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บทคัดยอ 

การใหบริการระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษาเกี่ยวกับงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย ยังคงเปนปญหาในเรื่องการ

อํานวยความสะดวกในการถาม-ตอบปญหาตางๆ เกี ่ยวกับงานทะเบียน เชน การลงทะเบียน การรักษาสภาพ การยาย 

วิทยาเขต การยายคณะ การเพิ่ม ถอนรายวิชา การสําเร็จการศึกษา หรือ ปญหาอื่นๆ ที่นักศึกษาประสบอยู เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยยังไมมีระบบถาม-ตอบออนไลนแบบอัตโนมัติ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อสรางตนแบบระบบถามตอบ

ออนไลนดวยเทคโนโลยีออนโทโลยี โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยประกอบดวย 1) การรวบรวมขอมูลจากคูมือนักศึกษาโดยการ

วิเคราะหขอความ และแบงหมวดหมูตางๆ เพื่อสรางเปนตัวแทนคําตอบ โดยการตัดคํา สกัดคําหยุด หาตัวแทนของคํา  

2) กระบวนการพัฒนาในการสรางออนโทโลยี เพ่ือระบุขอบเขตขององคความรูท่ีครอบคลุมในเรื่องตางๆ แตละหมวด 3) รับคา

คําถาม เปนการระบุคําถามจากผูใช โดยนําคําถามไปประมวลผล และแสดงคําตอบที่เปนไปไดมากที่สุดออกมา 4) ประเมิน

ประสิทธภิาพการทํางานของระบบดวยคา Precision  Recall และ F-measure แหลงขอมูลที่ใชในการวจิัย จะใชกรณีศึกษา: 

งานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลการทดลองเบ้ืองตนแสดงใหเห็นการประเมินประสิทธิภาพระบบถาม-

ตอบออนไลน ดวยเทคโนโลยีออนโทโลยี สําหรับการถาม-ตอบเกี่ยวกับงานทะเบียน มีคาความแมนยํา (Precision) 90.91% 

คาความระลึก (Recall) 83.33% และคาเฉลี่ย (F-measure) 86.96% 
 

ABSTRACT 

Providing the information system services for a student in registration work of the university still be 

a problem in the facilitation of question answering involved with the registration information such as 

registration process, maintaining study state, changing the campus, changing the faculty, adding or dropping 

the course, graduation, etc. This problem makes the student encounter difficulty of studying because there 
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is no automatic question answering system provided.  This research objective is the creation of the online 

question answering prototype by using ontology.  The research methodology consists of 1)  collection of 

information from the student handbook by sentence analysis, categorizing, word segmentation, stop-word 

identifying, word representation for creating the answer representation, 2)  ontology development for 

identifying the boundary of knowledge that is comprehensive to registration work, 3)  question answering 

system that processes the question from the user and offers the most relevant answer to the user, and 4) 

evaluation of the system by precision, recall, and F-measure. The case study of the research is the student 

registration department of the Rajamangala University of Technology Srivijaya.  The results of the system 

reveal that the precision is 90.91%, recall is 83.33%, and F-measure is 86.96%.  
 

คําสําคัญ: งานทะเบียน  ระบบถาม-ตอบ  ออนโทโลย ี ระบบสารสนเทศ 

Keywords: Registration, Question Answering System, Ontology, Information system 
 

บทนํา 

ส ํ า นั ก ส ง เ ส ริ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า นทะ เบี ย น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปนหนวยงาน

ระดับสํานักและเปนหนวยงานกลางทําหนาที่เก็บรวบรวม

ขอมูลและจัดเก็บทะเบียนนักศึกษามีสวนใหการสนับสนุน

และบริการข อมูลดานการศึกษาแกน ักศึกษา รวมทั้ง 

อาจารย ผูบริหาร และหนวยงานยอยตางๆ การเรียนใน

มหาวิทยาลัยฯ น้ัน นักศึกษาตองปฏิบัติตามกฎระเบียบอยาง

เครงครัดสําหรับการเรียนโดยการศึกษาจากคูมือนักศึกษาที่

ไดรับจากมหาวิทยาลัยฯ แตบางครั้งนักศึกษาจํารายละเอียด

ตางๆ เกี่ยวกับกฎระเบียบในคูมือไมได จึงจําเปนที่จะตอง

สอบถามไปยังงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเกี ่ยวกับขอ

สงสัยตางๆ เชน การลงทะเบียน การชําระคาธรรมเนียม 

ตางๆ การรักษาสภาพนักศึกษา การเทียบโอน หรือ อื่นๆ ที่

นักศึกษาประสบอยู เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ยังไมมีระบบ

