
 

 

  

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพื่อการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี: กรณีศึกษาห้องสมุด
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

โดย 
นางสาวสิริลาภ วิศาล  

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2560 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

 



 

 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี: กรณีศึกษา
ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

โดย 
นางสาวสิริลาภ วิศาล  

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2560 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

 



 

 

DEVELOPMENT OF PERIODICAL SYSTEM FOR SEARCH ENGINE USING 
ONTOLOGY: A CASE STUDY OF LIBRARY OF LIBERAL ARTS, MAHIDOL 

UNIVERSITY 
 

By 

MISS Sirilab VISAN 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for Master of Arts (EDUCATIONAL INFORMATICS) 

Graduate School, Silpakorn University 
Academic Year 2017 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 
 

 

 



 

 

หัวข้อ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพื่อการค้นคืน ด้วยฐานความรู้
ออนโทโลยี: กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

โดย สิริลาภ วิศาล 
สาขาวิชา สนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญา

มหาบัณฑิต 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผุสดี ดอกพรม  

  
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

  
  

 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
(รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์  นันทานิช)  

  
พิจารณาเห็นชอบโดย 

  
  

 

ประธานกรรมการ 
(อาจารย์ ดร. วัสรา รอดเหตุภัย )  
  

 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผุสด ีดอกพรม )  
  

 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
(รองศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์ )  
  

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล )  

 

 

 



  ง 

บทคั ดย่อ ภาษาไทย 
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นางสาว สิริลาภ วิศาล: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้
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งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยและพัฒนาจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) พัฒนาต้นแบบ

ออนโทโลยีเพ่ือการค้นคืนฐานข้อมูลวารสาร กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือ
การค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง
ผู้วิจัยออกแบบการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน 1) การพัฒนาต้นแบบออนโทโลยี ผู้วิจัยพัฒนา
ขอบเขตแนวคิดตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน าไปสร้างต้นแบบออนโทโลยี ซึ่งประกอบด้วย
คลาสและสับคลาส จ านวน 40 คลาส และคุณสมบัติ จ านวน 65 คุณสมบัติ โดยใช้โปรแกรม Hozo-
Ontology Editor และใช้โปรแกรม OAM Framework เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
ต้นแบบออนโทโลยีที่อยู่ในรูปแบบภาษา OWL กับโครงสร้างฐานข้อมูล MySQL 2) การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน  ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle: SDLC) ในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น พัฒนาขึ้นด้วยการใช้
ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL โดยแบ่งการท างานของระบบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนผู้ใช้งาน
ระบบ และส่วนผู้ดูแลระบบ 3) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวารสารเพื่อการค้น
คืน จาก 31 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.81  และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.40 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

59902303 : Major (EDUCATIONAL INFORMATICS) 
Keyword : Periodical System, Ontology, Liberal Arts Mahidol University 

MISS SIRILAB VISAN : DEVELOPMENT OF PERIODICAL SYSTEM FOR SEARCH 
ENGINE USING ONTOLOGY: A CASE STUDY OF LIBRARY OF LIBERAL ARTS, MAHIDOL 
UNIVERSITY THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR PHUSSADEE DOKPHROM, Ph.D. 

The objective of this research was 1)To develop Ontology prototype for 
periodical system for search engine: a case study of Library of Liberal Arts, Mahidol 
University. 2)To develop periodical system for search engine using Ontology: a case 
study of Library of Liberal Arts, Mahidol University. 3)To evaluate the satisfaction of 
user’s in using periodical system for search engine using Ontology: a case study of 
Library of Liberal Arts, Mahidol University. The research consisted of 3 parts including: 
1)Ontology prototype development which has domain concept under the guidance of 
experts. The developed system consists of 40 classes and sub-classes and 65 
properties. The development tools of The Ontology using Hozo-Ontology Editor and 
OAM Framework for linked relationships between structures Ontology prototype in 
OWL language format with MySQL 2)Develop periodical system for search engine using 
Ontology following step of System Development Life Cycle (SDLC) using PHP language 
and MySQL database to developed periodical system in the web application. The 
system is divided into two parts consists of users and administrations modules. 3)To 
evaluate the satisfaction of  user’s in using periodical system for search engine using 
Ontology. The research sample consisted of 31 people, using purposive sampling. The 
Overview of user’s satisfaction on using Ontology for search engine at the highest level 
(mean=4.81, standard deviation = 0.40). 
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กิตติกรรมประกาศ  

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องมาจากความกรุณาอย่างยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ผุสดี ดอกพรม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ท่านได้ให้ความช่วยเหลือ ค าปรึกษา ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจัย และติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน  และขอขอบคุณ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่กรุณาให้ค าแนะน า และ
แนวคิดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารย์ทั้งสองท่านเป็น
อย่างยิ่ง และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี ้

ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะและ
แนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์ จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยความสมบูรณ์ที่สุด 

ขอขอบคุณ ดร.มารุต บูรณรัช ที่กรุณาให้ค าแนะน าในการพัฒนาต้นแบบออนโทโลยี ตลอดจน
อนุญาตให้น าโปรแกรม Ontology Application Management (OAM) Framework มาใช้ในการท า
วิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณอาจารย์  ดร.ปัญญา จันทโคตร อาจารย์ ดร .รัชดาพร คณาวงษ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. น้ ามนต์ เรืองฤทธิ์ อาจารย์ ดร.เขมฤทัย บุญวรรณ และอาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นาค
นวล ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเนื้อหาต้นแบบออนโทโลยี  และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
พัฒนาต้นแบบออนโทโลยี  และขอขอบคุณอาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ช่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจาารย์ ดร. เอ
กนฤน บางท่าไม้ และ อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ แก้ไข 
และให้ค าแนะน าในการสร้างเครื่องมือวิจัยในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ที่ให้การสนับสนุน ความช่วยเหลือในการท าวิจัยและให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยจน
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่าน ที่กรุณา
ให้ความช่วยเหลือและข้อแนะน าในการท าวิทยานิพนธ์ จนส่งผลให้งานวิจัยส าเร็จลงด้วยดี 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ที่คอยให้การสนับสนุนและ
เป็นก าลังใจส าคัญเสมอมา 

  
  

สิริลาภ  วิศาล 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลิตก าลังคนระดับอุดมศึกษา 
ซึ่งถือเป็นแหล่งก าเนิดความก้าวหน้าทางวิชาการที่มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็น
แหล่งค้นพบถ่ายทอดองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย (ประภาพรรณ รักเลี้ยง และคณะ , 2556) 
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นเครื่องก าหนดคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นเสมือน
เครื่องมือในการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย เป็นแหล่งเพ่ิมพูนความรู้ด้วยตนเองให้กว้างขว้าง
ยิ่งขึ้นเพ่ือเป็นฐานการประกอบอาชีพในอนาคต (คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548) ซึ่งห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ใน
การส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และบริการทาง วิชาการแก่
สถาบันอุดมศึกษาทุกระบบการศึกษาและแก่สังคม ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและตลอดชีวิต ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดหาและรวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ วัสดุตีพิมพ์ โสตทัศน์ สารสนเทศที่บันทึกในรูปเสียง  รูปสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รูปกราฟิก สื่อสามมิติ และฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ให้ครบถ้วนตามความจ าเป็นและอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือสนองตอบภาระหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา โดยมุ่งให้บริการแก่นิสิต นักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากรในสถาบันการศึกษานั้นเป็นส าคัญ (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544) 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่
ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพด้านภาษาและศิลปศาสตร์แบบบูรณาการไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ เพ่ือช่วยประเทศให้ความเจริญครบทุกด้าน โดยคณะ                 
ศิลปศาสตร์ได้ก าหนดแนวทางเพ่ือมุ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าด้านศิลปศาสตร์ระดับชาติและ
นานาชาติ ส่งเสริมการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ภาษาศาสตร์ ตลอดจนการสร้างงานวิจัยด้านศิลปศาสตร์ประยุกต์เพ่ือความแข็งแกร่งทางวิชาการ  
(คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560) ด้วยห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                        
มีหน้าที่ในการสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่คณะฯ เปิดสอน อันได้แก่ หลักสูตร                    
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย 
บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งห้องสมุดได้จัดให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมสาขาวิชา
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ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษาศาสตร์ โดยมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดให้บริการตั้งแต่
หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ตลอดจนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ในบรรดาทรัพยากรสารสนเทศที่จัดให้บริการในห้องสมุดนั้น วารสารนับเป็นทรัพยากร
สารสนเทศที่ส าคัญประเภทหนึ่งที่ให้ความรู้ ความคิด ข่าวสารและความบันเทิงแก่ผู้อ่านได้อย่าง
กว้างขวาง ทั้งยังท าหน้าที่เป็นสื่อมวลชนที่ส าคัญในการบันทึกความเป็นไปได้ของสังคม และมีส่วน
ช่วยกระตุ้นให้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดการพัฒนาทางวิทยาการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ
วิจัยและการศึกษา วารสารนับเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างนักวิชาการท้ังในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ  ช่วยให้นักวิชาการสามารถติดตามข้อมูล เนื้อหาที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์                        
โดยวารสารแต่ละฉบับจะประกอบไปด้วยบทความทางวิชาการและงานวิจัย เกร็ดความรู้ที่มีเนื้อหา       
หลากหลาย มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วารสารมีทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ในห้องสมุดอุดมศึกษาจ าเป็นต้องให้ความส าคัญแก่วารสารในการศึกษาถึงลักษณะ 
เนื้อหา วัตถุประสงค์ ประเภท และความส าคัญของวารสาร เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเลือก                          
การประเมินค่า การจัดหา การจัดเก็บ ตลอดจนการค้นคืนเพ่ือการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ      
(วราวุธ ผลานันต์, 2537; อ าไพวรรณ ทัพเป็นไทย, 2553) ห้องสมุดในฐานะสถาบันบริการสารสนเทศ
ที่มุ่งบริการเพ่ือให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  จึงจ าเป็นต้องหาวิธีการ 
เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอย่างรวดเร็ว
และครบถ้วนตามความต้องการ (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการทรัพยากรห้องสมุด จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ห้องสมุดจะต้องพัฒนารูปแบบการจัดเก็บและ
การค้นคืนให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ของผู้ใช้ การพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการ 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดท าวารสาร The Journal ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมาย   
เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านศิลปศาสตร์ เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์  วัฒนธรรม การสื่อสาร และศิลปะ มีก าหนดออกปีละ 2 ฉบับ              
เริ่มจัดพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 2557 โดยคณะฯ ได้ก าหนดการตีพิมพ์วารสารไปจนถึงปีที่ 10               
ฉบับที่  2 เป็นฉบับสุดท้าย มีวารสารทั้งสิ้นจ านวน 20 ฉบับ ซึ่งบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร                           
The Journal นั้น ส่วนใหญ่ เป็นผลงานของอาจารย์ประจ าคณะฯ มีทั้ งบทความภาษาไทย                            
และบทความภาษาต่างประเทศประกอบด้วยบทความวิจัย บทความวิชาการ รายงานการประชุม 
ตลอดจนบทความแนะน าหนังสือ นับว่า The Journal เป็นวารสารที่มีบทบาทส าคัญต่อการศึกษา 
ค้นคว้าวิจัยและเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายในการจัดเก็บ เผยแพร่ และให้บริการวารสาร The Journal                   



  14 

ครบทุกฉบับ การให้บริการเป็นการจัดเก็บวารสารฉบับพิมพ์ให้บริการแบบชั้นเปิด จัดเรียงตาม                 
ปีที่ ฉบับที่พิมพ์ ซึ่งเล่มวารสารดังกล่าวสามารถใช้งานได้ภายในห้องสมุดเท่านั้น หากผู้ใช้บริการ
ต้องการบทความจากวารสารสามารถติดต่อบรรณารักษ์เพ่ือยืมเล่มวารสารไปส าเนาได้ แต่ผู้ใช้บริการ
ต้องน าเล่มวารสารมาคืนยังหอ้งสมุดภายในวันที่ท าการยืมออกไป 

 ผู้วิจัยในฐานะบรรณารักษ์ ผู้รับผิดชอบในงานบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง พบปัญหาต่างๆ                  
จากผู้ใช้บริการ คือ การใช้บริการวารสาร The Journal ของห้องสมุดอยู่ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์     
ซึ่งมีข้อจ ากัดในการใช้บริการ ผู้ใช้ไม่สามารถยืมเล่มวารสารไปใช้งานนอกห้องสมุดได้ ทั้งยังมีข้อจ ากัด
ในส่วนของเวลาและสถานที่ กล่าวคือ ยังขาดระบบการจัดเก็บและการค้นคืนบทความวารสารใน
รูปแบบออนไลน์ ยังไม่มีการด าเนินการน าข้อมูลเข้าสู่ฐาน Thai-Journal Citation Index (TCI)                   
การสืบค้นบทความวารสารสามารถสืบค้นได้เพียงช่องทางเดียว คือ สืบค้นบทความจากตัวเล่มวารสาร
เพียงเท่านั้น การใช้งานจากเล่มวารสารฉบับพิมพ์เมื่อวารสารมีจ านวนเพ่ิมขึ้นส่งผลให้การค้นหา
บทความวารสารของผู้ใช้ประสบปัญหาในการเข้าถึงแต่ละบทความที่จ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลา และ
ผลจากการค้นหาไม่เป็นไปตามความต้องการคือ ไม่สามารถค้นหาบทความที่ต้องการได้ อย่าง
ครอบคลุม การค้นหาบทความจากตัวเล่มวารสารไม่สามารถแสดงความเกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กัน
ระหว่างบทความได้ ท าให้การให้บริการวารสารของห้องสมุดยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ 

ออนโทโลยีเป็นศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนาฐานความรู้ที่มีลักษณะเชิงเนื้อหา (Content base) 
ซึ่งเป็นรูปแบบความรู้ในเชิงประสบการณ์ ปัญหาและการแก้ไข แตกต่างจากการวิเคราะห์ความรู้ใน
รูปแบบอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ (สมชาย ปราการเจริญ, 2548) เป็นการก าหนดความหมาย
ของการอธิบายค าศัพท์ (Vocabulary) จากขอบเขตที่สนใจด้วยรูปแบบอย่างเป็นทางการ (Formal 
Explicit Description) ที่มีโครงสร้าง และความสัมพันธ์แบบล าดับชั้น (Hierarchies) ท าให้ออนโทโล
ยีมีความสามารถในการถ่ายทอดคุณสมบัติ ( Inheritance) มีข้อก าหนดที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจใน
ขอบเขตขององค์ความรู้ที่มีในโดเมนไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้นิยามแนวคิดให้อยู่ในรูปแบบของ
โหนด หรือ คลาส ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส คุณสมบัติของคลาส สล็อต ท าให้มีความสัมพันธ์แบบ
ล าดับชั้นโดยมีรูปแบบ และโครงสร้างในการอธิบายออนโทโลยีด้วยภาษาที่ใช้ในเว็บเชิงความหมายที่
หลากหลาย เช่น ภาษา XML ภาษา RDF ภาษา RDFS และภาษา OWL (อิสรา ชื่นตา จารี ทองค า 
และจิรัฎฐา ภูบุญอบ, 2558) ส าหรับการประยุกต์ใช้ออนโทโลยีเพ่ือการสืบค้นข้อมูลเป็นการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลเข้ากับฐานความรู้ ให้สามารถสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายและข้อมูลที่มีลักษณะเป็นล าดับ
ชั้นได้ (Concept Hierarchy) เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในแสดงผลการสืบค้นข้อมูลให้ครบถ้วนมาก
ยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ทั่วๆ ไปที่สืบค้นโดยใช้ค าสืบค้นจากผู้ใช้
เพียงเท่านั้น (สมพร พ่ึงสม, 2556) 
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จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วย
ฐานความรู้ออนโทโลยี เพ่ือช่วยในการสืบค้นบทความวารสาร The Journal ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
บทความที่ต้องการได้อย่างครบถ้วน ตลอดจนสามารถสืบค้นบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์
กันได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว การให้บริการวารสารของห้องสมุดจึงจ าเป็นต้องมีการจัดการและ
การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน จัดเก็บรายละเอียดทางบรรณานุกรม และจัดเก็บบทความวารสาร
ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาของบทความ
วารสารที่ต้องการได้ในรูปแบบออนไลน์โดยไม่มีข้อจ ากัดในด้านเวลาและสถานที่ โดยผู้วิจัยได้น า
แนวคิดฐานความรู้ออนโทโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วย
ฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือการเชื่อมโยง
บทความวารสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันในการแสดงผลการสืบค้นข้อมูลให้ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงบทความวารสารได้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบขึ้น
โดยระบบมีการท างานหลักด้วยกัน 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบจะต้องเพ่ิม
รายละเอียดบทความวารสารแต่ละฉบับด้วยการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลวารสาร ตลอดจนท า
หน้าที่ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลวารสารที่พัฒนาขึ้น ส าหรับในส่วนของผู้ใช้งานระบบเป็น
ส่วนที่ออกแบบเพ่ือรองรับการใช้งานในการค้นคืนบทความวารสารให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง
บทความวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วแล้วยังเป็นประโยชน์               
อย่างมากส าหรับงานห้องสมุดในการบริหารจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาตลอดจนเป็นการช่วยลด
พ้ืนที่ในการจัดเก็บวารสารลงอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือพัฒนาต้นแบบออนโทโลยีเพ่ือการค้นคืนฐานข้อมูลวารสาร กรณีศึกษาห้องสมุด                                      

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2.2 เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพื่อการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษา

ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ ระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วย         

ฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน                 

ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีรายละเอียด
ดังนี้ 
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3.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลวารสารของ

ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม (คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560) ดังนี้  

1) อาจารย์ ผู้ ส อนในระดับปริญญาตรี  ประจ าคณะศิ ลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 72 คน  

2) นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                       
จ านวน 103 คน  

3) บรรณารั กษ์ ห้ อ งสมุ ดคณะศิ ลปศาสตร์  มหาวิ ทย าลั ยมหิ ด ล                             
จ านวน 2 คน  
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี ้
1) อาจารย์ ผู้ ส อน ในระดั บปริญญาตรี ประจ า คณ ะศิ ลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล ครอบคลุมทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาศึกษาท่ัวไป รวม 15 คน 

2) นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ครอบคลุมทั้ง 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
รวม 15  คน  
 3) บรรณารั กษ์ ห้ อ งสมุ ดคณะศิ ลปศาสตร์  มหาวิ ทย าลั ยมหิ ดล                          

 จ านวน 1 คน 
3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาของวารสาร  ได้แก่ วารสาร The Journal ที่จัดท าขึ้นโดย                            

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงสามารถสืบค้นบทความจากฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น ครอบคลุม
บทความทั้ง 7 หมวดหมู่ ได้แก่ หมวดหมู่วรรณกรรม ปรัชญาและศาสนา สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ศิลปกรรมและบันเทิง และวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี ส าหรับ
หมวดหมู่วรรณกรรมได้น าฐานความรู้ออนโทโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสืบค้น                        

3.3 ขอบเขตด้านการพัฒนาระบบ 
3.3.1 พัฒนาต้นแบบออนโทโลยีบทความวารสารที่มีเนื้อหาทางด้านวรรณกรรม      

