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บทคัดย่อภาษาไทย 

57902306 : สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
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นางสาว วีรวรรณ ศรีสวัสดิ์: การพัฒนาเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้นงานวิจัย 
กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ผุสดี ดอกพรม 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้น

งานวิจัย กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2) เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้นงานวิจัย  กรณีศึกษา : คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาเว็บเชิง
ความหมายส าหรับการสืบค้นงานวิจัย จากความต้องการของผู้ใช้งาน โดยก าหนดให้ระบบสามารถ
จัดเก็บ สืบค้น และดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ และจากขอบเขตแนวคิดค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
พัฒนาตามกระบวนการพัฒนาออนโทโลยี และวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) สร้างต้นแบบออนโทโล
ยีด้วยโปรแกรม Hozo-Ontology Editor และแปลงให้อยู่ในรูปแบบภาษา OWL ใช้ภาษา PHP 
พัฒนาเว็บเชิงความหมายในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน  และเชื่อมโยงข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล 
MySQL เข้ ากั บต้นแบบออนโท โลยีที่ อ ยู่ ในภาษา  OWL ด้ วย โปรแกรม  OAM (Ontology 
Application Management Framework) และใช้โปรแกรมระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมาย 
(Semantic Search System: SOS) ในการสืบค้นข้อมูล ซึ่งระบบแบ่งการท างานเป็น 2 ส่วน คือ 1) 
ส่วนผู้ใช้งานระบบ และ 2) สว่นผู้ดูแลระบบ การประเมินความพึงพอใจเว็บเชิงความหมายส าหรับการ
สืบค้นงานวิจัยจากผู้ใช้ 32 คน ด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้เว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้นงานวิจัย กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 และความพึงพอใจของผู้ดูแล
ระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

57902306 : Major (EDUCATIONAL INFORMATICS) 
Keyword : SEMANTIC WEB, ONTOLOGY, RESEARCH DATABASE 

MISS WEERAWAN SRISAWAT : DEVELOPMENT OF SEMANTIC WEB FOR 
AQUIRING RESEARCH DATA: A CASE STUDY OF FACULTY OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY, SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR PHUSSADEE DOKPHROM, Ph.D. 

This ongoing research is aimed for 1) Development of semantic web for 
acquiring research data: a case study of Faculty of Science and Technology, Suan 
Sunandha Rajabhat University. 2) User’s satisfaction with semantic web for acquiring 
research data: a case study of Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha 
Rajabhat University. 

Design and develop semantic web for acquiring research data from users' 
needs. By requiring the system to be able to storage, searching and download full 
text. And the conceptual scope of expert advice, Develop according to the Ontology 
Life Cycle and Systems Development Life Cycle (SDLC), creating an ontology 
prototype and convert to OWL language with the Hozo-Ontology Editor, using PHP 
language to create semantic web in form web applications, link data from MySQL 
database to ontology prototype in OWL language with OAM (Ontology Application 
Management Framework), acquiring research data with Semantic Search System 
(SOS). The system is divided into two parts consists of users and administrators. To 
evaluate the satisfaction of user’s in using semantic web for acquiring research data. 
The research sample consisted of 32 people using purposive sampling technique. 
The result revealed that user’s satisfaction with semantic web for acquiring research 
data: a case study of Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat 
University, Overall satisfaction of users and administrators is high, mean was 4.30 with 
standard deviation was 0.46, and mean was 4.50 with standard deviation was 0.50 
respectively 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผุสดี ดอกพรม 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และรองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้
แนวความคิด ค าแนะน าและตรวจสอบความบกพร่องด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง  ขอขอบพระคุณ
อาจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย ส่งผลให้วิทยานิพนธ์นี้
ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคตร อาจารย์ ดร.อรวรรณ เชาวลิต และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา จอมศรี ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินเนื้อหาออนโทโลยี  พร้อมให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต้นแบบออนโทโลยี และขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน และอาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ช่างทอง ที่
กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมือวิจัย ขอขอบพระคุณ ดร.มารุต บูรณรัช ที่กรุณาให้
แนวทางแก้ไขปัญหาพร้อมค าแนะน าในการใช้ระบบจัดการโปรแกรมประยุกต์ฐานความรู้ออนโทโลย ี

ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี ตลอดจนเจ้าของผลงานนิพนธ์ทุก
เล่มที่เป็นแหล่งข้อมูลส าคัญ ที่ช่วยท าให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาทุกท่าน  ที่ให้วิชาความรู้
อันมีค่ายิ่งแก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณผู้บริหาร เพื่อนบุคลากรจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาสาขาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา รุ่น 3 ที่ให้
ข้อคิด ค าแนะน า ความช่วยเหลือและก าลังใจที่ดีเสมอมา 

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณมารดาและครอบครัว ผู้ให้ความรัก ความห่วงใยและเป็นก าลังใจ
ส าคัญให้ผู้วิจัย จนเป็นแรงใจแรงผลักดันให้เกิดความพยายามที่จะศึกษาต่อและท าวิทยานิพนธ์ให้
สมบูรณ์ ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งใจไว ้
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 
 ปัจจุบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ต่างให้ความส าคัญกับการผลิตและพัฒนานวัตกรรมการวิจัยต่าง ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง เป็นการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่เผยแพร่แก่ชุมชนภายในองค์กรตนเอง เผยแพร่ไปสู่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม
ภายนอก เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย การพัฒนาสังคมด้านการเรียนรู้ ถือเป็นปัจจัยในการ
สร้างชื่อเสียงและรายได้สู่องค์กร ก่อให้เกิดกลุ่มนักวิจัยที่ผลิตผลงานวิจัยและเผยแพร่ตีพิมพ์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ น าไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจ ส่งเสริมการสร้างรายได้สู่ชุมชนและ
ภาคอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ เป็นการตอบโจทย์การวิจัยให้กับประเทศ  
ตามวิสัยทัศน์ที่ระบุในร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 -2564)  
ไว้ว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาโดยใช้การวิจัยและนวัตกรรม มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมีการ
น าองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในด้านสังคมและเศรษฐกิจ  
และมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ ให้มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต,ิ 2559) 
 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษานอกจากมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตแล้ว ยังต้องให้
ความส าคัญกับการวิจัย เพื่อเกิดการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของประเทศ ดังเช่นที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ระบุตามเป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ว่า 
“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและพัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในโลกาภิวัฒน์ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของ  
ธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ 
ความหลากหลายและเอกภพเชิงระบบ” (ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา, 2551) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย ประกอบด้วย 
1) มุ่ งเน้นผลิตงานวิจัยที่ เป็นการสร้างองค์ความรู้ ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่ สามารถ 
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน
การสอน 3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้ าน 
การวิจัยและสร้างผลงานที่ เป็นยอมรับของสังคมได้ และมีเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย  
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ด้านการวิจัย คือสร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ 
ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อ  
ความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์  
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้ตรงตามแผนยุทธศาสตร์  
ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กองนโยบายและแผน, 2561) 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจัยสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
และหรือเผยแพร่ในวารสาร จ านวนทั้งสิ้น 196 ผลงาน จ าแนกเป็นผลงานในวารสารระดับชาติ 
จ านวน 107 ผลงาน และผลงานในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 89 ผลงาน มหาวิทยาลัย 
มีอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัยจ านวน 714 คน คิดเป็นร้อยละ 88.15 มีการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
จ านวน 360 ผลงาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กองนโยบายและแผน, 2561) สามารถน าไปสู่
การปรับประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่ อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร 
เชิงนโยบาย พัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผลจากการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสามารถเป็นที่พึ่งทางวิชาการและการวิจัยแก่ชุมชน  
สังคมและในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัด ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ เป็นการเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ ให้กับคณาจารย์สามารถน าสิ่งความรู้จากท้องถิ่น กลับมาสู่การพัฒนานักศึกษา 
หลักสูตรและมหาวิทยาลัย 
 ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุนันทา เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียน 
การสอน และสนับสนุนวิชาการ ท าหน้าที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ แก่คณาจารย์ นักศึกษา 
ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการ
หลากหลายรูปแบบ ประกอบไปด้วย หนังสือ สื่อโสตทัศน์ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล
ออนไลน์  ทั้ งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมถึงฐานข้อมูลวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษา  
และฐานข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์ โดยศูนย์วิทยบริการได้ด าเนินการส าเนาข้อมูลงานวิจัย  
จากฐานข้อมูลผลงานงานวิจัยของอาจารย์ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น  
น ามาเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ใช้ เป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศงานวิจัย 
ของมหาวิทยาลัยอีกช่องทางหนึ่ง ผู้วิจัยพบว่าฐานข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัยทั้งสองแหล่งดังกล่าว  
ยังไม่สามารถรองรับการสืบค้นหาทรัพยากรให้ตรงตามความต้องการได้เท่าที่ควร  ทั้งในด้าน 
ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน (User Interface) ที่ยากต่อการใช้งานและการให้ค าค้น (Keyword)  
ยังขาดการเชื่อมโยงของค าค้นและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
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 ผู้วิจัยในฐานะบรรณารักษ์ รับผิดชอบงานจัดเก็บและเผยแพร่สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทงานวิจัย เห็นความส าคัญของการพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย และ เห็นว่าเทคโนโลยี 
เว็บเชิงความหมาย (Semantic Web) และเทคโนโลยีออนโทโลยี (Ontology) สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับฐานข้อมูลงานวิจัยได้ เนื่องจากเว็บเชิงความหมาย หรือซีแมนติกเว็บ ซึ่งเป็นพัฒนาการ
ของเวิลด์ไวด์เว็บที่ใช้ในการจัดเก็บและน าเสนอเนื้อหาแบบมีโครงสร้าง สามารถวิเคราะห์จ าแนก 
หรือจัดแบ่งข้อมูลที่ปรากฏว่ามีความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่น ๆ ในแต่ละระดับอย่างไร กล่าวคือ  
เป็นการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลแบบมีล าดับชั้น เว็บเชิงความหมายมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ออนโทโลยี โดยออนโทโลยีเป็นศาสตร์ที่ ใช้ในการพัฒนาฐานความรู้ที่มีลักษณะเชิ งเนื้อหา  
(Content base) ซึ่งเป็นรูปแบบความรู้ในเชิงประสบการณ์ ปัญหาและการแก้ไข แตกต่างจากการ
วิเคราะห์ความรู้ในรูปแบบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ (สมชาย ปราการเจริญ, 2548: 92-99) 
ออนโทโลยี เป็นการก าหนดความหมายของการอธิบายค าศัพท์  (Vocabulary) จากขอบเขต 
ที่สนใจด้วยรูปแบบอย่างเป็นทางการ (Formal Explicit Description) มีโครงสร้างและความสัมพันธ์
แบบล าดับชั้น  (Hierarchies) ท าให้ ออนโทโลยีมีความสามารถในการถ่ายทอดคุณสมบัติ 
(Inheritance) มีข้อก าหนดที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจในขอบเขตขององค์ความรู้ที่มี ในโดเมน 
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้นิยามแนวคิดให้อยู่ในรูปแบบของโหนด หรือ คลาส ความสัมพันธ์ระหว่าง
คลาส คุณสมบัติของคลาส สล็อต ท าให้มีความสัมพันธ์แบบล าดับชั้น โดยมีรูปแบบและโครงสร้าง 
ในการอธิบายออนโทโลยีด้วยภาษาที่ ใช้ในเว็บเชิงความหมายที่หลากหลาย  เช่น ภาษา XML  
ภาษา RDF ภาษา RDFS และภาษา OWL (อิสรา ชื่นตา, จารี ทองค าและ จิรัฎฐา ภูบุญอบ, 2552: 
15-25) ส าหรับการประยุกต์ใช้เว็บเชิงความหมายและออนโทโลยีเพื่อการสืบค้นข้อมูล เป็นการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้ากับฐานความรู้ ให้สามารถสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายและข้อมูลที่มีลักษณะ
เป็นล าดับชั้นได้ (Concept Hierarchy) ผ่านบริการของเวิลด์ไวด์เว็บเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
แสดงผลการสืบค้นข้อมูลให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ทั่ว ๆ ไปที่สืบค้นโดยใช้ค าสืบค้นจากผู้ใช้เพียงเท่านั้น 
 จากปัญหาที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบเว็บเชิงความหมายส าหรับการ
สืบค้นงานวิจัย กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
โดยน าเอาเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายและฐานความรู้ออนโทโลยี มาช่วยลดความซ้ าซ้อนในการ
จัดเก็บข้อมูล รวมทั้งเพิ่มความฉลาดในระบบจัดเก็บและค้นคืนงานวิจัย  ตลอดจนสามารถสืบค้น
งานวิจัยที่มี เนื้อหาเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  จึงเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้ ให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างครบถ้วนและตรงความ
ต้องการของตนมากย่ิงขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้นงานวิจัย กรณีศึกษา : คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้นงานวิจัย 
กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัย การพัฒนาเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้น
งานวิจัย กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มีรายละเอียดดังนี ้
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร ได้แก่ บุคคลากรสายวิชาการ ที่เป็นอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทาจ านวน 915 คน  
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา และบรรณารักษ์สังกัดงานวิทยพัฒนา ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สวนสุนันทา โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งออกเป็น กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
10 คน เป็นผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ความต้องการต่อการใช้งานเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้น
งานวิจัย และกลุ่มตัวอย่างจ านวน 32 คน เป็นผู้ใช้งานเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้นงานวิจัย 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เฉพาะที่เป็นผลงานของ
อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งได้รับทุนอุดหนุน
จากมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างปีพ .ศ. 2555–2559 โดยจ าแนกตาม ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย สาขาวิชา 
คณะวิชา ปีที่วิจัย ค าส าคัญ และเอกสารฉบับเต็ม  
 3. ขอบเขตด้านระบบ ได้แก่  
  3.1 พัฒนาเว็บเชิงความหมายด้วยซอฟต์แวร์ที่ใช้ ในการออกแบบและพัฒนา 
เว็บเชิงความหมายในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา PHP 
  3.2 พัฒนาโครงสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลงานวิจัยด้วยแนวคิดออนโทโลยี  
ด้วยโปรแกรม Hozo-Ontology Editor 
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นิยายศัพท์เฉพาะ 
 1. การพัฒนาเว็บเชิงความหมาย หมายถึง การพัฒนาเว็บเชิงความหมายส าหรับสืบค้น
งานวิจัยของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2. เว็บเชิงความหมาย หมายถึง เว็บที่ใช้ต้นแบบออนโทโลยีเพื่อการสืบค้นงานวิจัย 
เป็นส่วนประกอบ และเชื่อมโยงของข้อมูลงานวิจัยที่อยู่บนเว็บด้วยเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย  
เพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถอ่านและเข้าใจความหมายของข้อมูลงานวิจัยที่อยู่บนเว็บได ้
 3. งานวิจัย หมายถึง ผลงานการวิจัยของอาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับทุนอุดหนุน ระหว่างปี พ.ศ. 2555–2559 
 4. การสืบค้น หมายถึง กระบวนการค้นหางานวิจัยของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านเว็บเชิงความหมาย 
 5. ออนโทโลยี หมายถึง การแสดงความหมาย ความสัมพันธ์และรายละเอียดต่าง ๆ  
ของข้อมูลงานการวิจัยของอาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สวนสุนันทาในรูปแบบที่เป็นโครงสร้างล าดับชั้น 
 
ประโยชน์ของการวิจัย 
 1. ศูนย์วิทยบริการมีระบบการสืบค้นงานวิจัยของอาจารย์ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
งานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย 
 2. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยให้สามารถค้นหางานวิจัยจาก
ค าค้นด้วยออนโทโลยีได้ง่ายขึ้นและตรงตามหัวข้อที่ต้องการค้นหา 
 3. มีต้นแบบการพัฒนาเว็บเชิงความหมายที่น าออนโทโลยีมาจัดการสารสนเทศ 
เพื่อสืบค้นงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 การพัฒนาเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้นงานวิจัย กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
โดยครอบคลุมในหัวข้อดังนี ้
 1. เว็บเชิงความหมาย 
 2. การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช ้
  2.1 วัตถุประสงค์การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 
  2.2 ลักษณะการติดต่อกับผู้ใช ้
  2.3 รูปแบบการประสานในส่วนติดต่อกับผู้ใช ้
  2.4 แนวทางออกแบบภาคปฏิบัต ิ
 3. ทฤษฏีของออนโทโลย ี
  3.1 ประโยชน์ของออนโทโลยี 
  3.2 ประเภทของออนโทโลยี 
  3.3 การพัฒนาออนโทโลยี 
  3.4 ประเภทออนโทโลยีเชิงฟอร์มอล 
  3.5 การเช่ือมโยงออนโทโลยี 
  3.6 การบ ารุงรักษาออนโทโลยี 
  3.7 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาออนโทโลย ี
 4. การพัฒนาระบบ 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  5.1 งานวิจัยในประเทศ 
  5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 
เว็บเชิงความหมาย 
 วิบูลย์ พฤกษ์ยินดี (2552: 169-187) กล่าวถึงเว็บเชิงความหมายไว้ว่า ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี 
(Tim Berners-Lee) ผู้ก่อตั้ง World Wide Web Consortium (W3C) เป็นผู้ก าหนดและให้นิยาม
เวิลด์ ไวด์ เว็บ  (www) ซึ่ งต่ อมาได้พัฒ นาต่อยอดขยายแนวคิ ด เป็ น  “ซี แมนติก เว็บหรือ 
เว็บเชิงความหมาย” (Semantic Web) โดยสร้างเครือข่ายของข้อมูลขึ้นมาเพื่อให้สามารถค้นหา 
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ได้สะดวกและรวดเร็วเช่นเดียวกับ เวิลด์ไวด์เว็บ แต่ต่างกันตรงที่ เว็บเชิงความหมายจะไม่ท า
เครื่องหมายก ากับเอกสารไว้ที่ “เท็กซ์” เช่นเดิม แต่จะก าหนดต าแหน่งของข้อมูลด้วย “ความหมาย” 
ของข้อมูล ท าให้เกิดความแตกต่างด้านการค้นหาอย่างชัดเจน แทนที่การค้นหานั้นจะท าให้ได้ผลลัพธ์
เป็นลิสต์ของเว็บไซต์จ านวนมาก กลับได้ผลลัพธ์เป็นชุดของข้อมูลที่มีความหมายเฉพาะ ตรงกับที่
ต้องการเท่าน้ัน ซึ่งนับเป็นการย่นเวลาในการค้นหาอย่างมาก 
 เว็บเชิงความหมายเป็นส่วนขยายของเว็บไซต์ปัจจุบันที่ท าให้ข้อมูล มีความหมาย 
ที่ชัดเจนมากขึ้น  ช่วยให้คอมพิวเตอร์และคน  ท างานร่วมกันอย่างเข้าใจมากขึ้น  สามารถน า 
เนื้อสารสนเทศ  หรือ  “Semantics” ของข้อมูลในเวิลด์ไวด์ เว็บนั้นไปใช้งานต่อ  อีกนัยหนึ่ ง 
เว็บเชิงความหมาย คือ ส่วนขยายของเว็บปัจจุบันเพื่อท าให้การใช้ข้อมูลบนเว็บสามารถน ามาใช้ซ้ า
และเอื้อต่อการค้นหาข้อมูลอย่างเป็นอัตโนมัติ  จัดเป็นเทคโนโลยีหนึ่ งที่ช่วยในการจัดเก็บ  
และน าเสนอเนื้อหาแบบมีโครงสร้างที่ช่วยในการวิเคราะห์ จ าแนกหรือจัดแบ่งข้อมูลที่มีความสัมพันธ์
กับข้อมูลอื่นในแต่ละระดับ  โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมการให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะอ่าน  
และท าความเข้าใจความหมายของค าและความคิดรวบยอดที่ผู้พัฒนาก าหนดไว้  โดยยินยอมให้
ตัวแทน (Software Agents) สามารถเข้าถึงข้อมูล วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลได้ ซึ่งจะเป็น
วิธีการที่ใช้ในการก าหนดโครงสร้างและเนื้อหาของเว็บ ก าหนดสภาพแวดล้อมที่ท าให้ตัวแทน 
สามารถที่จะท างานแทนผู้ใช้งานได ้ท าให้คอมพิวเตอรส์ามารถเข้าใจและประมวลผลข้อมูลระหว่างกัน
ได้โดยอัตโนมัติในอนาคตอันใกล้ 
 ความจ าเป็นในการใช้เว็บเชิงความหมาย เกิดขึ้นจากรูปแบบของเนื้อหาของเว็บไซต์ 
(Web Content) ปัจจุบัน เหมาะสมส าหรับการใช้งานในการค้นหาประกาศข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าเป็น
การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคนหรือสิ่งของ การเลือกสินค้าจากแคตตาล็อก โดยใช้หลักการน าข้อมูลที่เก็บ
ในฐานข้อมูลตามโครงสร้างมาแสดง ข้อจ ากัดหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ การค้นหาข้อมูลใช้เวลา มีข้อจ ากัด
ด้านความถูกต้อง การก าหนดค าค้นมีผลกระทบด้านความเร็วในการใช้งานค่อนข้างมาก และแสดงได้
ครั้งละ 1 หน้า โดยเนื้อหาที่จัดเก็บส่วนใหญ่ไม่เหมาะต่อการท าค้นแบบ Logical reasoning และ 
Query answering ได ้
 กิจกรรมของเว็บปัจจุบัน เหมาะกับการใช้งานระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ มากกว่าใช้งาน
ให้คอมพิวเตอร์ติดต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางเครื่องมือด้านซอฟต์แวร์ต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นที่ต้อง
ปรับเปลี่ยน เนื้อหาของเว็บไซต์ให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าถึงได้ง่าย  โดยใช้วิธีที่ฉลาดมากขึ้น 
ในการค้นหาข้อมูล ท าให้เกิดภาษาที่เรียกว่า RDF (Resource Description Framework) หมายถึง 
กรอบนิยามแหล่งข้อมูล เป็นภาษาที่ใช้ก าหนดโครงสร้างของข้อมูลซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่บรรยายในเอกสารในรูปแบบของประโยค (Statement) ซึ่งมีโครงสร้าง
ประกอบด้วย ซับเจกต์  (Subject) รีเลชั่น (Relation) และอ็อบเจกต์  (Object) เป็นการสร้าง
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เครือข่ายของข้อมูลเพื่อให้ค้นหาได้ง่ายและรวดเร็วเช่นเดียวกับเวิลด์ไวด์เว็บ ต่างกันตรงที่เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งของข้อมูลด้วย “ความหมาย” 
 พนิดา ตันศิริ (2553: 48-55) กล่าวว่า เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย เป็นเครื่องมือ
ส าหรับบูรณาการและจัดระเบียบข้อมูลเชิงความหมาย ท าให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายของข้อมูลบน
เว็บไซต์ต่าง ๆ และส่งผลให้การสืบค้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างความสัมพันธ์
ให้กับข้อมูลที่มาจาก แหล่งที่ต่างกันเป็นฐานข้อมูล Ontology ที่เชื่อมโยงกัน แนวคิดหลักของ
เทคโนโลยีเชิงความหมาย คือ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ท าให้การสืบค้นเป็นไปอย่างชาญฉลาดด้วย
เทคโนโลยีและภาษาต่าง ๆ ที่ใช้กับเว็บเชิงความหมาย ดังแสดงในภาพที่ 1 ได้แก ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ภาษาที่ใช้ในเว็บเชิงความหมายและสถาปัตยกรรมของเว็บเชิงความหมาย 
ที่มา: พนิดา ตันศิริ, “เว็บเชิงความหมายของเว็บ 3.0” ใน วารสารนักบริหาร, ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 
(ตุลาคม-ธันวาคม), 48-55. 
 
