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บทคัดย่อ  
การประกันคุณภาพทางการศึกษาคือการด าเนินกิจกรรมและภารกิจต่างๆของการศึกษา เพื่อสร้างความ

มั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง สถานประกอบการ ประชาชน และสังคม ดังนั้นจึง
เป็นภาระหน้าท่ีของหน่วยงานบริการทางการศึกษา เช่น โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ในการรวบรวม
ข้อมูลกิจกรรมและจัดเก็บผลการด าเนินการต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานส าหรับใช้ในการตรวจสอบประกัน
คุณภาพจากหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง แต่เนื่องด้วยการสืบค้นข้อมูลท่ีมีจ านวนมากและใช้รูปแบบของ
ค าพูดท่ีหลากหลาย ซึ่งแต่ละค านั้นอาจเขียนต่างกัน แต่ยังคงความหมายในเนื้อหาเ ดียวกัน ท าให้รูปแบบการ
สืบค้นแบบเดิม(คีย์เวิร์ด) ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้สืบค้นข้อมูลในการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลได้
ท้ังหมด  ดังนั้นผู้วิจัยจึงออกแบบการสืบค้นข้อมูลการประกันคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคนิคออนโทโลยี  เพื่อ
น ามาใช้เป็นดัชนีสืบค้นข้อมูล โดยใช้ภาษา SPARQL ในการสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายในโครงสร้างข้อมูลของ 
OWL และใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นข้อมูลได้หลากหลายโดยครอบคลุมเนื้อหาเรื่องเดียวกัน 
ค ำหลัก: ระบบค้นหา, ออนโทโลยี, การประกันคุณภาพ  
 

Abstract 
 Quality Assurance in Education is to conduct educational activities and missions to 
ensure educational services to recipients, which are students, parents, people and society,   It is 
therefore the duty of the educational service agencies, e.g. schools, colleges and universities, in 
gathering information and storing the results of various actions to be used as evidence for 
monitoring quality assurance of concerned educational bodies. But there is a lot of information, 
in various forms of words, to be searched and each word can be written differently with the 
same meaning. A traditional search (using keywords) cannot meet all search results of 
information from the database. Thus an ontology-based search engine system for quality 
assurance in education was designed and developed to be used as a search index, with SPARQL, 
in order to optimize the search range that covered the same subject in the search semantic 
structure of OWL. 
Keywords: Search Engine, Ontology, Quality Assurance.  



1.บทน า 
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีมีจุดมุ่งหมาย [13] เพื่อการพัฒนาการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การประกันคุณภาพการศึกษายึดหลักให้เกิดมาตรฐาน และการ
ประกันคุณภาพโดยมีข้อก าหนดคุณลักษณะคุณภาพท่ีพึงประสงค์ในสถานศึกษาทุกแห่ง  เพื่อใช้เป็นหลักในการ
เทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
โดยการประกันคุณภาพแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การประกันคุณภาพภายใน เป็นการประเมินผลและการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง 2) การ
ประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาจากภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ 
สมศ. หรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีส านักงานดังกล่าวรับรอง  

ด้วยเหตุดังกล่าว [12] สถานท่ีให้บริการการศึกษาจึงจ าเป็นต้องท าการรวบรวม และเก็บข้อมูลการด าเนินงาน
กิจกรรมของคณะฯ หรือหน่วยงานย่อยตามเกณฑ์ของ สมศ. ประจ าปี 2545-2558 ได้แก่ เอกสารด้านคุณภาพ
บัณฑิต ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน และด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน เป็นต้น จากกรณีศึกษา 
ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ข้อมูลเอกสารได้ถูกจัดเก็บใน
ระบบฐานข้อมูล แต่เนื่องด้วยการสืบค้นข้อมูลท่ีเป็นรูปแบบคีย์เวิร์ด ท าให้ผลสืบค้นข้อมูลไม่ครอบคลุมต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งาน บางเอกสารมีข้อความเขียนไม่เหมือนค าท่ีค้นหา แต่มีเนื้อหาสาระเดียวกันไม่สามารถแสดงผล
ข้อมูลออกมาได้ ท าให้เกิดภาระงานในการรวบรวมข้อมูลและคัดแยกข้อมูลเอกสารแก่บุคลากร และบ่อยครั้งท่ี
รวบรวมข้อมูลไม่ทันต่อการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก 

