท่ีสุด  

โครงขายประสาทเทียม (Neural Network) เปนกระบวนการประมวลผลท่ีมีการเลียนแบบการทํางานของ
สมองมนุษย ดวยวัตถุประสงคท่ีจะสรางเคร่ืองมือซ่ึงมีความสามารถในการเรียนรูการจดจํารูปแบบ  (Pattern 

Recognition) และการอุปมานความรู เชนเดียวกับความสามารถท่ีมีในสมองมนุษย ซ่ึงการเรียนรูของโครงขาย
ประสาทเทียม มีการเรียนรูหลายลักษณะคือ การเรียนรูแบบมีการสอน (Supervised Learning) และการเรียนรู
แบบไมมีการสอน (Unsupervised Learning) และมีการจัดองคประกอบโครงสรางของโครงขายไดหลายลักษณะ
จึงเปนท่ีนิยมในการนํามาประยุกตเพ่ือการแกปญหางานดานตาง ๆ เชนการจดจํารูปแบบลายมือ ตัวอักษร รูปหนา  
และการจัดหมวดหมูจําแนกส่ิงของ เปนตน  

บทความน้ีนําเสนอการจําแนกขอมูลดวยโครงขายประสาทเทียมในหัวขอท่ี  2 เปนการกลาวถึงทฤษฎีท่ี
เก่ียวของกับการทําวิจัย หัวขอท่ี 3 เปนวิธีการทดลองการจําแนกขอโดยการใชโครงขาย และหัวขอท่ี 4 เปนการ
สรุปผลการทดลอง 
 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
การศึกษาเก่ียวกับวิธีการจําแนกกล่ินไดรับความสนใจอยางตอเน่ืองและมีการพัฒนาอุปกรณเพ่ือใชในการ

ตรวจวัด[1]และระบบท่ีใชในการจําแนกกล่ินแบบอัตโนมัติ โดยจําลองมาจากสวนประกอบหลักเก่ียวกับกายวิภาค
ของระบบรับกล่ินของมนุษยคือจมูกท่ีมีการดมกล่ินเขาไป กระบวนการจําแนกกล่ินของมนุษยแสดงดังตอไป 

ข้ันตอนท่ี 1. สูดอากาศเพ่ือนําโมเลกุลท่ีมีกล่ินไปยังจมูก 

ข้ันตอนท่ี 2 โมเลกุลของกล่ินจะละลายและตรวจพบโดยตัวรับกล่ิน 

ข้ันตอนท่ี 3 สัญญาณจากตัวรับกล่ินจะถูกสงไปยังหลอดดมกล่ิน 

ข้ันตอนท่ี 4 การดมกล่ินเปลี่ยนขอมูลของการดมกล่ินไปยังสวนสมอง 
ข้ันตอนท่ี 5 ขอมูลของการดมกล่ินสมองมีการแจกจายไปยังสวนอ่ืน ๆ ของสมองและมนุษยสามารถระบุกล่ิน 
ข้ันตอนท่ี 6. ทําความสะอาดจมูกดวยการหายใจข้ึนและออกเร่ือย ๆ 

โครงขายประสาทเทียมเปนรูปแบบการ ประมวลผลท่ีไดรับแรงบันดาลใจมาจากระบบ ประสาททางชีวภาพซ่ึง
มีอยูหลายชนิดโดยแบงตามประเภทของการเรียนรู ซ่ึงในการทํางานวิจัยน้ีไดนํารูปแบบการเรียนรูแบบตองการ
ผูสอน (supervised learning) การเรียนรูชนิดน้ีตองการผูสอนเพ่ือบอกความแตกตางของเอาตพุตที่ไดกับเอาตพุต
ที่ตองการประเด็นท่ีสําคัญของการเรียนรูชนิดน้ีคือความผิดพลาดระหวางเอาตพุตท่ีไดกับเอาตพุตท่ีตองการนอย
ที่สุดโดยการกําหนดคานํ้าหนักท่ีเหมาะสม และในดานอ่ืน ๆ โครงขายประสาทเทียมถูกนํามาใชในการจําแนก
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ขอมูลท่ีไดรับมาเพ่ือท่ีระบุวาขอมลูท่ีไดรับน้ันเปนอะไรไดบางซ่ึงไมวาจะเปนการจําแนกตัวเลขท่ีถูกเขียนจาก
ลายมือวาเปนเลขอะไรบาง[2] หรือการตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีไดจากภาพถาย[3]ซ่ึงมีการนําโครงขายประสาทเทียมเขา
มาชวยจัดการ 