 - URI (Uniform Resource Identifier) คือ การระบุกลไกเพื่อเข้าถึงทรัพยากรและ
แหล่งเก็บทรัพยากร  
 - XML (Extensive Markup Language) คือ ภาษาที่ใช้ในการเขียนภาษา ที่ใช้นิยาม
ความหมายของเอกสารหรือข้อมูล (Markup) โดยเอกสารนั้นมีการใช้เมตาดาต้าเพื่อบอกหน้าที่และ
ประเภทของข้อมูลของส่วนต่าง ๆ ของเอกสารได้อย่างชัดเจน การเพิ่มเมตาดาต้าลงในเอกสารจะท า
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ให้โครงสร้างเอกสารมีความชัดเจนยิ่งขึ้น การประมวลผลเอกสารสามารถท าได้โดยง่าย ไม่ต้องอาศัย
มนุษย์ในการตีความเอกสาร  
 - RDF (Record Description Framework) คือ ภาษามาตรฐานที่ใช้อธิบายลักษณะ
และความสัมพันธ์ของข้อมูล เหมือนกับแผนภาพ ER โดยใช้โครงสร้างและรูปแบบของ XML 
 - RDFS (RDF Schema) คือ ภาษาที่ ใช้นิยามหรือก าหนดโครงสร้างของ RDF เพื่อ
อธิบายลักษณะของข้อมูล ซึ่งอยูใ่นรูปของคลาสบนมาตรฐานของ RDF  
 - OWL (Web Ontology Language) คือ ภาษาอธิบายข้อมูล เชิง Ontology จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ของความหมาย 
 - SPARQL คือ โปรโตคอลหรือข้อก าหนดที่ใช้เพื่อเป็นมาตรฐานส าหรับการสื่อสาร
ระหว่างคอมพิวเตอร ์และภาษาในการค้นข้อมูลจากเว็บเชิงความหมาย  
 - RIF (Rule Interchange Format) คือ กฎของ Semantic Web Stack ที่มีอยู่ในแต่
ละชั้น 
 - Logic ใช้พัฒนา Ontology เพื่อเขียนแอปพลิเคชันในรูปแบบเฉพาะ สามารถแสดง
วิธีการอธิบายองค์ความรู ้
 - Proof คือ ชั้นทีไ่ดพ้ิสูจนแ์ล้วว่าเอกสารถูกต้องตามกฎ 
 - Trust คือ ชั้นที่มีความส าคัญของเว็บ ในการได้รับความน่าเชื่อถือ เมื่อมีระบบความ 
ปลอดภัยที่ดี 
 เว็บเชิงความหมาย จึงเป็นวิสัยทัศน์ของทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีเว็บในยุคถัดไป  
โดยมีองค์กร W3C เป็นผู้ก าหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานของเว็บเชิงความหมาย เป็นเว็บของ
ข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันในลักษณะของเครือข่ายเชิงความหมาย  ด้วยเทคโนโลยีเว็บ 
เชิงความหมายที่ท าให้ผู้ใช้สร้างข้อมูล สร้างค าศัพท์ฐานความรู้ (Ontology) และข้อก าหนดในการ
จัดการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น RDF, SPARQL, OWL เพื่อน าไปสู่การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ที่มีความชาญฉลาด การสืบค้นข้อมูลที่อิงตามความหมาย 
 
การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 
 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551) ให้แนวคิดเกี่ยวกับส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ไว้ว่า ส่วนต่อ
ประสานกับผู้ใช้ (User Interface) หมายถึง การออกแบบส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบเพื่อการ
เตรียมสารสนเทศ และการน าสารสนเทศนั้นไปใช้ด้วยการโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์  ดังนั้นหลักการ
ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ จึงจ าเป็นต้องน าศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ในส่วนของการประมวลผลข้อมูล
เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการ และศาสตร์ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึกของ
มนุษย์ซึ่งเป็นผู้ใช้งาน ที่ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์และโต้ตอบกับระบบคอมพิวเตอร์มาพิจารณาร่วมกัน 
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 ระบบที่ดีควรมีการออกแบบความสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี  จึงถือเป็นระบบที่
สมบูรณ์ ควรมีการออกแบบการเลือกใช้ค าสั่งต่าง ๆ ที่แสดงบนจอภาพที่สามารถสื่อได้เข้าใจง่าย  
เมื่อผู้ใช้มีการโต้ตอบ (Interactive) กับระบบ และระบบควรตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้มีหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งต่างก็ล้วนแต่
ต้องการประสานการท างานกับผู้ใช้งานในลักษณะต่าง ๆ ที่เหมาะสม บางระบบต้องการประสานกับ
ผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานต้องมีความรู้พื้นฐานการใช้ค าสั่งมาก่อน จึงสามารถท างานต่อได้ แต่บางระบบ
ต้องการประสานกับผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานที่ไม่มีความรู้พื้นฐานใด ๆ ก็สามารถเรียนรู้ได ้ซึ่งในลักษณะนี้
ระบบต้องออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ความสามารถใช้งานได้ง่าย โดยจ าเป็นต้องมีส่วนช่วยเหลือ 
(Help) และค าอธิบายในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ค่อนข้างละเอียด 
 1. วัตถุประสงค์การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 
  สามารถแบ่งวัตถุประสงค์ออกเป็น 2 ข้อ ดังนี้ (ธีรวัฒน์ ประกอบผล และเอกพันธุ์ 
ค าปัญโญ, 2552) 
  1.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป  
   วัตถุประสงค์โดยทั่วไปคือ ออกแบบเพื่อใช้เป็นส่วนในการประสานการใช้
งานระหว่างผู้ใช้งานระบบกับตัวระบบเอง ไม่ว่าจะโดยวิธีใด ๆ ที่ท าให้ระบบสามารถด าเนินตาม
กระบวนการที่ก าหนดไว้ในระบบได้ 
  1.2 วัตถุประสงค์ในเชิงเทคนิคของการออกแบบระบบ 
   วัตถุประสงค์ของการออกแบบคือ การออกแบบส่วนประสานการใช้งาน
ระหว่างผู้ใช้งานระบบกับกระบวนการท างานภายในระบบ โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
คอมพิวเตอร์ที่สะดวก ง่ายต่อการโต้ตอบต่อกันเป็นหลัก ไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ จะเห็นว่า การจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการออกแบบต้องอาศัยแนวคิดทางจิตวิทยา จึงจะท าให้มนุษย์ที่มีความรู้สึกนึกคิด 
และมีความจ ากัดทางกาย สามารถท างานกับคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเหมือนเครื่องจักรกลไร้ความคิด
แต่ท างานที่มีความซับซ้อน ให้ได้ผลลัพธ์การท างานที่ถูกต้องในเวลาอันสั้นได ้
 2. ลักษณะการติดต่อกับผู้ใช้ 
  การออกแบบเชิงกายภาพให้กับส่วนต่าง ๆ ในระบบงาน จะขึ้นอยู่กับลักษณะการ
ติดต่อกับผู้ใช้ โดยทั่วไปแล้วแบ่งลักษณะการติดต่อเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ (ธีรวัฒน์ ประกอบผล และ
เอกพันธุ์ ค าปัญโญ, 2552) 
  2.1 ติดต่อด้วยอักขระ (Text Mode)  
   การท างานจะใช้ตัวอักขระเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร การสั่งงานให้ระบบ
ท างาน จึงเป็นการพิมพ์ค าสั่งจากคีย์บอร์ดเป็นหลัก และผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นข้อความให้อ่านบน
หน้าจอหรือพิมพ์ข้อความออกทางเครื่องพิมพ์ ดังนั้นผู้ใช้งานต้องจดจ าค าสั่งต่าง ๆ และอาจต้องจ า



  11 

รหัสที่ใช้ในการตีความผลลัพธ์จากการท างาน ปัจจุบันการท างานในลักษณะนี้มีให้เห็นบ้าง เช่น 
โปรแกรมรุ่นเก่าบางโปรแกรม ที่ยังสามารถท างานได้ในปัจจุบัน หรือแม้บางค าสั่งในระบบปฏิบัติการ
รุ่นใหม่ เป็นต้น 
  2.2 ติดต่อด้วยภาพกราฟิก (Graphic Mode) 
   การสื่อสารจะใช้ภาพกราฟิกบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการ
สื่อสาร โดยหน้าจอจะเป็นรูปภาพเสมือนจริงที่ออกแบบขึ้นมาเป็นตัวแทนของค าสั่ง เมื่อต้องการสั่งให้
ระบบท างานก็เพียงแต่เลื่อนเมาส์ (Mouse) ให้เมาส์ชี้ที่ภาพที่เป็นตัวแทนของค าสั่ง แล้วกดบนปุ่มตัว
เมาส์ (Click) ภาพในจอคอมพิวเตอร์ก็แสดงภาพในลักษณะตอบสนองว่ารับทราบการสั่งงานแล้ว เช่น 
การเปลี่ยนสีการขยับ จากนั้นก็จะมีการท างานตามที่ก าหนดไว้ในโปรแกรม  
   อย่างไรก็ตาม การติดต่อด้วยภาพกราฟิกอาจจะมีตัวอักขระอธิบายเพิ่มเติม
และยังมีลักษณะการท างานบางอย่างเหมือนกับการติดต่อด้วยอักขระ เช่น การป้อนข้อมูลลงในระบบ
ในลักษณะการพิมพ์ชื่อไฟล์ข้อมูลที่ต้องบันทึก การใช้งานโปรแกรมส าหรับเข้าชมเว็บไซต์ (Internet 
Browser) ที่ต้องพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ลงในช่องที่ก าหนด ซึ่งการใช้งานโปรแกรมยังต้องการอาศัยวิธีป้อน
ข้อมูลจากคีย์บอร์ด ซึ่งยังมีความสะดวกในการท างาน แต่ตัวอักขระที่รวมกันเป็นข้อความนี้ อาจถูก
ป้อนลงในกรอบภาพแบบกราฟิก ที่มีความสวยงามกว่าการติดต่อกับผู้ใช้แบบอักขระล้วน ๆ ดังนั้น
การมีภาพกราฟิกเป็นองค์ประกอบจะท าให้การติดต่อกับผู้ใช้มีความสะดวกขึ้น มีความสวยงามที่ท าให้
ได้บรรยากาศการใช้งานระบบดีขึ้น  
 3. รูปแบบการประสานในส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 
  ไม่ว่าลักษณะการติดต่อกับระบบจะเป็นแบบติดต่อด้วยอักขระหรือด้วยภาพกราฟิก 
รูปแบบการประสานหรือโต้ตอบกันระหว่างผู้ใช้งานกับระบบสามารถเป็นได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 
(ธีรวัฒน์ ประกอบผล และเอกพันธุ์ ค าปัญโญ, 2552) 
  3.1 ประสานด้วยภาษาธรรมชาติ 
  ลักษณะการโต้ตอบจะใช้ภาษาพูดในการโต้ตอบต่อกัน การประสานกัน วิธีนี้
น่าจะเป็นวิธีที่ดีและน่าสนใจ แต่การออกแบบและพัฒนานั้นเป็นสิ่งที่ยากและซับซ้อน 
  3.2 ประสานด้วยวิธีถามตอบ 
  ลักษณะการโต้ตอบเป็นแบบให้ผู้ใช้ป้อนค าตอบของค าถามที่ปรากฏในหน้า
จอคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะป้อนข้อมูลด้วยคีย์บอร์ด หรือการใช้เมาส์ไปคลิกบนต าแหน่งที่ก าหนดไว้  
บนจอภาพ เช่น การโต้ตอบกับระบบถาม-ตอบอัตโนมัติทางโทรศัพท์โดยการกดปุ่มเลขต่าง ๆ  
บนเครื่องโทรศัพท์ 
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  3.3 ประสานด้วยการเลือกเมนูค าสั่ง 
  ลักษณะการโต้ตอบจะมีค าสั่งการท างานให้เลือกใช้งานจากหน้าจอ การเลือก
อาจใช้วิธีกดปุ่มบนคีย์บอร์ด หรือการใช้เมาส์ไปคลิกบนต าแหน่งค าสั่งที่ต้องการ นอกจากนี้ กรณีที่มี
ค าสั่งให้เลือกมาก อาจจะออกแบบให้เป็นเมนูส าหรับเลือกกลุ่มค าสั่งก่อน จากนั้นค่อยแสดงรายการ
ค าสั่งต่าง ๆ ในกลุ่มให้เลือกใช้งานอีกที เช่น ระบบบริการเคาน์เตอร์ธนาคารอัตโนมัติ (ATM) ที่มีเมนู
ให้เลือก เช่น เลือกประเภทบริการ เลือกประเภทบัญชีส าหรับถอนเงิน ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่มีลักษณะ
การติดต่อแบบอักขระโดยใช้รูปแบบการประสานด้วยการเลือกเมนูค าสั่ง 
  3.4 ประสานด้วยชุดภาษาค าสั่ง 
  การโต้ตอบจะใช้ชุดค าสั่งในการโต้ตอบ ผู้ออกแบบต้องสร้างหลักภาษาของ
ค าสั่ ง (Syntax) ขึ้นมาเองและผู้ ใช้งานก็ต้องจดจ าภาษาและหลักเกณฑ์ทางภาษาให้ได้ด้วย  
เป็นตัวอย่างหนึ่งที่มีลักษณะการติดต่อแบบอักขระ โดยใช้รูปแบบการประสานด้วยชุดภาษาค าสั่ง  
โดยสั่งให้แสดงเลขไอพี (IP Address) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยค าสั่ง ipconfig /all 
  3.5 ประสานด้วยภาพกราฟิก 
   ลักษณะการโต้ตอบจะใช้ภาพกราฟิกเป็นสัญลักษณ์ ในการสื่อสาร เช่น  
ภาพตัวแทน (Icon) ส าหรับการเปิดโปรแกรม การสร้างภาพปุ่มที่มีรูปแทนสัญลักษณ์การท างานอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง เมื่อเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มนั้น โปรแกรมก็จะท างานตามที่ออกแบบไว้ เป็นต้น 
 4. แนวทางออกแบบภาคปฏิบัติ 
  ธีรวัฒน์ ประกอบผลและเอกพันธุ์ ค าปัญโญ (2552) ได้ให้แนวทางส าหรับออกแบบ
ส่วนต่อประสาน ไว้ดังนี้ 
  4.1 ออกแบบจอภาพที่เหมาะสม 
  4.1.1 องค์ประกอบหน้าจอท างานบนจอภาพ ได้แก ่
  1) ต าแหน่งส่วนประกอบบนหน้าจอ (Lay out) สอดคล้องกับต าแหน่ง
ส่วนประกอบของเอกสารท างาน โดยทั่วไปในระบบงานจะมีฟอร์มเอกสารส าหรับบันทึกข้อมูล 
จากนั้นข้อมูลที่บันทึกลงกระดาษนั้น จะถูกน ามาป้อนลงในระบบ หรือท านองกลับกัน รายงานที่มา
จากระบบนั้น จะสามารถดูรูปแบบพร้อมข้อมูลบนจอภาพ ก่อนที่จะถูกพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ได้ 
(Preview) ดังนั้นต าแหน่งของส่วนประกอบในฟอร์มหรือรายงานควรตรงกัน เพื่อลดความสับสน
ในขณะปฏิบัติงานกับระบบ 
  2) จัดองค์ประกอบแต่ละหน้าจอให้เป็นไปในท านอง (Theme) เดียวกัน 
การจัดองค์ประกอบแต่ละหน้าจอให้ไปในท านองเดียวกัน อาจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม เช่น กลุ่มหน้าจอ
ส าหรับป้อนข้อมูล กลุ่มหน้าจอส าหรับสั่งให้ระบบท างานในขั้นตอนต่าง ๆ และกลุ่มหน้าจอส าหรับ
แสดงรายงาน สิ่งที่น ามาพิจารณาส าหรับการจัดองค์ประกอบ ได้แก่ การใช้เฉดสีในท านองเดียวกัน  
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การเน้นข้อความส าคัญ (Highlight) ต าแหน่งปุ่มค าสั่ง การเรียงต าแหน่ง (Alignment) ของการแสดง
ข้อมูลที่ป้อนเข้าไป หรือผลลัพธ์ข้อมูลที่แสดงออกมา 
  4.1.2 การเลือกใช้เฉดสีที่เหมาะสม ให้เลือกใช้เฉดสีที่ดูแล้วสบายตา รู้สึกผ่อน
คลาย เช่น ใช้สีน้ าเงินเป็นสีพื้นหลังของฟอร์ม (Background color) และใช้สีเหลืองเป็นสีตัวอักษร 
หรือสิ่งที่อยู่บนฟอร์ม (Fore color) 
  4.1.3 การจัดล าดับหน้าจอ/การแบ่งหน้าจอ การท างานในระบบอาจมีหลาย
ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนต้องสอดคล้องต่อเนื่องกันเพื่อลดความสับสน เช่น การป้อนข้อมูลบางชุดที่มี
จ านวนข้อมู ลมาก การจัดให้ อยู่ ในหน้ าจอเดียวกันอาจท าให้ ผู้ ใช้ งานระบบรู้สึ กตาลาย  
ควรแบ่งออกเป็นหน้าจอย่อย ๆ และแต่ละหน้าจอย่อย ต้องมีล าดับก่อนหลังที่เหมาะสมกับสภาพ  
การท างานจริง 
  4.1.4 วิธีการโต้ตอบกลับ (Feedback) ผู้ใช้งานระบบขณะท างาน การโต้ตอบ
กลับผู้ใช้งานขณะปฏิบัติงานมีหลายวิธี ควรเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเป็นหลัก แต่ละวิธีต่างมีข้อควรระวังที่
แตกต่างกันไป ได้แก ่
  1) การเน้นข้อความส าคัญบนฟอร์มขณะท างาน (Highlight) การเน้น
ข้อความต้องระมัดระวัง เรื่องการกลืนกันของสี ระหว่างข้อความที่เน้นกับสี โดยรวมองค์ประกอบ 
ต่าง ๆ บนหน้าจอ และต้องไม่มากเกินไปหลายต าแหน่งจนดูไม่สบายตา 
  2) การใช้ข้อความกะพริบในฟอร์มขณะท างาน (Blinking Message) มีข้อ
ควรระวังเช่นเดียวกับการเน้นข้อความ ต้องไม่มากเกินไปหลายต าแหน่งจนดูไม่สบายตา 
  3) การใช้กรอบข้อความที่ผุดขึ้นมา (Pop-up Dialogue) ข้อความที่ปรากฏ
ควรสั้น กระชับ อ่านได้ใจความส าคัญ 
  4.2 จัดระเบียบวิธีการป้อนข้อมูล 
  การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ส่วนหนึ่งจะเกี่ยวข้องหรือเป็นงานชิ้นเดียวกับ
การออกแบบส่วนน าข้อมูลเข้า การออกแบบนอกจากต้องค านึงถึงลักษณะการท างานของส่วนน า
ข้อมูลเข้าแล้ว ยังต้องมีการจัดโครงสร้างการป้อนข้อมูล ซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วยผู้ใช้งานระบบในการป้อน
ข้อมูลเข้าระบบอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การจัดโครงสร้างในการป้อนข้อมูล อาจแบ่งเป็นกลุ่ม
ต่าง ๆ ได้ดังนี ้
  4.2.1 ไม่ป้อนข้อมูลที่มีอยู่แล้วในระบบหรือระบบท าเองได้อย่างรวดเร็ว 
จุดประสงค์คือ การลดข้อผิดพลาดในการท างาน เช่น ข้อมูลเวลาที่ระบบสามารถค านวณจากระบบ
ปฏิทินของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ล าดับข้อมูลที่ระบบสามารถเดินเลขที่ได้เองอัตโนมัติ อายุของบุคคล
ที่ระบบค านวณได้จากวันเกิด หรือข้อมูลที่มาจากอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ เช่น ตาช่ังอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
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  4.2.2 ก าหนดค่าโดยปริยาย (Default Value) ให้กับค่าข้อมูลที่มักใช้บ่อย ๆ 
จุดประสงค์คือ การลดเวลาในการท างาน เช่น รายชื่อวิชาเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียน แต่ละเทอมนั้น
โดยส่วนใหญ่จะเหมือนกันในแต่ละสาขาวิชา ดังนั้นในระบบลงทะเบียนเรียนในแต่ละเทอมนั้น  
เมื่อป้อนรหัสนักศึกษาลงไปในหน้าจอลงทะเบียน ระบบควรแสดงรายการที่ควรลงทะเบียนเรียน  
ในเทอมนั้นขึ้นมาทันที แต่ถ้านักศึกษาต้องการลงทะเบียนเพิ่มในรายวิชาใด หรือต้องการตัดวิชาออก 
เจ้าหน้าที่สามารถเพิม่หรือลดวิชาที่ต้องการภายหลังได้ 
  4.2.3 ระวังหรือหลีกเลี่ยงการระบุหน่วยนับเมื่อต้องป้อนข้อมูล จุดประสงค์คือ 
การรักษาคุณภาพของตัวข้อมูลที่ป้อนให้ระบบ เช่น ข้อมูลความยาวควรก าหนดหน่วยตายตัวใน  
การป้อนข้อมูล ไม่ว่าจะค่ามากหรือน้อย ส่วนการแปลงหน่วยในการออกรายงานนั้น ให้ท าในขั้นตอน
การประมวลผล แต่ค่าของข้อมูลที่ป้อนเข้าไป (หรือข้อมูลดิบ) ต้องมีความคงตัวและใช้งานบน
มาตรฐานการวัดหน่วยนับเดียวกัน 
  4.2.4 ใช้วิธีบังคับเลือกจากสิ่งที่มี จุดประสงค์คือ การลดความผิดพลาดในการ
ป้อนข้อมูล เช่น ข้อมูลเพศ อาจสร้างกลุ่มค่าข้อมูลที่ท าให้ต้องเลือกค่าใดค่าหนึ่ง (Option group)  
นั่นคือ ต้องเลือกค่า “ชาย” หรือ “หญิง” ไม่สามารถเลือกทั้งคู่หรือไม่เลือกอะไรเลย 
  4.3 มีการควบคุมการน าข้อมูลเข้า 
  นอกเหนือการจัดระเบียบวิธีการป้อนข้อมูลแล้ว การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการน าข้อมูลเข้า ให้เป็นไปตามลักษณะการท างานของส่วนน าข้อมูลเข้า 
  4.4 มีการโต้ตอบกลับกับผู้ใช้ที่เหมาะสม 
  ระดับการโต้ตอบกลับกับผู้ใช้ที่เหมาะสมนั้น จะต้องไม่มากเกินไปหรือถี่เกินไป
จนผู้ใช้รู้สึกร าคาญ หรือน้อยเกินไปจนผู้ใช้ไม่ทราบว่าขณะนี้ก าลังท าอะไรอยู่ หรือระบบก าลังท างาน
อะไรอยู่ และยังรวมไปถึงสารสนเทศที่โต้ตอบกลับนั้น ต้องสอดคล้องกับการท างานขณะนั้น  
ลักษณะการโต้ตอบกลับที่ต้องมี ได้แก ่
  4.4.1 การแจ้งสถานะของการท างานในระบบ (Status Information) ได้แก ่
   1) ก าลังเริ่มท างาน หรือท างานเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
   2) ล าดับขั้นตอนของกระบวนการที่ก าลังท าอยู่ เช่น ก าลังท างานในขั้นตอน
ที่ 2 ในจ านวนทั้งหมด 5 ขั้นตอนของกระบวนงาน 
  4.4.2 การขอรับค่าให้ก าหนดค าสั่งเพื่อการท างานในขั้นตอนถัดไป (Prompting 
Cue) เช่น เมื่อการท างานในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเสร็จแล้ว ระบบจะให้เลือกระหว่างการด าเนิน  
ในขั้นตอนต่อไป หรือหยุดไว้ที่ขั้นตอนปัจจุบัน หรือยกเลิกการท างานทั้งหมดที่ผ่านมา เป็นต้น 
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  4.4.3 การแสดงข้อความเตือนในกรณีพิเศษต่าง ๆ (Warning Message) ได้แก ่
   1) เตือนก่อนที่จะยืนยันการท างาน ที่ผู้ใช้ระบบต้องใช้วิจารณญาณในการ
ตัดสินใจ เช่น หากด าเนินการในขั้นตอนถัดไปแล้ว จะย้อนกลับมาขั้นตอนก่อนหน้านี้ไม่ได้ หรือการ
ท างานในขั้นตอนถัดไป จะมีผลต่อการท างานในส่วนอื่นของระบบ 
   2) เตือนการท างานที่ยาวนาน เช่น บางขั้นตอนต้องใช้เวลานานกว่าจะ
ท างานเสร็จ ช่วงเวลาที่นานนี้ อาจจะท าให้ผู้ใช้งานระบบคิดว่าเครื่องคอมพิวเตอร์หยุดท างาน (Hang) 
และกดปุ่มเริ่มการท างานของคอมพิวเตอร์ใหม่ (Reset) ซึ่งอาจมีผลท าให้ระบบท างานผิดพลาดได้ 
   3) แจ้งเตือนความผิดพลาด (Mistake) ส่วนใหญ่จะมาจากผู้ใช้งานระบบ 
เช่น เตือนว่าป้อนข้อมูลไม่ครบ 
   4) แจ้งเตือนข้อผิดพลาดของการท างานของระบบ (Error) เช่น การเข้าถึง
แหล่งข้อมูลไม่ได้เพราะเครือข่ายท างานผิดพลาด 
  4.5 การให้ความช่วยเหลือ 
  การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งาน ขณะท างานกับระบบเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ช่วยให้
ขั้นตอนต่าง ๆ ในระบบด าเนินไปอย่างครบถ้วน หากระบบงานมีขนาดเล็ก ไม่ซับซ้อน การให้ความ
ช่วยเหลือนี้อาจไม่ใช่สิ่งส าคัญ แต่หากระบบที่ใหญ่ มีความซับซ้อนหลายขั้นตอน ผู้ใช้จ าเป็นต้องได้รับ
ค าแนะน าตลอดการท างาน เพราะความจ าหรือความสามารถของแต่ละบุคคล ต่างมีความจ ากัด
แตกต่างกันไป  
  ลักษณะการช่วยเหลือมักอยู่ในรูปการแสดงข้อความที่ชี้ความผิดพลาดให้เห็น
พร้อมทั้งแนะน าการแก้ไขเบื้องต้น ดังนั้นข้อความที่ใช้ควรมีลักษณะดังนี้ 
   1) Simple เรียบง่าย ใช้ถ้อยค าสั้น มีความเจาะจง เข้าใจง่าย 
   2) Organized มีการจัดวางข้อความที่มีระเบียบ แบ่งเป็นส่วน ๆ  สะดวกต่อการอ่าน 
   3) Show มีตัวอย่างการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้ท าตามอย่างเข้าใจ 
 