SPARQL เป็นภาษาสอบถาม (Query Language) ใช้ส าหรับดึงข้อมูลจากไฟล์ท่ี RDF และ OWL ท่ีมีลักษณะ
เป็นกฏข้อก าหนด และ ภายในเป็นรูปแบบโครงสร้างข้อมูลแบบกราฟท่ีข้อมูลมีความสัมพันธ์กัน การน าเสนอ
ข้อมูลท่ีสืบค้นจึงออกมาเป็นรูปแบบเนื้อหาเดียวกัน ตัวอย่างงานวิจัยท่ีใช้ภาษา SPARQL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การสืบค้นข้อมูล ได้แก่ [6] Kolas (2008) น าภาษา SPARQL ใช้กับการสืบค้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ต่อมาได้มีการ
น าภาษา SPARQL มาใช้งานส าหรับการสืบค้นจากคลังข้อมูลออนไลน์ท่ีมีปริมาณมาก เช่น [8] Quiliz (2008) การ
สืบค้นข้อมูลบนเว็บ ด้วยวิธี DARQ ท่ีสามารถใช้ชุดค าส่ังท่ีหลากหลาย และ [5] Harting (2009) เป็นผู้อธิบายถึง
แนวคิดและกระบวนการอัลกอลิทึมส าหรับการพัฒนาระบบค้นหาด้วยภาษา SPARQL และ [2] Elbassuoni 
(2010) ได้เพิ่มประสิทธิภาพของภาษาสืบค้นและลดข้อก าจัดของไฟล์ RDF ท าให้เพิ่มประสิทธิภาพของการสืบค้น
ข้อมูลจากเว็บ 

ด้วยประสิทธิภาพสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายจากเทคนิคออนโทโลยี [10]  ท าให้ผู้วิจัยมีแนวคิดท่ีจะใช้ภาษา 
SPARQL ขยายขอบเขตการสืบค้นข้อมูลการประกันคุณภาพทางการศึกษาจากคลังข้อมูลออนไลน์ของส านักวิชา
คอมพิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้ครอบคลุมและตรงตามหัวข้อช้ีวัดงาน
ประกันคุณภาพ  

ออนโทโลยี (Ontology)เป็นการพัฒนาความรู้ให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูล ท าให้ได้ผล
การสืบค้นข้อมูลด้านสารสนเทศได้เนื้อหาท่ีครอบคลุมในเรื่องค้นหา ออนโทโลยีสามารถสร้างขึ้นจากซอฟแวร์ เช่น 
โพทีเจ หรือ โฮโซ และมีโครงสร้างข้อมูลท่ีเป็นลักษณะกราฟหรือทรี โดยถูกจัดเก็บในรูปแบบของไฟล์ XML ,RDF 
และ OWL เป็นต้น [3] Gruber (1993) ได้ให้นิยามออนโทโลยีคือ วิธีการให้รายละเอียดเชิงมโนภาพท่ีต้องมีการ
ระบุแนวคิดของส่ิงนั้น ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วย Classes , Relation และ Function นอกจากนั้น [1] 
Chandrasekaran (1999) ได้ให้นิยามถึงการออกแบบวัตถุท่ีครอบคลุมถึงส่วนประกอบท่ีมีความสัมพันธ์กัน และ



 

ต่อมาได้มีน าออนโทโลยีไปประยุกต์ใช้งานเช่น [4] I. Murua (2006) ได้น าเสนอการประยุกต์ใช้เว็บเชิงความหมาย
จัดการการท่องเท่ียวในช่ววันหยุด เพื่อเสริมสร้างธุรกิจขนาดเล็กในช่ือโครงการ ANOTA 

