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บทคัดย่อภาษาไทย 

จลุเทพ  นนัทขว้าง : ซีแมนติกเว็บเบราเซอร์ในรูปแบบมายด์แม็ป. (MIND MAP BASED 

SEMANTIC WEB BROWSER) อ.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั : ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์

วฒันา, 54 หน้า. 

 

 ซีแมนตกิเว็บเป็นการผสาน “ความหมาย” เข้ากบั “ข้อมลู” เพ่ือให้ผู้ใช้ค้นคืนข้อมลูจากเว็บ

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ ปัจจบุนัข้อมลูในซีแมนติกเว็บเร่ิมกว้างขวางและแพร่หลายมากขึน้

ในหลากหลายองค์ความรู้ อยา่งไรก็ตามเคร่ืองมือในการเรียกค้นข้อมลูจากซีแมนติกเว็บในปัจจบุนั

แม้เร่ิมมีปรากฏออกมาอย่างต่อเน่ือง แต่ยงัคงใช้งานยากและต้องใช้ความรู้ความเข้าใจทางด้าน 

ซีแมนติกเว็บจึงสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจยันีเ้ป็นการออกแบบแนวความคิด

เพ่ือใช้จดัท าเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผู้ ใช้สามารถเรียกค้นข้อมลูจากซีแมนติกเว็บได้โดยง่าย โดยรับค า

ส าคัญจากผู้ ใช้น ามาสร้างเป็นค าสั่งค้นคืนเพ่ือน าไปสืบค้นข้อมูลจากซีแมนติกเว็บและน ามา

แสดงผลเป็นแผนภาพในรูปแบบของมายด์แม็ปซึ่งเป็นวิธีท่ีท าให้ผู้ ใช้เรียนรู้และจดจ าข้อมูลและ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูได้โดยง่าย 
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 Semantic Web embeds "meaning" to data in order for users to retrieve 

information more effectively.  The number of webs that have semantic tags is 

increasingly available in many domains.  However, tools for using Semantic Web 

nowadays are still difficult to use and require understanding of semantic tags.  This 

research aims to provide a tool to help students and children to have access to 

Semantic Web.  To simplify a query, users compose the query using Mind Map 

metaphor.  This interface makes learning more fun and retrieving information more 

easily.  It also encourages students to explore knowledge by themselves. Instructors 

can also present information more interestingly in form of relationships between topics. 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ซีแมนติกเว็บเป็นการผสาน “ความหมาย” เข้ากบั “ข้อมลู” เพ่ือให้ผู้ ใช้เว็บสามารถค้นคืน

ข้อมูลจากเว็บได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ปัจจุบนัข้อมูลในซีแมนติกเว็บเร่ิมกว้างขวางและ
แพร่หลายมากขึน้ในหลายองค์ความรู้ อย่างไรก็ตามเคร่ืองมือในการเรียกค้นข้อมูลจากซีแมนติก
เว็บในปัจจุบนัถึงแม้ว่าจะเร่ิมมีออกมาอย่างตอ่เน่ือง แต่ยงัคงใช้งานยากและต้องใช้ความรู้ความ
เข้าใจทางด้านซีแมนติกเว็บจึงจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนีเ้ป็นการออกแบบจัดท า
เคร่ืองมือท่ีช่วยให้คนทั่วไปสามารถท่ีจะเรียกค้นข้อมูลจากซีแมนติกเว็บได้โดยง่าย โดยระบบ
ทดสอบจะท างานด้วยการรับค าส าคัญเพ่ือท าการค้นคืนและแสดงผลข้อมูลเป็นแผนภาพใน
รูปแบบของมายด์แม็ปซึง่เป็นวิธีท่ีท าให้ผู้ ใช้เรียนรู้และจดจ าข้อมลูและความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลู
ได้โดยง่าย 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ออกแบบจดัท าเคร่ืองมือท่ีชว่ยเรียกค้นข้อมลูจากซีแมนติกเว็บได้โดยการรับค าส าคญัเพ่ือ

ท าการค้นคืนและแสดงผลข้อมลูเป็นแผนภาพในรูปแบบของมายด์แม็ป 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
1.3.1 ข้อมลูจากซีแมนตกิเว็บและลิงก์ดาตาจะก าหนดขอบเขตเพียงแคดี่บีพีเดียดาตาเซ็ต 

(DBpedia Dataset) เทา่นัน้ 
1.3.2 ท าการสืบค้นข้อมลูท่ีเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
1.3.3 ระบบทดสอบสามารถส่งออกข้อมูลมายด์แม็ปให้กับโปรแกรมท ามายด์แม็ปอ่ืนๆ 

เพ่ือแก้ไขหรือตกแตง่เพิ่มเตมิ 
1.3.4 ผู้วิจยัเป็นผู้ก าหนดกลุ่มข้อมูลท่ีใช้ในการคดักรองเพ่ือให้ระบบทดสอบสกดัเฉพาะ

รายละเอียดข้อมลูท่ีสนใจเทา่นัน้ 
1.3.5 การประเมินระบบทดสอบจะวดัจากความถูกต้องของข้อมลูท่ีสืบค้นได้ และความ

ครบถ้วนของข้อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการเช่ือมโยงตอ่กนักบัข้อมลูท่ีน ามาทดสอบ 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
1.4.1 ได้ศกึษาแนวความคดิของการน าข้อมลูซีแมนตกิเว็บมาน าเสนอในรูปแบบตา่งๆ 
1.4.2 ได้ระบบต้นแบบท่ีใช้ในการสืบค้นข้อมลูจากซีแมนตกิเว็บในรูปแบบมายด์แม็ป 

1.5 ขัน้ตอนการวิจัย 
1.5.1 ศกึษาและท าความเข้าใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีซีแมนติกเว็บและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง 
1.5.2 ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการน าข้อมลูจากซีแมนติกเว็บมาน าเสนอในรูปแบบ

ตา่งๆ 
1.5.3 ศึกษาและท าความเข้าใจเก่ียวกับการพฒันาเชิงวัตถุและการติดต่อกับผู้ ใช้แบบ

กราฟฟิคส์ 
1.5.4 ศึกษาและท าความเข้าใจเก่ียวกับเคร่ืองมือทางซีแมนติกเว็บและเคร่ืองมือทาง

มายด์แม็ป 
1.5.5 ออกแบบและพฒันาระบบน าเสนอข้อมลูจากซีแมนตกิเว็บในรูปแบบมายด์แม็ป 
1.5.6 ทดสอบและประเมินผลระบบท่ีพฒันา 
1.5.7 ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
1.5.8 สรุปผลงานวิจยั ข้อเสนอแนะ แนวทางงานวิจยัตอ่เน่ือง และจดัท าวิทยานิพนธ์ 

1.6 โครงสร้างวิทยานิพนธ์ 
โครงสร้างวิทยานิพนธ์ฉบับนีป้ระกอบด้วย 5 บทหลัก  บทท่ี 1 กล่าวถึงท่ีมาและ

ความส าคญัของปัญหา วตัถปุระสงค์ของการวิจยั ขอบเขตและขัน้ตอนในการท าวิจยั ประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะได้รับ โครงสร้างและผลงานท่ีวิทยานิพนธ์ได้ตีพิมพ์  บทท่ี 2 กล่าวถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง
กบังานวิจยั และผลงานการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  บทท่ี 3 อธิบายถึงรายละเอียดของขัน้ตอนและวิธีการ
ของงานวิจยั  บทท่ี 4 อธิบายรายละเอียดการทดลองและแสดงผลลพัธ์ท่ีได้จากการทดลอง  บทท่ี 
5 อภิปรายผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

2.1 ทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 
เน่ืองจากซีแมนติกเว็บเป็นเทคโนโลยีใหม่และมีความสลับซับซ้อนของการเช่ือมโยง

คอมโพเนนต์ตา่งๆ ท่ีประกอบรวมเข้าเป็นระบบ ดงันัน้จึงเป็นการยากท่ีจะออกแบบระบบเช่ือมตอ่
ผู้ใช้งานทัว่ไปเข้ากบัซีแมนตกิเว็บ ท่ีผา่นมามีการออกแบบซีแมนติกเว็บเบราเซอร์หลากหลายแบบ 
ซึ่งทัง้หมดล้วนแล้วแต่เป็นเบราเซอร์ท่ีดเูสมือนออกแบบมาส าหรับผู้ ใช้งานท่ีมีความรู้ความเข้าใจ
ในซีแมนตกิเว็บเป็นพืน้ฐานอยูแ่ล้วจงึจะสามารถใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้ง่ายในการใช้งานซีแมนติกเว็บมากท่ีสุด ผู้ท าวิจยัมีความคิดว่าการออกแบบการ
ติดต่อกับผู้ ใช้ในรูปแบบของแผนภาพจะเข้ากับรูปแบบโครงสร้างของซีแมนติกเว็บโดยธรรมชาต ิ
ดงันัน้จึงพิจารณาหาว่าแผนภาพแบบใดท่ีผู้คนทั่วไปสามารถท าความเข้าใจได้โดยท่ีไม่ต้องมี
ความรู้ทางด้านเทคนิค หรือแม้กระทัง่ไม่ต้องมีความรู้เก่ียวกับคอมพิวเตอร์มาก่อน ในกรณีนีเ้ห็น
ว่ามายด์แม็ปเป็นแผนภาพท่ีเหมาะสม เน่ืองจากความง่ายในการท าความเข้าใจและรูปแบบ
แผนภาพของมายด์แม็ปมีความลงตวักบัโครงสร้างเชิงความหมายของซีแมนตกิเว็บ 

2.1.1 ท าความรู้จักกับมายด์แม็ปโดยสังเขป 
มายด์แม็ป (ผงัมโนภาพ หรือ แผนท่ีความคิด ในท่ีนีจ้ะใช้ทบัศพัท์ว่า มายด์แม็ป) เป็น

แผนภาพท่ีแสดงถึงการเช่ือมโยงของความคิดหรือไอเดีย ซึ่งคิดค้นโดย โทน่ี บซูาน ในปี ค.ศ.1996 
(Buzan, 1996) ปัจจบุนัมีการใช้มายด์แม็ปเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการศกึษา 
มีรูปแบบการเขียนโดยเร่ิมจากหวัข้อความคดิหลกัหรือไอเดียหลกัท่ีจดุศนุย์กลางแล้วแตกความคิด
ยอ่ยท่ีเก่ียวข้องเป็นก่ิงก้านสาขาคล้ายกบัก่ิงของต้นไม้ แตล่ะก่ิงแตกย่อยออกอีกเป็นใบ โดยแตล่ะ
ใบเปรียบเสมือนเป็นหัวข้อย่อย เช่ือมโยงไอเดียความคิดท่ีเก่ียวข้องกันเข้าไว้ในก่ิงก้านเดียวกัน 
จดุเดน่ท่ีส าคญัของมายด์แม็ปคือแตล่ะก่ิงสามารถแตกแขนงไปได้อย่างไม่มีท่ีสิน้สดุตราบใดท่ียงั
มีไอเดียใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับก่ิงนัน้เกิดขึน้มา ภาพท่ี 2.1 แสดงตวัอย่างของมายด์แม็ป ให้สงัเกตว่า
อาจจะมีการลากเส้นเช่ือมโยงระหว่างหัวข้อ และมีการใช้รูปภาพเพ่ือท าให้มายด์แม็ปมีความ
ชดัเจนมากย่ิงขึน้ 
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ภาพท่ี 2.1 ตวัอยา่งของมายด์แม็ป (Wikipedia, Mind map) 

2.1.1.1 ข้อแนะน าในการเขียนมายด์แม็ป 
โทนี บซูาน ได้ก าหนดข้อแนะน าในการเขียนมายด์แม็ปไว้ดงันี ้

1. เร่ิมต้นเขียนมายด์แม็ปจากตรงกลางด้วยรูปภาพท่ีเก่ียวกับแนวคิดหลกั ด้วยสี
อยา่งน้อย 3 สี 

2. ใช้รูปภาพ สญัลกัษณ์ รหสั ความแตกตา่งของขนาดและมิต ิไปทัว่ทัง้มายด์แม็ป 
3. ใช้ตวัอกัษรตวัพิมพ์ ทัง้ตวัใหญ่และตวัเล็ก 
4. ข้อความหรือรูปภาพควรจะอยูเ่ป็นเอกเทศโดยอยูบ่นเส้นของตนเองโดยเฉพาะ 
5. เส้นควรจะตอ่เน่ืองเร่ิมจากจดุศนูย์กลาง โดยเร่ิมจากขนาดเส้นท่ีใหญ่และเล็กลง

