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ออนโทโลยีกับการพัฒนาฐานความรู้   
(Ontological with Knowledge based Development) 

วิไลรัตน์  ยาทองไชย1 

บทน า  
ออนโทโลยีถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายกรอบงานทั้งด้านคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศศาสตร์ (Computer and Information Science) ระบบสารสนเทศ (Information 
Systems) การบูรณาการข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent Information Integration) การสกัดและ 
ค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval and Extraction) การแทนความรู้ (Knowledge 
Representation) และระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management Systems) 
นอกจากนี้ยังมีหลากหลายงานวิจัยที่มีการน าออนโทโลยีมาประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาที่
ครอบคลุมกระบวนการเรียนรู้   ทฤษฎีการเรียนการสอน และกระบวนทัศน์ที่แตกต่างกัน 
(Fernández-López and Gómez-Pérez, 2002; Gómez-Pérez et al., 2001; Su and 
Ilebrekke, 2002 and Hayashi et al., 2009)   

ความหมายและองค์ประกอบของออนโทโลยี    
ออนโทโลยีเป็นการแสดงโครงสร้างของแนวคิดที่บรรยายขอบเขตของความรู้เรื่องใด   

เรื่องหนึ่ง  ออนโทโลยีประกอบไปด้วยการนิยามความหมายหรือแนวคิด (Concepts) ซึ่งเป็น
พื้นฐานส าคัญในการสร้างฐานความรู้  โดยแนวคิดเหล่านี้จัดเรียงอยู่ในล าดับชั้นการถ่ายทอด
ความสัมพันธ์ (Relationships) และมีคุณสมบัติเฉพาะ (Properties) ในแต่ละแนวคิดได้มีผู้ให้
ความหมายและค าจ ากัดความของออนโทโลยีไว้หลากหลายตามมุมมองและลักษณะการท างาน 
ดังนี้ 

มาลี กาบมาลา ล าปาง แม่นมาตย์ และครรชิต มาลัยวงศ์ (2549: 26) ได้สรุปความหมาย
ของ ออนโทโลยี หมายถึง การก าหนดนิยามความหมายที่ชัดแจ้งของค าศัพท์ที่ใช้เป็นตัวแทนของ
แนวคิดของข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ที่ใช้ร่วมกันของแหล่งข้อมูลที่หลากหลายที่มีขอบเขตเนื้อหา
เดียวกันหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (Domain) ให้เข้าใจความหมายที่สอดคล้องตรงกัน และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ทั้งมนุษย์และคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและใช้งานร่วมกันได้          
อย่างมีประสิทธิภาพ  

Genesereth and Nilsson (1987) กล่าวถึงออนโทโลยีว่าเป็นรูปแบบของความรู้อย่าง
เป็นทางการที่อยู่บนพื้นฐานของแนวความคิด วัตถุ ความคิด และสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในกรอบที่
สนใจและความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านั้น 

ส่วนนิยามของ Gruber (1995) กล่าวว่า ออนโทโลยี คือ วิธีการบรรยายแนวความคิดตาม
ขอบเขตที่สนใจ และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านั้น หรือข้อก าหนดที่ เกี่ยวกับแนวคิด         
(The Specification of a Conceptualization)  โดยที่ออนโทโลยีเป็นการสร้างโครงสร้าง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
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ฐานความรู้ทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือขอบเขต (Domain) ใดขอบเขตหนึ่ง ซึ่งมีแนวคิดและความ
เข้าใจตรงกัน  

Vanda Broughton (2006: 218) ได้ให้นิยามว่า ออนโทโลยีเป็นแบบจ าลอง หรือการเป็น
ตัวแทนของความรู้ในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ระหว่างแนวความคิดในด้านที่ระบุไว้ 

สามารถสรุปได้ว่าออนโทโลยีเก่ียวข้องกับการให้นิยามส าหรับสิ่งที่เราสนใจที่ประกอบด้วย
แนวคิด คุณลักษณะของแนวคิด และความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด  ภายในขอบเขตที่ก าหนดซึ่งเปน็
มุมมองระดับแนวคิด  ซึ่งจากนิยามของออนโทโลยีที่กล่าวมานี้ ท าให้เห็นถึงองค์ประกอบของ   
ออนโทโลยีที่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้  (Gomez-Perez, and Richard-Benjamins, 
1999) 

1) แนวคิด (Concept) หมายถึง ขอบเขตของความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือความคิดทั่วไป
หรือนามธรรมในโดเมนที่สนใจ  และสามารถอธิบายรายละเอียดได้ เช่น รายวิชา (Subject) 
แบบฝึกหัด (Exercise) บทเรียนสอนเสริม (Tutorial) และการสอนเสริม (Tutoring) เป็นต้น 

