
 

 

 

ช่ือเร่ือง   การพฒันาออนโทโลยคีวามรู้ดา้นผา้ลา้นนา 
ผู้วจิยั นางสาวพฑัรา พนมมิตร 
หน่วยงาน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ืองการพฒันาออนโทโลยคีวามรู้ดา้นผา้ลา้นนามีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาการคน้คืน
และเข้าถึงความรู้ด้านผา้ล้านนาของแหล่งสารสนเทศด้านผา้ล้านนาในเขตภาคเหนือตอนบน               
2) วิเคราะห์เน้ือหาและก าหนดโครงสร้างออนโทโลยคีวามรู้ดา้นผา้ลา้นนา และ 3) พฒันาออนโทโลยี
ความรู้ดา้นผา้ลา้นนา โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์ และใชแ้บบ
สมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ผูใ้หข้อ้มลูประกอบดว้ย 1)บรรณารักษ์/เจา้หน้าท่ี 
และ 2)ผูใ้ช้บริการ รวมทั้งส้ิน 13 คน และการวิเคราะห์เน้ือหาความรู้ด้านผา้ลา้นนาจากหนังสือ 
งานวิจยั และวิทยานิพนธ์ จ  านวน 350 รายการ จากแหล่งสารสนเทศดา้นผา้ลา้นนา จ  านวน 7 แห่ง 
ผลการวิจยัพบว่า  

สภาพปัจจุบนัของการจดัการสารสนเทศดา้นผา้ลา้นนาของแหล่งสารสนเทศในเขตภาคเหนือ
ตอนบน แหล่งสารสนเทศส่วนใหญ่มีการจัดหาและรวบรวมโดยการขอหรือได้รับบริจาคจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดา้นการวิเคราะห์และจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ มีการจดัระบบ
โดยใชก้ารจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมด้ิวอ้ี (D.C.) ในขณะท่ีแหล่งสารสนเทศบางแห่งยงัไม่มีการ
จดัระบบใหก้บัทรัพยากรสารสนเทศ มีเพียงการก าหนดเลขทะเบียนและการก าหนดแถบสีตามกลุ่ม
ความรู้ ดา้นการบนัทึกขอ้มลูมีการบนัทึกขอ้มลูลงในฐานขอ้มลูรายการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ 
(OPAC) โดยแหล่งสารสนเทศทุกแห่งประสบปัญหาดา้นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสืบคน้ความรู้ดา้นผา้
ลา้นนา ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้ริการหาหนงัสือไม่พบ 

ดา้นการค้นคืนและเขา้ถึงความรู้ดา้นผา้ลา้นนา พบว่า ผูใ้ช้มีวตัถุประสงค์ในการคน้คืนเพื่อ
น ามาประกอบการท าวิจยัในประเด็นเน้ือหาเก่ียวกบัประเภทของผา้และการแต่งกาย โดยสืบคน้ผ่าน
ฐานขอ้มลูรายการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีการก าหนดค าคน้
จากค าส าคญั (Keyword) ปัญหาในการคน้คืนความรู้ดา้นผา้ลา้นนา คือ การใชค้  าคน้ท่ีเป็นศพัทเ์ทคนิค
หรือศพัทเ์ฉพาะดา้นผา้ลา้นนา  

การวิเคราะห์เน้ือหาและการก าหนดโครงสร้างความรู้ดา้นผา้ลา้นนา ผลการวิเคราะห์เน้ือหา
สามารถจดักลุ่มความรู้ดา้นผา้ จ  านวน 10 กลุ่ม 1,256 ค  าศพัท ์จากนั้นก  าหนดโครงสร้างความรู้ดา้นผา้
ลา้นนาใหมี้โครงสร้างตามล าดบัชั้น (Hierarchical structure) จ านวน 8 หมวดความรู้ และกลุ่มความรู้



 

 

 

พ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับผา้ลา้นนา จ  านวน 3 กลุ่มความรู้ สามารถจ าแนกเป็น 40 หมวดความรู้ย่อย      
173 แนวคิด 728 ค  าศพัท ์

