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การสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายของการท่องเที่ยวไทยด้วยออนโทโลยีโดยใช้ RDF 
และ SPARQL 

Thailand's Tourism Semantic Web with Ontology (RDF and SPARQL) 
 
 
 
 
 
 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายด้วยออนโทโลยี  ในรูปแบบของแอปพลิเคชันที่ใช้งาน
ผ่านบราวเซอร์ กรณีศึกษาส าหรับการท่องเที่ยวไทย โดยใช้ RDF (Resource Description Framework) เป็น
โครงสร้างของออนโทโลยีในการเก็บข้อมูล ใช้ SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language) ฟังก์ชัน
ของ RDF API ในการสืบค้นข้อมูล และใช้ภาษา HTML  JavaScript  PHP ส าหรับเขียนโค้ดโปรแกรมในส่วนต่อ
ประสานงานกับผู้ใช้ (User Interface) ซึ่งงานวิจัยที่ได้นี้จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการสืบค้นข้อมูล โดยสามารถจัดกลุ่มค าที่
เก่ียวข้องกันมาสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล ท าให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความจ าเพาะ ตรงตามความต้องการ อีกทั้งยังเป็นการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์การท่องเที่ยวไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่กลุ่มผู้สนใจ 
 
ค าส าคัญ: ระบบสืบค้นเชิงความหมาย ออนโทโลยี 
 
ABSTRACT 
 In this paper, we propose a novel method to develop the application about semantic web 
with ontology, the case study of Thailand's tourism. We used resource description framework (RDF) 
and -SPARQL protocol and RDF query language- (SPARQL) for query functions of RDF API to display 
information tourism, and used HTML, JavaScript, PHP language for develop user interface. Our 
experiments show an interesting improvement over traditional method of searching method, that 
can group the data matching related much more. The proposed method can conserve and promote 
Thailand tourism, which useful for interested people.  
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บทน า 
 การพัฒนาเทคโนโลยี และการรับส่งข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว จ า เป็นอย่างยิ่งที่ เรา
จะต้องรู้จักและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นที่นิยมกัน

อย่างแพร่หลาย อัตราการเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ต 
เว็บไซต์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้
สรุปสถิติเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจ าเดือนธันวาคม 
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 6 