เร่ือยๆ เม่ือไกลจากจดุศนูย์กลางมากขึน้ 
6. ความยาวของเส้นควรจะมีขนาดเทา่กนักบัข้อความหรือรูปภาพท่ีอยูบ่นเส้นนัน้ 
7. ใช้สีหลากหลายตลอดทัง้มายด์แม็ป เพ่ือกระตุ้นให้สะดดุตาและความจ า และใช้

ในการแบง่กลุม่ความคดิ 
8. พฒันาสไตล์ในการสร้างมายด์แม็ปในแบบท่ีเป็นตวัของตวัเอง 
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9. มีการเน้นหวัข้อส าคญั และมีการแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งหวัข้อ 
10. พยายามท าให้มายด์แม็ปดูสะอาดตา โดยการกระจายหัวข้อเป็นรัศมีจาก

ศนูย์กลาง ล าดบัหวัข้อตามตวัเลขหรือความส าคญั 
ข้อแนะน าทัง้ 10 หวัข้ออาจน ามาเขียนเป็นมายด์แม็ปได้ดงัภาพท่ี 2.1  

2.1.1.2 ความแตกต่างจากคอนเซ็ปต์แม็ป (Concept Map) 
ถึงแม้ว่ามายด์แม็ปอาจมีความคล้ายคลึงกับแผนภาพแบบอ่ืนๆ เช่นคอนเซ็ปต์แม็ป แต่มี

ความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัอยู่หลายประการ ซึ่งพอจะชีแ้จงรายละเอียดได้ดงันีคื้อ มายด์แม็ป
จะมุ่งประเด็นไปท่ีหวัข้อหลักหรือแนวความคิดหลกัเพียงหวัข้อเดียวเท่านัน้ ในขณะท่ีคอนเซ็ปต์
แม็ปจะเช่ือมโยงหวัข้อหรือแนวความคิดหลายๆ หวัข้อเช่ือมตอ่เข้าด้วยกนั โดยปกติแล้วคอนเซ็ปต์
แม็ปจะมีค าอธิบายก ากับอยู่บนเส้นเช่ือมระหว่างหัวข้อทุกเส้น แต่มายด์แม็ปไม่จ าเป็นต้องมี
ค าอธิบายก ากบัเส้น มีเพียงแค่หวัข้ออยู่บนเส้นเท่านัน้ ความสมัพนัธ์ระหว่างหวัข้อของมายด์แม็
ปแตกออกอย่างเป็นล าดับชัน้จากศูนย์กลางในรูปแบบแผนภูมิต้นไม้ ในขณะท่ีคอนเซ็ปต์แม็
ปมีการเช่ือมโยงระหว่างหัวข้อแผ่กระจายออกจากกันในแบบท่ีหลากหลาย แต่อย่างไรก็ตาม
แผนภาพทัง้สองแบบสามารถใช้เป็นระบบบันทึกองค์ความรู้และสามารถใช้ผสมผสานกันได้ 
ตวัอยา่งของคอนเซ็ปต์แม็ปเป็นดงัภาพท่ี 2.2  

 
ภาพท่ี 2.2 ตวัอยา่งของคอนเซ็ปต์แม็ป (Wikipedia, Concept map) 
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2.1.2 ท าความรู้จักกับซีแมนตกิเว็บโดยสังเขป 
ก่อนท่ีจะกล่าวถึงซีแมนติกเว็บ จะขออธิบายถึงพฒันาการของเว็บโดยสงัเขป ภาพท่ี 2.3 

แสดงถึงพฒันาการท่ีส าคญัสามช่วงของเว็บ ช่วงแรกสุดคือเว็บ  1.0 ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเนือ้หาท่ี
มกัจะไม่คอ่ยมีการเปล่ียนแปลงและส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลท่ีสร้างโดยสถาบนัการศกึษาวิจยัและ
องค์กรธุรกิจต่างๆ อนัดบัถัดมาคือเว็บ 2.0 จะมีเนือ้หาท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาและ
เนือ้หาเร่ิมท่ีจะมาจากผู้ ใช้เว็บเป็นคนสร้างหรือบนัทึกข้อมลูเข้าไป เช่น เว็บล๊อกหรือบล๊อก (Blog) 
วิกิ (Wiki) และเครือข่ายสงัคม (Social Network) ตา่งๆ และตอนนีก้ าลงัเข้าสูย่คุของซีแมนติกเว็บและ

เว็บ 3.0 ซึง่จะมุง่เน้นไปท่ีการเช่ือมโยงข้อมลูระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตา่งๆ เข้าด้วยกนัและมีการ
ประมวลผลข้อมลูเหลา่นัน้โดยตวัคอมพิวเตอร์เองโดยตรง 

 

ภาพท่ี 2.3 วิวฒันาการของเว็บเทคโนโลยี (Pollock, 2009) 

2.1.2.1 ซีแมนตกิเว็บคืออะไร 
แท้ท่ีจริงแล้วซีแมนติกเว็บไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ทัง้หมด เซอร์ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี ผู้ ท่ีเป็นคน

คดิค้นเวิร์ลด์ไวด์เว็บในปี ค.ศ. 1990 เป็นคนท่ีประกาศแนวคิดของซีแมนติกเว็บขึน้ในปี ค.ศ. 2001 
ในบทความของนิตยสารไซเอนตฟิิคอเมริกนัไว้ดงันี ้
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“ซีแมนติกเว็บเป็นส่วนขยาย (ไม่ใช่มาแทนท่ี ) เวิ ร์ลด์ไวด์เว็บ โดยข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ จะถูกระบุ “ความหมาย” ไว้อย่างเป็นแบบแผน เพ่ือท าให้
คอมพิวเตอร์และมนุษย์สามารถท างานประสานร่วมกันได้” (Berners-Lee, 
Hendler, & Lassila, The Semantic Web, 2001) 

หรือกล่าวอีกนัยนึงคือ “ซีแมนติกเว็บคือเว็บของข้อมูลท่ีสามารถประมวลผลได้โดย
คอมพิวเตอร์โดยตรง” ถ้าจะเปรียบเทียบเวิร์ลด์ไวด์เว็บกบัซีแมนติกเว็บ ตวัอย่างของเวิร์ลด์ไวด์เว็บ
จะเป็นดังภาพท่ี 2.4 ซึ่งมีการใช้ไฮเปอร์ลิงก์ในการเช่ือมโยงรีซอร์สต่างๆ ระหว่างเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมตอ่กนัด้วยอินเตอร์เน็ต 

 

ภาพท่ี 2.4 การเช่ือมโยงระหวา่งรีซอร์สโดยใช้ไฮเปอร์ลิงก์ในเวิร์ลด์ไวด์เว็บ (Bratt, 2007) 
 

ส่วนตัวอย่างของซีแมนติกเว็บจะเป็นดังภาพท่ี 2.5 คือมีการใช้ความสัมพันธ์หรือ 
“ความหมาย” ในการเช่ือมโยงรีซอร์สหรือ “วตัถ”ุ ตา่งๆ เข้าด้วยกนัโดยมองว่าแตล่ะวตัถหุรือเอ็น
ติตี เ้ป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลแบบกระจายขนาดมหึมาบนอินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถท่ีจะ
ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์และแสดงผลในหลากหลายรูปแบบตามท่ีผู้ใช้ต้องการ 
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ภาพท่ี 2.5 การเช่ือมโยงระหวา่งรีซอร์สโดยใช้ความสมัพนัธ์ในซีแมนตกิเว็บ (Bratt, 2007) 
 
โดยสรุป ซีแมนติกเว็บเป็นเทคโนโลยีท่ีซ้อนอยู่บนพืน้ฐานของเว็บเทคโนโลยีเดิมและ

อินเตอร์เน็ต โดยพืน้ฐานแล้วซีแมนติกเว็บคือชุดของโปรโตคอลในระดบัต่างๆ มาท างานร่วมกัน
เพ่ือท าให้สามารถเก็บโครงสร้างข้อมลูท่ีกระจายอยู่บนเว็บให้อยู่ในรูปแบบของความสมัพนัธ์ ซึ่ง
ข้อมูลหรือความสมัพนัธ์นัน้สามารถเช่ือมโยงหากนัข้ามระบบได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จะขอ
ยกตวัอย่างข้อดีของซีแมนติกเว็บท่ีเหนือกว่าเว็บปกติคือการค้นหาข้อมลูเก่ียวกบัโปรตีนท่ีมีผลต่อ
การรักษาโรคอลัไซม์เมอร์เท่าท่ีมีการศกึษากันทัว่โลกในปัจจบุนั ถ้าค้นหาโดยใช้เซิร์ชเอ็นจิน้ปกติ 
อาจจะได้ผลลพัธ์มากกว่า 200,000 เอกสารจากเว็บไซต์ทัว่โลกซึ่งเราไม่สามารถจะแยกแยะหรือ
ค้นคว้าตอ่ได้หมด แตถ้่าค้นหาในซีแมนตกิเว็บอาจจะได้ผลลพัธ์มาเพียง 20 กว่ารายช่ือของโปรตีน
ท่ีมีผลตอ่โรคอลัไซม์เมอร์จากซีแมนติกเว็บของนกัวิจยัตา่งๆ ท่ีท าการค้นคว้าเร่ืองโรคอลัไซม์เมอร์
และแบง่ปันแลกเปล่ียนข้อมลูกนัอยูใ่นปัจจบุนั 

2.1.2.2 องค์ประกอบของซีแมนตกิเว็บ 
เช่นเดียวกับการให้บริการอ่ืนๆ บนอินเตอร์เน็ต ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการบูรณาการ

สว่นประกอบท่ีเป็นมาตรฐานหรือมีใช้กนัอยู่แล้วโดยทัว่ไป ในกรณีของซีแมนติกเว็บจะประกอบไป
ด้วยส่วนประกอบต่างๆ ท่ีเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว เช่น Uniform Resource Identifier (URI), 
Uniform Resource Locator (URL), Extensible Markup Language (XML) และมาตรฐานของ
การเข้ารหสัตา่งๆ เฟรมเวิร์คบางอย่างได้ถกูพฒันาตอ่ยอดหรือปรับปรุ่งเปล่ียนแปลงมาจากสิ่งท่ีมี
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อยู่เดิมเช่น Resource Description Framework (RDF), Web Ontology Language (OWL) และ 
SPARQL RDF Query Language ซึง่ระดบัชัน้ของสว่นประกอบดงักลา่วเป็นดงัภาพท่ี 2.6 

 

 

ภาพท่ี 2.6 ระดบัชัน้ของเทคโนใลยีท่ีท างานร่วมกนัเป็นซีแมนตกิเว็บ (Bratt, 2007) 

2.1.2.3 ท าความรู้จักกับ Resource Description Format (RDF) 
RDF เป็นรูปแบบท่ีใช้แสดงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมูลในซีแมนติกเว็บ และบอกถึง

ความหมายของความสมัพนัธ์นัน้ๆ ในท่ีนีจ้ะยกตวัอย่างของความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวกบักล้อง Nikon 
รุ่น D300 ในรูปของซีแมนติกกราฟ แสดงดงัในภาพท่ี 2.7 ซึ่งจะมีรายละเอียดท่ีอธิบายถึงผู้ผลิต 
ชนิด และข้อมูลจ าเพาะตา่งๆ ของกล้องรุ่นนี ้ซีแมนติกกราฟนีส้ามารถน ามาแสดงในรูปแบบของ 
RDF ทริปเปิล (Triple) ได้ดงัภาพท่ี 2.8  

Resource Description Framework 
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ภาพท่ี 2.7 ตวัอยา่งของซีแมนตกิกราฟ (Yu, 2011) 
 

 

ภาพท่ี 2.8 ตวัอยา่งของ RDF ทริปเปิล (Yu, 2011) 
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2.1.3 ลิงก์ดาตา (Linked Data) และลิงกิงโอเพนดาตาโปรเจ็กต์ (Linking Open Data 
Project – LOD) 