โดยใช้โปรแกรม Hozo-Ontology Editor และใช้โปรแกรม Ontology Application Management 
(OAM) Framework เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างต้นแบบออนโทโลยีที่อยู่ในรูปแบบ
ภาษา OWL (Web Ontology Language) กับโครงสร้างฐานข้อมูล MySQL 



  17 

 3.3.2 ศึกษาความต้องการใช้งานระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วย
ฐานความรู้ออนโทโลยี  กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้                            
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ด้วยข้อค าถามปลายเปิด ซึ่งแต่ละข้อจะถูกก าหนด
ประเด็นที่แตกต่างกันออกไปตามกลุ่มผู้ใช้งานระบบ 

3.3.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี  
กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาขึ้นด้วยการใช้ภาษา PHP, ฐานข้อมูล 
MySQL โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache และโปรแกรม Adobe Dreamweaver 
 3.4 ขอบเขตด้านการประเมิน 
  3.4.1 การประเมินต้นแบบออนโทโลยี ใช้แบบประเมินโดยผู้วิจัยได้ออกแบบ                         
ข้อค าถาม จากนั้นน าแบบประเมินไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม 
เพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหา ก่อนน าร่างแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา และด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประเมินค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม วัตถุประสงค์ และเนื้อหา 
( IOC: Index of Item Objective Congruence) จากนั้นน าแบบประเมินให้ผู้ เชี่ ยวชาญ  ด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านวรรณกรรม และด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เป็น                        
ผู้ประเมินเนื้อหาของออนโทโลยี 

3.4.2 การประเมินความพึงพอใจ ใช้แบบประเมินความพึงพอใจด้วยข้อค าถาม                     
ปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบข้อค าถาม 
จากนั้นน าร่างแบบประเมินให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของข้อค าถาม 
ก่อนน าร่างแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา และด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประเมินค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามด้วยการหา   
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม วัตถุประสงค์ และเนื้อหา (IOC: Index of Item Objective 
Congruence) จากนั้นน าแบบประเมินให้ผู้ใช้เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 

4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
วารสาร หมายถึง สิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่ง มีก าหนดการพิมพ์ที่แน่นอนหรือค่อนข้างแน่นอน 

โดยมีเลขก ากับฉบับ ระบุวัน เดือน ปี ที่ออก และทราบล าดับของแต่ละฉบับ  ซึ่งในแต่ละฉบับ            
จะประกอบด้วยหลากหลายบทความ 

The Journal หมายถึง วารสารที่จัดท าขึ้นโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีเนื้อหา
ครอบคลุมทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรม การสื่อสาร และศิลปะ  
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ออนโทโลยี หมายถึง ตัวแทนในการน าเสนอความรู้ที่แสดงความหมาย ความสัมพันธ์และ
รายละเอียดต่างๆ ของข้อมูลในรูปแบบที่เป็นโครงสร้างล าดับชั้น ในขอบเขตเนื้อหาที่สนใจทาง                      
ด้านภาษาและการสื่อสาร 

 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสาร เ พ่ือการค้นคืน ด้ วยฐานความรู้ ออนโทโลยี                            
กรณีศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หมายถึง การสร้างระบบจัดเก็บและค้นคืนบทความ
วารสาร The Journal คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการน าฐานความรู้ออนโทโลยี                      
มาประยุกต์ใช้กับระบบการสืบค้นข้อมูล  

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หมายถึง
หน่วยงานหลักของประเทศไทยที่ท าหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือรวบรวม จัดเก็บ และสืบค้นบทความ
วิจัย รวมถึงการค านวณและรายงานค่า Journal Impact Factors เพ่ือประโยชน์ของนักวิจัยและ
นักวิชาการในการตีพิมพ์บทความวารสาร 

ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นล าดับชั้น (Concept Hierarchies) หมายถึง การน าเสนอข้อมูล                     
และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในรูปแบบของ โครงสร้างต้นไม้ (tree structure)  

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 5.1 ห้องสมุดมีต้นแบบออนโทโลยีบทความวารสารที่มีเนื้อหาทางด้านวรรณกรรม       
 5.2 ห้องสมุดมีระบบฐานข้อมูลวารสารที่มีประสิทธิภาพให้บริการในรูปแบบออนไลน์ได้ 

5.3 ผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลวารสาร สามารถเข้าถึงและค้นคืนบทความในวารสาร                      
The Journal ได้สะดวกรวดเร็วตลอดจนช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลที่มีลักษณะเป็น
ล าดับชั้นได ้
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี 
กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย             
ที่เก่ียวข้องซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับออนโทโลยี 

2. การพัฒนาระบบ 

3. วารสาร The Journal 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับออนโทโลยี 
ออนโทโลยี (Ontology) เป็นฐานความรู้ที่มีลักษณะเชิงเนื้อหา (Content base) อธิบาย

รูปแบบโครงสร้างจากขอบเขตที่สนใจด้วยรูปแบบอย่างเป็นทางการ (Formal Explicit Description) 
ที่มีโครงสร้างและความสัมพันธ์แบบล าดับชั้น (Hierarchies) ท าให้ออนโทโลยีมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดคุณสมบัติ (Inheritance) ที่มีข้อก าหนดภายใต้องค์ความรู้ที่มีในโดเมนไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยใช้นิยามแนวคิดให้อยู่ในรูปแบบของโหนด หรือ คลาส ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส คุณสมบัติของ
คลาส สล็อต เพ่ือเป็นตัวแทนในการน าเสนอความรู้ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าในสิ่งที่มนุษย์
ต้องการสื่อสารได้  เป็นการสร้างองค์ความรู้ในด้านนั้นๆ โดยแสดงความสัมพันธ์ที่ชัดเจน และ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาระบบฐานความรู้ 
(Knowledge Based Systems)  เพราะออนโทโลยีนั้นสามารถแบ่งปัน ใช้ความรู้ร่วมกันและ           
น ากลับมาใช้ใหม่ได ้

1.1 โครงสร้างของออนโทโลยี 
โครงสร้างของออนโทโลยีสามารถแบ่งเป็น 5 ประการ (มาลี กาบมาลา ล าปาง แม่นมาตย์ 

และครรชิต มาลัยวงศ,์ 2549) ดังนี้ 
1.1.1 แนวคิด (Concept) หมายถึง แนวคิดในขอบเขตความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง                  

ซึ่งสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับสิ่งที่ถูกกล่าวถึงและสามารถอธิบายรายละเอียดได้ เช่น งาน (Task) 
หน้าที่ (Function) การกระท า (Action) กลยุทธ์ (Strategy) กระบวนการอย่างมีเหตุผล (Reasoning 
Process) เป็นต้น ตัวอย่างเช่น Trip, Tour 
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  1.1.2 คุณสมบั ติ  (Properties, Slots, Roles, Functions) คุณสมบั ติ ต่ า งๆ  ที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับแนวคิด (Concepts) เพ่ือน ามาใช้ในการอธิบายแนวคิด ตัวอย่างเช่น ราคาของรถ
มือสอง (Price-of-a-Used-Car) การค านวณราคาของรถมือสองขึ้นอยู่กับโมเดลของรถ (Car-Model) 
วันที่ผลิต (Manufacturing Date) และระยะทางการขับ (Mileage) 

1.1.3 ความสัมพันธ์ (Relation) เป็นการน าเสนอประเภทของการปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction) ระหว่างแนวคิดกับแนวคิดในขอบเขตความรู้ที่สนใจ และมีการก าหนดแบบแผน
ความสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ ความสัมพันธ์ตามล าดับชั้นแบบแทกโซโนมี (Subclass-of หรือ 
Is-a hierarchy) และความสั ม พันธ์ แบบ Mere ology (Part-of) ตั วอย่ า ง เช่นTrip Isa Travel 
Product, Trip Synonym for Tour, Trip Related-to Party 

1.1.4 แอกเซียม (Axiom) เป็นตรรกะของการแปลความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด 
(Concepts) กับคุณสมบัติ (Properties) หรือแนวคิด (Concepts) กับแนวคิด (Concepts) หรือ                
การตรวจสอบคุณสมบัติของคุณสมบัติ (Properties) เพ่ือการแปลความหมายที่ถูกต้อง 

1.1.5 ค าศัพท์ (Instances) เป็นค าศัพท์ที่มีการก าหนดนิยามความหมายร่วมกัน
ทั้งหมดในออนโทโลยี 

1.2 ประเภทของออนโทโลยี 
 สมชาย ปราการเจริญ (2548) ได้จ าแนกประเภทของออนโทโลยีตามขอบเขตของการ
ประยกุต์ใช้งานได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1.2.1 ออนโทโลยีแบบสาธารณะ (Generic) เป็นออนโทโลยีที่ เป็นจุดรวมของ
โครงสร้างของความรู้ในเชิงกว้าง มีความเป็นนามธรรมค่อนข้างสูง (Abstract) เป็นความรู้ในเชิง                 
มหภาพสามารถถูกเรียกใช้งาน (Reuse) คุณลักษณะต่างๆ ของออนโทโลยีนี้ไปใช้งานได้โดยไม่ต้อง
สร้างใหม่ ออนโทโลยีสาธารณะมีชื่อเรียกได้หลายลักษณะ เช่น Upper Ontology, Core Ontology, 
หรือ Reference Ontology ตัวอย่างของ Generic Ontology ได้แก่ Cyc-Upper ซึ่งอธิบายถึงสิ่ง
ต่างๆ แยกประเภทแต่รายละเอียดย่อย (Specialization) ไม่ได้บรรยายไว้ 

1.2.2 ออนโทโลยีส าหรับระบบงานหนึ่งๆ (Domain Oriented Ontology) เป็น
ออนโทโลยีจัดท าขึ้นโดยมีรายละเอียดครอบคลุมเฉพาะในระบบงานหนึ่งๆ ซึ่งรวบรวมคุณลักษณะ
ทั่วไปที่สามารถใช้ร่วมกัน (Generalization) ระหว่างกิจกรรมต่างๆ (Task) ภายใต้ระบบงานนั้นๆ 
ตัวอย่างของออนโทโลยีประเภทนี้ ได้แก่ UML (Medicine), TOVE (U.Toronto CANADA), KSL 
(Ontolingua) 

1.2.3 ออนโทโลยีส าหรับกิจกรรม (Task Oriented Ontology) เป็นออนโทโลยีที่
พัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนองการท างานของกิจกรรมย่อยๆ (Task) โดยอาศัยคุณลักษณะ generic จาก 
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Ontology Domain Oriented มาช่วยบรรยายลักษณะเชิงสาธารณะ ตัวอย่างของออนโทโลยีส าหรับ
กิจกรรม ได้แก่ E.coli, Cereal, Mechanical Machine 

1.3 การพัฒนาออนโทโลยี 
ในการพัฒนาออนโทโลยีจะต้องมีการนิยาม จัดหมวดหมู่ความรู้ (Terminology) ต้อง

สามารถถูกใช้ซ้ าได้ (Reuse) มีวิธีการจัดการ (Methodology) และสามารถแลกเปลี่ยนกับภายนอก 
(Interchange) ซึ่งการพัฒนาออนโทโลยีโดยสรุปจะมีขั้นตอนต่างๆ (สมชาย ปราการเจริญ, 2548)
ดังนี้ 

1.3.1 วงจรการจัดการความรู้ จะเริ่มต้นจากการท าการรวบรวมจัดสร้างฐานความรู้ 
(Knowledge acquisition) การ ใช้ ง านฐานความรู้  (Knowledge Representation) และการ
บ ารุงรักษา (Knowledge Maintenance) 

1.3.2 การจัดการการพัฒนาออนโทโลยี ได้แสดงกระบวนการพัฒนาออนโทโลยีไว้
ประกอบเป็น 3 หลัก คือ การบริการจัดการโครงการ วงจรการพัฒนาออนโทโลยี และการใช้งาน
บ ารุงรักษาออนโทโลยี 

1.3.3 เฉพาะในส่วนของวงจรการพัฒนาจัดสร้างออนโทโลยี (Ontology life cycle) 
มีกิจกรรมย่อยๆ ดังนี้  
   1.3.3.1 การระบุขอบเขต วัตถุประสงค์ (Identify purpose and scope) 
   1.3.3.2 การจัดสร้างออนโทโลยี  
    1.3.3.2.1 การรวบรวมข้อมูล (Ontology capture) 
    1.3.3.2.2 การพัฒนาโปรแกรม (Ontology coding) 
  1.3.3.2.3 การเชื่อมโยงกับออนโทโลยีอื่นๆ (Integration Existing 

Ontology) 
   1.3.3.3 การประเมินผล (Evaluation) 
   1.3.3.4 การจัดท าเอกสารคู่มือ (Documentation) 

1.3.4 การรวบรวมข้อมูล ในส่วนของการรวบรวมข้อมูลจะคล้ายๆ กับขั้นตอนการ
ท า Fact finding techniques ทั่วๆ ไป แต่เป้าหมายของข้อมูลจะไม่ใช่กระบวนการสถิติปัญหาของ
ระบบงานเหมือนในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ แต่สิ่งที่จะไปรวบรวมจะเป็น
ค าถามค าตอบต่างๆ (ปัญหา) ที่เก่ียวข้องกับขอบเขตงานที่ก าลังศึกษา 
   1.3.4.1 การรวบรวมข้อมูลจะกระท าด้วยการระดมความคิดจากกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาค าตอบต่างๆ (Term) ที่เกี่ยวข้อง ค าเหล่านี้จะถูกน ามาใช้
แทนหน่วยความรู้ (Concept) 
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   1.3.4.2 หน่วยความรู้ที่ได้ (Concept or Term) จะน ามาท าการพิจารณา
จัดหมวดหมู่ โดยพิจารณาคุณลักษณะร่วม (Common Generalization) และคุณลักษณะพิเศษ 
(Specialization) และพิจารณาความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่างกัน (Relation Ship) เทคนิคที่ใช้ 
อาจใช้วิธีการ Top-down approach, Bottom-up หรือ Middle Out approach 
   1.3.4.3 เมื่อได้ภาพ (Taxonomy) ของ Concepts ต่างๆแล้ว ผู้เชี่ยวชาญ
จะพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์อีกครั้ง 

1.3.5 ขั้นตอนการเชื่อมโยงออนโทโลยีอ่ืนๆ เป็นขั้นตอนที่ผู้พัฒนาออนโทโลยี 
พยายามรวบรวมออนโทโลยีอ่ืนๆ ที่ได้พัฒนาไว้แล้ว โดยเฉพาะ Generic Ontology เพ่ือช่วยให้การ
พัฒนา Domain หรือ Task Ontology เป็นด้วยความรวดเร็ว โดยต้องพิจารณาถึงความคล้ายคลึงกัน 
(Similarity) โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความหมาย (Semantic) ในทางกลับกันออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้น
อาจมีขนาดใหญ่ เพ่ือความสะดวกในการจัดการ การอนุญาตสิทธิการใช้งาน  (Rights-Trustee) การ
กระจาย (Refactoring) จะท าให้ได้ออนโทโลยีแยกเป็นกลุ่มก้อนที่เกี่ยวข้องกันสะดวกต่อการจัดการ
การใช้งานต่อไป 

1.3.6 ขั้นตอนการแปลงโปรแกรมออนโทโลยี (Coding) เป็นขั้นตอนการแปลงการ
ออกแบบโครงสร้าง Concept (Formal Conceptualization Taxonomies) เป็นโปรแกรมโดยใช้
ภาษาที่พัฒนาขึ้นมาส าหรับการจัดสร้างออนโทโลยี แนวทางในการแปลงโปรแกรมจะแตกต่างกันไป
ขึ้นกับธรรมชาติของการท า Ontology Formal Conceptualization ซึ่งแยกได้เป็นหลายแนวทาง 
แนวทางหลักๆ ที่นิยมใช้กัน ได้แก่ Vocabulary, Frame Base (Object model), Logic เป็นต้น 
  1.3.7 ขั้นตอนการประเมิน (Evaluation) เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบออนโทโลยี 
โดยการทดสอบหาค าตอบจากการป้อนข้อค าถ ามเข้ า ไป แล้ ว พิจารณาความสมบู รณ์  
(Completeness), ความตรง (Consistency), ความซ้ าซ้อน (Redundancy), ความเป็นกลุ่ม -
หมวดหมู่ที่ดี (Granularity) เป็นต้น 
  1.3.8 สถาปัตยกรรมของฐานความรู้หลังจากการจัดสร้างออนโทโลยี จะท าการ
ติดตั้งใช้งานระบบออนโทโลยี เพ่ือน าไปใช้งาน ผู้พัฒนาจะมีการออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือแสดง            
ผังโครงสร้างของระบบงานโดยรวมของฐานความรู้ ซึ่งไม่มีรูปแบบที่ตายตัว 

1.4 การเชื่อมโยงออนโทโลยี 
 สมชาย ปราการเจริญ (2548) ได้อธิบายถึงการเชื่อมโยงออนโทโลยีไว้ว่าออนโทโลยีหรือ
ฐานความรู้ของกิจกรรม (Task) ต่างๆ ในองค์กรอาจมีการพิจารณาน ามารวมกัน เป็นฐานความรู้ของ
องค์กรหรือแม้แต่การพิจารณาเชื่อมโยงออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้น เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ (Perfect) 
หรือขยายของขอบเขต (Coverage) ได้มากขึ้น เป็นสิ่งที่นักออกแบบฐานความรู้ให้ความสนใจ 
ลักษณะการกระท าจะคล้ายๆ กับการท าการรวมเชื่อมโยงของฐานข้อมูลสกีมาหลายๆ ฐานข้อมูลเข้า
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ด้วยกันและจะมีความยุ่งยากกว่า เพราะ Concept ต่างๆ มีเงื่อนไข (Facets, Axiom) ต่างกัน สิ่งที่จะ
รวมกันได้ต้องเจาะจงที่เรื่องเดียวกัน ในทิศทางที่สอดคล้องกัน (Consistency) แต่ถ้าเกิดความขัดแย้ง
ขึ้น (Semantic conflict) จะต้องมีการพิจารณาเลือกจัดการขจัดความขัดแย้ง นอกจากความขัดแย้ง
ในเชิงความเข้าใจความหมายแล้วยังมีปัญหาอ่ืนๆ อีกได้แก่ 

 การใช้แนวทางในการพัฒนาที่แตกต่างกัน เช่น Vocabulary, Frame based, Descriptive 
logic ซึ่งมีความแตกต่างกันมาตั้งแต่ขบวนการท า Knowledge Acquistion 

 ความแตกต่างกันของ Application domain วิธีการปฏิบัติ แนวทาง เป้าหมาย แตกต่างกัน 
ความแตกต่างกันของ Application domain การพิจารณาการแก้ไขเพ่ือให้สามารถเชื่อมโยง

กันได้ ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญท าการพิจารณาปรับแก้ส่วนปัญหาด้านแนวทางในการพัฒนาออนโทโลยีนั้น
ได้โดยกระท าผ่านมาตรฐานการแลกเปลี่ยนร่วมกัน (KIF, CGIF) 

1.5 การประยุกต์ใช้ออนโทโลยี 
ออนโทโลยีได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในหลายๆ องค์กร โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการ

น าไปใช้งาน (วาสนา ริบแจ่ม, 2558) ดังนี้ 
  1.5.1 การประยุกต์ใช้ออนโทโลยี เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลที่มีโครงสร้าง หรือมีรูปแบบที่
แตกต่างกัน (Common Access to Information) โดยออนโทโลยีจะท าหน้าที่จัดกลุ่มค าหรือเตรียม
ค าที่มีความหมายเดียวกันหรือสามารถเข้าใจตรงกันได้ เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกัน และน ากลับมา
ใช้ใหม่ได ้
  1.5.2 ระบบสืบค้นข้อมูล ออนโทโลยีมีส่วนช่วยในการขยายค าที่ใช้ในการสืบค้น
ข้อมูล โดยพิจารณาความหมายของสิ่งต่างๆ ที่สนใจ ท าให้สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน มีความถูกต้องแม่นย ามากขึ้น และยังช่วยลดระยะเวลาในการสืบค้น                  
อีกด้วย  
  1.5.3 การประยุกต์ใช้ออนโทโลยี เพ่ือการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบภาษาต่างๆ 
(Neutral Authoring) เพ่ือให้โปรแกรมอ่ืนๆ สามารถน าไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้ 

  1.5.4 การประยุกต์ใช้ออนโทโลยี  เพ่ือใช้ก าหนดรายละเอียดของซอฟต์แวร์ 
(Ontology as Specification) เพ่ือให้สามารถออกแบบซอฟแวร์ในโดเมนและรวบรวมค าศัพท์ 
ส าหรับก าหนดความต้องการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งประโยชน์ที่ได้คือ การท าคู่มือโปรแกรม                 
การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์และน ากลับมาใช้ใหม่ 

1.6 การบ ารุงรักษาออนโทโลยี  
 สมชาย ปราการเจริญ (2548) ได้อธิบายถึงการบ ารุงรักษาออนโทโลยีไว้ว่า ออนโทโลยีที่
พัฒนาขึ้นจะเป็นข้อมูลฐานความรู้ที่รวบรวมจากช่วงเวลาหนึ่งๆ หากสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
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เปลี่ยนแปลงไปฐานความรู้อาจต้องถูกปรับปรุง (Update) ถูกเพ่ิมเติมความรู้ใหม่ๆ ปัญหาที่จะพบคือ 
การปรับปรุงแก้ไข Concept, Relation จะกระทบต่อส่วนอ่ืนๆ หรือไม่ และหากจะเพ่ิมความรู้ใหม่ๆ 
เข้าไปจะท าการเชื่อมต่อเข้าตรวจจุดใดบ้าง ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้ฐานความรู้เดิมเปลี่ยนแปลงไป และสามารถ
สืบค้นความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบ ารุงรักษาออนโทโลยี ใช้เทคนิคการวิเคราะห์                     
ข้อมูลต่ า งๆ เช่น  Clustering, Hidden Markov Model, Natural language Analysis, Lexical 
Conceptual graph ร่วมด้วย 
 สรุปแนวทางการบ ารุงออนโทโลยี จะได้ผลดีหากออนโทโลยีเดิมมีการพัฒนาบนมาตราฐาน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน และจะมีความถูกต้องสูง ถ้าเป็นออนโทโลยีที่มีขนาดไม่ใหญ่มากหนัก 
หรือเป็นออนโทโลยีที่ผ่านกระบวนการขัดเกลาให้มีความซับซ้อนน้อยลง โดยวิธี Canonical Graph 
หรือวิธี Formal Concept Analysis ซึ่งจะกระท าในช่วงพัฒนาออนโทโลยี หากออนโทโลยีได้รับการ
จัดท าโครงสร้างแล้ว (Taxonomy) ปรากฎว่าออนโทโลยีมีโครงสร้างใหญ่ควรท าการแตกเป็น                   
ออนโทโลยีย่อย (Refactoring) ให้เป็นออนโทโลยีขนาดเล็กลง คล้ายๆ กับการแตกโปรแกรมขนาด
ใหญ่ให้เป็น Module หรือ Procedure ย่อยๆ เป็นต้น 

1.7 ภาษาที่ใช้พัฒนาออนโทโลยี 
 ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาออนโทโลยี สามารถแบ่งได้ตามรูปแบบภาษา (วาสนา ริบแจ่ม, 2558)
ดังต่อไปนี้ 

1.7.1 ลอจิคเบส (First order logic based) คือ รูปแบบภาษาที่อธิบายออนโทโลยี 
โดยการใช้ตรรกะเพ่ือการอนุมานความรู้ โดยส่วนประกอบคือ ภาคแสดง (Predicate) อาร์กิวเมนต์ 
(Argument) และตัวบ่งชี้ปริมาณ (Quantifier) คุณสมบัติของภาษาออนโทโลยีแบบลอจิเบส คือ 
วากยสัมพันธ์ (Syntax) ต้องมีความชัดเจนและมีรูปแบบที่เป็นทางการ จึงจะสามารถสร้างกฎอนุมาน
ได้ ตัวอย่างภาษา เช่น CYCL, CLASSIC, LOOM เป็นต้น 
  1.7.2 เฟรมเบส (Frame logic based) คือ รูปแบบของภาษาที่อธิบายออนโทโลยี 
โดยใช้หลักการของการคิดเชิงปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ เมื่อนึกถึงวัตถุหรือสิ่งใดท่ีเชื่อมโยงกับคุณลักษณะ
เด่นของวัตถุหรือสิ่งนั้นด้วย ดังนั้นเฟรมเบสจึงประกอบไปด้วย เซตของคุณสมบัติ ข้อความอธิบาย
แนวคิด หรือค าอธิบายคุณสมบัติ โดยคุณสมบัติของภาษาออนโทโลยีที่แบบเฟรมเบส คือเข้าใจง่าย 
ตัวอย่างภาษา เช่น OKBC และ F-logic เป็นต้น 
  1.7.3 เว็บเบส (Web based) คือ รูปแบบของภาษาที่อธิบายออนโทโลยี ซึ่งพัฒนา
จากภาษาที่ใช้ส าหรับอธิบายทรัพยากรบนเว็บ ได้แก่ XML (Extensible Markup Language), RDF 
(Resource Description Framework) ซึ่งอธิบายออนโทโลยี โดยใช้ พ้ืนฐานของลอจิเบสและ                    
เฟรมเบส ภาษาที่พัฒนาขึ้นจึงมีหลักการและแบบแผน สามารถอ้างอิงได้และอยู่ในรูปแบบที่มนุษย์
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สามารถเข้าใจได้ง่าย ตัวอย่างเช่น DAML + OIL (DARPA Agent Markup Language + Ontology 
Interface Language) และ OWL (Web Ontology Language) เป็นต้น 

1.8 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาออนโทโลยี 
เครื่องมือส าหรับการพัฒนาออนโทโลยีมีความส าคัญต่อกระบวนการพัฒนาออนโทโลยีใน                

ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสร้าง การจัดเก็บ การจัดการความรู้ การดูแลรักษาและการประเมินผลข้อมูล             
ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาออนโทโลยีสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะ (ชิดชนก โชคสุชาติ, 
2553) ดังนี้ 

1) การสร้างโดยการเขียนโค้ดด้วย OWL-DL โดยตรง เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการจัด
กลุ่มของกฎเองและมีความรู้ในกฎของ OWL-DL เป็นอย่างดี ซึ่งเครื่องมือที่ใช้เขียนโปรแกรมอาจ
เป็น Rich Text Editor ทั่วไป เช่น Notepad หรือ Edit Plus จากนั้นบันทึกเป็น OWL แล้วจึง
น าไปใช้ต่อไป 

2) การสร้างโดยเครื่องมือแก้ไขออนโทโลยี Hozo-Ontology Editor สามารถสร้าง
คลาส สับคลาส คุณสมบัติ เชื่อมคุณสมบัติเป็นความสัมพันธ์ เขียนข้อบังคับต่างๆ ด้วยวายากรณ์ 
OWL-DL และมีการตั้งหน้าจอเพ่ือเพ่ิมข้อมูลรายละเอียดของกฎ OWL-DL ซึ่งวิธีการนี้เหมาะสมกับ
ผู้ใช้ที่มีความรู้เรื่องการออกแบบออนโทโลยีในระดับหนึ่ง 

3) สร้างโดยใช้แอพพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งวิธีนี้เหมาะส าหรับผู้ใช้
ที่ต้องการเพิ่มข้อมูลอินสแตนซ์เองในโดเมนเฉพาะด้าน 

4) การสร้างข้อมูลแบบอัตโนมัติโดยใช้หลักการของเว็บครอล-เลอร์ เช่น การใช้ไฟล์
โรบอท เก็บข้อมูลตามเว็บซึ่งมีการเขียนส่วนอ่านไฟล์ robot.txt และส่วนตัดค า 

1.8.1 โปรแกรม  Hozo-Ontology Editor เป็ น โปรแกรมที่ พัฒนาขึ้ น โดย
มหาวิทยาลัยโอซากา (Osaka University) ประเทศญี่ปุ่น เป็นโปรแกรมเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนา
ออนโทโลยี (Ontology Editor) ส าหรับใช้สร้างออนโทโลยีตามทฤษฎีพ้ืนฐาน ประกอบไปด้วย 
Ontology Editor, Onto-Studio และ Ontology Server ซึ่ งสามารถแสดงผลออกมาได้หลาย
รูปแบบ อาทิเช่น LISP, Text, XML/DTD เป็นต้น โดยลักษณะน าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ได้ (โสภิตา 
พรหมเกษ, 2553; ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2555) ดังภาพ 
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ภาพที่ 1 แสดงสถาปัตยกรรม Hozo 

ที่มา www.slideshare.net/KoujiKozaki/ontology-building-and-its-application-using-hozo 

 
จากภาพที่ 1 แสดงถึงสถาปัตยกรรมของ Hozo ซึ่งจะมีโปรแกรมหรือตัวต้นแบบให้

ผู้ใช้เรียกใช้งานจัดการเกี่ยวกับออนโทโลยีผ่าน Ontology Editor โดย Ontology Editor จะท าการ
เชื่อมต่อไปยัง Ontology Server ที่เป็นส่วนจัดการกับออนโทโลยีและโมเดล จากนั้นจะส่งกลับมายัง
ผู้ใช้ผ่านทาง Onto-Studio ซึ่งเป็นตัวช่วยในการออกแบบออนโทโลยี 

1.8.2 แพลตฟอร์มพัฒนาระบบฐานความรู้ ด้ วยออนโทโลยี  Ontology 
Application Management Framework (OAM) 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2555)  ได้อธิบายถึงซอฟต์แวร์
แพล็ตฟอร์มส าหรับจัดการโปรแกรมประยุกต์ออนโทโลยี ไว้ว่า การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายและออนโทโลยี แต่เดิมนั้นผู้พัฒนาระบบจ าเป็นต้องเรียนรู้
โปรแกรมเครื่องมือหลากหลาย และต้องมีทักษะความสามารถในการเขียนโปรแกรมสูง ซึ่งเป็น
อุปสรรคที่ส าคัญในการน าเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์อย่างแพร่หลาย ห้องปฎิบัติการ LST จาก 
NECTEC จึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์แพล็ตฟอร์มส าหรับจัดการโปรแกรมประยุกต์ออนโทโลยี หรือ OAM 
(Ontology Application Management Framework) ขึ้นเพ่ือช่วยลดความซับซ้อนในการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ของเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายและออนโทโลยี โดยผู้ใช้สามารถน าเข้าฐานข้อมูล 
(database) ที่มีอยู่ในระบบสารสนเทศเดิม ออกแบบและน าเข้าออนโทโลยีเฉพาะสาขา (domain 
ontology) ก าหนดกฏที่ ใช้แนะน าข้อมูล (recommendation rules) ก าหนดตั้งค่าที่ เกี่ยวข้อง 
(configuration) และเข้าถึงข้อมูลผ่านแม่แบบโปรแกรมประยุกต์ (application template) โดยมี
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วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้นักวิจัยในสาขาอ่ืนๆ สามารถน าเทคโนโลยีดังกล่าวไปประยุกต์อย่าง
แพร่หลายให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องมีทักษะในการเขียนโปรแกรม  

จุดเด่นของ OAM Framework 
OAM เป็น Application Framework ที่ เน้นการประหยัดเวลาและภาระในการเขียน

โปรแกรมของนักพัฒนา เนื่องจากในปัจจุบันทรัพยากรของบริษัทพัฒนาซอฟแวร์มีจ ากัด ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของเวลา ที่งานพัฒนาซอฟแวร์ต้องส่งมอบเร็วและจ านวนโปรแกรมเมอร์ที่มีไม่เพียงพอกับ
ปริมาณงานพัฒนาที่มีอยู่ นอกจากนี้ปัญหาส าคัญที่พบในการพัฒนาซอฟแวร์อีกประการคือ การดูแล
รักษาซอฟแวร์ (software maintenance) ซึ่งหากมีการเปลี่ยนโปรแกรมเมอร์ การแก้ไขโปรแกรม
อาจต้องเขียนใหม่ อีกท้ังตรรกะทางธุรกิจ (Business logic) ของโปรแกรมฝังอยู่ในโปรแกรม ซึ่งท าให้
มีช่องว่างในการสื่อสารระหว่างนักวิเคราะห์ระบบ (system analyst) กับโปรแกรมเมอร์ เมื่อต้องมี
การเปลี่ยนแปลง Business logic ของโปรแกรมไม่สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว 

OAM จึงถูกพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของ Application Framework ซึ่งวัตถุประสงค์ของ 
Application Framework นั้น เพ่ือลดงานของโปรแกรมเมอร์ โดยส่วนฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยๆ จะท า
ให้อยู่ในแบบของซอฟแวร์โมดูลที่ใช้ซ้ าได้ (Reusable module) ประหยัดเวลาในการเขียนโปรแกรม
โดยไม่ต้องเริ่มเขียนเองใหม่ทุกครั้ง และช่วยให้การดูแลรักษาโปรแกรมได้ง่ายขึ้นโดยแยกส่วนข้อมูลที่
ปรับเปลี่ยนได้ (customize) ออกจากโปรแกรม เช่น มีส่วนการตั้งค่า (comfit file) อยู่นอกโปรแกรม 
ซึ่งท าให้โปรแกรมที่เขียนครั้งเดียว สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้หลายสาขาโดยการเปลี่ยนค่าในไฟล์
การตั้งค่าได้ตามการใช้งาน เป็นต้น 

OAM เป็น Application Framework ที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ความรู้ใน
การตัดสินใจ (knowledge-based application) ได้ง่ายยิ่งขึ้น ลดเวลาพัฒนา โดยมิจ าเป็นต้องเขียน
โปรแกรมในการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ ผู้พัฒนาเพียงเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่เข้ากับโครงสร้างข้อมูล
แบบออนโทโลยี (ontology) เท่านั้น ก็จะสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ส าเร็จรูป (application 
template) ในการเข้าถึงข้อมูลได้ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งในปัจจุบัน OAM Framework สนับสนุน
โปรแกรมประยุกต์ในแบบของระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมาย (Semantic Search system) ระบบ
แนะน าข้อมูล (Recommender system) เป็นหลัก ดังภาพที่  2 แสดงแนวคิดของการพัฒนา 
Application Framework ส าหรับการพฒันาโปรแกรมประยุกต์ของออนโทโลยี  
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ภาพที่ 2 แสดงแนวคิดของ Application Framework ส าหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์                             

ของออนโทโลยี : ที่มา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2555) 
 

2. การพัฒนาระบบ 

การพัฒนาระบบ หมายถึง กระบวนการทางความคิด (Logical Process) ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ซึ่งเป็นวงจรที่แสดงถึงกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ริเริ่มจนกระทั่งส าเร็จ เพ่ือให้
เข้าใจถึงกิจกรรมพ้ืนฐานและรายละเอียดต่างๆ ในการพัฒนาระบบ โดยสามารถแบ่งออกเป็น                       
7 ขั้นตอน (โอภาส เอ่ีอมสิริวงศ,์ 2546) ดังนี้ 

2.1 ก าหนดปัญหา (Problem Definition) 
2.2 วิเคราะห์ (Analysis) 
2.3 ออกแบบ (Design) 
2.4 การพัฒนา (Development) 
2.5 ทดสอบ (Testing) 
2.6 ติดตั้ง (Implementation) 
2.7 บ ารุงรักษา (Maintenance) 
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2.1 ก าหนดปัญหา (Problem Definition)   
การก าหนดปัญหา เป็นขั้นตอนของการก าหนดขอบเขตของปัญหา สาเหตุของปัญหาจากการ

ด าเนินงานในปัจจุบัน ความเป็นไปได้ ในการสร้างระบบใหม่  การก าหนดความต้องการ 
(Requirements) ระหว่างนักวิเคราะห์ระบบกับผู้ใช้งาน โดยข้อมูลเหล่านี้ได้จากการสัมภาษณ์                   
การรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือท าการสรุปเป็นข้อก าหนด (Requirements 
Specification) ในขั้นตอนนี้หากเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ อาจเรียกขั้นตอนนี้ว่า ขั้นตอนของ
การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 

สรุปในขั้นตอนก าหนดปัญหา คือ 
1) รับรู้สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
2) สรุปหาสาเหตุของปัญหา และสรุปผลยื่นแก่ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
3) ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในแง่มุมต่างๆ เช่น ด้านต้นทุน และทรัพยากร 
4) รวบรวมความต้องการ (Requirements) จากผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการต่างๆ เช่น                     

การรวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต และแบบสอบถาม 
5) สรุปข้อก าหนดต่างๆ ให้มีความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับทั้ง 2 ฝ่าย 

2.2 วิเคราะห์ (Analysis) 
การวิเคราะห์เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์การด าเนินงานของระบบปัจจุบัน โดยการน า 

Requirements Specification ที่ได้มาจากขั้นตอนแรกมาวิเคราะห์ในรายละเอียด เพ่ือท าการพัฒนา
เป็นแบบจ าลองลอจิคัล (Logical Model) ซึ่งประกอบไปด้วยแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow 
Diagram) ค าอธิบายการประมวลผลข้อมูล (Process Description) และแบบจ าลองข้อมูล (Data 

ภาพที่ 3 แสดงวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 
ที่มา โอภาส เอ่ีอมสิริวงศ์ (2546) 
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Model) ในรูปแบบของ ER-Diagram ท าให้ทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานในระบบว่า
ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความเก่ียวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับสิ่งใด  

สรุปขั้นตอนวิเคราะห์ คือ 
1) วิเคราะห์ระบบงานเดิม 
2) ก าหนดความต้องการของระบบใหม่ 
3) สร้างแบบจ าลอง Logical Model ซึ่งประกอบด้วย Data Flow Diagram, System 

Flow Chart, Process Description, ER-Diagram เป็นต้น 
4) สร้างพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

2.3 ออกแบบ (Design) 
การออกแบบเป็นขั้นตอนของการน าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ทางลอจิคัล มาพัฒนาเป็น 

Physical Model ให้สอดคล้องกัน โดยการออกแบบจะเริ่มจากส่วนของอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ 
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่น ามาพัฒนา การออกแบบจ าลองข้อมูล (Data Model) การออกแบบ
รายงาน (Output Design) และการออกแบบจอภาพในการติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface)                         
การจัดท าพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ซึ่งเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์และออกแบบ                     
จะมุ่งเน้นถึงสิ่งต่อไปนี้ 

 การวิเคราะห์ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาอะไร (What) 

 การออกแบบ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาอย่างไร (How) 

สรุปในขั้นตอนออกแบบ คือ 
1) การออกแบบรายงาน (Output Design) 
2) การออกแบบจอภาพ (Input Design) 
3) การออกแบบข้อมูลน าเข้าระบบ และรูปแบบการรับข้อมูล 
4) การออกแบบผังระบบ (System Flowchart) 
5) การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 
6) การสร้างต้นแบบ (Prototype) 