ต่อเนื่ องทุกปี  โดยมีผู้ ใช้ งานอินเทอร์ เน็ตมากถึ ง 
27,653,927 คน  (NECTEC, 2015)  ปัญหาสิ่ งหนึ่ งที่
ส าคัญของการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต คือ รูปแบบ
การค้นหาอย่ างมีประสิทธิภาพ เนื่ องจากข้อมูล
สารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้สร้างปัญหาในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อมูลสารสนเทศมาช่วยในการ
ตัดสินใจ ท าให้บางครั้งอาจได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ และเมื่อข้อมูลยิ่งมากยิ่งประสบปัญหา
ในการใช้ข้อมูล เพราะข้อมูลส่วนใหญ่อยู่กระจัดกระจาย
ไม่เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน ท าให้ผู้ใช้งานต้องเสียเวลามาก
ในการคัดเลือกข้อมูลเพื่อให้ได้ตามต้องการ (อุไรวรรณ, 
2552) ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีเว็บเชิง
ความหมาย (Semantic Web) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การจัดเก็บและน าเสนอเนื้อหาแบบมีโครงสร้าง รวมถึง
สามารถที่จะวิเคราะห์ จ าแนก หรือจัดแบ่งได้ว่าข้อมูลที่
ปรากฏนั้นมีความสัมพันธ์กับข้อมูลอ่ืนๆในแต่ละระดับ
อย่างไร ด้วยการใช้เทคนิคออนโทโลยี เพื่อสนับสนุน
แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการค้นหาในเชิงความหมาย อาทิ
เช่น การจัดเก็บและสืบค้นรูปภาพเชิงความหมายโดยใช้
โครงสร้างแบบล าดับชั้น (ประสิทธิ์, 2550) หรือการสรุป
เอกสารเชิงความหมายโดยใช้ โครงสร้างแบบล าดับ   
(อุไรวรรณ, 2552) หรือจะเป็นงานวิจัยที่ใช้โครงสร้าง
แบบล าดับชั้น (Ontology) เพื่อช่วยในการพัฒนาเว็บ
ท่องเที่ยวในเชิงความหมาย (Kongthon et al., 2010; 
Zhang et al., 2008) ในการสนับสนุนการตีความหมาย
ของความคิดเห็น ปัญหาความสัมพันธ์ของข้อมูลดังกลา่ว 
มาสรุปเป็นมุมมองความคิดเห็นในภาพรวมในสถานที่
ท่องเที่ยวไทย 
  จากข้อมูลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะ
พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายด้วยออนโทโลยี 
โดยจะใช้ RDF (Resource Description Framework) 
เป็นโครงสร้างการเก็บข้อมูล และใช้ SPARQL (SPARQL 
Protocol and RDF Query Language) ฟั งก์ ชั นของ 
RDF API ส าหรับการสืบค้นข้อมูล กรณีศึกษาสถานที่
ท่องเที่ยวไทย มีการจัดกลุ่มค าที่มีความหมายน ามาสร้าง
เครือข่ายของข้อมูล ระบบสืบค้นที่ได้มีผลลัพธ์ที่มี
ความหมายจ าเพาะตรงตามความต้องการ อีกทั้งยังเป็น
การส่งเสริมและอนุรักษ์การท่องเที่ยวไทย ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างมากแก่กลุ่มผู้สนใจ 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลในรูปแบบของ
แอปพลิเคชันที่ใช้งานผ่านบราวเซอร์ กรณีศึกษาการ
ท่องเที่ยวไทย  
  2. หาความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อออกแบบและ
สร้างออนโทโลยีโดยใช้  RDF (Resource Description 
Framework) เป็นโครงสร้างการเก็บข้อมูล ส าหรับใช้ใน
ระบบสืบค้นข้อมูล 
  3. เพื่อทดสอบการใช้  SPARQL (SPARQL 
Protocol and RDF Query Language) ฟั งก์ ชั นของ 
RDF API ในการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูล 
 