2) คุณลักษณะ (Property) หมายถึง คุณสมบัติต่าง ๆ ที่น ามาใช้อธิบายแนวคิด  เช่น 
ประเภทรายวิชา (Subject Type) ระดับบทเรียน (Tutorial Level) ชื่อบทเรียน (Tutorial 
Name) เป็นต้น 

3) ความสัมพันธ์ (Relationship) หมายถึง รูปแบบของความสัมพันธ์กันระหว่างแนวคิด 
โดยมีการระบุความสัมพันธ์ไว้เป็นแบบต่าง ๆ ได้แก่  

3.1) ความสัมพันธ์แบบล าดับชั้น (Subclass of หรือ Is-a hierarchy) คือ
ความสัมพันธ์ที่มีคุณสมบัติการถ่ายทอด คุณสมบัติของแนวคิดแม่ไปยังแนวคิดลูก  เช่น Database 
is-a Subject  ซึ่งอธิบายได้ว่าฐานข้อมูล (Database) เป็นรายวิชา (Subject) 

3.2) ความสัมพันธ์แบบเป็นส่วนหนึ่ง (Part-of) คือ ความสัมพันธ์ที่หมายถึงการเป็น
ส่วนประกอบ  เช่น Sum Exercise part-of Function Exercise  ซึ่งอธิบายได้ว่า แบบฝึกหัดการ
หาค่าผลรวม (Sum Exercise) เป็นส่วนหนึ่งของแบบฝึกหัดฟังก์ชัน (Function Exercise) 

3.3) ความสัมพันธ์เชิงความหมาย (Syn-of) คือ ความสัมพันธ์ที่แสดงถึงแนวคิดที่มี
ความเหมือนเชิงความหมายต่อกัน เช่น Degree Syn-of Education ซึ่งอธิบายได้ว่า ระดับ
การศึกษา (Degree) มีความหมายเดียวกันกับการศึกษา (Education) สามารถใช้แทนกันได้ 

3.4) ความสัมพันธ์การเป็นตัวแทน (Instance-of) คือ ความสัมพันธ์ที่แสดงถึงการ
เป็นตัวแทน หรือสมาชิกของแนวคิด นอกจากนี้ออนโทโลยียังประกอบไปด้วยความสัมพันธ์        
เชิงความหมายอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับแนวคิดซึ่งก าหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ 

4) ข้อก าหนดในการสร้างความสัมพันธ์ (Axiom) หมายถึง เงื่อนไขหรือข้อก าหนดเฉพาะ 
หรือตรรกะในการแปลงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดกับคุณสมบัติ หรือแนวคิดกับแนวคิด เพื่อให้
แปลงความหมายได้ถูกต้องซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่ใช้ในการอนุมานความรู้เพื่อสร้างความรู้ใหม่จาก
ออนโทโลยี  

5) ตัวอย่างข้อมูล ( Instances) หมายถึง ค าศัพท์ที่มีการก าหนดความหมายไว้ใน      
ออนโทโลยีเร่ืองนั้น ๆ 
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จากความหมายและองค์ประกอบของออนโทโลยีท าให้เข้าใจถึงภาพรวมเพื่อการก าหนด
โครงสร้างของออนโทโลยี  น าไปสู่การพัฒนาออนโทโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ 

ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาออนโทโลยี 
ในกระบวนการพัฒนาออนโทโลยีส าหรับการสร้างฐานความรู้ทางการศึกษา จะด าเนินการ

โดยผู้ที่เก่ียวข้องคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา (Domain Expert) วิศวกรออนโทโลยี และผู้สอน  ทั้งนี้
เพื่อให้ได้ออนโทโลยีที่เป็นตัวแทนความรู้ที่สมบูรณ์  ซึ่งเหตุผลหลักส าหรับการพัฒนาออนโทโลยีคือ 
เพื่อการท าความเข้าใจโครงสร้างของข้อมูลร่วมกันระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์   เพื่อสนับสนุน
การใช้ความรู้ร่วมกันและน ากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยโดเมนความรู้ (Knowledge Domain) นั้น      
จะแยกกันจากความรู้ในการปฏิบัติงาน (Operational Knowledge)  ท าให้เกิดความชัดเจนของ
การออกแบบโครงสร้างหรือการนิยามความรู้นั้น (Cakula and Salem, 2013) โดย Noy and 
McGuinness (2001) ได้มีแนวทางการพัฒนาออนโทโลยี ดังนี้ 

1) ก าหนดกรอบและขอบเขตของออนโทโลยี (Determine the Domain and Scope 
of the Ontology)  ในขั้นตอนนี้จะเก่ียวข้องกับการระบุกรอบและแหล่งที่มาของความรู้ที่จะศึกษา 
พร้อมกับเป้าหมายและขอบเขตของออนโทโลยีที่จะพัฒนา  ซึ่งในขั้นตอนนี้สามารถท าได้โดยการ
ออกแบบค าถามที่เกี่ยวข้องกับกรอบความรู้และขอบเขตของการพัฒนาออนโทโลยี ตลอดจน
เป้าหมายของการพัฒนาออนโทโลยีโดยเป็นค าถามที่ต้องการให้ออนโทโลยีแสดงค าตอบ ซึ่ง      
ออนโทโลยีที่พัฒนาจะต้องมีข้อมูลเพียงพอที่จะตอบค าถามทุกประเภทและมีรายละเอียด
ครอบคลุมการศึกษาในเร่ืองดังกล่าว  

