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บทคัดยอ 

 

 โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการทดสอบวัสดุ

ทางดานวิศวกรรมโยธา โดยมุงหวังท่ีจะนําไปใชประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมโยธา 

และใชเปนโปรแกรมชวยในการรายงานผลการทดสอบใหกับหนวยบริการวิชาการ การทดสอบวัสดุ 

การสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรชุดนี้ เริ่มจากการรวบรวมเนื้อหาและดําเนินการรวบรวมขอมูลการ

ทดสอบ ความถูกตองของเนื้อหาไดรับการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน และความสมบูรณ

ของโปรแกรมถูกตรวจสอบความถูกตองและความงายตอการใชงาน ประเมินผานการจัดอบรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 

  โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นประกอบดวย 3  สวนหลัก คือ สวนท่ี 1 โปรแกรมชวยวิเคราะหและ

รายงานผลการทดสอบ สวนท่ี 2 สวนการเรียนรูผานระบบเว็ปไซต สวนท่ี 3 สวนการเรียนรูผานวิดีโอ

การทดสอบปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร และสวนท่ี 4 สวนการทดสอบความรูความเขาใจ โดยทุกสวน

ไดออกแบบใหสามารถใชประโยชนจากฐานขอมูลรวมกันและสามารถนําไปใชไดท้ังในระบบท่ีเปน

แบบออฟไลนบนคอมพิวเตอรสวนตัวและออนไลนบนระบบเครือขายอินเตอรเน็ต โปรแกรมสวนการ

วิเคราะหเปนการทดสอบปฏิบัติการปฐพีกลศาสตรประกอบดวย 15 การทดสอบ พัฒนาโดยใชภาษา

วิชวลเบสิก 6.0 สามารถรายงานผลไดท้ังรูปคาตัวเลข ตารางและกราฟ ผลการทดสอบถูกจัดเก็บในรูป

ฐานขอมูลผานภาษาเอสคิวแอล ฐานขอมูลจากโปรแกรมวิเคราะหสามารถจัดเก็บโดยผูใชงานใน

โปรแกรมสวนเรียนรูการทดสอบท่ีไดพัฒนาขึ้นผานทางระบบอินเตอรเน็ตได การทดสอบคุณภาพของ

โปรแกรมใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการประเมิน โดยพิจารณาจากหัวขอประเมิน 12 หัวขอ ผล

ของการประเมินไดจากผูเขาอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จํานวน 30 คน พบวามีระดับคะแนนเฉล่ียทุก

ดานการประเมินเทากับ 4.23 จากระบบคะแนน 5 ซึ่งถือวามีคุณภาพอยูในเกณฑดี การทดสอบความ



 ค 

ถูกตองของโปรแกรมพบวาโปรแกรมสามารถรายงานผลไดถูกตองตามผลการทดสอบท่ีมีอยูเดิม จึง

ถือวาโปรแกรมนี้สามารถนําไปใชงานได 
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ABSTRACT 

 

 The aim of this research is to develop a computer program for laboratory testing in civil 

engineering. The purpose of development is applied in civil engineering teaching and learning 

includes help to report laboratory experiment for service testing center. The initial of Laboratory 

program development was investigated literature information and collected laboratory sheet or data 

of testing. The correction of these literatures was verified by three experts. Finally, the application 

was carried out that the complete program is verified by training participant. 

 The developed program composed of four distinct key element including, 1) calculation 

and result report program, 2) instruction program, 3) knowledge video learning and 4) soil 

mechanics examination program. Overall parts are designed to use database together and can used 

include personal computer and internet system. The analytical part composed of 15 sub-programs 

that wrote by visual basic language able to report in form of numeric and graphic results. The 

results of testing are stored with database contacted by SQL language and can upload in server. 

Effectiveness of this application is verified 30 of training participants in 12 topics found that the 

average satisfaction of group was 4.23 of 5 score. This evaluation summarized to good standard and 

capable to use in work. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความสําคัญ และที่มาของปญหา 

 เนื่องจากคอมพิวเตอรเขามีบทบาทในกิจการตางๆ มากมาย ท้ังในแงของ การใชงานในเชิง

พาณิชย การศึกษา รวมท้ังในงานดานวิศวกรรมดวย ซึ่งนับวามีผลตอการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี

ภายในประเทศ และเพ่ือใหทันตอเทคโนโลยีในตางประเทศ โดยจะพบวาในปจจุบัน ซอฟตแวร

ประยุกต หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวาแอปพลิเคช่ัน ท่ีเราใชงานกันอยูเปนสวนใหญ มักจะนําเขาจาก

ตางประเทศ ซึ่งอาจจะมีขอดีในแงของความมีคุณภาพสูงไดรับการยอมรับไปท่ัวโลก แตมีขอดอยคือ มี

ราคาแพง อีกท้ังในหลายๆงานเราสามารถใชไดเพียงบางสวนเทานั้น ทําใหส้ินเปลืองโดยไมจําเปน 

ดังนั้นวิธีท่ีเหมาะสมก็คือ การสรางแอปพลิเคช่ันขึ้นเอง ท้ังนี้เทาท่ีทราบก็คือในหนวยงานตางๆ ก็

กําลังใหความสนใจท่ีจะพัฒนางานท่ีตองรับผิดชอบใหมีความคลองตัวมากขึ้น โดยการนําเอา

ความสามารถของคอมพิวเตอรเขามาเปนเครื่องมือชวยเหลือท้ังในดานความสะดวก ความรวดเร็ว 

และความถูกตอง แกงานของตน  

 ในสวนของงานทางดานวิศวกรรมเปนงานท่ีตองมีความเกี่ยวของกับวัสดุทางวิศวกรรม อัน

เปนปจจัยสําคัญท่ีจะสงผลตอการนําไปใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด ดั้งนั้นถาพิจารณาในแงของ

ความตองการทางดานกลศาสตรทางดานวิศวกรรมแลว นั่นหมายถึง ความสามารถทางดาน ความ

แข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ําหนักไดตามตองการ โดยไมสงผลใหเกิดความเสียหายกับโครงสราง

ตางๆ ท่ีถูกสรางขึ้น ซึ่งในการท่ีจะไดมาซึ่งผลดังกลาว ยอมตองอาศัยคาของคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ

ทางดานวิศวกรรม และในการท่ีจะไดมาซึ่งคุณสมบัติดังกลาว ก็ตองทําการทดสอบคุณสมบัติเฉพาะ

ของวัสดุนั้นๆ แลวจึงนําผลจากการทดสอบซึ่งเปนตัวบงช้ีถงึคาคณุสมบัติตางๆของวัสดุไปพิจารณาใช

งานท่ีเกี่ยวของตอไป 

 สําหรับระบบอินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีท่ีชวยในการส่ือสารและถายทอดความรู ท่ีไร

ขอบเขต สามารถเขาใชงานไดสําหรับบุคคลทุกระดับ ยิ่งในวงการศึกษาดวยแลวถือไดวาเปนแหลง

ความรูท่ีใหญท่ีสุดในโลก ดังนั้น การทําใหบุคคลอ่ืนๆ ไดรับความรูผานทางระบบอินเทอรเน็ต ยอม

เปนเรื่องท่ีมีประโยชนอยางยิ่ง 

 จากเหตุผลดังกลาวแลวขางตน ทําใหคณะผูวิจัยมีแนวคิดท่ีจะสรางส่ือผสมซึ่งรวมท้ัง

โปรแกรมคอมพิวเตอร วีดีโอการทดสอบวัสดุทางดานวิศวกรรมโยธา โปรแกรมทดสอบความรู และ

การแสดงทฤษฎีความรูเกี่ยวกับการทดสอบวัสดุทางดานวิศวกรรมโยธาผานทางระบบอินเตอรเน็ต 

โดยมุงหวังใหท่ีจะนําไปใชสําหรับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา และสําหรับหนวยงานตางๆ

ท่ีเกี่ยวของ ซึ่งเปนการพัฒนาวงการศึกษาไทยท่ีผลิตโดยคนไทยและเพ่ือเปนการลดการนําเขาจาก

ตางประเทศอีกทางหนึ่ง 
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1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการทดสอบวัสดทุางดานวิศวกรรมโยธา 

1.2.2 เพ่ือนําเสนอส่ือวีดีโอการทดสอบทางดานวิศวกรรมโยธา 

1.2.3 เพ่ือสรางส่ือการเรียนรูทางระบบอินเตอรเน็ต 

1.2.4 เพ่ือสรางโปรแกรมทดสอบความรูทางดานการทดสอบวัสดทุางดานวศิวกรรมโยธา 

1.2.5 เพ่ือนําโปรแกรมสวนตางๆมาสรางเปนส่ือผสมสําหรับการทดสอบวัสดุทางดาน

วิศวกรรมโยธา 

1.2.6 เพ่ือประยุกตใชกับการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมโยธา 

1.2.7 เพ่ือเปนตนแบบในการพัฒนาขีดความสามารถในอนาคต 

 

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย 

1.3.1 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร จะใชโปรแกรมภาษา Visual Basic 6 รวมกับ

โปรแกรม Microsoft Access และใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (Numerical Method) ชวยในการ Fit Curve 

โดยสามารถแสดงผลการทดสอบคุณสมบัติทางดานวิศวกรรมของดิน โดยแสดงในรูปของ

ตารางขอมูล  ตารางสรุปผลการคํานวณ รูปกราฟ ซึ่งสามารถจะดูผลลัพธไดท้ังจากทางจอภาพและส่ัง

พิมพทางเครื่องพิมพ และสามารถจะเก็บขอมูลการทดสอบไวในระบบฐานขอมูลเพ่ือการเรียกใชงาน

ในภายหลังได 

1.3.2 โปรแกรมสวนชวยเหลือในการดูทฤษฎีท่ีใชในการทดสอบคุณสมบัติทางดานวิศวกรรม

ของดิน จะอยูในรูปของไฟล HTML สามารถเรียกดูไดโดยใชโปรแกรม Web Browser เชน Nescape 

Communicator หรือ Internet Explorer เปนตน โดยผูท่ีใชโปรแกรมนี้สามารถจะศึกษาดูทฤษฎีการ

ทดสอบ ท้ังสวนท่ีเปนเนื้อหา ตาราง รูปภาพ และสามารถท่ีจะ Download ขอมูลตางๆเปน Lab Sheet 

ได โดยโปแกรมในสวนนี้จะเช่ือมโยงกับโปรมแกรมท่ีเขียนดวยภาษา Visual Basic 6 

1.3.3 โปรแกรมนําเสนอวีดีโอการทดสอบทางดานกลศาสตรของดินในรูปแบบไฟล

คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมภาษา Visual Basic 6 

1.3.4 โปรแกรมทดสอบความรูทางดานวิศวกรรมโยธา โดยอาศัยฐานขอมูล Microsoft 

Access และภาษา SQL 
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1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.4.1 สามารถตรวจสอบความถูกตองของผลการทดสอบจากโปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ี

พัฒนาขึ้น  

1.4.2 สามารถเก็บขอมูลการทดสอบในรูปของฐานขอมูลเพ่ือการเรียกดูภายหลังได 

1.4.3 ตอบสนองตอความตองการในดานความสะดวก  รวดเร็ว  และความถูกตอง ของการ

รายงานผลการทดสอบตอหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานทางดานการทดสอบวัสดุทางดาน

วิศวกรรมได 

1.4.4 สามารถนําไปประกอบการเรียนการสอนในวิชาท่ีเกี่ยวของกับการทดสอบวัสดุ

ทางดานวิศวกรรมใน 2 รายวิชา ไดแก 

- ปฐพีกลศาสตร (Soil Mechanics) 

- ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร (Soil Mechanics Laboratory) 

โดยสามารถท่ีจะนําไปประกอบการเรียนการสอนในระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี ใน

สถานศึกษาตางๆ ได เชน วิทยาลัยเทคนิค  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยท่ัวๆไป เปน

ตน 

1.4.5 เปนฐานขอมูลดานทฤษฎีประกอบการทดสอบวัสดุทางดานวิศวกรรมโยธา ซึ่ง

นักศึกษาหรือผูท่ีมีความสนใจสามารถจะเรียกดูผานทางระบบอินเทอรเน็ตได 

1.4.6 เปนตนแบบในการพัฒนาขีดความสามารถตอไปในอนาคต เชน เพ่ิมขอมูลการทดสอบ

วัสดุ ทางดานวิศวกรรมในรายวิชาอ่ืนๆ  เพ่ิมความสามารถในดานการสรางส่ือการสอนสําเร็จรูป(CAI) 

ประกอบในรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับการทดสอบวัสดุได เปนตน สามารถนําไปใชในรายงานผลการ

ทดลอง เพ่ือใชบริการทางวิชาการในการรับทดสอบวัสดุแกสังคมได 

 

1.5 ขั้นตอนดําเนินการศึกษาวิจัย 

1.5.1 รวบรวมเนื้อหาและทฤษฎีท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร จากการ

สํารวจเอกสารประกอบการทดสอบ (Lab Sheet) จากวิทยาลัยเทคนิค สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

และมหาวิทยาลัยตางๆ, เอกสารท่ีเกี่ยวของ, ตําราท้ังภาษาไทยและอังกฤษ (Thai Book and Text 

Book) รวมท้ังมาตรฐานในการทดสอบตางๆ (ASTM or Code) 

1.5.2 ทดสอบวัสดุทางดานวิศวกรรมของ ดิน ตามรายวิชา ดังตอไปนี ้

ก. การทดสอบการเจาะและเก็บตัวอยางดิน 

ข. การทดสอบหาคาความถวงจําเพาะของดิน 

ค. การทดสอบหาปริมาณความช้ืนในดิน 

ง. การทดสอบหาการซึมผานของน้ําในดิน 

จ. การทดสอบหาขนาดของดนิโดยวิธีผานตะแกรง 
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ฉ. การทดสอบหาขนาดของดนิโดยวิธีไฮโดรมิเตอร 

ช. การทดสอบหาขีดจํากดัสถานะภาพของดนิ 

ซ. การทดสอบการบดอัดดนิแบบมาตรฐาน 

ฌ. การทดสอบการบดอัดดนิแบบสูงกวามาตรฐาน 

ญ. การทดสอบหาความหนาแนนของดินในสนาม 

ฎ. การทดสอบหาคา CBR ของดิน 

ฏ. การทดสอบการยุบและอัดตัวของดิน 

ฐ. การทดสอบการเจาะหยั่งแบบเบา 

ฑ. การทดสอบแรงตานทานแรงเฉือนโดยวิธีแรงเฉือนโดยตรง 

ฒ. การทดสอบแรงอัดของดนิโดยปราศจากแรงดานขาง 

ณ. การทดสอบแรงอัดสามแกน 

1.5.3 จัดทําโปรแกรมสําหรับนําเสนอวิดีโอการทดสอบวัสดุทางดานวิศวกรรมโยธาตาม

รายช่ือการทดสอบในขอท่ี 2 ในรูปแบบไฟลคอมพิวเตอร 

1.5.4 ออกแบบฐานขอมูล โดยใชโปรแกรม Microsoft Access แลว เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ดวยโปรแกรมภาษา Visual Basic 6 เพ่ือใชในการคํานวณและแสดงรูปกราฟท้ังเปนโปรแกรมสงผาน

การเก็บขอมูลไปยังฐานขอมูลท่ีไดสรางไว สุดทายก็เขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML เพ่ือใชในการเก็บ

ทฤษฎีท่ีใชทดสอบวัสดุท้ังหมด ไวใชในการเรียกดูทฤษฎีการทดสอบวัสดุทางดานวิศวกรรม แลว

นําไปไวใน เครื่องแมขาย (Server) สามารถเรียกใชงานไดผานทางอินเทอรเน็ต (Internet) โดยสามารถ

จะเรียกผานทางโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีไดสรางไว ดวยโปรแกรมภาษา Visual Basic 6 