OWL (Web Ontology Working Group) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเว็บเชิงความหมายถูกพัฒนาและเป็น
ส่วนขยายต่อจากภาษา RDF (Resource Description Framework) [7] Mcguinness & Harmelen (2004)  
ซึ่ง RDF เป็นเก็บข้อมูลแบบทริเบล (Triple) ท่ีโครงสร้างของการเก็บข้อมูลท่ีมีความยืดหยุ่น เพราะเก็บข้อมูลแบบ 
Subject-Predicate-Object (ประธาน-กริยา-กรรม) โดยมีรูปแบบการเก็บข้อมูลได้ 2 แบบ คือ เก็บตาม
โครงสร้างเอกสาร XML หรือ ไฟล์ข้อความ (Text document)  

จากงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบแนวคิดในการพัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูลการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษาในฐานข้อมูลออนไลน์ กรณีศึกษาส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย โดยเพิ่มกระบวนการตัดค าและกระบวนการของออนโทโลยี มาใช้ขยายขอบเขตการค้นหาร่วมกับ
วิธีการสืบค้นด้วยค าส าคัญ (Keyword) โดยดึงข้อมูลท่ีต้องการสืบค้นแสดงตามหน่วยช้ีวัดของการประกันคุณภาพ 
และในส่วนของกระบวนพัฒนาออนโทโลยีได้มาจากโปรแกรมโฮโซ(HOSO) บันทึกออนโทโลยีเป็นรูปแบบไฟล์ 
OWL ท่ีมีลักษณะข้อมูลท่ีสามารถก าหนดคุณสมบัติของคลาส และมีการสืบทอดเป็นคลาสย่อยตามคุณสมบัติของ 
XML Schema  

SPARQL หรือภาษาสอบถาม (Query language) เป็นภาษาท่ีใช้ส าหรับดึงข้อมูลมาแสดงผล ลักษณะคล้าย
ภาษา SQL ซึ่งแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก Select เป็นส่วนท่ีเก็บค่าตัวแปรผลลัพธ์ และส่วนท่ี
สอง Where เป็นเงื่อนไขส าหรับการสืบค้น โดย SPARQL ดึงข้อมูลจากไฟล์ท่ีถูกจัดเก็บในรูปแบบ RDF หรือ 
OWL [9] Sbodio (2010) โดยไฟล์เหล่านี้ มีพื้นฐานของข้อมูลรูปแบบของกราฟท่ีมีส่วนประกอบไปด้วย Subject 
Predicate และ Object (Bacis Graph Pattern) ดังแสดงในตารางท่ี 1 
รูปแบบภาษา SPARQL ตัวอย่างการใช้งาน 
PREFIX PREFIX vcard:  <http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#> 
SELECT ? varnamelist SELECT  ?x  ?fname 
WHERE {Basic Graph Pattern} WHERE { ?x   ?fname  } 

ผลลัพธ์ --------------------------------------------------------------------------------- 
|   x                                | name          
|========================================== 
| <http://somewhere/RebeccaSmith/>  | "Rebecca Smith" | 
| <http://somewhere/SarahJones/>    | "Sarah Jones"| 
| <http://somewhere/JohnSmith/>     | "John Smith"   | 
| <http://somewhere/MattJones/>     | "Matt  Jones"   | 
--------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบาย ให้แสดงข้อมูลของ x และ fname ท้ังหมดในไฟล์  โดย 
- PREFIX  เป็นการอ้างอิงต าแหน่งเอกสาร ใหเ้ป็นค่าก าหนดเริ่มต้น 
- SELECT เป็นการระบเุขตข้อมูลท่ีต้องการใช้ในแสดงผล 
- WHERE เป็นเงื่อนไขหรือกฏของการสืบค้นข้อมูล(ระบขุ้อมูล) 

ตารางท่ี 1 แสดงรูปแบบและตัวอย่างภาษา SPARQL 
(ท่ีมา : https://jena.apache.org/tutorials/sparql_basic_patterns.html) 

 
 

https://jena.apache.org/tutorials/sparql_basic_patterns.html


รูปแบบภาษา SPARQL ตัวอย่างการใช้งาน 
PREFIX PREFIX vcard: <http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#> 
SELECT ? varnamelist SELECT  ?y  ?givenName 
WHERE {  Basic Graph Pattern} WHERE {  ?y  vcard:Family "Smith" . 