2) พิจารณาเลือกใช้ตัวแบบออนโทโลยีที่มีอยู่แล้ว (Consider Reusing Existing 
Ontologies)  การน าออนโทโลยีที่มีการพัฒนาแล้วน ามาใช้ซ้ าหรือตรวจสอบว่าสามารถปรับใชแ้ละ
ขยายสิ่งที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับขอบเขตที่ศึกษาสามารถท าได้  ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนา
ออนโทโลยี 

3) ก าหนดค าศัพท์หรือนิยามความส าคัญของออนโทโลยี (Enumerate Terms in the 
Ontology) การก าหนดค าศัพท์หรือนิยามส าคัญของออนโทโลยีในขั้นตอนนี้เป็นการพิจารณาถึง
รายละเอียด และแจกแจงความส าคัญของแต่ละเทอมในออนโทโลยีที่สนใจ ซึ่งเป็นการอธิบายให้
ผู้พัฒนาและผู้ใช้งานเข้าใจ สามารถท าได้โดยเขียนค าศัพท์ที่เป็นไปได้เก่ียวกับสิ่งที่ศึกษา พร้อมระบุ
คุณสมบัติของค าศัพท์เหล่านั้นโดยละเอียด 

4) ก าหนดคลาสและล าดับของคลาส (Define Classes and the Class Hierarchy) 
ขั้นตอนนี้จะท าการระบุคลาสและโครงสร้างของคลาส ซึ่งมีวิธีการอยู่หลายวิธีแต่วิธีที่นิยมใช้ ได้แก่ 

4.1) การพัฒนาแบบบนลงล่าง (Top–Down) โดยเป็นการก าหนดแนวคิดทั่ว ๆ ไป
ของเร่ืองที่สนใจและล าดับของแนวคิดก่อน แล้วค่อยแบ่งหมวดหมู่ของคลาส 

4.2) การพัฒนาแบบล่างขึ้นบน (Bottom–Up) เป็นการระบุคลาสส่วนใหญ่ก่อนแล้ว
จึงน ามาจัดกลุ่มให้เป็นแนวคิดใหญ่ 
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4.3) การพัฒนาแบบผสม (Combination) เป็นการผสมผสานระหว่างวิธีการพัฒนา
แบบบนลงล่างและวิธีการแบบล่างขึ้นบน  โดยจะท าเฉพาะแนวคิดที่ส าคัญก่อน แล้วค่อยท าการจัด
หมวดหมู่ของคลาส 

5) ก าหนดคุณสมบัติของคลาส (Define the Properties of Classes-slots) เมื่อได้
ก าหนดคลาสและโครงสร้างของคลาสเรียบร้อยแล้ว  ล าดับต่อไปก็คือ การก าหนดคุณสมบัติของ
คลาส การก าหนดจ านวนค่า ชนิดของค่า และค่าที่เป็นไปได้ของคุณสมบัติของคลาส  

6) ก าหนดข้อจ ากัดของคุณสมบัติ (Define the Facets of the Slots) ขั้นตอนนี้คือการ
ก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของช่องเสียบ (Slots) ซึ่งจะเป็นคุณสมบัติของคลาส หรือความสัมพันธ์ 
(Relation) ระหว่างคลาส ได้แก่ การก าหนดจ านวนค่าของสล็อท (Slot Cardinality)  ชนิดของค่า
ของสล็อท (Slot-value Type) และการก าหนดโดเมนและช่วงของช่องเสียบ (Domain and 
Range of a Slot) 

7) สร้างตัวอย่างของข้อมูล (Create Instances) จะเป็นการก าหนดตัวอย่างของข้อมูลใน
คลาส 

เมื่อมีการพัฒนาออนโทโลยีไปอย่างรวดเร็ว กระบวนการตรวจสอบที่จะให้ได้มาซึ่ง       
ออนโทโลยีที่มีคุณภาพก็มีความส าคัญ ซึ่งจะมีกระบวนการตรวจสอบที่หลากหลายวิธี 

การประเมินออนโทโลยี 
การประเมินออนโทโลยีเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญ ทั้งนี้เพื่อเป็นการวัดและ