เม่ือมีซีแมนติกเว็บเทคโนโลยีแล้ว สิ่งท่ีต้องการเป็นอนัดบัถัดมาคือเนือ้หาหรือคอนเทนต์ 
ลิงก์ดาตาเป็นเสมือนการอิมพลีเมนต์ซีแมนติกเว็บให้มีการใช้งานได้จริง ทกุวนันีอ้งค์กรธุรกิจและ
สถาบันค้นคว้าวิจัยทั่วโลกต่างทุ่มเทความพยายามในการเผยแพร่ข้อมูลงานค้นคว้าวิจัยของ
ตนเองในรูปแบบของลิงก์ดาตา โครงการหนึ่งท่ีกว้างขวางท่ีสดุคือลิงกิงโอเพนดาตาโปรเจ็กต์ หรือ 
LOD โปรเจ็กต์ซึ่งเป็นโปรเจ็กต์สาธารณะประโยชน์ท่ีสนบัสนนุโดยเวิร์ลด์ไวด์เว็บคอนซอร์เตียม 
(World Wide Web Consortium) 

เชน่เดียวกบัเวิร์ลด์ไวด์เว็บและซีแมนติกเว็บ ลิงก์ดาตาเป็นสิ่งท่ีเซอร์ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี ได้
ให้แนวคดิไว้ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2006 

“ลิงก์ดาตาคือสิ่งท่ีใช้ชีแ้นะแนวทางปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดในการเปิดเผย แบ่งปัน และ
เช่ือมตอ่ชิน้ส่วนของข้อมลู, สารสนเทศ และองค์ความรู้บนซีแมนติกเว็บโดยใช้ 
URI และ RDF” (Berners-Lee, 2006) 

หลงัจากนัน้ ลิงกิงโอเพนดาตาโปรเจ็กต์ จึงได้เกิดขึน้โดย คริส ไบเซอร์ และริชาร์ด ไซกานิ
แอ็ค ในปี ค.ศ. 2007 โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้

“เป้าหมายของโครงการนีคื้อการขยายเว็บด้วยข้อมลูสาธารณะ โดยการน าข้อมลู
แบบเปิดหลายหลายแหล่งมาเผยแพร่โดยใช้ RDF ลิงก์เช่ือมโยงระหว่างข้อมูล
จากแหลง่ท่ีแตกตา่งกนัเข้าไว้ด้วยกนั” (Bizer, Cyganiak, และ Heath, 2007) 

จนถึงปัจจุบนัมีการแพร่ขยายของลิงก์ดาตาไปในโดเมนต่างๆ อย่างกว้างขวาง  (Bizer, 
Heath, และ Berners-Lee, 2009) ตอ่ไปนีเ้ป็นตวัอยา่งบางสว่นของลิงกิงโอเพนดาตา 

2.1.3.1 วิกิพีเดีย (Wikipedia) และดีบีพีเดีย (DBpedia) 
ตัวอย่ า ง ของ ข้อมูลแบบ เ ปิด แหล่ งหนึ่ ง ท่ี เ ป็น ท่ี รู้ จักกัน ดีอยู่ แ ล้ ว คือ วิ กิ พี เ ดี ย 

(http://www.wikipedia.org/) แสดงตวัอยา่งในภาพท่ี 2.9  
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ภาพท่ี 2.9 หน้าแรกของวิกิพีเดีย 
 
ลองสืบค้นข้อมลูเก่ียวกบั “จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั” หรือ “Chulalongkorn University” 

จะแสดงผลดงัในภาพท่ี 2.10 สงัเกตทางด้านขวาจะมีกล่องข้อมูลหรืออินโฟบอกซ์ (Infobox) ท่ี
แสดงข้อมลูจ าเพาะของ Chulalongkorn University เช่นจ านวนนิสิตทัง้หมดมีอยู่มากกว่า 36,000 
คน ซึง่ในจ านวนนีมี้นิสิตในชัน้บณัฑิตศกึษาอยูม่ากกวา่ 10,000 คน 
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ภาพท่ี 2.10 วิกิพีเดียแสดงข้อมลูเก่ียวกบั “Chulalongkorn University” 
 
ตอนนีม้าดท่ีูดีบีพีเดีย (http://www.dbpedia.org/) (Auer, และคนอ่ืนๆ, 2007) แสดง

ตวัอยา่งในภาพท่ี 2.11 ซึง่ข้อมลูท่ีแสดงผลในเว็บนีอ้อกแบบส าหรับผู้พฒันาซีแมนติกเว็บมากกว่า
ผู้ใช้ทัว่ไป ข้อมลูท่ีแสดงจะเป็นข้อมลูดิบท่ีส าหรับเอาไว้ประมวลผลก่อนท่ีจะน ามาน าเสนอตอ่ผู้ ใช้ 
ในท่ีนีจ้ะลองสืบค้นข้อมลูท่ีเก่ียวกับ Chulalongkorn University เช่นเดียวกัน จะแสดงผลดงัใน
ภาพท่ี 2.12 สงัเกตว่าจะมีส่วนของข้อมลูเป็น RDF ทริปเปิลท่ีแสดงถึงข้อมูลจ านวนนิสิตบนัทึก
เป็นคา่ข้อมลูท่ีเป็น Integer 

จะเห็นได้ว่า ข้อมูลในดีบีพีเดียส่วนใหญ่มาจากข้อมูลในส่วนอินโฟบอกซ์ของวิกิพีเดีย
นัน่เอง (Auer และ Lehmann, 2007) 
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ภาพท่ี 2.11 หน้าแรกของดีบีพีเดีย 
 

 

 
 

ภาพท่ี 2.12 ตวัอย่างข้อมลูจากดีบีพีเดียท่ีเก่ียวกบั “Chulalongkorn University”  
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2.1.3.2 อินเตอร์เน็ตมูฟวีดาตาเบส (Internet Movie Database – IMDb) และลิงก์มูฟวี
ดาตาเบส (Linked Movie Database – LinkedMDB) 

IMDb (http://www.imdb.com/) เป็นตวัอย่างของข้อมลูแบบเปิดท่ีเป็นท่ีรู้จกัเช่นกนั ภาพ
ท่ี 2.13 เป็นตวัอยา่งของการสืบค้นข้อมลูเก่ียวกบัภาพยนต์เร่ือง Tron 

 
 

 

 

 
ภาพท่ี 2.13 ตวัอย่างของ IMDb แสดงข้อมลูเก่ียวกบัภาพยนต์เร่ือง Tron 

 
ตอ่ไปเป็นตวัอย่างของ LinkedMDB (http://www.linkedmdb.org/) (Consens, 2012) ท่ี

เป็นลิงก์โอเพนดาตาท่ีน าข้อมลูจาก IMDb มาบนัทึกเก็บไว้ในรูปแบบของ RDF ทริปเปิลเป็นดงัใน
ภาพท่ี 2.14  
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ภาพท่ี 2.14 ตวัอย่างของ LinkedMDB แสดงเก่ียวกบัภาพยนต์เร่ือง Tron 

2.1.4 ลิงกิงโอเพนดาตาคลาวด์ (Linking Open Data Cloud – LOD Cloud) 
ลิงกิงโอเพนดาตาคลาวด์ (Auer, 2011) แสดงถึงการเช่ือมโยงต่อกันของลิงก์ดาตาเซ็ต

ตา่งๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ภาพท่ี 2.15 แสดงถึง LOD คลาวด์ในช่วงแรกๆ จะเห็นว่ามีดาตาเซ็ต
จ านวนไม่มากท่ีมีการเช่ือมตอ่กนั (จะเห็นว่ามีดีบีพีเดียอยู่ด้วย และมี Musicbrainz ซึ่งเป็นเว็บ
ข้อมลูเก่ียวกบัดนตรีซึง่มีข้อมลูเก่ียวกบัเพลง ศลิปิน และอลับัม้) 
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ภาพท่ี 2.15 LOD คลาวด์เม่ือเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2007 (Cyganiak, 2011) 
 
ภาพท่ี 2.16 แสดงให้เห็นถึง LOD คลาวด์ล่าสดุจะเห็นได้ว่ามีการขยายตวัขึน้อย่างมาก 

เน่ืองจากซีแมนติกเว็บและลิงก์ดาตาเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัและได้รับความนิยม ในรูปจะมีการแบ่งสีตา่งๆ 
ตามแต่ละโดเมนของกลุ่มลิงก์ดาตาเซ็ต เช่นสีฟ้าอ่อนตรงกลางจะเป็นดาตาเซ็ตท่ีเก่ียวข้องกับ
หลายๆ โดเมน ตวัอย่างเช่น สารานุกรม สีชมพูจะเป็นดาตาเซ็ตท่ีเก่ียวกบัข้อมลูทางการแพทย์ สี
เขียวเป็นข้อมูลท่ีเก่ียวกบัเอกสารตีพิมพ์รวมถึงนิตยสารและจุลสารทางวิชาการ สีน า้เงินด้านบน
เป็นดาตาเซ็ตท่ีเก่ียวกบัเพลง ภาพยนต์ และส่ือบนัเทิง สีฟ้าอ่อนด้านซ้ายเป็นดาตาเซ็ตท่ีเก่ียวกับ
ข้อมูลของหน่วยงานราชการ สีส้มเป็นดาตาเซ็ตท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ส่วนสีแดง
ด้านบนเป็นดาตาเซ็ตของข้อมูลท่ีมากจากเว็บ 2.0 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลท่ีถูกสร้างโดยผู้ ใช้เช่น
ข้อมลูจาก เครือขา่ยสงัคม บล็อก หรือข้อมลูรูปภาพสาธารณะตา่งๆ 

โดยรวมแล้วล่าสุดเม่ือเดือนกนัยายน ค.ศ. 2011 มีทัง้หมดถึงเกือบสามร้อยดาตาเซ็ตท่ี
เช่ือมโยงมากกวา่สามหม่ืนล้าน RDF ทริปเปิลผา่นทางกวา่ห้าร้อยล้าน RDF ลิงก์ 
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ภาพท่ี 2.16 LOD คลาวด์ลา่สดุเม่ือเดือนกนัยายน ค.ศ. 2011 (Cyganiak, 2011) 

2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ปัจจุบันนีมี้งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการเบราซ์หรือสืบค้น

ข้อมลูจากซีแมนตกิเว็บและลิงก์ดาตาอยู่หลากหลายรูปแบบ ในท่ีนีจ้ะขอยกตวัอยา่งบางงานวิจยั 

2.2.1 OpenLink Virtuoso Faceted Search 
OpenLink Virtuoso Faceted Search (http://dbpedia.org/fct/) เป็นตวัอย่างของซีแมน

ตกิเว็บเบราเซอร์ท่ีใช้รูปแบบของการสืบค้นข้อมลูแบบ Facet มาใช้ในการสืบค้นข้อมลูจากลิงก์ดา
ตา ภาพท่ี 2.17 แสดงตัวอย่างถึงการสืบค้นข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับรีซอร์ส  “Chulalongkorn 
University” ซึ่งเม่ือสืบค้นต่อไปยงัรีซอร์ส “Chamchuri Square” จะแสดงข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัรี
ซอร์สนีด้งัตวัอยา่งในภาพท่ี 2.18 การใช้งานแบบนีเ้ป็นวิธีท่ีใช้โดยทัว่ไปในเวิร์ล ไวด์ เว็บในปัจจบุนั 
จงึเป็นวิธีการเรียกใช้ข้อมลูจากลิงก์ดาตาท่ีใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติ 
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ภาพท่ี 2.17 Virtuoso Faceted Search สืบค้นข้อมลูท่ีเก่ียวกบั “Chulalongkorn University” 
 

 

ภาพท่ี 2.18 Virtuoso Faceted Search สืบค้นข้อมลูท่ีเก่ียวกบั “Chamchuri Square” 
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2.2.2 Neofonie Faceted Wikipedia Search 
Neofonie Faceted Wikipedia Search (http://dbpedia.neofonie.de/) (Hahn, และคน

อ่ืนๆ, 2010) เป็นตวัอย่างของเคร่ืองมือท่ีแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของซีแมนติกเว็บอย่างแท้จริง 
เป็นระบบสืบค้นข้อมูลจากลิงก์ดาตาท่ีค้นเฉพาะเจาะจงจากดีบีพีเดียเท่านัน้ โดยการใช้ Facet 
และ Filter ในการกรองข้อมลู เชน่ตวัอยา่งในภาพท่ี 2.19 เป็นการสืบค้นข้อมลูของมหาวิทยาลยัใน
ประเทศไทยท่ีมีจ านวนนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาขึน้ไปมากกว่า  7,000 คน การสืบค้นข้อมลูใน
ลกัษณะนีไ้มส่ามารถท าได้เลยโดยใช้ระบบสืบค้นข้อมลูจากเว็บท่ีใช้กนัอยูโ่ดยทัว่ไปในปัจจบุนันี ้

 

 

ภาพท่ี 2.19 ตวัอย่างผลลพัธ์จาก Neofonie Faceted Wikipedia Search 

2.2.3 Visual Data Web gFacet 
Visual Data Web gFacet (http://www.visualdataweb.org/gfacet/) (Heim, Ziegler, 

และ Lohmann, 2008) เป็นโครงการพฒันาเคร่ืองมือในการค้นคืนข้อมลูจากซีแมนติกเว็บและลิงก์
ดาตาโดยออกแบบระบบติดต่อกับผู้ ใช้เป็นแบบกราฟฟิกส์ ลกัษณะการใช้งานจะเร่ิมจากการให้
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ผู้ ใช้ใส่ค าส าคญัท่ีต้องการสืบค้น หลงัจากนัน้จะให้ผู้ ใช้เลือกแสดงความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัค า
ส าคญันัน้โดยระบบจะท าการค้นหาผลลพัท์ของความสมัพนัธ์จากดีบีพีเดียลิงก์ดาตามาแสดงใน
รูปแบบคอนเซ็ปต์แม็ป แสดงตวัอย่างดงัในภาพท่ี 2.20 เป็นการค้นคืนค าส าคญั “Chulalongkorn 
University” และแสดงรายช่ือของสโมสรฟุตบอลท่ีมีความเก่ียวข้องกับจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ในท่ีนีคื้อจามจรีุยไูนเตท็ เอฟ.ซี. 