ทฤษฏีของออนโทโลย ี
 สมชาย ปราการเจริญ (2548: 92-99) กล่าวถึงทฤษฏีของออนโทโลยีในประเด็นต่าง ๆ 
ไว้ว่า ออนโทโลยีเป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสมัยกรีกโรมันโบราณโดยนักปราชญ์อริสโตเติล ซึ่งได้ก าหนด
วิชาออนโทโลยีที่มาจากรากศัพท์ของค าว่า ออนโท+โลยี (Onto+logy) ออนโท หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ 
(Exist) และโลยี คือ ศาสตร์ หากแปลตามค าศัพท์จะหมายถึง ศาสตร์ที่กล่าวถึงสิ่งที่มีอยู่ เริ่มจาก
อริสโตเติลได้พยายามสร้างต้นไม้แห่งพอร์ฟิรี (Porphyry) ซึ่งมีลักษณะเป็นไฮรากีทรี สามารถจ าแนก
ประเภทของสิ่งต่าง ๆ ไดด้ังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 โครงสร้างความรู้แบบไฮรากี 
ที่มา: สมชาย ปราการเจริญ, “ออนโทโลยี: ทางเลือกของการพัฒนาฐานความรู้ในรูปแบบเชิงเนื้อหา” 
ใน Proceeding รวมบทความวิจัยน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที ่1 (NCCIT 2005), 24-25 พฤษภาคม 2548, 93. 
 
 ออนโทโลยีจึงเป็นศาสตร์ของการจัดหมวดหมู่ของสิ่งหนึ่ง ๆ ในขอบเขตงานที่สนใจ 
(Application Domain) หากสิ่งต่าง ๆ ถูกจัดเป็นหมวดหมู่อย่างมีระบบ มีกฎเกณฑ์ เงื่อนไข  
แสดงความเป็นจริงเท็จได้อย่างถูกต้อง (Formal Axiom) ภายใต้ความเห็นชอบยอมรับของทุก ๆ 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง (Expert Consensus) หมวดหมู่ของข้อมูลเหล่านี้ ต้องตอบค าถามทุก ๆ ข้อได้ 
(Answer Competency) นั่นคือ ความรู้หรือความหมายของสิ่งที่มีอยู่ (Existing) ได้ถูกกล่าวอ้างไว้
ครบถ้วน (Coverage) หากความรู้ต่าง ๆ ที่ถูกจัดหมวดหมู่ครอบคลุมทุก ๆ ค าถามที่ต้องการจากสิ่งที่
ปรากฏ สามารถเข้าได้อย่างถูกต้องจากทั้งมนุษย์และเครื่องจักร (Computer-Program-Agent)  
จะหมายถึงความรู้ต่าง ๆ ได้รับ การก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Formal Specification of a 
Conceptualization) กรอบโครงสร้างของหมวดหมู่ค าศัพท์ต่าง ๆ นี้ หมายถึง ออนโทโลยี หากมีการ
บรรจุข้อมูลแสดงรายละเอียด (Occurrence) ลงไปในกรอบโครงสร้างเหล่านี้เพื่อให้รายละเอียดในแต่
ละรายการ (Instance) นั่นคือ ออนโทโลยีที่บรรจุออคเคอเรนท์ลงไปหากถูกเรียกดูข้อมูลจะมีเนื้อหา
ข้อมูลตามรายละเอียดแสดงต่อค าร้องขอข้อมูลได้ออนโทโลยี ที่บรรจุออคเคอเรนท์จะหมายความเป็น
ฐานความรู้ (Knowledge Base) หากมองในทัศนะของการออกแบบฐานข้อมูลอาจกล่าวได้ว่า  
ค าถามค าตอบต่าง ๆ ในออนโทโลยี คือ วิว (Views) ออนโทโลยี หมายความถึง สกีมา (Schema) 
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หรือโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Structure) และฐานความรู้ (Knowledge Base) คือฐานข้อมูล 
(Database Engine) นั่นเอง 
 1. ประโยชน์ของออนโทโลย ี
  ออนโทโลยีในองค์กร แต่ละลักษณะงานจะมีลักษณะเป็นหนึ่งสกีมา (Schema)  
หากในองค์กรมีหลายลักษณะงานอาจต้องน าหลาย ๆ สกีมามาท าการใช้งานร่วมกัน เช่น ออนโทโลยี
ขององค์กร (Enterprise Ontology) ออนโทโลยีต่อไปนี้ ขอกล่ าวหมายรวมถึ งฐานความรู้ 
(Knowledge Base) มีประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี ้(สมชาย ปราการเจริญ, 2548: 92-99) 
  1.1 ใช้ในการอ้างอิง ใช้งานซ้ า (Reuse) เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ที่มากมายภายในนองค์กร 
  1.2 ออนโทโลยีมีคุณลักษณะข้อก าหนดที่ครบถ้วน มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
สามารถใช้งานร่วมกันได้ระหว่างบุคลากร หรือคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร ์
  1.3 ข่าวสารในออนโทโลยีเป็นข้อมูลที่ สามารถยอมรับร่วมกันได้หากมีข้อมูล 
ที่เพียงพอ สามารถน าไปอ้างอิงหรืออนุมาน (Inference) เพื่อค้นหาข้อมูลใหม่ได้ 
  1.4 ออนโทโลยีต่างจากฐานข้อมูลในด้านของการบรรจุความรู้ซึ่งแสดงรายละเอียด
อื่น ๆ เช่น บทบาท (Role) ความเชื่อมโยง (Relation) ฯลฯ นั่นคือเป็นข้อมูลที่มีพฤติกรรมและ 
มีกฎเกณฑ์ (Axiom) ในขณะที่ฐานข้อมูลเป็นเพียงแหล่งรวบรวมข้อมูล หากใช้ออนโทโลยีช่วยในการ
ค้นหาข้อมูล จะมีมิติของพฤติกรรม (Semantic Role) เข้ามาช่วยท าให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
ยิ่งขึ้น 
  1.5 ในการจัดหมวดหมู่ค าศัพท์ (Concept) จะมีการจัดกลุ่มเข้าด้วยกันโดยพิจารณา
จากคุณลักษณะร่วม (Generalization-Common) และคุณลักษณะพิ เศษ (Specialization) 
คล้ายคลึงกับ Class Diagram ในผังงานเชิงวัตถุ นั่นคือ การพัฒนาบ ารุงรักษาออนโทโลยีจะท าได้
สะดวก 
  1.6 การเรียกใช้งานฐานความรู้ (Knowledge Representation) ผู้ใช้จะสามารถ
ป้อนข้อมูลด้วยค าถามเป็นภาษาธรรมชาติ  (Natural Language) หรือแม้แต่ภาษาเชิงตรรก 
(Descriptive Logic) ออนโทโลยีได้ถูกน าไปประยุกต์ในการจัดการภาษาธรรมชาติ (Natural 
Language Processing : NLP) 
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ภาพที่ 3 การประยุกต์ใช้งานออนโทโลย ี
ที่มา: สมชาย ปราการเจริญ, “ออนโทโลยี: ทางเลือกของการพัฒนาฐานความรู้ในรูปแบบเชิงเนื้อหา” 
ใน Proceeding รวมบทความวิจัยน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที ่1 (NCCIT 2005), 24-25 พฤษภาคม 2548, 94. 
 
 2. ประเภทของออนโทโลยี 
  ออนโทโลยีสามารถจ าแนกประเภทได้ตามขอบเขตของการประยุกต์ใช้งานได้เป็น  
3 ประเภทด้วยกัน คือ (สมชาย ปราการเจริญ, 2548: 92-99) 
  2.1 ออนโทโลยีแบบสาธารณะ (Generic)  
  เป็นออนโทโลยีที่เป็นจุดรวมของโครงสร้างของความรู้ในเชิงกว้าง มีความเป็น
นามธรรมค่อนข้างสูง (Abstract) เป็นความรู้ในเชิงมหภาพ สามารถถูกเรียกใช้งาน (Reuse) 
คุณลักษณะต่าง ๆ ของออนโทโลยีนี้  ไปใช้งานได้โดยไม่ต้องสร้างใหม่ ออนโทโลยีสาธารณะมี 
ชื่อเรียกได้หลายลักษณะ เช่น Upper Ontology, Core Ontology หรือ Reference Ontology 
ตัวอย่างของ Generic Ontology ได้แก่ Cyc-Upper ซึ่งอธิบายถึงสิ่งต่าง ๆ แยกเป็นประเภท ๆ  
แต่รายละเอียดย่อย (Specialization) ไม่ได้บรรยายไว้ 
  2.2 ออนโทโลยีส าหรับระบบงานหนึ่ง ๆ (Domain Oriented Ontology)  
   เป็นออนโทโลยีจัดท าขึ้นโดยมีรายละเอียดครอบคลุมเฉพาะในระบบงานหนึ่ง ๆ 
ซึ่ งจะรวบรวมคุณ ลั กษณะทั่ วไปที่ สามารถใช้ร่วมกัน  (Generalization) ระหว่างกิจกรรม 
ต่าง ๆ (Task) ภายใต้ระบบงานนั้น ๆ ตัวอย่างของออนโทโลยีประเภทนี้ ได้แก่ UML (Medicine), 
TOVE (U.Toronto CANADA), KSL (Ontolingua) 
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  2.3 ออนโทโลยีส าหรับกิจกรรม (Task Oriented Ontology)  
  เป็นออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการท างานของกิจกรรมย่อย ๆ (Task) 
โดยอาศัยคุณลักษณะ Generic จาก Ontology Domain Oriented มาช่วยบรรยายลักษณะ 
เชิงสาธารณะ ตัวอย่างของออนโทโลยีส าหรับกิจกรรม ได้แก่ E.coli, Cereal, Mechanical Machine 
 3. กระบวนการพัฒนาออนโทโลยี 
  กระบวนการพัฒนาออนโทโลยี  (Ontology Life Cycle) สามารถแบ่งออกเป็น  
7 ขั้นตอน ต่อไปนี้ (ผุสดี บุญรอด, 2560) 
 

 
ภาพที่ 4 กระบวนการพัฒนาออนโทโลย ี
ที่มา : ผุสดี บุญรอด , “Ontology knowledge based for the semantic web and ontology 
development” (2560). 
 
  ขั้นตอนที่ 1 : Determine Scope เป็นการระบุขอบเขตและวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาออนโทโลยี ซึ่งในการระบุความต้องการนั้นจะมีผลกระทบต่อการออกแบบ การประเมินผล 
และการน าออนโทโลยีกลับมาใช้ใหม่ หนึ่งในวิธีที่จะก าหนดกรอบของออนโทโลยี คือ การร่างรายการ
ของค าถามที่ออนโทโลยี ควรจะสามารถหาค าตอบให้ได้ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะมีขอบเขตเกี่ยวกับ 
การสืบค้นงานวิจัยของอาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น 
  ขั้นตอนที่ 2 : Consider Reuse เลือกพิจารณาข้อมูลและออนโทโลยีที่มีอยู่แล้ว 
เพื่อตรวจสอบว่าสามารถปรับแต่งและขยายสิ่งที่มีอยู่ให้เหมาะส าหรับงานได้หรือไม่ เพื่อตอบสนองต่อ
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ขอบเขตงานให้สามารถท างานได้ดีกว่าเดิม เมื่อศึกษาระบบจัดเก็บและค้นคืนงานวิจัยที่มีอยู่ เดิม 
พบว่า ไม่มีต้นแบบออนโทโลยี จึงต้องท าการพัฒนาขึ้นมาใหม ่
  ขั้นตอนที่ 3 : Enumerate Terms การพิจารณาถึงรายละเอียด และการแจกแจง
ความส าคัญของแต่ละเทอมในออนโทโลยีที่สนใจ เพื่อเป็นการอธิบายให้ผู้พัฒนาและผู้ใช้งานเข้าใจ 
  ขั้นตอนที่ 4 : Define Classes การก าหนดคลาส สับคลาสและล าดับขั้น ซึ่งมีหลาย
วิธีที่เป็นไปได้ในการพัฒนาล าดับขั้น 
  ขั้นตอนที่ 5 : Define Properties ขั้นตอนนี้จะเกี่ยวข้องกับการก าหนดคุณลักษณะ 
หรือความสัมพันธ์ระหว่างคอนเซพท์ภายในขอบเขตที่สนใจ หรือ Slots ซึ่งเป็นการอธิบายคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ให้กับคลาส หรือก าหนดความสัมพันธ์ (Relation) ระหว่างคลาส เช่น ชื่อ ประเภทของค่า 
Slots, Cardinality ความสัมพันธ์และค าอธิบายคลาส เป็นต้น 
  ขั้นตอนที่  6 : Define Constraint ขั้นตอนนี้จะเกี่ยวข้องกับการระบุ  ก าหนด
เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับ Slots ซึ่งอาจจะเรยีกว่า Facet 
  ขั้นตอนที่  7 : Create Instants ขั้นตอนนี้จะเกี่ยวข้องกับการสร้าง Instances  
ซึ่งหมายถึง ตัวอย่างของข้อมูล หรือค่าตัวแทนข้อมูลของคอนเซพท์ต่าง ๆ หรือค าศัพท์ที่มีการก าหนด
ความหมายไว้ในออนโทโลยีเรื่องนั้น ๆ โดยท าการสร้างตัวอย่างในแต่ละคลาส และใส่ค่าที่เป็นไปได้
ให้กับ Slots 
 4. ประเภทออนโทโลยีเชิงฟอร์มอล 
  สมชาย ปราการเจริญ (2548: 92-99) กล่าวว่า หลังจากที่ได้ท าการรวบรวม Term 
หรือแนวคิดต่าง ๆ แล้วผู้ออกแบบต้องเลือกท าการระบุการแสดงรูปแบบของแนวคิดในลักษณะที่เป็น
ฟอร์มอล รูปแบบหรือประเภทออนโทโลยี จะมีอยู่หลายรูปแบบ แต่รูปแบบหลัก ๆ ที่เป็นที่นิยมและ 
มีการพัฒนาภาษาและเครื่องมือพิเศษมาช่วยงานจะแยกเป็น 3 ประเภท คือ  
  4.1 เชิงค าศัพท์ (Vocabularies-Taxonomy)  
  เป็นออนโทโลยีที่ใช้งานได้ดีด้วยวิธีการปฏิบัติ  (Hand Craft) โครงสร้างของ
ฐานความรู้จะมีลักษณะเป็น Hierarchical Tree มีการถ่ายทอดคุณลักษณะภายใต้กิ่งย่อยลงไป 
การจัดการฐานความรู้จะสามารถเรียกค้นได้เฉพาะแนวคิดที่อยู่บนโครงสร้างเท่านั้น นิยมใช้กับ
ฐานความรู้ที่มีแนวคิดที่แน่นอน ไม่มีการใช้ค าอื่น (Synonym) โดยมีขอบเขตครอบคลุมความรู้ที่ไม่
สลับซับซ้อน มีลักษณะหยุดนิ่ง (Static) ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยนัก ยกตัวอย่างเช่น Gene Ontology : 
Go, Mechanical Machining, CEREAL, etc. 
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  4.2 เชิงกรอบความรู้ (Frame-based system)  
  ออนโทโลยีมีลักษณะโครงสร้างที่สลับซับซ้อนกว่า โดยแต่ละแนวคิดจะเรียกเป็น 
Frames หรือ class แต่ละ Frames จะมี Slot หรือตัวแปร Attribute ระบุ Property ของแต่ละ
แนวคิด นอกจากนั้นยังมีส่วนของเงื่อนไขข้อจ ากัดของ Property เรียก เป็น Facets นั่นคือหนึ่ง
แนวคิดจะมีการอธิบาย Property และ Facets รูปแบบการเขียนจะอยู่ในรูปแบบที่คล้ายกับ Class 
diagram ใน UML (Object oriented diagram) การเชื่อมโยงระหว่าง Class นั้นจะมีความสัมพันธ์
ระหว่างกัน ซึ่ งทั้ ง 2 ลักษณะจะคล้ายกับ kind-of และ part of ใน Object oriented class 
diagram ความสัมพันธ์นี้เรียกว่าเป็น Taxonomic Relation ส่วนอีกประเภทคือ Non-Taxonomic 
Relation เป็นความสัมพันธ์ที่ต่าง class มีต่อกันในลักษณะอื่น ๆ เช่น has a เป็นต้น และเป็นที่นิยม
มักถูกน าไปใช้เพื่อการพัฒนา เพราะมีความคล้ายคลึงกับวิธีการเชิงวัตถุ ตัวอย่างออนโทโลยีที่พัฒนา
โดยใช้หลักการนี้  ได้แก่ Ribo Web และ Ecocyc เป็นต้น ภาษาออนโทโลยีประเภทนี้  ได้แก่ 
Ontolinqua ปัญหาของออนโทโลยีประเภทนี้คือ เงื่อนไข (Constraint) ใน Facets เป็นเงื่อนไขที่
ช่วยในการเชื่อมต่อเฉพาะ Class ที่มีลักษณะเป็น Primitive หรือ class ลูก และมีเงื่อนไขที่ค่อนข้าง
จ ากัดการจัดสร้างยังคงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้าพิจารณา (Hand-crafted) เป็นหลัก ข้อจ ากัดที่ส าคัญ
ที่สุดอีกข้อคือ การอนุมาน (Inference) จะกระท าได้น้อยลง ตามข้อจ ากัดของเงื่อนไขจึงได้มีผู้พัฒนา
แนวคิ ด  Object constraint language : OCL เพื่ อช่ วย เสริม เงื่อน ไขให้ มี ความยืดหยุ่ น ขึ้ น  
สามารถอนุมานความรู้ใหม่ให้แตกต่างจากเดิม กระท าได้ง่ายขึ้นแตไ่ม่มีความสมบูรณ์พอ 
  4.3 ออนโทโลยีเชิงตรรกพรรณนา (Descriptive Logics) 
 เป็นการน าเอาความรู้จากการรวบค าถามและค าตอบ มาหาแนวคิดและบทบาท 
(role) ที่แนวคิดมีต่อกัน พรรณาความเกี่ยวข้องระหว่างกัน โดยใช้สัญลักษณ์ทางตรรกะ ยกตัวอย่าง
เช่น ข้อความว่า A cat is on a mat จะแสดงภาพเป็นสัญลักษณ์  Conceptual graphs: CG  
ตามภาพที่ 5 
 