ตรวจสอบคุณภาพว่า ออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่  นอกจากนี้ผู้พัฒนาออนโทโลยียังต้องการแนวทางในการประเมินผล
ลัพธ์ของออนโทโลยีและยังเป็นแนวทางในขั้นตอนการพัฒนาและการตรวจสอบขั้นตอนต่าง ๆ    
ในการท างาน  เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงและแก้ไข ซึ่งวิธีการในการประเมินออนโทโลยีมี
หลากหลายแนวทางทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของออนโทโลยีและเป้าหมายของการประเมิน 

Brank et al, (2005) ได้แบ่งวิธีการประเมินออนโทโลยีออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้  
1) การประเมินผลด้วยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานออนโทโลยีที่ดีที่สุด (Golden 

Standard) กับออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้น โดยท าการเปรียบเทียบการให้ความหมายของรูปแบบ
ไวยากรณ์ (Syntax) ใน ออนโทโลยีกับการให้ความหมายเฉพาะตามรูปแบบไวยากรณ์ในภาษา
ทางการของออนโทโลยี เช่น ภาษาอาร์ดีเอฟ (RDF) และภาษาโอดับบิวแอล (OWL)  

2) การประเมินตามลักษณะการน าออนโทโลยี ไปใช้งานบนโปรแกรมประยุกต์ 
(Application) โดยประเมินจากผลลัพธ์ของการท างานบนโปรแกรมประยุกต์นั้น   

3) การประเมินโดยเปรียบเทียบที่มาของแหล่งข้อมูล (Data-driven) เช่น ประเมินจาก
แหล่งจัดเก็บเอกสาร (Collection of Documents) หรือขอบเขตความรู้ที่อยู่ในออนโทโลยี  

4) การประเมินโดยมนุษย์ (Assessment by Human) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในความรู้นั้น ๆ 
โดยได้ประเมินว่าออนโทโลยีมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และความต้องการเชิง
ระบบในออนโทโลยีที่ได้มีการก าหนดไว้เพียงใด  
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นอกจากนี้จากการท างานของออนโทโลยีมีความสนใจในการประเมินออนโทโลยีที่เป็นการ
แยกส่วนของออนโทโลยี มากกว่าการประเมินทั้งระบบและยังต้องการความเป็นอัตโนมัติในเทคนิค
การประเมิน ซึ่ง Brank et al, (2005) จึงได้จ าแนกประเภทของการประเมินออนโทโลยีโดย
พิจารณาจากระดับของการประเมิน (Level of Evaluation) ออกได้เป็น 6 ระดับ ดังนี้  

1) การประเมินในระดับของค า (Lexical) ค าศัพท์ (Vocabulary) หรือระดับชั้นข้อมูล 
(Data Layer) เป็นการประเมินที่ให้ความส าคัญกับแนวคิด (Concept) ตัวอย่างข้อมูล (Instant) 
ข้อเท็จจริง (Facts) และค าศัพท์ที่ใช้เป็นตัวแทนหรือให้ความหมายแก่แนวคิดเหล่านั้น            
การประเมินในระดับนี้โดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์กับแหล่งที่มาของข้อมูลที่เก่ียวข้องกันในขอบเขต
ความรู้ (Domain) และเทคนิคที่ใช้ เช่น การวัดค่าความคล้ายคลึงกันของตัวอักษร  

2) การประเมินในระดับโครงสร้างข้อมูลแบบล าดับชั้น (Hierarchy) หรือแบบอนุกรมวิธาน 
(Taxonomy) โดยทั่วไปออนโทโลยีจะประกอบด้วยล าดับชั้นที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดด้วย
ค าว่า “is-a” และความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น ๆ แต่การให้ความส าคัญกับการประเมินความสัมพันธ์
นี้ถือเป็นจุดเน้นที่ให้ความส าคัญ  

3) การประเมินจากความสัมพันธ์เชิงความหมายในลักษณะอื่น (Other semantic 
relations) นอกจากการประเมินจากความสัมพันธ์แบบ “is-a” แล้ว ออนโทโลยีอาจมีความสัมพันธ์
อื่น ซึ่งความสัมพันธ์เหล่านี้อาจจะประเมินผลแยกจากกันได้ ค่าที่สามารถใช้ในการประเมินได้ เช่น 
ค่าความแม่นย า (Precision) และค่าความระลึก (Recall) จากการสืบค้นข้อมูลของผู้ใช้ในแต่ละ
คร้ัง  

4) ประเมินระดับบริบท (Context) หรือแอพพลิเคชัน (Application) นั่นคือ ออนโทโลยี
อาจเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งทรัพยากรสารสนเทศขนาดใหญ่ซึ่งรวมเอาออนโทโลยีจ านวนมากไว้
ด้วยกัน  และในการสืบค้นข้อมูลอาจต้องอ้างอิงค าจ ากัดความเดียวกันจากออนโทโลยีอื่น  ในกรณีนี้
จึงจ าเป็นจะต้องเข้าไปประเมินในระดับบริบทที่มีการน าออนโทโลยีนั้นไปประยุกต์ใช้ ซึ่งจะ
พิจารณาจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมประยุกต์ เมื่อผู้ใช้ได้ใช้งานออนโทโลยีด้วยแอพพลิเคชั่น
ดังกล่าว  