ถาม-ตอบแบบอัตโนมัติใหกับนักศึกษา และปจจุบันคําถาม

ตางๆ ถามไดผานเว็บไซตของงานทะเบียน หรือ ผานอีเมล 

เทานั้น และยังไมมีระบบการตอบกลับแบบอัตโนมัติ ซึ่งใน

การตอบตองรอใหเจาหนาที่ผูดูแลระบบมาตอบ จึงทําใหใน

แตละวัน มีคําถามเปนจํานวนมาก สงผลใหการดําเนินงาน 

ดานงานทะเบียนไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เนื ่องจาก

เจาหนาที่มีภาระงานอยางอ่ืนท่ีตองรับผิดชอบทําใหไม

สามารถตอบคําถามไดทันทวงที ยิ ่งถาเปนวันหยุด ผูใช

จะตองรอการตอบกลับในวันทําการ จึงทําใหการตอบปญหา

ตางๆ ยิ่งลาชาไปอีก จากปญหาดังกลาว งานวิจ ัยนี้จึง

นําเสนอ การพัฒนาระบบถาม-ตอบออนไลนสําหรับเว็บ

บร ิการงานทะเบียนนักศ ึกษาของมหาว ิทยาล ัยด วย

เทคโนโลยีออนโทโลยี โดยใชกรณีศึกษา: มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ ่งจะทําเปนตนแบบใหกับ 

มหาวิทยาลัยฯ โดยระบบถาม-ตอบ มีวัตถุประสงคเพื่อให

ความสะดวกสําหรับนักศึกษา ในการเขาถึงสารสนเทศงาน

ทะเบียนที่เปนขอความอิเล็กทรอนิกส โดยระบบจะนํา

คําถามไปประมวลผล วิเคราะหดวยเทคนิคออนโทโลยีแลว

สงคําตอบแบบอัตโนมัติมาเปนคําตอบเพื่ออํานวยความ

สะดวกใหก ับนักศึกษา หรือผูที่ต องการสอบถามขอมูล

เก่ียวกับงานทะเบียน 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ระบบถาม-ตอบ คือ ระบบที่มีจุดประสงคเพื่อให

ความสะดวกแกผู ใชส ําหรับการเขาถึงสารสนเทศที่เปน

ขอความในเอกสารอิเล็กทรอนิกสหรือ องคความรูตางๆ ดวย

การรับค ํ าถามจากผู ใ ช  ในรูปประ โยคค ํ าถามที่ เปน 

ภาษาธรรมชาติหรือภาษามนุษย ซึ ่งปจจุบันไดนําระบบ

คําถาม-คําตอบ นํามาประยุกตใชกับงานตางๆ และเปน

เครื่องมือสําหรับใหบริการทั้งทางดานการศึกษา การเกษตร 

การแพทย ฯลฯ โดยระบบถาม-ตอบทั่วไปจะมีขั้นตอน ตาม

คํานิยามของ (Radev, 2001) ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 สถาปตยกรรมระบบถาม-ตอบ 
 

จากรูปท่ี 1 เปนการอธิบายสถาปตยกรรมของ

ระบบถามตอบ โดยทั่วๆ ไป ตามแนวความคิดของ Radev 

(2001) ซึ่งประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. การประมวลผลคําถาม มีหนาที่ในการทําความ

เขาใจเกี ่ยวกับคําถาม ที ่มาจากชุดคําถาม วาคําถามนั้น

ตองการคําตอบอะไร และการสรางคําถาม เพื่อใชสําหรับ

การสืบคนคําตอบจากคลังคําตอบ 

2. การประมวลผลคําตอบ เปนการดึงขอมูลจาก

คลังคําตอบ โดยการเปรียบเทียบกับคําถาม ระบบจะตองทํา

การแปลงใหอยูในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งกอนเพื่อสะดวกให