 

 
ภาพท่ี 2.20 ผลลพัธ์ของ Visual Data Web gFacet เก่ียวกบั “Chulalongkorn University” 

 

สิ่งท่ีน่าสนใจส าหรับงานวิจยันีคื้อ Visual Data Web gFacet ถกูพฒันาขึน้โดยใช้ภาษา 
ActionScript 3.0 และสามารถแสดงผลบนเว็บเบราเซอร์ใดๆ ท่ีมีโปรแกรม Flash Player ตดิตัง้อยู ่

2.2.3 Wiki Mind Map 
วิกิมายด์แม็ป (http://wikimindmap.org/) เป็นการน าข้อมูลจากวิกิพีเดียเพจมาท าการ

สร้างมายด์แม็ปโดยตรงโดยไม่มีการติดต่อกับฐานข้อมูลซีแมนติดเว็บใดๆ ทัง้สิน้ แต่งานวิจัยนี ้
น่าสนใจตรงท่ีมีการน าข้อมูลจากเว็บท่ีมีข้อมูลในรูปแบบเนือ้ความปกติมาแสดงผลในรูปแบบ
มายด์แม็ป ดังตัวอย่างในภาพท่ี 2.21 เป็นผลลัพธ์ท่ีได้จากการสืบค้นค าส าคัญค าว่า 
“Chulalongkorn University” และเม่ือคลิกไปยงัค าว่า “Vajiravudh” จะเปิดมายด์แม็ปใหม่โดยใช้
ค าใหมเ่ป็นหวัข้อหลกัดงัในภาพท่ี 2.22  

วิกิมายด์แม็ปมีหลักการท างานคือระบบจะสืบค้นค าหลักท่ีเก่ียวข้องกับค าส าคญัท่ีผู้ ใช้
ต้องการค้นคืน โดยจะไปสืบค้นจากหน้าเอกสารของวิกิพีเดียท่ีเก่ียวข้องกับค าส าคญันัน้มาสร้าง
เป็นมายด์แม็ปไฟล์ในรูปแบบ XML ท่ีเป็นฟอร์แม็ตของโปรแกรม FreeMind หลงัจากนัน้จะไป
เรียกใช้ FreeMind Visor Flash Player ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการแสดงผลมายด์แม็ปท่ีอยู่ใน
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รูปแบบไฟล์ของ FreeMind โดยท่ีโปรแกรม FreeMind Visor Flash Player นีถ้กูเขียนขึน้โดยใช้
ภาษา ActionScript 2.0 ท าให้สามารถแสดงผลบนเว็บเบราเซอร์ใดๆ ท่ีมี Flash Player ตดิตัง้อยู ่

 

 
ภาพท่ี 2.21 ตวัอย่างการใช้ WikiMindMap ค้นหาค าส าคญั “Chulalongkorn University” 

 

 
ภาพท่ี 2.22 เม่ือคลิกขยายความค าวา่ “Vajiravudh” 
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บทที่ 3 
แนวความคดิและวธีิการด าเนินการวจิัย 

3.1 แนวความคิดของการเรียกใช้ข้อมูลจากซีแมนติกเว็บในรูปแบบมายด์แม็ป 
แนวคิดในการสืบค้นข้อมูลจากซีแมนติกเว็บในรูปแบบมายด์แม็ป (Nandakwang และ 

Chongstitvatana, 2012) เร่ิมต้นจากการใส่ค าหรือหวัข้อท่ีต้องการค้นหาลงไปเป็นหัวข้อหลัก 
(Main Idea) ของมายด์แม็ป ตวัอย่างเช่นถ้าต้องการค้นหาข้อมลูจากลิงก์ดาตาท่ีเก่ียวกบัค าว่า 
“Chula” จะได้ดงัภาพท่ี 3.1  

 
ภาพท่ี 3.1 เร่ิมต้นสร้างหวัข้อหลกัจากค าท่ีต้องการค้นหา 

 
จากนัน้โปรแกรมจะค้นหาข้อมูลจากลิงก์ดาตาท่ีเก่ียวกับหัวข้อหลักนี ้จะได้ตวัอย่างดงั

ภาพท่ี 3.2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค าว่า Chula เป็นช่ือของว่าวชนิดหนึ่งคือว่าวจฬุา เป็นรูปแบบดนตรี
พืน้เมืองประเภทหนึ่งของโปรตุเกสและบราซิล และยังเป็นช่ือของเมืองๆ หนึ่งในมลรัฐมิซซูรี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในท่ีนีม้าสนใจดตูรงท่ีค าวา่ “จฬุาฯ” หมายถึงค ายอ่ของค าวา่ “จฬุาลงกรณ์” 

 

 
ภาพท่ี 3.2 โปรแกรมแสดงหวัข้อท่ีเก่ียวข้องท่ีค้นหาได้จากลิงก์ดาตา 

 
เม่ือคลิกบนหวัข้อใดๆ โปรแกรมจะไปสืบค้นในลิงก์ดาตาเพ่ือแสดงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ

หวัข้อยอ่ยนัน้ตอ่ไปอีก ตวัอยา่งดงัภาพท่ี 3.3 เม่ือคลิกท่ี “Chulalongkorn” 
 

 
ภาพท่ี 3.3 การขยายหวัข้อย่อย “Chulalongkorn” 
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และถ้าวางตัวชีบ้นหัวข้อใดๆ โปรแกรมจะสืบค้นและแสดงรูปภาพหรือแอตทริบิวต์ 
(Attribute) ท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อนัน้ขึน้มา เช่นเม่ือวางตวัชีท่ี้หวัข้อ “King Chulalongkorn” และ 
“Chulalongkorn University” จะแสดงผลดงัภาพท่ี 3.4 และภาพท่ี 3.5 ตามล าดบั และเม่ือมาท า
การขยายหวัข้อยอ่ย “Chulalongkorn University” จะได้ดงัภาพท่ี 3.6  

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.4 การแสดงรูปภาพหรือแอตทริบวิต์ท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อยอ่ย “King Chulalongkorn” 

 
 
 

 
ภาพท่ี 3.5 การแสดงรูปภาพหรือแอตทริบวิต์ท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อ “Chulalongkorn University” 

 

 
ภาพท่ี 3.6 การขยายหวัข้อย่อย “Chulalongkorn University” 
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ลองวางตวัชีต้รงหวัข้อ “King Vajiravudh” จะแสดงรูปภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุ
เกล้าเจ้าอยูห่วัผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลยั ดงัตวัอย่างในภาพท่ี 3.7 และถ้าต้องการรู้ว่าหวัข้อย่อย
นัน้เก่ียวข้องกบัหวัข้อหวัข้อก่อนหน้านัน้อย่างไร หรืออยากรู้ลกัษณะ(แอตทริบิวต์)ของข้อมลูของ
หวัข้อย่อยนัน้ ให้เล่ือนตวัชีม้าวางตรงหวัข้อย่อยนัน้ จะแสดงรูปแบบความสมัพนัธ์ระหว่างหวัข้อ
หรือลกัษณะของข้อมลู ดงัตวัอย่างในภาพท่ี 3.8 เม่ือวางตรงวนัท่ี “26 March 1917” จะพบว่าเป็น
วนัสถาปนามหาวิทยาลยั หรือดงัตวัอย่างในภาพท่ี 3.9 เม่ือวางท่ีตวัเลข “36,199” จะพบว่าเป็น
จ านวนนิสิตทัง้หมดในปัจจบุนัของมหาวิทยาลยั 

 
 
 

 
ภาพท่ี 3.7 การแสดงรูปภาพและแอตทริบวิต์ท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อยอ่ย “King Vajiravudh” 

 

 
ภาพท่ี 3.8 การแสดงลกัษณะข้อมลูหรือแอตทริบิวต์ท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อยอ่ย “26 March 1917” 

Founder 

Established 
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ภาพท่ี 3.9 การแสดงลกัษณะข้อมลูหรือแอตทริบิวต์ท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อยอ่ย “36,199” 

 
ในการขยายหวัข้อย่อย อาจมีบางกรณีท่ีสืบค้นเจอหวัข้อท่ีเคยแสดงผลบนมายด์แม็ปอยู่

ก่อนแล้ว โปรแกรมจะแสดงลูกศรเช่ือมโยงลิงก์กลบัไปหาหวัข้อท่ีเคยปรากฏอยู่ก่อนเพ่ือแสดงให้
เห็นถึงความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวโยงกันของข้อมูลและเพ่ือไม่ให้เกิดการแสดงผลท่ีซ า้ซ้อนท าให้มีการ
เกิดลปูวนรอบ ดงัตวัอย่างในภาพท่ี 3.10 เม่ือขยายหวัข้อย่อย “King Vajiravudh” จะพบว่ามีการ
ค้นเจอหวัข้อยอ่ยท่ีช่ือวา่ “King Chulalongkorn” ซึง่ปรากฏซ า้ก่อนหน้านีแ้ล้ว 

 

 
ภาพท่ี 3.10 แสดงลิงก์เช่ือมโยงในกรณีท่ีพบหวัข้อท่ีเคยมีการแสดงผลอยูก่่อนแล้ว 

3.2 การออกแบบและการพัฒนา 

3.2.1 ภาษาท่ีใช้ในการค้นคืนข้อมูลจากซีแมนตกิเว็บ SPARQL 
การค้นคืนข้อมูลจากซีแมนติกเว็บจะมีการสร้างชุดค าสั่งค้นคืนหรือ คิวรี (Query) ใน

ภาษา SPARQL (SPARQL Protocol And RDF Query Language) เพ่ือไปค้นคืนข้อมลูจากลิงก์

Student
s 
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ดาตามาแสดงผลเป็นมายด์แม็ป ภาษา SPARQL เป็นภาษาท่ีออกแบบเพ่ือใช้ในการค้นคืนข้อมลู
ท่ีอยู่ในรูปแบบ RDF โดยเฉพาะ เปรียบเทียบได้กบัภาษา SQL (Structure Query Language) ท่ี
ใช้ค้นคืนข้อมลูจากฐานข้อมลูท่ีอยู่ในรูปแบบตาราง นอกจากภาษา SPARQL แล้วยงัมีภาษาอ่ืนๆ 
อีกท่ีใช้ในการค้นคืนข้อมูลท่ีอยู่ในรูปแบบ RDF ท่ีเกิดขึน้มาก่อนหน้านัน้ เช่น DAML+OIL และ 
RDQL แต่ภาษา SPARQL เป็นภาษาท่ีได้รับการยอมรับจากผู้ วิจยัทางด้านซีแมนติกเว็บเป็น
จ านวนมากขึน้เร่ือยๆ และได้รับการรับรองให้ใช้เป็นมาตรฐานโดยกลุ่ม RDF Data Access 
Working Group (DAWG) ซึง่เป็นหนึง่ในกลุม่ผู้พฒันาของเวิร์ลด์ไวด์เว็บคอนซอร์เตียม 

ภาพท่ี 3.11 เป็นตวัอย่างคิวรี ท่ีไปค้นคืนข้อมูลจากลิงก์ดาตาเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์จากการ
ขยายหวัข้อยอ่ย “Chulalongkorn University” ของตวัอยา่งในภาพท่ี 3.6  
 