5) ประเมินในระดับประโยค (Syntactic)  การประเมินในระดับนี้ได้รับความสนใจจาก
ออนโทโลยีเป็นจ านวนมาก (Ontologies) โดยเฉพาะออนโทโลยีที่ได้พัฒนาโครงสร้างขึ้น        
ด้วยตนเอง (Constructed Manually)  โดยปกติออนโทโลยีถูกอธิบายด้วยภาษาที่เป็นทางการ
และให้ประโยคที่ตรงกับหลักไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาเหล่านั้น  เกณฑ์ที่ใช้ประเมิน เช่น       
การน าเสนอเอกสารด้วยภาษาธรรมชาติ (Natural Language)  และการหลีกเลี่ยงการซ้ าซ้อนกัน 
(Loops) ระหว่างค านิยาม 

6) ประเมินในระดับโครงสร้าง (Structure) สถาปัตยกรรม (Architecture) และการ
ออกแบบ (Design)  เนื่องจากการพัฒนาออนโทโลยีต้องท าให้เป็นไปตามข้อก าหนดเชิงโครงสร้าง 
ลักษณะสถาปัตยกรรม และมาตรฐานในการออกแบบที่มีไว้ล่วงหน้า ดังนั้นการประเมินในระดับนี้
จะท าให้ได้ออนโทโลยีที่มีความเหมาะสม และสามารถรองรับการปรับปรุงในอนาคตได้ 
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ในตารางที่ 1 ได้สรุปเกี่ยวกับภาพรวมของวิธีการประเมินออนโทโลยีดังที่กล่าวมาใน
ข้างต้น   

ตารางที่ 1 ภาพรวมของวิธีการประเมินออนโทโลยี 

ระดับการประเมิน 

วิธีการประเมิน 
มาตรฐานท่ีดี

ท่ีสุด (Golden 
Standard) 

แอพพลิเคชัน 
(Application) 

ข้อมูล 
(Data Driven) 

มนุษย์ 
(Human) 

ค า (Lexical) ค าศัพท์ (Vocabulary) 
หรือระดับชั้นข้อมูล (Data Layer)     

โครงสร้างแบบล าดับชั้น (Hierarchy) 
แบบอนุกรมวิธาน (Taxonomy)     

ความสัมพันธ์เชิงความหมายในลักษณะ
อื่น (Other Semantic Relations)     

ประเมินระดับบริบท (Context) หรือ 
แอพพลิเคชัน (Application) 

 
   

ระดับประโยค (Syntactic)     
ระดับโครงสร้าง (Structure) 
สถาปัตยกรรม (Architecture) และการ
ออกแบบ (Design) 

   
 

ที่มา :  Brank et at. (2005) 

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาออนโทโลยี 
ในการพัฒนาออนโทโลยีมีเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาออนโทโลยีที่

หลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถท างานได้โดยสะดวกดังนี้ 
1) ภาษาโอดับบิวแอล (Ontology Web Language: OWL) 

โอดับบิวแอลเป็นภาษาที่ใช้ส าหรับการอธิบายออนโทโลยี และก าหนดความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลตามขอบเขตที่สนใจ เพื่อท าให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจความหมายข้อมูลร่วมกัน
และพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของภาษาอาร์ดีเอฟ (Resource Description Framework)          
(W3C, www, 2004) ซึ่งถูกน าเสนอโดยกลุ่มซึ่งท างานเกี่ยวกับเว็บออนโทโลยีของดับบลิวสามซี 
(W3C Web Ontology Working Group: WebOnt) โดยภาษาโอดับบิวแอลเป็นภาษาที่รวมกัน
ระหว่างข้อความ (Text) และข้อความพิเศษ (Extra Information) ที่เพิ่มเติมเข้ามาเกี่ยวกับ
ข้อความที่มีแบบแผนอย่างเป็นทางการที่อธิบายล าดับชั้นและความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรที่
แตกต่างกัน สร้างอยู่บนอาร์ดีเอฟและอาร์ดีเอฟเอส (RDFS) ซึ่งประกอบด้วยอนุกรมวิธาน 
(Taxonomy) และเซทของกฎที่ได้จากเคร่ืองที่สามารถสร้างข้อสรุปแบบเชิงตรรกะ (Logical) โดย
ไฟล์ที่ใช้ในการสร้างเอกสารเป็นไฟล์นามสกุล .rdf หรือ .owl   
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2) อาร์ดีเอฟ (Resource Description Framework: RDF)    
อาร์ดีเอฟ (W3C, www, 2014) เป็นรูปแบบมาตรฐานส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล

บนเว็บ เพื่อการแสดงเมทาดาทาของทรัพยากรหรือข้อมูลบนเว็บในรูปแบบกราฟ เพื่อให้
คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมประยุกต์ของคอมพิวเตอร์อ่านและเข้าใจ โดยช่วยบอกรูปแบบข้อมูล 
ไวยากรณ์ของแต่ละส่วนที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน โดยภาษาที่ใช้คือ เอ็กซ์เอ็มแอล และภาษานี้เมื่อ
น ามาใช้โดยอาร์ดีเอฟจะเรียกว่า RDF/XML ซึ่งสิ่งที่ได้สามารถใช้แลกเปลี่ยนระหว่างคอมพิวเตอร์
ต่างประเภทกันได้ นั่นคือระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ภาษาต่างกันก็สามารถเข้าใจ
ได้  

3) เอ็กซ์เอ็มแอล (eXtensible Markup Language: XML)  
เอ็กซ์เอ็มแอล (W3C: XML Information Set (Second Edition), www, 2004) 

เป็นภาษามาร์กอัปที่ใช้งานทั่วไปส าหรับเอกสารข้อมูลที่มีโครงสร้างโดยมีการให้ค าจ ากัดความเพื่อ
ตรวจสอบไวยากรณ์ที่ใช้ในเว็บความหมาย โดยเอ็กซ์เอ็มแอลถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นภาษากลาง
ส าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเอ็กซ์เอ็มแอลไม่ได้ขึ้นอยู่
กับโปรแกรมประยุกต์หรือระบบปฏิบัติการใด เอ็กซ์เอ็มแอลจะเป็นส่วนหนึ่งของเอชทีเอ็มแอล 
(HTML) ซึ่งเอชทีเอ็มแอลถูกออกแบบมาให้เน้นการแสดงผลข้อมูล    

4) โปรแกรมโปรเทเจ (Protégé Program) 
โปรเทเจ (W3C, www, 2009) เป็นเครื่องมือส าหรับสนับสนุนการพัฒนาออนโทโลยี 

(Ontology Editor) และระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management System) โดยมีส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิค (Graphic User Interface) ในการสร้างออนโทโลยี รวมถึงการมี
เครื่องมือเพื่อตรวจสอบแบบจ าลองถึงความสอดคล้องกัน และการสรุปความโดยการอนุมานเพื่อให้
ได้ข้อมูลใหม่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ออนโทโลยีที่มีอยู่ ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 
(Stanford University School of Medicine) ซึ่งได้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบภาษาโอดับบิวแอลที่
อธิบายโครงสร้างออนโทโลยีตามแนวทางเว็บเชิงความหมายที่มีแบบแผนล าดับชั้น และ
ความสัมพันธ์บนพื้นฐานภาษาอาร์ดีเอฟ โดยมีเครื่องมือสนับสนุนกระบวนการวิศวกรรมความรู้ที่
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถ่ายทอดและจัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบของออนโทโลยีได้สะดวก และง่ายดาย
ยิ่งขึ้น  ซึ่งมีจุดเด่นดังนี้ 

4.1 สนับสนุนการสร้างและการจัดการออนโทโลยีในรูปแบบที่หลากหลาย 
4.2 สามารถปรับแต่งเพื่อให้ง่ายต่อการสนับสนุนในการสร้างแบบจ าลองความรู้ 

และการน าเข้าข้อมูล  
4.3 มีโปรแกรมเสริมที่เพิ่มความสามารถให้กับโปรแกรมหลัก (Plug-in)  
4.4 มีส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (Application Programming Interface 

: API) ที่มีพื้นฐานเป็นจาวาในการสร้างเครื่องมือและโปรแกรมประยุกต์ของ
ฐานความรู้  

4.5 สนับสนนุการท างานในรูปแบบเฟรมโครงสร้างเอ็กซ์เอ็มแอล อาร์ดีเอฟ และ  
โอดับบิวแอล 
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Antecedent Consequen
t 

4.1.1.1 สปาร์เคิล (SPARQL Protocol and RDF Query Language: SPARQL) 
ภาษาสปาร์เคิล (W3C, www, 2012) เป็นภาษาที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลใน        

ออนโทโลยี โดยการสืบค้นนั้นอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า อาร์ดีเอฟ ทริปเปิ้ล (RDF Triple) ซึ่งประกอบ
ไปด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน คือ ประธาน (Subject) ภาคแสดง (Predicate)  และกรรม (Object)  
ภาษาสปาร์เคิลสามารถดึงข้อมูลโดยใช้ SELECT และ WHERE ซึ่ง  SELECT จะอธิบายคุณลักษณะ
(Attribute) ที่มีค าน าหน้าโดย "?"  ส่วน WHERE ตามด้วยเงื่อนไขส าหรับการดึงข้อมูล ดังรูปแบบ  