  ?y  vcard:Given   ?givenName .  } 
ผลลัพธ์ |  y     | givenName  | 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
|  _:b0  | "John"     | 
|  _:b1  | "Rebecca"  | 

ค าอธิบาย ให้แสดงข้อมูลช่ือของคนในครอบครัว ท่ีนามสกุล “Smith” โดย 
- PREFIX เป็นการอ้างอิงต าแหน่งเอกสาร และก าหนดเป็นค่าเริ่มต้น 
- SELECT เป็นการระบเุขตข้อมูลท่ีต้องการแสดงผลนั้นคือ ?y และ      
?givenName 
 - WHERE เป็นการก าหนดเงื่อนไข คือ Family ="Smith" และแสดงช่ือ
ในตัวแปร ?givenName 

ตารางที่ 2 แสดงรูปแบบและตัวอย่างภาษา SPARQL 
(ที่มา: https://jena.apache.org/tutorials/sparql_basic_patterns.html) 

2. การออกแบบและพัฒนาระบบ 
 ผู้วิจัยได้ออกแบบการผสานของออนโทโลยีการสืบค้นข้อมูลการประกันคุณภาพทางการศึกษา [11]ใน
ฐานข้อมูลออนไลน์ของ ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยใช้
หลักการแบ่งคลาสตามหัวข้อของการประเมินคุณภาพภายนอก อ้างอิงโครงสร้างจากข้อมูลจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 (ประกอบด้วย 3 กลุ่ม 6 ด้าน 18 ตัวบ่งช้ี รวมท้ังส้ินมีคลาสในออนโทโลยีจ านวน 18 
คลาส ดังนี้  
 - กลุ่มท่ี 1 ตัวบ่งช้ีพื้นฐาน จ านวน 6 ด้าน ประกอบด้วย 
  1.1 ด้านคุณภาพบัณฑิต  
   1.1.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
   1.1.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
   แห่งชาติ 
   1.1.3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
    1.1.4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
  1.2 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
   1.2.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
   1.2.2 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
   1.2.3 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 
  1.3 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
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   1.3.1 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ 
    พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
   1.3.2 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
  1.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    1.4.1 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
   1.4.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
  1.5 ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  
   1.5.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน 
    1.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 
    1.5.3 การพัฒนาคณาจารย์ 
  1.6 ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
   1.6.1 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
 - กลุ่มท่ี 2 ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์   
    2.0.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถาบัน 
    2.0.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นของสถาบัน 
 - กลุ่มท่ี 3 ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
    3.0.1 ผลการช้ีน าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ของสถาบัน 

การออกแบบในส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ผู้วิจัยออกแบบสถาปัยกรรม การติดต่อกับผู้ใช้งานในรูปแบบเว็บ โดยใช้
ภาษา PHP, JavaScript และ CSS และเช่ือมต่อฐานข้อมูลออนไลน์ภายในองค์กร ด้วย MySQL เมื่อผู้ใช้ต้องการ
สืบค้นข้อมูลการประกันคุณภาพของส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ผู้ใช้งานเลือกหัวข้อของตัวบ่งช้ีคุณภาพทางการศึกษา ต่อจากนั้นระบบจะน าข้อมูลไปสืบค้นและขยาย
ขอบเขตการค้นหาเชิงความหมายในโครงสร้างของออนโทโลยี ดังเช่นรูปท่ี 1 โดยใช้ภาษา SPARQL ในการสืบค้น
ข้อมูลจากไฟล์ OWL ดังเช่นในรูปท่ี 2 ผลการดึงข้อมูลเนื้อหาจากคลังข้อมูลออนไลน์มาแสดงผลแก่ผู้ใช้งาน 
 

 
รูปท่ี 1 ออนโทโลยีการประกันคุณภาพทางการศึกษา โดยการท าการแบ่งออกได้ 18 คลาส ได้แก่ คลาสตัวบ่งช้ี
พื้นฐาน (foundation) คลาสตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์(identities) และคลาสตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม(encourage)  

 



