


วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 
RAJABHAT CHIANGMAI RESEARCH JOURNAL 

ประจำปที่ 15 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556-มีนาคม 2557   ISSN 1513-8410 

ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

อาจารย ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

บรรณาธิการ 

อาจารย ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูทรงคุณวุฒิ 

รองศาสตราจารย ดร.โกศล มีคุณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

รองศาสตราจารยไพบูลย ศรีชัยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุลดา จามจุรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รองศาสตราจารยธนกร ชางนอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิตชล ผลารักษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รองศาสตราจารย ดร.วิบูลย รัตนาปนนท มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นงลักษณ เขียนงาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา เจ็งเจริญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รองศาสตราจารย ดร.วรรณวดี มาลำพอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

รองศาสตราจารยสนิท สัตโยภาส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

อาจารย ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พวงพยอม ชิดทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

อาจารย ดร.จุไรรัตน จุลจักรวัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

รองศาสตราจารย ดร.มนตรี แยมกสิกร มหาวิทยาลัยบูรพา 

กองบรรณาธิการ 

รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิตชล ผลารักษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา สิทธิการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

ดร.นายแพทย ชูสิน สีลพัทธกุล โรงพยาบาลสารภี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณทนี สันติกุล Hong Kong Polytech University 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลณัฏฐ พลวัน รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

อาจารย วาที่รอยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

นางณัฐธยาน บันเทา นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

นางสาวธาวินี ออนเปง นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

นางสาวศรัญยา ไชยวงค นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขท่ี 202 ถนนโชตนา ตำบลชางเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 

โทรศัพท/โทรสาร 0-5388-5950 

ขอความหรือขอคิดเห็นในวารสารนี้เปนของผูเขียนมิใชความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 



วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม เปนวารสารท่ีจัดทำข้ึนเพ่ือรองรับงานวิชาการเพ่ือสังคม โดยรับตีพิมพบทความท่ีเปน
ประโยชนตอสังคมหรือทองถ่ิน ทั้งทางดานสังคมศาสตร ดานวิทยาศาสตร และดานการศึกษา ที่สามารถแสดงใหเปนท่ี
ประจักษวาสามารถแกปญหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชน และทองถิ่น อีกท้ังยังกอใหเกิดประโยชนหรือเปนการเปล่ียนแปลง
สังคมในทางที่ดีขึ้น รวมถึงแนวทางการสรางความตระหนักและการรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน 

บทความในวารสารฉบับนี้ ยังคงยึดหลักการในขางตนที่เนนงานวิจัยเพื่อใชแกไขปญหาและพัฒนาทองถ่ินเปนหลัก  
โดยมีบทความจากคณาจารย นักศึกษา และผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ ทั้งทางดานการศึกษา เชน การพัฒนาโรงเรียน 
บนพื้นที่สูง ดานศิลปวัฒนธรรม เชน ระบบจัดการองคความรูดนตรีพื้นบานมังคละ ดานสิ่งแวดลอม เชน การใชประโยชน 
จากแหลงน้ำและคุณภาพชีวิตริมฝงน้ำ ดานการบริหารจัดการ เชน ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลองคการ และดานสุขภาพของ
คนในชุมชน เชน การปองกันโรคพยาธิแสมา เปนตน ซึ่งบทความดังกลาวยังไดรับการพิจารณาและการรับรองจาก 
ผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิจัยเจาของบทความทุกทานท่ีไดสงบทความเขามารับการตีพิมพในวารสาร และ 
หวังเปนอยางยิ่งวา บทความในวารสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอสังคมและทองถ่ินตามที่ไดตั้งเปาหมายเอาไว อีกท้ังจะเปน
ประโยชนในทางวิชาการของประเทศไทยตอไป 

  
 

บรรณาธิการ 
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 

 

คำนำ 
F O

R E W
O

R D  



การป�องกันโรคพยาธิแส�ม�าของนักเรียนระดับประถมศึกษาแบบมีส�วนร�วม 
ของผู�ปกครอง ในตำบลหมอกจำแป� อำเภอเมือง จังหวัดแม�ฮ�องสอน 

โดย อัญชลี กีฬาแปง 

สภาพป�ญหาและการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กบนพ้ืนท่ีสูงที่มีความขาดแคลน: 
กรณีศึกษาโรงเรียนบ�านอุมโละเหนือ อำเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 

โดย พีระยุทธ สุขสมบูรณ 

การใช�ประโยชน�แม�น้ำและคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนริมฝ��งแม�น้ำล้ี จังหวัดลำพูน 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สามารถ ใจเตี้ย และคณะ 

การพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาและการออกกำลังกาย  
โดยองค�การบริหารส�วนตำบลสำหรับผู�สูงอายุ ในเขตภาคเหนือตอนบน 
โดย ผูชวยศาสตราจารยพิชัยณรงค กงแกว 

การพัฒนารูปแบบการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการท่ีเรียนร�วมใน 
สถาบันอุดมศึกษา: การศึกษาบทบาทของหน�วยงานท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษา
สำหรับนักศึกษาพิการท่ีเรียนร�วมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม� 
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกตุ อุทธโยธา 

สารบัญ 

C O
N T E N T S  

5 

27 

51 

15 

37 

การพัฒนาระบบจัดการองค�ความรู�ดนตรีพื้นบ�านมังคละในพื้นท่ี 
ภาคเหนือตอนล�าง เพ่ือการส�งเสริมและเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรมไทย  
โดยใช�ออนโทโลยีและวิกิพีเดียเชิงความหมาย 
โดย ปราโมทย สิทธิจักร และวิไรวรรณ แสนชะนะ 

59 



ป�จจัยท่ีส�งผลต�อประสิทธิผลองค�การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
โดย รองศาสตราจารยพิทยาภรณ มานะจุต ิ

ความทุกข�ทางใจในบริบทพุทธธรรม 
โดย ตะวัน วาทกิจ 

การศึกษาการพยากรณ�กับการให�คำปรึกษาเชิงพุทธ 
เพ่ือบำบัดความเครียดของผู�มารับบริการจากสมาคมโหรภาคเหนือ 
โดย สาคร สังฆะณา 

รูปแบบการเรียนรู�ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร�  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 

โดย ศิริสุข นาคะเสนีย 

บทบาทเชิงจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ� 
ในการรายงานข�าวสารหน�าหน่ึงในหนังสือพิมพ�รายวันภาษาไทย 

โดย ผูชวยศาสตราจารยวัฒณี ภูวทิศ 

รูปแบบและกระบวนการบริหารองค�กรปกครอง 
ส�วนท�องถิ่นเชิงพุทธบูรณาการ 

โดย ปกรณ มหากันธา 

A STUDY OF NURSING TEAMWORK FOR CRITICALLY ILL PATIENTS :  
A CASE STUDY OF NEUROSURGERY AND TRAUMATIC WARD, 

GOVERNMENT HOSPITAL IN BANGKOK 
Assistant Professor Dr.Warakorn Suprirakorn 
Police Lieutenant Colonel Dr.Kantita Sripa 

85 

109 

137 

73 

97 

123 

147 



 

Chiangmai 
Rajabhat 

University 

ประจำปที่ 15 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556-มีนาคม 2557 

ปราโมทย สิทธิจักร และวิไรวรรณ แสนชะนะ 

DEVELOPMENT KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FOR MANGKLA 
FOLK MUSIC IN LOWER NORTHERN AREA FOR PROMOTE AND DISTRIBUTE 
OF THAI CULTURE USING ONTOLOGY AND SEMANTIC WIKIPEDIA

การพัฒนาระบบจัดการองค�ความรู�ดนตรีพื้นบ�านมังคละในพื้นท่ี 
ภาคเหนอืตอนล�าง เพือ่การส�งเสรมิและเผยแพร�ศลิปวฒันธรรมไทย 
โดยใช�ออนโทโลยีและวิกิพีเดียเชิงความหมาย 