2.4 การพัฒนา (Development) 
การพัฒนาเป็นขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมด้วยการสร้างชุดค าสั่งหรือเขียนโปรแกรม       

เพ่ือการสร้างระบบงาน โดยโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
เทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่ ซึ่งในปัจจุบันภาษาระดับสูงได้มีการพัฒนาในรูปแบบของ 4GL ซึ่งช่วยอ านวย
ความสะดวกต่อการพัฒนา รวมทั้งการมี CASE (Computer Aided Software Engineering) ต่างๆ 
มากมายให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม 
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สรุปในขั้นตอนพัฒนา คือ 
1) พัฒนาโปรแกรมจากท่ีได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบไว้ 
2) เลือกภาษาที่เหมาะสม และพัฒนาต่อได้ง่าย 
3) อาจจ าเป็นต้องใช้ CASE Tools ในการพัฒนา เพื่อเพ่ิมความสะดวก และการ

ตรวจสอบ หรือแก้ไขท่ีรวดเร็วขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
4) สร้างเอกสารโปรแกรม 

2.5 ทดสอบ (Testing) 
การทดสอบระบบ เป็นขั้นตอนของการทดสอบระบบก่อนที่จะน าไปปฏิบัติการใช้งานจริง 

ทีมงานจะท าการทดสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อน ด้วยการสร้างข้อมูลจ าลองเพ่ือตรวจสอบการท างานของ
ระบบ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะย้อนกลับไปในขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมใหม่ โดยการ
ทดสอบระบบนี้จะมีการตรวจสอบอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน คือ การตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียน (Syntax) 
และการตรวจสอบวัตถุประสงค์งานตรงกับความต้องการหรือไม่ 

สรุปในขั้นตอนทดสอบ คือ 
1) ในระหว่างการพัฒนาควรมีการทดสอบการใช้งานร่วมไปด้วย 
2) ในการทดสอบอาจมีการทดสอบด้วยการใช้ข้อมูลที่จ าลองขึ้น 
3) ทดสอบระบบด้วยการตรวจสอบในส่วนของ Verification และ Validation 
4) จัดฝึกอบรมการใช้ระบบงาน 

2.6 ติดตั้ง (Implementation) 
ขั้นตอนต่อมาหลังจากที่ได้ท าการทดสอบ จนมีความมั่นใจแล้วว่าระบบสามารถท างานได้จริง

และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ จากนั้นจึงด าเนินการติดตั้งระบบเพื่อใช้งานจริงต่อไป 
สรุปในขั้นตอนติดตั้ง คือ  

1) ก่อนท าการติดตั้งระบบ ควรท าการศึกษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ท่ีจะติดตั้ง 
2) เตรียมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ทางการสื่อสารและเครือข่ายให้พร้อม 
3) ขั้นตอนนี้อาจจ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญระบบ เช่น System Engineer หรือทีมงาน

ทางด้าน Technical Support 
4) ลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และแอปพลิเคชันโปรแกรมให้ครบถ้วน 
5) ด าเนินการใช้งานระบบงานใหม่ 
6) จัดท าคู่มือการใช้งาน 
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2.7 บ ารุงรักษา (Maintenance) 
 เป็นขั้นตอนของการปรับปรุงแก้ไขระบบหลังจากที่ได้มีการติดตั้งและใช้งานแล้ว ในขั้นตอนนี้
อาจเกิดจากปัญหาของโปรแกรม (Bug) ซึ่งโปรแกรมเมอร์จะต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเกิดจากความ
ต้องการของผู้ใช้งานที่ต้องการเพ่ิมโมดูลในการท างานอ่ืนๆ ซึ่งทั้งนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับ Requirements 
Specification ที่เคยตกลงกันก่อนหน้าด้วย ดังนั้นในส่วนงานนี้จะคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมหรืออย่างไร เป็น
เรื่องของรายละเอียดที่พัฒนาหรือนักวิเคราะห์ระบบจะต้องด าเนินการกับผู้ว่าจ้างต่อไป 

สรุปในขั้นตอนบ ารุงรักษา คือ  
1) อาจมีข้อผิดพลาดบางอย่างที่เพ่ิงค้นพบ ต้องรีบแก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องโดยด่วน 
2) ในบางครั้งอาจมีการเพ่ิมโมดูลหรืออุปกรณ์บางอย่าง 
3) การบ ารุงรักษา หมายความรวมถึงการบ ารุงรักษาทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ 

(System Maintenance and Software Maintenance) 

3. วารสาร The Journal 

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดท าวารสาร The Journal ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมาย   
เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านศิลปศาสตร์ เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรม การสื่อสาร และศิลปะ ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 
โดยจัดท าเป็นวารสารราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ปี) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน และ                    
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม โดยคณะฯ ได้ก าหนดการตีพิมพ์วารสารไปจนถึงปี                    
พ.ศ. 2557 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เป็นฉบับสุดท้าย มีวารสารทั้งสิ้นจ านวน 20 ฉบับ  

ซึ่งบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Journal นั้น ส่วนใหญ่เป็นผลงานของอาจารย์ประจ า
คณะฯ ประกอบด้วยบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) 
บทความปริทัศน์  (Review Article) และบทวิจารณ์หนั งสือ  (Book Review) ทั้ งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 

 

4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ชนิศา บุญวงษ์ (2558) น าเสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการฐานความรู้                       
ออนโทโลยี กรณีศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการ
จัดการฐานความรู้ด้วยออนโทโลยีและศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบ พัฒนาระบบ
โดยใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL โปรแกรม Protégé  และภาษา OWL (Web Ontology 
Language) ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจจากการวัดค่าความแม่นย า (Precision) และค่า
ความระลึก (Recall) มีค่าเท่ากับร้อยละ 81.83 และร้อยละ 95.00 ตามล าดับ และประเมินความ                  
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พึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 80 คน พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 4.28 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42 

สมพร พ่ึงสม (2556) น าเสนองานวิจัยเรื่อง การค้นคืนสิทธิบัตรในเชิงความหมายด้วย
ฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาสิทธิบัตรยาในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโปรแกรม
ระบบการค้นหาเอกสารสิทธิบัตร ด้วยการน าเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย (Sematic Web) มาใช้ใน
การค้นหาข้อมูล (Search Engine) น าออนโทโลยี (Ontology) มาช่วยในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของข้อมูล และอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล เพ่ือให้ค้นหาด้วยค าส าคัญ (Keyword) ใน
รูปแบบภาษาไทยได้อย่างถูกต้องแม่นย า เป็นการออกแบบออนโทโลยีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลในระดับอภิข้อมูล (Metadata) และอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลมาใช้ในการค้นหา
ข้อมูล  (Search Engine) ในการพัฒนาได้ ใช้  RAP (RDF API for PHP) ช่ วย เชื่ อมต่อระหว่าง                       
เว็บแอปพลิเคชันและออนโทโลยี และได้วัดประสิทธิภาพของการค้นหาด้วยค่า Precision และ 
Recall สรุปผลการวัดประสิทธิภาพจากการทดสอบจากค าในการค้นหาสิทธิบัตรยา พบว่า 
ประสิทธิภาพของการค้นหามีค่าเฉลี่ยความถูกต้อง 88 เปอร์เซ็น ค่าเฉลี่ยความแม่นย า 90 เปอร์เซ็น 
ส าหรับการทดสอบกับผู้ใช้จ านวน 50 คิวรี่ จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานพบว่า 
ผู้ใช้งานพึงพอใจระบบโดยรวม 4.20 จาก 5.00 ในจ านวนผู้ใช้งาน 50 คน 

สุชาดา สายสิทธิ์ (2556) น าเสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนาต้นแบบออนโทโลยีเพ่ือการค้นคืน
สารสนเทศด้านงานบริการการศึกษา กรณีศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาต้นแบบออนโทโลยีเพ่ือการค้นคืนสารสนเทศด้าน         
งานบริการการศึกษา เพ่ือทดลองใช้ต้นแบบออนโทโลยีกับระบบค้นคืนสารสนเทศด้านงานบริการ
การศึกษาและเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน ซึ่งการออกแบบและการด าเนินการวิจัยได้แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การพัฒนาต้นแบบออนโทโลยี โดยผู้วิจัยได้พัฒนาขอบเขตแนวคิดตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน าไปสร้างต้นแบบออนโทโลยี ซึ่งประกอบไปด้วยคลาสแล ะ                 
สับคลาส จ านวน 25 คลาส และคุณสมบัติ จ านวน 36 คุณสมบัติ เพ่ือรองรับการสืบค้นสารสนเทศใน
ขอบเขตของหลักสูตร ค าร้อง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และการรับสมัครคัดเลือก และแปลง
ต้นแบบออนโทโลยีให้อยู่ในรูปแบบของภาษา OWL โดยการใช้โปรแกรม Hozo-Ontology Editor      
2) ส่วนการทดลองใช้ต้นแบบออนโทโลยีกับระบบค้นคืนสารสนเทศด้านงานบริการการศึกษา การ
พัฒนาระบบค้นคืนสารสนเทศด้านงานบริการการศึกษา ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการทดลองใช้ต้นแบบออนโทโลยี โดยใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL การท างาน
ของระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนผู้ใช้ระบบ และส่วนผู้ดูแลระบบ ผลการวิจัยพบว่า ต้นแบบ                      
ออนโทโลยีเพ่ือการค้นคืนสารสนเทศด้านงานบริการการศึกษา กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
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เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อน ามาบูรณาการร่วมกับระบบกา รค้นคืน
สารสนเทศด้านงานบริการการศึกษา สามารถค้นคืนสารสนเทศด้านงานบริการการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยมีค่าความแม่นย า ค่าความระลึก และค่าความ
ถ่วงดุล ร้อยละ 98.67 ร้อยละ 90.80 และร้อยละ 93.99 ตามล าดับ โดยผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบ
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.39 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 

วิชิตรณ สุขยิ่ง (2555) น าเสนองานวิจัยเรื่อง ระบบสืบค้นงานบริการประชาชนโดย                         
ออนโทโลยี กรณีศึกษาส านักงานเทศบาลนครนนทบุรี  มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาฐานความรู้                    
ค าส าคญังานบริการส่วนท้องถิ่นโดยออนโทโลยี 2) เพ่ือพัฒนาระบบสืบค้นขอ้มูลงานบริการประชาชน
โดยออนโทโลยี และ 3) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น โดยขอบเขตของการวิจัย                
จะครอบคลุมเนื้อหาได้แก่ ข้อมูลการประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนนทบุรี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ข้อมูลค าถามค าตอบการร้องเรียน ร้องทุกข์ และขอ้มูลแบบฟอร์มการให้บริการประชาชน น ามาใช้ใน
การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาออนโทโลยี โดยใช้ภาษา PHP ฐานข้อมูล MySQL และโปรแกรม 
Dreamweaver 8 ส าหรับการพัฒนาระบบ และใช้โปรแกรม Hozo-Ontology Editor ในการพัฒนา
ออนโทโลยี ผลของการประเมินประสิทธิภาพของระบบในเรื่องของความแม่นย า (Precision) เท่ากับ 
0.66 ค่าความครบถ้วน (Recall) เท่ากับ 1 และค่า F-Measure เท่ากับ 0.8 และงานวิจัยนี้ มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้วยแบบสอบถามโดยมีการประเมินความค่าความสอดระหว่าง                
ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) ซึ่งข้อถามทั้งหมดสามารถใช้งานได้และมีการหาค่าความน่าเชื่อถือ
ของแบบสอบถามได้ ค่าเท่ากับ 0.77 ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.60 จึงสรุปได้ว่าระบบสืบคน้ขอ้มูลงานบริการโดยออนโทโลยีสามารถใช้งานได้อย่างดี   

สุรเชษฐ์ ดอกกระถิน (2555) น าเสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืน
เอกสารปัญหาพิเศษ โดยใช้ฐานความรู้ออนโทโลยี มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบ การพัฒนาระบบ
จัดเก็บและค้นคืนเอกสารปัญหาพิเศษ โดยใช้แนวคิดออนโทโลยี ซึ่งสามารถค้นคืนเอกสารปัญหา
พิเศษได้แบบพ้ืนฐานตามค าค้นส าคัญและจากโครงสร้างออนโทโลยี เป็นกา รแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยระบบพัฒนาในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น ใช้ภาษาพีเอชพีในการเขียน
โปรแกรมและใช้โปรแกรม Protégé ในการสร้างโครงสร้างออนโทโลยี ซึ่งผลการประเมินคุณภาพของ
ระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คนและได้ท าการประเมินความพึงพอใจระบบโดยผู้ใช้งานทั่วไป 20 คน ใน
ส่วนของผลการประเมินระบบจากกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญ พบว่า คุณภาพของระบบอยู่ในเกณฑ์ดี มี
ค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 4.36 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
ระบบโดยผู้ใช้งานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และส่วนเที่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 
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โสภิตา พรหมเกษ (2553) น าเสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบค้นคืนงานวิจัยโดยใช้
โครงสร้างออนโทโลยี มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบค้นคืนงานวิจัยโดยใช้โครงสร้างออนโทโลยีที่
สามารถค้นคืนข้อมูลได้ 3 รูปแบบ คือ การค้นคืนงานวิจัยแบบพ้ืนฐานที่ค้นคืนข้อมูลโดยใช้ค าส าคัญ 
การค้นคืนงานวิจัยขั้นสูงที่ค้นคืนข้อมูลโดยใช้ค าส าคัญและตรรกะ (Logic) และการค้นคืนงานวิจัยจาก
โครงสร้างออนโทโลยีที่สร้างขึ้น ซึ่งแสดงข้อมูลตามล าดับขั้นที่สามารถแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูล และน าเสนอโครงสร้างข้อมูลในรูปแบบเอ็กซ์เอ็มแอล (XML), Text/HTML และแผนที่ข้อมูล 
โดยระบบพัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่นที่ใช้ภาษาพีเอชพีในการเขียนโปรแกรม ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL และโปรแกรม Hozo-Ontology Editor ส าหรับสร้างโครงสร้างออนโทโลยี               
หลังการพัฒนาระบบได้ท าการประเมินประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการทดสอบแบบแบล็คบ็อกซ์ (Black-
Box Testing) ที่แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
และการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งานระบบ ซึ่งผลการประเมินประสิทธิภาพโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก  ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.60 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53) และผลการประเมินความ
พึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63) 
ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้งานได้จริง ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน 
และมีประสิทธิภาพในการค้นคืนงานวิจัย 

ชูชาติ ป้อมอาษา (2554) น าเสนองานวิจัยเรื่อง ระบบสืบค้นเชิงความหมายโดยวิธี                          
ออนโทโลยี กรณีศึกษาผลงานทางวิชาการของข้าราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาระบบการสืบค้นเชิงความหมายโดยวิธีออนโทโลยี และแสดงผลจากการสืบค้นด้วยกราฟ            
เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของนักวิจัย ซึ่งได้แบ่งการด าเนินการวิจัย
ออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนา
ระบบ การทดลองใช้และการประเมินผล การพัฒนาระบบ JSP การสร้างออนโทโลยีใช้ Hozo 
Ontology Editor และการแสดงผลด้วยกราฟใช้เครื่องมือช่วยคือ JavaScript InfoVis Toolkit                
ส่วนการประเมินผลใช้ค่าความแม่นย า โดยใช้ตัวอย่างการทดลอง 30 ค า ผลการประเมินโดยผู้ใช้งาน 
จ านวน 10 คน ความพึงพอใจจากการประเมินอยู่ในระดับมาก จึงเป็นผลให้งานวิจัยนี้มีความส าเร็จ
ผลและมีประสิทธิภาพอย่างดี 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาเพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน                    

ด้ วยฐานความรู้ ออนโทโลยี  กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลั ยมหิดล                           

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาต้นแบบออนโทโลยีเพ่ือการค้นคืนฐานข้อมูลวารสาร พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลวารสาร ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ซึ่งผู้วิจัยได้

ออกแบบวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  4. การด าเนินการวิจัย 
  5. การเก็บรวบรมข้อมูล 
  6. การประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
  7. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร  
ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาวิจัย คือ ผู้ ใช้งานระบบฐานข้อมูลวารสารของห้องสมุด                  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2560) ดังนี้ 

1) อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรีประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 จ านวน 72 คน 

2) นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน                       
 103 คน 
 3) บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 2 คน  

1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ กลุ่มผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน                                          

ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ใช้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 
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1) อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรีประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                    
 ครอบคลุมทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชา
 ศึกษาท่ัวไป รวม 15 คน 

2) นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                       
 ครอบคลุมทั้ง 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ                             
 รวม 15  คน  

3) บรรณารักษห์้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 1 คน 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาต้นแบบออนโทโลยี 
 2.1.1 ต้นแบบออนโทโลยีบทความวารสารที่มีเนื้อหาทางด้านวรรณกรรม พัฒนา

ด้วยโปรแกรม Hozo-Ontology Editor และใช้โปรแกรม Ontology Application Management 
(OAM) Framework เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างต้นแบบออนโทโลยีที่อยู่ในรูปแบบ
ภาษา OWL (Web Ontology Language) กับโครงสร้างฐานข้อมูล MySQL  

 2.1.2 แบบประเมินเนื้อหาต้นแบบออนโทโลยีบทความวารสารที่มีเนื้อหาทาง                   
ด้านวรรณกรรม (ภาคผนวก ง)  

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
2.2.1 แบบสัมภาษณ์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือ                          

การค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ภาคผนวก ง) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ด้วยข้อค าถามปลายเปิด (Open-
ended Question) ซึ่งแต่ละข้อจะถูกก าหนดประเด็นที่แตกต่างกันออกไปตามกลุ่มผู้ใช้งานระบบ 
  2.2.2 ระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษา
ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์  
(Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) คือ 

 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ประกอบด้วย 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU Intel Core i5 
2. หน่วยความจ าหลัก (RAM) มีความจุ 4.00 GB  
3. ฮาร์ดดิสก์มีความจุ 500 GB   
4. การ์ดแสดงผล  
5. เมาส์และคีย์บอร์ด 
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 ซอฟต์แวร์ (Software) ประกอบด้วย 
1. ระบบปฏิบัติการ Windows 8 
2. ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล 
3. โปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP) ใช้ในการเขียนโปรแกรม 
4. โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache ใช้ในการจ าลองเซิร์ฟเวอร์ 
5. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ใช้ส าหรับออกแบบและพัฒนา

เว็บแอปพลิเคชั่น 
6. Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Internet Explorer และ

Mozilla Firefox 

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
  2.3.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน 

ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาคผนวก ง) 
ใช้แบบประเมินความพึงพอใจด้วยข้อค าถามปลายปิด (Close-ended Question) แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ข้อค าถามแบบ
เลือกตอบ (Check List) 

ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลวารสาร ซึ่งประกอบด้วย
การประเมินใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบส่วนประสานงานผู้ใช้ ด้านเนื้อหา ด้านการใช้งาน
ระบบ ด้านการสืบค้นข้อมูล และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ โดยลักษณะข้อค าถามจะเป็นค าถาม
ปลายปิด (Close-ended Question) ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนว
ลิเคิร์ท (Likert Scale) ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended question) ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อระบบฐานข้อมูลวารสาร  