1.5.5 นําขอมูลท่ีไดจากการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมจากหองปฏิบัติการดังกลาวมาทดสอบ

ใชกับโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีพัฒนาขึ้น 

1.5.6 จัดทําโปรแกรมทดสอบความรูดวยโปรแกรมภาษา Visual Basic 6 โดยใชฐานขอมูล 

Microsoft Access 

1.5.7 ปรับปรุงแกไข ในสวนท่ียังบกพรองใหมีความสมบูรณ 

1.5.8 นําโปรแกรมสวนตางๆรวมเปนโปรแกรมส่ือผสมรวมกับระบบอินเทอรเน็ตสําหรับ

การทดสอบวัสดุทางดานวิศวกรรมโยธา 

1.5.9 จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพรเทคโนโลย ี

1.5.10 สรุปผลจากการวิจัยและจัดทํารายงานการวิจัย 

1.5.11 เผยแพรงานวิจัยในการประชุมวิชาการ เพ่ือใหงานวิจัยนี้เปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย 

  



บทที่ 2 

ทฤษฎีสัมพันธและวิวัฒนาการการศึกษา 

 

 การทดสอบทางดานวิศวกรรมโยธาเกี่ยวของกับงานหลายสาขาดวยกัน ไดแก วิศวกรรมปฐพี 

วิศวกรรมชลศาสตร วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมโครงสราง วัสดุวิศวกรรม และ

คอนกรีตเทคโนโลยี ซึ่งงานทางดานวิศวกรรมปฐพีเปนงานท่ีตองมีความเกี่ยวของกับการทดสอบ

ทางดานปฐพีกลศาสตร ซึ่งเปนการหาคุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางดานกําลัง และคุณสมบัติ

ทางดานการยุบอัดตัวของดิน โดยคาคุณสมบัติตางๆเหลานี้มีสวนสําคัญตอการนําไปใชประโยชนใน

ดานออกแบบและกอสรางฐานรากของส่ิงกอสราง, การใชเปนวัสดุแทนท่ีและงานปรับปรุงคุณภาพ

ของดิน, และการกําหนดคุณสมบัติและการควบคุมคุณภาพของงานบดอัด ส่ิงท่ีตองทําความเขาใจอยู

เสมอก็คือ ดินตามธรรมชาติโดยสวนใหญเปนดินตกตะกอนซึ่งมักมีความแปรปรวนอยู เสมอ 

คุณสมบัติตางๆของดินในพ้ืนท่ีเดียวกันแตอยูในช้ันความลึกท่ีแตกตางกันไมมากก็อาจมีคาท่ีแตกตาง

กันได หลักการทางทฤษฎีและสมการจากการทดสอบตางๆท่ีปรากฏอยูในวิชากลศาสตรของดินนั้น

เปนเพียงการประยุกตใหสามารถนําไปใชงานไดจริงในทางปฏิบัติ ดังนั้นการแปรผลคาตางๆท่ีไดจาก

การทดสอบเพ่ือนําไปใชในสมการดังกลาวจะตองตั้งอยูบนความเขาใจและความเหมาะสม จึงเปน

เหตุผลท่ีตองมีการศึกษาและเรียนรูจากการทดสอบในหองปฏิบัติการ ซึ่งถือวาผลลัพธท่ีไดจากการ

ทดสอบมีบทบาทสําคัญสําหรับตอผูปฏิบัติงานทางดานวิศวกรรมปฐพี 

 

2.1 มาตรฐานการทดสอบทางดานวิศวกรรมปฐพี 

 การทดสอบทางดานวิศวกรรม สวนใหญมักอาศัยมาตรฐานการทดสอบซึ่งไดระบุหลักการ

และวิธีปฏิบัติไวใหแลว โดยหนวยงานมาตรฐานการทดสอบท่ีรับผิดชอบในการออกเกณฑมาตรฐาน

ตางๆดังแสดงในตารางท่ี 2.1 สําหรับการทดสอบทางดานปฐพีกลศาสตรนั้นสวนใหญแลวมักอางอิง

มาตรฐานการทดสอบของอเมริกา คือ ASTM (American Society for Testing and Materials) และ 

AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials) ซึ่งไดระบุ

หลักการ ขั้นตอนการทดสอบและเครื่องมือไวใหแลว อาจจะมีบางท่ีการใชเครื่องมือและวิธีการ

ทดสอบในหองปฏิบัติการทดลองของแตละแหงจะมีความแตกตางกัน แตโดยภาพรวมแลวจะตั้งอยู

บนหลักการเดียวกัน  
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ตารางที่ 2.1 หนวยงานมาตรฐานการทดสอบทางดานวิศวกรรม 

ชื่อยอ ชื่อเต็ม มาตรฐาน
ประเทศ 

ASTM 

AASHTO 

AISC 

AISI 

ACI 

AREA 

American Society of Testing and Materials 

American Association of State Highway and Transportation Officials 

American Institute of Steel Construction 

American Iron and Steel Institute 

American Concrete Institute 

American Railway Engineering Association 

อเมริกา 

BS British Standard อังกฤษ 

DIN German Industrial Standard (Deutsche Industrial Norms) เยอรมัน 

CSA Canadian Standards Association แคนาดา 

JIS Japanese Industrials Standards ญี่ปุน 

มอก. 

มยธ. 

ว.ส.ท. 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

มาตรฐานกรมโยธาธิการสําหรับงานกอสราง 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 

ไทย 

 

ตารางที่ 2.2 มาตรฐานการทดสอบทางดานกลศาสตรของดินท่ีใชกันโดยท่ัวไป 

ชื่อการทดสอบ มาตรฐาน 
AASHTO 

มาตรฐาน 
ASTM 

Water Content 
Specific Gravity 
Sieve Analysis 
Hydrometer Analysis 
Liquid Limit 
Plastic Limit 
Shrinkage Limit 
Standard Proctor Compaction 
Modified Proctor Compaction 
Field Density by Sand Cone 
Permeability of Granular Soil 
Consolidation 
Direct Shear (Granular Soil) 
Unconfined Compression 
Triaxial 
AASHTO Soil Classification System 
Unified Soil Classification System 

T – 265 
T – 100 
T – 87, T – 88 
T – 87, T – 88 
T – 89 
T – 90 
T – 92 
T – 99 
T – 180 
T – 191 
T – 215 
T – 216 
T – 236 
T – 208 
T – 234 
M - 143 
- 

D – 2216 
D – 854 
D – 421 
D – 422 
D – 4318 
D – 4318 
D – 427 
D – 698 
D – 1557 
D – 1556 
D – 2434 
D – 2435 
D – 3080 
D – 2166 
D – 2850 
D – 3282 
D – 2487 
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2.2 การทดสอบทางดานปฐพีกลศาสตร 

2.2.1 การทดสอบหาปริมาณความชื้นและหนวยน้ําหนกัของดิน 

มวลดินประกอบดวยสวนท่ีเปนเม็ดดินหรือมวลของแข็ง (Solid) ซึ่งเปนอนุภาคของแร 

(Mineral Particles) และอินทรียสาร โดยอนุภาคมีรูปราง 3 มิติ มีผลทําใหเกิดชองวางระหวางเม็ดดิน 

(Void) ภายในชองวางจะบรรจุดวยมวลของน้ํา (Water) และมวลของอากาศ (Air) ซึ่งจะเรียกวาดินช้ืน

หรือดินเปยก (Wet Soil) บางสภาวะชองวางระหวางเม็ดดินอาจมีเฉพาะมวลของน้ําจะเรียกวาสภาวะ

อ่ิมตัว   (Saturation) หรืออาจมีเฉพาะมวลของอากาศจะเรียกวาอยูในสภาพดินแหง (Dry Soil) การหา

ปริมาณความช้ืนในมวลดิน (Water Content, w) คือ การหาอัตราสวนระหวางมวลหรือน้ําหนักของน้ํา

ตอมวลหรือน้ําหนักของเม็ดดินท่ีมีอยูในมวลดิน 

คาน้ําหนักรวมตอหนวยปริมาตร (Total Unit Weight) เปนคุณสมบัติสําคัญสําหรับการ

คํานวณหาคาหนวยแรงกดทับของช้ันดนิตามธรรมชาติท่ีความลึกตาง ๆ  ซึ่งเปนคาคงตัวท่ีเปนตัวแปร

ในสูตรการคํานวณตาง ๆ  เชน  การคํานวณคาน้ําหนักบรรทุกของฐานราก การคํานวณการทรุดตัว

ของดิน เปนตน การทดสอบหาคาน้ําหนักรวมตอหนวยปริมาตร โดยท่ัวไปจะจํากัดเฉพาะดินเหนียว ท่ี

สามารถตั้งรูปทรงได ตัวอยางท่ีทดสอบตองเปนตัวอยางดินคงสภาพ ซึ่งเปนขอจํากัดท่ีไมสามารถ

ทดสอบกับตัวอยางทราย - กรวดไดเพราะไมสามารถเก็บตัวอยางแบบคงสภาพได  (การเก็บตัวอยาง

ดวยกระบอกบางโดยท่ัวไปถือวาตัวอยางจะถูกรบกวนไปบางแลว) สําหรับเครื่องมือสําหรับทดสอบ 

ดังแสดงในรูปท่ี 2.1 

 
รูปที่ 2.1 เครื่องมือทดสอบหาคาปริมาณความช้ืนและหนวยน้ําหนักของดิน 

 

2.2.2 การทดสอบหาความถวงจําเพาะของดนิ 

ดินตามธรรมชาติ(Natural Soil) จะประกอบดวย   อากาศ   น้ํา และเม็ดดินโดยเม็ดดิน

จะเกิดจากการรวมตัวกันของแรธาตุท่ีแตกตางกันออกไปดังนั้นจึงเปนผลใหดินในแตละพ้ืนท่ีมีความ

ถวงจําเพาะตางกัน   ในขณะท่ีน้ําจะมีความถวงจําเพาะใกลเคียงกันแตก็จะเปล่ียนแปลงไปตาม

อุณหภูมิ    
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ความถวงจําเพาะของดินคืออัตราสวนของน้ําหนักดินตอน้ําหนักของน้ําท่ีมีปริมาตร

เทากับดินในอุณหภูมิหนึ่ง  ซึ่งเปนคุณสมบัติท่ีแสดงใหทราบถึงลักษณะท่ัวไปของดินได    และยัง

สามารถท่ีจะนําคุณสมบัตินี้ไปใช ในการคํานวณคาคุณสมบัติอ่ืนๆ เชนความพรุน  (Porosity)  

อัตราสวนชองวาง (Void Ratio) ของดิน ระดับความอ่ิมตัว (Saturation) ความหนาแนน (Density) เปน

ตน ท้ังยังสามารถนําคาความถวงจําเพาะของเม็ดดินไปใชสําหรับวิเคราะหหาขนาดของเม็ดดินดวยวิธี

ไฮโดรมิเตอรแบบ 151 H ไดดวย โดยท่ัวไปคาความถวงจําเพาะของดินจะมีคาอยูในชวง 2.6 - 2.8 ถาคาต่ํา

กวานี้ก็อาจจะมีพวกอินทรียสารหรือพวกธาตุเบาตางๆปะปนอยู และถาคาสูงกวานี้ก็อาจมีธาตุหนัก

ปะปนอยู สําหรับเครื่องมือสําหรับทดสอบ ดังแสดงในรูปท่ี 2.2 

 
รูปที่ 2.2 เครื่องมือทดสอบหาความถวงจําเพาะของดิน 

 

2.2.3 การทดสอบการเจาะสํารวจดนิ 

การสํารวจดินในงานกอสราง มีความสําคัญในการเปนขอมูลประกอบงานออกแบบ 

และสงผลใหงานกอสรางดําเนินไปดวยความประหยัดและมีความปลอดภัย ขอมูลดินเปนส่ิงท่ีสําคัญ

ในงานทางวิศวกรรมโยธาท่ัวไป  เชน ในกรณีเพ่ือกอสรางใหม ขอมูลดินเปนประโยชนในการเลือก

ชนิดและความลึกฐานราก ประเมินการทรุดตัวฐานราก หาระดับน้ําใตดิน หาแรงดันตอผนังกันดิน  

หาแนวทางแกปญหาละอุปสรรคในงานกอสราง หรือกรณีงานถนน  สนามบิน  พิจารณาเลือกแหลง

วัสดุ  ใชออกแบบเสาเข็มสะพาน  ใชในการวิเคราะห เสถียรภาพความลาด (Slope Stability) เปนตน 

การสํารวจดินจะทําใหทราบถึงสภาพและลักษณะของช้ันดินในบริเวณท่ีตองการทํา

การกอสรางหรือในบริเวณโครงการ โดยการทดสอบหาคาคุณสมบัติของดินซึ่งอาจจะหาไดจากการ

ทดสอบในสนาม(In-situ Test) หรือทดสอบในหองปฏิบัติการ (Laboratory Test) ท้ังยังทําใหสามารถ

คาดคะเนถึงปญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นในระหวางทําการกอสรางไดอีกดวย สําหรับการทดสอบบางอยาง

ตองนําดินไปทดสอบ    หาคาคุณสมบัติในหองปฏิบัติการแตสําหรับการสํารวจในโครงการเพ่ือให

ไดมาซึ่งผลลัพธเพ่ือใช ในการประเมินเบ้ืองตน จะเรียกวา เจาะการสํารวจดิน สําหรับเครื่องมือสําหรับ

ทดสอบ ดังแสดงในรูปท่ี 2.3 และ 2.4 
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รูปที่ 2.3 เครื่องมือทดสอบการเจาะสํารวจดินดวยสวานมือ 

 

 
 

รูปที่ 2.4 เครื่องมือทดสอบการเจาะสํารวจดินดวยเครื่องเจาะแบบฉีดลาง 

 

2.2.4 การทดสอบการเจาะหยั่งแบบเบา 

เครื่องมือทดสอบแบบหยั่งเบา (Kunzelstab) เปนเครื่องมือท่ีใชทดสอบหาคุณสมบัติ

ทางดานการรับน้ําหนักของดินตามธรรมชาติ  และยังสามารถบอกถึงความหนาแนนของดินท่ีไดจาก

การบดอัดดวย  เครื่องมือชนิดนี้จะใชไดดีกับดินทรายหรือดินปนกรวด (Cohesionless Soil ) ถึงแมจะ

มีดนิเหนียว   ( Clay ) หรือดินรวน ( Silt ) ปนอยูบางก็สามารถใชได  การใชเครื่องมือชนิดนี้ตองทราบ

ชนิดของดินท่ีจะทดสอบบาง  โดยวิธีจําแนกชนิดของดินดวยสายตาตามความชํานาญ  การจําแนก

ชนิดของดินจะจําแนกจากตัวอยางดินท่ีไดจากการเก็บตัวอยางดินดวย  Hand Auger  ตรงตําแหนงท่ี

ตองการทดสอบแบบหยั่งเบา  ( Kunzelstab) สําหรับเครื่องมือสําหรับทดสอบ ดังแสดงในรูปท่ี 2.5 
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รูปที่ 2.5 เครื่องมือทดสอบการเจาะหยั่งแบบเบา 

 

2.2.5 การทดสอบหาขนาดของดินโดยวธิีผานตะแกรง 

การกอสรางท่ัวไปดินมักจะเปนสวนประกอบทางวิศวกรรมอยางหนึ่ง ไมวาจะเปนการ

สรางเขื่อน  สนามบิน ถนน แมแตฐานรากอาคารขนาดใหญ แตดินท่ีใชในงานกอสรางไดดีนั้นจะตอง

มีขนาดคละท่ีเหมาะสม  ซึ่งในการหาวาดินมีขนาดความคละกนัอยางไรนั้นจะตองทําการหาขนาดของ