สมมติฐาน 
 สามารถพัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูลเชิง
ความหมายด้วยออนโทโลยีโดยใช้ RDF และ SPARQL 
ในรูปแบบเว็บแอพพลิ เคชัน  โดยสืบค้นข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์กันได้ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. สามารถออกแบบและสร้างออนโทโลยีโดย
ใช้  RDF (Resource Description Framework) เป็น
โครงสร้างการเก็บข้อมูลได้ 
  2. สามารถใช้ SPARQL (SPARQL Protocol 
and RDF Query Language) ในการพัฒนาระบบสบืคน้
ข้อมูลได้ 
  3. ระบบสืบค้นข้อมูลที่ตรงกับข้อมูลการสืบค้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมาย
ด้วยออนโทโลยี จะใช้ RDF (Resource Description 
Framework) เป็นโครงสร้างในการเก็บข้อมูล และใช้ 
SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query 
Language) ฟังก์ชันของ RDF API ส าหรับการสืบค้น
ข้อมูล กรณีศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวไทย ในรูปแบบของ
เว็บแอพพลิเคชันที่ใช้งานผ่านบราวเซอร์ มีวิธีด าเนิน 
งานวิจัยดังนี้ 
  1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและสืบค้น จาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย  
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(Semantic Web) ออนโทโลยี ศึกษาข้อดีข้อเสีย และ
การสืบค้นข้อมูลด้วย SPARQL 
  - การศึกษางานวิจัยของ Zhang et al. (2008) 
เรื่อง Web 2.0 and Semantic Web Based Intelligent 
Service System for Tourism จุดเด่นของระบบงานนี้
คือ สามารถใช้ออนโทโลจีในการหาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศจีนได้ 
  - การศึกษางานวิจั ยของศูนย์ เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เรื่อง 
Thailand’s Tourism Information Service Based on 
Semantic Search and Opinion Mining เป็นเว็บบริการ
ด้านการท่องเที่ยวไทยในการค้นหาข้อมูล ซึ่งมีการ
ออกแบบออนโทโลจีการท่องเที่ยวจ าเพาะข้อมูลของที่พัก
ประเภทโรงแรมเท่านั้น (Kongthon et al., 2010) 
  - การศึกษาอิสระของประสิทธิ์ (2550) เรื่อง
การจัดเก็บและสืบค้นรูปภาพเชิงความหมายโดยใช้
โครงสร้างแบบล าดับชั้น ใช้ RDF เป็นโครงสร้างการเก็บ
ข้อมูล มีการใช้ออนโทโลจีของรูปภาพ เพื่อใช้ส าหรับ
การค้นหารูปภาพ แต่ไม่ได้ค้นหาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์
กันออกมาด้วย แต่ได้เฉพาะข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการใน
เบื้องต้น 
  - การศึกษาอิสระของอุไรวรรณ (2552) เรื่อง
การสรุปเอกสารเชิงความหมายโดยใช้โครงสร้างแบบ
ล าดับ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดวิธีการสรุปใจความของ
เอกสาร ซึ่งมีปัญหาเรื่องระยะเวลาในการประมวล ผลที่
นานหากเป็นบทความไม่ใช่ค า  
  - การศึกษาการสืบค้นข้อมูลด้วย  SPARQL 
เป็นภาษามาตรฐานในการใช้ส าหรับสืบค้นข้อมูลที่ถูก
จัด เก็บใน รูปแบบ  RDF หรือ  OWL เรียกว่ าภาษา
สอบถาม (Query Language) ตัวอย่างภาษา SPARQL 
ที่ใช้เพื่อค้นหาคนที่มีอายุมากกว่า 30 ปีในออนโทโลยี
หนึ่ง ดังรูปที่ 1 (Perez et al., 2006) 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ตัวอย่างภาษา SPARQL 

  2. ออกแบบภายใน (Internal Design) 
  การออกแบบออนโทโลยีของระบบงานนี้ มีการ
แสดงภาพความสัมพันธ์ของออนโทโลยี ที่ใช้เก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็นส าหรับการท่องเที่ยว (สถานที่
ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร) สร้างออนโทโลยี ด้วย
โปรแกรม Protégé 4.3 (http://protege.stanford. 
edu/) ออกแบบทั้งหมด 4 คลาส คือ คลาสสถานที่
ท่องเที่ยว คลาสต าแหน่งที่ตั้ง คลาสร้านอาหาร และ
คลาสที่พัก มีรายละเอียดตามรูปที่ 2-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ภาพรวมความสัมพนัธ์ของออนโทโลยี 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 คลาสที่พัก (Rest) 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 คลาสร้านอาหาร (Restaurant) 
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รูปที่ 5 คลาสสถานทีท่่องเที่ยว (Tourism) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 หน้าจอโปรแกรม Protégé 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 แสดงข้อมูลไฟล์ RDF ที่ใช้ทดสอบ 
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  จากรูปที่ 7 แสดงข้อมูลจากไฟล์ RDF ที่ได้จาก
ออนโทโลยี โดยข้อมูลภายในอยู่ในรูปแบบไฟล์เอกซ์เอ็มแอล 
(XML: Extensible Markup Language) 
 
 3. ออกแบบภายนอก (External Design) 
 ใช้ภาษา HTML,  JavaScript, PHP ส าหรับ
เขียนโค้ดโปรแกรมในส่วนต่อประสานงานกับผู้ใช้ (User 
Interface) 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 การออกแบบ User Interface 
 