 

วิธีการแบงประเภทขอมูลของวิธีการ จําแนกกลุม (classification)  

การแบงประเภทขอมูล[4]คือกระบวนการ สรางตัวแบบเพ่ือจัดการขอมูลใหอยูในกลุมท่ีกาหนดเปนการสราง
ตัวแบบการจัดหมวดหมูไดจากกลุมตัวอยางของขอมูลท่ีไดกําหนดไวลวงหนาและสามารถพยากรณกลุมของขอมูล
ที่ยังไมเคยนํามาจัดหมวดหมูไดตัวแบบท่ีไดอาจอยูในรูปแบบตนไมตัดสินใจ (decision tree) หรือโครงขาย
ประสาทเทียม (artificial neural network) ในการจัดหมวดหมูจําเปนตองแบงขอมูล ออกเปน 2 สวน สวนแรก 
คือ ขอมูลสาหรับการเรียนรู (training data) เพ่ือใหขอมูลเรียนรูและสรางตัวแบบ (model construction) และ
สวนท่ีสองคือขอมูล สําหรับการทดสอบ (testing data) เพ่ีอประเมินความถูกตองของตัวแบบ (model 
evaluation) อีกท้ังใชชุดขอมูลท่ีไมเคยเห็นมากอนเพ่ีอกําหนดกลุมใหกับขอมูลใหมท่ีไดมาหรือทํานายคาออกมา 

ตามท่ีตองการ 
 

 

โครงขายประสาทเทียมแบบเพอรเซฟตรอนหลายช้ัน 

โครงขายประสาทเทียมแบบเพอรเซฟตรอนหลายชั้น  ( Multilayer Perceptron Neural Network: MLP) 

เปนวิธีท่ีไดรับความนิยมในการนํามาใชในการแกปญหาเก่ียวกับการรูจํารูปแบบ การจําแนกขอมูลตาง  ๆ เชน การ
จําแนกใบหนา ตัวอักษร และภาพถายตาง ๆ เน่ืองจากลักษณะของโครงขายประสาทเปนการเลียนแบบการทํางาน
ของสมองมนุษยในการจดจํารูปแบบ โดยทําการสรางโครงขายประสาทเทียม (Neural Network) ออกเปนชั้น 
(Layer) ซ่ึงประกอบดวย ชั้นรับขอมูล (Input Layer) ชั้นซอน (Hidden Layer) และชั้นผลลัพธ (Output Layer)  

โดยมีลักษณะโครงสรางดังรูปท่ี 1 
 

 

 

 

118



 

 

รูปท่ี 1 โครงสรางของโครงขายประสาทเทียมแบบเพอรเซฟตรอนหลายชั้น 

ซ่ึงการเรียนรูของโครงขายเปนการเรียนรูแบบปอนไปขางหนา[5] (Feed Forward Neural Networks) โดย
ที่ขอมูลท่ีจะนํามาเรียนรูจะถูกสงเขามาท่ีชั้นรับขอมูล ซ่ึงทุก ๆ หนวยของชั้นรับขอมูลจะทําการกระจายขอมูลไป
ยังทุก ๆ หนวยของชั้นซอน และทําการคํานวณเพ่ือใหไดผลลัพธ ท่ีชั้นผลลัพธ จากน้ันจะตรวจสอบวาผลลัพธท่ี
คํานวณไดมีคาใกลเคียงกับเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม หากมีคาไมใกลเคียงกันก็จะเปนสวนท่ีผิดพลาด ซ่ึงจะตอง
นําคาผิดพลาดมาทําใชในการปรับการเรียนรู โดยการเรียนรูแบบแพรยอนกลับ (Back Propagation) นั้นเปนการ
แพรความผิดพลาดจากช้ันผลลัพธไปท่ีชั้นซอน และทําการปรับคานํ้าหนัก จากน้ันทําการแพรกลับไปท่ีชั้นรับขอมูล
เพ่ือทําการปรับคานํ้าหนักเชนกัน การทํางานน้ีจะทําซํ้าไปเร่ือย  ๆ จนกระท่ังไดผลลัพธใกลเคียงกับผลลัพธท่ี
ต้ังเปาหมายไวก็จะหยุดการเรียนรู  