3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้  

 3.1 แบบประเมินต้นแบบออนโทโลยีบทความวารสารที่มีเนื้อหาทางด้านวรรณกรรม    

  3.1.1 ศึกษาขอบเขตด้านข้อมูลของวารสาร The Journal ที่จัดท าขึ้นโดยคณะ               
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มจัดพิมพ์ในปี พ.ศ. 2548 - 2557 มีวารสารทั้งสิ้น 20 ฉบับ  
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  3.1.2 วิเคราะห์จัดหมวดหมู่ความสัมพันธ์ของบทความในวารสาร เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการก าหนดขอบเขตที่จะศึกษา 
  3.1.3 สร้างแบบประเมินต้นแบบออนโทโลยีบทความวารสารที่มีเนื้อหาทางด้าน
วรรณกรรม 
  3.1.4 น าแบบประเมินต้นแบบออนโทโลยีที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมของข้อค าถามและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  3.2.5 น าแบบประเมินต้นแบบออนโทโลยีที่ปรับปรุงแก้ ไขเรี ยบร้อยแล้ว                  
(ภาคผนวก ง) ให้ผู้ เชี่ยวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา และด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน  (ภาคผนวก ก) เป็นผู้ประเมินความ
สอดคล้องระหว่ างข้อค าถาม วั ตถุประสงค์  และเนื้ อหา ( IOC: Index of Item Objective 
Congruence) จากนั้นปรับแก้ไขแบบประเมินต้นแบบออนโทโลยีตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

 3.2 แบบสัมภาษณ์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลวารสารเพื่อการค้นคืน ด้วย
ฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  3.2.1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และ
ศึกษาขั้นตอนในการใช้บริการวารสาร The Journal ที่จัดให้บริการในห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

  3.2.2 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) ด้วยข้อค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) ซึ่งแต่ละข้อจะถูกก าหนดประเด็น      
ที่แตกต่างกันออกไปตามกลุ่มผู้ใช้งานระบบ 

  3.2.3 น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของข้อค าถามและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

  3.2.4 น าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา และด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 3 
ท่าน (ภาคผนวก ก) เป็นผู้ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม วัตถุประสงค์ และเนื้อหา ( IOC: 
Index of Item Objective Congruence) จากนั้นปรับแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
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 3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวารสารเพื่อการค้นคืน ด้วย
ฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  3.3.1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ตลอดจนการศึกษาข้อมูลต่างๆ อาทิ เอกสาร ต ารา บทความ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการสร้างข้อค าถามท่ีสอดคล้องกับงานวิจัย 

  3.3.2 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน 
ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  3.3.3 น าแบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสมของข้อค าถามและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

  3.3.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา และด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน (ภาคผนวก ก) เป็นผู้ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม วัตถุประสงค์ 
และเนื้อหา (IOC: Index of Item Objective Congruence) จากนั้นปรับแก้ไขแบบประเมินความพึง
พอใจตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

4. การด าเนินการวิจัย 
 4.1 การออกแบบและพัฒนาต้นแบบออนโทโลยีเพื่อการค้นคืนฐานข้อมูลวารสาร 
กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  4.1.1 การออกแบบออนโทโลยี ผู้วิจัยได้ศึกษาขอบเขตของบทความจากวารสาร 
The Journal ทั้งหมดเพ่ือก าหนดกรอบในการพัฒนาต้นแบบออนโทโลยี โดยต้นแบบออนโทโลยีจะ
ครอบคลุมเนื้อหาบทความวารสารที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม พิจารณาจากชื่อเรื่อง บทคัดย่อ และ
เนื้อหาของบทความ พบว่า จ านวนของบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมมีจ านวนมากเพียง
พอที่จะน ามาพัฒนาเป็นต้นแบบออนโทโลยีได้ จากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการศึกษาขอบเขตของ
บทความวารสารทั้งหมดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือก าหนดคลาสและสับคลาสของออนโทโลยี 

  4.1.2 การสร้างแบบจ าลองออนโทโลยีระดับแนวคิด (Concept Level) ผู้วิจัยได้
พัฒนาต้นแบบออนโทโลยีเพ่ือการค้นคืนฐานข้อมูลวารสาร กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยครอบคลุมบทความวารสารที่มีเนื้อหาทางด้านวรรณกรรม พัฒนาขึ้นตาม
ขอบเขตแนวคิดตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน าไปสร้างแบบจ าลองออนโทโลยีระดับแนวคิด 
(Conceptual Level) ซึ่งแสดงให้เห็นโครงสร้างและความสัมพันธ์ของออนโทโลยีในภาพรวม 



  41 

  4.1.3 การสร้างออนโทโลยี ผู้วิจัยพัฒนาต้นแบบออนโทโลยีโดยน าแบบจ าลอง                   
ออนโทโลยี ระดับแนวคิด  (Conceptual Level) ที่ปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้ เ ชี่ ยวชาญ                          
มาสร้างต้นแบบออนโทโลยีด้วยโปรแกรม Hozo-Ontology Editor ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการ
พัฒนาออนโทโลยีภายใต้การพัฒนาของมหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นประเมินต้นแบบ
ต้นแบบออนโทโลยีบทความวารสารที่มีเนือ้หาทางด้านวรรณกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ (ภาคผนวก ข) 

  4.1.4 การแปลงต้นแบบออนโทโลยีให้อยู่ในรูปแบบภาษา OWL (Web Ontology 
Language) เมื่อด าเนินการสร้างต้นแบบออนโทโลยีเรียบร้อยแล้ว ก่อนการน าออนโทโลยีไป
ประยุกต์ใช้กับระบบฐานข้อมูลวารสาร จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการแปลงต้นแบบออนโทโลยีให้อยู่ใน
รูปแบบมาตรฐานของภาษา OWL (Web Ontology Language) และใช้โปรแกรม Ontology 
Application Management (OAM) Framework เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
ต้นแบบออนโทโลยีที่อยู่ในรูปแบบภาษา OWL (Web Ontology Language) กับโครงสร้างฐานข้อมูล 
MySQL 

4.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพื่อการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี 
กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี  กรณีศึกษา
ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้แนวทางการพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle: SDLC) (โอภาส  เ อ่ีอมสิ ริ ว งศ์ , 2546) ซึ่ งประกอบด้ วย                          
7 ขั้นตอน ดังนี้  

4.2.1 ก าหนดปัญหา (Problem Definition) 
4.2.2 วิเคราะห์ (Analysis) 
4.2.3 ออกแบบ (Design) 
4.2.4 การพัฒนา (Development) 
4.2.5 ทดสอบ (Testing) 
4.2.6 ติดตั้ง (Implementation) 
4.2.7 บ ารุงรักษา (Maintenance) 
 

   4.2.1 ก าหนดปัญหา (Problem Definition) เป็นการศึกษาระบบงานเดิมที่
ด าเนินการอยู่ ในปัจจุบันท าให้ทราบถึงปัญหา ขอบเขต และข้อจ ากัดของระบบงานเดิม โดยผู้วิจัยได้
ศึกษาระบบงานเดิมของห้องสมุดในการจัดให้บริการวารสาร The Journal ซึ่งเป็นวารสารที่ตีพิมพ์
โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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  ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานระบบจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
อาจารย์ นักศึกษา และบรรณารักษ์ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ด้วยข้อค าถามปลายเปิด ซึ่งแต่ละข้อจะถูกก าหนดประเด็นที่แตกต่างกันออกไปตามกลุ่ม
ผู้ใช้งานระบบ 

  4.2.2 วิเคราะห์ (Analysis) ผู้วิจัยได้ศึกษาระบบงานปัจจุบัน และความต้องการใน
การใช้งานระบบ โดยการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสังเกตในการปฏิบัติงาน และจากการสัมภาษณ์
บุคคลที่เกี่ยวข้องได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และบรรณารักษ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ซึ่งสามารถสรุปเป็นกระบวนการท างานของระบบได้ ดังนี้ 

   1) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 

  แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) แสดงถึงการอธิบายการไหลของ
ข้อมูล การประมวลผล และสภาพแวดที่อยู่ภายนอกของระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน                    
ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังภาพที่ 4
และภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 Diagram Level 0 ของระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน 

ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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 2) แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) ของระบบฐานข้อมูลวารสาร
เพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี  กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล แบ่งผู้ใช้งานระบบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบ ดังนี้  
 1. ผู้ดูแลระบบ ได้แก่ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถใช้
งานระบบฐานข้อมูลวารสารได้ คือ สามารถเข้าใช้งานระบบ สืบค้นบทความวารสาร The Journal 
ดาวน์โหลดบทความวารสารฉบับเต็ม สามารถเพ่ิม แก้ไข และลบข้อมูลของบทความวารสาร                     
อัพโหลดไฟล์บทความวารสารฉบับเต็ม และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการเผยแพร่ 
 2. ผู้ ใช้งานระบบ ได้แก่ ผู้ ใช้บริการห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                                
ซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนบุคคลทั่วไป 
สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลวารสารได้ คือ สามารถสืบคืนบทความวารสาร The Journal และ
ดาวน์โหลดบทความวารสารฉบับเต็มได้ 
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ภาพที่ 6 แสดง Use Case Diagram ของระบบฐานข้อมูลวารสารเพื่อการค้นคืน 
ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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  4.2.3 ออกแบบ (Design) เป็นการน าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ทางลอจิคัล มา
พัฒนาเป็น Physical Model ให้สอดคล้องกัน ซึ่งเป็นการออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) 
โดยเริ่มจากส่วนของอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่น ามาพัฒนา เพื่อการ
ออกแบบจ าลองข้อมูล (Data Model) การออกแบบรายงาน (Output Design) และการออกแบบ
จอภาพในการติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface)  
  การออกแบบแสดงสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วย
ฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาพที่ 7) ผู้วิจัย
ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารขึ้นจากการจ าลองเซิร์ฟเวอร์ด้วยโปรแกรม Apache โดยใช้ภาษา 
PHP ในการเขียนโปรแกรม ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ออกแบบและพัฒนาขึ้นในรูปแบบ
ของเว็บแอปพลิเคชั่นโดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 แสดงผลผ่าน Web Browser
และ ใช้ โ ป ร แกรม  Hozo-Ontology Editor โ ป ร แกรม  OAM Framework เ พ่ื อ เ ชื่ อม โ ย ง
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างต้นแบบออนโทโลยีที่อยู่ในรูปแบบภาษา OWL กับโครงสร้าง
ฐานข้อมูล MySQL 

ภาพที่ 7  แสดงระบบฐานข้อมูลวารสารเพื่อการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี 

  การออกแบบส่วนโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้ (Application Level) คือ การออกแบบ
ในส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) ทั้งผู้ใช้ระบบและผู้ดูแลระบบ เพ่ือให้สามารถเข้าใช้งาน
ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานระบบ โดยผู้วิจัยได้
ออกแบบหน้าจอของผู้ใช้ระบบประกอบไปด้วยเมนูต่างๆ ดังนี้ 

1. เมนูหลักของระบบประกอบไปด้วย 4 เมนู ได้แก่ Home About Contact และ 
Administrator   

2. เมนูการค้นหาบทความวารสารด้วยวิธีการสืบค้นขั้นพ้ืนฐาน (Basic Search)  
3. เมนูส าหรับการเชื่อมโยงไปยังหน้าการแสดงผลวารสารทุกฉบับ (Browse Journal) 
4. เมนูการค้นหาบทความวารสารด้วยวิธีการสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search)  
 



  48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 แสดงตัวอย่างการออกแบบหน้าจอเมนูหน้าแรก 
 
เมนู About เป็นเมนูที่แสดงรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับวารสาร The Journal ประกอบด้วย 

2 ส่วน คือ ภาพประกอบ และรายละเอียดวารสาร The Journal 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 แสดงตัวอย่างการออกแบบหน้าจอเมนู About 
 
 

Mahidol University  
Faculty of Liberal Arts 

Logo Home About Contact Administrator 

สว่นของรายละเอียดวารสาร The Journal 

สว่นของการสบืค้นขัน้พืน้ฐาน (Basic Search) 

Browse Journal Advanced Search 

Mahidol University  
Faculty of Liberal Arts 

Logo Home About Contact Administrator 

สว่นของภาพประกอบ 

สว่นของการแสดงรายละเอยีดวารสาร The Journal 
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Mahidol University  
Faculty of Liberal Arts 

Logo Home About Contact Administrator 

เมนู Contact เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้เป็นช่องทางให้ผู้ใช้งานระบบ สามารถ
ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 แสดงตัวอย่างการออกแบบหน้าจอเมนู Contact 

เมนู Administrator เป็นเมนูส าหรับผู้ดูแลระบบ ซึ่งเป็นเมนูที่ต้องใส่ข้อมูล Login และ 
Password เพ่ือตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลก่อน หากถูกต้องระบบจะอนุญาตให้ด าเนินการกับ
ข้อมูลในฐานข้อมูลได้ โดยผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิมข้อมูลเข้าสู่ระบบ การจัดเก็บไฟล์เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ การแก้ไข และการลบข้อมูลได้ 
  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 แสดงตัวอย่างการออกแบบหน้าจอเมนู Administrator 

Mahidol University  
Faculty of Liberal Arts 

Logo Home About Contact Administrator 

 

 

สว่นของข้อมลูส าหรับการตดิตอ่สอบถาม 

Password 

Login  

 

Login 
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4.2.4 การพัฒนา (Development) เป็นการพัฒนาโปรแกรมด้วยการสร้างชุดค าสั่ง
และเขียนโปรแกรมเพ่ือการสร้างระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี 
โดยขัน้ตอนในการพัฒนาระบบประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้  

1)  พัฒนาต้นแบบออนโทโลยีบทความวารสารที่มีเนื้อหาทางด้านวรรณกรรม พัฒนาด้วย
โปรแกรม Hozo-Ontology Editor ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการพัฒนาออนโทโลยี จากนั้นแปลง
ต้นแบบออนโทโลยีให้อยู่ในรูปแบบภาษา OWL (Web Ontology Language) ซึ่งเป็นภาษามาตรฐาน
ที่ใช้บรรยายออนโทโลยี  

2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษา
ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น ด้วยการใช้ภาษา 
PHP ฐานข้อมูล MySQL โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache และโปรแกรม Adobe Dreamweaver 

3) การเชื่อมโยงระหว่างต้นแบบออนโทโลยีที่อยู่ในรูปแบบมาตรฐานของภาษา OWL (Web 
Ontology Language) ผ่านโปรแกรม Ontology Application Management (OAM) Framework 
ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างต้นแบบออนโทโลยีที่อยู่ในรูปแบบภาษา OWL 
(Web Ontology Language) กับโครงสร้างฐานข้อมูล MySQL 

ภาพที่ 12 แสดงตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม Ontology Application Management (OAM) 
Framework 
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   4.2.5 ทดสอบ (Testing) เป็นการทดสอบระบบก่อนที่จะใช้งานจริง โดยผู้วิจัยได้
ทดลองน าข้อมูลจากบทความวารสารเข้าสู่ระบบ ตามขั้นตอนการออกแบบการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
ซึ่งมีข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลของบทความวารสารประกอบด้วย ชื่อบทความ ผู้เขียน ปีพุทธศักราชเล่ม
วารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่/ฉบับที่ของวารสาร และไฟล์บทความวารสารในรูปแบบ PDF จากนั้นทดสอบ
โดยการเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการสืบค้น แล้วป้อนค าค้นที่ต้องการ เพ่ือพิจารณาผลลัพธ์และ                       
หาข้อผิดพลาดของระบบและด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

4.2.6 ติดตั้ง (Implementation) หลังจากที่ได้ทดสอบระบบจนมีความม่ันใจแล้วว่า
ระบบสามารถท างานได้จริงและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ จากนั้นจึงด าเนินการติดตั้งระบบ
เพ่ือใช้งานจริงต่อไป และผู้วิจัยได้การจัดท าเอกสารคู่มือระบบเพ่ือให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงวิธีการใช้งาน                      
การปฏิบัติงานกับระบบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ คู่มือของผู้ดูแลระบบ และคู่มือของผู้ใช้                     
งานระบบ 

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการประเมินผลระบบภายหลังการติดตั้ง เพ่ือประเมินความพึง
พอใจระบบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ และความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ใน
ระดับใด 

4.2.7 บ ารุงรักษา (Maintenance) หลังจากระบบที่ พัฒนาขึ้นได้น าไปใช้งาน
เรียบร้อยแล้ว หากพบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจากการท างานของระบบงาน ผู้วิจัยจ าเป็นต้อง
ด าเนินการติดตามและแก้ไขให้ถูกต้อง  

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก อาจารย์ นักศึกษา และบรรณารักษ์ 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2560 โดยการเก็บข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 
แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้  

การเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 เป็นการเก็บข้อมูลเพ่ือสอบถามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ 
อาจารย์ นักศึกษา และบรรณารักษ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2560 โดยใช้
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ด้วยข้อค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) 
ซึ่งแต่ละข้อจะถูกก าหนดประเด็นที่แตกต่างกันออกไปตามกลุ่มผู้ใช้งานระบบ  เพ่ือร่วมแสดงความ
คิดเห็นและความต้องการในการใช้งานระบบ 

การเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 เป็นการเก็บข้อมูลหลังจากที่มีการติดตั้งและทดลองใช้งานระบบ
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลวารสารโดยการน าระบบที่
พัฒนาขึ้นไปสาธิตพร้อมอธิบายวิธีการใช้งาน จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานระบบและตอบ
แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ โดยผู้ประเมิน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ    
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1) อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรีประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครอบคลุม
ทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษา อังกฤษ และสาขาวิชาศึกษาทั่วไป                            
รวม 15 คน       

2) นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครอบคลุมทั้ง 2 
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รวม 15 คน  

3) บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 1 คน จากนั้นผู้วิจัย 
จะรวบรวมข้อมูลจากการประเมินเพ่ือน ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติต่อไป 

6. การประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
 1. ผู้วิจัยได้รวบรวมบทความจากวารสาร  The Journal โดยจ าแนก วิเคราะห์  และ                  
จัดหมวดหมู่ของบทความ เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการก าหนดค าค้นที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพ
ของระบบ  
 2. ผู้วิจัยก าหนดค าค้นที่จะใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 
 3. ผู้วิจัยสุ่มเลือกค าค้นจ านวน 10 ค าค้น เพ่ือใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ โดย
ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
 4. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลและน าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้การวัดค่าความแม่นย า 
(Precision) ค่าความระลึก (Recall) และค่าความถ่วงดุล (F-measure) 
 5. ผู้วิจัยด าเนินการสรุปและอภิปรายผล 

 สถิติที่ใช้การหาประสิทธิภาพของระบบ 

   Precision =  
𝐴

𝐴+𝐶
 × 100% 

   Recall  = 
𝐴

𝐴+𝐵
 × 100% 

   F-measure =  2
(Precision∗Recall)

(Precision+Recall)
% 

  

  เมื่อ A  คือ  จ านวนข้อมูลที่ค้นคืนได้ และถูกต้องตามความสนใจ 

   B  คือ  จ านวนข้อมูลที่ถูกต้องตามความสนใจ แต่ไม่ถูกค้นคืน 

   C  คือ  จ านวนข้อมูลที่ค้นคืนได้ แต่ไม่ถูกต้องตามความสนใจ 
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7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติที่แสดงค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยแบ่งตามตอนของแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้อธิบายลักษณะทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อระบบระบบฐานข้อมูลวารสาร  ใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) มีการแบ่งระดับความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556) คือ  