 
 
ภาพที่ 5 ตัวอย่าง Conceptual graph 
ที่มา: สมชาย ปราการเจริญ, “ออนโทโลยี: ทางเลือกของการพัฒนาฐานความรู้ในรูปแบบเชิงเนื้อหา” 

ใน Proceeding รวมบทความวิจัยน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที ่1 (NCCIT 2005), 24-25 พฤษภาคม 2548, 97. 
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  จากนั้นท าการแปลงรูปให้ เป็น Linear form (LF) [CAT] > (On) > [MAT] 
จากนั้นท าการแปลง LF เป็นรูปแบบทางตรรถ Conceptual Graph Interchange Format : CGIF 
ดังนี้ (exists (( ? x cat) (? Y Mat)) (On ? x ? y )) รูปแบบของ CGIF จะเป็นกึ่ง ๆ มาตรฐานกลาง 
ซึ่งจะเหมือนกับพิมพ์เขียว เพื่อน าไปพัฒนาเป็นออนโทโลยีโดยภาษาออนโทโลยี  (ที่มีรูปแบบ 
Descriptive logics ) ต่อไป ตัวอย่างของ CGIF ที่ได้จัดท าขึ้นคือ KIF ( Knowledge Interchange 
Format) ส่วนมากแล้วภาษาต่าง ๆ จะแปล CGIF หรือ KIF ให้เป็น Predicate Calculus ซึ่งเป็น
ตรรกะ ระดับล่าง (Primitive) สุดที่ใช้ในการแสดงตรรกที่เป็นรูปแบบทางการ (Formal) จากตัวอย่าง 
ข้างต้น Predicate calculus จะเท่ากับภาพที่ 9 
 
 
 
ภาพที่ 6 ตัวอย่าง Predicate calculus 
ที่มา: สมชาย ปราการเจริญ, “ออนโทโลยี: ทางเลือกของการพัฒนาฐานความรู้ในรูปแบบเชิงเน้ือหา” 
ใน Proceeding รวมบทความวิจัยน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที ่1 (NCCIT 2005), 24-25 พฤษภาคม 2548, 97. 
 
  หากไม่ใช้ภาษาออนโทโลยี ผู้พัฒนาอาจใช้ภาษาโปรแกรมลอจิก คือ ภาษา 
Prolog KIF หรือ Predicate Calculus ซึ่งเป็น Formal Axiom ของความสัมพันธ์ ที่มีต่อแนวคิดอื่น 
ในเชิงตรรกะ หากมีค าถามที่แตกต่างจากต้นก าเนิด (A cat is on a mat) หน่วยประมวลผลจะท า
การพิจารณาหา Predicate calculus ของ Query sentences ใหม่ และน าไปอนุมานกับ Pre-
predicate calculus เพื่อหาความรู้ในลักษณะที่ต่างกันไปได้ นั่นคือออนโทโลยีแบบตรรกพรรณา 
สามารถอนุมาน (Inference, Deduce, Render) ความรู้ใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากที่ได้ก าหนดไว้เดิมได้
คล้ายความสามารถของมนุษย์ที่สามารถอนุมานประเภทของสิ่งของเพื่อศึกษา แยกแยะ แจกแจง  
จัดหมวดหมู่คาดเดาคุณลักษณะโดยการอนุมานพฤติกรรม (role) และคุณลักษณะของแต่ละแนวคิด 
ตัวอย่างของออนโทโลยีแบบเชิงตรรกพรรณนา ได้แก ่TOVE 
 5. การเชื่อมโยงออนโทโลย ี
  สมชาย ปราการเจริญ (2548: 92-99) อธิบายว่า ออนโทโลยีหรือฐานความรู้ของ
กิจกรรม (Task) ต่าง ๆ ในองค์กรอาจมีการพิจารณาน ามารวมกัน เป็นฐานความรู้ขององค์กร  
หรือแม้แต่การพิจารณา เชื่อมโยงรวมออมโทโลยีที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ (Perfect)  
หรือขยายของขอบเขต (Coverage) ได้มากขึ้น เป็นสิ่งที่นักออกแบบฐานความรู้ความสนใจ  
ลักษณะการกระท าจะคล้าย ๆ กับการท าการรวมเชื่อมโยงของฐานข้อมูลสกีมาหลาย ๆ ฐานข้อมูล  
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เข้าด้วยกันและจะมีความยุ่งยากกว่า เพราะแนวคิดต่าง ๆ มีเงื่อนไข (Facets, Axiom) ต่างกัน  
สิ่งที่จะรวมกันได้ต้องเจาะจงที่เรื่องเดียวกัน ในทิศทางที่สอดคล้องกัน (Consistency) แต่ถ้าเกิดความ
ขัดแย้งขึ้น (Semantic conflict) จะต้องมีการพิจารณาเลือกจัดการขจัดความขัดแย้ง นอกจากความ
ขัดแย้งในเชิงความเข้าใจความหมายแล้วยังมีปัญหาอ่ืน ๆ ได้แก่ 
  1) การใช้แนวทางในการพัฒนาที่แตกต่างกัน เช่น Vocabulary, Frame based, 
Descriptive logic ซึ่งมีความแตกต่างกันมาตั้งแต่ขบวนการท า Knowledge Acquisition 
  2) ความแตกต่างกันของ Application domain วิธีการปฏิบัติแนวทาง เป้าหมาย 
แตกต่างกัน 
  ความแตกต่างกันของ Application domain การพิจารณาการแก้ไขเพื่อให้สามารถ
เชื่อมโยงกันได้ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญท าการพิจารณาปรับแก้ส่วนปัญหาด้านแนวทางในการพัฒนา  
ออนโทโลยีนั้นได ้โดยกระท าผ่านมาตรฐานการแลกเปลี่ยนร่วมกัน (KIF, CGIF) 
 6. การบ ารุงรักษาออนโทโลยี 
  สมชาย ปราการเจริญ (2548: 92-99) กล่าวว่า ออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้นจะเป็นข้อมูล
ฐานความรู้ที่รวบรวมจากช่วงเวลาหนึ่ง ๆ หากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ไปฐานความรู้อาจ
ต้องถูกปรับปรุง (Update) ถูกเพิ่มเติมความรู้ใหม่ ๆ ปัญหาที่จะพบคือ การปรับปรุงแก้ไขแนวคิด
ความสัมพันธ์จะกระทบต่อส่วนอื่นหรือไม่ และหากจะเพิ่มความรู้ใหม่เข้าไปจะไปท าการเชื่อมต่อเข้า
ตรวจจุดใดบ้าง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ฐานความรู้เดิมเปลี่ยนแปลงไป และสามารถสืบค้นความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การบ ารุงรักษาออนโทโลยี ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น Clustering, Hidden 
Markov Model, Natural language Analysis, Lexical Conceptual Graph โครงการที่ได้ท าการวิจัย
ต่างพยายามทดลอง หาแนวทางที่เหมาะสมใช้ในการบ ารุงรักษาออนโทโลยี  
  สรุปแนวทางการบ ารุงรักษาออนโทโลยีจะได้ผลดี หากออนโทโลยีเดิมมีการพัฒนา 
บนมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน และจะมีความถูกต้องสูง  เป็นออนโทโลยีที่มีขนาด 
ไม่ใหญ่มากนัก หรือเป็นออนโทโลยีทีผ่านกระบวนการขัดเกลาให้มีความซับซ้อนน้อยลง  โดยวิธี 
Canonical graph หรือวิธี Formal Concept Analysis ซึ่งจะกระท าในช่วงการพัฒนาออนโนโลยี
หากออนโทโลยี ได้รับการจัดท าโครงสร้างแล้ว (Taxonomy) ปรากฏว่าออนโทโลยีมีโครงสร้างใหญ่
ควรท าการแตกเป็นออนโทโลยีย่อย (Refactoring) ให้เป็นออนโทโลยีขนาดเล็กลง คล้ายกับการแตก
โปรแกรมขนาดใหญ่ให้เป็น Module หรือ Procedure ย่อย เป็นต้น 
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 7. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาออนโทโลยี 
  7.1 Hozo-Ontology Editor  
   โปรแกรม Hozo-Ontology Editor เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัย
โอซากา (Osaka University) ประเทศญี่ปุ่น เป็นโปรแกรมเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาออนโทโลยี 
(Ontology Editor) ในปัจจุบันที่ได้รับความนิยม และเป็นเครื่องมือถ่ายทอดและจัดเก็บองค์ความรู้ 
ในรูปแบบของออนโทโลยีได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น (ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและ
ความหมาย, 2555) 
   Hozo เป็นเครื่องมือส าหรับใช้สร้างออนโทโลยีตามทฤษฎีพื้นฐานของ 
ออนโทโลยีประกอบด้วย Ontology Editor, Onto-Studio และ Ontology Server ซึ่งสามารถ
แสดงผลออกมาได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น LISP, Text, XML/DTD เป็นต้น โดยเป็นลักษณะน า
ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ อธิบายได้ตามภาพที่ 7 (โสภิตา พรหมเกษ, 2553) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 Architecture of Hozo (สถาปัตยกรรมของ Hozo) 
ที่มา: Kozaki, K., “Ontology Building and its Application using Hozo” (2014), 10.  
 
   จากภาพที่  7 แสดงถึงสถาปัตยกรรมของ Hozo ซึ่ งจะมี โปรแกรมหรือ 
ตัวต้นแบบให้ผู้ใช้เรียกใช้งานผ่าน Ontology Editor จากนั้นท าการเชื่อมต่อไปยัง Ontology Server 
ซึ่งเป็นส่วนจัดการกับออนโทโลยีและโมเดล ส่งกลับถึงผู้ใช้งานทาง Onto-Studio ซึ่งเป็นส่วนช่วย
ส าหรับออกแบบออนโทโลย ี
 



  25 

  7.2 ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มส าหรับจัดการโปรแกรมประยุกต์ออนโทโลยี หรือ 
OAM (Ontology Application Management Framework) 
   ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย (2555) ได้บอก
ถึงลักษณะที่น่าสนใจของโปรแกรมนี้ คือ 
   7.2.1 ที่มาและความส าคัญ 
    การพัฒ นาโปรแกรมประยุกต์ที่ ใช้ป ระโยชน์ จาก เทคโน โลยี เว็บ 
เชิงความหมายและออนโทโลยี แต่เดิมนั้นผู้พัฒนาระบบจ าเป็นต้องเรียนรู้โปรแกรมเครื่องมือ
หลากหลาย และต้องมีทักษะความสามารถในการเขียนโปรแกรมสูง ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญ 
ในการน าเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์อย่างแพร่หลาย ห้องปฎิบัติการ LST จาก NECTEC  
จึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้จัดการโปรแกรมประยุกต์ออนโทโลยี (OAM: Ontology Application 
Management Framework) ขึ้น สามารถช่วยลดความซับซ้อนในการพัฒนา OAM ได้ ผู้ใช้งาน
สามารถน าเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ในเดิมได้ รวมถึงสามารถออกแบบและน าเข้าออนโทโลยี
เฉพาะสาขา (Domain ontology) ก าหนดกฎที่ ใช้แนะน าข้อมูล (Recommendation rules) 
ก าหนดตั้ งค่าที่ เกี่ยวข้อง (Configuration) และเข้าถึงข้อมูลผ่านแม่แบบโปรแกรมประยุกต์ 
(Application template) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักวิจัยในสาขาอื่น ๆ สามารถน าเทคโนโลยี
ดังกล่าวไปประยุกต์อย่างแพร่หลายให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องมีทักษะ  
ในการเขียนโปรแกรม ในปัจจุบันได้มีนักศึกษาและนักวิจัยจากหลายหน่วยงานและสถานศึกษาได้น า
ซอฟต์แวร์น้ีไปสนับสนุนการท าวิจัยในหลากหลายสาขา 
   7.2.2 จุดเด่นของ OAM Framework 
    OAM เป็น Application Framework ที่ เน้นการประหยัดเวลาและภาระ 
ในการเขียนโปรแกรมของนักพัฒนา เนื่องจากในปัจจุบัน ทรัพยากรของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์มีจ ากัด 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา ที่งานพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องส่งมอบเร็ว และจ านวนโปรแกรมเมอร์ที่มี  
ไม่เพียงพอกับปริมาณงานพัฒนาที่มีอยู่ นอกจากนี้ปัญหาส าคัญที่พบในการพัฒนาซอฟต์แวร์อีกประการ
คือ การดูแลรักษาซอฟต์แวร์ (Software maintenance) ซึ่งหากมีการเปลี่ยนโปรแกรมเมอร์ การแก้ไข
โปรแกรมอาจต้องเขียนใหม่ อีกทั้งตรรกะทางธุรกิจ (Business logic) ของโปรแกรมฝังอยู่ในโปรแกรม 
ซึ่งท าให้มีช่องว่างในการสื่อสารระหว่างนักวิเคราะห์ระบบ (System analyst) กับโปรแกรมเมอร์  
เมื่อต้องมีการเปลี่ยนแปลง Business logic ของโปรแกรมไม่สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว 
    OAM จึ งถู กพัฒ นาให้ อยู่ ใน รูปแบบของ Application Framework  
ซึ่งวัตถุประสงค์ของ Application Framework นั้น เพื่อลดงานของโปรแกรมเมอร์ โดยส่วนฟังก์ชันที่
ใช้งานบ่อย จะท าให้อยู่ในแบบของซอฟต์แวร์โมดูลที่ใช้ซ้ าได้ (Reusable module) ประหยัดเวลา
การเขียนโปรแกรมโดยไม่ต้องเริ่มเขียนเองใหม่ทุกครั้ง และช่วยให้การดูแลรักษาโปรแกรมได้ง่ายขึ้น
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โดยแยกส่วนข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนได้  (Customize) ออกจากโปรแกรม เช่น มีส่วนการตั้งค่า  
(Config file) อยู่นอกโปรแกรม ซึ่งท าให้โปรแกรมที่เขียนครั้งเดียว สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้หลาย
สาขาโดยการเปลี่ยนค่าในไฟล์การต้ังค่าได้ตามการใช้งาน เป็นต้น 
    OAM เป็น  Application Framework ที่ ช่ วยในการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ที่ใช้ความรู้ในการตัดสินใจ (knowledge-based application) ได้ง่ายยิ่งขึ้น ลดเวลาพัฒนา 
โดยมิจ าเป็นต้องเขียนโปรแกรมในการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ ผู้พัฒนาเพียงเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่เข้า
กับโครงสร้างข้อมูลแบบออนโทโลยี (ontology) เท่านั้น ก็จะสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ส าเร็จรูป 
(application template) ในการเข้าถึงข้อมูลได้ ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่ งในปัจจุบัน OAM 
Framework สนับสนุนโปรแกรมประยุกต์ในแบบของ ระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมาย (Semantic 
Search system) ระบบแนะน าข้อมูล (Recommender system) เป็นหลัก ดังภาพที ่8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 แนวคิดของ Application Framework เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของออนโทโลยี 
ที่มา: ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย, “ซอฟต์แวร์จัดการโปรแกรม
ประยุกต์ฐานความรู้ออนโทโลยี (OAM Framework),” (2555). 
 
   7.2.3 เทคโนโลยีที่ใช ้
    OAM Framework ได้น าซอฟต์แวร์ส าหรับการประมวลผลข้อมูลตาม
มาตรฐานเว็บเชิงความหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาบูรณาการการท างานกันภายใต้ Application 
Framework ที่ก าหนดขึ้น ซอฟต์แวร์หลักที่ใช้งาน ได้แก ่
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    1) Apache Jena เป็น Java Framework ส าหรับการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ของเว็บเชิงความหมาย 
    2) D2RQ เป็นซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วยภาษาส าหรับการแปลงข้อมูล
ระหว่างโครงสร้างข้อมูลของฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (relational database schema) กับข้อมูลใน
แบบของออนโทโลยีตามมาตรฐาน OWL และ RDF Schema ที่พัฒนาขึ้นโดย University of Berlin 
ประเทศเยอรมัน 
    3) Apache Jena TDB เป็นซอฟต์แวร์การจัดการฐานข้อมูลชนิด RDF 
(RDF database management system) ที่รองรับการจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล RDF ด้วยภาษา 
SPARQL ผ่าน Jena API และ Jena Fuseki (เป็นส่วนหนึ่งของ Apache Jena) 
    4) Apache Jena Inference Engine เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับประมวลผล
เชิงอนุมานตามข้อมูลฐานกฎ (Rule-based Inference Engine) ที่ ใช้ส าหรับข้อมูลชนิด RDF  
(เป็นส่วนหนึ่งของ Apache Jena) 
    ซึ่ง OAM Framework จะช่วยให้นักพัฒนาไม่จ าเป็นต้องมีทักษะในการ
เขียนโปรแกรมติดต่อกับซอฟต์แวร์เหล่านี้ด้วยตนเอง และไม่จ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน 
RDF, SPARQL, OWL แต่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์เหล่านี้ผ่านการตั้งค่าในส่วนต่างของ OAM 
Framework ดังภาพที ่9 

 

ภาพที่ 9 การเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของเว็บเชิงความหมาย 
ที่มา: ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย, “ซอฟต์แวร์จัดการโปรแกรม
ประยุกต์ฐานความรู้ออนโทโลยี (OAM Framework),” (2555). 
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   7.2.4 องค์ประกอบของระบบ 
    OAM ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 
    1 ) ส่ ว น จั ด ก ารข้ อ มู ล จ าก ฐ าน ข้ อ มู ล ผู้ ใช้  (Data Management 
Component) เป็นส่วนที่ท าหน้าที่แปลงข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ใช้ให้อยู่ในแบบ RDF โดยมีโครงสร้าง
ตามออนโทโลยีของโดเมนที่ก าหนด (Domain Ontology) โดยการท างานในระดับโมเดลจะประกอบ
ไปด้วยการก าหนดตั้งค่า 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนตั้งค่าการแปลงโครงสร้างข้อมูล (Schema mapping) 
และส่วนตั้งค่าการแปลงค าศัพท์ (Vocabulary mapping) ที่อิงกับออนโทโลยี 
    2 ) ส่ วนจั ดการข้ อมู ลค าแนะน า (Recommendation Management 
Component) เป็นส่วนจัดการข้อมูลฐานกฎเพ่ือใช้ในการสร้างค าแนะน าข้อมูล (Recommendation 
Rules) 
    3 ) ส่ ว น จั ด ก า ร โป รแ ก รม ป ระ ยุ ก ต์  (Application Management 
Component) เป็นส่วนของแม่แบบโปรแกรมประยุกต์ (Application Template) ที่จัดเตรียมไว้ 
โดยผู้ใช้สามารถก าหนดเฉพาะในส่วนการตั้งค่า (Application configuration) ประโยชน์ของ 
Application Template ที่ส าคัญคือ ช่วยให้นักวิจัยสามารถใช้ในการท าต้นแบบอย่างรวดเร็ว (rapid 
prototyping) โดยหลังจากขั้นตอนนี้แล้ว นักวิจัยสามารถใช้ OAM API ในการพัฒนาต่อยอด 
Application Template ให้เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีความซับซ้อนมากย่ิงขึ้นได้ 
    โดยแนวทางการออกแบบแบ่งเป็นล าดับชั้น (layer) ของการท างานเพื่อให้
ระบบมีความยืดหยุ่น สะดวกต่อการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ โดยแต่ละล าดับชั้นมีหน้าที่ดังน้ี 
    - ระดับโมเดล (Model layer) เป็นส่วนของโครงสร้างข้อมูลการตั้งค่า 
(Config) ที่ไม่ขึ้นกับซอฟต์แวร์ที่อยู่ในระดับพื้นฐาน (Infrastructure layer) ที่จะมารองรับ จึงท าให้มี
ความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยจะต้องพัฒนาส่วนแปลงข้อมูลระหว่างโมเดลกับแต่ละซอฟต์แวร์ที่อยู่ใน
ระดับฐาน (Wrapper layer) 
    - ระดับตัวควบคุม (Controller layer) เป็นส่วนที่เชื่อมโยงข้อมูลและการ
ท างานในส่วนโมเดลของแต่ละส่วนของระบบให้สามารถท างานร่วมกันได้ รวมถึงการออกแบบเป็น 
OAM API เพื่อให้ส่วนของโปรแกรมเครื่องมือและโปรแกรมประยุกต์สามารถเชื่อมต่อเพื่อให้ผู้ใช้
สามารถจัดการข้อมูลภายในระบบได้ 
    - ระดับส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (UI layer) เป็นส่วนที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้
สามารถจัดการข้อมูลการตั้งค่าและใช้งานข้อมูลภายในระบบผ่านตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ 
(Application Template) หรือ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใหม่เอง (customized application) โดยการ
พัฒนา UI ดังกล่าวจะเรียกใช้ฟังก์ชันการจัดการผ่าน OAM API ดังมีรายละเอียดแสดงในภาพที่ 10 
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ภาพที่ 10 ภาพรวมแพลตฟอร์มสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกตข์องออนโทโลยี 
ที่มา: ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย, “ซอฟต์แวร์จัดการโปรแกรม
ประยุกต์ฐานความรู้ออนโทโลยี (OAM Framework),” (2555). 
 