SPARQL → SELECT varlist WHERE (bgp) 
    by    varlist = (v1,v2,…,vn) varlist ⊆ var(bgp); 
       bgp = Basic Graph Pattern 

ตัวอย่างภาษาสปาร์เคิลในการสบืค้นหัวข้อ (Topic) ของกรอบเนื้อหา 
(CourseDomain) โดยแสดงผลเรียงล าดับตามหัวข้อ ดังนี ้

SELECT ?Topics ?Coursedomain   
              WHERE {?Topics :isTopicOf ?Coursedomain 
               } 
       order by ?Topics 

4.1.1.2 เอสดับบลิวอาร์แอล (Semantic Web Rule Language: SWRL)  
ภาษาเอสดับบิวอาร์แอล (W3C, www, 2004) เป็นภาษากฎที่มีพื้นฐานของการ

รวมกันระหว่างภาษารูลเอ็มแอล (RuleML) และโอดับบิวแอลซึ่งพัฒนามาเพื่อท างานร่วมกับ
เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายที่ใช้ในการอนุมานความรู้ใหม่จากฐานความรู้ที่มีอยู่แล้ว และสามารถ
ดึงข้อมูลจากออนโทโลยีหรือดึงความรู้มาใช้ได้ทันที การเขียนกฎของเอสดับบิวอาร์แอลสามารถ
เขียนให้อยู่ในรูปแบบประโยคได้โดยไม่จ ากัดด้วยเคร่ืองมือให้เหตุผล (Rule Reasoner) ที่มีรูปแบบ
การเขียนกฎคือ 

 
Atom ^ Atom ...  ⇒  Atom ^ Atom ... 

 
 
 
โดย เหตุ (Antecedent) หรือส่วนตัว (Body) และ ผล (Consequent) หรือส่วนหัว 

(Head) จะประกอบด้วยตัวเชื่อมหน่วย (Atom) ได้มากกว่าหนึ่ง โดยหน่วยคือ นิพจน์ในรูปแบบ 
p(arg1, arg2,..., argn) โดย p คือ ภาคแสดงของคลาส (OWL classes) คุณสมบัติ (Properties) 
หรือ ชนิดข้อมูล (Data types) และ arg1, arg2,..., argn คืออาร์กิวเมนต์ของนิพจน์ ได้แก่ ข้อมูล 
(OWL Individuals) ค่าข้อมูล (Data Values) หรือตัวแปร (Variables) 
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ตัวอย่างของการเขียนกฎการอนุมาน  
Learner(?x) ^ hasTopicSession(?x, ?y) ^ Ex-Easy(?y) ^ Exp-Easy(?y) ⇒ 

Beginner(?y)  

จากกฎ หมายถึง เมื่อ x เป็นสมาชิกของคลาสผู้เรียน (Learner) และ x มีผลการ
ทดสอบหัวข้อ (hasTopicSession) เป็น y โดย y เป็นสมาชิกของคลาสตัวอย่างระดับง่าย (Ex-
Easy) และแบบฝึกปฏิบัติระดับง่าย (Exp-Easy) แล้ว ดังนั้น ถือว่าในผลการทดสอบหัวข้อ y ของ
ผู้เรียน x เป็นผู้เรียนระดับเร่ิมต้น (Beginner) โดย 

Learner, Ex-Easy, Exp-Easy, Beginner คือ หน่วยที่เป็นคลาส (OWL Named 
Classes) 

hasTopicSession     คือ หน่วยที่เป็นออปเจ็กต์ (OWL Object Properties) 
?x, ?y                    คือ ตัวแปรที่แสดงค่าของข้อมูล (Variable of OWL Individuals) 

นอกจากนี้ภาษาเอสดับบิวอาร์แอลยังมีหน่วย (Atom) ที่สามารถน าเข้ามาใช้งานได้
เพิ่มเติม (SWRL Built-Ins Atom) ซึ่งเป็นนิพจน์ที่มีอาร์กิวเมนต์ได้มากกว่าหนึ่งอาร์กิวเมนต์ในการ
ด าเนินการ ซึ่งน าหน้าด้วย swrlb ตัวอย่างคือ 

TopicSession(?x) ^ PosttestScore(?x, ?PostScore) 
^swrlb:greaterThanOrEqual(?PostScore, 1) ^ swrlb:lessThanOrEqual(?PostScore, 49) 
^ PosttestPeriod(?x, 1) -> Post-Weak(?x) 

จากกฎ หมายถึ ง  ผลการทดสอบหั วข้ อ  x ที่ มี คะแนนทดสอบหลั ง เ รี ยน 
(PosttestScore) มากกว่าหรือเท่ากับ 1 แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 49 และมีระยะเวลาของการท า
การทดสอบ (PosttestPeriod) อยู่ในเวลาที่ก าหนด (1) แล้ว จะมีระดับผลการทดสอบหลังเรียนคอื 
อ่อน (Post-Weak)  