ปราโมทย สิทธิจักร และวิไรวรรณ แสนชะนะ* 

การพัฒนาระบบจัดการองค�ความรู�ดนตรีพื้นบ�านมังคละในพื้นท่ี 
ภาคเหนือตอนล�าง เพื่อการส�งเสริมและเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรมไทย  
โดยใช�ออนโทโลยีและวิกิพีเดียเชิงความหมาย 
DEVELOPMENT KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FOR MANGKLA FOLK MUSIC 
IN LOWER NORTHERN AREA FOR PROMOTE AND DISTRIBUTE OF THAI CULTURE 
USING ONTOLOGY AND SEMANTIC WIKIPEDIA

* คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

บทคัดยอ 
 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือหารูปแบบฐานความรูออนโทโลยีเรื่องดนตรีพื้นบานมังคละในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง 

จากปราชญและผูเชี่ยวชาญ โดยใชเทคนิคการรวบรวมขอมูลแบบสรางเครือขายสโนวบอล และนำมาพัฒนาระบบจัดการ 
องคความรูดนตรีพื้นบานมังคละโดยใชออนโทโลยีและวิกิพีเดียเชิงความหมาย เพื่อใหประชาชนและนักเรียนในรายวิชา
หลักสูตรทองถิ่นไดเขาถึงองคความรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต จากนั้นจะทำการประเมินความพึงพอใจผูใชที่มีตอระบบจัดการ
องคความรูดนตรีพื้นบานมังคละ ซึ่งผลจากการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ สามารถสรุปสาระความรูที่คนพบ ไดแก  
1) การหารูปแบบฐานความรูออนโทโลยีเรื่องดนตรีพื้นบานมังคละในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง จากปราชญผูเชี่ยวชาญและ 
ครูผูคุมวงดนตรี ที่มีประสบการณไมต่ำกวา 10 ป จำนวน 5 คน โดยใชเทคนิคการรวบรวมองคความรูแบบสรางเครือขาย
สโนวบอล และทำการยืนยันความจำเปนของรายการองคความรูกับปราชญผูเช่ียวชาญ ครูผูคุมวงดนตรี และนักเรียนท่ีเรียน 
ในหลักสูตรทองถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง ที่ทำการเลือกแบบเจาะจงจำนวนท้ังสิ้น 52 คน แลวนำขอมูลมาแปลผลโดยใช
คารอยละ ซึ่งพบวา สาระความรูที่ควรนำเสนอในฐานความรูจำแนกได 5 ดาน ไดแก ดานประวัติความเปนมา ดานเอกลักษณ
เฉพาะตนในการละเลน ดานพิธีกรรมการไหวครู ดานคติความเชื่อ และดานรูปแบบการสรางเครือขายระหวางวงดนตรี และ
รายละเอียดเน้ือหาของแตละประเด็นความรูทั้ง 5 ดานในภาพรวม กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวามีความจำเปนที่จะนำเสนอ
ผานระบบจัดการฐานความรูอยูในระดับมากและมากท่ีสุด จากนั้นผูวิจัยนำผลสรุปความตองการและความจำเปนของรายการ
องคความรูการละเลนดนตรพีืน้บานมงัคละของผูใช มาสรางฐานความรูออนโทโลยดีวยโปรแกรม Hozo เพือ่สรางความสมัพนัธ
ของโหนดขอมูล ไดจำนวนท้ังสิ้น 51 โหนด จำแนกไดเปน 5 ระดับชั้นขอมูล และตรวจทานความถูกตองของโครงสราง 
ฐานความรูออนโทโลยตีามกฎ RDFs จากผูเชีย่วชาญกลุมท่ีใชรวบรวมองคความรูขางตน พบวา โครงสรางฐานความรูออนโทโลย ี
ทีส่รางขึน้มีความถูกตองรอยละ 99 2) การพัฒนาระบบจัดการองคความรูดนตรีพื้นบานมังคละโดยใชออนโทโลยีและวิกิพีเดีย 
เชิงความหมาย โดยใชภาษา PHP5 และไลบารี่ RAP API for PHP เปนสวนชวยติดตอเว็บวิกิพีเดียกับฐานความรูออนโทโลยี
ดนตรีพื้นบานมังคละตามหลักการเชิงวัตถุ พบวาฟงกชันการทำงานของระบบจัดการองคความรูที่สอดคลองกับความตองการ
ของผูใชที่ไดพัฒนาข้ึนประกอบดวย 4 สวน ไดแก สวนนำเขาโครงสรางออนโทโลยี สวนจัดการโครงสรางโหนดบนออนโทโลยี
ใหเปนภาษาไทย สวนแมแบบกรอกและแสดงองคความรูบนวิกิพีเดียเชิงความหมาย และสวนกำหนดคำส่ังอินไลนคิวรี่ 
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เพ่ือรองรับการใหบริการสืบคนขอมูลเชิงความหมาย และ 3) การประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบจัดการองคความรู
ดนตรีพื้นบานมังคละ แลวนำขอมูลที่รวบรวมไดมาแปลผลดวยคารอยละ พบวาผูใชที่ทำการเลือกแบบเจาะจงในสถานะ
ผูจัดการขอมูลและผูใชทั่วไปจำนวนทั้งสิ้น 100 คน มีความคิดเห็นวาประสิทธิภาพการทำงานของระบบในภาพรวมทั้ง 5 ดาน
อยูในระดับดี 
คำสำคัญ: ระบบจัดการองคความรู, ดนตรีพื้นบานมังคละ, ออนโทโลยี, วิกิพีเดียเชิงความหมาย, ภาคเหนือตอนลาง 

 
 

ABSTRACT 
 
This research aimed to find an ontological model of the knowledge base regarding Mangkla folk 

music featured in the Lower Northern Region from savants and experts. The data were collected based 
on Snowball Sampling Technique and developed into a Mangkla folk music knowledge management 
system using Ontology and Semantic Wikipedia to enable the public and local curriculum students to 
gain access to the body of knowledge via the Internet network. Satisfaction of the users towards  
the Mangkla folk music knowledge management system was then evaluated. The findings could be concluded
as follows: 1) The ontological model of the knowledge base regarding Mangkla folk music in the Lower 
Northern Region was created based on the information from 5 experts and band leaders with 10 years of 
experience or more using Snowball Sampling Technique. The necessity of the Mangkla folk music knowledge 
inventory was checked and confirmed by the experts and band leaders together with 52 local curriculum 
students, from purposive sampling, in the Lower Northern Region. The data were then processed into 
percentage. It was found that there were 5 categories of knowledge that should be presented: history, 
performers’ idiosyncratic uniqueness, Wai-Kru ceremony, myths and beliefs, and band networking models.  
In general, the sample group was of the opinion that the contents of the 5 knowledge categories should 
be presented through the knowledge management system at the high and highest levels. Next, the researcher
designed the ontological knowledge base from the data regarding the users’ needs and the necessity of 
the knowledge inventory of Mangkla folk music performance. The design employed Hozo program to 
create relationship among the 51 data nodes categorized into 5 data levels. The validity of the ontological 
knowledge-base structure was verified by the same group of experts and evaluated at 99 percent;  
2) The development of the Mangkla folk music knowledge management system using Ontology  
and Semantic Wikipedia in PHP5 language and RAP: API for PHP library to help connect the Wikipedia web 
to the Mangkla folk music knowledge base according to the object-oriented principles revealed that the 
operation functions of the knowledge management system corresponding to the users’ needs comprised 
4 parts: ontological structure input, Thai-language ontological node structure management, model of 
knowledge input and display on Semantic Wikipedia, and inline-query command supporting semantic 
search; and 3) The users’ satisfaction towards the Mangkla folk music knowledge management system 
was surveyed and the data were processed into percentage. It was found that the 100 users purposively 
selected from the data managers and general users were of the opinion that the efficiency of the system 
in the 5 categories was at the high level.  
Keywords: Knowledge Management System, Mangkla Folk Music, Ontology, Semantic Wikipedia, 
Lower-Northern Region  
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บทนำ 
 
ดนตรีพื้นบานมังคละนับเปนภูมิปญญาทองถิ่นท่ีมีความสำคัญและมีบทบาทอยางมากกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน

ทองถิ่นในเขตพื้นที่สี่จังหวัดภาคเหนือตอนลาง ไดแก จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ และเพชรบูรณ (สมชาย เดือนเพ็ญ,  
ม.ป.ป.) โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดพิษณุโลก ดังที่ปรากฏจากการบันทึกจดหมายระยะทางไปพิษณุโลกของสมเด็จเจาฟา 
กรมพระยานริศรานุวดัตวิงศ ซึง่เสด็จมาประพาสเมืองพิษณโุลก เพือ่ตรวจงานการปนหุนพระพุทธชินราชจำลอง เมือ่ พ.ศ.2444 
ความวา “เวลาทุมหนึง่กลบัมาถงึเรอื พอกนิขาวแลว พระยาเทพามาบอกวา มงัคละมาแลว ไดยนิเสยีงไกลๆ เปนกลองตเีปนเพลง” 
และหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่ 1 ก็ไดกลาวถึงดนตรีพื้นบานมังคละไวอีกวา “เมื่อกรานกฐิน มีพนมเบ้ีย มีพนมหมาก  
มีพนมดอกไม มีหมอนนั่งหมอนโนน มีบริพารกฐิน โดยทานแลป แลญิบลาน ไปสูดญัติกฐินถึงอรัญญิกพูน เมื่อจักเขามาเวียงวงั
เทาหัวลานดํบงคํกลองดวยเสียงพาดเสียงพิน เลื่อนขับ ใครจักมักเลนเลน ใครจักมักหัวหัว ใครจักมักเลื่อนเลือน”  
จากหลักฐานที่ปรากฏทั้งสองแหลงนี้ชี้ใหเห็นวาดนตรีพื้นบานมังคละมีความสำคัญและมีบทบาทตอวิถีชีวิตของคนในอดีต 
มายาวนาน โดยมีผูนำการละเลนดนตรีพื้นบานมังคละไปใชเลนในงานมหรสพหรือเพ่ือสรางสีสันในขบวนแหพิธีมงคลตางๆ 
อยางแพรหลาย เนื่องจากดนตรีพื้นบานมังคละมีรูปแบบทวงทำนองเฉพาะตัว คือ มีจังหวะจะโคนที่ครึกครื้น ประกอบไปดวย
ซุมเสียงลีลาท่ีรุกเราสรางบรรยากาศใหเกิดความคึกคักสนุกสนานแฝงไปดวยความเปนระเบียบแบบแผนของเคร่ืองดนตรีตางๆ 
ที่เลนประสานกันอยางลงตัว (โรงเรียนวัดจอมทอง, 2553) แตเมื่อสภาพวิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากสังคม
ชนบทสูสังคมเมือง รวมถึงกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเขามามีอิทธิพลเหนือความคิดและคานิยมของคนในสังคม สงผลให 
การละเลนดนตรีพื้นบานมังคละเกือบจะยุติบทบาทและสูญหายไปจากความทรงจำของคนในทองถิ่นรวมถึงคนไทยทั้งประเทศ
อยางสิน้เชงิ ในปจจบุนัสำนกัศลิปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลยัราชภัฏพบิลูสงคราม จงัหวดัพษิณโุลก ซึง่เปนหนวยงานภาครัฐ 
ที่มีบทบาทในดานการจัดกิจกรรมสืบสาน สงเสริม และเผยแพรองคความรูภูมิปญญาทางดานศิลปะและวัฒนธรรมของพ้ืนที่  
9 จังหวัดภาคเหนือตอนลาง ไดทำการรวบรวมและเผยแพรองคความรูดนตรีพื้นบานมังคละไวในพิพิธภัณฑดนตรีพื้นบาน และ 
มีการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหผูสนใจไดเขาถึงในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส และเว็บท่ีไมสามารถโตตอบกับผูใชได  
(Static Web) ซึ่งสื่อทั้งหลายเหลานี้มีขอจำกัดในการสืบคนองคความรูที่ไมสามารถสรางความสัมพันธลงลึกไปในรายการ 
องคความรูตางๆ ที่เกี่ยวของกันได รวมทั้งขอมูลที่ไดจากการสืบคนสวนใหญอาจจะไดสิ่งที่อยูนอกเหนือขอบเขตความสนใจ
ที่แทจริงของผูใชงาน 

ออนโทโลยี (Ontology) เปนการนิยามหรือกำหนดรูปแบบโครงสรางของสิ่งท่ีเราสนใจใหมีความหมายตามขอบเขต
ขององคความรู และสามารถนำมาประยุกตใชในมาตรฐานของการออกแบบจำลองโครงสรางในรูปแบบลำดับช้ัน (Tree)  
ในลกัษณะของ Extensible Markup Language หรอื ภาษา XML เพือ่สงเขาสูเครือ่งคอมพวิเตอรประมวลผลเพือ่ตคีวามหมายได 
ซึ่ง Ontology เปนแนวทางหนึ่งที่ชวยในการจัดการฐานความรูและนำมาใชจัดระเบียบการเขาถึงระเบียนขอมูลในระบบ
จัดการฐานขอมูลทางดานตางๆ ไมวาจะเปนระบบงานดานชีววิทยา การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวมไปถึงระบบงานตางๆ  
ที่พัฒนาขึ้นบนเว็บเชิงความหมาย (Semantic Web) เพื่อชวยในการจัดเก็บ คนคืน แลกเปลี่ยนความรู และการนำกลับมา 
ใชใหม (Seartout et al., 1996) จากความสามารถของเทคโนโลยีการจัดการความรูดวยหลักการออนโทโลยีจะชวย 
จัดระเบียบองคความรูเรื่องดนตรีพื้นบานมังคละที่มีการจัดเก็บท้ังในลักษณะของการจดบันทึกลงในเอกสารหรือตำรา  
(Explicit Knowledge) รวมถงึความรูทีฝ่งอยูในตวัผูรูหรอืผูเชีย่วชาญ (Tacit Knowledge) ทีม่อียูอยางกระจดักระจายแยกกนั
อยูตามทองถ่ินตางๆ ของจังหวัดในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนลางใหมีความเปนระบบและเปนหมวดหมู พรอมท่ีจะนำโครงสราง
ออนโทโลยีที่สงออกมาในลักษณะไฟล RDF นั้น มาสรางการเช่ือมตอเขากับแมแบบของระบบจัดการความรูที่สรางข้ึนดวย
โปรแกรมวิกิพีเดียเชิงความหมายท่ีเปนเอกซเทนช่ันเสริมของโปรแกรมวิกิพีเดีย ทั่วๆ ไปท่ีใชเปนเคร่ืองมือในการสราง
พจนานุกรมเสรีที่รูจักกันอยางแพรหลายในปจจุบัน ใหมีความสามารถเพ่ิมมากข้ึนทั้งในสวนการกำหนดความสัมพันธของ
ขอมลู การจัดกลุมของบทความ การกำหนดชนิดขอมลูและพร็อพเพอรตีใ้หกบับทความ อกีท้ังยงัสามารถสรางคำส่ังอนิไลนควิร่ี
เพ่ือรองรับการสืบคนขอมูลเชิงความหมายไดอีกดวย ความสามารถตางๆ ของเทคโนโลยีที่กลาวมานี้ จะชวยทำใหระบบ
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จัดการองคความรูเรื่องดนตรีพื้นบานมังคละที่จะพัฒนาขึ้นสามารถทำการเชื่อมโยงคำสำคัญในเนื้อหาสาระความรู 
เพื่อส่ือความหมายไปยังขอความในสาระความรูที่ลงลึกในรายละเอียดอ่ืนที่มีความเก่ียวของสัมพันธกันตามกฎท่ีไดสรางไว  
สงผลใหการเขาถึงและคนคืนองคความรูภูมิปญญาบนเว็บเชิงความหมายมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไดผลลัพธจากการคนหาขอมูล
ความรูที่ตรงกับความตองการของผูใชมากยิ่งขึ้น  