  4. การพัฒนาโปรแกรม (Programming)  
 การออกแบบโปรแกรม เขียนโปรแกรม ท าการ
ทดสอบโปรแกรมที่เขียน ดังนี้ 
  - การเขียนโค้ดภาษาเฮชทีเอ็มแอล (HTML) 
ร่วม กับจาวาสคริปต์ (Java Script) ส าหรับการออกแบบ
หน้าจอ และการเขียนฟังก์ชันของเหตุการณ์ต่างๆ 
 - การเขียนโค้ดภาษาพีเอชพี (PHP) โดยใช้ RAP-
RDF API for PHP เพื่ อดึ งข้อมูลจากไฟล์  OWL (Web 
Ontology Language) ที่ได้จากการสร้างออนโทโลยี โดย
ใช้วิธีการ SPARQL Query ในการสืบค้นข้อมูลจากไฟล์ 
RDF (Resource Description Framework) ดังแสดงใน
รูปที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 การใช้ SPARQL Query สืบค้นข้อมูล 

ประชากรและตัวอย่าง 
  กลุ่มข้อมูลการท่องเที่ ยวที่ ใช้ทดสอบเป็น
กรณีศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวไทยในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
  ประชากรตัวอย่างประเมินประสิทธิภาพของ
แอปพลิเคชัน โดยสุ่มจากประชากรของสมาชิกแฟนเพจ 
เฟซบุ๊กท่องเที่ยวไทย (Thaitraveler) จ านวน 20 คน เป็น
ชาย 11 คน หญิง 9 คน โดยประเมินทั้งหมด 10 หัวข้อ 
ด้วยระดับคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 

เครื่องมือ 
 1. โปรแกรม Edit Plus2 ใช้ในการเขียนโค้ด 
 2. โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 
CS6 ใช้ในการออกแบบหน้าจอ 
 3. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ใช้ใน
การออกแบบกราฟิก 
 4. โปรแกรม Protégé 4.3 ใช้ในการสร้างออนโทโลย ี
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผู้ วิ จัยได้วิ เคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง
ทดสอบฟังก์ชันของแอปพลิเคชันในแต่ละเมนู และ
ประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน โดยการใช้งาน
ผ่านบราวเซอร์  (รูปที่ 10-12) ดังนี้ 
  - ความถูกต้องและแม่นย าของการสืบค้นข้อมูล 
จากผลการสืบค้นค าว่า “เขาใหญ่” จะได้ผลลัพธ์เป็นกลุ่ม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค าว่า “เขาใหญ่” ที่มีความสัมพันธ์กัน 
คือ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร และต าแหน่งที่ตั้ง 
ทั้งนี้ระบบยังสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไปยังค าที่มี
ความหมายใกล้เคียงกับค าสืบค้นได้อีกด้วย ดังตัวอย่างค า
ว่า “เขาใหญ่” ระบบจะสืบค้นกลุ่มค าที่เกี่ยวข้องทั้ง “เขา
ใหญ่” และ “ปากช่อง” เพราะเขาใหญ่ เป็นสถานที่ที่อยู่ใน 
อ าเภอปากช่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 ผลการสืบคน้ค าวา่ “เขาใหญ่” 



 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11 แสดงข้อมูลที่พักของ “เขาใหญ่” 
 
  รูปที่ 11 เป็นผลการสืบค้นค าว่า “เขาใหญ่” 
ของเมนูที่พัก ซึ่งเป็นกลุ่มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับ
สถานที่ท่องเที่ยวในเมนูก่อนหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12 แสดงข้อมูลร้านอาหารของ “เขาใหญ่” 
 
 จากรูปที่ 10-12 จะเห็นได้ว่าการสืบค้นข้อมูล
ค าว่า “เขาใหญ่” ได้แสดงผลลัพธ์เป็นกลุ่มข้อมูลของ 
สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร และสถานที่ตั้ง ที่มี
ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันกับค าสืบค้น และค าที่มี
ความหมายใกล้เคียงกับค าสืบค้น ท าให้ระบบสามารถ
แสดงผลลัพธ์ที่มีความถูกต้อง ตรงกับความต้องการ ซึ่ง
การสืบค้นดังกล่าวผลที่ได้สอดคล้องกับลักษณะของเว็บ
เชิงความหมาย (Devedzicand et al., 2009) 
 