จํานวนรอบของการเรียนรูจะข้ึนอยูกับ ขนาดของขอมูลท่ีจะนํามาเรียนรู จํานวนชุดขอมูล อัตราการเรียนรู คา
ผิดพลาดสูงสุดท่ียอมรับได ขนาดของชั้นซอน ซ่ึงการกําหนดคาตาง ๆ เหลาน้ีมีผลกับการทํางานของโครงขาย
ทั้งส้ิน เม่ือมีการคํานวณแบบปอนไปขางหนาจากชั้นรับขอมูลสูชั้นซอน หรือชั้นซอนสูชั้นผลลัพธแลวน้ันจะตองนํา
คาท่ีไดไปคํานวณเปนคากระตุน (Activation) กอนท่ีจะสงไปยังชั้นถัดไป เพ่ือปรับคาท่ีไดใหอยูในชวงท่ีตองการ ซ่ึง
ในการวิจัยนี้เลือกใชฟงกชันซิกมอยด (Sigmoid Function) ซ่ึงเปนฟงกชันท่ีใหคาผลลัพธอยูในชวง {0, 1}  

 

อุปกรณและวิธีการดําเนินงานวิจัย 

การจัดเตรียมขอมูล 

 ขอมูลท่ีนํามาทดสอบสําหรับการจําแนกขอมูลในคร้ังน้ีไดมาการ The UCI Machine Learning 

Repository[6]ซ่ึงขอมูลท่ีนํามาเปนชุดขอมูลท่ีมีการบันทึกอารเรยของเซ็นเซอรกาซซ่ึงประกอบดวยเซ็นเซอรกาซ 
8 อันและเซ็นเซอรอุณหภูมิและความช้ืน  
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รูปที� 2 เซ็นเซอร์ก๊าซที�ใชส้าํหรับเก็บขอ้มูล 

 ชุดเซ็นเซอร์นี! ถูกเตรียมไวใ้นพื!นที�ที�มีสิ�งกระตุน้สองอยา่งที�แตกต่างกนัคือ ไวน์และกลว้ยขอ้มูลที�ไดรั้บ
ทั!งหมดประกอบดว้ย 100 ตวัอยา่งของชุดเวลาแต่ละชุดโดยรวมมี 919438 ชุดซึ� งก่อนที�จะนาํขอ้มูลเขา้สู้
กระบวนการทดสอบไดมี้การคดักรองขอ้มูลเบื!องตน้ก่อนโดยกระบวกการเก็บขอ้มูลมีทั!งหมด 3 ช่วงคือ การ
ปล่อยใหเ้ซ็นเซอร์วา่งในช่วงแรกหลงัจากนั!นจึงนาํสิ�งที�ตอ้งการกระตุน้การทาํงานของเซ็นเซอร์โดยการนาํกลว้ย
หรือไวน์มาวางไวใ้กลก้บัชุดเซ็นเซอร์โดยระยะเวลาของการกระตุน้แต่ละครั! งแตกต่างกนัจาก 7 นาทีถึง 2 ชั�วโมง
โดยมีระยะเวลาเฉลี�ยที� 42 นาทีและหลงัจากนั!นก็จะปล่อยใหว้า่งอีกประมาณ 1 ชั�งโมง ขอ้มูลที�นาํมาทดสอบเป็น
ขอ้มูลที�มีการวางสิ�งกระตุน้ไวใ้กลก้บัชุดเซ็นเซอร์ซึ� งขอ้มูลแต่ละชุดมีขอ้มูลทั!งหมดชุดละค่าขอ้มูลไดแ้ก่ขอ้มูลที�
ไดจ้ากเซ็นเซอร์ก๊าซ 8 ค่า ซึ� งจะทาํการแบ่งขอ้มูลที�ไดอ้อกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ขอ้มูลสาหรับการเรียนรู้ 

(training data) เพื�อใหข้อ้มูลเรียนรู้และสร้างตวัแบบและส่วนที�สองคือขอ้มูล สาํหรับการทดสอบ (testing data) 