จากปญหาและความจำเปนในขางตนทำใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะพัฒนาระบบจัดการองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน
ดนตรีพื้นบานมังคละ เพื่อใหเปนศูนยกลางความรูทางภูมิปญญาสำหรับใหประชาชนไดเขามาศึกษาคนควาหาขอมูลไป 
ใชเพิ่มพูนทักษะความรูและประสบการณเกี่ยวกับการประกอบอาชีพวงดนตรีพื้นบานมังคละ อีกทั้งนักเรียนในสังกัดสำนัก 
เขตพื้นที่การศึกษาตางๆ สามารถนำองคความรูที่ไดจากระบบไปใชเปนสื่อประกอบการเรียนรูในรายวิชาหลักสูตรทองถิ่น  
สงผลใหผูเรียนสามารถประยุกตความรู ประสบการณไปสรางและพัฒนาตนเอง ชุมชนทองถิ่น และประเทศชาติ รวมทั้ง
เปนการอนุรักษองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นดนตรีพื้นบานนี้ใหคงอยูสืบตอไป  

 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
1. เพื่อหารูปแบบฐานความรูออนโทโลยีเร่ืองดนตรีพื้นบานมังคละในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง 
2. เพื่อพัฒนาระบบจัดการองคความรูดนตรีพื้นบานมังคละโดยใชออนโทโลยีและวิกิพีเดียเชิงความหมาย 
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจผูใชที่มีตอระบบจัดการองคความรูดนตรีพื้นบานมังคละ 
 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 
1. รูปแบบและลักษณะงานวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยและพัฒนา โดยจะใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือหารูปแบบฐานความรูออนโทโลยีเรื่องดนตรี

พื้นบานมังคละ และศึกษาความตองการผูใชเกี่ยวกับรูปแบบสาระความรูที่นำเสนอผานระบบจัดการองคความรู รวมทั้งศึกษา
ความพึงพอใจผูใชที่มีตอประสิทธิภาพการทำงานของระบบในดานตางๆ จากนั้นจะนำสาระความรูที่ไดจากขั้นตอนการวิจัยมา
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบจัดการองคความรูดนตรีพื้นบานมังคละท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชโดยใชออนโทโลยีและซอฟตแวรวิกิพีเดียเชิงความหมาย 

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 1. กลุมตัวอยางทีใ่ชหารปูแบบและตรวจทานฐานความรูออนโทโลยดีนตรพีืน้บานมงัคละ ซึง่ทำการเลอืกแบบเจาะจง 

ไดแก ปราชญชาวบาน และครูผูควบคุมวงดนตรีพื้นบานมังคละที่มีประสบการณไมต่ำกวา 10 ป จำนวน 5 คน ที่อยูในชุมชน
และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย 

 2. กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษาความตองการเก่ียวกับรูปแบบสาระความรูที่นำเสนอผานระบบจัดการองคความรู  
ซึ่งทำการเลือกแบบเจาะจง ไดแก ปราชญชาวบาน ครูผูควบคุมวงดนตรีพื้นบานมังคละในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย 
รวมทั้งนักเรียนของโรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีการจัดสอนรายวิชาทองถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 52 คน 

 3. กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาความพึงพอใจที่มีตอระบบจัดการองคความรูดนตรีพื้นบานมังคละ ซึ่งทำการเลือกแบบ
เจาะจง โดยไดจำแนกผูใชงานออกเปนกลุมตางๆ ไดแก 1) กลุมผูใชทั่วไป ซึ่งเปนนักเรียนท่ีเรียนในรายวิชาทองถ่ินดนตรี
พื้นบานของโรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย จำนวน 95 คน และ  
2) กลุมผูจดัการขอมลู ซึง่เปนปราชญชาวบานและครผููสอนในรายวชิาทองถ่ินในพืน้ทีจ่งัหวดัพษิณโุลกและสโุขทัย จำนวน 5 คน 
รวมจำนวนผูประเมินระบบทั้งสิ้น 100 คน 

63RAJABHAT CHIANGMAI RESEARCH JOURNAL 
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม� 



3. เครื่องมือที่ใชในการดำเนินการวิจัย จำแนกออกได 2 ประเภท ไดแก 
3.1 เครื่องมือท่ีใชรวบรวมขอมูล 
 1. แบบสัมภาษณเพื่อรวบรวมองคความรูเรื่องดนตรีพื้นบานมังคละ ซึ่งผูวิจัยไดทำการสำรวจประเด็นความรู 

ที่ไดนำเสนอในเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งบนแหลงใหความรูตางๆ มาใชเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือรวบรวม 
องคความรู 

 2. แบบสอบถามยืนยันความจำเปนของรายการองคความรูที่เก่ียวของกับการละเลนดนตรีพื้นบานมังคละ  
ซึ่งผูวิจัยไดนำขอมูลประเด็นความรูที่รวบรวมไดจากแบบสัมภาษณในขางตน มาจำแนกเชิงเน้ือหาเปนขอถามตางๆ  
ในแบบสอบถามนี้ 

 3. แบบประเมินความถูกตองในโครงสรางเนื้อหาความรูบนฐานความรูออนโทโลยีดนตรีพื้นบานมังคละ ผูวิจยั
ไดนำฐานความรูออนโทโลยทีีส่รางขึน้ดวยโปรแกรม Hozo มาทำการสงัเคราะหโครงสรางของโหนด แอทรบิวิต และความสมัพันธ
ระหวางโหนดบนออนโทโลยีในรูปแบบโครงสราง RDFs แลวนำมาสรุปผลการสังเคราะหในเชิงขอความเพื่อสรางเปนเครื่องมือ
ประเมินความถูกตอง 

 4. แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอโครงสรางและรูปแบบระบบจัดการองคความรูออนโทโลยี 
เรื่องดนตรีมังคละ ผูวิจัยไดนำฟงกชันการทำงานของระบบในสวนตางๆ ที่พัฒนาข้ึน มาใชเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ
ประเมินความพึงพอใจผูใช 

3.2 เครื่องมือในการออกแบบและพัฒนาระบบ 
 1. Rational Rose 2003 ใชสรางแผนภาพเชิงวัตถุ 
 2. Appserv 2.5.9 ใชควบคุมการใหบริการระบบผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
 3. ภาษา PHP5 ใชพัฒนาโมดูลเชื่อมตอฐานความรูออนโทโลยีกับวิกิพีเดียเชิงความหมาย 
 4. RAP API for PHP เวอรชัน 096 ใชในการอานโครงสรางออนโทโลยีที่อยูในรูปแบบไฟล RDF จัดเก็บ 

ลงในระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
 5. Mediawiki-1.14.0 เปนโปรแกรมสำเร็จรูปท่ีชวยสรางระบบจัดการองคความรูในรูปแบบวิกิพีเดีย 
 6. SemanticMediaWiki 1.5.4.7z เปนเอกเทนช่ันเสริมเพื่อปรับแตงวิกิพีเดียใหสามารถสืบคนขอมูล 

แบบเชิงความหมายได 
4. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 
 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยจัดการองคความรูเก่ียวกับ

การละเลนดนตรพีืน้บานมงัคละในเอกสารงานวิจยัทีเ่กีย่วของและทีน่ำเสนอบนเว็บแอปพลเิคชันท่ีหนวยงานตางๆ ไดพฒันาขึน้  
 2. ศึกษาและรวบรวมองคความรูภูมิปญญาดนตรีพื้นบานมังคละจากผูเชี่ยวชาญท่ีเปนปราชญชาวบาน และ 

ครูผูควบคุมวงดนตรี จำนวน 5 ทานโดยใชแบบสัมภาษณ และใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางเพ่ือรวบรวมขอมูลตอไปในลักษณะ 
การสรางเครือขายแบบลูกโซ (Snowball Sampling)  

 3. ศึกษาและรวบรวมความตองการรูปแบบสาระความรูที่นำเสนอผานระบบจัดการองคความรูจากปราชญชาวบาน 
ครูผูควบคุมวงดนตรีพื้นบานมังคละในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย รวมท้ังนักเรียนของโรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัด
พิษณุโลก ที่มีการจัดสอนรายวิชาทองถิ่น จำนวนท้ังสิ้น 52 คน โดยใชแบบสัมภาษณแจกในที่ประชุมกลุมที่ผูวิจัยไดจัดขึ้น 

 4. สรางฐานความรูออนโทโลยีดนตรีพื้นบานมังคละโดยใชโปรแกรม Hozo  
 5. ศึกษาและรวบรวมผลการประเมินความถูกตองของฐานความรูออนโทโลยีดนตรีพื้นบานมังคละจากผูเช่ียวชาญ 