เม็ดดิน โดยดินเม็ดหยาบใชวิธีการรอนผานตะแกรงมาตรฐาน และนําขนาดคละของดินมาใชในการ

จําแนกประเภทของดินตอไป 

การหาขนาดของเม็ดดินโดยวิธีการรอนผานตะแกรงจะใชตะแกรงท่ีมีขนาดชองเปดแตกตาง

กันออกไป  สําหรับเบอรตะแกรงท่ีนิยมใชกันก็คือขนาด 3/8 นิ้ว เบอร 4, 10, 20, 40, 100 และ 200 โดย

เบอรตะเกรงท่ีจะขาดไมไดก็คือ เบอร 4, 100, 200 ซึ่งตะแกรงท่ีมีชองเปดใหญท่ีสุดจะอยูบนและไล

ตามลําดับลงมา ดินหรือหินท่ีเล็กกวาชองเปดของตะแกรงก็จะหลนลงมาในช้ันตอไป ดินท่ีใหญกวา

ชองเปดของตะแกรงก็จะคางอยูบนตะแกรง   แตก็ไมแนเสมอไปเพราะวาตะแกรงนั้นไมสามารถ

แบงแยกความแบน ความยาวได บางครั้งหินหรือดินเม็ดเล็กแตมีความยาวกวาขนาดของตะแกรงก็

สามารถคางอยูบนตะแกรงนั้นได สําหรับเครื่องมือสําหรับทดสอบ ดังแสดงในรูปท่ี 2.6 

 
รูปที่ 2.6 เครื่องมือทดสอบหาขนาดของดินโดยวิธีผานตะแกรง 
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2.2.6 การทดสอบหาขนาดของดินโดยวธิีไฮโดรมิเตอร 

การหาขนาดดินเม็ดละเอียด ดวยการวิเคราะหไฮโดรมิเตอร(Hydrometer Analysis) 

เปนการวิเคราะหขนาดดินท่ีมีเม็ดเล็กกวาตะแกรงเบอร 200 ซึ่งจะตองทดสอบภายใตสมมติฐานท่ีวา

เม็ดดินมีขนาดกลม แต เม็ดดินจริงอาจมีลักษณะแบนท้ังนี้ เพ่ือใหไดผลลัพธจากการคํานวณ การนําผล

การวิเคราะหไปใช จะตองคํานึงถึงความเปนจริงขอนี้ดวย 

การวิเคราะหดวยวิธีนี้จะอาศัยหลักการตกตะกอนของเม็ดดินในน้ํา เม่ือดินเกิดการ

แยกตัวออกในน้ํา เม็ดดินจะเกิดการตกตะกอนดวยความเร็วท่ีตางกัน ซึ่งจะขึ้นอยูกับ รูปราง  ขนาด 

น้ําหนักและ คาความหนืดของน้ํา เพ่ือใหเกิดความงาย จะสมมติวาลักษณะเม็ดดินมีรูปรางทรงกลม

และความเร็วของเม็ดดิน สามารถท่ีจะแสดงไดโดยใชกฎของ Stoke (Stoke’s Law) สําหรับเครื่องมือ

สําหรับทดสอบ ดังแสดงในรูปท่ี 2.7 

 
รูปที่ 2.7 เครื่องมือทดสอบหาขนาดของดินโดยวิธีไฮโดรมิเตอร 

 

2.2.7 การทดสอบหาขีดจํากัดสถานภาพของดนิ 

ขีดจํากัดอัตเตอรเบอรก (Atterberg ′s Limits) หรือ ขีดจํากัดความขนเหลว 

(Consistency ′s Limit) หมายถึงปริมาณน้ําในมวลดินท่ีทําใหสภาพความเหนียวตัวของมวลดิน

เปล่ียนแปลงไป สถานภาพของมวลดินแบงออกเปน 5 สถานภาพ    โดยจุดแบงแตละสถานะภาพ

เรียกวา ขีดจํากัด (Limit) ดังนี้ 

(1) Cohesion Limit คือ ปริมาณน้ําในมวลดินท่ีทําใหเศษดินเริ่มมีการยึดเกาะเขาดวยกัน 

(2) Sticky Limit คือ ปริมาณน้ําในมวลดินท่ีทําใหมวลดินเริ่มมีการยึดเกาะกบัผิวของโลหะ 

(3) ขีดจํากัดเหลว (Liquid Limit, L.L.) หมายถึง ปริมาณความช้ืนท่ีนอยท่ีสุดในดินท่ี

ทําใหดินสามารถไหลตัวไดดวยน้ําหนักของตัวเองหรือถาพิจารณาจากกราฟแสดง

สถานะภาพของดินก็จะเปนขีดจํากัด ท่ีเปล่ียนจากของเหลว เปน พลาสติก 

สามารถหาคาไดกับดินท่ีมีความเช่ือมแนน  
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(4) ขีดจํากัดพลาสติก (Plastic Limit, P.L.) หมายถึง ปริมาณความช้ืนท่ีนอยท่ีสุดใน

ดินท่ีทําใหดินมีสภาพเหนียวหนืดมากขึ้น จะมีปริมาณความช้ืนในดิน นอยกวา

ขีดจํากัดเหลวหรือถาพิจารณาจากกราฟแสดงสถานภาพของดินก็คือขีดท่ีดิน

เปล่ียนจากสภาพ พลาสติก เปน กึ่งของแข็ง 

(5) ขีดจํากัดการหดตัว (Shrinkage Limit, S.L.) หมายถึง ปริมาณน้ํามากท่ีสุดในมวล

ดินท่ีไมทําใหปริมาตรท้ังหมดของมวลดินเปล่ียนแปลง ในท่ีนี้ก็คือ ปริมาตรของ

ดินแหงซึ่งเม็ดดินจะอยูชิดกัน แมจะลดปริมาณน้ําจากขีดจํากัดการหดตัวและ

สูญเสียความช้ืนไปอีกก็ตาม ก็ไมทําใหปริมาตรมวลดินเปล่ียนแปลงไป ทําใหดิน

เริ่มมีความแข็งแรงขึ้น    ซึ่งความช้ืนในดินนี้จะนอยกวาขีดจํากัดพลาสติก   หรือ

ถาพิจารณาจากกราฟแสดงสถานภาพของดิน    ก็จะเปนขีดจํากัดท่ีดินเปล่ียนจาก 

สภาพกึ่งของแข็งเปนของแข็ง  คาขีดจํากัดหดตัวtนี้เปนคาท่ีบอกถึงสภาพการหด

ตัวหลังจากดินสูญเสียความช้ืนไปวามีการหดตัวมากนอยเพียงใด 

ตอมาไดมีการนําคาขีดจํากดัมาประยุกต  ซึ่งในปจจุบันทางดานวิศวกรรมโยธาจะใชกัน

อยู 3 ขีดจํากัด คือ ขีดจํากัดการไหลตัว (Liquid Limit) ขีดจํากัดพลาสติก (Plastic Limit) และขีดจํากัด

การหดตัว (Shrinkage Limit) ซึ่งคาขีดจํากัดเหลวและขีดจํากัดการออนตัว จะใชพิจารณาในการ

จําแนกดิน (Soils Classification) สภาพกําลังของดิน ประมาณการทรุดตัวของดินแบบอัดตัวคายน้ํา 

(Consolidation) และประมาณความหนาแนนสูงสุดจากการบดอัดดินได (Compaction) สวนคา

ขีดจํากัดการหดตัวจะใชพิจารณาการเปล่ียนแปลงปริมาตรของดินจากปริมาณความช้ืนท่ีมีอยูในดินท่ี

มีการเปล่ียนแปลงไป สําหรับเครื่องมือสําหรับทดสอบ ดังแสดงในรูปท่ี 2.8 

 
รูปที่ 2.8 เครื่องมือทดสอบหาขีดจํากัดสถานภาพของดิน 

 

2.2.8 การทดสอบการซึมผานของน้ําในดิน 

คาสัมประสิทธ์ิความซึมผานไดของดินเปนคุณสมบัติอยางหนึ่งของดินในดานการยอม

ใหน้ําไหลผานมวลดิน ถาน้ําไหลผานมวลดินไดงายคาสัมประสิทธ์ิจะมีมาก นั่นคือดินจะมีชองวางมาก 
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หรือดินอยูในสภาพหลวม และถาคาสัมประสิทธ์ิมีคานอยเทาใดก็แสดงวาดินนั้นมีความหนาแนนมาก 

ดังนั้นคาสัมประสิทธ์ิของการซึมไดนี้สามารถวัดความหนาแนนของดินไดอีกวิธีหนึ่ง 

ในการคํานวณคาสัมประสิทธ์ิความซึมผานไดของดิน จะใชความสัมพันธจากสมการ

ของดารซ ีเปนทฤษฎีพ้ืนฐานในการทดสอบ โดยผูคนพบทฤษฎีนี้คือ ดารซี (Darcy) ไดพบวาอัตราการ

ไหลของน้ําผานทราย จะเปนสัดสวนโดยตรงกับความลาดชันทางชลศาสตร (Hydraulic Gradient)      

การทดสอบในหองปฏิบัติการจะมีอยู 2 วิธีการ คือ การทดสอบแบบความดันคงท่ี 

สําหรับทดสอบกับดินเม็ดหยาบ และการทดสอบแบบความดันเปล่ียน สําหรับทดสอบกับดินเม็ด

ละเอียด ถาหากสภาพดินท่ีแตกตางกันหลายช้ันก็สามารถจะหาคาสัมประสิทธ์ิการซึมผานของน้ําโดย

การนําคาดังกลาวของแตละช้ันมาใชในการแทนคาสมการซึ่งพิจารณาได 2 ทิศทางคือ ทิศทางตั้งฉาก

กับช้ันดินและทิศทางขนานกับช้ันดิน นอกจากนี้แลวยังสามารถหาคาสัมประสิทธ์ิการซึมผานของน้ํา

ไดจากการทดสอบในสนามอีกดวย สําหรับเครื่องมือสําหรับทดสอบ ดังแสดงในรูปท่ี 2.9 

 
รูปที่ 2.9 เครื่องมือทดสอบการซึมผานของน้ําในดิน 

 

2.2.9 การทดสอบการบดอดัดนิ 

การบดอัดดินคือ การปรับปรุงคุณภาพดินโดยการประยุกตใชพลังงานเชิงกล ซึ่งเปน

การปรับปรุงคุณภาพดินปริมาณความช้ืนท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด สําหรับดินท่ีไมมีความเช่ือมแนน     

(Cohesion less Soil) จะปรับปรุงคุณภาพดวยวิธีการบดอัดโดยอาศัยการส่ันสะเทือนและสําหรับดิน

เม็ดละเอียด (Cohesive Soil) สามารถทดสอบการบดอัดดินไดในหองปฏิบัติการ โดยวิธีของ Proctor 

แตถาเปนในสนามสามารถเลือกใชเครื่องจักรบดอัดชนิดตางๆกัน โดยพิจารณาความเหมาะสมตาม

ชนิดของดิน  

พ้ืนฐานการบดอัดดินท่ีมีความเช่ือมแนน ไดถูกสรางความสัมพันธขึ้นโดย R.R. Proctor 

ในป 1930 โดยเริ่มตนเม่ือมีการสรางเขื่อนเพ่ือกักเก็บน้ําใน Los Angeles และเขาไดพัฒนาหลักการบด

อัดดินโดยตีพิมพในหนังสือ Engineering New-Record (Proctor, 1933) แลวนําวิธีการทดสอบนี้ไปใช

ในหองปฏิบัติการ   โดยเรียกวิธีการดังกลาววา   Proctor Test (Compaction Test) ซึ่งมีวิธีการทดสอบ 
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2 แบบคือ การบดอัดแบบมาตรฐาน (Standard Proctor Test) และการบดอัดแบบสูงกวามาตรฐาน 

(Modified Proctor Test) สําหรับเครื่องมือสําหรับทดสอบ ดังแสดงในรูปท่ี 2.10 

 
รูปที่ 2.10 เครื่องมือทดสอบการบดอัดดิน 

 

2.2.10 การทดสอบหาคา ซี.บี.อาร. ของดิน 

การทดสอบ California Bearing Ratio หรือเรียกส้ัน ๆ วา การทดสอบ C.B.R เปนการ

ทดสอบเพ่ือหากําลังรับน้ําหนักของดินท่ีบดอัดแลว สําหรับช้ันคันทาง (Sub grade) ช้ันรองพ้ืนทาง 

(Sub base) และช้ันพ้ืนทาง (Base) โดยในแบบกอสรางท่ัวไปจะกําหนดความหนาแนนของช้ันดินท่ีจะ

บดอัดในแตละช้ันเปน % C.B.R. โดยถา % C.B.R. ท่ีถูกกําหนดมีคามากเทาใดก็แสดงวาช้ันดินนั้น

ตองบดอัดใหแนนมากขึ้นตามไปดวยการทดสอบ  C.B.R. เปนการหาคาความตานทานแรงเฉือนของ

ดินหรือหินคลุกท่ีบดอัดแลว โดยคาท่ีไดจากการทดสอบจะอยูในรูปของหนวยแรงตานทานของ

ตัวอยางดินทดสอบท่ีบดอัด (Test Unit Load) ตอหนวยน้ําหนักมาตรฐานของหินคลุกบดอัด 

(Standard Unit Load) ในระดับความลึกหรือระยะจมของแทงกด (Penetration Piston) ท่ีเทากัน แลว

เปรียบเทียบออกมาเปนเปอรเซ็นต  

การทดสอบ  C.B.R. เปนวิธีการหากําลังรับน้ําหนักของดินบดอัดแนน ดวยการใชแทง

กด          (Penetration Piston) ขนาดพ้ืนท่ีหนาตัด 3 ตารางนิ้ว กดลงบนตัวอยางดินดวยความเร็ว 0.05 

นิ้วตอนาที (1.25 มิลิเมตรตอนาที) แลวนําคาท่ีไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานท่ีไดจากการทดสอบ

กับวัสดุหินคลุกบดอัดแนน บนพ้ืนฐานการทดสอบท่ีเหมือนกัน โดยคาหนวยน้ําหนักมาตรฐาน 

(Standard Unit Load) ไดถูกกําหนดเปนคามาตรฐานโดย California Division of Highway สําหรับ

เครื่องมือสําหรับทดสอบ ดังแสดงในรูปท่ี 2.11 
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รูปที่ 2.11 เครื่องมือทดสอบหาคา ซ.ีบี.อาร.ของดิน 

 

2.2.11 การทดสอบหาความหนาแนนของดินในสนาม 

การทดสอบหาความหนาแนนแหงของดินในสนาม คือ การหาคาความหนาแนนเปยก

และปริมาณความช้ืนเปยกในบริเวณท่ีบดอัดดวยเครื่องจักรเสร็จเรียบรอยแลวนํามาหาคาความ

หนาแนนแหงเปรียบเทียบกับความหนาแนนแหงท่ีของดินท่ีไดจากในหองปฏิบัติการในรูปของ

เปอรเซ็นตการบดอัดหรือคาการบดอัดสัมพัทธ  

การทดสอบหาคาความหนาแนนของดินในสนาม (Field Density) จะมีอยูดวยกัน 3 วิธี คือ  

(1) Sand Cone Method   วิธีนี้อาศัยทรายชวยในการหาปริมาตรของหลุมโดยทรายท่ีใช

คือ ทราย Ottawa Sand ซึ่งขนาดของเม็ดทรายจะมีลักษณะกลมและมีขนาดเทา ๆ 

กัน (Uniform) หรือจะใชทรายท่ีรอนผานตะแกรงเบอร 20 คางตะแกรงเบอร 30 ก็

ได เพ่ือท่ีจะใหผลของความหนาแนนท่ีเทากันโดยตลอด และไมเกิดการแยกตัวของ

เม็ดหยาบและเม็ดเล็ก (Segregation) ขณะทําการทดสอบ  

(2) Rubber Balloon Method วิธีนี้ใชน้ําชวยในการหาปริมาตรของหลุม ซึ่งสะดวกและ

รวดเร็วกวาวิธีแรก ในการทดสอบตองอาศัยลมจากลูกบอลบีบอัดลงไปตรง

สวนบนของผิวน้ําในหลอดแกวของเครื่องมือเพ่ือทําใหน้ําในหลอดแกวถูกดัน

ออกไปในลูกโปงยาง และไหลลงไปในหลุมทดสอบท่ีขุดเอาไวใต Base Plate ลมท่ี

อัดลงไปนี้มีสวนชวยใหน้ําในลูกโปงยางอัดแนบสนิทกับกนหลุม ทําใหไดคา

ปริมาตรของหลุมท่ีถูกตองและแมนยํายิ่งขึ้น 

(3) Nuclear   Method  วิธีนิวเคลียร เปนการหาคาความหนาแนนของดินและปริมาณ

ความช้ืนของดินบดอัดแนน  หาความหนาแนนเปยกของดิน  โดยใชรังสีแกมมา 

(Gamma  Ray) สงผานดินท่ีตองการ  กอนท่ีจะไปเขาเครื่องรับรังสี   ถารังสี

สะทอนกลับไปเครื่องรับมาก  แสดงวาดินมีความหนาแนนสูง สวนการหาปริมาณ
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ความช้ืนโดยใชนิวตรอน (Neutron) สงผานเขาไปในดินและสะทอนไปยังเครื่องรับ  