เพี�อประเมินความถูกตอ้งของตวัแบบ 

  

การออกแบบจําลองการจําแนกข้อมูล 

 แบบจาํลองการจาํแนกข้อมูลนั� น ใช้วิธีทางโครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายชั�น 
(Multilayer Perceptron Neural Network) ในการฝึกสอนขอ้มูลดว้ยการกาํหนดค่าพารามิเตอร์ที!เกี!ยวขอ้ง ไดแ้ก่ 
อตัราการเรียนรู้ ค่าความผดิพลาดสูงสุดที!สามารถยอมรับได ้และการออกแบบจาํนวนชั�นซ่อนที!แตกต่างกนั  

 การจาํแนกขอ้มูลนั�นไดมี้การกาํหนดขอ้มูลรับเขา้ (Input) ขอ้มูลนาํเขา้ 8 ค่า ตามจาํนวนเซ็นเซอร์ก๊าซ
ทั�งหมด 8 ตวัที!ใชใ้นการตรวจวดัตั�งแต่ช่วงเวลาที!เริ!มตน้นาํสิ!งกระตุน้เขา้มาไวไ้กลบ้ริเวณหวัอ่านของเซ็นเซอร์
ก๊าซจนกระทั�งถึงนาทีที! 30  

120



 การกาํหนดผลลพัธ์ (Output) จะแสดงผลวา่ขอ้มูลที!นาํเขา้มาอยูใ่นคลาสใด เป็นมาตรฐานของผลลพัธ์
ในการระบุวา่คาํตอบจะเป็นขอ้มูลของคลาสใดคลาสหนึ!งของขอ้มูลที!ทาํการศึกษาโดยจะแสดงค่าความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลตามช่วงเวลาของขอ้มูลที!ไดรั้บ 

 

 

 
รูปท่ี 3 แสดงแบบจําลอง 

 

 ซ่ึงงานวิจัยน้ีมุงประเด็นการศึกษาการออกแบบการจําแนกขอมูลดวยวิธีโครงขายประสาทเทียมโดยเพ่ือทํา
การตรวจสอบหาชวงเวลาท่ีมีความเหมาะท่ีสุดสมสําหรับก็เก็บขอมูลจากเซ็นเซอรกาซต้ังแตเร่ิมตนนําส่ิงกระตุนเขา
มาภายในบริเวณท่ีเซ็นเซอรกาซสามารถอานคาไดจนถึงชวงของระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะทําใหไดรับขอมูล
เพ่ือทําใหระบบสามารถจําแนกขอมูลไดยอางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
 

ผลการทดลอง 
 การทดลองในคร้ังน้ีมุงประเด็นการศึกษาการประสิทธิภาพของชวงเวลาท่ีทําการเก็บขอมูล เพ่ือใหได

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมและขอมูลท่ีเพียงพอสําหรับการจําแนนประเภทของขอมูลเพ่ือเปนแนวทางในการจัดการกับ
กล่ินท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของผูท่ีอยูภายในบริเวณท่ีมีกลุมกาซท่ีลองอยูในอากาศ ในการศึกษาไดมี
การกําหนดโครงสรางของจํานวนชั้นซอนของขอมูลในโครงขายมีการกําหนดจํานวนชั้นซอนที่เหมาะสมเน่ืองจาก
จํานวนชั้นซอนท่ีใชในโครงขายมีผลตอความแมนยํา และเวลาท่ีใชในการฝกสอน (Training)  

กําหนดคาพารามิเตอรการเรียนรูตาง ๆ คือคาอัตราการเรียนรูเทากับ 0.01 คาความผิดพลาดสูงสุดท่ียอมรับ
ไดเทากับ 0.01 จํานวนรอบท่ีใชในการทดลองไวท่ี 500 รอบ 
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รูปท่ี 4 ความผิดพลาดสูงสุดและจํานวนรอบท่ีใชในการทดลอง 
 

จากการทดลองจะเห็นไดวาคาประสิทธิภาพอยูท่ีประมาณ 0.022 ที่จํานวนชั้นซอนท่ี 20 , 50 และ 100 ชั้น
ซอนและจํานวนรอบท่ีใชในการทดลอง 500  