ที่เปนปราชญชาวบาน และครูผูควบคุมวงดนตรี จำนวน 5 ทาน ซึ่งเปนกลุมตัวอยางเดียวกับที่ใชหารูปแบบฐานความรู 
ออนโทโลยีในขางตนโดยใชแบบประเมินความถูกตองของโครงสรางฐานความรูออนโทโลยี 
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5. ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ 
 1. ปรับแกโครงสรางฐานความรูออนโทโลยีดวยโปรแกรม Hozo ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 2. ออกแบบระบบจัดการองคความรูดนตรีมังคละโดยใชหลักการเชิงวัตถุ โดยนำเสนอดวยแผนภาพ UML  

3 ขั้นตอน ไดแก Use Case Diagram, Class Diagram และ Sequence Diagram 
 3. พัฒนาระบบจัดการองคความรูดนตรีมังคละดวยวิกิพีเดียเชิงความหมาย เพื่อเชื่อมตอกับฐานความรูออนโทโลยี  

โดยใชภาษา PHP 5 และ Rap API for PHP  
 4. ศึกษาและรวบรวมความพึงพอใจผูใชที่มีตอโครงสรางและรูปแบบของระบบจัดการองคความรูดนตรีมังคละ 

ที่ไดพัฒนาขึ้น 
 

สถิติที่ใชในการวิจัย 
งานวิจัยนี้ไดใชสถิติ ไดแก คาความถ่ีและคารอยละในการแปลผลขอมูลเพื่อสรุปสาระสำคัญเพื่อตอบวัตถุประสงค 

ของการวิจัยใน 3 สวนไดแก  
1. การหารูปแบบฐานความรูออนโทโลยีที่มคีวามสอดคลองกับความตองการของผูใช 
2. การหารอยละความถูกตองของโครงสรางเนื้อหาความรูบนฐานความรูออนโทโลยี เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา

ระบบจัดการองคความรูดนตรีพื้นบานมังคละ  
3. การหาระดับความพึงพอใจผูใชที่มีตอประสิทธิภาพการทำงานของระบบในดานตางๆ เพื่อนำมาใชปรับปรุงแกไข

ระบบใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคลองกับความตองการผูใชมากยิ่งข้ึน 
 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการหารูปแบบฐานความรูออนโทโลยีเรื่องดนตรีพื้นบานมังคละในพื้นท่ีภาคเหนือตอนลาง สามารถจำแนก

รายละเอียดผลการดำเนินงานวิจัยในขั้นตอนยอยๆ ไดดังนี ้
1.1 ผลการศึกษารูปแบบการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยนำเสนอความรูดนตรีพื้นบานมังคละในเอกสาร 

งานวิจัยที่เกี่ยวของและแหลงความรูอิเล็กทรอนิกสตางๆ พบวา 
 1) จุดดอยของวิธีการเผยแพรองคความรูในรูปแบบเดิม ไดแก 1) ขอมูลองคความรูดนตรีพื้นบานมังคละ 

ที่มีการทำวิจัยและรวบรวมขอมูลไวแลว สวนใหญใชวิธีการเผยแพรใหผูใชความรูไดเขาถึงในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส 
ลักษณะเท็กซไฟล เชน PDF, Word หรือ PPT เทาน้ัน ซึ่งทำใหยากตอการสืบคนองคความรูเพื่อการนำไปใช และ  
2) ในงานวิจัยบางงานมีการนำเทคโนโลยีเว็บเขามาชวยนำเสนอองคความรูดนตรีพื้นบานมังคละใหผูใชไดเขาถึงผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตแลว แตเว็บแอปพลิเคชันที่มีการพัฒนาขึ้นมา เปนเพียง Web 1.0 ที่สามารถรองรับการจัดการขอมูลสารสนเทศ
ในระดับฐานขอมูลผาน DBMS เทานั้น ซึ่งทำใหเกิดขอจำกัดในการสืบคนท่ีไมสามารถจัดหมวดหมู ลำดับ และความสำคัญ 
ใหกับสารสนเทศได สงผลผูใชไดรับขอมูลความรูที่อยูนอกกรอบความสนใจ  

 2) ประเด็นความรูเกี่ยวกับดนตรีพื้นบานมังคละท่ีมีการรวบรวมและนำเสนอ จากการศึกษาเอกสารงานวิจัย 
ที่เกี่ยวของและแหลงความรูอิเล็กทรอนิกสตางๆ พบวา องคความรูเกี่ยวกับดนตรีพื้นบานมังคละที่มีการรวบรวมและ 
ไดนำเสนอไวแลว สามารถจำแนกได 9 ประเด็นความรู ไดแก 1) ประวัติความเปนมาหรือภูมิหลัง 2) เครื่องดนตรีบรรเลง  
3) เพลงที่ใชบรรเลง 4) โอกาสที่ใชบรรเลง 5) เครื่องแตงกาย 6) ทารำ 7) การไหวครู 8) รูปแบบการสืบทอดภูมิปญญา และ  
9) คติ ความเชื่อ หรือขอหามตางๆ ที่ผูเลนยึดถือปฏิบัติ  
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1.2 ผลการศึกษารูปแบบและสรางฐานความรูออนโทโลยีดนตรีพื้นบานมังคละ พบวา 
 1) การศึกษาและรวบรวมองคความรูภูมิปญญาดนตรีพื้นบานมังคละจากผูเชี่ยวชาญที่เปนปราชญชาวบาน 

และครูผูควบคุมวงดนตรีพื้นบานมังคละที่มีประสบการณไมต่ำกวา 10 ป จำนวน 5 คน ที่อยูในชุมชนและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย โดยใชแบบสัมภาษณและใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางเพ่ือรวบรวมขอมูลตอไปในลักษณะการสราง
เครือขายแบบลูกโซ (Snowball Sampling) พบวา องคความรูดนตรีพื้นบานมังคละที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะใหนำเสนอ 
บนฐานความรูออนโทโลยี จำแนกเปนประเด็นตางๆ ได 5 ประเด็น ไดแก 1) ดานประวัติความเปนมาหรือภูมิหลัง  
2) เอกลักษณเฉพาะตนในการละเลนดนตรีพื้นบานมังคละ ที่ไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษหรือคิดคนข้ึนมาใหม  
3) รูปแบบหรือวิธีการดำเนินพิธีกรรมการไหวครูของวงมังคละในวาระตางๆ 4) คติ ความเช่ือ หรือขอหามตางๆ ที่ผูละเลน
ดนตรีพื้นบานมังคละยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา และ 5) รูปแบบสรางเครือขายระหวางวงดนตรีพื้นบานมังคละ 

 2) การศึกษาและรวบรวมความตองการรูปแบบสาระความรูที่นำเสนอผานระบบจัดการองคความรูจาก
ปราชญชาวบาน ครูผูควบคุมวงดนตรีพื้นบานมังคละในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย รวมท้ังนักเรียนของโรงเรียน 
วัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีการจัดสอนรายวิชาทองถ่ิน จำนวนทั้งสิ้น 52 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ 
มีความคิดเห็นวารายการองคความรูทั้ง 5 ประเด็น ที่รวบรวมไดจากผูเชี่ยวชาญในข้ันแรก ทุกขอถามมีความจำเปนท่ีควร 
นำเสนออยูในระดับมากและมากที่สุด ยกเวนขอถามเกี่ยวกับองคความรูการประสมวงดนตรีพื้นบานมังคละกับวงดนตรี
ประเภทอื่นๆ ที่ผูตอบแบบสอบถามเห็นวามีความจำเปนอยูในระดับนอยที่สุด  

 3) ผูวิจัยนำผลสรุปความตองการและความจำเปนของรายการองคความรูที่เก่ียวของกับการละเลนดนตรี
พื้นบานมังคละของผูใช มาใชเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาฐานความรูออนโทโลยีดวยโปรแกรม Hozo เพื่อสราง
ความสัมพันธของโหนดขอมูล ไดจำนวนท้ังสิ้น 51 โหนด จำแนกไดเปน 5 ระดับช้ันขอมลู (Level) ตั้งแต 0-4 ดังภาพ 1 

 