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> 

PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> 

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 

PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> 

PREFIX : <http://dbpedia.org/resource/> 

PREFIX dbpedia2: <http://dbpedia.org/property/> 

PREFIX dbpedia: <http://dbpedia.org/> 

PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> 

SELECT ?property ?hasValue 

WHERE { 

    :Chulalongkorn_University ?property ?hasValue 

} 

ภาพท่ี 3.11 ชดุค าสัง่ SPARQL ท่ีใช้ในการสืบค้นข้อมลูเก่ียวกบั “Chulalongkorn University” 
 

และตวัอยา่งผลลพัธ์บางส่วนจากการค้นคืนข้อมลูโดยคิวรีข้างต้นได้ออกมาดงัในตารางท่ี 
3.1 (แสดงเฉพาะคา่ข้อมลูจากคอลมัน์ท่ีสองและสาม เน่ืองจากในคอลมัน์แรกจะมีค่าเดียวกนัคือ 
http://dbpedia.org/resource/Chulalongkorn_University) 
 
ตารางท่ี 3.1 ตวัอยา่งผลลพัธ์ท่ีตดัทอนมาบางส่วนท่ีได้จาก SPARQL ควิรีตวัอยา่ง 

Property hasValue 
dbpedia:ontology/wikiPageExternalLink <http://www.chula.ac.th/cuen/index.htm> 
dbpedia:ontology/founder :King_Vajiravudh 
dbpedia:ontology/president :Pirom_Kamol-Ratanakul 
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dbpedia:ontology/type :Public_university 
dbpedia:ontology/officialSchoolColour "Pink"@en 
dbpedia:ontology/city :Bangkok 
foaf:homepage <http://www.chula.ac.th/cuen/index.htm> 
<http://purl.org/dc/terms/subject> :Category:Chulalongkorn_University 
<http://purl.org/dc/terms/subject> :Category:ASEAN_University_Network 
<http://purl.org/dc/terms/subject> :Category:Universities_in_Bangkok 
<http://purl.org/dc/terms/subject> :Category:Education_in_Bangkok 
dbpedia2:established "1917-03-26"^^xsd:date 
dbpedia2:campus :Urban_area 
dbpedia2:students 36199 
<http://www.georss.org/georss/point> "13.73826 100.532413"@en 
dbpedia2:type :Public_university 
dbpedia2:city :Bangkok 
dbpedia2:wikiPageUsesTemplate :Template:Infobox_university 
dbpedia2:wikiPageUsesTemplate :Template:Navboxes 
dbpedia2:name "Chulalongkorn University"@en 
 

3.2.2 การกรองข้อมูลท่ีได้จากผลลัพธ์ของการค้นหา 
เน่ืองจากผลลพัธ์ท่ีได้จากการค้นหาจะเป็นชุดข้อมูล RDF ท่ีมีจ านวนมากและมีข้อมูล

หลายส่วนท่ีเป็นเมตาดาตา (metadata) และข้อมลูส่วนขยายความท่ีเก่ียวกบัค าส าคญัหรือข้อมลู
ภาษาตา่งประเทศท่ีไม่ใช่ภาษาองักฤษ ซึ่งเป็นข้อมลูท่ีไม่เหมาะท่ีจะน ามาแสดงในมายด์แม็ป จึง
จ าเป็นท่ีจะต้องหาวิธีการกรองข้อมลูท่ีได้จากการสืบค้นในแต่ละระดบัให้มีจ านวนน้อยลงเพ่ือให้
การสร้างและการใช้งานด้วยมายด์แม็ปเป็นไปได้โดยง่าย 

หลกัการคือการแบง่กลุ่มของเพรดิเคต (predicate เป็นข้อมลูส่วนท่ีสอง ในสามส่วนของ 
RDF Triple) เป็นสามกลุม่ โดยกลุม่แรกจะหมายถึงกลุม่เพรดเิคตท่ีจะน ามาแสดงผลในมายด์แม็ป 
และกลุม่ท่ีสองจะหมายถึงกลุ่มเพรดิเคตท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาแสดงผลในมายด์แม็ป ส่วนกลุ่ม
สดุท้ายกลุม่ท่ีสามเป็นกลุม่ของเพรดเิคตยงัไมไ่ด้ถกูก าหนดไว้ก่อนวา่เป็นกลุ่มท่ีหนึ่งหรือกลุ่มท่ีสอง 
ซึ่งในกลุ่มท่ีสามนีจ้ะถกูน ามาแบ่งกลุ่มต่อโดยการแบง่กลุ่มด้วยเนมสเปซ (namespace) ซึ่งเป็น 
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พรีฟิกซ์ (prefix) ท่ีใช้แยกแยะท่ีมาของข้อมลูเช่นในกรณีของดีบีพีเดียจะมีการแบง่เนมสเปซออก
เป็นสองเนมสเปซหลกัคือ property namespace และ ontology namespace (Bizer, และคน
อ่ืนๆ, 2009) เนมสเปซ property เป็นเนมสเปซรุ่นแรกท่ีเกิดขึน้ก่อน โดยมาจากการท่ีดีบีพีเดียน า
ข้อมลูมาจากวิกิพีเดียอินโฟบอกซ์โดยตรงท าให้เกิดการซ า้ซ้อนและไม่สอดคล้องกนัของข้อมลู ทัง้
จากการท่ีในหนึ่งหน้ามีข้อมูลแตกต่างกันแต่มีอินโฟบอกซ์แท็กเดียวกัน และจากการท่ีข้อมูล
เดียวกนัมีอยูม่ากกวา่หนึง่หน้าแตมี่อินโฟบอกซ์แท็กไมต่รงกนั ดีบีพีเดียจึงสร้างเทคนิคแม็ปปิงด้วย
มือเพ่ือใช้ในรุ่นถดัมา ซึง่ข้อมลูท่ีสกดัได้จากวิกิพีเดียโดยวิธีนีจ้ะถกูเก็บไว้ในเนมสเปซ ontology 

การแบง่กลุม่ด้วยเนมสเปซจะถกูแบง่เป็นสามกลุ่มเช่นเดียวกนั โดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มท่ีจะ
น ามาแสดงผลในมายด์แม็ป กลุ่มท่ีสองจะไม่น ามาแสดงผลในมายด์แม็ป และกลุ่มท่ีสามผู้ ใช้
สามารถก าหนดเองได้ว่าจะน ามาแสดงผลในมายด์แม็ปหรือไม่ โดยปกติแล้วระบบจะไม่น าข้อมลู
ในกลุ่มท่ีสามนีม้าแสดงผลด้วย แต่ในกรณีท่ีผลลพัธ์ท่ีน ามาแสดงผลในมายด์แม็ปมีน้อยเกินไป 
ผู้ใช้สามารถก าหนดให้ระบบน าข้อมลูในกลุม่ท่ีสามมีม้าร่วมแสดงผลเพิ่มเตมิได้ 

ข้อมลูในกลุ่มท่ีหนึ่งและกลุ่มท่ีสองของทัง้เพรดิเคตและเนมสเปซจะมีการก าหนดแน่นอน
ไว้ลว่งหน้าแล้ว สว่นกลุม่ท่ีสามจะไมร่ะบไุว้ เน่ืองจากเพรดเิคตและเนมสเปซใดๆ ท่ีไม่ตรงกบัข้อมลู
ในกลุม่ท่ีหนึง่และกลุม่ท่ีสองจะตกลงมาท่ีกลุม่ท่ีสามทัง้หมด 

ในตารางท่ี 3.2 เป็นข้อมลูตวัอย่างของเพรดิเคตในกลุ่มท่ีหนึ่ง และในตารางท่ี 3.3 เป็น
ข้อมลูตวัอย่างของเพรดิเคตในกลุ่มท่ีสอง ส่วนในตารางท่ี 3.4 เป็นข้อมลูของเนมสเปซทัง้กลุ่มท่ี
หนึง่และกลุม่ท่ีสอง 
 
ตารางท่ี 3.2 ตวัอยา่งของเพรดเิคตในกลุม่ท่ี 1 Display คือแสดงผลในมายด์แม็ป 

Predicate Group 
http://dbpedia.org/ontology/city Display 
http://dbpedia.org/ontology/country Display 
http://dbpedia.org/ontology/foundingDate Display 
http://dbpedia.org/ontology/numberOfStudents Display 
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageDisambiguates Display 
http://dbpedia.org/property/city Display 
http://dbpedia.org/property/colours Display 
http://dbpedia.org/property/country Display 
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http://dbpedia.org/property/doctoral Display 
http://dbpedia.org/property/established Display 
http://dbpedia.org/property/postgrad Display 
http://dbpedia.org/property/president Display 
http://dbpedia.org/property/students Display 
http://dbpedia.org/property/undergrad Display 
 

ตารางท่ี 3.3 ตวัอยา่งของเพรดเิคตในกลุม่ท่ี 2 Hidden คือไมแ่สดงผลในมายด์แม็ป 
Predicate Group 
http://dbpedia.org/ontology/abstract Hidden 
http://dbpedia.org/ontology/affiliation Hidden 
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageExternalLink Hidden 
http://dbpedia.org/property/affiliations Hidden 
http://dbpedia.org/property/hasPhotoCollection Hidden 
http://dbpedia.org/property/imageName Hidden 
http://dbpedia.org/property/imageSize Hidden 
http://dbpedia.org/property/name Hidden 
http://dbpedia.org/property/state Hidden 
http://dbpedia.org/property/title Hidden 
http://dbpedia.org/property/titlestyle Hidden 
http://dbpedia.org/property/wikiPageUsesTemplate Hidden 
http://purl.org/dc/terms/subject Hidden 
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type Hidden 
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment Hidden 

 
ตารางท่ี 3.4 ตวัอยา่งเนมสเปซในกลุม่ท่ีหนึง่และกลุม่ท่ีสอง 

Namespace Group 
http://dbpedia.org/ontology/ Display 
http://dbpedia.org/property/ Hidden 
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การจดัล าดบัการตรวจสอบเพรดิเคตก่อนแล้วจึงตามด้วยการตรวจสอบเนมสเปซโดยวิธีนี ้
ท าให้ผลลพัธ์ท่ีได้มีความครอบคลุมมากกว่าการท่ีใช้การแบ่งกลุ่มด้วยเพรดิเคตเพียงอย่างเดียว 
และยงัท าให้สามารถก าหนดให้แสดงผลข้อมลูบางเพรดเิคตท่ีอยู่ในเนมสเปซกลุ่มท่ีสองได้ด้วยการ
ก าหนดเพรดิเคตนัน้ไว้ในกลุ่มเพรดิเคตกลุ่มท่ีหนึ่ง หรือในทางกลบักันคือสามารถก าหนดให้ไม่
แสดงผลข้อมูลบางเพรดิเคตท่ีอยู่ในเนมสเปซกลุ่มท่ีหนึ่งได้โดยการก าหนดให้เพรดิเคตนัน้อยู่ใน
กลุม่เพรดเิคตกลุม่ท่ีสอง 

3.2.3 การน าผลลัพธ์มายด์แม็ปที่ได้จากการค้นคืนไปใช้ต่อ 
ระบบทดสอบสามารถน าเอาผลลพัธ์ท่ีอยู่ในรูปแบบมายด์แม็ปไปสร้างเป็นไฟล์ XML เพ่ือ

น า เอาผลลัพ ธ์ ท่ี ไ ด้ไปแก้ไขต่อในโปรแกรมแก้ไขมายด์แม็ป อ่ืนๆ  เช่น  FreeMind 
(http://freemind.sourceforge.net/) หรือ Freeplane (http://freeplane.sourceforge.net/) ได้
เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมลู หรือตกแตง่ความสวยงามของมายด์แม็ปได้ด้วยตนเอง 

ในภาพท่ี 3.12 จะเป็นตวัอย่างของผลลพัธ์ในรูปแบบ XML ท่ีจะในเข้าไปแก้ไขต่อใน
โปรแกรมอ่ืนๆ 
 