อนุภาคของนิวตรอนจะไปชนกับอะตอมของไฮโดรเจนซึ่งเปนองคประกอบของ

น้ํา  ถานิวตรอนสะทอนกลับเขาเครื่องรับชาแสดงวาปริมาณน้ําในมวลดินมีมาก   

วิธีนี้จะสะดวกและรวดเร็วใหผลเปนท่ีนาพอใจ  แตส้ินเปลืองคาใชจายสูง 

สําหรับเครื่องมือสําหรับทดสอบแบบกรวยทราย ดังแสดงในรูปท่ี 2.12 

 
รูปที่ 2.12 เครื่องมือทดสอบหาความหนาแนนของดนิในสนามแบบกรวยทราย 

 

2.2.12 การทดสอบการยุบอัดตวัคายน้ํา 

การยุบอัดตัวคายน้ํา  (Consolidation)  เปนลักษณะการทรุดตัวของดินแบบหนึ่งเม่ือมี

แรงกดหรือน้ําหนักมากระทํา จะเกิดขึ้นกับดินดินท่ีมีความเช่ือมแนน (Cohesive  Soil) เชน  ดิน

เหนียว (Clay) ซึ่งเปนการยุบตัวแบบชา ๆ และใชระยะเวลานาน  ในหลักของการทดสอบ จะนํา

น้ําหนักมากดทับบนตัวอยางดิน แลวท้ิงไวและวัดระยะการยุบตัวของตัวอยางดินตามระยะเวลาท่ี

กําหนด แลวนําคาตาง ๆ ท่ีไดจากการทดสอบไปเขียนกราฟหาความสัมพันธตอไป สวนคาหรือผลการ

ทดสอบท่ีไดจากการทดสอบนี้ สามารถนําไปประมาณคาการทรุดตัวไดถูกตองมากนอยเพียงใดก็จะ

ขึ้นอยูกับสภาพตัวอยางดิน ความละเอียดในการทดสอบ และการพิจารณาตอผลท่ีไดกอนนําไปใช  

เปนตน  เนื่องจากสภาพการทดสอบของตัวอยางดินจะไมเหมือนกับสภาพช้ันดินท่ีอยูในธรรมชาติจริง  

และอุปกรณทดสอบก็มีขอจํากัดอยูหลายอยาง ท่ีไมอาจเลียนแบบสภาพช้ันดินจริงในธรรมชาติไดจึง

ตองมีการพิจารณาผลท่ีไดอยางรอบคอบกอนนําไปใชตอไป 

การยุบอัดตัวคายน้ํา (Consolidation) เปนลักษณะท่ีดินเม่ืออยูภายใตแรงกดท่ีเพ่ิมขึ้น

จํานวนหนึ่งแรงกดท่ีเพ่ิมขึ้นนี้น้ําท่ีอยูในเนื้อดิน (Pores) จะรับไวท้ังหมดในชวงระยะเวลาแรก และ

ระยะเวลาตอมา น้ําจะเริ่มไหลออกจากดินทําใหเกิดชองวางในเนื้อดิน และเนื้อดินจะรับแรงกดแทนน้ํา

ท่ีไหลออกไป เนื้อดินจึงเคล่ือนตัวชิดกัน จึงทําใหดินยุบตัวลง จากสมมุติฐานการยุบอัดตัว อาจแบง

สภาพการยุบอัดตัว ออกไดเปน 2 ลักษณะคือ 
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(1) Primary Consolidation เปนการยุบตัวเนื่องจากน้ําในดินไหลออกไป ทําใหดินรับ

แรงกดแทนน้ําจึงทําใหเนื้อดินเคล่ือนตัวชิดกันแทนชองวางท่ีน้ําไหลออก การ

ยุบตัวลักษณะนี้จะเปนแบบ    Plastic Deformation 

(2) Secondary Compression จะเกิดหลัง Primary Consolidation อาจเกิดขึ้นจากเนื้อ

ดินจัดเรียงตัวกันเองใหแนนขึ้น จึงทําใหดินเกิดการยุบตัวลงอีกครั้ง 

สําหรับเครื่องมือสําหรับทดสอบ ดังแสดงในรูปท่ี 2.13 

 
รูปที่ 2.13 เครื่องมือทดสอบการยุบตวัคายน้ํา 

 

2.2.13 การทดสอบแรงตานทานแรงเฉือนโดยวธิีแรงเฉือนโดยตรง 

การทดสอบแรงเฉือนโดยตรง เปนการทดสอบหาแรงเฉือนของเนื้อวัสดุท้ังทรายและ

ดินเหนียว รวมท้ังหินผุบางชนิด วิธีการทดสอบเปนวิธีท่ีปฏิบัติไดงาย สามารถทดสอบตัวอยางดินได

ตั้งแตขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.5 นิ้ว (63.50 ม.ม.) ขนาด 6 ซม. ×  6 ซม. จนถึงขนาด 30 ซม. ×  30 

ซม. ท่ีออกแบบเครื่องมือเปนพิเศษ การทดสอบแรงเฉือนแบบโดยตรง ไดนิยมใชในสมัยแรกๆ ตอมามี

การพัฒนาการทดสอบอ่ืนๆ ท่ีดีกวา เชน การทดสอบแรงอัดสามแกน การทดสอบแรงเฉือนโดยตรงจงึ

มีความสําคัญลดลงไปตามลักษณะเครื่องมือการทดสอบแบบนี้จะถูกบังคับใหวิบัติในระนาบท่ีกําหนด 

โดยปกติจะเปนแนวนอนประมาณครึ่งหนึ่งของความสูงตัวอยาง ซึ่งในความเปนจริง การวิบัติของดิน

จะไมเกิดขึ้นตามระนาบท่ีกําหนด ยกเวนในบางกรณี ในบางสวนของแนววิบัติ การวิบัติจะคลายการ

วิบัติของการทดสอบแรงเฉือนโดยตรง 
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การทดสอบ Direct Shear Test สามารถแบงออกได 3 แบบคือ  

(1) Unconsolidated – Undrained  Test  (Quick  Test)  เปนลักษณะการทดสอบ

แบบไมใหตัวอยางดินยุบอัดตัวคายน้ําออกไป  (Unconsolidated) เนื่องจากหนวย

แรงกดท่ีเกิดจากการใสน้ําหนัก Pn ทับลงบนตัวอยางดิน ก็คือ ไมใหดินมีโอกาสได 

Consolidated น้ําออกไป (โดยสังเกตจากเข็มของ  Vertical  Dial Gauge  ยังไมหยุด

การเคล่ือนท่ีแตจะเคล่ือนท่ีแบบชามาก)  โดยจะทดสอบทันที และอีกลักษณะหนึ่ง

ควบคูกันไปคือ  ในขณะทดสอบ  จะไมใหน้ําในตัวอยางดินระบายออกไป  

(Undrained) โดยจะปดทางท่ีน้ําจะสามารถระบายออกไปไดท้ังหมดและดําเนินการ

เฉือน จนกระท่ังตัวอยางดินวิบัติซึ่งการทดสอบแบบ  UU- Test  ก็เปรียบเสมือน

กับดิน  ในธรรมชาติถูกแรงกดจํานวนหนึ่งกระทําทันที   โดยดินยังไมมีโอกาส  

Consolidated และ Drained น้ําออกไป  การทดสอบแบบนี้สามารถทดสอบได

รวดเร็วกวา 2 แบบหลังมาก 

(2) Consolidated – Undrained  Test (Consolidation Quick Test) เปนลักษณะการ

ทดสอบแบบยอมใหตัวอยางดินยุบอัดตัวคายน้ํ าออกไปได   (Consolidated) 

เนื่องจากหนวยแรงกดเหมือนขอ 1  ก็คือ น้ําหนัก Pn กดคางไวจนกระท่ังตัวอยาง

ดินส้ินสุดการยุบตัว (โดยสังเกตจากเข็มของ  Vertical  Dial Gauge  หยุดการ

เคล่ือนท่ี)  ซึ่งจะใชเวลาคอนขางนานและเม่ือตัวอยางดินส้ินสุดการยุบตัวแลวจึง

จะเริ่ม   ทําการ เฉือน ตอไปโดยไมใหน้ําในตัวอยางดินระบายออกไปได 

(Undrained) โดยจะปดทางระบายของน้ําท้ังหมดและดําเนินการ Shear  จนกระท่ัง

ตัวอยางดินเกิดการวิบัติ 

(3) Consolidated – Drained  Test (Slow Test) เปนลักษณะการทดสอบแบบยอมให

ตัวอยางดินยุบอัดตัวคายน้ําออกไปได (Consolidated) เนื่องจากหนวยแรงกด

เหมือนขอ 2และเม่ือตัวอยางดินส้ินสุดการยุบตัวแลวจึงจะเริ่มทําการเฉือนตอไป

โดยยอมใหน้ําในตัวอยางดินระบายออกไปได   (Drained) โดยจะเปดทางระบายน้ํา

ท้ังหมดไว  ซึ่งในขณะเฉือนอยูนั้นตัวอยางดินก็ยังคง Consolidated และ Drained 

น้ําออกไดตลอดเวลาทําใหการทดสอบแบบนี้ตองใหแรงกับตัวอยางดินแบบชา

มากอยูตลอดเวลา  จึงทําใหตองใชเวลาอยางชามากในการทดสอบจนกระท่ัง

ตัวอยางดินวิบัติ 

สําหรับเครื่องมือสําหรับทดสอบ ดังแสดงในรูปท่ี 2.14 
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รูปที่ 2.14 เครื่องมือทดสอบแรงตานแรงเฉือนโดยวิธีแรงเฉอืนโดยตรง 

 

2.2.14 การทดสอบแรงอดัของดนิโดยปราศจากแรงดานขาง 

การทดสอบแทงตัวอยางดินชนิด  Cohesive Soil โดยปราศจากแรงดันดานขางท่ีกระทํา

ตอแทงตัวอยางดนิ โดยใชเครื่องกดทดสอบแบบธรรมดา (Compression Machine) ไดถูกมาทดสอบมา

นานแลวและตอมาก็เปนท่ียอมรับกันวา การท่ีนําแทงตัวอยางดินมาทดสอบแบบนี้สามารถท่ีจะหา

ความตานทานตอแรงเฉือนของดินได 

การทดสอบแรงเฉือนของดินแบบไมมีแรงดันดานขาง (Unconfined  Compression   

Test ) เปนการหากําลังตานทานตอแรงกดสูงสุดของเนื้อดิน   ท่ีสามารถทดสอบไดรวดเร็วและ

คาใชจายไมสูงนัก  ซึ่งในการทดสอบจะกระทําโดยใหแรงกดกับแทงตัวอยางดิน  จนกระท่ังแทง

ตัวอยางดินวิบัติ  แลวนําคาความเคน (Stress) และความเครียด (Strain) ไปเขียนกราฟเพ่ือหาคาความ

เคนสูงสุด ซึ่งความเคนท่ีไดนี้จะเรียกวา Unconfined  Compression Strength (qu) ซึ่งตัวอยางดินท่ีใช

ทดสอบ   จะตองเปนตัวอยางดินท่ีมีความเช่ือมแนนท่ีสามารถปนเปนรูปได การรับแรงของดินแบบมี

ความเช่ือมแนน  จะเปนไปในลักษณะใชแรงยึดเหนียวระหวางเม็ดดิน (Cohesion )ในการรับแรงเปน

สวนใหญ  ถาดินมีความเช่ือมแนนนอยถึงปานกลาง  เชนพวก  Sandy  Silt , Sandy  Clay หรือ Silt  

เปนตน การรับแรงจะเปนในลักษณะใชท้ังแรงยึดเหนียวและแรงเสียดทาน (Friction) ระหวางเม็ด

ชวยกันรับแรงตางๆ ท่ีเกิดขึ้น  และถาดินมีความเช่ือมแนนมาก  เชน Clay  ก็จะใชแรงยึดเหนียวในการ

รับแรงไวท้ังหมด  ซึ่งแรงตางๆ ท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้จะเรียกรวมกันวา  กําลังรับแรงเฉือนของดิน 

(Shear  Strength) และตัวอยางดินท่ีใชทดสอบนี้  จะไมมีการระบายน้ําออกจากตัวอยางดินทดสอบ

เสร็จกอนท่ีตัวอยางดินจะระบายน้ําออกไดทันจึงเปนการทดสอบดินแบบ  Undrained  และคากําลังรับ

แรงเฉือนของดินท่ีไดเปนแบบแรงรวม (Total  Stress) สําหรับเครื่องมือสําหรับทดสอบ ดังแสดงใน

รูปท่ี 2.15 
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รูปที่ 2.15 เครื่องมือทดสอบแรงอัดของดินโดยปราศจากแรงดานขาง 

 

2.2.15 การทดสอบการทดสอบแรงอดัแบบสามแกน 

มวลดินในระดับตางๆใตผิวดิน ยอมจะมีแรงดันอันเกิดจากน้ําหนักของดินเองโดยรอบซึ่ง

เรียกวา “Geostatic Stress” และเม่ือมีแรงกระทําหรือน้ําหนักภายนอกกระทําเพ่ิมเติมอันจะเปนสาเหตุให

เกิดการเคล่ือนพังของมวลดินขึ้นภายหลัง หนวยของแรงสวนนี้เราอาจจะเรียกวา “Applied Stress” ซึ่ง

อาจเกิดจากน้ําหนักของอาคารท่ีถายลงบนฐานรากหรือ น้ําหนักของเขื่อนดินลงบนผิวดิน เม่ือมี Applied 

Stress นี้มากเกินไปจนเกินกําลังท่ีมวลดินจะรับไหวก็จะเกิดการเคล่ือนพัง 

หลักการหาคาพารามิเตอรกําลังตานทานแรงเฉือน (Soil Strength Parameter) ของการ

ทดสอบแรงอัดแบบสามแกน (Triaxial Test) มีความแตกตางจากการทดสอบแรงเฉือนแบบตรง 

(Direct Shear Test) ดังนี้ คือ การทดสอบแรงอัดแบบสามแกนจะมีแรงดันตั้งฉากกับผิวของตัวอยาง

ดินเทานั้น โดยท่ีสวนมากแรงดันดานขาง จะรักษาไวคงท่ี แลวเพ่ิมแรงดันดานบนจนกระท่ังตัวอยางดิน

เกิดการเคล่ือนพังขึ้น ระนาบหรือแนวการเคล่ือนพังของตัวอยางเปนไปโดยธรรมชาติ ไมไดกําหนดไว

ลวงหนาดังเชนท่ีเกิดขึ้นในการทดสอบแรงเฉือนแบบตรง การควบคุมการไหลถายเทน้ําภายใน

ตัวอยางดินทําไดสมบูรณ โดยอาศัยวาลวควบคุมการไหลของน้ํา(Drainage Value) และ อุปกรณวักการ