การพัฒนาระบบ 
 โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2560) ได้อธิบายถึงการพัฒนาระบบ ตามวงจรการพัฒนาระบบ 

(Systems Development Life Cycle: SDLC) แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน สามารถสรุปกิจกรรมไดด้ังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11 วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) 
ที่มา: โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. “การวิเคราะห์และออกแบบระบบ” (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2560) 
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  (1) การวางแผนโครงการ (Project Planning) 
   กิจกรรมในระยะการวางแผนโครงการ ได้แก่ ก าหนดปัญหา ก าหนดเวลา
โครงการ ยืนยันความเป็นไปได้ของโครงการ จัดตั้งทีมงาน และด าเนินโครงการ 
  (2) การวิเคราะห์ (Analysis) 
   กิจกรรมในระยะการวิเคราะห์ ได้แก่ วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน รวบรวมข้อมูล
และความต้องการต่าง ๆ แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นข้อก าหนด น าข้อก าหนดมาพัฒนาเป็น  
ความต้องการของระบบใหม่  สร้างแบบจ าลองกระบวนการ (Data Flow Diagram : DFD)  
สร้างแบบจ าลองข้อมูล (Entity Relationship Diagram : ERD) และรวบรวมเอกสารที่สร้างขึ้นมา
จัดท าเป็นข้อเสนอระบบ แล้วยื่นต่อคณะกรรมการหรือผู้มีอ านาจตัดสินใจเพื่อลงนามอนุมัติโครงการ 
  (3) การออกแบบ (Design) 
   กิจกรรมในระยะการออกแบบ ได้แก่ จัดหาระบบ ออกแบบสถาปัตยกรรมของ
ระบบ ออกแบบเอาต์พุตและยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ ออกแบบฐานข้อมูล สร้างต้นแบบ และออกแบบ
โปรแกรม 
  (4) การน าไปใช้ (Implementation Phase) 
   กิจกรรมในระยะการน าไปใช้ ได้แก่  สร้างส่วนประกอบของซอฟต์แวร์  
ตรวจความถูกต้องของโปรแกรมและทดสอบระบบ แปลงข้อมูล ติดตั้งระบบ จัดท าเอกสารระบบ 
ฝึกอบรมและสนับสนุนงานผู้ใช้ ทบทวนและประเมินผลระบบภายหลังการติดตั้ง 
  (5) การบ ารุงรักษา (Maintenance) 
   กิจกรรมในระยะการบ ารุงรักษา ได้แก่ บ ารุงรักษาระบบ เพิ่มเติมคุณสมบัติ 
ใหม่ ๆ ให้กับระบบ และสนับสนุนงานผู้ใช้ 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. งานวิจัยในประเทศ 
  สุชาดา สายสิทธิ์ (2556) ท าการพัฒนาต้นแบบออนโทโลยีเพื่อค้นคืนสารสนเทศ
ด้านงานบริการการศึกษา กรณีศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพัฒนาต้นแบบออนโทโลยีเพื่อค้นคืนสารสนเทศด้านงานบริการการศึกษา 
และทดลองใช้ต้นแบบออนโทโลยีกับระบบค้นคืนสารสนเทศด้านงานบริการการศึกษา พร้อมประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้งาน แบ่งการวิจัยเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการพัฒนาต้นแบบออนโทโลยี โดยพัฒนา
ขอบเขตแนวคิดตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าไปสร้างต้นแบบออนโทโลยี ประกอบด้วยคลาส
และสับคลาส จ านวน 25 คลาส และคุณสมบัติจ านวน 36 คุณสมบัติ เพื่อรองรับการสืบค้น
สารสนเทศในขอบเขตหลักสูตร ค าร้อง ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ และการรับสมัครสอบคัดเลือก 
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ใช้โปรแกรม Hozo-Ontology Editor ในการพัฒนา และส่วนการทดลองใช้ต้นแบบออนโทโลยีกับ
ระบบค้นคืนสารสนเทศด้านงานบริการการศึกษา ซึ่ งพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา 
PHP จากการพัฒนาระบบท าให้ได้ต้นแบบออนโทโลยีเพื่อค้นคืนสารสนเทศด้านงานบริการการศึกษา 
กรณีศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลากร เมื่อน ามาบูรณา
การร่วมกับระบบค้นคืนสารสนเทศด้านงานบริการการศึกษา สามารถค้นคืนสารสนเทศด้าน  
งานบริการการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ มีความพึงพอใจต่อระบบ
ในระดับมาก 
  ชูชาติ ป้อมอาษา (2554) ได้พัฒนาระบบสืบค้นเชิงความหมายโดยวิธีออนโทโลยี : 
กรณีศึกษาผลงานทางวิชาการของข้าราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบ
สืบค้นเชิงความหมายโดยวิธีออนโทโลยี แสดงผลจากการสืบค้นด้วยกราฟ ศึกษาจากผลงานวิชาการ
ของข้าราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร ออกแบบการด าเนินการวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การทดลองใช้  
และการประเมินผล สร้างเครือขายของค า หาความสัมพันธ์ของข้อมูล ให้สามารถด าเนินการสืบค้นได้ 
2 รูป แบบ  คื อ  การสื บค้ นแบบ  Normal Search และการสื บคนแบบ  Semantic Search  
โดยแสดงผลการสืบค้นด้วยกราฟ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลและของนักวิจัย เครื่องมือส าหรับ
พัฒนาระบบ ได้แก่ภาษา JSP และ ใช้  Hozo-Ontology Editor และ Java InfoVis Toolkit  
ส่วนการประเมินผลใชค่าความแม่นย าโดยใช้ตัวอย่างทดลอง 30 ค า ซึ่งได้ผลลัพธ์ในระดับดีและ
ประเมินความพึงพอใจของผูใช้ระบบ 10 คน ได้ผลการประเมินในระดับพอใจมาก 
  นาถธิชา เกษรพันธ์ (2554) ท าการพัฒนาออนโทโลยีส าหรับระบบให้ค าแนะน า
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญตามหัวข้องานวิจัยของนักศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาออนโทโลยีส าหรับ
ระบบให้ค าแนะน า อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญตามหัวข้องานวิจัย โดยศึกษาจากข้อมูลและองค์ความรู้ของ
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประจ าส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด าเนินการพัฒนาระบบ 
ให้มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามการจัดกลุ่มข้อมูล ซึ่งระบบมีส่วนในการเข้าถึงและแบ่งปันความรู้  
จากการเชื่อมโยงข้อมูลในฐานข้อมูลเข้ากับฐานความรู้ (Database-Ontology) ด้วยการใช้มาตราฐาน
เว็บเชิงความหมาย (Semantic Web Standards) ซึ่งระบบสนับสนุนส่วนติดต่อผู้ใช้ 2 รูปแบบคือ 
ส่วนผู้ใช้งานโดยผู้ใช้ประโยชน์จากความรู้ของระบบ (Knowledge consumer interface) และส่วน
ที่ใช้งานโดยผู้ให้ความรู้แก่ระบบ (Knowledge producer interface) พบว่า ผู้ใช้งานระบบพึงพอใจ
กับการแนะน าผู้เช่ียวชาญได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
  โสภิตา พรหมเกษ (2553) ได้พัฒนาระบบค้นคืนงานวิจัยโดยใช้โครงสรางออนโทโลยี 
ท าการประเมินประสิทธิภาพของระบบและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบค้นคืนงานวิจัย 
โดยออกแบบการด าเนินการวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
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การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ ติดตั้ ง ประเมินผล  
และการจัดท าเอกสารงานวิจัย ระบบที่พัฒนาสามารถรองรับการท างานของผู้ใช 3 กลุม ได้แก่  
ผูดูแลระบบ บุคคลทั่วไป และนักวิจัย ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นคืนข้อมูลงานวิจัย ได 3 รูปแบบ คือ  
การคนคืนด้วยค าส าคัญ การคนคืนขั้นสูงโดยใช้ตรรกะส าหรับเชื่อมค าส าคัญ และการค้นคืน 
จากโครงสร้างออนโทโลยีที่พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Hozo-Ontology Editor บรรยายความสัมพันธ์
ของข้อมูลตามแนวคิดออนโทโลยี และน าเสนอโครงสร้างของข้อมูลในรูปแบบ XML ท าการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบด้วยวิธีทดสอบแบบ Black-Box Testing โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน คือ 
ประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 คน และประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ จ านวน 30 คน ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบในภาพรวม 
อยู่ในระดับดีมาก และผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับด ี
  รวิกานต์ ปัณณะรัส (2552) ศึกษาการประยุกต์เว็บเชิงความหมายในการสืบค้น
ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย โดยท าการสร้างออนโทโลยีจ าแนกทักษะเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 
ทักษะความเชี่ยวชาญของนักวิจัย และได้ท าการพัฒนาระบบสืบค้นความเชี่ยวชาญของนักวิจัยทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยจ าแนกการสืบค้นข้อมูลตามประวัติข้อมูลนักวิจัย  
และประวัติผลงานงานวิจัยที่แสดงข้อมูลทักษะความเชี่ยวชาญ ระบบสืบค้นความเชี่ยวชาญ 
จะพิจารณาจากการจับคู่ เพื่อค้นหานักวิจัยที่มีทักษะสอดคล้องกับทักษะที่ก าหนดในคิวรี ผู้ใช้สามารถ
สืบค้นได้ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบ Exact Match ซึ่งระบบจะพิจารณาผลลัพธ์ซึ่งมีทักษะตรงกับ
ค าค้นที่ก าหนดอย่างแม่นย า และแบบ Flexible Match ระบบจะพิจารณาผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องจาก
ความสัมพันธ์ของค าที่แสดงถึงทักษะกับค าค้นที่ก าหนดในคิวรี เช่น ค าที่แสดงถึงทักษะอาจเป็น 
Specialised Concept หรือ Generalised Concept ของค าค้นที่ก าหนดในคิวรี และระบบมีการ
จัดล าดับผลลัพธ์ซึ่งแสดงนักวิจัย ที่อาจมีความเชี่ยวชาญจากมากไปหาน้อย และเป็นนักวิจัยที่มี 
ความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับค าค้นที่ก าหนดในคิวรี จากการประเมินผลระบบงานด้วยการวิเคราะห์
ความแม่นย าในการสืบค้น ท าให้ทราบค่าเฉลี่ยของความแม่นย าอยู่ที่ 0.72 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวทาง
ที่น ามาใช้ในการด าเนินงานนี้ ท าให้ระบบการสืบค้นความเช่ียวชาญมีประสิทธิภาพในระดับด ี
 2. งานวิจัยต่างประเทศ 
  Wei (2010) ศึกษาการวิจัยและการประยุกต์ใช้ส่วนต่อประสานตามความต้องการ
ของผู้ใช้ด้วยออนโทโลยี โดยการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันทันทีของส่วนต่อประสานระหว่างผู้ใช้งานกับ
แอปพลิเคชัน เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ช่วยให้ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ใช้งานได้สัมพันธ์กัน จึงจ าเป็นต้องพัฒนาส่วนต่อประสานที่เน้นผู้ใช้งานเป็นส าคัญ ฟังก์ชันการใช้งาน
ในทุกอุปกรณ์มักจะออกแบบส่วนต่อประสานให้มีรูปแบบเหมือนกัน การจัดวางและแสดงส่วนต่าง ๆ 
จะแตกต่างกันไปตามการออกแบบส่วนต่อประสานแบบกราฟิกของผู้จ าหน่าย ผู้ใช้จึงต้องปรับการใช้
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ให้เข้ากับส่วนต่อประสานที่ต่างกันในแต่ละอุปกรณ์ การพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้สิ่งแรกที่ต้องท า 
คือการให้ผู้ใช้ปรับแต่งส่วนต่อประสานของตนเอง และพัฒนาส าหรับผู้ ใช้ให้หลากหลาย จุดประสงค์
หลักคือการพัฒนาระบบส่วนต่อประสานส าหรับผู้ใช้แบบก าหนดเองในลักษณะที่หลากหลาย ดังนั้น
ผู้ใช้จึงสามารถก าหนดฟังก์ชันได้เฉพาะบุคคล ใช้ในอุปกรณ์ชนิดเดียวกัน ส่วนวิธีการรวมฟังก์ชัน
โดเมนปฏิสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชัน และความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันกับส่วนต่อประสานส าหรับผู้ใช้ 
เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการออกแบบส่วนต่อประสานจะเลือกออกแบบตามฟังก์ชัน เมื่อเปรียบเทียบ
ค าอธิบายจะเลือกเทคนิคโครงสร้างออนโทโลยี เพื่อรวมฟังก์ชันโดเมน มีการก าหนดค าจ ากัดความ
ฟังก์ชันแบบรวมไว้ในออนโทโลยีโครงสร้างเดียวกัน มิฉะนั้นส่วนต่อประสานจะถูกสร้างขึ้นเพื่อระบุ
ฟังก์ชันที่ผู้ขายรายอื่นจัดเตรียม สุดท้ายวิธีการช่วยผู้ใช้งานเลือกอุปกรณ์ที่ เหมาะสมโดยใช้
ความสัมพันธ์ของส่วนต่อประสานออนโทโลยี ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่อประสานและ
ออนโทโลยี แสดงวิธีการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ถูกต้อง โดยพัฒนาด้วย Microsoft Visual Studio 2005 
จากการทดสอบสามารถใช้งานได้ตามฟังก์ชันที่ปรับแต่ง รองรับผู้ใช้งานได้หลากหลาย 
  Cheng (2011) วิจัยเกี่ยวกับออนโทโลยีจากเทคโนโลยีการสกัดสารสนเทศบนเว็บ 
จากความนิยมของคอมพิวเตอร์และการเติบโตอย่างรวดเร็วของเวิลด์ไวด์เว็บ มีส่วนท าให้เกิด
กระบวนการในการสกัดสารสนเทศ เพื่อดึงสารสนเทศจากเอกสารจ านวนมากที่มีลักษณะแตกต่างกัน
บนเว็บ แล้วแปลงเป็นสารสนเทศที่มีโครงสร้างอย่างชัดเจน เพื่อสนองความต้องการสารสนเทศและ
แบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน หลายปีที่ผ่านมาการพัฒนาออนโทโลยี เป็นเรื่องใหม่ส าหรับการค้นคว้าวิจัย
เกี่ยวกับการสกัดสารสนเทศบนเว็บ นักวิจัยท าการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ออนโทโลยี  
กับการสกัดสารสนเทศ มุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานออนโทโลยี งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับ  
การวิเคราะห์คุณลักษณะพื้นฐาน และผลสัมฤทธิ์ในการสกัดสารสนเทศด้วยทฤษฎีออนโทโลยี  
โดยท าการศึกษาเกี่ยวกับการสกัดสารสนเทศบนเว็บด้วยออนโทโลยี ประกอบด้วย 1) ศึกษาทฤษฎี
พื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูล และแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับออนโทโลยี การน าเสนอรูปแบบ  
ออนโทโลยีเชิงการสกัด เพื่อให้สามารถรับมือกับสารสนเทศที่มีอยู่ในเว็บเพจ ท าการจ าแนกประเภท
ของคุณสมบัติในออนโทโลยี ก าหนดโครงสร้างออนโทโลยีของข้อมูล และระบุข้อมูลสิ่งที่อธิบายใน
หน้าเว็บ 2) ก าหนดกรอบการท างานของระบบโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบแยกส่วน เพื่อให้ได้ฟังก์ชัน
การท างานที่สมบูรณ์ตามกรอบการท างานโดยรวมของระบบที่วางไว้ 3) สกัดสารสนเทศบนเว็บ 
ออนโทโลยี ตามฟังก์ชันของระบบ เริ่มจากสร้างขอบเขตของออนโทโลยี เน้นการสกัดข้อมูลเพื่อเป็น
ต้นแบบ และสร้างต้นแบบข้อมูลโดยการวิเคราะห์โครงสร้างตามขอบเขตที่ตั้งไว้และแปลงข้อมูลให้อยู่
ในรูปแบบของ RDF 4) การทดสอบระบบโดยการเปรียบเทียบเนื้อหาบางส่วนจากเว็บไซต์เกี่ยวกับ
หนังสือและยานพาหนะ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบมีความถูกต้องแม่นย ามากขึ้นและ
ประสิทธิภาพการท างานที่ดีขึ้น  



 

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้นงานวิจัย 
กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้นงานวิจัย กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งผู้วิจัยออกแบบวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี ้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 4. วิธีการประเมินผล 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการที่ เป็นอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา จ านวน 915 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา และบรรณารักษ์สังกัดงานวิทยพัฒนา ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) แบ่งออกเป็น กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
10 คน เป็นผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ความต้องการต่อการใช้งานเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้น
งานวิจัย และกลุ่มตัวอย่างจ านวน 32 คน เป็นผู้ใช้ระบบและตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
เว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้นงานวิจัย 
 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาต้นแบบออนโทโลยี 
   1.1 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาโครงสร้างออนโทโลยี ได้แก่ โปรแกรม Hozo-
Ontology Editor โ ป ร แ ก ร ม  OAM (Ontology Application Management Framework)  
และโปรแกรมระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมาย (Semantic Search System: SOS) 
  1.2 แบบประเมินต้นแบบออนโทโลยี เพื่ อการสืบค้นงานวิจัย กรณี ศึกษา :  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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 2. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บเชิงความหมาย 
  2.2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาเว็บเชิงความหมาย ประกอบด้วย 
โปรแกรมจ าลองเว็บเซิร์ฟเวอร ์AppServ (Version 8.6.0) โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล Navicat 
for MySQL (Version 8.2.20) และใช้ภาษา PHP พัฒนาเว็บในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน 
  2.2 แบบสัมภาษณ์ความต้องการต่อการใช้งานเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้น
งานวิจัย กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  2.3 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้นงานวิจัย 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บเชิงความหมาย 
  3.1 แบบประเมินความสอดคล้องข้อค าถามของเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้น
งานวิจัย 
  3.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้น
งานวิจัย กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ขั้นตอนการด าเนนิการวิจัย 
 1. การพัฒนาออนโทโลยีส าหรับสืบค้นงานวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาออนโทโลยีส าหรับสืบค้นงานวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1.1 การสร้างแบบประเมินเนื้อหาของออนโทโลยี เพื่อให้ผู เชี่ยวชาญประเมินความ
สอดคล้องระหว่างแนวคิดที่ศึกษากับเนื้อหาของออนโทโลยีเพื่อการสืบค้นงานวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
   1) ศึกษาขอบเขตด้านข้อมูลของงานวิจัยของอาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555-2559 จ านวนทั้งสิ้น 408 ชื่อเรื่อง  
โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   2) ศึกษาโครงสรางความสัมพันธ์ของข้อมูลงานวิจัย และรูปแบบการจัดเก็บ
ข้อมูลงานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขตแนวคิดที่จะศึกษา 
   3) วิเคราะห์จัดหมวดหมู่ความสัมพันธ์ของข้อมูลงานวิจัย เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการก าหนดกรอบแนวคิดต้นแบบออนโทโลยี  และรูปแบบในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย  
สามารถจ าแนกหมวดหมู่ของข้อมูลงานวิจัยออกเป็น ปีที่ได้รับทุนอุดหนุน  ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
สาขาวิชาที่ผู้วิจัยสังกัด คณะที่ผู้วิจัยสังกัด ชื่อผู้วิจัยร่วม สาขาวิชาที่ผู้วิจัยร่วมสังกัด คณะที่ผู้วิจัยร่วม
สังกัด ปีที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ ค าส าคัญ ซึ่งข้อมูลงานวิจัยและค าส าคัญที่ได้นั้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ตามหลัก
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยพิจารณาจากชื่อเรื่อง  เนื้อหา และบทคัดย่อของ
งานวิจัยเป็นหลัก 
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   4) สร้างแบบประเมินต้นแบบออนโทโลยีเพื่อการสืบค้นงานวิจัย กรณีศึกษา : 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   5) น าแบบประเมินต้นแบบออนโทโลยีที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมของข้อค าถามและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
   6) น าแบบประเมินต้นแบบออนโทโลยีที่ ปรับปรุงแก้ ไขเรียบร้อยแล้ว 
ให้ผู้ เชี่ยวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจประเมินเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือและความสอดคล้องของเนื้อหาตาม
วิธี IOC (Index of Item Objective Congruence) จากนั้นปรับแก้ไขต้นแบบออนโทโลยีตามผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้ เชี่ยวชาญที่ เสนอให้ปรับแก้หมวดหมู่ข้อมูลงานวิจัยออกเป็น  
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย สาขาวิชา คณะวิชา ปีที่วิจัย ค าส าคัญ 
  1.2 การสร้างต้นแบบออนโทโลยีเพื่อการสืบค้นงานวิจั ย กรณีศึกษา : คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
   1) ผู้วิจัยได้ออกแบบออนโทโลยีตามเนื้อหาที่ได้รับการประเมินและปรับแก้จาก
ผู้เชี่ยวชาญ โดยออกแบบตามกระบวนการพัฒนาออนโทโลยี (Ontology Life Cycle) ทั้งหมด  
7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
    ขั้นตอนที่  1 : Determine Scope เป็นการก าหนดขอบเขตแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับการสืบค้นงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ว่าต้องการศึกษาในขอบเขตของข้อมูลงานวิจัยในส่วนใดบ้าง ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะมีขอบเขตเกี่ยวกับ
การสืบค้นงานวิจัยของอาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น โดยก าหนดหมวดหมู่
ข้อมูลงานวิจัยเฉพาะ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย สาขาวิชา คณะวิชา ปีที่วิจัย ค าส าคัญ 
    ขั้นตอนที่ 2 : Consider Reuse เป็นการพิจารณาข้อมูลและออนโทโลยีที่มี
อยู่แล้วมาปรับใช้ เพื่อลดเวลาในการพัฒนาออนโทโลยี จากการศึกษาระบบงานเดิมพบว่า  
ไม่มีต้นแบบออนโทโลยี จึงต้องท าการพัฒนาขึ้นมาใหม่ 
    ขั้นตอนที่ 3 : Enumerate Terms เป็นการพิจารณาถึงรายละเอียดว่าใน
แต่ละแนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลงานวิจัยที่ท าการศึกษานั้น มีรายละเอียดเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง 
    ขั้นตอนที่  4 : Define Classes ก าหนดแนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลงานวิจัย
ทั้งหมดให้อยู่ในรูปคลาส สับคลาส  
    ขั้นตอนที่ 5 : Define Properties ก าหนดคุณสมบัติของคลาสแต่ละคลาส
ว่าประกอบไปด้วย  Datatype Properties และ Object Properties ใดบ้ างโดยในส่ วนของ 
Datatype Properties ต้องระบุชนิดของข้อมูล เช่น String และ Integer เป็นต้น 
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    ขั้นตอนที่ 6 : Define Constraint การก าหนดเงื่อนไขของคลาส สับคลาส
และคุณสมบัติต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือมีลักษณะการเรียกใช้ข้อมูลอย่างไร  เช่น Is-A, 
Attribute-Of และ Part-Of เป็นต้น 
    ขั้นตอนที่ 7 : Create Instants เป็นการก าหนดค่าตัวแทนของข้อมูลหรือ
ตัวอย่างของข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นจากคลาส สับคลาสและคุณสมบัติต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตที่ศึกษา
ทั้งหมด 
  จากกระบวนการออกแบบออนโทโลยีตามกระบวนการพัฒนาทั้ง 7 ขั้นตอนข้างต้น 
เมื่อน ามาใช้ในการออกแบบต้นแบบออนโทโลยีเพื่อการสืบค้นงานวิจัย  กรณีศึกษา : คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถก าหนดคลาส สับคลาส 
คุณสมบัติ เงื่อนไขความสัมพันธ์ และตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น ได้ดังตารางที่ 1-5 
 