ภาพที่ 1 ฐานความรูออนโทโลยีดนตรีพื้นบานมังคละของพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง 
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 จากนั้นผูวิจัยไดทำการสรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธเพื่อเก็บรวบรวมสาระความรูที่รวบรวมไดจากตำราและ
ผูเชี่ยวชาญ ดวยโปรแกรมจัดการฐานขอมูล MySQL เพื่อใหตารางขอมูล (Table) ตางๆ ในฐานขอมูลมีความสอดคลองกับ
โครงสรางของโหนดบนออนโทโลยี เพื่อรองรับการตอเช่ือมกับฐานความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังหลักการในภาพ 2 

ภาพที่ 2 การสรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธที่มีความสอดคลองกับโครงสรางของโหนดบนออนโทโลยี 

 4) การศึกษาและรวบรวมผลการประเมินความถูกตองของฐานความรูออนโทโลยีดนตรีพื้นบานมังคละ 
จากผูเชี่ยวชาญที่เปนปราชญชาวบาน และครูผูควบคุมวงดนตรี จำนวน 5 ทาน ซึ่งเปนกลุมตัวอยางเดียวกับที่ใชศึกษาและ
รวบรวมองคความรูในขางตน พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาโครงสรางโหนดในภาพรวมมีความถูกตองคิดเปนรอยละ 99.0 
และเห็นวาโครงสรางโหนดไมถูกตองคิดเปนรอยละ 1.0 และหากพิจารณาจำแนกตามรายชั้นความรู พบวา ชั้นความรูที่ 2, 3 
และ 4 ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาโครงสรางถูกตองและไมตองมีการปรับแกไขใดๆ คิดเปนรอยละ 100 สวนชั้นความรูที่ 1 
ผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวาโครงสรางโหนดมีความถูกตองรอยละ 96.0 และไมถูกตองรอยละ 4.0 แตเสนอแนะใหปรับแกชื่อ
ภาษาไทยของโหนด “กระบวนการรำ” ไปเปน “กระบวนทารำ” จากน้ันผูวิจัยไดทำการปรับแกโครงสรางของโหนด 
ตามผลสรุปการประเมินฐานความรูจากผูเชี่ยวชาญ  
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2. ผลการพัฒนาระบบจัดการองคความรูดนตรีพื้นบานมังคละโดยใชออนโทโลยีและวิกิพีเดียเชิงความหมาย  
โดยใชแนวคิดเชิงวัตถุ 

 

ภาพที่ 3 Use Case Diagram สวนประมวลผลของระบบจัดการองคความรูดนตรีพื้นบานมังคละ 

ผูวิจัยไดนำผลการวิเคราะหและออกแบบระบบตามหลักการ UML ที่ได มาใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบจัดการ
องคความรูโดยใชซอฟตแวรสำเรจ็รปูมเีดียวกีเีชงิความหมาย พรอมท้ังใชภาษา PHP และไลบารี ่RAP API for PHP เปนสวนชวย
ติดตอเว็บวิกิพีเดียกับฐานความรูออนโทโลยีดนตรีพื้นบานมงัคละดังภาพ 4-7 

ภาพที่ 4 หนาจอนำเขาโครงสรางออนโทโลยีในรูปแบบไฟล OWL 
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ภาพที่ 5 หนาจอจัดการโครงสรางโหนดบนออนโทโลยีใหเปนภาษาไทย 

ภาพที่ 6 การนำแมแบบกรอกและแสดงองคความรูเครื่องดนตรีมาสรางบนวิกิพีเดียเชิงความหมาย 
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ภาพที่ 7 ผลลัพธการนำเสนอองคความรูเครื่องดนตรีบนวิกิพีเดียเชิงความหมาย 

 ผูวิจัยไดศึกษาความตองการของผูใชจำนวนท้ังสิ้น 52 คน เก่ียวกับคำสำคัญ (Keywords) ที่ตองการสืบคนผาน
ระบบจัดการองคความรูที่จะพัฒนาขึ้นใน 5 ลำดับแรก ซึ่งรวบรวมไดจากแบบสอบถามเพ่ือหารูปแบบ ซึ่งไดผลดังนี้ 

 - ลำดับที่ 1 คำวา “การสรางกลองมังคละ” คิดเปนรอยละ 34.6 
 - ลำดับที่ 2 คำวา “โรงเรียนวัดจอมทอง” คิดเปนรอยละ 25.0 
 - ลำดับที่ 3 คำวา “ทารำ” คิดเปนรอยละ 17.3 
 - ลำดับที่ 4 คำวา “โนตเพลง” คิดเปนรอยละ 13.5 
 - ลำดับที่ 5 คำวา “เครื่องแตงกาย” คิดเปนรอยละ 9.6 

จากน้ันไดนำคำสำคัญ (Keywords) “การสรางกลองมังคละ” ที่ไดรับความนิยมสูงสุด มาสรางคำสั่งอินไลนคิวรี่  
(Inline Query) บนระบบ เพื่อใหสามารถรองรับการใหบริการสืบคนองคความรู ซึ่งไดผลลัพธดังภาพ 8 

 

ภาพที่ 8 การสรางคำส่ัง Inline Query ใหกับ Keyword “การสรางกลองมังคละ” 

{{#ask: 

[[local_call:กลองโกรก]] 
|?materialmusical=วัสดุที่ใชสราง 

|?Musicalmade=กรรมวิธีการสราง 
|?Inventor=ผูสรรคสรางความเปนเอกลักษณ 
|format=table 
}} 
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจผูใชที่มีตอระบบจัดการองคความรูดนตรีพื้นบานมังคละ 
 เมือ่ทำการพฒันาระบบจดัการองคความรูดนตรพีืน้บานมงัคละเสรจ็สิน้ ผูวจิยัไดทำการตดิตัง้และประเมนิความพงึพอใจ 

ผูใชงานในสถานะผูจัดการขอมูลและผูใชทั่วไปจำนวนทั้งสิ้น 100 คน ที่มีตอประสิทธิภาพของโครงสรางและรูปแบบระบบ

จัดการองคความรูดนตรีพื้นบานมังคละ พบวา ระบบในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 60.4  
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี สามารถเรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดดังนี้  
1) ดานการออกแบบระบบท่ีงายตอการใชงาน (Usability Test) คิดเปนรอยละ 68.9 2) ดานประสิทธิภาพของระบบ 
ที่สามารถทำไดตามที่ความตองการ (Performance Test) คิดเปนรอยละ 61.3 3) ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล  
(Security Test) คิดเปนรอยละ 59.1 4) ดานความถูกตองและประสิทธิภาพของระบบที่สามารถทำงานไดตามฟงกชันงาน  
(Function Test) คิดเปนรอยละ 59.0 และ 5) ดานความถูกตองและประสิทธิภาพของระบบที่สามารถทำงานได 
ตามความตองการของผูใชระบบ (Function Requirement Test) คิดเปนรอยละ 53.6  

 
 

การอภิปรายผล 
 
1. การวิจัยในขั้นการรวบรวมองคความรูดนตรีพื้นบานมังคละจากผูเชี่ยวชาญหรือปราชญชาวบาน โดยใชเทคนิค 

การสรางเครอืขายแบบลูกโซ (Snowball Sampling) เกดิผลสำเรจ็ดวยด ีดงัจะเห็นไดจากการสรางตนแบบฐานความรูออนโทโลยี
จากการรวบรวมขอมูลดวยเทคนิคสโนวบอลในข้ันตน และนำมาใหผูเช่ียวชาญจำนวน 5 คน ทำการประเมินความถูกตอง 
ในโครงสรางฐานความรูอีกคร้ัง แลวพบวามีความถูกตองมากถึงรอยละ 99 ของโครงสรางทั้งหมด รวมทั้งเทคนิคสโนวบอล  
เปนวิธีการท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดที่จะใชในการรวบรวมองคความรูและประสบการณจากรุนสูรุนจากบุคคลสูบุคคล  
(ศิริลักษณ สุวรรณวงศ, 2538) 