เปล่ียนแปลงปริมาตร(Volume Change Indicator) 

การทดสอบแรงอัดแบบสามแกน อาจแบงออกเปน 2 ขั้นตอนใหญๆ คือ 

(1) Consolidation State  หลังจากเตรียมตัวอยางดินในสภาพท่ีตองการแลว ตังอยาง

ดินจะถูกบีบอัดโดยรอบทุกๆดาน ดวยแรงดันน้ําท่ีเทาๆกัน เรียกวาConfining 

Pressure หรือ Consolidation Pressure ภายใตแรงดันนี้ก็เปรียบเสมือนเรานํา

ตัวอยางดินขาสูสภาพความดัน ถายิ่งลึกมากๆก็จะตองมี Confining Pressure มาก 

ภายหลังจากนั้นอาจจะมีการปลอยใหน้ําภายในตัวอยางดินไหลออกจนสูสภาพ

สมดุลตามทฤษฎี Consolidation และดินหดตัวจนมีสภาพท่ีเคยเปนกอนการเก็บ

ตัวอยางดินมาทดสอบ 
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(2) Shearing State ภายหลังการ Consolidation แลว ความดันดานบน (บางกรณีอาจจะเปน

การลดแรงดันดานขางก็ได) จะคอยๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนตัวอยางดินถูกเพ่ิม

น้ําหนักหรือแรงภายนอกกระทํา แรงดันนี้จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนตัวอยางดินทานไวไม

ไหวก็จะเกิดการพังขึ้นได ซึ่งจะปรากฏเปน Failure Plane ใหเห็นบนตัวอยางดิน 

ถาเราพิจารณาสภาพแรงดันดินในขณะท่ีเกิดการเคล่ือนพัง จะเห็นวา แรงดันท้ังหมด

เปนแรงดันหลัก  “Principal Stress”  หนวยแรงดันท่ีมีคามาก (แนวดิ่ง) เรียกวา Major Principal Stress 

(σ1) และหนวยแรงดันท่ีมีคานอยกวา (แนวราบ) เรียกวา Minor Principal Stress (σ3) หนวยแรง ท้ัง

สองคานี้สามารถนํามาวาดวงกลมมอร (Mohr , s Circle) ได  และถาตัวอยางดินเหมือนกัน ถูกทําการ

ทดลองโดยเปล่ียนคาของσ3 ใหแตกตางกันไป ผลท่ีไดคือจะไดวงกลมมอรหลายวง ซึ่งเม่ือลากเสน

สัมผัสวงกลมมอรเหลานี้ จะไดเปนเสนตรงท่ีเรียกวา Mohr , s Coulomb Envelope ซึ่งแสดงคุณสมบัติ

ทางดานความแข็งแรงของมวลดินนั้น เชนเดียวกับการทดสอบแรงเฉือนโดยตรง (Direct Shear Test) 

โดยพารามิเตอรกําลัง (Strength Parameter) มีสองคา คือ จุดตัดแกนตั้งเรียกวา Cohesion (c) และความ

ลาดชันคือ Tan φ สําหรับเครื่องมือสําหรับทดสอบ ดังแสดงในรูปท่ี 2.16 

 
รูปที่ 2.16 เครื่องมือทดสอบแรงอัดแบบสามแกน 

 

2.3 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุของวิชวลเบสิก 

การพัฒนาและเขียนโปรแกรมดวยวิชวลเบสิก (Visual Basic) นั้นเปนไปในอีกรูปแบบหนึ่ง 

กลาวคือ การเขียนโปรแกรมแบบเดิมนั้นจะตองมานั่งออกแบบหนาจอ ระบุตําแหนงการแสดงผล คิด

หาขั้นตอนการทํางานและอ่ืนๆ จากนั้นจึงทําการเขียนโปรแกรม โปรแกรมท่ีไดจะอธิบายและส่ังงาน

คอมพิวเตอรเปนลําดับไป แตในวิชวลเบสิกใชหลักของวัตถุ (Object) และการมองเห็น (Visualization) 

โดยเริ่มจากออกแบบวินโดวยอยหรือวิชวลเบสิก เรียกวา ฟอรม (Form) ในฟอรมประกอบดวยส่ิง

ตางๆท่ีเราจะทํางานดวย หรือเรียกวาเปน วัตถุ เชน ขอความ (Label) ชองรับขอความ (TextBox) แถบ

เล่ือน(ScrollBar) ปุม (Button) เปนตน เม่ือกําหนดส่ิงเหลานี้ครบตามความตองการแลวจึงระบุวา

องคประกอบแตละอยางจะทํางานอยางไร โดยเขียนโปรแกรมยอยปะเขาไปกับวัตถุเหลานี้  เหตุผลท่ี

ตองทําอยางนี้เพราะวาการทํางานในวินโดวเปนแบบท่ีเรียกวา Event-Driven คือขึ้นกับเหตุการณ 
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(Event) การเขียนโปรแกรมแบบเดิมคือส่ังงานตามลําดับจะยุงยากมาก หรือบางกรณีอาจทําไมไดเลย 

เพราะอยาลืมวาในขณะใดขณะหนึ่งนั้น ในระบบไมใชวาจะมีเพียงแอปพลิเคช่ันของเราเทานั้นท่ี

ทํางานอยู วินโดวจะตองจัดการกับทุกแอปพลิเคช่ันท่ีรันในขณะนั้นท้ังหมดไปพรอมๆกัน (เนื่องจาก

เปนระบบแบบ Multitasking หรือรันไดหลายงานในเวลาเดียวกัน) ในขณะท่ีโปรแกรมแสดงหนาจอ

สําหรับปอนขอมูล ผูใชอาจพิมพขอมูลเขาไปแตโดยดี หรืออาจอยูไมเปนสุข ใชเมาสเล่ือนไปคลิกตรง

นั้นตรงนี้ไดโดยอิสระ ทําใหเปนการยากท่ีจะเขียนโปรแกรมธรรมดาใหคอยดักเสนทางการทํางานใน

การรับขอมูลวาจะเกิดอะไรขึ้นตรงไหนได จึงตองใชรูปแบบการโปรแกรมในลักษณะ Event-Driven 

ดังกลาว ซึ่ง Object แตละตัวก็จะมี Event เกิดขึ้นกับมันไดหลายอยาง เชน ถาส่ิงท่ีเราสนใจเปนปุม

ควบคุมและเราตองการใหการทํางานเกิดขึ้นเม่ือคลิกหรือดับเบ้ิลคลิกก็ระบุวา หากมีการคลิกท่ีปุม

ควบคุมนี้โปรแกรมจะตองทําอยางไร หรือถามีการดับเบ้ิลคลิกจะตองทําอยางไร สวน Event อ่ืนๆท่ี

ไมไดระบุไวก็จะไมมีผลตอ Object นั้น เปนตน โดยเม่ือเปรียบเทียบลักษณะการทํางานระหวาง

โปรแกรมธรรมดากับโปรแกรมแบบ Event-Driven แสดงไดดังรูปท่ี 2.17 

 
รูปที่ 2.17 ลักษณะการทํางานของโปรแกรม 

 

จากแนวคิดดังท่ีไดกลาวมาจะเห็นวามีความเปนธรรมชาติมาก คือกําหนดหนาตาของจอภาพ

หรือสวนติดตอกับผูใช และระบุวาถาเกิดเหตุการณอยางนี้กับส่ิงนี้ตองทําอยางไร ซึ่งโปรแกรมท่ีเรา

เขียนขึ้นนี้เปนสวนท่ีบอกวา “จะตองทําอยางไร” นั่นเอง นอกจาก Object จะมีการตอบสนองตอ

เหตุการณตางๆท่ีกําหนดแลว ยังมีเรื่องหนึ่งท่ีขอกลาวคือ ทุกวัตถุจะมีลักษณะหรือคุณสมบัติ 

(Property) ของตัวเอง เชน ชองรับขอความมีคุณสมบัติ ช่ือ ขอความในนั้น ความกวาง ความยาว ความ

สูง สี เปนตน ซึ่งเราสามารถอางถึงหรือกําหนดคุณสมบัติเหลานั้นไดในขณะท่ีโปรแกรมกําลังทํางาน

อยู ยกตัวอยางเชน หากไมมีการปอนขอมูลใหแสดงดวยสีหนึ่งหรืออาจไมใหแสดง Object บนจอภาพ

เลยก็สามารถทําได 
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 การส่ังใหเกิดการทํางานของ Object นั้นตองอาศัยวกระบวนการ (Method) ซึ่งเปรียบเหมือน

เปนกระบวนการทํางานของ Object ซึ่ง Object แตละแบบก็อาจมีวิธีการทํางานท่ีแตกตางกันออกไป 

เชน ถาตองการส่ังใหเล่ือนตําแหนงของขอความ หรือ Label ก็จะมีกระบวนการหรือ Method ช่ือ 

Move ของ Label เพ่ือทํางานนี้โดยส่ังวา Label.Move = ตําแหนงท่ีจะยายไป หรือการส่ังพิมพก็มี 

Method ช่ือ Print เปนตน ถาพูดไปแลว Method ก็คลายๆกับคําส่ังท่ีใชไดกับ Object แตละชนิดนั่นเอง 

โดยสรุปแลว Object ในวิชวลเบสิก ก็คือสวนของ Control ตางๆใน ToolBox ท่ีนํามาวางบน 

Form ซึ่งแตละ Object จะตองประกอบไปดวย 

(1) Data เปรียบเสมือนขอมูลของ Object สําหรับในวิชวลเบสิก คําวา “Data” หมายถึง

คุณสมบัติ (Properties) ประจําตัวเองของแตละ Object เชน ช่ือ ความยาว ความสูง เปนตน 

(2) Code เปรียบเสมือนกับพฤติกรรมของ Object สําหรับในวิชวลเบสิก คําวา “Code” 

หมายถึง Method ประจําตัวของแตละ Object เชน Method “MoveFirst” ของ Object ช่ือ 

“Data Control” ใชสําหรับเล่ือนตัวช้ี (Pointer) ไปยัง Record แรกของขอมูล เปนตน 

ดังนั้น ในการเขียนโปรแกรมแทนท่ีจะเขียนในแบบเดิมท่ีเปนลําดับขั้น ซึ่งเริ่มจากสวนของ

โปรแกรมหลัก (Main Program) ท่ีทําหนาท่ีเรียกโปรแกรมยอย (Subprogram) ตางๆ กลายมาเปนการ

เขียนโปรแกรมใหแตละ Object แทน โดยอาศัยคําส่ังและ Method ท่ีเกี่ยวของกับแตละ Object 

 จากหลักการท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตน การพัฒนาโปรแกรมดวยวิชวลเบสิกจึงสามารถแบง

การทํางานได ดังนี้ 

(1) เลือก Object ท่ีตองการใชงาน ซึ่งก็คือการวาด Control ท่ีตองการใชงานลงบน Form 

(2) กําหนดขอมูลในสวน Data ใหกับแตละ Object ท่ีเลือก ซึ่งก็คือการกําหนดคุณสมบัติ 

(Properties) ใหกับ Object 

(3) นําเอา Method ท่ีจําเปนของแตละ Object มาเขียนขึ้นเปนโปรแกรม โดยอาจนําคําส่ังของ

วิชวลเบสิกมาชวย เพ่ือกําหนดการทํางานใหกับ Object นั้นๆ 

 

2.4 ฐานขอมูลบนเวปไซต 

หลักการของ Web Database คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช World Wide Web ซึ่งในการ

ใชงานโดยปกติสามารถเรียกดูและใชงานไฟล HTML ของแบบ Hypertext เทานั้น แตถาเปน Web 

Database แลวเราสามารถจัดการฐานขอมูล เชน การดึงขอมูล เพ่ิมขอมูล หรือลบขอมูลผาน

อินเตอรเน็ตได ทําใหเราสามารถสรางโฮมเพจท่ีจัดการกับฐานขอมูลไดโดยตรง โดยระบบนี้จะ

ประกอบดวย Web Server และ Database Server แบบ  Client/Server โดยฐานขอมูลจะใชโปรแกรม 

SQL ในการทํางานจะเริ่มจากการติดตัง้ระบบท้ังฮารดแวรและซอฟตแวรตางๆโดยตองวิเคราะหระบบ

และศึกษาฐานขอมูลและระบบงานสารสนเทศนักศึกษาในปจจุบันกอน เพ่ือเปนการออกแบบลักษณะ

รูปแบบของหนาจอท่ีแสดงอยู หลังจากนั้นเขียนโปรแกรม ASP โดยสวนของ ASP จะเปนสวนท่ีใชใน
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การเช่ือมโยงขอมูลและ สามารถเปล่ียนแปลงขอมูลไดถามีขอมูลใหม ๆ ขึ้นมา โดยในสวนของการ

แลกเปล่ียนขอมูลนั้นจะตองมีการผาน Login กอน ในขั้นตนเปนสวนเฉพาะของนักศึกษาเปน

รายบุคคลเทานั้น เชนในขั้นตอนการเขามาแกไขขอมูลตัวเอง และอีกสวนหนึ่งจะเปนการ Login 

สําหรับนักศึกษาทุกคนเขามาในการประกาศขาวและใหขอมูลตางๆ เปนตน แลวในสวนของ Login 

นี่เองเม่ือมีการใสรหัสแลวจะมีการเขารหัส (Encryption) และการถอดรหัส (Decryption) ขึ้นในสวนนี้ 

เพ่ือทําการเช็คขอมูลวารหัสท่ีใสไปนั้นถูกตองหรือไม 

2.4.1 ระบบฐานขอมูล (Database System) 

ในปจจุบันฐานขอมูลในรูปแบบของ Relational ซึ่งถูกคิดคนโดย Dr.E.F. Code ในป 

ค.ศ. 1970 ไดกอใหเกิดการปฏิวัติระบบฐานขอมูลขึ้นเนื่องจากเปนโครงสรางของพ้ืนฐานขอมูลท่ีมี

การนําไปใชอยางแพรหลายในผลิตภัณฑทางดานขอมูลตางๆ อยางเชน Access, SQL, Oracle, 

Informix, DB2, Sybase ฯลฯ เปนตน  ท่ีมีจําหนายอยูในทองตลาดตั้งแตทํางานอยูบนเครื่อง

คอมพิวเตอรสวนบุคคลตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีขนาดใหญอยาง Mainframe  ฐานขอมูลท่ีมี

โครงสรางของขอมูลในแบบ Relational ซึ่งไดรับการพัฒนาขึ้นจากแบบจําลอง ท่ีกลาวถึง

ความสัมพันธระหวางขอมูล ท่ีมีช่ือวาRelational Model ขอมูลท่ีจัดเก็บอยูในฐานขอมูลท่ีมีโครงสราง

ขอมูลในแบบ Relational จะถูกจัดเก็บออกเปนหนวยยอยๆ ท่ีเรียกวา Relation หรือโดยท่ัวไปเรียกวา 

“ตาราง” ท่ีประกอบดวยชุดของ แถว หรือ เรคอรด และชุดของหลักของตาราง หรือ ฟลด ขอมูลท่ี

จัดเก็บอยูในแตละตารางจะเปนขอมูลท่ีแยกเปนอิสระจากตารางอ่ืน  แตสามารถนํามาสราง

ความสัมพันธหรือเช่ือมกันได  เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของแอปพลิเคช่ันท่ีกําลังพัฒนา  ใน

สถาปตยกรรมแกรม Relational รายการตางๆ ของขอมูลจะถูกเก็บลงในตาราง  ซึ่งใชในการเก็บกลุม

ของเรคอรด ตัวอยางเชน  จะมีเรคอรดของลูกจางแตละคนในฐานขอมูลของรานขายของสินคาแต

ละเรคอรด ของลูกจางประกอบดวยรายการของขอมูลท่ีถูกเก็บแยกกันในตาราง เรียกวา “ฟลด” เชน 

รหัสลูกจาง  ช่ือ  นามสกุล  ท่ีอยู  และวันเกิด  เปนตน  ในแตละเรคอรดของลูกคา จะมีฟลดท่ีใชในการ