การดึงขอมูลจากชุดคําตอบ เชน การทําดัชนี เปนตน 

3. การเปรียบเทียบคําถามและคําตอบ เปนการ

เปรียบเทียบคําถามกับคําตอบในคลัง ซึ่งมีหลากหลายวิธีท่ีใช

ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคําถามและคําตอบที่

เปนไปได เชน การวิเคราะหเชิงภาษาศาสตร การใชออน-

โทโลยี เปนตน 

4. การสรางคําตอบ เปนการสกัดคําตอบที่เปนไป

ไดมากที ่สุดถูกเลือกมาตอบ ซึ ่งจะเปนขอความสั้นๆ ที ่มี

คําตอบที่แทจริงอยูถูกสกัดออกมาจาการเปรียบเทียบกับ

คําถาม และสงผลลัพธไปเปนคําตอบ 

ออนโทโลยี (Ontology) ซึ่งเปนศาสตรที่เกิดข้ึน

ในสมัยกรีก ซึ ่งไดกําหนดวิชาออนโทโลยีมาจากรากศัพท 

ออนโท+โลยี หมายถึงสิ่งที่มีอยู โดยเริ่มสรางเปนลักษณะ

ตนไมแหงพอรฟรี ซึ่งมีลักษณะเปนไฮรากีทรี จําแนกประเภท

ของสิ่งตางๆ ดังรูปที่ 2 ซึ ่งเปนกระบวนการแทนความรู

เฉพาะดานเพื่ออธ ิบายสิ่ง ท่ีเราสนใจ โดยออนโทโลยีมี

โครงสรางคลายกับกราฟตนไม ที่มีลําดับชั้นประกอบดวย 

โหนด และ ความส ัมพันธระหวางโหนด ออนโทโลยีมี

ความสามารถในการใชขอมูลรวมกัน และ การนําขอมูล

กลับมาใชใหม ได อยางมีประสิทธิภาพโดยไมยึดติดกับ

รูปแบบความรูและระบบที ่ใชงานเทคโนโลยีออนโทโลยี  

จะเปนการกําหนดสิ่งท่ีสนใจโดยมีรูปแบบโครงสรางท่ีชัดเจน 

ซึ่งจะประกอบดวยขอบเขตของความรู ตัวแทนของความรู มี

ลักษณะเปนกลุมคํา โดยแสดงออกมาในรูปแบบสัญลักษณ 

หรือ องคความรูท่ีใชคําศัพท เชน คลาส คุณสมบัติของคลาส 

กฎ และเปนเครื่องมือที่สามารถแทนการเชื่อมคอนเซ็บดวย

ความสัมพันธเชิงความหมาย ใชประโยชนในเรื่องการสืบคน

ขอมูล เชน ระบบการแนะนํา ระบบถาม-ตอบ หรือประยุกต

ในดานอื ่นๆ เชน ดานการแพทย ดานการทองเที่ยว ดาน

กฎหมาย ดานการเกษตร การสืบคนขอมูลสารสนเทศ หรือ

จัดการดานองคความรูตางๆ ตามแนวความคิดของ Noy et 

al. (2001) 
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รูปที ่2 โครงสรางความรูแบบไฮรากี 
 