<map version="0.9.0"> 

    <node id="__0" text="Chula" folded="false"> 

        <node id="__1" text="Chulalongkorn University" folded="false" position="right"> 

            <node id="__12" text="http://www.chula.ac.th/cuen/index.htm"></node> 

            <node id="__13" text="Vajiravudh" folded="false" label="Founder"> 

                <node id="__27" text="25 November 1925" label="death date"></node> 

                <node id="__28" text="Bangkok" label="birth place"> 

                    <arrowlink destination="__17" startarrow="None" endarrow="Default"> 

                    </arrowlink> 

                </node> 

                <node id="__29" text="Rattanakosin Kingdom"></node> 

                <node id="__30" text="1 January 1881" label="birth date"></node> 

                <node id="__31" text="Chulalongkorn" label="father"> 

                    <arrowlink destination="__7" startarrow="None" endarrow="Default"> 

                    </arrowlink> 

                </node> 

                <node id="__32" text="Saovabha Phongsri" label="mother"></node> 

                <node id="__33" text="Chakri Dynasty" label="House"></node> 

                <node id="__34" text="Chulalongkorn" label="predecessor"> 

                    <arrowlink destination="__7" startarrow="None" endarrow="Default"> 

                    </arrowlink> 

                </node> 

                <node id="__35" text="Prajadhipok" label="successor"></node> 

                <node id="__36" text="Suvadhana" label="spouse"></node> 

                <node id="__37" text="Sucharit Suda" label="spouse"></node> 

                <node id="__38" text="Laksamilawan" label="spouse"></node> 

                <node id="__39" text="Indrasakdi Sachi" label="spouse"></node> 

                <node id="__40" text="http://en.wikipedia.org/wiki/Vajiravudh"></node> 

            </node> 

            <node id="__14" text="Urban" label="campus"></node> 

            <node id="__15" text="Professor Pirom Kamol-Ratanakul, M.D."></node> 

            <node id="__16" text="Public university" label="type"></node> 

            <node id="__17" text="Bangkok" label="city"></node> 

            <node id="__18" text="Pink" label="official school colour"></node> 

            <node id="__19" text="26 March 1917" label="founding date"></node> 

            <node id="__20" text="36,199" label="number of students"></node> 

            <node id="__21" text="22,575" label="number of undergraduate"></node> 
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            <node id="__22" text="2,422" label="number of doctoral students"></node> 

            <node id="__23" text="Civil Service College of King Chulalongkorn"></node> 

            <node id="__24" text="Thailand" label="country"></node> 

            <node id="__25" text="10,384" label="number of postgraduate"></node> 

            <node id="__26" text="http://wikipedia.org/wiki/Chulalongkorn_University"> 

            </node> 

        </node> 

        <node id="__2" text="Chula, Georgia" position="left"></node> 

        <node id="__3" text="Chula, Missouri" position="right"></node> 

        <node id="__4" text="Chula (dessert)" position="left"></node> 

        <node id="__5" text="Chula series" position="right"></node> 

        <node id="__6" text="Chula Vista, California" position="left"></node> 

        <node id="__7" text="Chulalongkorn" position="right"></node> 

        <node id="__8" text="Chula Chakrabongse" position="left"></node> 

        <node id="__9" text="Chula (music)" position="right"></node> 

        <node id="__10" text="Chula Vista" position="left"></node> 

        <node id="__11" text="http://wikipedia.org/wiki/Chula" position="right"></node> 

    </node> 

</map> 

ภาพท่ี 3.12 ตวัอย่างไฟล์ผลลพัธ์ในรูปแบบ XML ท่ีน าไปใช้แก้ไขตอ่ได้ 
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บทที่ 4 
การทดลองและผลการทดลอง  

4.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการท าวิจัย 
ในการท าการวิจัยนี ้ผู้ วิจัยได้ค้นคว้าและทดสอบเคร่ืองมือท่ีจะใช้พัฒนาระบบทดสอบ

หลายหลายแนวทางด้วยกนั เน่ืองจากการพฒันาระบบซีแมนติกเว็บยงัไม่แพร่หลายในวงกว้างจึง
ยงัไม่มีเคร่ืองมือท่ีถือว่าเป็นมาตรฐานท่ีผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้  (de facto standard) และยงัมี
ข้อจ ากัดในเร่ืองของการเข้ากันได้ของโปรแกรมท่ีใช้ในการแสดงมายด์แม็ปและเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การสืบค้นข้อมูลจากซีแมนติกเว็ป ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงแบ่งกลุ่มของชุดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนา
ออกเป็นสามกลุ่มและทดสอบความเข้ากันได้และความยากง่ายในการพฒันาแยกออกจากกนัใน
แตล่ะกลุม่ 

กลุ่มแรกเป็นกลุ่มท่ีใช้ภาษา Java เป็นภาษาหลกัในการพฒันาซีแมนติกเว็บเฟรมเวิร์ค
และโปรแกรมแสดงผลมายด์แม็ป มีชดุของเคร่ืองมือดงัตอ่ไปนี ้

- Java Development Kit (JDK) 7 Update 7 (http://java.net/) เป็นชดุพฒันาและตวั
แปลภาษา Java 

- Jena 2.7.3 Semantic Web Framework (http://openjena.org/) เป็นซีแมนติกเว็บ
เฟรมเวิร์คส าหรับภาษา Java 

- Eclipse 4.2 Juno Integrated Development Environment (http://eclipse.org/) 
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาระบบทดสอบด้วยภาษา Java 

- FreeMind 0.9.0 Mind Map Editor (http://freemind.sourceforge.net/) เป็น
โปรแกรมแก้ไขและแสดงผลมายด์แม็ปท่ีใช้ภาษา Java ในการพฒันา 

กลุ่มท่ีสองเป็นกลุ่มท่ีใช้ภาษา ActionScript เป็นภาษาหลกัในการพฒันา ประกอบด้วย
ชดุเคร่ืองมือดงัตอ่ไปนี ้

- Apache Flex 4.8 Software Development Kit (http://flex.apache.org/) เป็นชดุ
พฒันาและตวัแปลภาษา ActionScript 

- Visual Data Web Semantic Web Libraries (http://visualdataweb.org/) เป็น
ไลบรารีของการดึงข้อมูลจากซีแมนติกเว็บ (Heim, Ziegler, และ Lohmann, 2008) 
(Heim, Schlegel, และ Ertl, 2011) 
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- FlashDevelop 4.3.0 IDE (http://flashdevelop.org/) เป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
ระบบทดสอบด้วยภาษา ActionScript 

- FreeMind 0.9.0 Visor Flash Browser (http://freemind.sourceforge.net/) เป็น
โปรแกรมแสดงผลมายด์แม็ปท่ีพอร์ทจากต้นฉบับภาษา  Java มาเป็นภาษา 
ActionScript เพ่ือการแสดงผลผา่น Flash Player 

กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มท่ีใช้ภาษา JavaScript เป็นภาษาหลกัในการพฒันา ประกอบด้วย
ชดุเคร่ืองมือดงัตอ่ไปนี ้

- JQuery 1.9.1 (http://jquery.com/) เป็นไลบรารีในการดงึข้อมลูจากซีแมนติกเว็บท่ี
พฒันาโดยภาษา JavaScript 

- JIT (JavaScript InfoVis Toolkit) 2.0.1 (http://philogb.github.io/jit/) เป็นไลบรารีใน
การแสดงผลข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิชนิดต่างๆ รวมถึงการแสดงผลในแบบแผนภูมิ
ต้นไม้ท่ีสามารถน ามาแสดงผลในรูปแบบคล้ายคลงึกบัมายด์แม็ปได้ 

- Sublime Text 2.0.1 (http://sublimetext.com/) เป็นโปรแกรมแก้ไขซอร์สโค๊ดท่ี
รองรับการพฒันาด้วยภาษา JavaScript 

4.2 วิธีการทดลอง 
ผู้วิจยัได้ลองพัฒนาระบบทดสอบโดยใช้เคร่ืองมือในกลุ่มท่ีหนึ่งซึ่งเป็นเคร่ืองมือพฒันา

ด้วยภาษา Java โดยการทดสอบการดงึข้อมลูจากซีแมนติกเว็บด้วย Jena เฟรมเวิร์คได้ผลลพัธ์
ตามท่ีต้องการแตป่ระสบปัญหาในการคอมไพล์ตวัโปรแกรม  FreeMind เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ี
พฒันาด้วยเฟรมเวิร์คใหม่ของ Eclipse คือ RCP (Rich Client Platform) เพ่ือให้โปรแกรมสามารถ
รองรับการใช้งาน Plug-In สามารถออกแบบระบบติดตอ่กบัผู้ ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท าให้
การคอมไพล์ไมส่ามารถท าได้โดยง่าย ผู้วิจยัมีข้อจ ากดัในการค้นคว้าหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
นีจ้งึได้ยกเลิกการค้นคว้าและทดสอบเคร่ืองมือให้กลุม่ท่ีหนึง่ 

หลังจากนัน้ผู้ วิจัยได้ลองพัฒนาระบบทดสอบโดยใช้เคร่ืองมือในกลุ่มท่ีสองซึ่งเป็น
เคร่ืองมือพัฒนาด้วยภาษา ActionScript ซึ่งเป็นภาษาใหม่ท่ีพัฒนามาจาก JavaScript แต่มี
ไลบรารีท่ีเก่ียวกบัการแสดงผลทางกราฟฟิคส์อยู่ในตวัซึ่งรองรับการใช้งานผ่าน Flash Player บน
เว็บเบราเซอร์ทั่วไป แต่พบปัญหาความไม่เข้ากันของเวอร์ชันของตัวแปลภาษา โดยท่ีตัว 
FreeMind ซึ่งเป็นโปรแกรมแสดงผลมายด์แม็ปพฒันาด้วย ActionScript เวอร์ชนั 2 (AS2) แต ่
Visual Data Web ซึ่งเป็นไลบรารีท่ีใช้สืบค้นข้อมูลจากซีแมนติกเว็บพฒันาด้วย ActionScript 
เวอร์ชนั 3 (AS3) ตวัแปลภาษา Flex สามารถแปลภาษาได้ทัง้ AS2 และ AS3 แตมี่ข้อจ ากดัว่าโปร
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เจ็กต์ของทัง้สองเวอร์ชันของภาษาจะไม่สามารถอยู่รวมกันในโปรเจ็กต์เดียวกนัได้ ดงันัน้ผู้วิจยัจึง
ได้ยกเลิกการค้นคว้าและทดสอบชดุเคร่ืองมือในกลุม่ท่ีสอง 

กลุ่มสดุท้ายเป็นการใช้ไลบรารีท่ีมีใช้กนัโดยทัว่ไปในการพฒันาเว็บไซต์เช่น JQuery และ 
JIT ในการพฒันาระบบทดสอบ โดยเลือกใช้ JQuery ในการส่งค าสั่งค้นคืนในรูปแบบภาษา 
SPARQL ไปยงั SPARQL Endpoint ของ DBpedia และรอรับผลลพัธ์ RDF ตอบกลบัมาในรูป
ของ JSON (JavaScript Object Notation) เพ่ือน าไปท าการประมวลผลและแสดงผลโดยใช้
ไลบรารี JIT โดยการใช้ SpaceTree ฟังก์ชนัเพ่ือสร้างมายด์แม็ปแบบง่ายๆ แตเ่พียงพอท่ีจะใช้งาน
ในการทดลอง 

ตารางท่ี 4.1 เป็นตารางสรุปแนวทางในการเลือกเคร่ืองมือในการท าการวิจัยโดย
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละแนวทาง จะเห็นว่าแนวทางท่ี 3 ท่ีผู้วิจยัเลือกถึงแม้ว่าจะไม่มี
โปรแกรมมายด์แม็ปแบบเปิดเผยซอร์สให้ใช้ แต่เน่ืองจากมีจ านวนไลบรารีให้เลือกใช้เป็นจ านวน
มากและมีแหล่งความรู้ท่ีเก่ียวกับการพฒันาด้วย JavaScript เป็นจ านวนมากเช่นกัน อีกทัง้ยงั
รองรับเทคโนโลยีในอนาคตเป็นอยา่งดี ดงันัน้นอกเหนือจากผลงานวิจยั ความรู้ท่ีได้จากการพฒันา
ระบบทดสอบส าหรับงานวิจยันีจ้ะเป็นประโยชน์เพิ่มเตมิอีกทางหนึ่งด้วย 

 
แนวทางการ
พฒันา 

มีโปรแกรม 
มายด์แม็ปแบบ
เปิดเผยซอร์ส 

จ านวน
ไลบรารีท่ี
มีให้ใช้ 

แหลง่
ความรู้ใน
การพฒันา 

ความยากง่าย
ในการ
คอมไพล์ 

การรองรับ
อนาคต 

Java 
Application 

FreeMind Java 
Mind Map Editor 

มาก มาก ยาก ต้องใช้ 
Eclipse RCP 
(Rich Client 

Platform) 