 
รูปท่ี 2 ออนโทโลยีในรูปแบบ OWL ของการประกันคุณภาพทาง 

การเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพทางการศึกษา โดยในแต่ละ Tag นั้นจะมีค่า Property ท่ีแสดงถึงการเก็บข้อมูล 
ซึ่งสามารถอธิบายในแต่ละ Tag ดังนี้ 
  - Quality: docOfName, เก็บช่ือเรื่องเอกสาร  
 - Quality: docOfTerm, เก็บภาคเรียนการศึกษา 
 - Quality: docOfCode, เลขท่ีค าส่ัง 
 - Quality: docOfAgencies, เก็บช่ือหน่วยงานท่ีด าเนินการ 
 - Quality: docOfType, เก็บประเภทของเอกสาร 
 - Quality: docOfReceiver, เก็บช่ือผู้รับเอกสาร 
 - Quality: docOfSender, เก็บผู้เสนอเอกสาร 
 - Quality: docOfNature, เก็บลักษณะของงาน 
 - Quality: docOfTypeBudget, เก็บประเภทของงบประมาณ 
 

 

รูปท่ี 3 แสดงสถาปัตยกรรมของระบบการประกันคุณภาพทาง 



 

จากรูปท่ี 3 แสดงสถาปัตยกรรมของระบบ โดยมีหลักการท างานดังนี้ 
1. การป้อนช่ือมาตราฐานตัวบ่งช้ีท่ีต้องการหรือข้อความท่ีต้องการลงในช่องการค้นหา 
2. ระบบท าการตัดค าโดยใช้วิธีเปรียบเทียบจาก Dictionary และส่งต่อค าท่ีได้ไปยัง Ontology API โดย

ใช้ภาษา SPARQL เพื่อท าการค้นหาค าท่ีมีโครงสร้างทางความหมายเดียวกัน และส่งผลลัพท์ท่ีได้ไปท าการค้นหา
ข้อมูลไปยังระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพ 

3.ข้อมูลท่ีถูกแสดงผลออกได้แก่ เลขท่ีค าส่ัง ช่ือเอกสาร รายละเอียดการด าเนินการ และงบประมาณ 
การพัฒนาเว็บสืบค้นข้อมูลด้วยออนโทโลยีเว็บเชิงความหมาย ผู้วิจัยใช้ภาษา PHP ใช้งานกับ RDF API (RAP) 

เวอร์ช่ัน 0.9.6 ซึ่งมีการท างานพื้นฐานในจัดการออนโทโลยี และสามารถใช้ร่วมกับภาษา SPARQL ได้ ตัวอย่างการ
เรียกใช้ RDF API ส าหรับภาษา PHP จะแสดงในรูปท่ี 4 

 

 define("RDFAPI_INCLUDE_DIR", "C:/AppServ/www/ontology/rdfapi-php/api/"); 
 include(RDFAPI_INCLUDE_DIR."RdfAPI.php"); 
 $onto = ModelFactory::getDefaultModel(); 
 $onto->load('C:/AppServ/www/ontology/quality.owl'); 
 

รูปท่ี 4 แสดงการเรียกใช้  RDF API 
รูปท่ี 4 แสดงการเรียกใช้  RDF API ส าหรับภาษา PHP โดยสามารถบรรยายการท างานได้ดังต่อไปนี้ 

บรรทัดท่ี 1 เป็นการระบุท่ีต้ังของ API เพื่อดึงข้อมูลมาใช้งาน 
บรรทัดท่ี 2 เป็นเรียก API ช่ือ RdfAPI.php มาใช้งาน 
บรรทัดท่ี 3 เป็นการก าหนดให้มีการดาวน์โหลดไฟล์เข้าสู่หน่วยความจ า 
บรรทัดท่ี 4 เป็นการเรียกไฟล์ quality.owl ขึ้นมาใช้งาน 
 

 