อางถึงฟลดท่ีเหลือท้ังหมดภายในเรคอรดนั้นได  โดยท่ีขอมูลของแตละเรคอรดในฟลดนั้นจะตองไมซ้ํา

กัน  เรียกฟลดท่ีใชในการอางถึงนี้วา “คียหลัก” (Primary Key) โดยท่ีคียหลักนี้ยังสามารถใชในการ

เช่ือมโยงถึงขอมูลท่ีอยูในตารางอ่ืนภายในฐานขอมูลเดียวกันไดอีกดวย  ซึ่งจะเรียกวา “คียนอก” 

(Foreign Key) สําหรับผูผลิตแตละรายท่ีใชฐานขอมูลในรูปแบบของ Relational ซึ่งจะใชภาษา

มาตรฐานเดียวกันสําหรับการทํางานกับขอมูลในระบบฐานขอมูล โดยจะเรียกภาษานี้วา Structured 

Query Language (SQL) ดังนั้นการใชงานของ ASP รวมกับฐานขอมูลจึงจําเปนตองทราบพ้ืนฐานการ

ใชงานของ SQL 
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2.4.2 ระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ RDBS (Relational Database System)  

ระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ(Relational Database System, RDBS) เปนระบบ

ฐานขอมูลระบบหนึ่งท่ีมีรูปแบบความสัมพันธเปนแบบตาราง (Table) หรือจะเรียกวาเปนตําแหนง 

(Relation) ซึ่ง RDBS นี้จะประกอบดวยตารางท่ีเก็บขอมูล (Entity) ตาง ๆ ซึ่งขอมูลของแตละ Entity 

จะถูกจัดเก็บในลักษณะของ Table ซึ่งทําใหเขาใจและสามารถจัดการกับขอมูลไดดวยคําส่ังงายๆ และ

ชวยใหงายในหาขอแกไขในการออกแบบฐานขอมูลท่ีผิดพลาดลักษณะของ RDBS เปนดังนี้ 

(1) การแสดงรูปแบบมีความเปนอิสระตอกัน 

(2) ใชคียหลัก (Primary key) หรือคียรอง (Secondary Key) ในการแสดงความสัมพันธ

ระหวาง 2 Record 

(3) เปนตาราง 2 มิติ ท่ี 

- แตละชองของตารางจะบรรจุขอมูลเพียงคาเดียว 

- แตละหลักของตารางประกอบนั้น จะดวยช่ือของหัวขอของขอมูลท่ีแตกตางกัน 

ไป และมีความยาวช่ือหลักของตารางจํากัด  

- ขอมูลแตละแถวจะตองแตกตางกัน และ แตละแถวขอมูลมีจํานวนจํากัด 

- การเรียงลําดับหลักของตาราง และ แถวไมถือวามีความสําคัญ 

(4) ใชกับภาษาช้ันสูงหรือ 4-GL ไดโดยการจัดตําแหนงของตาราง และ แถว หรือ     เร

คอรด จะเรียกวา ชองของขอมูล (Tuple) และแตละหลักของตาราง หรือ ฟลด จะเรียกวา หัวขอของ

ขอมูล (Attribute) 

(5) คียหลัก (Primary Key) ประกอบดวยคาของหัวขอของขอมูล1 ตัวหรือมากกวาท่ี

สามารถใชเปนตัวเจาะจงบอกวากําลังอางอิงถึงชองของขอมูล หรือ แถวไหน ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 

- การเรียงลําดับหลักของตาราง และ แถวไมถือวามีความสําคัญ 

- คียหลักของชองของขอมูลหนึ่งตองไมเปนคาวาง (Null)  

- อาจจะมีหัวขอของขอมูลท่ีตางกันหลายหัวขอท่ีเปนคียหลัก แตจะมีเพียงหัวขอ

เดียวท่ีจะถูกเลือกใช  

2.4.3 ภาษา SQL (Structured Query Language) 

เปนภาษาท่ีพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัทไอบีเอ็ม เปนภาษาสําหรับการเรียกใชขอมูล โดย

รูปแบบคําส่ัง SQL มีท้ังคําส่ังในการเรียกดูขอมูล และคําส่ังสําหรับใชนิยามขอมูล 

2.4.3.1 การใชคําส่ัง SQL นั้นทําได 3 วิธ ีคือ 

(1) การออกคํ าส่ังแบบออนไลนคือผู ใชสามารถพิมพคํ า ส่ังผานทาง

เทอรมินอลโดยคําส่ังจะทํางานทันที 

(2) การสงคําส่ังแบบออฟไลนคือใชกับงานท่ีไมตองการรูผลลัพธโดยทันที 

เชน การทํารายงาน เปนตน 
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(3) สามารถแทรกคําส่ังไวในโปรแกรมประยุกต ท่ีเขียนเพ่ือใชกับระบบ

ฐานขอมูล ซึ่งโปรแกรมประเภทนี้เชน C, Pascal, Cobol เปนตน 

2.4.3.2 ความสามารถของ SQL Server 7.0        

(1) Architectural Enhancement  ในแงของความสามารถท่ีปรับปรุง

ประสิทธิภาพและขีดจํากัดท่ีเพ่ิมขึ้น เชน ระบบ  Dynamic ของขนาดฐานขอมูล และ การกําหนด

คาพารามิเตอรของการติดตอ, การอัพเดตขอมูลทางสถิติของ Index โดยอัตโนมัติ และ ความสามารถ

ของเซอรวิสดวยตารางการทํางาน ตลอดจนการขยายระบบสู Windows 9X เปนตน 

(2) Simplified Administration  ชวยใหผูดูแลระบบสามารถปฏิบัติงานไดงาย

ขึ้น  ดวยการปรับปรุงเครื่องมือในการจัดการอยาง  Enterprise Manager  ซึ่งถูกพัฒนาใหอยูในรูปแบบ

ของ Microsoft Manager Console (MMC) และมี Wizard ท่ีชวยในการทํางานอยางมากมาย เชน การ

สราง Index การ Backup และ Restore การสราง Web Publishing เปนตน 

(3) Data Transformation Services (DTS)  เปนความสามารถใหม ในการนํา

ขอมูลเขาและออกจากระบบท้ังจาก OLE-DB อยาง Oracle, DB2, Access เปนตน หรือจาก ODBC 

อยาง Excel, Foxpro หรือแมแต Text File ธรรมดาก็ตาม ซึ่งสามารถใชสคริปตอยาง VBScript, 

JavaScript หรือภาษาอ่ืนๆ รวมดวยได 

(4) Performance  and  Scalability Improvements   การปรับปรุง

ประสิทธิภาพ และความสามารถของระบบท่ีเพ่ิมขึ้น เชน สามารถ Lock ขอมูลไดถึงในระดับ Record 

ซึ่งเดิมทําไดเพียงแคระดับ Page เทานั้น การปรับปรุงระบบการคิวรีขอมูลท่ีมีความรวดเร็วขึ้น 

ตลอดจนการปรับปรุงระบบของ Cache เพ่ือการทํางานรวมกันระหวางผูใชหลายๆ คนใหมี

ประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น เปนตน 

(5)  Backup  and  Restore Improvements   สําหรับปรับปรุงความสามารถใน

ดานการ Backup ขอมูล ใชวิธีการแบบ Differential Backup ชวยใหลดเวลาในการ  Backup ไดเปน

อยางมาก เพราะกระทํากับขอมูลเฉพาะท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากการ  Backup ในครั้งลาสุด  นอกจากนี้

กระบวนการ  Restoreท  ขอมูลท่ีทําไดงายขึ้นและไมยุงยากเหมือนแตกอน   ซึ่งรวมถึงความสามารถ

ในการสนับสนุน Microsoft Tape Format ทําใหสามารถใช Tape Backup รวมโปรแกรมอ่ืนๆ ไดดวย 

(6) Security Enhancement  มีการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเพ่ือท่ีจะ

สามารถทํางานรวมกับ Windows NT เพ่ืองายตอการจัดการไดดียิ่งขึ้น หรือความยืดหยุนในการสราง 

Role แทน Group อยางในเวอรชันกอน ซึ่งทําลายขอจํากัดเดิมท่ีสมาชิกสามารถอยูไดเพียงกลุมใดกลุม

หนึ่งเทานั้น (ไมรวม Public Group) 

(7) Replication Enhancement  มีความยืดหยุนและมีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น 

สนับสนุน Multisided Update ทําใหสามารถ Replicate ขอมูลไดใน 2 ทิศทาง นอกจากนี้ยังมีกลวิธี

ของ Merge Replication ชวยใหขอมูลท่ีเกิดขึ้นจาก 2 ฝง ซึ่งไมไดติดตอกันตลอดเวลาสามารถถูกนํามา



 27 

รวมกันได โดยมีเครื่องมือในการแกปญหาหากเกิดการ Conflict ของขอมูลเกิดขึ้น รวมท้ังปรับปรุง

เครื่องมือในการตรวจตราการ Replication อีกดวย 

(8) Data Warehousing Enhancement  เพ่ิมความสามารถในการทํางานไดใน

ระดับของ Data Warehousing ดวยการใชขอมูลท่ีใหญมหาศาล เรียกวาทะลุขีดจํากัดเดิมๆ เปนอยาง

มาก ตลอดท้ังมีเครื่องมืออันชาญฉลาดท่ีชวยแปลงขอความจากภาษาอังกฤษใหกลายเปนรูปไวยากรณ

เพ่ือคนหาขอมูล ไดโดยไมตองจดจําคําส่ังท่ียุงยากและซับซอนอีกตอไป 

(9) Distributed Queries  เปนคุณสมบัติท่ียอมใหการใช  Select Statement ใน

การคิวรีสามารถคนหาขอมูลไดจากหลายๆแหลง หรือแมแตอยูตาง Format กันก็ตาม โดยไมสนใจวา

จะเปน Relational หรือ Non Relational อีกตางหาก 

(10) Internet  Enhancement  มีระบบของการเขาระหัสขอมูล  เม่ือเขาสูโลก

ของอินเตอรเน็ต และ การรวมกันกับ Microsoft Proxy Server หรือ ในดานของการคนหาขอมูลดวย 

Microsoft Index Server 

2.4.4 การสรางตารางและกําหนดประเภทของขอมูล 

ตาราง (Table) เปนสวนสําคัญหลักของระบบฐานขอมูล เหตุท่ีกลาวเชนนี้เพราะเปน

แหลงท่ีเก็บรวบรวมขอมูลตางๆไวภายใตฐานขอมูล ซึ่งในบทนี้จะอธิบายถึงสวนประกอบตางๆ ของ

ตาราง ประเภทของขอมูลท่ีถูกจัดเก็บ ตลอดจนวิธีการสรางตารางเพ่ือไวใชงาน 

2.4.4.1 สวนประกอบของตาราง (Table) 

ตารางจะประกอบดวย 2 สวนหลักคือ คอลัมนสําหรับระบุประเภทของขอมูล 

และแถว ซึ่งประกอบไปดวยขอมูลของแตละคอลัมนในแถวนั้นๆ ตัวอยาง เชน ตารางของพนักงานใน

แตละ แถวเปนตัวแทนของพนักงานแตละคน โดยในแตละคอลัมนแทนขอมูลตางๆของพนักงาน เชน 

ช่ือ ท่ีอยู อายุ และ เพศ 

(1) คอลัมน(Column) หรือ ฟลด (Field) จะถูกกําหนดเปนช่ือไมซ้ํากนัสําหรับ

ในตารางหนึ่งๆ โดยมีการระบุประเภทของขอมูลท่ีจะถกูนาํมาเก็บยังฟลดนี ้ รวมถึงการกําหนดขนาด

ความยาวของขอมูลท่ีสามารถรองรับในแตละ Field เหลานี้ไดหรือความสามารถในการยอมรับขอมูล

ท่ีไมทราบคา ซึ่งรูจกักนัดีในนามของ Null Value 

(2) แถว(Row) หรือ เรคอรด (Record) แทนลักษณะของส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีอยู

ภายในบรรทัดเดียวกัน อธิบายงายๆ คือขอมูลท่ีเกิดขึน้ในแตละคอลัมน โดยพิจารณาท่ีบรรทัดเดียวกัน

เทานั้น 

สําหรับความสามารถของ SQL Server 7.0 ภายใน 1 ฐานขอมูลสามารถบรรจุ

ตารางไวไดมากถึง 2 พันลานตาราง และภายใน1 ตาราง สามารถมีคอลัมน ไดมากถึง 1,024 คอลัมน 

โดยแตละคอลัมนสามารถเก็บขอมูลท่ีมีขนาดใหญถึง 8,000 ไบต ท้ังนี้ไมนับรวมขอมูลประเภท Text 
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และ Binary ซึ่งเก็บไดถึง 2GB แตไมไดถูกเก็บไวภายในตารางจริง มีเพียงพอยเตอร (Pointer) ท่ี

สามารถลิงคไปยังขอมูล เก็บไวแทนเทานั้น 

2.4.4.2 การจัดการเกี่ยวกบัตารางดวย Transact-SQL 

การสรางตารางโดยคําส่ังของ Transact-SQL ซึ่งในการสรางมีรูปแบบคําส่ังดังนี้ 

CREATE TABLE  [ database.[owner.]table_name 

( 

colume_name  datatype [identity I  constraint I  NULL I  NOT NULL ] 

[…….] 

) 

โดยท่ี table_name  คือ ช่ือตารางท่ีตองการสราง 

    column_name คือ ช่ือของคอลัมนตางๆท่ีกําหนดให 

             datatype คือ ประเภทของขอมูลท่ีไดกลาวมาแลว 

2.4.4.3 การจัดการเกี่ยวกบัตารางดวย Enterprise Manager 

นอกจากนี้แลวเราสามารถจัดการเกี่ยวกับตาราง โดยจะผาน Enterprise 

Manager ดังวิธีการท่ีจะอธิบายตอไปนี้การสรางตาราง 

(ก) ติดตอ SQL Server ดวย Enterprise Manager 

(ข) ขยายโฟลเดอรไปยังออบเจกต ตาราง ซึ่งอยูภายใตฐานขอมูลท่ีตองการ 

(ค) คลิกขวาท่ีช่ือของ Object Table พรอมท้ังเลือกรายการ New Table หรือ 

การเลือกท่ีเมนู Action > New Table..จะไดไดอะล็อกบ็อกซ เพ่ือตั้งช่ือตารางท่ีตองการสราง 

(ง) คลิกท่ีปุม OK จะไดหนาจอเพ่ือกําหนดโครงสรางของตาราง  ท้ังช่ือของ 

ฟลด ประเภทของขอมูล (Datatype) คา Length คา Precision คา Scale กําหนดการยอมรับคา Allow 

Nulls และ คา Default Value เปนตนนอกจากนี้ยังสามารถกําหนดให ฟลด ขอมูลเปนลักษณะ 

Identify ได มักใชกับประเภทของขอมูลท่ีเปนตัวเลข ซึ่งมีความหมายเชนเดียวกันกับฟลด 

AutoNumber ใน MS Access นั่นเองโดยจะมีการกําหนดคาเริ่มตนของฟลด (Identify Seed) และคา

ความกาวหนาของเรคอรดถัดไป (Identify Increment) เชน เริ่มตนใหฟลดนี้มีคา Identify Seed เปน 1 

Identify Increment เปน 2 จะไดคาของฟลดขอมูลแตละเรคอรดเปน 1, 3, 5, 7, 9 ไปเรื่อยๆเปนตน และ

ระบุ IsRowGuid สําหรับกําหนดใหประเภทของฟลดขอมูลเปน Uniqueidentifier 

(จ) หลังจากท่ีกําหนดโครงสรางของตาราง เสร็จเรียบรอยแลว สามารถ  save 

และปดหนาจอนี้เพ่ือกลับไปสูหนาจอปกติได 
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2.4.4.4 กฎการตัง้ชื่อของ Object ใน SQL Server   