กระบวนการพัฒนาออนโทโลยี ตามทฤษฎีของ 

Noy et al. (2001) ไดอธิบายขั้นตอนไวดังนี ้

1. การกําหนดขอบเขต (Determine Scope) ของ

การพัฒนา โดยทําการระบุขอบเขตและวัตถุประสงคของการ

พัฒนา ซึ ่งในการระบุความตองการนั ้น มีส งผลตอการ

ออกแบบ และสามารถนําออนโทโลยีกลับมาใช 

2.  ก ารพิ จ า รณาถึ งการน ํ ากลับมา ใช  ใหม  

(Consider Reuse) ของออนโทโลยี เพื ่อประหยัดเวลาใน

การนําไปใชงานหรือนําไปพัฒนาตอ 

3. การกําหนดศัพท (Enumerate Term) หรือ

นิยามคําสําคัญของออนโทโลยีท่ีสรางขึ้น โดยเขียนคําศัพทท่ี

เปนไปไดเกี่ยวกับสิ่งที่สําคัญ โดยระบุคุณสมบัติของคําศัพท

แตละคําโดยละเอียด 

4. การกําหนดคลาส (Define Classes) เริ ่มจาก

กําหนดนิยามจากแนวคิดทั่วไป ไปหาแนวคิดที่เฉพาะเจาะจง 

และตองกําหนดคุณสมบัติของคลาสรวมไปถึงโครงสราง

ภายนอกและภายในของคลาส  

5. การกําหนดคลาสและลําดับของคลาส (Define 

Class) เปนการรวบรวมองคประกอบตางๆ ของระบบ โดย

การกําหนดคลาสและลําดับของคลาส  

6.  การก ําหนดค ุณสมบัติของคลาส (Define 

properties) ซึ่งจะตองกําหนดประเภทใหกับคุณสมบัติของ

คลาสและตองพิจารณาวาคลาสมีคุณสมบัติแบบงาย เชน  

มีคาดั ้งเดิมเปนขอความหรือตัวเลข หรือมีคุณสมบัต ิที่

ซับซอน เชน วัตถุตางๆ 

7. การสรางอินสแตน (Create instances) เปน

การสราง instance ใหกับขอมูล หรือการสรางตัวอยาง

ขอมูลในคลาสที่ไดรวบรวมเอาไว 

โปรแกรมพัฒนาออนโทโลยี ในการพัฒนาออน

โทโลยี ผูวิจัยเลือกใชโปรแกรมโฮโซะออนโทโลยีเอดอิเทอะ 

ซึ่งเปนโปรแกรมที่สนับสนุนการพัฒนาออนโทโลยี ที่ไดรับ

ความนิยมเปนอยางมาก เปนโปรแกรมที่รวบรวมแนวคิดที่

จําเปนในการใชอธิบายเปาหมายของสิ่งที่สนใจ และ มีการ

แสดงความสัมพันธระหวางแนวคิด มีการใชงานอยาง

กวางขวาง โดยม ีการใช  OAM Framework (Ontology 

Application Management Framework)  ( Buranarach 

et al, 2012) ซึ่งเปน Application Framework ที่เนนการ

ประหยัดเวลาในการเขียนโปรแกรมของนักพัฒนา ลดความ

ซํ ้าซ อนในการพัฒนา ผ ู  ใช สามารถนําเข าฐานขอมูล 

(Database) ที่มีอยูในระบบเดิมและนําเขาออนโทโลยี โดย

การกําหนดกฎ และ คาตางๆ ที่เกี่ยวของได (Kozaki et al., 

2005; Fensel, 2004) 

เว็บเชิงความหมาย (Sematic Web) เว็บเชิง

ความหมาย (Semantic Web) เป นแนวความค ิดของ 

(Berners et al., 2001) โดยมีว ัตถุประสงคเพื ่อชวยให

สามารถคนหาขอมูลบนอินเตอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ

และยังสามารถสรางความสัมพันธใหกับขอมูลที ่มาจาก

แหลงขอมูลที่แตกตางกัน ซึ่งจะกอใหเกิดเปนฐานขอมูลที่

เชื่อมโยงกันทั่วโลก การที่จะทําใหแนวความคิดของเว็บเชิง

ความหมายเกิดข้ึนไดจริงนั ้น จําเปนตองมีโครงสรางของ

ขอมูลและหลักเกณฑที ่ดี เพื ่อเก็บขอมูลบนเว็บไซต และ

เชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลได ดังนั้น XML และ RDF 
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จึงเปนเทคโนโลยีท่ีมีความสําคัญสําหรับแนวความคิดเว็บเชิง

ความหมายโดยจะมีการใช XML ในการอธิบายโครงสราง

ของขอมูลและใช RDF ในการอธิบายความหมายขอมูล 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ ในปจจุบันนี ้ไดมีการนํา