ยงัไมแ่นช่ดั 

Flash 
Application 

FreeMind Flash 
Mind Map Viewer 

น้อย น้อย ง่าย ใช้ Flex/ 
FlashDevelop 

อาจไมมี่การ
รองรับใน
อนาคต 

JavaScript 
Application 

ไมมี่ มากท่ีสดุ มากท่ีสดุ ไมมี่ความ
จ าเป็นต้อง
คอมไพล์ 

รองรับอนาคต 
เชน่ HTML5, 
CSS3, AJAX 

ตารางท่ี 4.1 ตารางสรุปแนวทางในการเลือกเคร่ืองมือในการท าวิจยั 
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ผู้วิจยัได้ท าการพฒันาระบบทดสอบขึน้มาในช่ือ SWIMM ซึ่งย่อมาจาก Semantic Web 
Inspired Mind Map มีส่วนประกอบตา่งๆ ท างานสมัพนัธ์กนัดงัภาพท่ี 4.1 ซึ่งประกอบไปด้วยตวั
โปรแกรม SWIMM ท างานอยู่บนเว็บเบราเซอร์ โครงสร้างของ SWIMM นัน้ประกอบไปแก่นของ
โปรแกรมท่ีผู้ วิจยัพฒันาขึน้มาด้วยภาษา JavaScript ซึ่งจะท าการเรียกใช้ JavaScript ไลบรารี
สามตวัด้วยกนั ตวัแรกคือ jQuery ท่ีใช้ในการจดัการเก่ียวกบัโครงสร้างข้อมลูรวมถึงการส่งค าสัง่ 
SPARQL และรับข้อมลูจากซีแมนติกเว็บ ไลบรารีตวัท่ีสองคือ JIT Spacetree ซึ่งใช้ในการวาดรูป
แผนภูมิต้นไม้ในเว็บเบราเซอร์ ไลบรารีตวัสดุท้ายคือ HTML Beautifier เป็นไลบรารีเล็กๆ ท่ีใช้ใน
การแปลงไฟล์ฟอร์แมต XML ให้มนุษย์อ่านได้ง่ายขึน้ นอกจากนัน้แล้วโปรแกรมยงัเรียกใช้ไฟล์ 
XML ท่ีใช้ในการคดักรองเพรดิเคตท่ีจะน ามาแสดงผลในโปรแกรม ส่วนประกอบเสริมในระบบคือ 
FreeMind Flash Viewer ใช้ในกรณีท่ีผู้ ใช้ต้องการเรียกดไูฟล์ท่ีได้จากการส่งออกข้อมลูในรูปแบบ  
FreeMind เพ่ือน าไปแก้ไขในโปรแกรมมายด์แม็ปอ่ืนๆ ตอ่ไป 

 

 
ภาพท่ี 4.1 สว่นประกอบของระบบทดสอบ 

 

โฟลว์การท างานของโปรแกรม SWIMM มีล าดับขึน้ตอนตามภาพท่ี 4.2 ซึ่งอธิบาย
ตามล าดบัได้ดงันี ้

1. ผู้ใช้เปิดโปรแกรม SWIMM จากเว็บเบราเซอร์ 
2. SWIMM เร่ิมท างานโดยการเตรียมตวัแปรและออบเจ็กต์ตา่งๆ ท่ีจ าเป็น 
3. SWIMM อ่านไฟล์ XML ท่ีใช้ในการกรองข้อมลูท่ีจะน ามาแสดงผลบนมายด์แม็ปสอง

ไฟล์คือ Predicate Group และ Namespace Group 

Web Browser 

FreeMind 
Flash 

Viewer 

SWIMM 

SWIMM 
Core 

Preset 
XML 

JavaScript Libraries 

jQuery 
JIT 

Spacetree 
HTML 

Beautifier 
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Initialized necessary 
objects and 

variables

Load Predicate 
and  

Namespace 
Group XML 

files

Initialized JIT 
objects

Create new SWIMM 
object

Prepare first 
node (main 

idea)

Call Loader for 
first node and 

first child 
nodes

Check and 
manage for 

WikiRedirected 
Page

Stand-by for user 
input a keyword in 

HTML form

Check and 
manage for 
Thumbnail 

image

Check and 
manage for 
Predicate / 
Namespace 

Group

Use jQuery 
AJAX to send 

SPARQL query 
and get JSON 

result

JIT draw the 
Edges and 

Labels

Web page launch by 
client browser

Loader method

Return to caller

Call Loader for 
child nodes

JIT redraw the 
Edges and 

Labels

Stand-by for user 
click on a Label

Stand-by for user 
click on a Label

OnCreateLabel

Check and 
manage for 

External Link 
predicates

Check and 
manage for 

special literal 
data types

Check and 
manage for 
text Label in 
case of URI

Return to JIT

 
ภาพท่ี 4.2 โฟลว์แสดงล าดบัการท างานส่วนระบบหลกัของโปรแกรม SWIMM 

 

4. SWIMM สัง่ให้ JIT ตรียมออบเจ็กต์ตา่งๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับ JIT 
5. รอรับการป้อนค าส าคญัท่ีต้องการค้นหาจากผู้ใช้ 
6. เม่ือได้รับค าส าคญัจากผู้ใช้แล้ว SWIMM จะสร้างออบเจ็กต์แมท่ี่จะใช้แสดงผลขึน้มา 
7. จากนัน้เตรียมสร้างโหนดแรกจากค าส าคญัของผู้ใช้ 
8. ท าการเรียก Loader เมธอดซึง่เป็น เมธอดหลกัของ SWIMM ท่ีใช้ในการโหลดและเช็ค

รวมถึงเตรียมการข้อมลูท่ีได้จากลิงก์ดาตาเพ่ือมาแสดงผล ซึง่มีการท างานยอ่ยดงันี ้
1) เรียกใช้ jQuery ในการสง่ SPARQL ควิรีและรอรับผลลพัธ์ในรูปแบบ JSON 
2) เช็คและจดัการในกรณีของรีซอร์สท่ีเป็น WikiRedirected คือรีซอร์สท่ีมาจาก

หน้าท่ีมีการสง่ตอ่ในวิกิพีเดีย ซึง่ต้องไปสืบค้นตอ่จากรีซอร์สปลายทางนัน้ๆ 
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3) เช็คและจดัการรูปภาพท่ีจะน ามาแสดงผลในกรณีท่ีรีซอร์สนัน้มีรูปภาพ 
4) เช็คและกรองข้อมลูออกโดยใช้เพรดเิคตและเนมสเปซเป็นตวักรองข้อมลู 

9. เรียก JIT Spacetree เพ่ือท าการวาดแผนภูมิต้นไม้ของข้อมลูท่ีได้จาก Loader ซึ่งใน
การวาดแตล่ะหวัข้อของแผนภูมิต้นไม้ JIT จะให้ผู้พฒันาสามารถเพิ่มเติมการท างาน
ท่ีจ าเป็นได้โดยการสร้างเมธอดท่ีช่ือวา่ OnCreateLabel ซึง่มีการท างานยอ่ยดงันี ้

1) เช็คและจัดการเก่ียวกับหัวข้อท่ีเป็นเว็บลิงก์โดยจะท าให้หัวข้อนัน้สามารถ
คลิกและเปิดเว็บเบราเซอร์หน้าใหมส่ าหรับเว็บลิงก์นัน้ๆ 

2) เช็คและจดัการเก่ียวกับค่าคงท่ีบางค่าท่ีต้องฟอร์แมตเป็นพิเศษเพ่ือให้ผู้ ใช้
อ่านง่ายเช่น การแสดงวันท่ี การเติมจุลภาคกับหลักพันหรือหลักล้าน การ
แสดงตวัเลขทางวิทยาศาสตร์ท่ีอยูใ่นรูปแบบเลขยกก าลงั เป็นต้น 

3) สร้างทลูทิปลาเบล (tooltip label) (แถบข้อความเล็กๆ ท่ีจะปรากฎเม่ือผู้ ใช้
วางตวัชีค้้างไว้บนหวัข้อ) เพ่ือแสดงเพรดเิคตหรือความสมัพนัธ์ระหวา่งหวัข้อ 

10. รอให้ผู้ ใช้คลิกหัวข้ออ่ืนๆ ในแผนภูมิต้นไม้หรือมายด์แม็ปและท าการเรียก Loader 
เพ่ือท าการโหลดโหนดลกูแล้วน ามาแสดงผลต่อไป โดยจะท างานแบบวนซ า้ 

 
นอกเหนือจากนีแ้ล้วโปรแกรม SWIMM ยงัมีการท างานเพิ่มเติมในส่วนท่ีใช้น าส่งออก

ข้อมลูมายด์แม็ปท่ีสืบค้นได้ออกมาเป็น XML ไฟล์ในรูปแบบของ FreeMind ฟอร์แม็ต เพ่ือน าไป
แก้ไขได้โดยโปรแกรมแก้ไขมายด์แม็ปอ่ืนๆ โฟลว์การท างานส่วนนีเ้ป็นดงัภาพท่ี 4.3 ซึ่งอธิบายเป็น
ล าดบัได้ดงันี ้

1. ฟังก์ชัน่ Export จะถกูเรียกใช้โดยผู้ใช้ท าการคลิกท่ีปุ่ ม Export 
2. เตรียมโครงสร้าง XML ไฟล์จากโครงสร้างข้อมลูโหนดท่ีใช้แสดงผลแผนภมูิต้นไม้ 
3. เรียกใช้ HTML Beautifier เพ่ือท าการแปลง XML ไฟล์ท่ีได้ให้อยู่ในรูปแบบย่อหน้า 

เพ่ือให้มนษุย์สามารถอ่านได้ง่าย ในกรณีท่ีผู้ ใช้ต้องการเปิดไฟล์  XML นีโ้ดยตรงเพ่ือ
ตรวจสอบข้อมลูภายใน 

4. ก าหนดนามสกลุของไฟล์เป็น .mm และส่งไฟล์ให้ผู้ ใช้บนัทึกลงในเคร่ืองเพ่ือท าการ
เปิดโดยโปรแกรม FreeMind Flash Viewer หรือโปรแกรมแก้ไขมายด์แม็ปอ่ืนๆ 

 

Export to FreeMind
Prepare an XML 

structure from node 
list data structure

Call HTML 
Beautifier

Save XML file to 
local storage with 

.mm extension
Return to caller

 
ภาพท่ี 4.3 โฟลว์แสดงล าดบัการท างานส่วนของการน าออกข้อมลูเป็นมายด์แม็ปไฟล์ 
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4.3 ผลการทดลอง 
ในการทดสอบระบบ ผู้วิจยัได้ท าการติดตัง้โปรแกรม SWIMM บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยติดตัง้

ไว้ท่ี http://julthep.nandakwang.com/swimm/ (หรือ  http://swimm.cba.net/) และได้ท าการ
ทดลองใช้งานดงัจะแสดงให้เห็นเป็นตวัอยา่งดงันี ้

เร่ิมต้นเรียกใช้ SWIMM จะแสดงผลดงัภาพท่ี 4.4 จะมีกล่องข้อความเพ่ือให้ผู้ ใช้ท าการใส่
ค าส าคญัท่ีต้องการค้นหา ในท่ีนีจ้ะใสค่ าวา่ “Chula” ดงัภาพท่ี 4.5 

 

 
ภาพท่ี 4.4 เร่ิมต้นเรียกใช้งาน SWIMM 

 

 
ภาพท่ี 4.5 ท าการใส่ค าส าคญัท่ีต้องการค้นหา “Chula” 

 

เม่ือคลิกท่ีปุ่ ม Query SWIMM จะท าการสืบค้นข้อมูลจากดีบีพีเดียโดยส่งค าสัง่ค้นคืน 
SPARQL ไปยงัเซิร์ฟเวอร์ http://dbpedia.org/ และได้ผลลพัธ์ออกมาดงัภาพท่ี 4.6 

 

ภาพท่ี 4.6 ผลลพัธ์จากการค้นคืน “Chula” 
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เม่ือวางตวัชีท่ี้ค าว่า “Chulalongkorn University” SWIMM จะเปิดรูปภาพท่ีเก่ียวข้องกบั
ค านีข้ึน้มา ในท่ีนีคื้อภาพพระเกีย้วซึง่เป็นสญัญลกัษณ์ของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัดงัภาพท่ี 4.7 

 

 

ภาพท่ี 4.7 เม่ือวางตวัชีท่ี้ค าวา่ “Chulalongkorn University” 
 

เม่ือวางตวัชีท่ี้ค าวา่ “Chulalongkorn” จะแสดงพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ดงัภาพท่ี 4.8 

 