สําหรับการตั้งช่ือของ ตาราง, คอลัมนหรือ ออบเจ็กต อ่ืนใดของ SQL Server 

จะตองมีความถกูตองตามขอกําหนดดังตอไปนี ้

(1) ขนาดของความยาวสามารถเปนไปไดตั้งแต 1-128 Unicode Characters 

ซึ่งรวมท้ังตัวอักษร สัญลักษณ และ ตัวเลข 

(2) อักขระตัวแรกตองเปนตัวอักษร หรืออักขระ 3 ตัวดังนี้ คือ  @ , #  และ  _ 

สัญลักษณแรกมีความหมายในทางระบบอีกดวย 

(3) สัญลักษณตอไปนี้สามารถใชหลังจากกําหนดอักขระตัวแรกไปแลว คือ  #, 

$ และ _  

(4) สําหรับสัญลักษณ @ ความหมาย ใชเปนตัวแปรชนิด   Local   Variablen  

และ สามารถใชเพียงนําหนาเปนอักขระตัวแรกไดเทานั้น 

(5) เชนเดียวกับสัญลักษณ  #  หมายถึง  ออบเจ็กตท่ีถูกสรางขึ้นมาเพ่ือใช

ช่ัวคราว (Temporary Object) ในระหวาง Session หนึ่งๆของผูใช  ซึ่งสามารถใชงานไดเพียงภายใน 

Session นี้เทานั้น แตถาหากใชสัญลักษณนี้ติดกัน 2 ตัวแรกเปน ## จะหมายถึง ออบเจ็กตช่ัวคราวท่ี

ผูใชคนอ่ืนๆสามารถใชงานรวมกันได (Global Temporary Object) 

(6) นอกจากนี้เรายังสามารถจะใชใชชองวาง  (Space Bar)  รวมในการตั้งช่ือ

ได แตในการอางอิงช่ือเหลานี้จําเปนท่ีจะตองระบุรวมกับเครื่องหมายคําพูด   (Double  Quotation 

Mark : “…”) หรือวงเล็บ  (Square Bracket : […])  ครอมช่ือไวดวย ตัวอยางเชน  “SQL Server”  หรือ 

[SQL Server] เปนการอางถึง Object ท่ีมีช่ือวา SQL Server 

2.4.5 ประเภทของขอมูล (Data Type) 

ขั้นตอนหนึ่งของการสรางตารางคือ การกําหนดลักษณะ หรือประเภทของขอมูลท่ีจะ

ถูกจัดเก็บลงยังตารางของฐานขอมูล สําหรับประเภทของขอมูลใน SQL Server มีอยูหลายลักษณะท้ัง 

ตัวเลข ตัวอักษร ซึ่งแยกยอยไดอีกในหลายรูปแบบ ดังมีรายละเอียดท่ีจะกลาวตอจากนี้ 

2.4.5.1 Null 

กอนท่ีจะเขาสูรายละเอียดในแตละประเภทของขอมูล จะเริ่มอธิบาย

ความสามารถหนึ่งของการเก็บขอมูล ซึ่งโดยปกติแลวคาขอมูลของเร็คคอรดในแตละคอลัมนจะถูก

เก็บคาตามประเภทขอมูลตามท่ีกําหนดไว แตก็มีอยูในบางกรณีท่ีไมสามารถระบุคาใหกับขอมูลใน

ตําแหนงดังกลาวได ดวยเหตุนี้จึงมีคาขอมูลประเภทหนึ่งซึ่งเรียกวา คาไมทราบ หรือ ไมทราบคา ซึ่ง

รูจักกันดีในนามวา Null Value กําหนดไวแทน    คาไมทราบ นี้จะเปนพรอพเพอรตี้หนึ่งท่ีสามารถระบุ

ไดในขั้นตอนของการสรางตาราง ระหวางการกําหนดประเภทของขอมูลใหกับแตละฟลด โดย Default 

จะมีคาเปน Not Null ซึ่งมีความหมายวาเม่ือเรคอรดหนึ่งๆถูกสรางขึ้นตองระบุคาใหกับฟลดนั้น หาก

ไมตองการสามารถเปล่ียนคาใหเปน Null ได 
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2.4.5.2 Strings 

Strings เปนประเภทของขอมูลท่ีสามารถใชเก็บอักขระตางๆรวมกันท้ัง

ตัวอักษร ตัวเลข หรือแมแตสัญลักษณ โดยสามารถเก็บขอมูลในแตละคอลัมนสูงสุดไดไมเกิน 8000 

อักขระ นอกจากนี้สตริงยังแบงการเก็บขอมูลออกเปน 2 ลักษณะคือ 

(ก) Char (n) 

การเก็บขอมูลของสตริงโดยกําหนดจํานวนสูงสุดเทากับ n อักขระ หาก

ขอมูลท่ีถูกจัดเก็บมีจํานวนมากกวาท่ีกาํหนดไว ขอมูลจะถูกตัดทอนใหเหลือเพียง n อักขระแรกเทานั้น 

นอกจากนี้ยังมีขอท่ีนาสนใจคือ การกําหนดจํานวนอักขระเปน n อักขระจะเปนการจองขนาดขอมูล

เทากับจํานวนท่ีกําหนดไว หากใชไมครบขอมูลท่ีถูกจัดเก็บจริงจะตองจัดเก็บชองวาง (Space) เพ่ิมเติม

ใหครบจํานวนเขาไปดวย 

(ข) Varchar (n) 

มีลักษณะเชนเดียวกันกับ Char แตตางกันตรงท่ีการกําหนดขนาดขอมูล 

ไมไดถูกจองเทากับจํานวนท่ีไดระบุไว นั่นหมายความถึงวาหากใชไมครบ ขอมูลท่ีถูกจัดเก็บจริงจะเก็บ

ตามจํานวนอักขระท่ีรับเขามาเทานั้น ตัวอยางของท้ัง 2 แบบเปนไปดังตารางท่ี 2.3 

 

ตารางที ่ 2.3 แสดงตัวอยางการจดัเก็บขอมูลประเภท Strings 

ขอมูลทีต่องการจัดเก็บ ขอมูลทีถู่กจัดเก็บจริง  

Char(6) 

ขอมูลทีถู่กจัดเก็บจริง 

Varchar(6) 

Microsoft Micros Micros 

SQL SQL*** SQL 

Server Server Server 

หมายเหต ุ   สัญลักษณ * แทนชองวางท่ีถกูจัดเก็บ 

 

2.4.5.3 Binary 

Binary เปนประเภทของขอมูลท่ีจัดเก็บคาแบบ Binary คือ เรียงกันเปนชุดของ

ตัวเลข 0 และ 1 แตในการนําคาขอมูลเขา และออกจากระบบจะแสดงใหเห็นเปนคาของตัวเลขฐานสิบ

หกแทน กลาวคือมีการเรียงกันเปนชุดของตัวเลขผสมตัวอักษร (Alphanumeric)  ระหวาง   0 -  9    

และ A -  F       ซึ่งแตละตัวแทนคาของเลขฐานสิบหกท่ีมีคาเทียบเทากับตัวเลขฐานสิบตั้งแตคา  0 - 15  

นั่นเอง ตัวอยางเชน การใสขอมูลท่ีมีคาในฐานสิบเทากับ 16 ใหกําหนดเปน 0x10 สังเกต 0x บอกถึงตัว

เลขท่ีตามหลังเปนตัวเลขฐานสิบหก โดยในแตละคอลัมนสามารถเก็บขอมูลสูงสุดไดไมเกิน 8,000 ไบต 

นอกจากนี ้Binary ยังแบงการเก็บขอมูลออกเปน  2 ลักษณะคือ 
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(ก) VBinary (n) เปนการเก็บคาของขอมูลใหเปนแบบ Binaryโดยมี

ความหมายคลายกันกับ Char (n) เชน สามารถกําหนดจํานวนขอมูลท่ีตองการเก็บสูงสุดไดเทากับ ก 

ไบต และเชนเดียวกันหากขอมูลท่ีถูกจดัเกบ็มีจํานวนมากกวาท่ีกําหนดไว ขอมูลจะถูกตัดทอนใหเหลือ

เพียง ก ไบตแรกเทานั้น นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติท่ีตองทําการจัดเก็บชองวาง (Space) เพ่ิมเติมใหครบ

จํานวนเม่ือขอมูลท่ีถูกจัดเก็บมีขนาดนอยกวาท่ีกําหนดไวอีกดวย 

(ข) Varbinary (n) มีลักษณะเชนเดียวกันกับ Binary กลาวคือขอมูลท่ีถูก

จัดเก็บจริง จะจัดเก็บตามจํานวน ไบต  ท่ีรับเขามาเทานั้น หากมีขนาดนอยกวาจํานวนท่ีกําหนดไว จะ

ไมมีการเพ่ิมชองวางใหครบตามจํานวนแตอยางใด ตัวอยางของท้ัง 2 แบบเปนไปดังตารางท่ี 2.4 

 

ตารางที ่ 2.4    แสดงตัวอยางการจดัเก็บขอมูลประเภท Binary 

ขอมูลทีต่องการจัดเก็บ ขอมูลทีถู่กจัดเก็บจริง 

Binary (2) 

ขอมูลทีถู่กจัดเก็บจริง  

Varbinary (2) 

0x0 0x0000 0x00 

0x1 0x0100 0x01 

0x11 0x1100 0x11 

0x111 0x0111 0x011 

 

2.4.5.4 Integer 

เปนประเภทของขอมูลท่ีใชเก็บเพียงคาตัวเลข โดยแบงออกเปน 3 ประเภทตาม

ขนาดการเก็บขอมูล แสดงดังตารางท่ี 2.5 

 

ตารางที ่ 2.5    แสดงประเภทของ Integer 

ประเภท ขนาดขอมูล 

(ไบต) 

จํานวนคาทั้งหมด คาที่นํามาใช 

Tinyint 1 28 = 256 0 ถึง 255 

Smallint 2 -215 ถึง 215 - 1 -32,768 ถึง 32,767 

Int 4 -231 ถึง 231 - 1 -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 

 

Smallint และ Int ใช 1 บิต สําหรับเก็บคาเครื่องหมาย ทําใหตองลดจํานวนบิต ลง 1 บิต ในการคํานวณ

คา คือ 215 และ 231 ตามลําดับ สวนการลบคาออก 1 หลังการคํานวณเนื่องจากมีการนําคา 0 มาใช

ในชวงดวยนั่นเอง 
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2.4.5.5 Approximate Numeric 

ประเภทของขอมูลท่ีเก็บคาเปนตัวเลขรวมถงึทศนิยม โดยมีการกําหนดจํานวน

หลักของตัวเลขท้ังหมดไวกอน ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภทดังนี้ 

(ก) Real หากกําหนดประเภทของขอมูลเปนแบบ Real ระบบจะรับทราบทันที

วาจํานวนตัวเลขท้ังหมดเปน   7 หลัก  และใชขนาดขอมูลในการจัดเก็บ 4 ไบต สําหรับชวงของคาท่ี

ยอมรับคือ –3.40E + 38 ถึง 3.40E + 38 

(ข) Float (n) มีชวงของคาท่ียอมรับไดคือ - 1.79E + 308 ถึง 1.79E + 308 โดย 

n คือจํานวน บิต ท่ีใชเก็บคา Mantissa ซึ่งมีคาอยูระหวาง 1 -  53 และมีความสัมพันธตามตารางท่ี 2.6 

หากไมระบุคา n จะไดคา Default สําหรับจํานวนหลักเปน 15 

 

ตารางที ่ 2.6    แสดงความสัมพันธของประเภทขอมูลแบบ Float 

คา n จํานวนหลกั ขนาดขอมูล (ไบต) 

1 - 24 7 4 

25 - 53 15 8 

 

จากตารางท่ี 2.6 พบวาหากมีการกําหนดคา n ระหวาง 1-24 เชน Float(24) จะมีความหมายเชนเดียวกนั

กับ Real ตัวอยางของท้ัง 2 แบบเปนไปดังตารางท่ี 2.7 

 

ตารางที ่ 2.7    แสดงตัวอยางการจดัเก็บขอมูลประเภท Approximate Numeric 

ขอมูลทีต่องการจัดเก็บ ขอมูลทีถู่กจัดเก็บจริง Real ขอมูลทีถู่กจัดเก็บจริง Float  

123456.7 123456.7 123456.7 

123.4567 123.4567 123.4567 

123456.789 123456.8 123456.789 

12345.6789 12345.68 12345.6789 

123.456789 123.4568 123.456789 

 

 

 

2.4.5.6 Exact Numeric 

เปนประเภทของขอมูลท่ีมีการกาํหนดจํานวนหลักของตัวเลขพรอมท้ังตําแหนง

ทศนิยมไวอยางชัดเจนโดยมีการกําหนดรูปแบบดังนี ้Decimal( P[,S ]) และ numeric[( P[,S ])] 
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P หมายถึง จํานวนหลักของตัวเลขท้ังหมดท่ีอยูในตําแหนงท้ังทางดานซาย 

และ ขวาของจุดทศนิยมซึ่งมีคาตั้งแต 1 - 38 ดังนั้น 1 < P ≤  38 หรือคาท่ีเปนไปไดอยูระหวาง -1038 –1 

ถึง 1038 –1 โดยขนาดของขอมูลท่ีถูกจัดเก็บจะขึ้นอยูกับจํานวนหลักของตัวเลขท้ังหมดนี้ ซึ่งเปนไป

ตามตารางท่ี 2.8 หากไมมีการระบุคา หมายถึง การกําหนดไปตาม Default โดยปริยายคือ P (Precision) 

เปน 18 และ S (Scale) เปน 0 

S หมายถึง จํานวนหลักของตัวเลขท่ีอยูทางดานขวาของตําแหนงจุดทศนิยม 

ซึ่งมีคาไดเปน 0 ≤  S ≤  P 

 

ตารางที ่ 2.8    แสดงความสัมพันธระหวางจํานวนหลักท่ีใชและขนาดของขอมูลท่ีถูกจัดเก็บ 

จํานวนหลกั ขนาดขอมูล (ไบต) 

1 – 9 5 

10 – 19 9 

20 – 28 13 

29 – 38 17 

 

2.4.5.7 Date and Time 

เปนประเภทของขอมูลท่ีเก็บคาของวันท่ี (Date) หรือเวลา (Time) หรือท้ังสอง

อยางรวมกัน สําหรับการใสคาขอมูลของวันท่ีสามารถระบุไดหลายลักษณะดังตัวอยางตอไปนี้ 

“Jun 28 1999”      “28 Jun 1999”      “1999 28 June”      “28 Jun, 1999” 

“Jun 28 99”          “28 Jun 99”          “1999 June 28”      “June 28, 1999” 

หรือสามารถใชเครื่องหมายคั่นชวย ในกรณีท่ีการระบุเตือนกําหนดเปนลําดับท่ีของตัวเลขในปเชน 

             6/28/99 (m/d/y)  6-28-99 (m-d-y)  6.28.99 (m.d.y) 

    6/99/28 (m/y/d)  99-6-28 (y-m-d)  28.99.6 (d.y.m) 

              28/06/99 (dd/mm/yy) 06-28-1999 (mm-dd-yyyy) 

สวนลักษณะของเวลาก็เชนเดียวกัน ตัวอยางเชน 

              8:30  8:30 PM 20:30 

         20:30:15:850 (20 ช่ัวโมง 30 นาที 15 วินาที 850 มิลลิวินาที) 

              20.30.15.8       (20 ช่ัวโมง 30 นาที 15 วินาที 8/10 วินาที) 

โดยแบงประเภทของขอมูลออกเปน 2 ลักษณะคือ 

(ก) Datetimeใชขนาดขอมูลท้ังส้ิน 8 ไบต  โดยแบงการเก็บขอมูลออกเปน 2 

สวนคือ 4 ไบต  แรกสําหรับเก็บคาของวันท่ีท้ังกอนและหลังวันฐาน ซึ่งคือวันท่ี 1 เดือน มกราคม ป 