ซึ่งการสร้างกฎด้วยภาษาเอสดับบิวอาร์แอล รูปแบบของภาษาที่เขียนนั้นมนุษย์จะ
สามารถเข้าใจได้ แต่จะมีการสั่งให้เครื่องสามารถปฏิบัติตามได้ในรูปแบบของภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล 
ตัวอย่างเช่น  

hasParent(?x1, ?x2) ^ hasBrother(?x2,?x3) ⇒ hasUncle(?x1,?x3)   
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จะแสดงด้วยรูปแบบของภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล ดังภาพประกอบ 1 

 

ภาพประกอบ 1 รูปแบบของภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลของการสร้างกฎ 

การสร้างกฎด้วยภาษาเอสดับบิวแอลโดยใช้โปรแกรมโปรเทเจ 5 มีเครื่องมือที่ช่วยในการ
ท างานรวมถึงขั้นตอนของการน ากฎที่ได้ไปประมวลผลโดยผ่านเครื่องมือของการประมวลผลกฎ 
(Rule Engine) คือปุ่ม 'OWL+SWRL->Drools'  ที่จะเปลี่ยนรูปกฎและความรู้ด้วยภาษาโอดับบิว
แอลที่เก่ียวข้อง สู่เคร่ืองมือการประมวลผลเพื่อน ากฎไปใช้ในฐานความรู้ และปุ่ม 'Run Drools' ใน
การรันกฎ และปุ่ม 'Drools->OWL' ในการเปลี่ยนรูปเพื่ออนุมานกฎเป็นฐานความรู้ต่อไป ดังแสดง
หน้าจอการท างานของโปรแกรมโปรเทเจ 5 ดังภาพประกอบ 2   

 

ภาพประกอบ 2 หน้าจอการสร้างกฎด้วยภาษาเอสดับบิวอาร์แอลด้วยโปรแกรมโปรเทเจ 

ในการสืบค้นภาษากฎสามารถท าได้โดยใช้ภาษาเอสคิวดับบิวอาร์แอล (Semantic 
Query Web Rule Language: SQWRL) มีลักษณะไวยากรณ์ของภาษาคล้ายกับภาษาสอบถาม
เชิงโครงสร้าง   
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TopicSession(?x) ^ Improv_Score(?x, ?ImpScore) ^ 
swrlb:greaterThan(?ImpScore, 0) -> sqwrl:select(?x, ?ImpScore) 

จากตัวอย่างแสดงภาษาเอสคิวดับบิวอาร์แอลในการสืบค้นผลการทดสอบของผู้เรียน
ที่มีความก้าวหนา้ในการเรียน  

บทสรุป   
ออนโทโลยีเป็นวิธีที่ถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางที่จะช่วยในการก าหนดความเข้าใจร่วมกัน

ของโครงสร้างข้อมูลระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ให้มีความชัดเจนตามกรอบความรู้ที่ก าหนด 
สนับสนุนการแบ่งปันความรู้  และการน ากลับมาใช้ใหม่ซึ่ งรองรับต่อการท างานของเว็บ            
เชิงความหมาย การประยุกต์ใช้วิธีการออนโทโลยีส าหรับการสร้างฐานความรู้ของระบบการสอน
เสริมอัจฉริยะจะช่วยในการน าสถานการณ์การเรียนรู้ส่วนบุคคลมาสู่ผู้เรียน  ซึ่งการท างานวิจัยที่มี
แนวคิดในการน าออนโทโลยีมาใช้เป็นฐานความรู้ในการจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล ต้องมีการก าหนด
กรอบความรู้ที่ชัดเจนโดยในการสร้างกรอบการน าเสนอความรู้ของโดเมนความรู้บนพื้นฐานของ
ออนโทโลยีนั้นก็เพื่อให้สามารถนิยามคุณลักษณะของผู้เรียนที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะของวัตถุการ
เรียนรู้ตามเงื่อนไขของกลยุทธ์การสอนเสริมได้หลากหลาย รวมถึงปรับปรุงการใช้งานร่วมกัน การ
น ากลับมาใช้ใหม่ของวัสดุการเรียนรู้ และสามารถรวมวัสดุการเรียนรู้ที่หลากหลายภายในกรอบ
ความรู้ได้ด้วย นอกจากนี้การใช้ออนโทโลยีจะท าให้การค้นหาเนื้อหาที่ชัดเจน ด้วยออนโทโลยีเป็น
ข้อก าหนดของแนวความคิด (Conceptualization) ความสัมพันธ์ วัตถุ และข้อจ ากัด ในรูปแบบ
เชิงความหมาย ซึ่งเป็นการอธิบายฐานความรู้ที่เป็นเมตาดาทาในลักษณะเชิงความหมายที่เก็บ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในฐานความรู้ที่สามารถลงลึกได้ถึงระดับล่าง   
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