2. การวิจัยในขั้นการพัฒนาระบบจัดการองคความรู ทำใหพบวา ภาษา PHP5 และไลบราลี่ Rap API for PHP 
สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการสรางการเช่ือมตอออนโทโลยีเขากับวิกิพีเดียเชิงความหมายท่ีใชภาษา PHP 5 และใชหลักการ
เชิงวัตถุในการพัฒนาเชนเดียวกันไดอยางเสถียรและมีประสิทธิภาพ และในข้ันการพัฒนาระบบยังคนพบจุดดอยของวิกิพีเดีย
เชิงความหมาย ที่ควรพัฒนาตอยอดเพ่ิมเติมในสวนโมดูลแมแบบใหสามารถติดตอเพ่ือถายโอนขอมูลไปยังระบบฐานขอมูล 
ของวิกิพีเดียเพื่อใหเกิดการสรางขอมูลความรูแบบอัตโนมัติไปพรอมๆ กับการสราง (Generate) สวนการนำเสนอขอมูล 
แบบวิกิพีเดียใหผูใชเขาถึงผานอินเทอรเน็ตไดเลยทันที ทั้งนี้จะชวยลดข้ันตอนและระยะเวลาการจัดเตรียมขอมูลองคความรู
เพื่อการนำเสนอจากเดิมลงอีกมาก  

3. ผลสรปุจากการประเมนิความพงึพอใจผูใชทีม่ตีอระบบจดัการองคความรู พบวา ผูใชมคีวามพงึพอใจในดานความงาย
ในการใชงานระบบ (Usability Test) มาเปนอันดับ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากซอฟตแวรสำเร็จรูปวิกิพีเดียเชิงความหมายท่ีผูวิจัย
เลือกใชเปนเคร่ืองมือหลักในการพัฒนาสวนนำเสนอองคความรูนั้น มีความยืดหยุนในการทำงานและมีการออกแบบเมนูตางๆ 
เรียบงาย ผูใชสามารถหยิบจับเพื่อใชงานไดงาย พรอมท้ังมีคูมือออนไลนเพื่อแนะนำการใชงานระบบทุกขั้นตอนโดยละเอียด  
(ศิวกร สิริวัฒนานนท, 2551) รวมถึงการออกแบบสวนโมดูลสรางแมแบบที่ผูวิจัยไดพัฒนาเพิ่มเติมข้ึนในงานวิจัยนี้ ไดเนน 
การออกแบบทีเ่รยีบงาย มกีารแจงเตอืนหรอืใหคำอธบิายเมือ่ผูใชกระทำผดิพลาดทกุข้ันตอนเชนเดยีวกนั สวนดานความถกูตอง
และประสิทธิภาพของระบบท่ีสามารถทำงานไดตามความตองการของผูใชระบบ (Function Requirement Test) ซึ่งผูใชมี
ความพึงพอใจในอันดับสุดทาย อาจเน่ืองมาจากการจัดการขอมูลในสวนของการเพิ่มและแกไของคความรูบนวิกีพีเดีย 
เชิงความหมาย จะตองใชวิธีการเพิ่มหรือแกไขโดยการเขียนคำสั่งในลักษณะแมแบบซ่ึงมีความซับซอน หากผูใชไมไดศึกษาคูมือ
การจัดการแมแบบที่เตรียมไวให ก็จะสงผลใหเกิดความผิดพลาด และเกิดความพึงพอใจนอยตามมา  
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ขอเสนอแนะ 
 
ผูวิจัยใหขอเสนอแนะเพื่อการตอยอดงานวิจัยนี้ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นใน 2 ประเด็นไดแก 
1. ควรพัฒนาระบบใหสามารถสรางการเช่ือมตอกับฐานความรูออนโทโลยีไดโดยตรง และมีสวนถายโอนโครงสราง

โหนดออนโทโลยีไปยังระบบฐานขอมูลของวิกิพีเดียเพ่ือใหเกิดการสรางขอมูลความรูแบบอัตโนมัติบนหนาวิกิพีเดีย 
เชิงความหมายไดในทันที ทั้งนี้จะทำใหลดขั้นตอนการจัดเตรียมขอมูลแมแบบลงไป  

2. ควรพัฒนาใหระบบสามารถรองรับการสืบคนองคความรูโดยใชคำสำคัญ (Keywords) ที่หลากหลาย รวมทั้ง
สามารถคนหาคำที่พิมพเฉพาะคำหรือตัวอักษรขึ้นตนหรือเปนสวนหนึ่งใน Keywords ใดๆ ก็ไดตามความตองการของผูใชงาน 

 
 

เอกสารอางอิง  
 

โรงเรียนวัดจอมทอง. 2553. หลักสูตรทองถ่ินดนตรีมังคละ (ฉบับราง). กรุงเทพฯ: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 

ศิริลักษณ สุวรรณวงศ. 2538. ทฤษฎีและเทคนิคการสุมตัวอยาง. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 
ศิวกร สิริวัฒนานนท. 2551. การสรางตนแบบออนโทโลยีนกในประเทศไทยดวยวิกิพีเดีย. วิทยานิพนธวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. 
ศูนยความรูเฉพาะดานวิศวกรรมความรูและวิศวกรรมภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. ม.ป.ป. ระบบสนับสนุน 

การบำรุงรักษาออนโทโลยี อางถึง Seartout [Seartout et al., 1996]. (ออนไลน). แหลงท่ีมา: http://naist.cpe.
ku.ac.th/iknow/report/report2007/six.pdf. (2 มกราคม 2554). 

สมชาย เดือนเพ็ญ. ม.ป.ป. อัจฉริยลักษณเมืองบางขลัง. (ออนไลน). แหลงท่ีมา: http://www.bangkhung.go.th/book%
20teenee%202/72-103.pdf. (2 มกราคม 2554). 
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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมมีเปาหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ของวารสารท่ีรับตีพิมพบทความที่เปน
ประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนท่ีประจักษ 
วาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชนและทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปลี่ยนแปลง 
ในความตระหนักและการรับรูในปญหา และแนวทางแกไขของชุมชน และทองถิ่น โดยมีองคประกอบทางดานงานวิจัยท่ีบงชี้
สภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชนและสังคม เปนงานวิจัยที่มีสวนรวมและไดรับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใช
องคความรูหรือความเช่ียวชาญท่ีทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ ประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลง 
และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม ชุมชน และทองถิ่นใหยั่งยืน 

 
รูปแบบของวารสาร 

• กำหนดออก ปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - มีนาคม ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน - กันยายน 
• บทความท่ีตีพิมพตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ 2 ทานตอบทความ 
 

รูปแบบการเขียนบทความ/บทความวิจัย 
กองบรรณาธิการไดกำหนดระเบียบการสงตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสงตนฉบับสำหรับการตีพิมพลง 

“วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบตนฉบับกอนการตีพิมพ เพื่อใหวารสารมีคุณภาพ
สามารถนำไปใชอางอิงได โดยวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556-มีนาคม พ.ศ.2557  
จะเปนวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม โดยการกำหนดเปาหมายและขอบเขต (Aims & Scope) ที่จะตีพิมพ  
เปนบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่
ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพฒันาสังคมและกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนัก
และการรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน โดยเนื้อหาของบทความควรจะนำเสนอใหเห็นถึงประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

• สภาพการณกอนการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น (ในบทนำ ที่มาของปญหา) 
• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (มีผูแตงรวมเปนภาคเอกชนหรือตัวแทนชุมชน) 
• กระบวนการท่ีทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น (วิธีการทดลอง บทสรุปเชิงเสนอแนะ) 
• ความรูหรือความเช่ียวชาญที่ใชในการทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงนั้น (ทฤษฎีและกรอบแนวคิด) 
• การคาดการณสิ่งที่จะตามมาภายหลังจากการเปล่ียนแปลงไดเกิดขึ้นแลว (ขอเสนอแนะหลังบทสรุป) 
• การประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจากการนำไปใชประโยชน  

และ Citation) 
• แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นใหคงอยูตอไป (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจากการ

นำไปใชประโยชน และ Citation) 
 

 

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม� 
เป�นวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม 
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โดยการเตรียมตนฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 
รูปแบบการพิมพ 
1. ตัวอักษร : Angsana New ชื่อบทความใชตัวขนาด 20 ตัวหนา ชื่อผูเขียนและหัวขอหลักใชอักษรขนาด 18 ตัวหนา 