ตารางที่ 1 รายละเอียดของคลาสข้อมลูงานวิจัย 
 

เงื่อนไขและความสัมพนัธ ์ ตัวอย่างข้อมลู คุณสมบัต ิ

Part-of - ชื่อผู้วิจัย 
- สาขาวิชา 
- คณะวิชา 
- รายการค าส าคัญ 

Object Properties 

Attribute-of - รหัสงานวิจัย 
- ปีที่วิจัย 
- ชื่องานวิจัย 
- เอกสารฉบับเต็ม 

Datatype Properties 
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ตารางที่ 2 รายละเอียดของคลาสชื่อผู้วิจัย 
 

เงื่อนไขและความสัมพนัธ ์ ตัวอย่างข้อมลู คุณสมบัต ิ

Part-of - ข้อมลูงานวิจัย Object Properties 

Attribute-of - รหัสผู้วิจัย 
- ชื่อผู้วิจัย 

Datatype Properties 

Is-A - รายช่ือผู้วิจัย  
(จ านวน 101 รายการ) 

Sub Class 

 
ตารางที่ 3 รายละเอียดของคลาสสาขาวิชา 
 

เงื่อนไขและความสัมพนัธ ์ ตัวอย่างข้อมลู คุณสมบัต ิ

Part-of - ข้อมลูงานวิจัย Object Properties 

Attribute-of - รหัสสาขาวิชา 
- ชื่อสาขาวิชา 

Datatype Properties 

Is-A สาขาวิชา ได้แก่ 
- เทคโนโลยีชีวภาพ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- คหกรรมศาสตร์ 
- คณิตศาสตร์สารสนเทศ 
- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- ฟิสิกส์ประยุกต์ 
- เคมี 
- วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
- จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
- ชีววิทยา 
- สถิติประยุกต์ 
- อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 
- นิติวิทยาศาสตร์ 

Sub Class 
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ตารางที่ 4 รายละเอียดของคลาสคณะวิชา 
 

เงื่อนไขและความสัมพนัธ ์ ตัวอย่างข้อมลู คุณสมบัต ิ

Part-of - ข้อมลูงานวิจัย Object Properties 

Attribute-of - รหัสคณะวิชา 
- ชื่อคณะวิชา 

Datatype Properties 

Is-A - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Sub Class 

 
ตารางที่ 5 รายละเอียดของคลาสค าส าคญั 
 

 
  1.3 การสร้างแบบจ าลองออนโทโลยีระดับแนวคิด (Conceptual Level) 
   ผู้วิจัยได้พัฒนาต้นแบบออนโทโลยีเพื่อการสืบค้นงานวิจัย  กรณีศึกษา :  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พัฒนาขึ้นตามขอบเขตแนวคิดตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ แล้วสร้างแบบจ าลองออนโทโลยีระดับแนวคิด  (Conceptual Level)  
ซึ่งแสดงให้เห็นโครงสร้างและความสัมพันธ์ของออนโทโลยีในภาพรวม ที่ประกอบไปด้วยขอบเขต
แนวคิดหลัก (Class) แนวคิดย่อย (Sub Class) คุณสมบัติของแนวคิด (Properties) เงื่อนไขและ
ความสัมพันธ์ของแนวคิด (Constraint) เป็นต้น ดังภาพที่ 12 
 
 
 
 

เงื่อนไขและความสัมพนัธ ์ ตัวอย่างข้อมลู คุณสมบัต ิ

Part-of - ข้อมลูงานวิจัย Object Properties 

Attribute-of - รหัสค าส าคญั 
- ชื่อรายการค าส าคัญ 

Datatype Properties 

Is-A - รายการค าส าคัญ 
(จ านวน 398 รายการ) 

Sub Class 
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ภาพที่ 12 แบบจ าลองออนโทโลยีระดับแนวคิด (Conceptual Level) 
 

   จากภาพที่ 12 แบบจ าลองออนโทโลยีระดับแนวคิด (Conceptual Level)  
เพื่อการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา ประกอบไปด้วยคลาสจ านวนทั้งหมด 520 คลาส จ าแนกเป็นคลาสหลัก 1 คลาส  
คือ ข้อมูลงานวิจัย คลาสที่ท าหน้าที่ เป็นคุณสมบัติหรือองค์ประกอบของคลาสอื่นๆ  (Object 
Properties) มีเงื่อนไขความสัมพันธ์แบบ Part-of จ านวน 4 คลาส คือ ชื่อผู้วิจัย สาขาวิชา คณะวิชา 
และค าส าคัญ ส าหรับคลาสที่เหลือเป็นสับคลาส มีเงื่อนไขความสัมพันธ์แบบ Is-A จ านวน 515 คลาส 
และยังมีคุณสมบัติของข้อมูล (Datatype Properties) ซึ่งเป็นรายละเอียดของข้อมูลที่ใช้เป็นหัวข้อ 
ในการสืบค้นข้อมูล มีเงื่อนไขความสัมพันธ์แบบ Attribute-of จ านวน 12 คุณสมบัต ิ
  1.4 การสร้างต้นแบบออนโทโลยี โดยน าแบบจ าลองออนโทโลยีระดับแนวคิด 
(Conceptual Level) ที่ได้แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้วน ามาสร้างต้นแบบออนโทโลยี 
ด้วยโปรแกรม Hozo-Ontology Editor ดังภาพที่ 13 
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  1.5 การแปลงต้นแบบออนโทโลยี ให้ อยู่ ในรูปแบบมาตรฐาน OWL (Web 
Ontology Language) 
   หลังจากสร้างต้นแบบออนโทโลยีเพื่อการสืบค้นงานวิจัยแล้ว ก่อนน าไปใช้งาน
ร่วมระบบฐานข้อมูลงานวิจัย จะต้องแปลงให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน OWL (Web Ontology 
Language) เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างต้นแบบออนโทโลยีเข้ากับระบบฐานข้อมูล
งานวิจัย  MySQL โดยเชื่อมโยงผ่าน โปรแกรม  OAM (Ontology Application Management 
Framework) ไดด้ังภาพที่ 14 

ภาพที่ 14 ต้นแบบออนโทโลยีในรูปแบบมาตรฐาน OWL (Web Ontology Language) 
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 จากกระบวนการพัฒนาต้นแบบออนโทโลยีเพื่อการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย กรณีศึกษา : 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถสรุปกระบวนการทั้งหมด 
ได้ดังภาพที่ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 15 ขั้นตอนกระบวนการพัฒนาออนโทโลย ี
 
 2. การพัฒนาเว็บเชิงความหมาย 
  2.1 การสร้างแบบสัมภาษณ์ความต้องการต่อการใช้งานเว็บเชิงความหมายส าหรับ
การสืบค้นงานวิจัย โดยใช้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 10 คน 
  2.2 การออกแบบและพัฒนาเว็บเชิงความหมาย ผู้วิจัยได้น าวงจรการพัฒนาระบบ 
(Systems Development Life Cycle: SDLC) มาประยุกต์ใช้กับขั้นตอนการพัฒนาเว็บเชิงความหมาย 
ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1) การวางแผนโครงการ (Project Planning) 
    ผู้วิจัยได้ศึกษาระบบการจัดเก็บและสืบค้นงานวิจัยซึ่งเป็นระบบงานเดิมที่ใช้
งานอยู่ในปัจจุบัน ท าให้ทราบถึงปัญหาการท างานของระบบที่ไม่รองรับการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยให้
ตรงตามต้องการได้ อีกทั้งยังขาดการเชื่อมโยงของค าส าคัญกับงานวิจัย ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (User 
Interface) มีความซับซ้อนและยากต่อการใช้งาน สามารถเปรียบเทียบกับระบบงานใหม่ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบการท างานของระบบสืบค้นงานวจิัย 
 

ระบบงานเดิม ระบบงานใหม ่
- ระบบที่ไม่รองรับการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยให้
ตรงตามต้องการได้  
- ขาดการเชื่อมโยงของค าส าคัญกับงานวิจัย  
- ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface)  
มีความซับซ้อนและยากต่อการใช้งาน 

- มีการเช่ือมโยงข้อมูลในฐานข้อมูลเข้ากับออน
โทโลย ีด้วยมาตราฐานเว็บเชิงความหมาย  
- มีการให้ค าส าคัญที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย 
- สามารถสืบค้นงานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันได ้ด้วยการค้นเป็นล าดับชั้น 
- มีการจ าแนกข้อมูลงานวิจัยตามหมวดหมู่เพื่อ
สะดวกในการสืบค้น 

 
   2) การวิเคราะห์ (Analysis) 
    ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ รวบรวมความต้องการของ
ผู้ใช้งานระบบผ่านการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นอาจารย์สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 10 คน มีความต้องการให้
ระบบสืบค้นงานวิจัยสามารถดาวน์โหลดงานวิจัยฉบับเต็มได้ สามารถสืบค้นงานวิจัยได้จากชื่อเรื่อง 
ชื่อผู้แต่ง ปีที่วิจัย ชื่อคณะหรือสาขาวิชา ค าส าคัญ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานจะต้องท างานสอดคล้อง
ประสานกัน ระบบจะต้องจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลงานวิจัยได้ ทั้งการน าข้อมูลเข้าจะต้องบันทึก แก้ไข
ข้อมูลได้ การแสดงผลลัพธ์การสืบค้นจะต้องได้ผลตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
    ผู้วิจัยได้สรุปกระบวนการท างานของระบบ เป็นแผนภาพกระแสข้อมูล 
(Data Flow Diagram) ซึ่งอธิบายการไหลของข้อมูล การประมวลผล และสภาพแวดล้อมที่อยู่
ภายนอกของระบบสืบค้นงานวิจัย ได้ตามภาพที่ 16-17 

ภาพที่ 16 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0 (DFD Level-0) ของระบบสืบค้นงานวิจัย 
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ภาพที ่17 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที ่1 (DFD Level-1) ของระบบสืบค้นงานวิจัย 
 
    นอกจากนี้ ยังสรุปความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในระบบสืบคืนงานวิจัย  
เป็นแผนภาพจ าลองข้อมูล (Entity Relationship Diagram: ERD) ซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ของ
ฐานข้อมูลงานวิจัยระดับแนวคิด (Conceptual Level) ในรูปแบบสัญลักษณ์ ให้สามารถเข้าใจ 
ได้ง่ายขึ้น ดังภาพที่ 18 
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ภาพที่ 18 แผนภาพจ าลองข้อมูล (ERD) ของระบบสืบคน้งานวิจัย 
 
   3) การออกแบบ (Design) 
    ผู้วิจัยออกแบบระบบโดยใช้ภาษา PHP พัฒนาเว็บเชิงความหมายใน
รูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ทั้งในส่วนของการสืบค้นงานวิจัย ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน โดยจ าลองเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ด้วย AppServ จัดการฐานข้อมูลด้วย Navicat for MySQL และเชื่อมโยงข้อมูลที่จัดเก็บใน
ฐานข้อมูล MySQL เข้ากับต้นแบบออนโทโลยีที่อยู่ในภาษา OWL ด้วยโปรแกรม OAM (Ontology 
Application Management Framework) และใช้โปรแกรมระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมาย 
(Semantic Search System: SOS) ในการสืบค้นข้อมูล สามารถสรุปภาพรวมได้ตามภาพที่ 19 

ภาพที่ 19 ภาพรวมของการพัฒนาเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้นงานวิจัย 
 
    ส าหรับการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน (User Interface) ในส่วน
ของผู้ใช้ระบบงานและผู้ดูแลระบบ ผู้วิจัยได้ออกแบบหน้าจอของผู้ใช้ระบบ ซึ่งมีเมนูตา่ง ๆ คือ 
    - เมนูหน้าแรก เป็นเมนูที่ใช้ส าหรับสืบค้นงานวิจัย โดยแบ่งเป็นการสืบค้น
ขั้นพื้นฐาน (Basic Search) และการค้นหาขั้นสูง (Advanced Search) ดังภาพที่ 20 
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ภาพที่ 20 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอเมนูหน้าแรก 
 
    - เมนู เกี่ ยวกับ เรา เป็น เมนูที่ แสดงข้อมูลรายละเอียด เกี่ ยวกับ เว็บ 
เชิงความหมายส าหรับการสืบค้นงานวิจัย กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังภาพที่ 21 

ภาพที่ 21 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอเมนูเกี่ยวกับเรา 
 
 



  48 

    - เมนูผู้ดูแลระบบ เป็นเมนูที่ต้องตรวจสอบสิทธิก่อนเข้าใช้งาน โดยต้อง
ผู้ใช้งานต้องระบุช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านก่อนใช้งานทุกครั้ง ถ้าข้อมูลถูกต้องระบบจะอนุญาตให้เพิ่ม แก้ไข 
ลบ ข้อมูลงานวิจัย อัพโหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูลได้ ดังภาพที่ 22 

ภาพที่ 22 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอเมนูผู้ดูแลระบบ 
 
    - เมนูติดต่อเรา เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลสถานที่ตั้ง ช่องทางสอบถามข้อมูล 
และส่วนให้ผู้ใช้งานระบบกรอกข้อมูลติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาการใช้งานถึงผู้ดูแลระบบ  
ดังภาพที่ 23 

ภาพที่ 23 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอเมนูติดต่อเรา 
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    - เมนูคู่มือการใช้งาน เป็นเมนูที่แสดงวิธีการใช้งานระบบสืบค้นงานวิจัย 
ส าหรับผู้ใช้งานระบบและผู้ดูแลระบบ ดังภาพที่ 24 

ภาพที่ 24 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอเมนูคู่มือการใช้งาน 
 
   4) การน าไปใช้ (Implementation Phase) 
    หลังพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท าการทดสอบประสิทธิภาพของเว็บ
เชิงความหมาย โดยจ าแนกข้อมูลตามหมวดหมู่ ก าหนดค าค้น จ านวน 10 ค า เพื่อใช้ในการทดสอบ 
รวบรวมข้อมูลและน าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ ด้วยการวัดค่าเรียกคืน (Recall) ค่าความแม่นย า 
(Precision) และวัดประสิทธิภาพโดยรวมด้วยค่า F-Measure หรือผลเฉลี่ยของค่าความแม่นย าและ
ค่าเรียกคืน โดยค่า F-Measure ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ซึ่งอยู่ในระดับดี หากพบจุดบกพร่องหลัง
การทดสอบ ควรปรับปรุงแก้ไข ติดตั้งเว็บเชิงความหมายเมื่อพร้อมใช้งานจริง แนะน าการใช้งาน
เบื้องต้น พร้อมจัดท าคู่มือส าหรับผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ และท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
เว็บเชิงความหมายภายหลังการติดตั้ง เพื่อประเมินความพึงพอใจว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้หรือไม่ และความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับใด 
   5) การบ ารุงรักษา (Maintenance) 
    หลังระบบถูกใช้งานแล้ว เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง  
ควรบ ารุงรักษาให้ใช้งานได้สม่ าเสมอ หมั่นตรวจสอบ ซ่อมแซม แก้ไขส่วนที่ผิดพลาด เพื่อรองรับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป หรือปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น เพื่อป้องกันระบบจากปัญหาอื่น ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต 
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 3. ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บเชิงความหมาย 
  3.1 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้น
งานวิจัย กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา โดยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเนื้อหาให้มีความถูกต้องและน าแบบประเมินฯ ไปให้ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
เพื่ อหาคุณภาพของเครื่องมือ และความสอดคลองของเนื้อหาตามวิธี  IOC (Index of Item 
Objective Congruence) 
  3.2 น าระบบที่พัฒนาไปให้กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นอาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 30 คน และบรรณารักษ์ สังกัดงานวิทยพัฒนา 
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 2 คน ทดลองใช้งานพร้อมตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้นงานวิจัย 
  3.3 รวบรวมข้อมูลทั้ งหมด ไปวิเคราะห เพื่อหาค่าทางสถิติ  น าเสนอผลการ
ด าเนินการวิจัย พร้อมสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
วิธีการประเมนิผล 
 การพัฒนาเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้นงานวิจัย กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวิธีการประเมินผล ดังน้ี 
 1. การประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้เว็บเชิงความหมาย 
  ผู้วิจัยน าระบบที่พัฒนาขึ้น ไปสาธิตพร้อมอธิบายวิธีการใช้แก่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น 
ผู้ใช้งานระบบจริง ท าการทดลองใช้ จนสามารถเข้าใจวิธีการใช้งาน จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้ระบบที่เตรียมไว้ เก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินและน ามา
ค านวณหาค่าสถิติในการวิจัย ประกอบด้วย 
  ตอนที่ 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมินระบบ มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) ค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ 
  ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ ได้แก่ การค้นหา
งานวิจัย การใช้งาน การน าไปใช้ประโยชน์และภาพรวมของระบบ ค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีการแบ่งระดับความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
   5  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
   4  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
   3  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
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   1  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  การวิเคราะห์ข้อมูลมาแปลความหมายของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้  
   ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แปลความได้ว่า มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แปลความได้ว่า มีความพึงพอใจระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แปลความได้ว่า มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แปลความได้ว่า มีความพึงพอใจระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แปลความได้ว่า มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงระบบ มีลักษณะเป็นค าถาม
ปลายเปิด 
 2. วิธีการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
  ท าการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ เพื่อวัดความถูกต้องและแม่นย าในการค้นหา
งานวิจัย ด้วยการเรียกคืน (Recall) ค่าความแม่นย า (Precision) และวัดประสิทธิภาพโดยรวมด้วยค่า 
F-Measure หรือผลการเฉลี่ยของค่าความแม่นย าและค่าเรียกคืน โดยใช้สูตร ดังนี้ (รุจิรา ธรรมสมบัติ 
และทองพูล หีบไธสง, 2552: 887-892) 
 

  ค่าเรียกคืน 

   Recall  = 
จ านวนงานวิจัยที่ค้นได้

จ านวนงานวิจัยทีม่ีทัง้หมดในฐานขอ้มูล
 × 100 

 

  ค่าความแม่นย า 

   Precision = 
จ านวนงานวิจัยที่ค้นได้

จ านวนงานวิจัยทีค่้นเจอทั้งหมด
 × 100 

 

  ค่า F-Measure 

     F − Measure =
2PR

P + R
 

   เมื่อ  P = ค่าความแม่นย า (Precision) 
     R = ค่าเรียกคืน (Recall) 
   

  โดยเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของระบบคือ ค่า  F-Measure ต้องสูงเกิน 
ร้อยละ 80 จึงจะถือว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับดี โดยตรวจสอบความเกี่ยวข้องของ
งานวิจัยที่ได้จากการค้นหาด้วยการเปรียบเทียบกับผลการค้นหา ในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้เลือก
กับผลการค้นหากรณีนั้น ๆ ด้วยการไล่ดูข้อมูลจากฐานข้อมูล จัดท าเป็นกลุ่มข้อมูลเพื่ อใช้ในการ
ตรวจสอบผลการค้นหาว่าตรงกันหรือไม ่
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
  1.1 ค่าร้อยละ 

    สูตร 𝑃 =  
𝑓

𝑛
 × 100 

   เมื่อ 𝑃 คือ ค่าร้อยละ 

    𝑓 คือ ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 

    𝑛 คือ จ านวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง 
 1.2 ค่าเฉลี่ย  