เทคโนโลยีออนโทโลยีมาใชอยางกวางขวางโดยสวนใหญจะมี

การประยุกตใชกับงานในดานตางๆ มากมาย เชน จุฑาภรณ 

และคณะ (2560) ใช  เทคโนโลย ีออนโทโลย ีมาพัฒนา

โปรแกรมประยุกตเพ่ือแนะนํารายการอาหาร โดยมีเปาหมาย

เพื่อชวยใหบุคคลสามารถเลือกรับประทานอาหารตามหลัก

โภชนาการ โดยใชเฟรมเวิรกการจัดการโปรแกรมประยุกต

ออนโทโลยีในการพัฒนา ผลการวิจ ัยทําใหไดโปรแกรม

ประยุกตการแนะนํารายการอาหารที ่เหมาะสมกับผูใชใน 

แตละราย สวนพัชราภรณ (2564) ใชเทคโนโลยีออนโทโลยี

มาพัฒนาและประเมินออนโทโลยีเพื ่อสงเสริมการตลาด

สําหรับผลิตภัณฑประเภทอาหารของกลุมวิสาหกิจชุมชน 

และศ ึกษาความส ัมพันธ ระหวางปจจ ัยส วนบุคคลกับ

พฤติกรรมในการใชออนโทโลยีในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

อาหารของกลุมวิสาหกิจชุมชน โดยพัฒนาออนโทโลยีดวย

โปรแกรมซอฟตแวรโฮโซะออนโทโลยีเอดอิเทอะ ประเมิน

ความถูกตองออนโทโลยีโดยผูเชี่ยวชาญ และสุวิสาและคณะ 

(2560) ไดนําเทคโนโลยีออนโทโลยีมาพัฒนาระบบถามตอบ

เพื่อการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ชวยใหผูปวยหรือผูดูแลสามารถชวยเหลือตนเองแทนการไป

พบแพทยเพื่อติดตามอาการ โดยระบบใชภาษาพีเอชพี (PHP 

Language) ในการพัฒนาผลการวิจัยพบวาระบบสามารถวัด

ความถูกตองของแบบจําลองได สําหรับปองพลและกีรติบุตร 

(2560) นําเทคโนโลยีออนโทโลยีมาพัฒนาระบบใหคําแนะนาํ

สําหรับการลดนํ้าหนักโดยการประยุกตใชฐานความรูแบบ

ออนโทโลยี ซึ่งใชภาษาอารดีเอฟ (RDF Language) ในการ

พัฒนารวมกับฐานความรู ออนโทโลยี ผลการวิจัยทําใหได

ระบบแนะนํากิจกรรมสําหรับการลดนํ้าหนักใหสอดคลองกับ

ผูใชงานเฉพาะบุคคล 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

งานวิจ ัยนี ้มุงเน นการพัฒนาระบบถาม-ตอบ

ออนไลนส ําหรับเว็บบริการงานทะเบียนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยดวยเทคโนโลยีออนโทโลยี เพื่อดําเนินการใน

เรื ่องการถาม-ตอบ ปญหาเกี่ยวกับการเรียน ที่นักศึกษา

ประสบอยู  ซึ่งในงานวิจัยนี ้ ไดนําเสนอกรอบแนวคิดของ

ระบบดังแสดงในรูปที่ 3 ประกอบดวย 

1. การรวบรวมคําตอบ เปนการรวบรวมเนื้อหา

ขอมูลที่เปนคลังคําตอบโดยการสกัดจากคูมือนักศึกษาที่เปน

ขอความ ซึ่งจะพิจารณาจากขอความตางๆ โดยการแบงเปน

พารากราฟของขอความเพื ่อใหเปนคําตอบ จากนั ้นนํา

คําตอบตางๆ แยกหมวดหมู ซึ่งแบงออกเปนหมวดตางๆ เชน 

ขอเปดรายวิชา หมวดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน หมวดการ

สําเร็จการศึกษา หมวดการแกไขระดับคะแนน หมวดการ

ยายวิทยาเขต ยายคณะ ยายสาขา ยายสถานศึกษา หมวด

การขึ ้นทะเบียนบัณฑิต หมวดอ่ืนๆ และในสวนของการ

รวบรวมคําถาม จะเก็บรวบรวมจากคําถามที ่ถามบอย 

( Frequency Asked Question)  แล ะค ํ าถ าม ท่ี ไ ด  จ าก

แบบสอบถามจากนักศึกษาเกี่ยวกับค ําถามที่น ักศึกษา

ตองการทราบเพิ่มเติม ซึ่งจะใชจํานวน 100 คําถาม ในการ

ทดสอบการทํางานของระบบ 

2. กระบวนการพัฒนาออนโทโลยี  ผู วิจัยได

ออกแบบกระบวนการพัฒนาออนโทโลยีตามทฤษฎีของ Noy 

และ McGuinness (2001) ซึ่งประกอบดวย 7 ขั้นตอนดัง

คําอธิบายรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 1 
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รูปที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ตารางที่ 1 แสดงกระบวนการพัฒนาออนโทโลย ี