ระดับ 5 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูลมาแปลความหมายของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00 แปลความหมายได้ว่า มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50 แปลความหมายได้ว่า มีความพึงพอใจระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50 แปลความหมายได้ว่า มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  แปลความหมายได้ว่า มีความพึงพอใจระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  แปลความหมายได้ว่า มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงระบบ มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
1) ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตรในการค านวณ ดังนี้ 

�̅� =
∑ 𝑥

𝑁
 

เมื่อ 

�̅�   แทน ค่าเฉลี่ย 

∑𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 

𝑁 แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 
2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการใช้สูตรในการค านวณ ดังนี้ 

𝑆. 𝐷. = √
𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2

𝑁(𝑁 − 1)
 

เมื่อ  

  𝑆. 𝐷.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

𝑁  แทน จ านวนประชากรในกลุ่มเป้าหมาย 

∑ 𝑋2   แทน ผลรวมคะแนนแต่ละคนยกก าลังสอง 

(∑ 𝑋)2 แทน  ผลรวมคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

𝑋  แทน คะแนนแต่ละคน 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษา
ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพ่ือพัฒนาต้นแบบ
ออนโทโลยีเพ่ือการค้นคืนฐานข้อมูลวารสาร กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2) เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุด
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล
วารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี  กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัย เป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาต้นแบบออนโทโลยีเพ่ือการค้นคืนฐานข้อมูลวารสาร กรณีศึกษา

ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี 

กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวารสารเพื่อการค้นคืน ด้วย
ฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาต้นแบบออนโทโลยีเพื่อการค้นคืนฐานข้อมูลวารสาร กรณีศึกษาห้องสมุด
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ผู้วิจัยได้พัฒนาต้นแบบออนโทโลยีเพ่ือการค้นคืนฐานข้อมูลวารสาร กรณีศึกษาห้องสมุด                          

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยครอบคลุมบทความวารสารที่มีเนื้อหาทางด้านวรรณกรรม 

พัฒนาขึ้นตามขอบเขตแนวคิดตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญ จากนั้นน าไปสร้างแบบจ าลอง                          

ออนโทโลยีระดับแนวคิด (Conceptual Level) ประกอบไปด้วยคลาสและสับคลาส จ านวนทั้งสิ้น  

40 คลาส โดยจ าแนกเป็นคลาสหลัก จ านวน 7 คลาส ได้แก่ วรรณกรรม ปรัชญาและศาสนา 

สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ศิลปกรรมและบันเทิง และวิทยาศาสตร์

ประยุกต์และเทคโนโลยี คลาสที่ท าหน้าที่เป็นคุณสมบัติหรือองค์ประกอบของคลาสอ่ืนๆ (Object 

Properties) จ านวน 3 คลาส ได้แก่ รายชื่อวรรณกรรม หมวดหมู่วรรณกรรม และลักษณะการ

ประพันธ์ โดยมีเงื่อนไขความสัมพันธ์แบบ Part-Of  ส าหรับคลาสที่เหลือเป็นสับคลาส จ านวน 30 
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คลาส โดยมีเงื่อนไขความสัมพันธ์แบบ Is-a นอกจากนี้ยังประกอบด้วยคุณสมบัติของข้อมูล 

(Datatype Properties) ซึ่งเป็นรายละเอียดของข้อมูลที่ใช้เป็นหัวข้อในการสืบค้นข้อมูล จ านวน

ทั้งสิ้น 65 คุณสมบัติ โดยมีเงื่อนไขความสัมพันธ์แบบ Attribute-Of จากนั้นพัฒนาต้นแบบออนโทโลยี

ด้วยโปรแกรม Hozo-Ontology Editor ก่อนการประเมินต้นแบบต้นแบบออนโทโลยีบทความ

วารสารที่มีเนื้อหาทางด้านวรรณกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ (ภาคผนวก ข ) 

 ผลการประเมินเนื้อหาต้นแบบออนโทโลยีบทความวารสารที่มีเนื้อหาทางด้านวรรณกรรม 

โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน พบว่า ผลการประเมินเนื้อหาต้นแบบออนโทโลยีบทความวารสารที่มี

เนื้อหาทางด้านวรรณกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄  = 4.14, S.D.= 0.51) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า ทุกข้อในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ต้นแบบออนโทโลยีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาฐานความรู้เชิงเนื้อหาเพ่ือการค้นคืนได้  (x̄  = 4.40, S.D.= 0.55) ต้นแบบออนโทโลยี

จัดแบ่งความรู้หลักหรือหมวดหมู่หลักได้อย่างเหมาะสมและต้นแบบออนโทโลยีมีความถูกต้องและ

เหมาะสม (x̄  = 4.20, S.D.= 0.84) ต้นแบบออนโทโลยีก าหนดตัวแทนเนื้อหา ถ้อยค า ภาษา และ

ไวยากรณ์ได้อย่างเหมาะสม (x̄  = 4.20, S.D.= 0.45) ต้นแบบออนโทโลยีครอบคลุมขอบเขตบทความ

วารสารที่มีเนื้อหาทางด้านวรรณกรรมและต้นแบบออนโทโลยีสามารถอธิบายรายละเอียดของ

บทความวารสารที่มีเนื้อหาทางด้านวรรณกรรมได้อย่างเหมาะสม (x̄  = 4.00, S.D.= 0.71) และ

ต้นแบบออนโทโลยีจัดแบ่งความรู้รองหรือหมวดหมู่ย่อยได้อย่างเหมาะสม (x̄  = 4.00, S.D.= 0.00) 

ตามล าดับ (ภาคผนวค จ) 
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เมื่อด าเนินการสร้างต้นแบบออนโทโลยีเรียบร้อยแล้ว ก่อนการน าออนโทโลยีไปประยุกต์ใช้
กับระบบฐานข้อมูลวารสาร จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการแปลงต้นแบบออนโทโลยีให้อยู่ในรูปแบบ
มาตรฐานของภาษา OWL (Web Ontology Language) และใช้โปรแกรม Ontology Application 
Management (OAM) Framework เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างต้นแบบออนโทโลยี
ที่อยู่ในรูปแบบภาษา OWL (Web Ontology Language) กับโครงสร้างฐานข้อมูล MySQL 

  

 

ภาพที่ 15 แสดงการแปลงต้นแบบออนโทโลยี ให้อยู่ในรูปแบบของภาษา OWL 
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ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพื่อการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี 
กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี 
กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขึ้นในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่นตามแนวทาง
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 7 ขั้นตอน (โอภาส เอ่ีอมสิริวงศ์
, 2546) ซึ่งสามารถสรุปประเด็นต่างๆ จากการรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานระบบของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 การศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม  พบว่า การให้บริการวารสาร The Journal ของ
ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการให้บริการในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ จัดเก็บ
วารสารตั้งแต่ฉบับล่วงเวลาจนถึงฉบับปัจจุบัน ให้บริการในชั้นเปิด จัดเรียงตามปีที่/ฉบับที่พิมพ์ ผู้ใช้
สามารถใช้บริการได้ภายในห้องสมุดเท่านั้น เนื่องจากขาดระบบการจัดเก็บและการค้นคืนใน
รูปแบบออนไลน์ที่ วารสารยังไม่มีการด าเนินการน าข้อมูลเข้าสู่ฐาน Thai-Journal Citation Index 
(TCI) ท าให้การเข้าถึงวารสารยังไม่สามารถเข้าถึงในรูปแบบออนไลน์ได้ เมื่อวารสารมีจ านวนเพ่ิมข้ึน
ส่งผลให้การค้นหาบทความวารสารของผู้ใช้ประสบปัญหาในการเข้าถึงแต่ละบทความที่จ าเป็นต้อง
อาศัยระยะเวลา และผลจากการค้นหาไม่เป็นไปตามความต้องการคือ ไม่สามารถค้นหาบทความที่
ต้องการได้ครอบคลุม ซึ่งผู้ใช้ต้องการค้นให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการพร้อมทั้งบทความอ่ืนๆ ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ท าให้การให้บริการวารสารของห้องสมุดยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ 
หากมีระบบการจัดเก็บและการค้นคืนช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบทความวารสารได้สะดวกยิ่งขึ้น    
ย่อมส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการให้บริการวารสารของห้องสมุด 
 ความต้องการของผู้ใช้ จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และ
บรรณารักษ์ พบว่า ต้องการให้มีระบบที่ช่วยในจัดเก็บและการค้นคืนบทความจากวารสาร The 
Journal โดยผู้ใช้สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดบทความได้ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งไม่มี
ข้อจ ากัดในด้านของสถานที่และเวลา 
 ความต้องการระบบ จากความต้องการของผู้ใช้งานระบบ สามารถสรุปเป็นความต้องการของ
ระบบได้ ดังต่อไปนี้  
  1) ระบบต้องสามารถสืบค้นบทความวารสาร The Journal ได้ครบทุกฉบับ โดยค า
 ที่ระบุในการสืบค้นนั้น สามารถค้นได้จากชื่อเรื่องหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเรื่อง ผู้เขียน
 บทความ และค าส าคัญ 

  2) ระบบต้องสามารถสืบค้นบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันได้ 

  3) ระบบต้องสามารถอนุญาตให้ดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบฉบับเต็มได้  
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  4) ระบบต้องมีการจ าแนกบทความตามหมวดหมู่เพ่ือสะดวกในการสืบค้น 

  5) ระบบต้องสามารถบันทึก แก้ไข และจัดเก็บไฟล์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

  6) ระบบต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้งานของผู้ดูแลระบบ 

 จากการรวบรวมและสรุปปัญหา ผู้วิจัยได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
วารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคนิค ด้านการปฏิบัติงาน และ                     
ด้านงบประมาณ พบว่าคณะฯ มีความพร้อมและความสามารถในการใช้ระบบใหม่  ทั้งความพร้อม
ทางด้านเทคโนโลยี ความสามารถของบุคคลากร ตลอดจนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของ
ผู้ใช้บริการ ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้
ออนโทโลยี เริ่มจากกระบวนการแปลงบทความวารสารฉบับพิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
จากการน าเล่มวารสารมาตัดขอบเล่มเพ่ือสแกนไฟล์ โดยการบันทึกไฟล์เอกสารเป็นโฟลเดอร์ตาม
เล่มวารสารแต่ละฉบับ จากนั้นเข้าสู่กระบวนการพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle: SDLC 7 ขั้นตอน)  ซึ่ งผู้ วิ จั ย ได้ พัฒนาระบบขึ้น ในรูปแบบเว็บ
แอพพลิเคชั่น รองรับการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยแบ่งผู้ใช้งานระบบออก 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. ผู้ใช้งานระบบ คือ ผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้                      
ออนโทโลยี ส าหรับสืบค้นบทความจากวารสาร The Journal ซึ่งได้แก่ ผู้ ใช้บริการห้องสมุด                    
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบไปด้วย อาจารย์  นักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนบุคคลทั่วไป สามารถใช้งานระบบในส่วนต่างๆ ดังนี้ 

ภาพที่ 16 แสดงตัวอย่างหน้าจอหน้าหลัก 
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 จากภาพที่ 16 ตัวอย่างหน้าจอหน้าหลักของผู้ใช้งานระบบจะมีเมนูการใช้งาน 3 เมนู ได้แก่ 
Home About และ Contact 

1.1 เมนู Home เป็นเมนูหน้าหลักของเว็บไซต์ ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 เมนูการใช้งานต่างๆ ของระบบ ได้แก่  Home About และ Contact 

 ส่วนที่ 2 แสดงรายละเอียดของวารสาร The Journal 

 ส่วนที่ 3 การค้นหาบทความวารสารด้วยวิธีการสืบค้นขั้นพ้ืนฐาน (Basic Search) โดยใช้
ค าค้น (Keyword) ซึ่งสามารถสืบค้นได้จากชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ และค าส าคัญ 

 
ภาพที่ 17 ตัวอย่างแสดงผลลัพธ์จากการค้นหาบทความวารสารด้วยวิธีการสืบค้นขั้นพ้ืนฐาน                      

(Basic Search) 
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 ส่วนที่ 4 เมนูแสดงวารสารทุกฉบับ 

 
ภาพที่ 18 ตัวอย่างแสดงผลลัพธ์จากเมนู Browse Journal แสดงวารสารครบทุกฉบับ 
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 ส่วนที่ 5 การค้นหาบทความวารสารด้วยวิธีการสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search) เป็นเมนูที่
น าต้นแบบออนโทโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสืบค้นและการแสดงผลลัพธ์ 

 

 

ภาพที่ 19 แสดงตัวอย่างหน้าจอการค้นหาบทความวารสารด้วยวิธีการสืบค้นขั้นสูง 
(Advanced Search) 

 จากภาพที่ 19 ตัวอย่างหน้าจอการค้นหาบทความวารสารด้วยวิธีการสืบค้นขั้นสูง 
(Advanced Search) เป็นเมนูที่น าต้นแบบออนโทโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสืบค้นและการแสดงผล
ลัพธ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

 ส่วนที่ 1 เมนูการค้นหา ประกอบด้วย 2 เมนู ได้แก่ 
1) เมนูการค้นหาอย่างง่าย เป็นการค้นหาจากการเลือกหมวดหมู่บทความ 

ประกอบด้วยหมวดหมู่วรรณกรรม ภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ปรัชญาและ
ศาสนา ศิลปกรรมและบันเทิง วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ โดยใช้
ค าค้น (Keyword) ซึ่งสามารถสืบค้นได้จากชื่อบทความและชื่อผู้เขียนบทความ 

2) เมนูการค้นหาขั้นสูง เป็นการค้นหาจากการเลือกหมวดหมู่บทความ โดยสามารถ
ระบุเงื่อนไขของการค้นหาที่มีลักษณะเป็นล าดับชั้นได้ เช่น หมวดหมู่บทความวรรณกรรม 
เงื่อนไขในการค้นหา ได้แก่ ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ รายชื่อวรรณกรรม หมวดหมู่
วรรณกรรม และลักษณะการประพันธ์  
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 ส่วนที่ 2 ส่วนการค้นหาบทความ เป็นการระบุเงื่อนไขในการค้นหาที่มีลักษณะเป็นล าดับชั้น
โดยสามารถเลือกหมวดหมู่และเงื่อนไขของการสืบค้นได้ในลักษณะตัวกรองผลลัพธ์อัตโนมัติ 
(Auto Filter) ซึ่งผู้ใช้งานระบบสามารถเพ่ิมเงื่อนไขในการสืบค้นได้  เป็นการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างต้นแบบออนโทโลยีกับโครงสร้างฐานข้อมูล MySQL ในระดับ
คลาสและสับคลาส ส่วนหัวข้อการสืบค้นในแต่ละหมวดหมู่เกิดจากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างคุณสมบัติของคลาสและสับคลาสกับขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล ซึ่งสามารถ
แสดงเงื่อนไขการสืบค้นของแต่ละหมวดหมู่ได้ ดังนี้ 

1. หมวดหมู่วรรณกรรม  

ผู้ใช้สามารถเลือกเงื่อนไขในการสืบค้นบทความจากหมวดหมู่วรรณกรรมได้ 
5 เงื่อนไข คือ ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ รายชื่อวรรณกรรม หมวดหมู่วรรณกรรม 
และลักษณะการประพันธ์ โดยการแสดงผลลัพธ์จากการสืบค้นประกอบด้วยชื่อ
บทความ ผู้เขียนบทความ ปีพุทธศักราชเล่มวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่/ฉบับที่ของวารสาร 
รายชื่อวรรณกรรม หมวดหมู่วรรณกรรม ลักษณะการประพันธ์ ดาวน์โหลดบทคัดย่อ
และเอกสารฉบับเต็ม 

2. หมวดหมู่ปรัชญาและศาสนา 

ผู้ใช้สามารถเลือกเงื่อนไขในการสืบค้นบทความจากหมวดหมู่ปรัชญาและ
ศาสนาได้ 2 เงื่อนไข คือ ชื่อบทความ และผู้เขียนบทความ โดยการแสดงผลลัพธ์
จากการสืบค้นประกอบด้วยชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ ปีพุทธศักราชเล่มวารสาร
ทีต่ีพิมพ์ ปีที่/ฉบับที่ของวารสาร ดาวน์โหลดบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม 

3. หมวดหมู่สังคมศาสตร์ 

ผู้ใช้สามารถเลือกเงื่อนไขในการสืบค้นบทความจากหมวดหมู่ปรัชญาและ
ศาสนาได้ 2 เงื่อนไข คือ ชื่อบทความ และผู้เขียนบทความ โดยการแสดงผลลัพธ์
จากการสืบค้นประกอบด้วยชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ ปีพุทธศักราชเล่มวารสาร
ทีต่ีพิมพ์ ปีที่/ฉบับที่ของวารสาร ดาวน์โหลดบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม 

4. หมวดหมู่ภาษาศาสตร์ 

ผู้ใช้สามารถเลือกเงื่อนไขในการสืบค้นบทความจากหมวดหมู่ภาษาศาสตร์
ได้ 2 เงื่อนไข คือ ชื่อบทความ และผู้เขียนบทความ โดยการแสดงผลลัพธ์จากการ
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สืบค้นประกอบด้วย ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ ปีพุทธศักราชเล่มวารสารที่ตีพิมพ์ 
ปีที่/ฉบับที่ของวารสาร ดาวน์โหลดบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม 

5. หมวดหมู่ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ 

ผู้ใช้สามารถเลือกเง่ือนไขในการสืบค้นบทความจากหมวดหมู่ประวัติศาสตร์
และภูมิศาสตร์ได้ 2 เงื่อนไข คือ ชื่อบทความ และผู้เขียนบทความ โดยการแสดง
ผลลัพธ์จากการสืบค้นประกอบด้วย ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ ปีพุทธศักราชเล่ม
วารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่/ฉบับที่ของวารสาร ดาวน์โหลดบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม 

6. หมวดหมู่ศิลปกรรมและบันเทิง 

ผู้ใช้สามารถเลือกเงื่อนไขในการสืบค้นบทความจากหมวดหมู่ศิลปกรรมและ
บันเทิงได้ 2 เงื่อนไข คือ ชื่อบทความ และผู้เขียนบทความ โดยการแสดงผลลัพธ์จาก
การสืบค้นประกอบด้วย ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ ปีพุทธศักราชเล่มวารสารที่
ตีพิมพ์ ปีที่/ฉบับที่ของวารสาร ดาวน์โหลดบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม 

7. หมวดหมู่วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี 

ผู้ใช้สามารถเลือกเงื่อนไขในการสืบค้นบทความจากหมวดหมู่วิทยาศาสตร์
ประยุกต์และเทคโนโลยีได้ 2 เงื่อนไข คือ ชื่อบทความ และผู้เขียนบทความ โดยการ
แสดงผลลัพธ์จากการสืบค้นประกอบด้วย ชื่อบทความ ผู้ เขียนบทความ                 
ปีพุทธศักราชเล่มวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่/ฉบับที่ของวารสาร ดาวน์โหลดบทคัดย่อและ
เอกสารฉบับเต็ม 
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 ส่วนที่ 3 ส่วนการแสดงผลลัพธ์จากการค้นหา ซึ่งเกิดจากค าค้นและเงื่อนไขการค้นหา                         
ที่ผู้ใช้งานระบบ ระบุในส่วนที่ 2 รูปแบบของผลลัพธ์จะแสดงตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ใน
โครงสร้างของต้นแบบออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้น 