 

 
 

รูปท่ี 5 ผลการทดลองที่จํานวนชั้นซอน 20 

 

 
 

รูปท่ี 6 ผลการทดลองที่จํานวนชั้นซอน 50 
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รูปท่ี 6 ผลการทดลองท่ีจํานวนชั้นซอน 100 

 

จากภาพแสดงผลการทดลองจะสามารถทําใหเห็นไดถึงชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บขอมูลในชวงเร่ิมตน
จะมีความผิดพลาดท่ีคอนขางสูงอาจเกิดมาการการกาซท่ีมีในบริเวณชุดเซ็นเซอรท่ีทําการวัดคายังคงมีปริมาณท่ีไม
หนาแนนมากพอทําใหขอมูลท่ีไดมาเกิดความผิดพลาดสูง จากผลท่ีออกมาจะเห็นไดชัดวาหลังจากท่ีเซ็นเซอรใช
เวลาในการเก็บคาท่ีเวลาต้ังแต 10 นาทีขึ้นไปคาท่ีไดเร่ิมมีความถูกตองมาข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงมีคาความถูกตองมากกวา 
50 เปอรเซ็นต และความถูกตองของการจําแนกขอมูลยังคงสูงข้ึนเร่ือย ๆ จนหลังจากนาทีท่ี 16 เปนตนไปความ
ถูกตองของการจําแนกขอมูลสูงข้ึนโดยผลท่ีออกมาแสดงใหเห็นวาจํานวนชันซอนท่ีมากข้ึนมีผลโดยตรงตอระดับ
ความถูกตองในการจําแนกประเภทของขอมูล ซ่ึงมีระดับความถูกตองท่ีมากกวา 95 เปอรเซ็นต ที่จํานวนชั้นซอน 
50 ชั้นซอนข้ันไป  
 จากขอมูลท่ีไดท้ังหมดจะเห็นไดวาระยะเวลาท่ีใชในการอานคาของเซ็นเซอรมีผลโดยตรงกับขอมูลท่ีนํามา
จําแนกขอมูลใหมีความถูกตองเน่ืองจากชุดเซ็นเซอรกาซจะสามารถอานคาไดดีเม่ือมีปริมาณของกาซในบริเวณน้ัน
มากเพียงพอซ่ึงควรท่ีจะใชเวลาอยางนอย 15 นาทีขึ้นไปจึงจะทําใหไดขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพดีและทําใหการ
จําแนกขอมูลมีประสิทธิภาพในความถูกตองตามมารวมถึงจํานวนชั้นซอนท่ีใชจะตองมีจํานวนท่ีเหมาะสมเพ่ือชวย
ในการเพ่ือประสิทธิการในการจําแนกขอมูลไดอยางถูกตองมากข้ึน ซ่ึงในงานวิจัยสามารถใชจํานวนชั้นซอนท่ี 50 
ชั้นซอนก็สามารถท่ีจะจําแนกขอมูลท่ีมีความถูกตองท่ีระดับ 95 เปอรเซ็นได 
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ขอเสนอแนะ  

 การจําแนกกล่ินท่ีไดจากขอมูลของ Data set ที่นํามาทดสอบน้ันจะเห็นไดอยางชัดเจนถึงความจําเปนท่ี 

จะตองใชเวลาในการอานคาของระบบท่ีคอนขางนานจึงจะสามารถระบุไดวาขอมูลท่ีไดรับมาคือส่ิงใด การกําหนด
คาพารามิเตอรการเรียนรูตาง ๆ สามารถท่ีปรับเปล่ียนไดตามความตองการข้ึนอยูกับจํานวนของขอมูลท่ีนํามา
วิเคราะห ซ่ึงหากมีการทําการทดลองเพ่ิมเติมอาจจําเปนท่ีจะตองเพ่ิมความสามารถในการเก็บขอมูลหรือเก็บขอมูล
อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือท่ีจะชวยใหการจําแนกสามารถทําไดเร็วมากข้ึนและมีการปรับคาของจํานานชั้นซอนเพ่ิมเติม
รวมถึงคาพารามิเตอรอ่ืน ๆ เพ่ือทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพดานตาง ๆ ตอไปได 
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