ขั้นตอน รายละเอียด ตัวอยาง 

1. Determine Scope เปนการระบุขอบเขตและเปาหมายของงาน 1. Determine Scope เปนการระบุขอบเขตและ

เปาหมายของงาน ขอบเขตงานทะเบียน

มหาวิทยาลยั  

2. Consider Reuse เปนการนําออนโทโลยีกลับมาใชใหม 2. Consider Reuse เปนการนําออนโทโลยี

กลับมาใชใหม พัฒนาตนแบบออนโทโลยสํีาหรับ

งานทะเบียน  

3. Enumerate Term เปนการกําหนดขอบเขตคําตอบ การ

กําหนดตัวแทนของคําในออนโทโลยี  

3. Enumerate Term เปนการกาํหนดขอบเขต

คําตอบการกําหนดตัวแทนของคําในออนโทโลยี  

4. Define Class 4. Define Class เปนการระบุคาของขอมูล 

กําหนดคาขอมูลในรูปแบบออนโทโลยี  

4. Define Class เปนการระบุคาของขอมูล 

กําหนดคาขอมูลในรูปแบบออนโทโลยี  

5. Define Properties 5. Define Properties เปนการกําหนด

ลักษณะความสมัพันธ เชนความสมัพันธ

แบบ is a และ Part of  

5. Define Properties เปนการกําหนดลักษณะ

ความสัมพันธ เชนความสัมพันธแบบ is a และ 

Part of  

6. Define Onstraints 6. Define Onstraints ขอกําหนดตางๆ 

กําหนดเงื่อนไขขอมลู  

6. Define Onstraints ขอกําหนดตางๆ กําหนด

เงื่อนไขขอมูล  

7. Create Instances 7. Create Instances เปนการสราง

ตัวอยางขอมูล การกําหนดคลาสตางๆ ใน

ออนโทโลยี  

7. Create Instances เปนการสรางตัวอยาง

ขอมูล การกําหนดคลาสตางๆ ในออนโทโลยี  

 

ในกระบวนการพัฒนาออนโทโลย ีน ั ้น ผ ู ว ิจัย

เลือกใชโปรแกรม โฮโซะออนโทโลยีเอดอิเทอะ (Kozaki et 

al.,2007) ซึ่งไดรับการพัฒนาโดย มหาวิทยาลัยโอซากา ใช 

เฟรมเวรค OAM (Ontology Application Management 

Framework ( Buranarach et al. , 2 012 )  โ ด ยก า รน ํ า

โปรแกรม โฮโซะออนโทโลยีเอดอิเทอะเชื่อมโยงฐานขอมูล 

MySQL และ เช่ือมโยงการออกแบบการติดตอกับผูใช (User 

Interface) เพื ่อใหผู ใชสามารถตั ้งคําถาม และสอบถาม

ปญหาตางๆ 
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3. การรับคําถามจากผู ใชโดยเริ่มจากกําหนด