การพฒันาออนโทโลยคีวามรู้ดา้นผา้ลา้นนา  ประกอบดว้ย โดเมนความรู้หลกั คือ ความรู้ดา้น
ผา้ลา้นนา จ านวน 8 โดเมนยอ่ย (Sub-Domain) ไดแ้ก่ (1) วสัดุใชใ้นการทอผา้ลา้นนา (2) อุปกรณ์ท่ีใช้
ในการทอผา้ลา้นนา (3) วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตผา้ลา้นนา (4) กระบวนการผลิตผา้ลา้นนา (5) เทคนิค
หรือรูปแบบการทอผา้ลา้นนา (6) ลวดลายผา้ลา้นนา (7) ประเภทผา้ลา้นนา และ (8) ผลิตภณัฑ์ผา้
ลา้นนา และกลุ่มความรู้พ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผา้ลา้นนา จ  านวน 3 กลุ่มความรู้ ไดแ้ก่ (1) ความรู้กลุ่ม
พืช (2) ความรู้กลุ่มสัตว ์และ (3) ความรู้กลุ่มสี ออนโทโลยีความรู้ดา้นผา้ลา้นนา ประกอบด้วย     
คลาสหลกั (Class) จ านวน 42 คลาส คลาสยอ่ย (Sub-class) จ านวน 131 คลาส ความสัมพนัธ์ระหว่าง
คลาสตามล าดบัชั้น (Hierarchical  relationship) 10 ชนิด จ  านวน 205 รายการ คุณสมบติั (Properties)  
9 ชนิด จ  านวน 464 รายการ และขอ้มลูตวัอยา่งคลาส (Instance) จ านวน 489 รายการ 
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ABSTRACT 

Research subject for Developing Ontology for Knowledge of Lanna Textiles. Have the 
objective to 1) Study to reclaim and access to knowledge about Lanna Textiles of upper north part 
of Thailand 2) Analyze content and set a structure for Ontology for Knowledge of Lanna Textiles, 
and 3) Develop Ontology for Knowledge of Lanna Textiles by using qualitative research, collecting 
data by structural interview method as a research tool. Contributors include 1) Librarian / Officer, 
and 2) User. A total of 13 people and analyze knowledge of Lanna Textiles from books, research, 
and a thesis total of 350 entries from information sources of Lanna Textiles totals of 7 sources, the 
research found that.  

Current conditions of information management of Lanna Textiles of information source in 
upper north area. Most of the information sources supplied by requesting, receiving or donated from 
both the public and private sectors. On analysis and management of information systems the system 
in use is Dewey Decimal Classification. While some sources do not provide information systems 
only the registration number and the color band are set according to the knowledge group. Data 
logging is recorded in Online Public Access Catalog (OPAC). All sources of information have 
problems with the tools used to find knowledge of Lanna Textiles, as a result, users cannot find 
books.  

For the search and retrieval of Lanna Textiles knowledge found that the purpose of the 
search was to retrieve the contents of the fabric and dress code to use in research by searching on 
Online Public Access Catalog (OPAC) most user search by keyword and have the problem about 
most of the keyword are specific or technical word for Lanna Textiles. 

Content Analysis and Structure of Lanna Textiles Knowledge. The results of the content 
analysis can be grouped into 10 groups of 1,256 vocabularies. Then, set a structure of Lanna 



 

 

 

Textiles to be structured in hierarchical order totals 8 groups of knowledge, and the basic 
knowledge related to Lanna Textiles totals 3 groups, which can be classified into 40 sub-categories 
of 173 concepts, and 728 vocabularies. 

Ontology for Knowledge of Lanna Textiles, consist of Knowledge Domain, which is 
knowledge about Lanna textiles, 8 Sub-domain include (1) Materials used in Textiles (2) Equipment 
used in weaving Lanna Textiles (3) Raw materials used in Lanna Textiles (4) Lanna Textiles 
production process (5) Techniques or patterns of Lanna weaving (6) Lanna Textiles Pattern (7) 
Type of Lanna Textiles and (8) Lanna Textiles products. And basic knowledge that relates to Lanna 
Textiles of 3 groups, which are (1) Plant group knowledge (2) Animal group knowledge and (3) 
Coloring group knowledge. Ontology for Knowledge of Lanna Textiles consist of 42 main classes, 
and 131 Sub-class, 10 hierarchical relationship, and 205 entries, properties of 9 types of 464 entries 
and instance 489 entries. 