    สูตร X  =  
∑ 𝑓X

𝑛
 

   เมื่อ X คือ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

    𝑓𝑋 คือ ผลคูณระหว่างข้อมูลกับความถี่ของข้อมูลนั้น 

    𝑛 คือ จ านวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง 
 1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    สูตร S. D. =  √∑ 𝑓(X−X)2

𝑛−1
 

   เมื่อ S. D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    X คือ จุดกลางชั้นแต่ละช้ัน 

    X คือ ค่าเฉลี่ย 

    𝑓 คือ ความถี ่

    𝑛 คือ จ านวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง 
 
 2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ  
  โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางข้อค าถามกับวัตถุประสงค ดวยวิธี IOC 
(Index of Item Objective Congruence) จากสูตร คือ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

     IOC =  
∑ R

N
 

  เมื่อ  IOC คือ ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 

    ∑ R คือ ผลรวมความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

    N คือ จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ 
 และน ามาสรุปด้วยค่าเฉลี่ยทางสถิติ คือ 
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  1) ขอค าถามที่ทีค่า IOC ตั้งแต 0.50-1.00 มีค่าความสอดคล้องน าไปใช้ได ้
  2) ข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 ควรปรับปรุงยังไม่สามารถใช้ได ้
 
 3. สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของระบบ  
  โดยใช้การวัดค่าความแม่นย า (Precision) ค่าการเรียกคืน (Recall) และค่า  
F-Measure หรือผลการเฉลี่ยของค่าความแม่นย าและค่าเรียกคืน โดยใช้สูตรดังนี้ (รุจิรา ธรรมสมบัติ 
และทองพูล หีบไธสง, 2552: 887-892) 
 

  ค่าเรียกคืน 

   Recall  = 
จ านวนงานวิจัยที่ค้นได้

จ านวนงานวิจัยทีม่ีทัง้หมดในฐานขอ้มูล
 × 100 

 

  ค่าความแม่นย า 

   Precision = 
จ านวนงานวิจัยที่ค้นได้

จ านวนงานวิจัยทีค่้นเจอทั้งหมด
 × 100 

 

  ค่า F-Measure 

     F − Measure =
2PR

P + R
 

   เมื่อ  P = ค่าความแม่นย า (Precision) 
     R = ค่าเรียกคืน (Recall) 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 จากการพัฒนาเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้นงานวิจัย กรณีศึกษา : คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
 1. เพื่อพัฒนาเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้นงานวิจัย กรณีศึกษา : คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้นงานวิจัย 
กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 โดยผู้วิจัยขอเสนอผลการด าเนินการวิจัย ดังนี ้
 
ผลการพัฒนาเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้นงานวิจัย กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้นงานวิจัย จากความ
ต้องการของผู้ใช้งาน โดยก าหนดให้ระบบสามารถจัดเก็บ สืบค้น และดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ 
และจากขอบเขตแนวคิดค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาตามกระบวนการพัฒนาออนโทโลยี 
(Ontology Life Cycle) และวงจรการพัฒนาระบบ (Systems Development Life Cycle: SDLC) 
สร้างต้นแบบออนโทโลยีด้วยโปรแกรม Hozo-Ontology Editor และแปลงให้อยู่ในรูปแบบภาษา 
OWL (Web Ontology Language) ใช้ภาษา PHP พัฒนาเว็บเชิงความหมายในรูปแบบเว็บแอป
พลิเคชัน และเชื่อมโยงข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล MySQL เข้ากับต้นแบบออนโทโลยีที่อยู่ในภาษา 
OWL ด้วยโปรแกรม OAM (Ontology Application Management Framework) และใช้โปรแกรม
ระบบสืบค้นข้อมูล เชิงความหมาย (Semantic Search System: SOS) ในการสืบค้นข้อมูล ซึ่งระบบ
ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 1. ผู้ใช้งานระบบ และ 2. ผู้ดูแลระบบ ซึ่งแต่ละส่วนมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
 จากความต้องการของผู้ใช้งาน โดยก าหนดให้ระบบสามารถจัดเก็บ สืบค้น และ 
ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ ส่วนของผู้ใช้งาน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
  1) ผู้ ใช้ งานระบบ ได้แก่  อาจารย์สั งกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถสืบค้นข้อมูล ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ 
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  2) ผู้ดูแลระบบ ได้แก่  บรรณารักษ์  สังกัดงานวิทยพัฒนา ศูนย์วิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถควบคุม ดูแล และปรับปรุงในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ 
บันทึก แก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูลงานวิจัยและไฟล์เอกสารได ้
 จากนั้นพัฒนาต้นแบบออนโทโลยีเพื่อการสืบค้นงานวิจัย ตามแนวคิดจากค าแนะน า 
ของผู้ เชี่ยวชาญ สร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลงานวิจัยด้วยแนวคิดออนโทโลยี จากโปรแกรม  
Hozo-Ontology Editor โดยสร้างแบบจ าลองออนโทโลยีระดับแนวคิด (Conceptual Level) 
ประกอบไปด้วยคลาสและสับคลาส จ านวน 520 คลาส จากนั้นน าต้นแบบออนโทโลยีที่ ได้  
ให้ผู้ เชี่ยวชาญท าการประเมิน โดยใช้แบบประเมินต้นแบบออนโทโลยีเพื่อการสืบค้นงานวิจัย 
กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ผลการป ระ เมิ น ต้ น แบ บออน โท โลยี เพื่ อ ก ารสื บ ค้ น งาน วิ จั ย  ก รณี ศึ กษ า :  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากผู้เชี่ยวชาญ ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ต้นแบบออนโทโลยีครอบคลุมขอบเขตของข้อมูลงานวิจัย อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ  4.67 ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ  0.47 รองลงมาคือ อยู่ ในระดับมาก ได้แก่  
ต้นแบบออนโทโลยีจัดแบ่งความรู้หลักหรือหมวดหมู่หลักได้อย่างเหมาะสม และต้นแบบออนโทโลยี  
มีความถูกต้องและเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.94  
ต้นแบบออนโท โลยี ส ามารถอธิบ ายรายละเอี ยดของข้ อมู ล งานวิจั ย ได้ อย่ า งเหมาะสม  
ต้นแบบออนโทโลยีก าหนดตัวแทนเนื้อหา ถ้อยค า ภาษา และไวยากรณ์ ได้อย่างเหมาะสม   
และต้นแบบออนโท โลยีสามารถน าไปประยุกต์ ใช้ ในการพัฒ นาฐานความรู้ เชิ งเนื้ อหา 
เพื่อการค้นคืนได้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.47 และสุดท้าย 
ต้นแบบออนโทโลยีจัดแบ่งความรู้รองหรือหมวดหมู่ย่อยได้อย่างเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 ตามล าดับ 
 ต้นแบบออนโทโลยีเพื่อการสืบค้นงานวิจัยที่พัฒนาขึ้น จะแปลงให้อยู่ในรูปแบบ
ม าต รฐาน  OWL (Web Ontology Language) เชื่ อ ม ต่ อ เข้ ากั บ ระบ บ ฐาน ข้ อ มู ล  MySQL  
ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม  OAM (Ontology Application Management Framework) ก า ห น ด ค่ า
ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการแปลงข้อมูล (Data Mapping) บันทึกข้อมูล 
ทั้ งหมดลงคอมพิวเตอร์  (Update configurations) และให้โปรแกรมสร้างข้อมูลผลลัพธ์ของ 
การแปลงข้อมูล (Update data) ให้เป็นข้อมูลแบบ RDF (Resource Description Framework) 
จากนั้นใช้โปรแกรมระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมาย (Semantic Search System) ท าการตั้งค่า
ระบบสืบค้นในส่วนของ Search Property และ Display Property ซึ่งเป็นคุณสมบัติของคลาส 
ที่อนุญาตให้ระบุอยู่ในเงื่อนไขการสืบค้น และแสดงอยู่ในผลลัพธ์การสืบค้น ท าการบันทึกข้อมูล 
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การตั้งค่าระบบสืบค้นข้อมูล จึงสามารถใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายได้ และใช้ภาษา PHP 
ในการพัฒนาเว็บเชิงความหมายด้วยรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยระบบแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 1. ส่วนผู้ใช้งานระบบ จะมีเมนูการใช้งาน 4 เมนู คือ หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา 
และคู่มือการใช้งาน ดังภาพที่ 25 สามารถอธิบายไดด้ังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 25 หน้าจอส าหรับผู้ใช้งานระบบ 
 

  1.1 เมนูหน้าแรก ประกอบด้วยส่วนการสืบค้นงานวิจัย ด้วยการสืบค้นขั้นพื้นฐาน 
(Basic Search) ซึ่งสามารถระบุค าค้นทั่วไปหรือชื่อผู้แต่งลงในช่องค้นหาได้ทันทีและวิธีการค้นหาขั้น
สูง (Advanced Search) ซึ่งน าต้นแบบออนโทโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสืบค้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 26 ผลลัพธ์การค้นหางานวิจัยด้วยวิธีสืบค้นขั้นพื้นฐาน (Basic Search) 
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  จากภาพที่ 26 ผลลัพธ์จากการค้นหางานวิจัยด้วยการสืบค้นขั้นพื้นฐาน (Basic 
Search) ผลการค้นหาข้อมูล จะปรากฏรายละเอียดของข้อมูลงานวิจัย ซึ่งได้แก่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้แต่ง 
สาขาวิชา คณะวิชา ปีที่วิจัย ค าส าคัญและสามารถดาว์นโหลดเอกสารฉบับเต็มได้ นอกจากนี้หากผล
การค้นหาข้อมูล ไม่ตรงตามความต้องการ สามารถสืบค้นได้ใหม่ โดยระบุค าค้นที่ช่องค้นด้านบน  
หรือจะค้นหาแบบมีเงื่อนไข ให้เลือกที่ค้นหาขั้นสูง หรือเลือกหน้าหลัก เมื่อต้องการกลับไปที่หน้าแรก
ของระบบเพื่อเข้าสู่เมนูอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 27 ผลลัพธ์การค้นหางานวิจัยด้วยวิธีสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search) 
 

  จากภาพที่ 27 แสดงผลลัพธ์การค้นหางานวิจัยด้วยวิธีสืบค้นขั้นสูง (Advanced 
Search) ที่น าต้นแบบออนโทโลยี เพื่อการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการสืบค้น  
ผลการค้นหาข้อมูล จะปรากฏรายละเอียดของข้อมูลงานวิจัย ได้แก่ รหัสงานวิจัย  คณะวิชา  
ชื่องานวิจัย ปีที่วิจัย ชื่อผู้วิจัย ค าส าคัญ สาขาวิชาและเอกสารฉบับเต็ม โดยระบุเงื่อนไขการค้นเป็น
ล าดับชั้นได้ตามความต้องการ ทั้งจากปีที่วิจัย รหัสงานวิจัย สาขาวิชา คณะวิชา ค าส าคัญ ชื่อผู้วิจัย 
ชื่องานวิจัย และเลือกเครื่องหมายเปรียบเทียบส าหรับเงื่อนไขการค้นหา ตามตารางที ่7 
 

ตารางที่ 7 เครื่องหมายเปรียบเทียบส าหรับเงื่อนไขการค้นหาแบบค้นขั้นสูง (Advanced Search) 
 

เครื่องหมายเปรียบเทียบ เงื่อนไขการค้นหา 

Is A ค้นหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่มีความสัมพนัธ์กับค่าที่ต้องการค้นหาแบบ Subclass-of 

Contains ค้นหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่มีค่าตรงกบั หรือเป็นส่วนหนึ่งของข้อความที่ต้องการค้นหา 

=, <, <=, >, >= ค้นหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่มีค่าเท่ากับ น้อยกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ มากกว่า มากกว่า
หรือเท่ากับค่าที่ตอ้งการค้นหาตามล าดับ และใช้ได้กับการเปรียบเทียบค่าที่เป็น
ตัวเลขเท่านั้น 
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  1.2 เมนูเกี่ยวกับเรา เป็นส่วนแนะน าเกี่ยวกับระบบสืบค้นงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 28 หน้าจอเมนูเกี่ยวกับเรา 
 
  1.3 เมนูติดต่อเรา เป็นเมนูทีแ่สดงข้อมูลสถานที่ตั้งและช่องทางสอบถามรายละเอียด 
รวมถึงส่วนที่ผู้ใช้งานระบบสามารถติดต่อสอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานระบบถึงผู้ดูแลระบบ 
โดยต้องระบุข้อมูลชื่อ-นามสกุล อีเมลและข้อมูลที่ต้องการแจ้ง ซึ่งผู้ดูแลระบบจะได้รับข้อมูลดังกล่าว 
พร้อมตอบข้อซักถามผ่านทางอีเมลถึงผู้ใช้งานระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 29 หน้าจอเมนูติดต่อเรา 
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  1.4 เมนูคู่มือการใช้งาน เป็นเมนูที่แสดงวิธีการใช้งานระบบสืบค้นงานวิจัย ส าหรับ
ผู้ใช้งานระบบและผู้ดูแลระบบ โดยคู่มือการใช้งานจะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 30 คู่มือการใช้งานในรูปแบบของไฟล์ PDF 
 

 2. ส่วนของผู้ดูแลระบบ เป็นหน้าการท างานที่ เข้าถึงได้เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น  
ซึ่งได้แก่ บรรณารักษ์ สังกัดงานวิทยพัฒนา ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ท าหน้าที่เพิ่มข้อมูล แก้ไข ลบข้อมูล และจัดเก็บไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของงานวิจัย  ก่อนใช้งาน
จะต้องลงช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล หากถูกต้องระบบจะอนุญาตให้
ด าเนินการกับข้อมูลในฐานข้อมูลได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 31 หน้าจอเข้าสู่ระบบ ส าหรับผู้ดูแลระบบ 
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 ส่วนของผู้ดูแลระบบจะมีเมนูการใช้งาน 3 เมนู ดังนี้ 
  2.1 เมนูหน้าแรก ประกอบด้วยส่วนสืบค้นงานวิจัย ในกรณีที่ต้องการค้นหาเพื่อ
ตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลของงานวิจัยที่มีในระบบ และส่วนแสดงผลข้อมูลงานวิจัยที่ลงข้อมูลเข้าสู่
ระบบแล้ว ได้แก่ ล าดับที่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา คณะวิชา ปีที่วิจัย เอกสารฉบับเต็มและเมนู
แก้ไขหรือลบข้อมูลงานวิจัย ดังภาพที่ 32-33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 32 หน้าแรกส าหรับผูดู้แลระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 33 หน้าจอส าหรับแกไ้ขข้อมูลงานวิจัย 
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  2.2 เมนู เพิ่ มข้อมูล เป็นเมนูส าหรับกรอกข้อมูลงานวิจัยเข้าสู่ ระบบ ได้แก่  
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา คณะวิชา ปีที่วิจัย ค าส าคัญ อัพโหลดไฟล์ ดังภาพที่ 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 34 หน้าจอการเพ่ิมข้อมูลงานวิจัย ส าหรับผู้ดูแลระบบ 
 
  2.3 เมนูรายงาน เป็นการแสดงข้อมูลการติดต่อจากผู้ใช้งานระบบ ที่แจ้งปัญหาการ
ใช้งานถึงผู้ดูแลระบบ จะแสดงข้อมูลล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล อีเมล รายละเอียด และวัน/เวลาที่ส่งข้อมูล 
เมื่อผู้ดูแลระบบได้รับข้อมูลดังกล่าว จะตอบข้อซักถามผ่านทางอีเมลถึงผู้ใช้งานระบบ ดังภาพที ่35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 35 ข้อมูลการติดต่อจากผู้ใช้งานระบบ 
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 ผลการประเมนิประสิทธิภาพของระบบ 
  ผู้วิจัยได้ประเมินประสิทธิภาพของระบบเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้น
งานวิจัย กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังนี ้
  ประเมินประสิทธิภาพจากความสามารถในการสืบค้นงานวิจัย ว่าตรงตาม 
ความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ โดยการวัดค่าความแม่นย า (Precision) ค่าการเรียกคืน (Recall)  
และวัดประสิทธิภาพโดยรวม (F-measure) ซึ่งมีผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ดังตารางที ่8 
 
ตารางที่ 8 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
 

ค าค้น 

จ านวนสารสนเทศ ตัววัดประสิทธิภาพ 

สืบค้นได้ 

ถูกต้องตาม 

ความสนใจ 

ถูกต้องตาม 

ความสนใจ 

แต่ไม่ถูกค้นคืน 

สืบค้นได้ 

แต่ไม่ตรงตาม 

ความสนใจ 

Precision 

(ร้อยละ) 

Recall 

(ร้อยละ) 

F-measure 

(ร้อยละ) 

1. ชะคราม 10 2 1 90.91 83.33 86.96 

2. ธาลัสซีเมีย 5 0 2 71.43 100.00 83.33 

3. ระบบน าร่องเส้นทาง 8 2 0 100.00 80.00 88.89 

4. โลหะหนัก 5 1 0 100.00 83.33 90.91 

5. กราฟิก 4 0 1 80.00 100.00 88.89 

6. ชีววิทยา 2 0 1 66.67 100.00 80.00 

7. คหกรรมศาสตร์ 6 1 1 85.71 85.71 85.71 

8. โกมล ไพศาล 11 0 0 100.00 100.00 100.00 

9. ธีระดา ภิญโญ 3 1 0 100.00 75.00 85.71 

10. จิตรลดา ชูมี 4 0 0 100.00 100.00 100.00 

ค่าเฉลี่ย 89.47 90.74 89.04 

 
  จากตารางที่  8 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการสืบค้นงานวิจัย  
เมื่อทดสอบโดยใช้ค าค้นจ านวน 10 ค า พบว่า มีค่าความแม่นย า (Precision) คิดเป็นร้อยละ 89.47 
ค่าการเรียกคืน (Recall) คิดเป็นร้อยละ 90.74 เมื่อวัดประสิทธิภาพโดยรวมด้วยค่า F-Measure  
หรือผลการเฉลี่ยของค่าความแม่นย าและค่าเรียกคืน คิดเป็นร้อยละ 89.04 ถือว่าระบบที่พัฒนาขึ้น 
มีประสิทธิภาพในระดับด ี
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ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใชเ้ว็บเชิงความหมายส าหรับการสบืค้นงานวิจัย กรณีศึกษา : 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บเชิงความหมายส าหรับ 
การสืบค้นงานวิจัย กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
จากผู้ใช้งานทั้งหมด 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 30 คน และ2) ผู้ดูแลระบบ ได้แก่บรรณารักษ์ 
สังกัดงานวิทยพัฒนา ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 2 คน 
 โดยแบบประเมินความพึ งพอใจ จะแบ่งระดับความพึ งพอใจตามแบบมาตรา 
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ผลทางสถิติด้ วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X)  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
และเนื้อหา ด้วยวิธี IOC (Index of Item Objective Congruence) ดังตารางที่ 9-10 
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ตารางที ่9 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามส่วนผู้ใชง้านระบบ 
 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของคะแนน

∑ 𝐑 
𝐈𝐎𝐂 =  

∑ 𝐑

𝐍
 ผลการพิจารณา 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

2 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

3 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

4 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

5 0 1 1 2 0.67 น าไปใช้ได้ 
6 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

7 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

8 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

9 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

10 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

11 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

12 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

13 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

14 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

15 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
16 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

17 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

18 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

19 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

20 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

21 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

22 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

23 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

24 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามส่วนผูดู้แลระบบ 
 

ข้อที ่
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของคะแนน

∑ 𝐑 
𝐈𝐎𝐂 =  

∑ 𝐑

𝐍
 ผลการพิจารณา 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

2 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

3 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

4 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

5 0 1 1 2 0.67 น าไปใช้ได้ 

6 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

7 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
8 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

9 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

10 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

11 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

12 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

13 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

14 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

15 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

16 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

17 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
18 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

19 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

20 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

21 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

22 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

23 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

24 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

25 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

26 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

27 1 1 1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
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 ผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้ใชเ้ว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้นงานวิจัย 
กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สรุปได้ดังน้ี 
 

ตารางที่ 11 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินส่วนของผู้ใช้งานระบบ 
 

ข้อ ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1 เพศ  

 
ชาย 11 36.67 

หญิง 19 63.33 

2 อาย ุ

 

ต่ ากว่า 30 ป ี - - 

31-40 ปี 9 30.00 

41-50 ปี 13 43.33 

50 ปีขึ้นไป 8 26.67 
3 ประสบการณ์ในการท างาน 

 

น้อยกว่า 5 ป ี - - 

6-10 ปี 8 26.67 
11-15 ปี 10 33.33 

16-20 ปี 7 23.33 

มากกว่า 20 ปี 5 16.67 

4 สาขาวิชาทีส่ังกัด 

 

เคม ี 1 3.33 

ชีววิทยา 1 3.33 

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 1 3.33 
ฟิสิกสป์ระยุกต ์ 1 3.33 

คณิตศาสตร์สารสนเทศ 1 3.33 

สถิติประยุกต ์ 2 6.67 

วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 5 16.67 
เทคโนโลยีชีวภาพ 1 3.33 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 6.67 

อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 1 3.33 
คหกรรมศาสตร ์ 2 6.67 

วิทยาการคอมพวิเตอร ์ 7 23.33 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 16.67 

วิทยาศาสตร์การกฬีาและสุขภาพ - - 
นิติวิทยาศาสตร ์ - - 
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 จากตารางที่ 11 ผู้ตอบแบบประเมินส่วนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.33 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ  
41-50 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33  รองลงมาอายุ 31-40 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 30.00 และอายุ 50 ปี ขึ้นไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 ตามล าดับ  
 ประสบการณ์ในการท างานของผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 11-15 ปี จ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมา 6–10 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 รองลงมา 16-
20 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 และมากกว่า 20 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 
ตามล าดับ  
 สาขาวิชาที่ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่สังกัดอยู่สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 รองลงมาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 สาขาสถิติประยุกต์ สาข าวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีการอาหาร และสาขาคหกรรมศาสตร์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 สาขาเคมี  
สาขาชีววิทยา สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศ 
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ จ านวน 1 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 3.33 
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ตารางที่ 12 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินส่วนของผู้ดูแลระบบ 
 