 $querystring = ' 
 PREFIX xsp: <http://www.owl-ontologies.com/2005/08/07/xsp.owl#> 
 PREFIX swrlb: <http://www.w3.org/2003/11/swrlb#> 
 PREFIX swrl: <http://www.w3.org/2003/11/swrl#> 
 PREFIX protege: <http://protege.stanford.edu/plugins/owl/protege#> 
 PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
 PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> 
 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
 PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> 
  SELECT ?subject  
  WHERE { ?subject rdf:type owl:Class }' ; 
 $result = $onto->sparqlQuery($querystring);  
 echo '<strong>'.$onto->sparqlQuery($querystring, 'HTML').'</strong>'; 
  

รูปท่ี 5 แสดงตัวอย่างการใช้ภาษา SPARQL ผ่าน RDF API ส าหรับภาษา PHP 
รูปท่ี 5 แสดงตัวอย่างการใช้ภาษา SPARQL ผ่าน RDF API ส าหรับภาษา PHP โดยการสืบค้นข้อมูลออน

โทโลยีท างานได้ดังต่อไปนี้ 
บรรทัดท่ี 1-9 เป็นการก าหนดค าส่ังเพื่อน าไปใช้เพื่อประมวล (PREFIX) 



บรรทัดท่ี 10  เป็นตัวแปรเก็บผลลัพธ์ใช้ส าหรับน าไปแสดงผล  
บรรทัดท่ี 11 เป็นเงื่อนไขส าหรับน าค่าลงสู่ตัวแปรท่ีเป็นผลลัพธ์  
บรรทัดท่ี 12 เป็นการประมวลผลค าส่ัง  
บรรทัดท่ี 13 แสดงผลออกจากหน้าจอในรูปแบบภาษา HTML 

3.การทดลอง 
ข้อตกลงในการทดสอบระบบดังนี้ พิจารณาจากความถูกต้องของการสืบค้นเอกสารโดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา

การค้นหา เลือกวิธีการสุ่มหัวข้อการค้นหาแบบไม่ซ้ า จ านวน 5 หัวข้อ และเปรียบเทียบวิธีการสืบค้นข้อมูล 3 วิธี 
คือ 1.การสืบค้นเอกสารโดยใช้มนุษย์ซึ่งก าหนดให้ค้นหาอย่างละเอียด และมีความถูกต้องของเอกสารมากท่ีสุด 2.
การสืบค้นโดยใช้วิธีการแบบคีย์เวิร์ด และ 3.วิธีการขยายขอบเขตการสืบค้นด้วยออนโทโลยี จากข้อมูลเอกสารใน
คลังจ านวน 150 เอกสาร  

ท่ี 
หัวข้อการค้นหา 

(*ค าท่ีขีดเส้นใต้เป็นค าท่ีใช้เปรียบเทียบและค้นหา) 
วิธีการสืบค้นข้อมูล 

โดยมนุษย์ แบบคีย์เวิร์ด ออนโทโลยี 
1 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 2 1 3 
2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5 3 6 
3 การพัฒนา คณาจารย์ 15 5 13 
4 ผลงาน วิชาการท่ีได้รับการรับรอง คุณภาพ 6 2 8 
5 ผลงาน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
0 0 0 

 รวม 28 21 30 
ตารางท่ี 3 การทดสอบระบบโดยการสืบค้น 3 แบบคือ การสืบค้นเอกสารโดยมนุษย์, การสืบค้นโดยใช้วิธีการแบบ

คีย์เวิร์ด และวิธีการแบบคีย์เวิร์ดโดยขยายขอบเขตการสืบค้นด้วยออนโทโลยี  
ได้ผลการทดลองดังนี้ 1.การสืบค้นเอกสารโดยใช้มนุษย์ค่าความถูกต้องของเอกสารมีมาก 2.การสืบค้นโดยใช้

วิธีการแบบคีย์เวิร์ดยังมีความผิดพลาดค่อนข้างสูงเนื่องด้วยการกระบวนการค้นหาคีย์เวิร์ดยังไม่ ครอบคลุมถึง     
คีย์เวิร์ดอื่นๆ ท่ีมีความหมายหรือความสัมพันธ์กัน และ 3.การแบบคีย์เวิร์ดโดยขยายขอบเขตการสืบค้นด้วย    
ออนโทโลยีพบว่ามีความถูกต้องใกล้เคียงกับมนุษย์  