เนื้อเรื่องใชตัวอักษร 16 ตัวปกติ  
2. การตั้งหนากระดาษ : บนและซาย ขนาด 1.5 นิ้ว ลางและขวา ขนาด 1 นิ้ว 
3. ความยาวของเนื้อหา : ไมเกิน 15 หนา รวมตารางรูปภาพ และเอกสารอางอิง 
 
การเรียงลำดับเนื้อหา (บทความวิจัย) 
1. ชื่อเรื่อง (Title) : ใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของช่ือเร่ืองเทานั้น 

ที่ใชตัวพิมพใหญ (capital letter) นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ 
2. ชื่อผูวิจัย : เฉพาะผูวิจัยหลักใหพิมพดวยตัวหนา โดยระบุสถานที่ทำงานและอีเมล 
3. บทคัดยอ (Abstract) : (ภาษาไทยกอนและตามดวยภาษาอังกฤษ) เปนการสรุปสาระสำคัญ ประเภทวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีดำเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยท่ีกระชับและชัดเจน ระบุตัวเลขสถิติที่สำคัญ ใชภาษารัดกุมเปนประโยค
สมบูรณและเปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ โดยบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมควรเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 
และใหระบุคำสำคัญ (keywords) ไวทายบทคัดยอในแตละภาษาดวย 

4. บทนำ (Introduction) : ใหเขียนอธิบายปญหา วัตถุประสงค และการตรวจสอบเอกสาร 
5. ระเบยีบวธิวีจิยั (Methodology) : อธบิายถงึเครือ่งมอืและอปุกรณทีใ่ชในการทดลองและอธิบายวธิกีารศกึษาทดลอง 
6. ผลการวิจัยและการอภิปราย (Results and Discussions) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดง

การวิจัยถึงผลที่ชัดเจน หากมีตาราง กราฟ หรือรูปภาพใหมีเนื้อหาหรือวิธีการอธิบายประกอบ และการเขียนอภิปรายผล 
การศึกษา เปนการชี้แจงผลการวิจัยวาตรงตามวัตถุประสงค สมมติฐานของการวิจัย สอดคลองหรือไมสอดคลองกับผลการวิจัย
ของผูอืน่ทีม่อียูกอนหรอืไม อยางไร ดวยเหตุผลใด เปรยีบเทยีบหรอืตคีวามเพือ่เนนความสำคัญของงานและสรุปใหเขาใจงายทีส่ดุ 

7. บทสรุปและขอเสนอแนะ (Conclusion and Suggestions) : ใหเขียนสรุปสาระสำคัญของผลงานวิจัยวาเปนไป
ตามวัตถุประสงคหรือไม โดยเนนถึงปญหาหรือขอโตแยงในสาระสำคัญ ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

8. กิตติกรรมประกาศหรือคำขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไมมีก็ได โดยเปนการแสดงความ
ขอบคุณผูชวยเหลือในงานวิจัยแตไมไดเปนผูรวมในงานวิจัย 

9. การอางอิงแบบแทรกปนไปกับเนื้อหา : เนื้อหาบทความใชระบบการอางอิงแบบ นามและป (ชื่อ-นามสกุลผูแตง, 
ปที่พิมพ) ตัวอยาง ....ลมุล รัตตากร (2529) ไดกำหนดคุณสมบัติของ……… 

10. บรรณานุกรม การเขียนบรรณานุกรมใหเรียงเอกสารท่ีใชอางอิงท้ังหมดตามลำดับอักษรตัวแรกของรายการ 
ที่อางอิง โดยเรียงลำดับแบบพจนานุกรม และใหเรียงภาษาไทยข้ึนกอนภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้ 

 10.1 หนังสือ 
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สำนักพิมพ.  
สลีาภรณ บวัสาย. 2549. เศรษฐกจิพอเพยีง รวมเรยีนรู สานขาย ขยายผล. พมิพครัง้ท่ี 1 กรงุเทพมหานคร: อมัรนิทรพริน้ติง้ 

แอนดพับลิชชิ่ง. 
Courtney, T. K. 1965.  Physical Fitness and Dynamic Health. New York: McGrew-Hill Inc. 

 10.2 วารสาร 
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ชื่อเต็มหรือยอก็ได). ปที่ (ฉบับท่ี) : เลขหนาเริ่มตน-เลขหนาสิ้นสุด 
ไพฑูรย สินลารัตน. 2531. การปฏิรูปหลักสูตรมหาวิทยาลัยในประเทศท่ีกำลังพัฒนา. อุดมศึกษา. 13 (34): 14-20. 
Elmastas, M., O. lsildak, I. Turkekal and N. Temar. 2007. Determination of antioxidant activity and antioxidant 

compounds inwild edible mashroom. Food Composition and analysis. 20: 337-345 
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 10.3 วิทยานิพนธ 
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ. ระดับวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ. สถาบันการศึกษา.  

เมืองที่พิมพ. จำนวนหนา 
ยุรีพรรณ แสนใจยา. 2545. แนวทางการพัฒนาไรชาสุวิฬุห อำเภอแมลาว จังหวัดเชียงรายเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร. 

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 108 หนา 
 10.4 เอกสารวิชาการอ่ืนๆ 

ชื่อ สกุล ผูเขียนหรือหนวยงาน. ปที่พิมพ. ชื่อเร่ืองหรือชื่อหนังสือ. ประเภทของเอกสาร. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดพิมพ. 
สถานที่พิมพ.  

คณะกรรมการอำนวยการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตำบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย. 2549. คูมือคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ. 
สำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร 
 10.5 สื่ออิเล็กทรอนิกส 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: ชื่อ website (วัน เดือน ป ที่สืบคนขอมูล)  
วิจารย พานิช. 2554. วิชาการรับใชสังคม. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล : http://www.gotoknow.org/posts/440436  

(27 เมษายน 2556) 
 10.6 รูปแบบการใชภาษาอังกฤษในเน้ือเรื่องภาษาไทย 
  - ชื่อวิทยาศาสตร คำข้ึนตนใหใชอักษรตัวใหญ และใชตัวอักษรเอียง เชน Uglena acus  
  - ชื่อเฉพาะใหขึ้นตนดวยตัวใหญทุกคำ เชน Berdmann, Lemmermann 
  - ภาษาอังกฤษท้ังในและนอกวงเล็บใหใชตัวเล็ก เชน random complete block design 
  - ตัวยอใหใชอักษรตัวใหญทั้งหมด และควรมีคำเต็มบอกไวในการใชครั้งแรก  
   เชน (random complete block design, RCBD) 
11. การสงตนฉบับ ผูเขียนสงตนฉบับที่พิมพตามขอกำหนดของรูปแบบวารสาร จำนวน 3 ชุด พรอมแผน CD บันทึก

ขอมูล สงดวยตนเองหรือทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่กองบรรณาธิการ “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม”  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 เลขที่ 202 ถนนโชตนา ตำบลชางเผือก  
 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 
 และเว็บไซต http://www.research.cmru.ac.th 
12. การอานประเมินบทความตนฉบับ ตนฉบับจะตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จาก

ภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปนผูสรรหา เพื่อรับการประเมิน กรณีมีการแกไข
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะสงผลการอานประเมินคืนผูเขียนใหเพิ่มเติม แกไข หรือพิมพตนฉบับใหมแลวแตกรณี 

13. บทความทีไ่ดรบัการตพีมิพใน “วารสารวิจยัราชภฏัเชยีงใหม” ถอืเปนกรรมสทิธิข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม  
14. ความรับผิดชอบ เนื้อหาบทความที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียน ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาด 

อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ 
 
หมายเหตุ 
1. ขอใหทานผูสงบทความทุกทานทำหนังสือนำสง พรอมทั้งระบุชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท และ E-mail ลงใน

หนังสือนำดวยโดยทางกองบรรณาธิการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม จะไดติดตอกลับไป เพื่อแจงผลการพิจารณา 
2. ในกรณีเปนบทความท่ีสงมาจากบุคคลภายนอก จะมีคาใชจายในการดำเนินการประเมิน และกล่ันกรองบทความ 

จำนวน 3,000 บาท 
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