ข้อ ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1 เพศ 

 ชาย - - 

หญิง 2 100.00 

2 อาย ุ

 ต่ ากว่า 30 ป ี - - 

31-40 ป ี 2 100.00 

41-50 ป ี - - 

50 ปีขึ้นไป - - 

3 ประสบการณ์ในการท างาน 

 น้อยกว่า 5 ป ี - - 

6-10 ป ี - - 

11-15 ป ี 1 50.00 

16-20 ป ี 1 50.00 

มากกว่า 20 ป ี - - 

4 หน่วยงานที่สังกัด 

 
งานวิทยพัฒนา ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 
2 100.00 

 
 จากตารางที่ 12 ผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมดเป็นเพศหญิง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ประสบการณ์ในการท างานอยู่
ในช่วง 11-15 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ16-20 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.00 หน่วยงานที่ผู้ตอบแบบประเมินสังกัดอยู่งานวิทยพัฒนา ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ตารางที่ 13 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

𝐗 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D) 

แปลผล 

1. ด้านการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้ 

1.1 หน้าจอการใช้งานมีความเหมาะสมใช้งานง่าย  4.67 0.47 มากท่ีสุด 

1.2 การจัดวางรูปแบบสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน  4.57 0.50 มากท่ีสุด 

1.3 เมนูการใช้งานมีความเหมาะสมใช้งานง่าย 4.60 0.49 มากท่ีสุด 

1.4 รูปแบบของตัวอักษร ขนาด และสีมีความเหมาะสม  4.37 0.48 มาก 

1.5 ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย  4.50 0.50 มาก 

1.6 ความเหมาะสมของระบบในการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน 4.40 0.49 มาก 

สรุปผลประเมินด้านการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้ 4.52 0.49 มากที่สุด 

2. ด้านเนื้อหา 

2.1 ความถูกต้องของเนื้อหาที่สืบค้นได้  4.17 0.69 มาก 

2.2 เน้ือหาครบถ้วน ครอบคลุมทุกด้าน 4.33 0.60 มาก 

2.3 การจัดล าดับเนื้อหามีความเหมาะสม 4.23 0.67 มาก 

สรุปผลประเมินด้านเนื้อหา 4.24 0.65 มาก 

3. ด้านการใช้งานระบบ 

3.1 ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน 4.40 0.49 มาก 

3.2 ความสามารถในการค้นหาอย่างง่าย 4.53 0.50 มากท่ีสุด 

3.3 ความสามารถในการค้นหาขั้นสูง 4.57 0.50 มากท่ีสุด 

3.4 ความสามารถในการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 4.50 0.50 มาก 

สรุปผลประเมินด้านการใช้งานระบบ 4.50 0.50 มาก 

4. ด้านการสืบค้นข้อมูล 

4.1 ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล 4.37 0.60 มาก 

4.2 ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล 4.27 0.63 มาก 

4.3 ความเหมาะสมของการแสดงผลรายการสืบค้น 4.20 0.60 มาก 

4.4 ผลลัพธ์จากการสืบค้นตรงความต้องการ 4.27 0.57 มาก 

สรุปผลประเมินด้านการสืบค้นข้อมูล 4.28 0.60 มาก 

5. ด้านการน าไปใช้ประโยชน ์

5.1 ระบบช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้สะดวก และรวดเร็ว 4.20 0.65 มาก 

5.2 ระบบนี้มีประโยชน์และเหมาะสมที่จะน ามาใช้งานได้จริง 4.40 0.61 มาก 

สรุปผลประเมินด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 4.30 0.63 มาก 

สรุปผลความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบในภาพรวม 4.37 0.57 มาก 
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 จากตารางที่ 13 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชง้านระบบ จ านวน 30 คน พบว่า 
 ด้านการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.49 แสดงว่า ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจด้านการออกแบบส่วนประสานงานผู้ใช้อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
 ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.65 แสดงว่า 
ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก 
 ด้านการใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 
แสดงว่า ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจด้านการใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก 
 ด้านการสืบค้นข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60 
แสดงว่า ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจด้านการสืบค้นข้อมูลอยู่ในระดับมาก 
 ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.63 แสดงว่า ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจด้านการน าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก 
 ส าหรับภาพรวมของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บเชิงความหมาย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.30 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 แสดงว่า ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่ 14 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบ 
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

𝐗 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D) 

แปลผล 

1. ด้านการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้ 

1.1 หน้าจอการใช้งานมีความเหมาะสมใช้งานง่าย  4.50 0.50 มาก 

1.2 การจัดวางรูปแบบสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน  4.50 0.50 มาก 

1.3 เมนูการใช้งานมีความเหมาะสมใช้งานง่าย 4.50 0.50 มาก 

1.4 รูปแบบของตัวอักษร ขนาด และสีมีความเหมาะสม  4.50 0.50 มาก 

1.5 ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย  4.50 0.50 มาก 

1.6 ความเหมาะสมของระบบในการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน 4.50 0.50 มาก 

สรุปผลประเมินด้านการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้ 4.50 0.50 มาก 

2. ด้านเนื้อหา 

2.1 ความถูกต้องของเนื้อหาที่สืบค้นได้  4.50 0.50 มาก 

2.2 เนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมทุกด้าน 4.00 0.00 มาก 

2.3 การจัดล าดับเนื้อหามีความเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 

สรุปผลประเมินด้านเนื้อหา 4.17 0.17 มาก 

3. ด้านการใช้งานระบบ 

3.1 ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.2 ความสามารถในการค้นหาอย่างง่าย 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.3 ความสามารถในการค้นหาขั้นสูง 4.50 0.50 มาก 

3.4 ความสามารถในการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

สรุปผลประเมินด้านการใช้งานระบบ 4.88 0.13 มากที่สุด 

4. ด้านการสืบค้นข้อมูล 

4.1 ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล 4.00 0.00 มาก 

4.2 ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.3 ความเหมาะสมของการแสดงผลรายการสืบค้น 4.50 0.50 มาก 

4.4 ผลลัพธ์จากการสืบค้นตรงความต้องการ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

สรุปผลประเมินด้านการสืบค้นข้อมูล 4.63 0.13 มากที่สุด 

5. ด้านการบันทึกและแก้ไขข้อมูล 

5.1 การบันทึกข้อมูลแต่ละแบบฟอร์มมีรายละเอียดครบถ้วน 4.00 0.00 มาก 

5.2 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลมีความเหมาะสมและใช้งานง่าย 4.00 0.00 มาก 

5.3 การแก้ไขข้อมูลในส่วนต่างๆ มีความเหมาะสมและใช้งานง่าย 4.00 0.00 มาก 

สรุปผลประเมินด้านการบันทึกและแก้ไขข้อมูล 4.00 0.00 มาก 
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ตารางที่ 14 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

𝐗 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D) 

แปลผล 

6. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 

6.1 ระบบช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้สะดวก และรวดเร็ว 4.50 0.50 มาก 

6.2 ระบบนี้มีประโยชน์และเหมาะสมที่จะน ามาใช้งานได้จริง 4.50 0.50 มาก 

สรุปผลประเมินด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 4.50 0.50 มาก 

สรุปผลความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบในภาพรวม 4.50 0.50 มาก 

 
 จากตารางที่ 14 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบ จ านวน 2 คน พบว่า 

 ด้านการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.50 แสดงว่า ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจดา้นการออกแบบส่วนประสานงานผู้ใช้อยู่ในระดับมาก 
 ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.17 แสดงว่า 
ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก 
 ด้านการใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.13 
แสดงว่า ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจด้านการใช้งานระบบอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ด้านการสืบค้นข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.13 
แสดงว่า ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจด้านการสืบค้นข้อมูลอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ด้านการบันทึกและแก้ไขข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.00 แสดงว่า ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจด้านการบันทึกและแก้ไขข้อมูลอยู่ในระดับมาก 
 ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.50 แสดงว่า ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจด้านการน าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก 
 ส าหรับภาพรวมของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 แสดงว่า ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
 
 
 
 



 

บทที่ 5  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการพัฒ นาเว็บ เชิ งความหมายส าหรับ การสืบค้นงานวิจั ย  กรณี ศึ กษา :  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
 1. เพื่ อพั ฒ นาเว็บ เชิ งค วามหมายส าห รับ การสืบค้ น งานวิจั ย  กรณี ศึ กษ า :  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้นงานวิจัย 
กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการที่ เป็นอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา จ านวน 915 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา และบรรณารักษ์ สังกัดงานวิทยพัฒนา ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) แบ่งออกเป็น กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
10 คน เป็นผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ความต้องการต่อการใช้งานเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้น
งานวิจัย และกลุ่มตัวอย่างจ านวน 32 คน เป็นผู้ใช้งานเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้นงานวิจัย 
 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 1. เครื่องมือทีใ่ช้ในการพัฒนาต้นแบบออนโทโลยี 
  1.1 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาโครงสร้างออนโทโลยี ได้แก่ โปรแกรม Hozo-
Ontology Editor โปรแกรม  OAM (Ontology Application Management Framework) และ
โปรแกรมระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมาย (Semantic Search System: SOS) 
  1.2 แบบประเมินต้นแบบออนโทโลยี เพื่ อการสืบค้นงานวิจัย กรณี ศึกษา :  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บเชิงความหมาย 
  2.1 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาเว็บเชิงความหมาย ประกอบด้วย 
โปรแกรมจ าลองเว็บเซิร์ฟเวอร ์AppServ (Version 8.6.0) โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล Navicat 
for MySQL (Version 8.2.20) และใช้ภาษา PHP พัฒนาเว็บในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน 
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  2.2 แบบสัมภาษณ์ความต้องการต่อการใช้งานเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้น
งานวิจัย กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  2.3 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้น
งานวิจัย 
 3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บเชิงความหมาย 
  3.1 แบบประเมินความสอดคล้องข้อค าถามของเว็บเชิงความหมายส าหรับการ
สืบค้นงานวิจัย 
  3.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้น
งานวิจัย กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับประเมินประสิทธิภาพของระบบจากการวัด
ค่าการเรียกคืน (Recall) ค่าความแม่นย า (Precision) และวัดประสิทธิภาพโดยรวมด้วยค่า  
F-Measure หรือผลการเฉลี่ยของค่าความแม่นย าและค่าเรียกคืน และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
เว็บเชิงความหมาย โดยใชค้่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
สรุปผลการวิจยั 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้นงานวิจัย กรณีศึกษา : 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถสรุปผลการวิจัยไดด้ังนี ้
 1. ผลการพัฒนาเว็บ เชิ งความหมายส าหรับการสืบค้นงานวิจัย  กรณี ศึกษา :  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  ระบบเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้นงานวิจัย กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก ่
  1. ส่วนของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งผู้ใช้งานจะเป็นอาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อเข้าใช้งานระบบที่หน้าแรก จะมีเมนูการใช้งาน คือ 
   1.1 เมนูหน้าแรก ประกอบด้วยส่วนการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย ด้วยการสืบค้น 
ขั้นพื้นฐาน (Basic Search) ซึ่งสามารถระบุค าค้นทั่วไปหรือชื่อผู้แต่งลงในช่องค้นหาได้ทันที  
และวิธีการค้นหาขั้นสูง (Advanced Search) ที่ใช้ต้นแบบออนโทโลยีเพื่อการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในการสืบค้น โดยระบุเงื่อนไขการค้นเป็นล าดับชั้น และเปรียบเทียบเงื่อนไขการค้นหา
ข้อมูลจากปีที่วิจัย รหัสงานวิจัย สาขาวิชา คณะวิชา ค าส าคัญ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย 
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   1.2 เมนูเกี่ยวกับเรา เป็นส่วนแนะน าเกี่ยวกับระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   1.3 เมนูติดต่อเรา เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลสถานที่ตั้ง และช่องทางสอบถาม
รายละเอียด รวมถึงส่วนที่ผู้ใช้งานระบบสามารถติดต่อสอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานระบบถึง
ผู้ดูแลระบบ โดยต้องระบุข้อมูลชื่อ-นามสกุล อีเมลและข้อมูลที่ต้องการแจ้ง ผู้ดูแลระบบจะได้รับ
ข้อมูลดังกล่าว พร้อมตอบข้อซักถามผ่านทางอีเมลถึงผู้ใช้งานระบบ 
   1.4 เมนูคู่มือการใช้งาน เป็นเมนูที่แสดงวิธีการใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย 
ส าหรับผู้ใช้งานระบบและผู้ดูแลระบบ โดยคู่มือการใช้งานจะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF 
  2. ส่วนของผู้ดูแลระบบ เป็นหน้าการท างาน ที่เข้าถึงได้เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น 
ซึ่งได้แก่ บรรณารักษ์ สังกัดงานวิทยพัฒนา ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ท าหน้าที่เพิ่มข้อมูล แก้ไข ลบข้อมูล และจัดเก็บไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของงานวิจัย ก่อนใช้งาน
จะต้องลงช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล หากถูกต้องระบบจะอนุญาตให้
ด าเนินการกับข้อมูลในฐานข้อมูลได้ เมนูการใช้งานม ี3 เมน ูดังนี้ 
   2.1 เมนูหน้าแรก ประกอบด้วยส่วนสืบค้นข้อมูลงานวิจัย ในกรณีที่ต้องการ
ค้นหา เพื่อตรวจสอบ หรือแก้ไขข้อมูลของงานวิจัยที่มีในระบบ และส่วนแสดงผลข้อมูลงานวิจัยที่ลง
ข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้ว ได้แก่ ล าดับที่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา คณะวิชา ปีที่วิจัย เอกสารฉบับ
เต็ม และเมนูแก้ไขหรือลบข้อมูลงานวิจัย 
   2.2 เมนูเพิ่มข้อมูล เป็นเมนูส าหรับกรอกข้อมูลงานวิจัยเข้าสู่ระบบ ได้แก่  
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา คณะวิชา ปีที่วิจัย ค าส าคัญ อัพโหลดไฟล์ 
   2.3 เมนูรายงาน เป็นการแสดงข้อมูลการติดต่อจากผู้ใช้งานระบบ ที่แจ้งปัญหา
การใช้งานถึงผู้ดูแลระบบ จะแสดงข้อมูลล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล อีเมล รายละเอียดและวัน/เวลาที่ส่ง
ข้อมูล เมื่อผู้ดูแลระบบได้รับข้อมูลดังกล่าว จะตอบข้อซักถามผ่านทางอีเมลถึงผู้ใช้งาน 
  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย 
ที่พัฒนาขึ้น จากการวัดค่าความแม่นย า (Precision) ค่าการเรียกคืน (Recall) มีค่าเท่ากับร้อยละ 
89.47 และร้อยละ 90.74 ตามล าดับ เมื่อวัดประสิทธิภาพโดยรวมด้วยค่า F-Measure หรือผลการ
เฉลี่ยของค่าความแม่นย าและค่าเรียกคืน มีค่า เท่ากับร้อยละ 89.04 ถือว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพในระดับด ี
 2. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย 
กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบ จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 32 คน 
พบว่า 
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  2.1 ผู้ ใช้ งานระบบ ได้แก่  อาจารย์สั งกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 30 คน เมื่อทดลองใช้งานระบบและประเมินความพึงพอใจ
แล้ว พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.30 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.46 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านการ
ออกแบบส่วนประสานผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 รองลงมา 
มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ด้านการใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.50 ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 
ด้านการสืบค้นข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ด้านเนื้อหา  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ตามล าดับ 
  2.2 ผู้ดูแลระบบ ได้แก่ บรรณารักษ์  สังกัดงานวิทยพัฒนา ศูนย์วิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 2 คน เมื่อทดลองใช้งานระบบและประเมินความพึงพอใจ
แล้ว พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.50 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านการ
ใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13 และด้านการสืบค้นข้อมูล  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13 ตามล าดับ รองลงมามีความพึงพอใจใน
ระดับมาก คือ ด้านการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.17 ด้านการบันทึกและแก้ไขข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.00 ตามล าดับ  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้นงานวิจัย กรณีศึกษา 
: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี ้
 ฐานข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ศูนย์วิทยบริการได้
ด าเนินการส าเนาข้อมูลจากฐานข้อมูลผลงานงานวิจัยของอาจารย์ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้แก่ผู้ใช้บริการ ในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้อีกช่องทางหนึ่ง เมื่อน ามาเผยแพร่และให้บริการแล้ว ฐานข้อมูลทั้งสอง
แหล่งยังไม่สามารถรองรับการสืบค้นทรัพยากรให้ตรงตามความต้องการได้ ทั้งในด้านส่วนต่อประสาน
กับผู้ใช้งาน (User Interface) ที่ยากต่อการใช้งาน และการให้ค าค้น (Keyword) ที่ยังขาดการ
เชื่อมโยงของค าค้นและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะ
บรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บและเผยแพร่งานวิจัยของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏสวนสุนันทา จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบสืบค้นงานวิจัยที่การน าฐานความรู้ออนโทโลยี 
ด้วยมาตราฐานเว็บเชิงความหมาย มาประยุกต์กับแนวคิดการพัฒนาระบบสืบค้นงานวิจัยในรูปแบบ
เว็บแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้ ให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ตรงตาม
ความต้องการของตนมากย่ิงขึ้น 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้น
งานวิจัย กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่าอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากแหล่งจัดเก็บงานวิจัยเดิมยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการใช้งานของ
ผู้ใช้บริการ ทั้งส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน หรือรูปแบบการสืบค้นงานวิจัย ท าให้ยากต่อการใช้งาน
และเข้าถึงสารสนเทศ เว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้นงานวิจัย จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้
ผู้ใช้สามารถค้นหางานวิจัยจากค าค้นด้วยออนโทโลยีได้ง่ายขึ้น  ตรงตามหัวข้อที่ต้องการค้นหา  
เพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยเพื่อการศึกษาค้นคว้า โดยน าออนโทโลยีมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาระบบสืบค้นงานวิจัย เชื่อมโยงออนโทโลยีเข้ากับฐานข้อมูลงานวิจัยให้สามารถสืบค้น
ข้อมูลเชิงความหมายได้ มีรูปแบบสืบค้นงานวิจัยเป็นล าดับชั้น อีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลดงานวิจัย
ฉบับเต็มได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน และการแสดงผลการสืบค้น
ข้อมูลงานวิจัยให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงงานวิจัยได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และได้
สารสนเทศตรงตามความต้องการมากที่สุด 
 จากแนวคิดการน าออนโทโลยีมาใช้ในการพัฒนาเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้น
งานวิจัย กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถือเป็น
แนวคิดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย ซึ่งแนวคิดนี้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ จากคณะหรือหน่วยอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้  
หรือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ เพื่อการจัดเก็บองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มี
คุณค่าต่อองค์กรได้อีกทางหน่ึง เพื่อเป็นใช้แหล่งจัดเก็บและค้นคว้าข้อมูลที่ประโยชน์ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ด้าน คือ ข้อเสนอแนะจาก
การพัฒนาระบบ และข้อเสนอแนะเพ่ือท าการวิจัยครั้งต่อไป 
 ข้อเสนอแนะจากการพัฒนาระบบ 
  สามารถน าแนวคิดจากการพัฒนาเว็บเชิงความหมายส าหรับการสืบค้นข้อมูล
งานวิจัย กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปประยุกต์ใช้กับการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยจาก
คณะอื่นๆ เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ด้านงานวิจัยในมหาวิทยาลัยต่อไป 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยเว็บเชิงความหมายและออนโทโล
ยีเพื่อการใช้งานในการสืบค้นข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ 
  2. ควรพัฒนาระบบที่สามารถดูทิศทางงานวิจัยได้  และมีเครือข่ายของนักวิจัย 
สามารถดูข้อมูลย้อนหลัง หรือแก้ไขรายการงานวิจัยเฉพาะบุคคล โดยผู้วิจัยสามารถน าเข้าข้อมูล
งานวิจัยได้ด้วยตนเอง 
  3. ควรมีการแนะน างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของความเกี่ยวข้อง
กับค าค้นที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล 
  4. ควรมีระบบค้นหางานวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติและเพิ่ม
งานวิจัยที่คัดกรองแล้ว สามารถน าไปใช้อ้างอิงได้ อยู่ในมาตรฐานหรือฐานข้อมูลที่ได้รับการร้องขอ 
  5. ควรเพิ่มหมวดหมู่การสืบค้นเกี่ยวกับประเภทของงานวิจัย เช่น การวิจัยแบบ
ศึกษากลุ่มเป็นระยะเวลายาว (Longitudinal Studies) การวิจัยแบบศึกษาเปรียบเทียบผลเพื่อ 
สืบหาเหตุ  (Casual Comparative Studies) การวิจัยแบบวิเคราะห์ เอกสาร (Documentary 
Analysis) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก  
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒติรวจคณุภาพเครื่องมือวิจัยและหนังสือเชญิ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบประเมินตน้แบบออนโทโลย ี
1. อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต 
 ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. อาจารย์ ดร.อรวรรณ เชาวลิต 
 ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา จอมศร ี
 ต าแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใชเ้ว็บเชิงความหมาย (IOC) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น 
 ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ จันทรล์ุน 
 ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร ์
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ช่างทอง 
 ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ข  
แบบประเมินต้นแบบออนโทโลยีเพื่อการสืบคน้งานวิจยั 
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ภาคผนวก ค  
แบบประเมินความสอดคลอ้งข้อค าถามของเว็บเชิงความหมาย 
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ภาคผนวก ง  
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใชเ้ว็บเชิงความหมาย 
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ภาคผนวก จ  
แบบสัมภาษณ์ความต้องการต่อการใช้งานเวบ็เชิงความหมาย 
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ภาคผนวก ฉ  
คู่มือการใช้งานระบบสืบคน้ข้อมูลงานวิจยั 
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ภาคผนวก ช  
เกียรติบัตรการน าเสนอผลงานวิจัย 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาววีรวรรณ ศรีสวัสดิ ์
วัน เดือน ปี เกิด 3 มีนาคม 2525 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร ์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
ที่อยู่ปัจจุบัน 69/325 หมู่ 12 แขวงศาลาธรรมสพน ์เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
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