ผลการทดสอบวดประสิทธิภาพด้วยค่าเอฟเมเชอร์ ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิภาพพื้นฐานในการจัดกลุ่มโดย
ค านวณได้จากสมการดังนี้ 

CA

A
R

BA

A
P

PR

RP
MeasureF








 )1(

2

 

เมื่อ  P คือ ค่าความถูกต้อง (Precision) 
 R คือ ค่าความครบถ้วน (Recall) 
 A คือ จ านวนเอกสารท่ีสามารถเลือกได้ถูกต้อง 
 B คือ จ านวนเอกสารที่เลือกมาไม่ถูกต้อง 
 C คือ จ านวนเอกสารที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกเลือก 

จากการวิจัยนี้พบว่า ค่า Precision เท่ากับ 87.5%, ค่า Recall เท่ากับ 93.3% และค่า F-measure 
เท่ากับ 90.3% 



 

 
รูปท่ี 6 ทดสอบการค้นหาระหว่างแบบออนโทโลยีและการค้นหาแบบค าส าคัญ (Keyword) 

รูปท่ี 6 แสดงการป้อนข้อมูลว่า “งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่” ระบบจะท า
การตัดค าด้วยวิธีการเปรียบเทียบค าจากพจนานุกรมด้วยโมดูล Searching and Cutting Text to Indicators จน
ได้ค าส าคัญ(Keyword) เพื่อส่งไปกระบวนการทางออนโทโลยีในใช้ภาษา SPARQL ท าการค้นหาค าท่ีมีลักษณะ
โครงสร้างความหมายเหมือนกัน และค้นหาขอ้มูลในระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพ 

 

 
รูปท่ี 7 การสืบค้นข้อมูลแบบออนโทโลยีประยุกต์ใช้กับงานประกันคุณภาพ 

รูปท่ี 7 การน าออนโทโลยีเพื่อประยุกต์ใช้งานในการสืบค้นเอกสารงานประกันคุณภาพ โดยแบ่งเป็นโหมด
หัวข้อและแสดงผลจ านวนการค้นหาเอกสาร เมื่อท าการคล๊ิกในแต่ละหัวข้อจะแสดงรายการรายช่ือเอกสาร ผู้ใช้
สามารถดาวน์โหลดหรือน ามาใช้ยืนยันเป็นหลักฐานงานประกันคุณภาพได้   
4. สรุปผลการทดลอง 
 ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอการค้นหาข้อมูลโดยการน าออนโทโลยีเข้ามามีส่วนขยายขอบเขตการสืบค้น
ข้อมูลในมิติของการค้นหาเชิงความหมาย ด้วยภาษา SPARQL ซึ่งค่า Precision เท่ากับ 87.5%, ค่า Recall 
เท่ากับ 93.3% และค่า F-measure เท่ากับ 90.3% ระบบสามารถแสดงเอกสารได้ค่อนข้างถูกต้อง แต่ยังมี
เอกสารที่ค้นเกินและค้นไม่พบบางส่วน จากการทดลองยังมีประเด็นท่ีน่าพิจารณาในด้านของความแม่นย าในการ
ค้นหาจากข้อมูลเอกสารที่มีจ านวนมากขึ้น นอกจากนั้นประเด็นท่ีน่าสนใจในการปรับปรุงระบบคือการพัฒนาขีด
ความสามารถของออนโทโลยีท่ีมีโครงสร้างครอบคลุมเนื้อหาท่ีต้องการ โดยการเพิ่มคลาสหรือการท าออนโทโลยี 
แมพปิ้ง และการพัฒนาระบบท่ีสามารถคาดคะเนคีย์เวิร์ดท่ีเขียนผิดเพื่อช่วยให้การค้นหาและแก้ไขค าผิดก่อนเข้าสู่



กระบวนการค้นหาของออนโทโลยี และสุดท้ายผู้วิจัยมีแนวคิดต่อยอดให้ระบบสามารถรายงานผลคะแนนการ
ประเมินคุณภาพในแต่ละหมวดโดยอัตโนมัติ เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็วในวิเคราะห์ การวางแผน และสืบค้น
ข้อมูลการประกันคุณภาพต่อไป 
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