หมวดหมูที่ค ําถาม แสดงดังร ูปที่ 4 จากนั ้นระบบจะนํา

คําถามไปประมวลผล และดึงขอมูลจากฐานความรูออนโท-

โลยีมาแสดงเปนคําตอบแสดงดังรูปที่ 5 สงกลับมาเปน

ผลลัพธใหกับผูใช  

จากรูปที่ 5 เปนการแสดงผลของคําตอบท่ีเกิดจาก

การถาม ของระบบที่พ ัฒนาข้ึน โดยคําตอบจะดึงจาก

ฐานความรูของขอมูลออนโทโลยีท่ีเก่ียวของกับคําถามนั้น  

การวัดประสิทธภิาพการทํางานของระบบ เปนการ

ประเมินประสิทธิภาพความถูกตอง ในการแสดงจํานวน

คําตอบโดยเปรียบเทียบกับจํานวนคําตอบของระบบ กับ 

ผูเชี ่ยวชาญ ในสวนนี้จะเปนการวิเคราะหโดยใชคาความ

แมนยํา (Precision) คือคาสัดสวนของจํานวนคําตอบที่ระบบ

ตอบถูก เมื่อเทียบกับจํานวนคําตอบทั้งหมด คาความระลึก 

(Recall) คือคาสัดสวนของจํานวนคําตอบที่ระบบตอบถูก

เปรียบเทียบกับจํานวนคําตอบทั้งหมดที่ผูเชี่ยวชาญระบุ คา

อัตราการรูจํา F-measure คือคาเฉลี่ยที่ใหความสําคัญกับ

ความแมนยําและคาความระลึก ในการคํานวณโดยใชสมการ

ดังนี้ (Frankes et al.1992)  

Precision = × 100  (1) 

Recall = × 100    (2) 

F-Measure = 2
×

× 100 (3) 
 

จากสมการที่ (1) (2) และ (3) อธิบายไดดังนี้  

TP หมายถึง จํานวนคําถามที่ผูเชี่ยวชาญเฉลย

คําตอบวา Positive และ ระบบก็ระบคุําตอบวา Positive 

FP หมายถึง จํานวนคําถามที่ผู เช่ียวชาญเฉลย

คําตอบวา Negative แต ระบบระบุคําตอบวา Positive  

FN หมายถึง จํานวนคําถามที่ผูเ ช่ียวชาญเฉลย

คําตอบวา Positive แต ระบบระบุคําตอบวา Negative 
 

ผลการวิจัย 

1. ผลการออกแบบออนโทโลยี การออกแบบ 

ประกอบดวยคลาสทั ้งหมด 315 คลาส โดยมีคลาสหลัก

จ ํ านวน 76 คลาส  เชน  คลาสระเ บียบมหาวิทยาลัย 

ประกอบดวย การขอเปดรายวิชา ลงทะเบียน ถอน เพ่ิม  

การสําเร็จการศึกษา การยายคณะ วิทยาเขต คณะ การขึ้น

ทะเบียนบัณฑิต ฯลฯ และคลาสยอยของคลาสหลักเชน 

คลาสการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประกอบดวยคลาสยอย 

สภานักศึกษา องคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และ คลาส

สภานักศึกษา ประกอบดวย ผูมีสิทธิเลือกตั้ง กรรการสภาพ 

ผูสมัคร เปนตน และมีการกําหนดความสัมพันธระหวางองค

ความรูออนโทโลยี  ประกอบด  วยความสัมพันธ ชนิด 

“จัด เป น” ความสัม พันธ ชนิดคุณสมบัติ แบบ “เปน

สวนประกอบของ” ความสัมพันธชนิดคุณสมบัติแบบ “เปน

คุณลักษณะของ” ตัวอยางผลการออกแบบแสดงดังรูปที่ 6 7 

และ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 แสดงหนาจอรับคําถามจากผูใช 
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รูปที่ 5 แสดงผลลัพธของคําถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 แสดงตัวอยางคลาสแตละโหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 แสดงคลาสยอยของคลาสหลัก 
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รูปที่ 8 โครงสรางฐานขอมลูออนโทโลย ี
 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ การประเมิน