 
  1.2 เมนู About เป็นเมนูที่แสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวารสาร The Journal 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ภาพประกอบ และรายละเอียดวารสาร The Journal 

 
 

ภาพที่ 20 แสดงตัวอย่างหน้าจอเมนู เมนู About 
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  1.3 เมนู Contact เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลบุคคลที่ใช้เป็นช่องทางให้ผู้ใช้งานระบบ 
สามารถติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ 

 
 

ภาพที่ 21 แสดงตัวอย่างหน้าจอเมนู เมนู Contact 
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 2. ผู้ดูแลระบบ คือ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีหน้าที่ในการ
เพ่ิมข้อมูลเข้าสู่ระบบ การจัดเก็บไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไข ลบข้อมูลของบทความวารสาร 
ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการเผยแพร่ ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถใช้งานการสืบค้น
ได้ เหมื อนผู้ ใ ช้ ง านระบบ  นอกจากนี้ ยั งส ามารถใช้ ง าน ในส่ วนของ เมนู  administrator                       
โดยการเข้าใช้งานเมนูนี้ ต้องใส่ข้อมูล Login และ Password เพ่ือตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
ก่อน หากถูกต้องระบบจะอนุญาตให้ด าเนินการกับข้อมูลในฐานข้อมูลได้  

 

ภาพที่ 22 แสดงตัวอย่างหน้าจอเข้าสู่ระบบ ส าหรับผู้ดูแลระบบ 
 

 

ภาพที่ 23 แสดงตัวอย่างหน้าจอหน้าหลัก ส าหรับผู้ดูแลระบบ 
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จากภาพที ่23 แสดงตัวอย่างหน้าจอหน้าหลัก ส าหรับผู้ดูแลระบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที่ 1 เมนูส าหรับการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL โดยจัดแบ่งตามหมวดหมู่
บทความจากวารสาร 7 หมวดหมู่  คือ หมวดหมู่วรรณกรรม หมวดหมู่ภาษาศาสตร์ หมวดหมู่
สังคมศาสตร์ หมวดหมู่ปรัชญาและศาสนา หมวดหมู่ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ หมวดหมู่
ศิลปกรรมและบันเทิง และหมวดหมู่วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี ซึ่งผู้ดูแลระบบต้อง
ด าเนินการเพ่ิมข้อมูลในส่วน ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ ปีพุทธศักราชเล่มวารสารที่ตีพิมพ์ 
ปีที่ /ฉบับที่ ของวารสาร ดาวน์ โหลดบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม  เข้ าสู่ ระบบ                             
ส าหรับหมวดหมู่วรรณกรรม ผู้ดูแลระบบต้องเพ่ิมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อวรรณกรรม 
หมวดหมู่วรรณกรรม และลักษณะการประพันธ์เพ่ิมเติมอีกด้วย 

 

ภาพที่ 24 แสดงตัวอย่างการเพ่ิม แก้ไข และลบข้อมูล ส าหรับผู้ดูแลระบบ 

 ส่วนที่ 2 ส่วนการแสดงผลลัพธ์จากการจัดการข้อมูลของผู้ดูแลระบบ  

 ส่วนที่ 3 การปรับปรุงข้อมูลของระบบ เป็นเมนูส าหรับให้ผู้ดูแลระบบด าเนินการหลังการเพ่ิม 
แก้ไข หรือลบข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL เพ่ือให้ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล MySQL และ
ฐานข้อมูล RDF (Resource Description Framework) มีข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน 
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ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ  

 โดยผู้วิจัยได้ประเมินประสิทธิภาพของระบบระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วย
ฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากการใช้ต้นแบบ
ออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้น ดังนี้ 

 ประเมินประสิทธิภาพจากความสามารถในการค้นคืนสารสนเทศ ว่าตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้หรือไม่ โดยการวัดค่าความแม่นย า (Precision) ค่าความระลึก (Recall) และค่าความถ่วงดุล 
(F-measure) ซึ่งมีผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ดังแสดงในตาราง 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยพิจารณาจากค่าความแม่นย า ค่าความ
ระลึก และค่าความถ่วงดุล 

ค าค้น 

จ านวนสารสนเทศ ตัววัดประสิทธิภาพ 
สืบค้นได้

ถูกต้องตาม
ความสนใจ 

ถูกต้องตาม
ความสนใจ แต่
ไม่ถูกค้นคืน 

สืบค้นได้ แต่
ไม่ตรงตาม
ความสนใจ 

Precision 
(ร้อยละ) 

Recall 
(ร้อยละ) 

F-
measure 
(ร้อยละ) 

1. วรรณกรรม 3 0 0 100.00 100.00 100.00 
2. ขุนช้างขุนแผน 1 1 0 100.00 50.00 66.67 
3. นิทาน 5 0 0 100.00 100.00 100.00 
4. นิทานวัดเกาะ 2 1 0 100.00 66.67 80.00 
5. วรรณคดี 2 0 0 100.00 100.00 100.00 
6. ตัวละคร 3 0 0 100.00 100.00 100.00 
7. โคลงภาพ 2 0 0 100.00 100.00 100.00 
8. อัญชลี ภู่ผะกา 3 0 0 100.00 100.00 100.00 
9. ณรงศักดิ์ สอนใจ 4 0 0 100.00 100.00 100.00 
10. น้ ามนต์ อยู่อินทร์ 3 0 0 100.00 100.00 100.00 

ค่าเฉลี่ย 100.00 91.67 94.67 
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ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวารสารเพื่อการค้นคืน ด้วย
ฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวารสาร
เพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้ใช้ 3 กลุ่ม รวมจ านวน 31 คน ได้แก่  

1) อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ครอบคลุมทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาศึกษา
ทั่วไป รวม 15 คน  

2) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครอบคลุมทั้ง 2 
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รวม 15 คน  

3) บรรณารักษ์ห้องสมุด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 1 คน 
ทั้งนี้แบบประเมินความความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 

ระดับ โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับผู้ใช้งานระบบ (N=31) 

ข้อมูลผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

รายการ 
จ านวนที่ตอบ
แบบสอบถาม 

คิดเป็นร้อยละ 

เพศ 
ชาย 9 29.0 
หญิง 22 71.0 
รวม 31 100.0 

อายุ 

ต่ ากว่า 30 ปี 16 51.6 
31-35 ปี 5 16.1 
36-40 ปี 6 19.4 
41-45 ปี 3 9.7 
46-50 ปี - - 

51 ปี ขึ้นไป 1 3.2 
รวม 31 100.0 

สถานภาพ 

อาจารย์ 15 48.4 
บุคลากร 1 3.2 
นักศึกษา 15 48.4 

รวม 31 100.0 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็น                        
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.0 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 29.0 ซึ่งอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม                    
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงต่ ากว่า 30 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.6 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 36-40 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 19.4 อยู่ระหว่างช่วงอายุ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.1 อายุระหว่าง 41-45 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 9.7 และอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 3.2 ตามล าดับ ส าหรับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นอาจารย์เท่ากับนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 48.4 และบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 3.2 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบ 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

x̄  

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลผล 

ด้านการออกแบบส่วนประสานงานผู้ใช้ 
1. การออกแบบหน้าจอการใช้งานมีความเหมาะสม 4.87 0.34 มากที่สุด 
2. การแบ่งเมนูการใช้งานมีความเหมาะสม 4.77 0.43 มากที่สุด 
3. การจัดวางรูปแบบง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน 4.90 0.30 มากที่สุด 
4. ภาษาท่ีใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.81 0.48 มากที่สุด 
5. รูปแบบของตัวอักษร ขนาด และสีมีความเหมาะสม 4.68 0.54 มากที่สุด 

สรุปผลด้านการออกแบบส่วนประสานงานผู้ใช้ 4.81 0.24 มากที่สุด 
ด้านเนื้อหา 
1. เนื้อหาถูกต้อง 4.84 0.37 มากที่สุด 
2. เนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมทุกด้าน 4.55 0.57 มากที่สุด 
3. ความต่อเนื่องและการจัดล าดับเนื้อหาเจ้าใจง่าย 4.65 0.55 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมของการจัดแบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ 4.84 0.37 มากที่สุด 

สรุปผลด้านเนื้อหา 4.72 0.34 มากที่สุด 
ด้านการใช้งานระบบ 
1. ระบบใช้งานง่าย และไม่ซับซ้อน 4.84 0.37 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมของระบบในการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน 4.74 0.45 มากที่สุด 
3. ความสามารถในการดาวน์โหลดข้อมูลของระบบ 4.87 0.34 มากที่สุด 
4. ระบบมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 4.84 0.37 มากที่สุด 

สรุปผลด้านการใช้งานระบบ 4.82 0.28 มากที่สุด 
ด้านการสืบค้นข้อมูล 
1. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล 4.94 0.25 มากที่สุด 
2. ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล 4.87 0.34 มากที่สุด 
3. ความเหมาะสมของรูปแบบการแสดงผลรายการ
สืบค้น 

4.81 0.40 
มากที่สุด 

4. ผลจากการสืบค้นตรงตามความต้องการ 4.74 0.45 มากที่สุด 
สรุปผลด้านการสืบค้นข้อมูล 4.84 0.28 มากที่สุด 
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หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

x̄  

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลผล 

ด้านการน าไปใช้ประโยชน์  
1. ระบบช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้
สะดวกและรวดเร็ว 

4.90 0.30 มากที่สุด 

2. ระบบนี้มีประโยชน์และเหมาะสมที่จะน ามาใช้งาน                     
ได้จริง 

4.87 0.34 มากที่สุด 

สรุปผลด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 4.89 0.31 มากที่สุด 
ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบในภาพรวม 4.81 0.40 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ จ านวน 31 คน พบว่า 
ด้านการออกแบบส่วนประสานงานผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.24 แสดงว่า ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจด้านการออกแบบส่วนประสานงานผู้ใช้อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  

ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 แสดงว่า 
ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด 

ด้านการใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 แสดง
ว่า ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจด้านการใช้งานระบบอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ด้านการสืบค้นข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 แสดง
ว่า ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจด้านการสืบค้นข้อมูลอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 
แสดงว่า ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจด้านการน าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ส าหรับภาพรวมของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.81 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 แสดงว่า ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 จากการพัฒนาพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี 
กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพ่ือพัฒนาต้นแบบออนโทโลยีเพื่อการค้นคืนฐานข้อมูลวารสาร กรณีศึกษาห้องสมุด                                      
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 1.2 เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพื่อการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษา
ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 1.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวารสารเพื่อการค้นคืน ด้วยฐานความ
รู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1 ประชากร  ไ ด้ แก่  อ าจ าร ย์  นั กศึ กษา  และบรรณารั กษ์  คณะศิ ลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2560 จ านวน 177 คน 
2.2 กลุ่ มตั วอย่ า ง  ได้แก่  อาจารย์  นักศึกษา และบรรณารักษ์  คณะศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 31 คน จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) เป็นผู้ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาต้นแบบออนโทโลยี 
 3.1.1 ต้นแบบออนโทโลยีบทความวารสารที่มีเนื้อหาทางด้านวรรณกรรม 
 3.1.2 แบบประเมินต้นแบบออนโทโลยีบทความวารสารที่มี เนื้อหาทางด้าน

วรรณกรรม 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

3.2.1 แบบสัมภาษณ์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือ                          
การค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  3.2.2 ระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษา
ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วย

ฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
ฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล คือ สถิติที่แสดงค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) 

5. สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาเพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วย
ฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้แนวคิด
ฐานความรู้ออนโทโลยีมาประยุกต์ใช้กับแนวคิดการพัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่นให้
ผู้ใช้บริการสามารถค้นคืนบทความจากวารสารในรูปแบบออนไลน์ได้ ซึ่งเป็นการแปลงเอกสารใน
รูปแบบฉบับพิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินตามกระบวนการดังนี้  

1) การออกแบบและพัฒนาต้นแบบออนโทโลยีเพ่ือการค้นคืนฐานข้อมูลวารสาร 
กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของ
บทความโดยครอบคลุมเนื้อหาด้านวรรณกรรม เนื่องจากมีจ านวนมากเพียงพอที่จะน ามา
พัฒนาเป็นต้นแบบออนโทโลยีได้ ก่อนที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือก าหนดคลาสและสับคลาส
ของออนโทโลยี โดยสร้างขึ้นในรูปแบบออนโทโลยีระดับแนวคิด (Concept Level) เพ่ือ
แสดงให้เห็นโครงสร้างและความสัมพันธ์ของออนโทโลยีในภาพรวมก่อน จากนั้นสร้าง
ต้นแบบออนโทโลยีด้วยโปรแกรม Hozo-Ontology Editor และน าต้นแบบออนโทโลยีให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมิน 

2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี  
กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มจากกระบวนการแปลง
บทความวารสารฉบับพิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จากการน าเล่มวารสารมาตัดขอบ
เล่มเพ่ือสแกนไฟล์ โดยการบันทึกไฟล์เอกสารเป็นโฟลเดอร์ตามเล่มวารสารแต่ละฉบับ 
จากนั้นเข้าสู่กระบวนการพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development 
Life Cycle: SDLC 7 ขั้นตอน)  
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3) การแปลงต้นแบบออนโทโลยีให้อยู่ในรูปแบบภาษา OWL (Web Ontology 
Language) เมื่อด าเนินการสร้างต้นแบบออนโทโลยีเรียบร้อยแล้ว ก่อนการน าออนโทโลยีไป
ประยุกต์ใช้กับระบบฐานข้อมูลวารสาร จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการแปลงต้นแบบออนโทโลยี
ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานของภาษา OWL (Web Ontology Language) และใช้โปรแกรม 
Ontology Application Management (OAM) Framework เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างต้นแบบออนโทโลยีที่อยู่ ในรูปแบบภาษา OWL (Web Ontology 
Language) กับโครงสร้างฐานข้อมูล MySQL 

จากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างต้นแบบออนโทโลยีที่อยู่ในรูปแบบ                  
ภาษา OWL (Web Ontology Language) กับโครงสร้างฐานข้อมูล MySQL พบว่า การ
ท า ง านขอ ง โ ป รแกรม  Ontology Application Management (OAM) Framework                           
ไม่สามารถ link ข้อมูลที่เป็น URL ให้อย่างอัตโนมัติได้ ผู้วิจัยได้ขอค าปรึกษาจาก ดร.มารุต 
บูรณรัช นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)                    
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดท าโปรแกรมดังกล่าว ท่านได้ขอความอนุเคราะห์ในการปรับ code ให้
เพ่ือให้รองรับการ link ไฟล์ pdf ได ้ซึ่งท าให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ผลการพัฒนาต้นแบบออนโทโลยีเพื่อการค้นคืนฐานข้อมูลวารสาร กรณีศึกษาห้องสมุด
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ต้นแบบออนโทโลยีเพ่ือการค้นคืนฐานข้อมูลวารสาร กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบไปด้วยคลาสและสับคลาสจ านวน 40 คลาส และคุณสมบัติจ านวน  65 
คุณสมบัติ ประกอบด้วยหมวดหมู่การสืบค้นบทความจากวารสาร 7 หมวดหมู่ ได้แก่ หมวดหมู่
วรรณกรรม ภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา ศิลปกรรมและบันเทิง 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ 

 ผลการประเมินต้นแบบออนโทโลยีบทความวารสารที่มีเนื้อหาทางด้านวรรณกรรม โดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน พบว่า ผลการประเมินเนื้อหาต้นแบบออนโทโลยีบทความวารสารที่มี

เนื้อหาทางด้านวรรณกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄  = 4.14, S.D.= 0.51) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ทุกข้อในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ต้นแบบออนโทโลยีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาฐานความรู้เชิงเนื้อหาเพ่ือการค้นคืนได้  (x̄  = 4.40, S.D.= 0.55) ต้นแบบออนโทโลยี
จัดแบ่งความรู้หลักหรือหมวดหมู่หลักได้อย่างเหมาะสมและต้นแบบออนโทโลยีมีความถูกต้องและ

เหมาะสม (x̄  = 4.20, S.D.= 0.84) ต้นแบบออนโทโลยีก าหนดตัวแทนเนื้อหา ถ้อยค า ภาษา และ

ไวยากรณ์ได้อย่างเหมาะสม (x̄  = 4.20, S.D.= 0.45) ต้นแบบออนโทโลยีครอบคลุมขอบเขตบทความ
วารสารที่มีเนื้อหาทางด้านวรรณกรรมและต้นแบบออนโทโลยีสามารถอธิบายรายละเอียดของ
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บทความวารสารที่มีเนื้อหาทางด้านวรรณกรรมได้อย่างเหมาะสม (x̄  = 4.00, S.D.= 0.71) และ

ต้นแบบออนโทโลยีจัดแบ่งความรู้รองหรือหมวดหมู่ย่อยได้อย่างเหมาะสม (x̄ = 4.00, S.D.= 0.00) 
ตามล าดับ 

 ผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพื่อการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี 
กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 โดยการท างานของระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามกลุ่มผู้ใช้งาน คือ  

 1) ผู้ ใช้งานระบบ คือ ผู้ ใช้งานระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วย
ฐานความรู้ออนโทโลยี ส าหรับสืบค้นบทความจากวารสาร The Journal ซึ่งได้แก่ ผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบไปด้วย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนบุคคลทั่วไป  

 2) ผู้ดูแลระบบ คือ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                  
มีหน้าที่ในการเพ่ิมข้อมูลเข้าสู่ระบบ การจัดเก็บไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไข ลบข้อมูลของ
บทความวารสาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการเผยแพร่  

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบฐานข้อมูลวารสารเพื่อการค้นคืน ด้วย
ฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 31 คน โดยการทดลองใช้งาน
ระบบและประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบในด้านการออกแบบส่วนประสานงานผู้ใช้ ด้าน
เนื้อหา ด้านการใช้งานระบบ ด้านการสืบค้นข้อมูล และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (x̄ = 4.81, S.D.= 0.40) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการน าไปใช้

ประโยชน์ (x̄ = 4.89, S.D.= 0.31) ด้านการสืบค้นข้อมูล (x̄ = 4.84, S.D.= 0.28) ด้านการใช้งาน

ระบบ (x̄ = 4.82, S.D.= 0.28) ด้านการออกแบบส่วนประสานงานผู้ใช้ (x̄ = 4.81, S.D.= 0.24) และ

ด้านเนื้อหา (x̄ = 4.72, S.D.= 0.34)  ตามล าดับ  

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้                     
ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
 วารสาร The Journal ที่จัดท าข้ึนโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก าหนดตีพิมพ์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เป็นฉบับสุดท้าย ซึ่งปัจจุบันไม่ด าเนินการตีพิมพ์แล้ว การเข้าถึงวารสารดังกล่าว                 
ท าได้ยาก เนื่องจากทางห้องสมุดมีการจัดเก็บและบริการวารสารในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้ใช้สามารถใช้
บริการวารสารได้ภายในห้องสมุดเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถสืบค้นในรูปแบบออนไลน์ได้ ท าให้ยากต่อการ
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เข้าถึงและในอนาคตอาจเกิดการสูญหายของเล่มวารสารซึ่งหมายถึงผลงานวิชาการอันมีคุณค่าจะสูญ
หายไปได้ จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด                   
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีแนวคิดในการน าฐานความรู้ออนโทโลยีมาประยุกต์กับ
แนวคิดการพัฒนาระบบค้นคืนในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นคืนบทความ
จากวารสารในรูปแบบออนไลน์ได้  