 

การประเมินประสิทธิภาพ 
  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการประเมินประสิทธิภาพระบบ
สืบค้นจากแบบประเมินโดยผ่านการวิ เคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญ จัดท าในรูปแบบของ Google Docs ใช้เวลา
เก็บข้อมูลเป็นเวลา 5 วัน  ตั้งแต่วันที่ 11-15 มกราคม 
2559 มีผู้ท าแบบประเมินทั้งสิ้น 20 คน เป็นชาย 11 คน 
หญิง 9 คน มีรายละเอียด ดังนี้ (รูปที่ 13 และตารางที่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13 แสดงข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน 
(Google Docs) 

ด้านการประเมิน 
ประสิทธภิาพ 

ปริมาณ คุณภาพ 
1. ความพึงพอใจในการค้นหาข้อมูล
จากค าค้น 

4.00 ดี 

2.ความพึงพอใจผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประมวลผลในเมนู "สถานที่ท่องเท่ียว" 

3.40 ปานกลาง 

3. ความพึงพอใจผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประมวลผลในเมนู "ร้านอาหาร" 

4.25 ดี 

4.ความพึงพอใจผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประมวลผลในเมนู "ที่พัก" 

3.95 ดี 

5.ความพึงพอใจผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประมวลผลในเมนู "ต าแหน่ง" 

4.00 ดี 

6.ความถูกต้องและความเร็วในแต่ละ
เมนู 

3.90 ดี 

7.ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 4.10 ดี 
8.ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาด
ของตัวอักษรบนจอภาพ 

4.10 ดี 

9.ความเหมาะสมในการใช้ข้อความ 
สัญลักษณ์หรือรูปภาพ เพื่ออธิบายสื่อ
ความหมาย 

4.10 ดี 

10.แอปพลิเคชันนี้มีส่วนช่วยในการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์การท่องเท่ียวไทย 

3.60 ดี 

สรุปการประเมิน 3.94 ด ี



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 11 

 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินแอปพลิเคชัน
ระบบสืบค้น จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.94 จากระดับ 5 อยู่ในเกณฑ์ดี หัวข้อ
แอปพลิเคชันนี้มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและอนุรักษ์การ
ท่องเที่ยวไทยมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด อยู่ที่ระดับ 3.6 จากระดับ 
5 อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งความถูกต้องและความเร็วในแต่ละ
เมนูมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.9 อยู่ในระดับดี 
 
สรุปผลการวิจัย 
 บทความวิจัยนี้ เป็นระบบสืบค้นข้อมูลเชิ ง
ความหมายด้วยออนโทโลยี โดยจะใช้ RDF (Resource 
Description Framework) เป็นโครงสร้างการเก็บข้อมูล 
และใช้ SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query 
Language) ฟังก์ชันของ RDF API ส าหรับการสืบค้น
ข้อมูล กรณีศึกษาที่พักของสถานที่ท่องเที่ยวไทย มีการจัด
กลุ่มค าที่มีความหมายน ามาสร้างเครือข่ายของข้อมูล ท า
ให้ค้นหา เป็นความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซับซ้อนเป็น
ข้อจ ากัดของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และเป็นรูปแบบของ
ฐานความรู้ ที่ สามารถแบ่ งปันและน า ไปใช้ ซ้ า ได้  
(knowledge sharing and reuse) จึงท าให้การสืบค้น
ได้ผลลัพธ์ที่จ าเพาะเฉพาะข้อมูลการท่องเที่ยว เป็นกลุ่ม
ข้อมูลที่สัมพันธ์กันกับค าค้น ซึ่งมีความแตกต่างจากระบบ
สืบค้นทั่วไปที่ได้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่เป็น
จ านวนมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ออกแบบออนโทโลยีให้มีความซับซ้อนและ
ขอบเขตที่กว้างขึ้น เพื่อให้การสืบค้นข้อมูลมีความ
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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