ประส ิทธ ิภาพการทํางานของระบบ ผ ู ว ิจ ัยเล ือกใชคา 

Precision และ Recall ในการประเมินประสิทธิภาพของ

ระบบ ซึ่งคา Precision หมายถึง สัดสวนของจํานวนคําตอบ

ที่ระบบตอบถูก เปรียบเทียบกับจํานวนคําตอบทั้งหมดของ

ระบบ หรือ เปนการวัดความสามารถในการขจัดคําตอบที่ไม

เกี่ยวของออกไป สวน Recall หมายถึง สัดสวนของจํานวน

คําตอบที ่ระบบตอบถูกทั ้งหมดเปรียบเทียบกับจํานวน

ค ํ า ตอบทั้ ง หมดที่ ผู เ ชี่ ย ว ชาญระบุ ห รื อ เป นการวั ด

ความสามารถของระบบในการดึงคําตอบจากเอกสารท่ี

เก่ียวของออกมา จากการทดสอบจํานวนคําถาม 100 คําถาม 

พบวาระบบมีความสามารถในการขจัดคําตอบที่ไมเกี่ยวของ 

อยูที ่90.91% และ ระบบมีความสามารถในการดึงคําตอบที่

เก่ียวของ อยูที่ 83.33% และคาประสิทธิภาพโดยรวมมี

คาเฉลี่ย อยูที่ 86.96% ซึ่งแสดงดังรูปท่ี 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 9 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
 

วิจารณผลการวิจัย 

การใชเทคโนโลยีออนโทโลยีเพื่อพัฒนาระบบถาม-

ตอบออนไลนสําหรับเว็บบริการสารสนเทศงานทะเบียนของ

มหาวิทยาลัย ในการประเมินการทํางานของระบบ จะใชคา 

Precision และ Recall โดยการวดัความสามารถของจํานวน

คําตอบที่ระบบตอบ เปรียบเทียบกับจํานวนคําตอบของ

ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งจากผลการทดลองไดคา Precision เทากับ 

90.91 หมายความวา ระบบมีความสามารถในการกําจัด
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จํานวนคําตอบที่ไมเกี่ยวของออกไปได 90.91% และไดคา 

Recall เทากับ 83.33 หมายความวา ระบบสามารถดึง

จํานวนคําตอบที่เกี่ยวของและถูกตอง เทากับ 83.33% และ

คาประสิทธภิาพโดยรวมคาเฉลี่ยอยูที่ 86.96% 

จากผลการวิจัยในครั้งนี ้สามารถนําฐานความรู 

ออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้นไปประยุกตใชรวมกับการวิเคราะห

ขอมูลทางดานงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่สนใจได

เพ่ือประโยชนในการวิเคราะหขอมูลไดอยางรวดเร็ว 

งานวิจัยนี้มีขอจํากัด คือ ฐานความรูออนโทโลยี

ครอบคลุมขอมูลทางดานงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยโดยมี

คลาสหลักจํานวน 76 คลาส เทานั ้น ในการตอบคําถาม

เกี่ยวกับงานทะเบียน และ เปนการสรางตนแบบออนโทโลยี

เฉพาะเรื่องของการถามตอบ ยังไมไดพิจารณาในสวนของ

คําถามและคําตอบที ่มีความหมายกํากวม รวมทั ้งคําที่มี

ความหมายเหมือนกัน แนวทางการศึกษาในอนาคต สราง

ออนโทโลยีที่ครอบคลุมทุกเรื่องสําหรับนักศึกษาในการถาม

ตอบ และใชเทคโนโลยีอื ่นๆ รวมดวยในการจัดการกับคํา

กํากวม และคําที่มีความหมายเหมือน 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวัดประสิทธิภาพระบบถาม-ตอบออนไลนดวย

เทคโนโลยี ไดประยุกตใชฐานความรู ออนโทโลยีรวมกับ

ฐานขอมูล Mysql โดยใชโปรแกรมโฮโซะออนโทโลยี - 

เอดอิเทอะ ในการถาม-ตอบออนไลน เพื่อสอบถามปญหา

ตางๆ เกี่ยวกับการเรียน สําหรับงานทะเบียนมหาวิทยาลัย 

ในการประเมินการทํางานของระบบไดใชผูเชี่ยวชาญจํานวน 

3 คน ในการพิจารณาคําตอบโดยการเปรียบเทียบคําตอบใน

ระบบ กับคําตอบผูเช่ียวชาญ ผลการทดลองเบื้องตนแสดงให

เห็นวาผลในการประเมินประสิทธิภาพระบบถาม-ตอบ 

ออนไลน ดวยเทคโนโลยีออนโทโลยี สําหรับการถาม-ตอบ

เกี่ยวกับงานทะเบียน มีคาความแมนยํา (Precision) เทากับ 

90.91% และคาความระลึก (Recall) เทากับ 83.33% และ

คาเฉลี่ย F-measure เทากับ 86.96% 
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