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วย
ฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด เนื่องจากการให้บริการวารสาร The Journal ซึ่งให้บริการฉบับล่วงเวลายังคงอยู่ในรูปแบบ
สื่อสิ่งพิมพ์ การสืบค้นบทความจากวารสารสืบค้นได้เพียงช่องทางเดียว คือ สืบค้นบทความจากตัวเล่ม
เพียงเท่านั้น ท าให้ยากต่อการเข้าถึง ระบบฐานข้อมูลวารสารเพื่อการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโล
ยี จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นบทความวารสารในรูปแบบออนไลน์ได้โดยไม่มี
ข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ ซึ่งการน าฐานความรู้ออนโทโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลวารสารเพื่อการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้ากับฐานความรู้ให้สามารถสืบค้นข้อมูลเชิงความหมาย
และข้อมูลที่มีลักษณะเป็นล าดับชั้นได้ (Concept Hierarchy) ตลอดจนการปรับ code การท างาน
ของโปรแกรม Ontology Application Management (OAM) Framework ให้สามารถ link ข้อมูล
ที่เป็น URL ได้ อัตโนมัติ เ พ่ือให้ผู้ ใช้สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้ ซึ่ง เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการแสดงผลการสืบค้นข้อมูลให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงบทความได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถสืบค้นได้ตรงตามความต้องการ สะดวกและรวดเร็ว ส าหรับคณาจารย์ในฐานะ
ผู้ผลิตผลงานวิชาการนั้นมีความพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยในการรักษาผลงาน
ที่อาจจะถูกลืมและสูญหายให้คงอยู่ 

 การประยุกต์ใช้ฐานความรู้ออนโทโลยีในการพัฒนาระบบค้นคืน เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
วารสารอ่ืนๆ ที่มีสถานภาพใกล้เคียงกันหรืองานเอกสารอ่ืนๆ ที่ยังทรงคุณค่าแต่ยังไม่มีระบบจัดเก็บ 
และค้นคืนให้บริการในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งการใช้งานระบบดังกล่าวนอกจากเป็นการน าเอาออนโทโล
ยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการสืบค้นออนไลน์แล้ว ยังเป็นแนวคิดที่ส าคัญในการอนุรักษ์
ผลงานวิชาการอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ สามารถน าแนวคิดนี้ไปใช้กับงานวิชาการอันทรงคุณค่าอ่ืนๆ ได้
เช่นกัน 



  81 

7. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือ
การค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ดังต่อไปนี้ 
 7.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี 
กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีขอบเขตในการพัฒนาต้นแบบออนโทโล
ยีครอบคลุมบทความวารสารในหมวดหมู่ที่มีเนื้อหาทางด้านวรรณกรรม ดังนั้นควรมีการพัฒนาออน
โทโลยีเพ่ือการค้นคืนบทความวารสารในหมวดหมู่บทความอ่ืนๆ ที่เหลือ คือ ปรัชญาและศาสนา 
สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ศิลปกรรมและบันเทิง และวิทยาศาสตร์
ประยุกต ์และเทคโนโลยีด้วย 
  2) พัฒนาระบบสถิติเพ่ือรายงานผลจ านวนการเข้าถึงบทความของผู้ใช้ เช่น จ านวน
การดาวน์โหลดบทความ จ านวนการพิมพ์ไฟล์เอกสาร เป็นต้น 
  3) พัฒนาระบบสถิติในการแสดงผลค าค้นที่ผู้ใช้สืบค้นบ่อยหรือมีการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของค าค้นที่ใกล้เคียงกัน 
  4) พัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอ่ืนๆ และเชื่อมโยงกับระบบการ
ตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมทางวิชาการ (Check Plagiarism) 
  5) ควรมีรายละเอียดอธิบายกระบวนการสืบค้นในแต่ละหน้าจอการใช้งาน 
   
 7.2 ข้อเสนอแนะจากการพัฒนาระบบ 
 สามารถน าแนวคิดจากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้
ออนโทโลยี ไปประยุกต์ใช้กับวารสารอ่ืนๆ ที่ยังไม่มีการจัดเก็บในรูปแบบออนไลน์ ตลอดจนงาน
เอกสารที่ยังทรงคุณค่า เพ่ือสะดวกต่อการจัดเก็บและการค้นคืน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัยและหนังสือน า 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 

1. อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ช่างทอง 

อาจารย์ประจ าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ผู้ช่วยศาสตราจาารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม้ 

รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย 

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ภาคผนวก ข 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินต้นแบบออนโทโลยีและหนังสือน า 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินต้นแบบออนโทโลยี 

1. อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคตร 

หัวหน้าภาควิชาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. อาจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์ 

อาจารย์ประจ าภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3 .ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ ามนต์ เรืองฤทธิ์ 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. อาจารย์ ดร.เขมฤทัย บุญวรรณ 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

5. อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นาคนวล 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ภาคผนวก ค 
เอกสารการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมินต้นแบบออนโทโลยี 

แบบสัมภาษณ์ผู้ใช้งานระบบ 

และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
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แบบประเมินต้นแบบออนโทโลยีบทความวารสารที่มีเนื้อหาทางด้านวรรณกรรม 

เรื่อง  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพื่อการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี  
  กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้วิจัย  นางสาวสิริลาภ วิศาล 
สาขาวิชา สนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาต้นแบบออนโทโลยีเพ่ือการค้นคืนฐานข้อมูลวารสาร กรณีศึกษาห้องสมุด                     
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี กรณีศึกษา
ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้
ออนโทโลยี กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ค าชี้แจง 
 ขอให้ท่านผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กรุณาแสดงความคิดเห็นทของท่านที่มีต่อต้นแบบ    
ออนโทโลยีบทความวารสารที่มีเนื้อหาทางด้านวรรณกรรม โดยใส่เครื่องหมาย (√) ลงในช่องผลการ
พิจารณาความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการน าไปพิจารณาปรับปรุง
ต่อไป                  

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับของการพิจารณา 

5 4 3 2 1 

1. 
ต้นแบบออนโทโลยีครอบคลุมขอบเขตของบทความ
วารสารที่มีเนื้อหาทางด้านวรรณกรรม 

     

2. 
ต้นแบบออนโทโลยีสามารถอธิบายรายละเอียดของ
บทความวารสารที่มีเนื้อหาทางวรรณกรรมได้อย่าง
เหมาะสม 

     

3. 
ต้นแบบออนโทโลยีจัดแบ่งความรู้หลักหรือหมวดหมู่
หลักได้อย่างเหมาะสม 

     

4. 
ต้นแบบออนโทโลยีจัดแบ่งความรู้รองหรือหมวดหมู่
ย่อยได้อย่างเหมาะสม 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับของการพิจารณา 

5 4 3 2 1 

5. 
ต้นแบบออนโทโลยีก าหนดตัวแทนเนื้อหา ถ้อยค า 
ภาษา และไวยากรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

     

6. ต้นแบบออนโทโลยีมีความถูกต้องและเหมาะสม      

7. 
ต้นแบบออนโทโลยีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาฐานความรู้เชิงเนื้อหาเพ่ือการค้นคืนได้ 

     

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................ ................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................        

       ลงนาม…………………………………………… 

       (……………………………………………………) 

                ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก จ 
ผลการประเมินต้นแบบออนโทโลยี 
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 ผลจากการประเมินต้นแบบออนโทโลยีบทความที่มี เนื้ อหาทางด้านวรรณกรรม                    
โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านวรรณกรรม และด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ จ านวน 5 ท่าน โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และ
วิเคราะห์ทางสถิติด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมิน ต้นแบบ                  
ออนโทโลยีบทความวารสารที่มีเนื้อหาทางด้านวรรณกรรม 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

x̄  

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลผล 

1. ต้นแบบออนโทโลยีครอบคลุมขอบเขตบทความ
วารสารที่มีเนื้อหาทางด้านวรรณกรรม 

4.00 0.71 มาก 

2. ต้นแบบออนโทโลยีสามารถอธิบายรายละเอียด
ของบทความวารสารที่มีเนื้อหาทางด้านวรรณกรรม
ได้อย่างเหมาะสม 

4.00 0.71 มาก 

3. ต้นแบบออนโทโลยีจัดแบ่งความรู้หลักหรือ
หมวดหมู่หลักได้อย่างเหมาะสม 

4.20 0.84 มาก 

4. ต้นแบบออนโทโลยี จัดแบ่ งความรู้ รองหรือ
หมวดหมู่ย่อยได้อย่างเหมาะสม 

4.00 0.00 มาก 

5. ต้นแบบออนโทโลยีก าหนดตัวแทนเนื้อหา ถ้อยค า 
ภาษา และไวยากรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

4.20 0.45 มาก 

6. ต้นแบบออนโทโลยีมีความถูกต้องและเหมาะสม 4.20 0.84 มาก 
7. ต้นแบบออนโทโลยีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาฐานความรู้เชิงเนื้อหาเพื่อการค้นคืนได้ 

4.40 0.55 มาก 

สรุปผลการประเมินเนื้อหาต้นแบบออนโทโลยี 4.14 0.51 มาก 
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 ภาคผนวก ฉ  
คู่มือการใช้งานระบบ 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลวารสารเพื่อการค้นคืน ดว้ยฐานความรู้ออนโทโลยี                                  
กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

(ส าหรับผู้ใช้งานระบบ) 

ระบบฐานข้อมูลวารสารเพ่ือการค้นคืน ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี พัฒนาขึ้นในรูปแบบ                           
เว็บแอพพลิเคชั่นตามแนวทางวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 
โดยใช้ภาษา PHP ฐานข้อมูล MySQL และน าฐานความรู้ออนโทโลยีมาประยุกต์ในการสืบค้นบทความ
วารสาร โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างต้นแบบออนโทโลยีที่อยู่ในรูปแบบภาษา 
OWL กับโครงสร้างฐานข้อมูล MySQL โดยผู้ใช้งานระบบสามารถใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ ซึ่งประกอบ
ไปด้วยเมนู Home About และ Contact 

ภาพที่ 25 แสดงตัวอย่างหน้าจอหน้าหลัก 

1. เมนู Home เป็นเมนูหน้าหลักของเว็บไซต์ ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 เมนูการใช้งานต่างๆ ของระบบ ได้แก่  Home About และ Contact 

 ส่วนที่ 2 แสดงรายละเอียดของวารสาร The Journal 

 ส่วนที่ 3 การค้นหาบทความวารสารด้วยวิธีการสืบค้นขั้นพ้ืนฐาน (Basic Search) 

โดยผู้ใช้งานระบบสามารถระบุค าค้น (Keyword) ได้ ในส่วนของการสืบค้นบทความ (ดังภาพ

ที่ 26) 
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ภาพที่ 26 แสดงตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล 
 

ภาพที่ 27 ตัวอย่างแสดงผลลัพธ์จากการค้นหาบทความวารสารด้วยวิธีการสืบค้นขั้นพ้ืนฐาน                        
(Basic Search) 
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 ส่วนที่ 4 เมนูแสดงวารสารทุกฉบับ 

ภาพที่ 28  ตัวอย่างแสดงผลลัพธ์จากเมนู Browse Journal แสดงวารสารครบทุกฉบับ 

ซึ่งผู้ใช้งานระบบสามารถเลือกปีที/ฉบับที่วารสารที่ต้องการ เพ่ือดูรายละเอียดของแต่ละ
บทความและสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ 

ภาพที่ 29 ตัวอย่างแสดงวารสารที่ผู้ใช้งานระบบสามารถเลือกดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ 
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 ส่วนที่ 5 การค้นหาบทความวารสารด้วยวิธีการสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search) 

เป็นเมนู ที่น าต้นแบบออนโทโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสืบค้นและการแสดงผลลัพธ์ 

ภาพที่ 30 แสดงตัวอย่างหน้าจอการค้นหาบทความวารสารด้วยวิธีการสืบค้นขั้นสูง 
(Advanced Search) 

จากภาพที่ 30 ตัวอย่างหน้าจอการค้นหาบทความวารสารด้วยวิธีการสืบค้นขั้นสูง (Advanced 
Search) เป็นเมนูที่น าต้นแบบออนโทโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสืบค้นและการแสดงผลลัพธ์ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

 ส่วนที่ 1 เมนูการค้นหา ประกอบด้วย 2 เมนู ได้แก่ 

1) เมนูการค้นหาอย่างง่าย เป็นการค้นหาจากการเลือกหมวดหมู่บทความ 
ประกอบด้วยหมวดหมู่วรรณกรรม ภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ปรัชญาและ
ศาสนา ศิลปกรรมและบันเทิง วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ โดยใช้
ค าค้น (Keyword) ซึ่งสามารถสืบค้นได้จากชื่อบทความและชื่อผู้เขียนบทความ 

ภาพที่ 31 แสดงตัวอย่างหน้าจอการค้นหาบทความวารสารด้วยเมนูการค้นหาอย่างง่าย 
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2) เมนูการค้นหาขั้นสูง เป็นการค้นหาจากการเลือกหมวดหมู่บทความ โดยสามารถ
ระบุเงื่อนไขของการค้นหาที่มีลักษณะเป็นล าดับชั้นได้ เช่น หมวดหมู่บทความวรรณกรรม 
เงื่อนไขในการค้นหา ได้แก่ ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ รายชื่อวรรณกรรม หมวดหมู่
วรรณกรรม และลักษณะการประพันธ์  

ภาพที่ 32 แสดงตัวอย่างหน้าจอการค้นหาบทความวารสารด้วยเมนูการค้นหาขั้นสูง 
 

 ส่วนที่ 2 ส่วนการค้นหาบทความ โดยการระบุเงื่อนไขในการค้นหาที่มีลักษณะเป็นล าดับชั้น 

เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของโครงสร้างต้นแบบออนโทโลยีกับโครงสร้างฐานข้อมูล 

MySQL ในระดับคลาสและสับคลาส ส่วนหัวข้อการสืบค้นในแต่ละหมวดหมู่เกิดจากการ

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของคลาสและสับคลาสกับขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บใน

ฐานข้อมูล 

 ส่วนที่ 3 ส่วนการแสดงผลลัพธ์จากการค้นหา ซึ่งเกิดจากค าค้นและเงื่อนไขการค้นหาที่

ผู้ใช้งานระบบ ระบุในส่วนที่ 2 รูปแบบของผลลัพธ์จะแสดงตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ใน

โครงสร้างของต้นแบบออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้น 
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 2.  เมนู  About เป็น เมนูที่ แสดงรายละเ อียดที่ เกี่ ยวข้องกับวารสาร The Journal 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ภาพประกอบ และรายละเอียดวารสาร The Journal 

 
 

ภาพที ่33 แสดงตัวอย่างหน้าจอเมนู เมนู About 
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 3. เมนู Contact เป็นเมนูที่แสดงส่วนข้อมูลทีใ่ช้เป็นช่องทางให้ผู้ใช้งานระบบ สามารถติดต่อ
สอบถามเพ่ิมเติมได้ 

ภาพที่ 34 แสดงตัวอย่างหน้าจอเมนู เมนู Contact 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลวารสารเพื่อการค้นคืน ดว้ยฐานความรู้ออนโทโลยี                                  
กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

(ส าหรับผู้ดูแลระบบ) 

ผู้ดูแลระบบ สามารถใช้งานระบบได้เหมือนผู้ใช้งานระบบตามที่กล่าวมา และเพ่ิมเมนูอีก  1 
เมนู ได้แก่ administrator โดยการเข้าใช้งานเมนูนี้  ต้องใส่ข้อมูล Login และ Password เพ่ือ
ตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลก่อน หากถูกต้องระบบจะอนุญาตให้ด าเนินการกับข้อมูลใน
ฐานข้อมูลได้  

 

ภาพที่ 35  แสดงตัวอย่างหน้าจอเข้าสู่ระบบ ส าหรับผู้ดูแลระบบ 
 

 

ภาพที่ 36 แสดงตัวอย่างหน้าจอหน้าหลัก ส าหรับผู้ดูแลระบบ 
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จากภาพที่ 36 แสดงตัวอย่างหน้าจอหน้าหลัก ส าหรับผู้ดูแลระบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที่ 1 เมนูส าหรับการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL โดยจัดแบ่งตามหมวดหมู่ของ

บทความ ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถด าเนินการเพ่ิมข้อมูลเข้าสู่ระบบ การจัดเก็บไฟล์เอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ การแก้ไข และการลบข้อมูลได้ 

1) การเพ่ิมข้อมูล ให้เลือกเพ่ิมข้อมูลของบทความ                           ตาม
หมวดหมู่ของบทความที่ต้องการ จากนั้นจะมีหน้าต่างให้เพ่ิมข้อมูลของบทความ 
ดังนี้ 

1.1 เรื่อง คือ ชื่อของบทความ 
1.2 ผู้เขียน คือ ชื่อ-สกุล ของผู้เขียนบทความ 
1.3 ปี พ.ศ. คือ พุทธศักราชที่ตีพิมพ์วารสาร 
1.4 ปีที่ คือ พุทธศักราชที่ตีพิมพ์วารสาร 
1.5 ฉบับที่ คือ พุทธศักราชที่ตีพิมพ์วารสาร 
1.6 รายชื่อวรรณกรรม คือ การเลือกรายชื่อวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับบทความ  
 

ภาพที่ 37 แสดงตัวอย่างการเลือกรายชื่อวรรณกรรม 
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1.7 หมวดหมู่วรรณกรรม คือ การเลือกหมวดหมู่วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับบทความ 

ภาพที่ 38 แสดงตัวอย่างการเลือกหมวดหมู่วรรณกรรม 
 
1.8 ลักษณะการประพันธ์ คือ การเลือกหมวดหมู่วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับบทความ 

ภาพที่ 39 แสดงตัวอย่างการเลือกลักษณะการประพันธ์ 
 
1.9 บทคัดย่อ คือ การอัพโหลดบทคัดย่อ โดยคลิกเลือกท่ี  
1.10 เอกสารฉบับเต็ม คือ การอัพโหลดบทความฉบับเต็ม โดย
คลิกเลือกท่ี 

เมื่อด าเนินการครบทุกขั้นตอนแล้ว ให้คลิก                 เพ่ือยืนยันการบันทึกข้อมูล โดย
ระบบจะแสดงรายการที่เพ่ิมล่าสุด ไว้ล าดับบนสุดของการแสดงผล  (ภาพที่ 41) หากผู้ดูแลระบบ
ต้องการแก้ไขข้อมูล หรือลบรายการของบทความ สามารถเลือกเมนูดังกล่าว เพ่ิมด าเนินการได้ 
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ภาพที่ 40  แสดงตัวอย่างหน้าจอการแสดผลจากการเพ่ิมบทความ 

 ส่วนที่ 2 ส่วนการแสดงผลลัพธ์จากการจัดการข้อมูลของผู้ดูแลระบบ  

 ส่วนที่ 3 การปรับปรุงข้อมูลของระบบ เป็นเมนูส าหรับให้ผู้ดูแลระบบด าเนินการหลังการเพ่ิม 

แก้ไข หรือลบข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL เพ่ือให้ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล MySQL และ

ฐานข้อมูล RDF (Resource Description Framework) มีข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน 
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