ภาพท่ี 4.8 เม่ือวางตวัชีท่ี้ค าวา่ “Chulalongkorn” 
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เม่ือคลิกขยายค าว่า “Chulalongkorn University” SWIMM จะส่งค าสัง่ค้นคืนข้อมลูเพ่ือ
ดงึรายการท่ีเก่ียวกบัค านีม้าแสดงดงัภาพท่ี 4.9 

 

ภาพท่ี 4.9 เม่ือคลิกขยายค าวา่ “Chulalongkorn University” 
 

เม่ือวางตวัชีท่ี้ค าว่า “Vajiravudh” จะแสดงพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและแสดงความสัมพันธ์ว่าเป็น “founder” กับค าว่า “Chulalongkorn 
University” เน่ืองจากพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงสถาปนาจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ดงัแสดงตวัอย่าง
ในภาพท่ี 4.10 

 

ภาพท่ี 4.10 เม่ือวางตวัชีท่ี้ค าวา่ “Vajiravudh” 
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เม่ือวางตวัชีท่ี้วนัท่ี “26 March 1917” จะแสดงให้เห็นว่าเป็นวนัสถาปนามหาวิทยาลยั 
และเม่ือวางตวัชีท่ี้ตัวเลข “36,199” จะแสดงให้เห็นจ านวนนิสิตทัง้หมดของมหาวิทยาลัย ดัง
ตวัอยา่งในภาพท่ี 4.11 และภาพท่ี 4.12 ตามล าดบั 

 

 

ภาพท่ี 4.11 เม่ือวางตวัชีท่ี้ค าวา่ “26 March 1917” 
 

 

ภาพท่ี 4.12 เม่ือวางตวัชีท่ี้ตวัเลข “36,199” 
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เม่ือคลิกขยายค าวา่ “Vajiravudh” SWIMM จะสืบค้นข้อมลูจากดีบีพีเดียอีกครัง้และแสดง
ผลลพัธ์ได้ดงัภาพท่ี 4.13 ซึง่แสดงให้เห็นลิงก์เช่ือมโยงค าบางค าท่ีเคยปรากฏก่อนหน้านี ้เช่นค าว่า 
“Bangkok” และค าวา่ “Chulalongkorn” เพ่ือไมใ่ห้เกิดการแสดงผลซ า้ซ้อนหรือเกิดลปูวนรอบ 

 

 

ภาพท่ี 4.13 เม่ือคลิกขยายค าวา่ “Vajiravudh” 
 

เม่ือวางตวัชีท่ี้ค าว่า “Bankgok” จะแสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านเสด็จพระราชสมภพท่ี
จงัหวดัพระนคร หรือกรุงเทพมหานครในปัจจบุนั และเม่ือวางตวัชีท่ี้ค าว่า “Chulalongkorn” ค า
แรกแสดงให้เห็นวา่พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงเป็นพระราชบิดา หรือเม่ือวางตวั
ชีท่ี้ค าวา่ “Chulalongkorn” ค าท่ีสองแสดงให้เห็นว่าทรงเป็นพระมหากษัตย์ในรัชกาลก่อนหน้า ดงั
ตวัอยา่งในภาพท่ี 4.14 ภาพท่ี 4.15 และภาพท่ี 4.16 ตามล าดบั 
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ภาพท่ี 4.14 เม่ือวางตวัชีท่ี้ค าวา่ “Bangkok” 
 

 

ภาพท่ี 4.15 เม่ือวางตวัชีท่ี้ค าวา่ “Chulalongkorn” ค าแรก 
 

 

ภาพท่ี 4.16 เม่ือวางตวัชีท่ี้ค าวา่ “Chulalongkorn” ค าท่ีสอง 
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ในลกัษณะเดียวกนัเม่ือคลิกท่ีค าว่า “Saovabha Phongsri” และค าว่า “Prajadhipok” ก็
จะขึน้พระบรมฉายาลกัษณ์และแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างหวัข้อว่าเป็นพระราชมารดา และพระ
มหากษัตย์ในรัชกาลถดัมา ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 4.17 และภาพท่ี 4.18 ตามล าดบั 

 

 

ภาพท่ี 4.17 เม่ือวางตวัชีท่ี้ค าวา่ “Saovabha Phongsri” 
 

 

ภาพท่ี 4.18 เม่ือวางตวัชีท่ี้ค าวา่ “Prajadhipok” 
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ในกรณีท่ีต้องการน าผลลพัธ์ท่ีได้จากการสืบค้นด้วย SWIMM ไปแก้ไขต่อในโปรแกรม
แก้ไขมายด์แม็ปอ่ืนๆ ก็สามารถท าได้โดยการคลิกท่ีปุ่ ม Export จะเป็นการสัง่ให้ SWIMM สร้าง
ไฟล์ XML ในฟอร์แม็ตของโปรแกรม FreeMind ซึ่งเป็นฟอร์แม็ตท่ีโปรแกรมแก้ไขมายด์แม็ปส่วน
ใหญ่สามารถเปิดแก้ไขได้ (ลกัษณะตวัอย่างของไฟล์ผลลัพธ์เป็นดงัภาพท่ี 3.12) เม่ือ SWIMM 
สร้างไฟล์ XML เสร็จจะขึน้กรอบข้อความเพ่ือให้ผู้ ใช้เลือกท่ีจะเก็บบนัทึกไฟล์ไว้ในเคร่ืองของผู้ ใช้
ดงัภาพท่ี 4.19  
 

 

ภาพท่ี 4.19 เม่ือคลิกท่ีปุ่ ม “Export” 
 

และเม่ือผู้ ใช้เปิดไฟล์ผลลัพธ์ท่ีได้ในโปรแกรมแก้ไขมายด์แม็ป เช่นในท่ีนีใ้ช้โปรแกรม 
FreeMind ก็จะแสดงมายด์แม็ปท่ีมีข้อมลูเช่นเดียวกนักบัท่ีผู้ ใช้ได้ท าการสืบค้นด้วย  SWIMM ดงั
ตวัอยา่งในภาพท่ี 4.20 

 

ภาพท่ี 4.20 มายด์แม็ปไฟล์ผลลพัธ์ท่ีเปิดโดยโปรแกรม FreeMind 



47 
 

ผลลพัธ์ท่ีได้จากการทดลองใช้งานระบบทดสอบสามารถแสดงให้เห็นถึงแนวคิดของการ
ออกแบบการเรียกใช้ข้อมูลซีแมนติกเว็บแล้วน ามาแสดงผลในรูปแบบมายด์แม็ปได้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และผลลพัธ์ท่ีได้เม่ือมีการเปรียบเทียบกบัข้อมลูต้นฉบบัจากผลลพัธ์ของคิวรีและเว็บ
เพจดัง้เดิมท่ีวิกิพีเดียพบว่าข้อมลูมีความสอดคล้องตรงกนั ตารางท่ี 4.2 เป็นตวัอย่างผลลพัธ์จาก
การท าการทดสอบการค้นคืนผลลพัธ์จากซีแมนติกเว็บและผลลพัธ์ท่ีได้จากการค้นหาจากวิกิพีเดีย
ด้วยค าส าคญัทดสอบจ านวน 5 ค า 

 
ตารางท่ี 4.2 ตวัอยา่งผลลพัธ์ท่ีได้จากระบบทดสอบและผลลพัธ์จากวิกิพีเดีย 

ผลลพัธ์จากระบบทดสอบของค าส าคญั “Chula” ผลลพัธ์จากวิกิพีเดีย 
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ผลลพัธ์จากระบบทดสอบของค าส าคญั “Chulalongkorn” ผลลพัธ์จากวิกิพีเดีย 
 

 

 

ผลลพัธ์จากระบบทดสอบของค าส าคญั 
“Chulalongkorn_University” 

ผลลพัธ์จากวิกิพีเดีย 
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ผลลพัธ์จากระบบทดสอบของค าส าคญั “Vajiravudh” ผลลพัธ์จากวิกิพีเดีย 
 

 

 

ผลลพัธ์จากระบบทดสอบของค าส าคญั “Microsoft” ผลลพัธ์จากวิกิพีเดีย 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
งานวิจยันีแ้สดงให้เห็นถึงแนวคิดในการสืบค้นและแสดงผลข้อมลูจากซีแมนติกเว็บโดยใช้

รูปแบบของมายด์แม็ป ซึง่จะท าให้การค้นคว้าข้อมลูเป็นไปได้โดยง่ายดายกว่าการท่ีจะใช้เคร่ืองมือ
สืบค้นแบบทั่วไปและผลลพัธ์ท่ีได้จากการสืบค้นไม่ได้อยู่ในรูปแบบของลิสต์รายการหรือชุดของ
ข้อมลูแต่อยู่ในรูปแบบของมายด์แม็ป ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการน าเสนอหรือศึกษาค้นคว้าตอ่ไป
ได้โดยง่าย ดงัแสดงให้เห็นในตารางท่ี 5.1 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบความแตกตา่งของงานวิจยันีก้บั
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในหวัข้อ 2.2 

 
งานวิจยั ท่ีมาของข้อมลู ความรู้ทางด้านซี

แมนตกิเว็บของผู้ใช้ 
ลกัษณะของ
ผลลพัธ์ 

OpenLink Virtuoso 
Faceted Search 

ซีแมนตกิเว็บสว่นลิงก์ดาตา
จากหลายดาตาเซ็ต 

มาก รายการ 

Neofonie Faceted 
Wikipedia Search 

ซีแมนตกิเว็บเฉพาะในสว่น 
ดีบีพีเดียลิงก์ดาตา 

ปานกลาง รายการ 

Visual Data Web 
gFacet 

ซีแมนตกิเว็บเฉพาะในสว่น 
ดีบีพีเดียลิงก์ดาตา 

มาก คอนเซ็ปต์แม็ป 

WikiMindMap เนือ้หาจากหน้าวิกิพีเดีย ไมจ่ าเป็น มายด์แม็ป 
งานวิจยันี ้(SWIMM) ซีแมนตกิเว็บเฉพาะในสว่น 

ดีบีพีเดียลิงก์ดาตา 
น้อย มายด์แม็ป 

ตารางท่ี 5.1 ตารางเปรียบเทียบความแตกตา่งของงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
งานวิจยันีเ้ป็นเพียงการทดสอบแนวความคิดในการใช้มายด์แม็ปมาประยุกต์ใช้ในการ

สืบค้นข้อมลูจากซีแมนตกิเว็บ แตอ่ยา่งไรก็ตามในระหว่างการค้นคว้าวิจยั ผู้วิจยัพบว่าเราสามารถ
น าข้อมลูจากซีแมนตกิเว็บมาน าเสนอให้ผู้ใช้สามารถใช้งานในรูปแบบแผนภาพในลกัษณะอ่ืนๆ ได้ 
เช่นแผนภูมิฟองสบู่ (Bubble Chart) คอร์ดไดอะแกรม (Chord Diagram) แผนภูมิความสมัพนัธ์
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ระดบัชัน้ท่ีเช่ือมจากขอบถึงขอบ (Hierachical Edge Budling) ตารางเวลา (Time Table) เป็นต้น 
ซึ่งจะท าให้การเข้าถึงข้อมลูของซีแมนติกเว็บท าได้อย่างง่ายดาย และมีประสิทธิภาพมากกว่าการ
สืบค้นข้อมลูในแบบปกตทิัว่ไป 

อีกทัง้ยงัพบวา่ปัญหาส าคญัอยา่งหนึง่ของการใช้วิธีคดักรองข้อมลูด้วยวิธีแบง่กลุ่มด้วยมือ
นัน้ถึงแม้ว่าจะสามารถก าหนดให้ครอบคลมุทุกเพรดิเคตและเนมสเปซในครัง้แรกแล้วก็อาจจะไม่
ครอบคลมุเพรดิเคตหรือเนมสเปซใหม่ๆ ท่ีเกิดขึน้ในอนาคต อีกทัง้ถ้าจะท าให้เคร่ืองมือนี ส้ามารถ
น าไปใช้กบัดาตาเซ็ตอ่ืนๆ นอกเหนือจากดีบีพีเดียแล้ว กลุ่มของเพรดิเคตและเนมสเปซอาจจะต้อง
มีการก าหนดเพิ่มเตมิใหมท่ัง้ชดุส าหรับดาตาเซ็ตใหม่ 

ผู้วิจยัจึงเห็นว่า แนวทางวิจยัในอนาคตคือการหาวิธีในการคดักรองข้อมลูท่ีมีความเฉลียว
ฉลาดกวา่นี ้หรือออกแบบระบบจดัการแยกแยะและสร้างกลุ่มของเพรดิเคตและเนมสเปซใหม่ๆ ท่ี
เหมาะสมได้โดยอตัโนมตัิ 
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