ค.ศ. 1900 (1/1/1900) ดังนั้นคาของวันท่ีจะอยูในชวง 1/1/1753 ถึง 12/31/9999 และอีก 4 Byte ท่ีเหลือ
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สําหรับเวลาในหนวยมิลลิวินาที (Millisecond) โดยเริ่มนับจากเวลาหลังเท่ียงคืนของแตละวันเปนตน

ไป โดยเก็บคาความละเอียดไวท่ี 1 ใน 300 สวนของวินาที หรือ 3.33 มิลลิวินาทีหมายความวาจะไลเก็บ

คาเปน 0.000, 0.003, 0.007 มิลลิวินาทีไปเรื่อยๆ 

(ข) Smalldatetime เปนการเก็บขอมูลชองวันท่ี และเวลาท่ีใชขนาดลดลงจาก 

Datetime ใหเหลือครึ่งหนึ่งโดยแบงออกเปน 2 ไบต  แรกสําหรับเก็บคาวันท่ีท่ีนับเพ่ิมจากวันฐาน 

(1/1/1900) ดังนั้นสามารถรับคาไดในชวงตั้งแต 1/1/1900 ถึง 6/6/2079 สวนอีก 2 ไบต  ท่ีเหลือเก็บคา

เวลาในหนวยนาที สําหรับการเปรียบเทียบประเภทของขอมูล 

2.4.5.8 Special 

มีประเภทของขอมูลบางสวนท่ีไมสามารถจัดกลุมได จึงนํามาไวรวมกัน ดังมี

รายละเอียดตอไปนี้ 

(ก) Bit เปนการเก็บขอมูลแบบคาทางตรรกมักเรียกวา บูลีน (Boolean) โดย

คาท่ีเปนไปไดมีเพียง 2 คาเทานั้นคือ จริงหรือเท็จ ซึ่งอาจแทนคาไดเปน True หรือ False, Yes หรือ No, 

On หรือ Off เปนตน สําหรับการเก็บขอมูลจริงของระบบจะเก็บเงินเปนคาตัวเลข 0 หมายถึง เท็จ และ 

1 หมายถึงจริง แตไมไดหมายความวา ฟลด ท่ีกําหนดประเภทของขอมูลใหเปน บิต จะสามารถเก็บคา

ไดเพียง 2 คานี้เทานั้น เพราะเปนไปไดท่ีจะระบุใหยอมรับคาท่ีเปน Null ไดอีกดวย สําหรับขนาดขอมูล

ท่ีใชจะถือรวมภายใน 1 ตาราง หากมี ฟลด ประเภทนี้นอยกวา หรือ เทากับ 8 จะจัดเก็บขอมูลดวย

ขนาด 1 ไบต  ถาอยูระหวาง 9-16ก็จะจัดเก็บเปน 2 ไบต  ไปเรื่อยๆเม่ือนับรวมครบถึง 8 บิต นั่นเอง 

(ข) Text เปนประเภทของขอมูลท่ีมีเพ่ือทําลายขอจํากัดของขอมูล ใหสามารถ

เก็บอักขระไดมากกวา 8,000 ตัวโดยสามารถเก็บไดสูงถึง 2 GB เลยทีเดียวขอมูลเหลานี้ไมไดถูกจัดเก็บ

รวมอยูในตารางเหมือนประเภทของขอมูลชนิดอ่ืนๆ แตจะเก็บเปน Pointer ขนาด 16 ไบต  แทน โดย

ทําหนาท่ีช้ีไปยังขอมูลซึ่งไดถูกแบงออกเปนแตละ Data Page ขนาด 8 kb อีกทีหนึ่ง 

(ค) Image เชนเดียวกันกับ Text แตแทนท่ีจะเก็บขอมูลเปนตัวอักขระ เชน 

ขอความยาวๆ เปนการเก็บขอมูล Binary ขนาดใหญเชน ไฟลรูปภาพ เสียง เปนตน 

2.4.5.9 Unique Identifier  

เปนประเภทของขอมูลพิเศษท่ีใชเก็บชุดของตัวเลขฐานสิบหก หลักการทํางาน

คือ ฟลดนี้จะเก็บชุดตัวเลขท่ีมาซ้ํากันในแตละแถวของตารางหนึ่งๆ หากมีการเปล่ียนแปลงขอมูลใน

แตละแถวใดๆแลว ชุดชองตัวเลขในฟลดสําหรับแถวนั้นๆ จะเปล่ียนไปเปนตัวเลขชุดใหม มีประโยชน

ตอการทํา Replication ซึ่งเปนการซิงโครไนซใหขอมูลระหวาง 2 แหลงตรงกัน ดังจะอธิบาย

รายละเอียดในบทตอๆไป โดยหลังจากการทํา Replicate ขอมูลไปแลว จะทําใหฟลดขอมูลในตาราง

ของท้ังสองแหลงมีตัวเลขชุดนี้เหมือนกัน แตเนื่องจากขอมูลของท้ัง 2 แหลงเปนอิสระตอกัน ดังนั้นจึง

ทําใหแตละแหลงสามารถแกไขเปล่ียนแปลงในขอมูลของแตละแถวจากตารางท่ีเคยซงิโครไนซมากอน 

เปนผลใหตัวเลขในฟลดนี้เปล่ียนไปไมเหมือนกัน ซึ่งทําใหรูวาขอมูลมีการเปล่ียนแปลงท้ัง 2 ท่ีแลว 
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หากมีการ Replicate เกิดขึ้นในครั้งตอไปจะเขาสูกระบวนการแกไขเปรียบเทียบ โดยใชโอเปอรเรช่ัน =, 

<>, IS NULL และ IS NOT NULL ตามกลวิธีของการแกปญหาตอไป   สําหรับตัวเลขท่ีกลาวถึงนี้คือ

คา GUID (Globally Unique Identifier) เกิดขึ้นเม่ือไดกําหนดประเภทของขอมูลเปน Uniqueidentifier 

และใหพรอพเพอรตี้ของ ROWGUIDCOL เปน On โดยสามารถสรางชุดของตัวเลขนี้ไดโดย 

(ก) ใชฟงกช่ัน NEWID 

(ข) แปลงขอมูลสตริงใหเปนตัวเลขฐานสิบหกในรูปแบบ xxxxxxx-xxxx-

xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx เชน 12345678-AAA-BBB-CCC-123456789012 

(ค) Timestamp เ ป น ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ข อ มู ล ท่ี มี ห ลั ก ก า ร ค ล า ย กั น กั บ 

Uniqueidentifier เพราะคาท่ีเก็บจะเปนคาท่ีไมซ้ํากันในแตละแถวหากมองดูผิวเผินจะเหมือนเปนการ

เก็บขอมูลแบบ Datetime แตตางตรงท่ีไมสามารถทําการเปล่ียนแปลง หรือแกไขไดเอง เพราะทุกครั้งท่ี

ทําการแกไขขอมูลใน ฟลด หรือ คอลัมน อ่ืนๆภายในแถวเดียวกัน ฟลดท่ีกําหนดเปน Timestamp จะ

ถูกแกไขดวยตัวของระบบเองโดยอัตโนมัติ  แทท่ีจริงแลว Timestamp ถูกกําหนดใหมีประเภทของ

ขอมูลไวเปน Binary (8) สําหรับการยอมรับคา Not Null และจะเปน Varbinary (8) เพ่ือใหสามารถ

ยอมรับคาท่ีเปน Null ไดและมีขอสังเกตคือ ในแตละแถวจะมี Field ท่ีเปน Timestamp ไดเพียงฟลด

เดียวเทานั้น 

2.4.5.10 Money  

ใชสําหรับเก็บประเภทของขอมูลท่ีเปนคาของเงินตรา โดยใชลักษณะของ

ตัวเลขในการกําหนดคา สําหรับการใสคาตองกําหนดหนวยเงินตราเขาไปดวย ซึ่งตามปกติคือ ดอลลาร 

($) ท้ังนี้สามารถเปล่ียนไปใหเหมาะกับหนวยเงินตราทองถิ่นอยาง บาท (B) ของไทยได แตนาเสียดาย

ท่ีระบบยังไมมีการเปล่ียนคาใหกลับไปมาไดท้ังนี้อาจใชขอจํากัดเนื่องจากการใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีไม

คงท่ีนั่นเอง 

2.4.5.11 Unicode 

เพ่ือทําลายขอจํากัดในการเก็บตัวอักขระท่ีมีใชอยูท่ัวโลก ประเภทของขอมูล

แบบ Unicode ไดถูกนํามาใชโดยยึดตาม Unicode UCS-2 Character Set ซึ่งเปน Multiplayer Character 

Set ซึ่งมีการใชขนาดขอมูลถึง 2 ไบตตอการเก็บอักขระ 1 ตัว โดยมีจํานวนของตัวอักขระท่ีสามารถ

อางอิงไดถึง 216 หรือ 65,536 คา ตางจากระบบของ ANSI ซึ่งถูกจํากัดการใชงานอยูเพียง 28 หรือ 256 

คาเทานั้น เหมาะสําหรับการเก็บขอมูลท่ีตองใชหลายภาษารวมกัน โดยแบงออกเปน 3 ลักษณะ

ดังตอไปนี้คือ 

(ก) Nchar (n) มีลักษณะการเก็บขอมูลคลายกันกับประเภทของขอมูลแบบ 

char โดย n มีคาตั้งแต 1 ถึง 4,000 สวนขนาดขอมูลท่ีตองการเก็บจะเปน n x 2 เนื่องจากใช 2 ไบต  ใน

การเก็บคา 1 ตัวอักขระตามท่ีไดกลาวไวขางตน 
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(ข) Nvarchar (n) เชนเดียวกันกับ  Nchar  แตวาจะมีลักษณะการเก็บขอมูล

คลายกันกับประเภทของขอมูลแบบ Varchar กลาวคือจะเก็บขอมูลเฉพาะท่ีรับมาจริงเทานั้น ไมมีการ

เก็บเปนชองวางใหครบหากขอมูลท่ีระบุมีคามากกวาก็ตาม 

(ค) Ntext เนื่องจากท้ัง Nchar และ Nvarchar มีขอจํากัดในการเก็บขอมูลอยู

เพียง 4,000 อักขระเทานั้น Ntext จึงถูกนํามาใชงานในกรณีท่ีตองการเก็บขอมูลท่ีมีขนาดใหญ โดยมี

ลักษณะการเก็บขอมูลคลายกันกับประเภทของขอมูลแบบ Text ซึ่งเก็บคาไดสูงสุดถึง 230 – 1 หรือ 

1,073,741,823 ตัวอักขระ 

 

2.5 Active Server Pages (ASP)  

                Active Server Pages (ASP) เปนเทคโนโลยีของไมโครซอรฟสําหรับพัฒนาเว็บแอ็ปพลิเคช่ัน  

ซึ่งทําหนาท่ีเปนสวนขยายของ lSAPl โดยถูกสรางอยูบนโครงสรางของ lSAPl เพ่ือใชรองรับการ

พัฒนาเซิรฟเวอรไซตแอปพลิเคช่ัน  ทําใหมีการพัฒนาไดนามิกเว็บแอ็บพลิเคช่ันทําไดสะดวกขึ้น  

เอกสาร ASP สามารถมีไดดวยท้ังแท็ก HTML  และซอรฟแวรไซตสคริปต  เม่ือเว็บเซิรฟเวอรไดรับ  

HTTP จากการเรียกใชเอกสาร  ASP  ASP  ก็จะสรางไฟลผลลัพธเปนเสมือนเอกสาร HTML (อยูใน

หนวยความจํา) แลวสงกลับสูไคลเอ็นตโดยจะเปนการรวมกันท้ัง Static HTML และ  HTML  ท่ีถูก

สรางขึ้นมาจากการใชเซิรฟเวอรสคริปต (Server Script) ท้ังนี้ URL ท่ีใชอางเอกสาร ASP จะคลายกับ

การเรียกใช  lSAPl  และ CGI เชน http://chairatp/aspdb/search.asp?into=database 

สคริปตโคดของ ASP จะถูกประมวลผลท่ีเซิรฟเวอร  จากนั้นจึงสงผลลัพธสุดทายของการ

ทํางานซึ่งอยูในรูปแบบของ HTML ผานทางเครือขายอินเตอรเน็ตและแสดงผลลัพธบนบราวเซอร

ของไคลเอ็นต  ทําใหไมสามารถคัดสําเนาหรือลอกเลือนแบบได  นอกจากนี้ไคลเอ็นตสคริปตอ่ืนๆ เชน  

JavaScript หรือ VBScript  ยังสามารถใชงานรวมหรือฝงอยูในเอกสาร ASP ไดอีกดวย 

อยางไรก็ตามการทํางานรวมกันระหวาง ASP และ ADO  บนฝงเซิรฟเวอร  เปนการใชงาน

ของเซิรฟเวอรสคริปต  ซึ่งแตกตางไปจากการใชงานไคลเอ็นตสคริปต  เชน JavaScript หรือ VBScript 

หรือ Java Applet โดยท่ีไคลเอ็นตสคริปตเหลานี้จะสงโคดไปประมวลผลบนบราวเซอรของฝง

ไคลเอ็นตทําใหบราวเซอรของฝงไคลเอ็นตจําเปนท่ีจะตองติดตั้งหรือมีซอรแวรท่ีจําเปนในการทํางาน

กับสคริปตเหลานั้นดวยซึ่งการทํางานกับสคริปตเหลานั้นจะตองอาศัย CPU บนบราวเซอรของฝง

ไคลเอ็นตเองเพ่ือประมวลผล  จากเหตุผลตางๆ ขางตน  จึงควรพิจารณาถึงขอดีและขอเสียของแตละ

วิธีเสียกอน  เพ่ือความเขาใจกอนท่ีจะวางแผนในการพัฒนาระบบตอไป แตสําหรับการใชงานสคริปต

ในเอกสาร ASP จะสามารถใชสคริปตไดท้ังเซิรฟเวอรสคริปต  คือการทํางานของสคริปตนั้นจะอยูท่ี

เซิรฟเวอร  หรือจะใชไคลเอ็นตสคริปต  คือการทํางานของสคริปตนั้นจะอยูท่ีบราวเซอรของผูใช

อยางไรก็ตามการใชงานของไคลเอ็นตสคริปตบางภาษาอาจไมสามารถทํางานกับบราวเซอรบางชนิด

http://chairatp/aspdb/search.asp?into=database
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ได  เชน  การใช VBScript ในลักษณะของไคลเอ็นตสคริปตในเอกสาร ASP จะไมสามารถแสดงผลได

อยางถูกตองเม่ือใช Netscape ในการทํางานกับเอกสาร ASP นั้น 

ออบเจ็กตตาง ๆ ใน ASP จะเช่ือมตอกันได  โดยใชสคริปต  ซึ่ง ออบเจ็กตเหลานี้จะซอน

รายละเอียดของการทํางานท่ียุงยากไว  ดังนั้นจึงทําใหการพัฒนา  ทําไดงายขึ้น  เชน  การใชงาน  

Session ทําให ASP สามารถรองรับขอมูลจากการทํางานของผูใชแตละคนไดและสามารถใชกับการ

รับสงตัวแปรขามเพจไดจนกวาผูใชจะเปดบราวเซอร  ซึ่งกอนท่ีจะมีการใช ASP การรองรับขอมูลของ

ผูใชแตละคนเพ่ือสงไปยังเพจตางๆ นั้นเปนขั้นตอนท่ีซับซอนในการสรางโปรแกรม  นอกจากนั้น 

ASP ยังสามารถเช่ือมตอกับ Component Object Model (COM) ซึ่งอาจอยูใน Window NT และ

ผลิตภัณฑของ Back Office ตัวอ่ืน  หรืออาจถูกสรางโดยผูใชเองหรือจากผูผลิตซอรฟแวรรายอ่ืน ๆ ดัง

ตัวอยางเชน  อาจใช ASP รวมกับ ActiveX Data Objects (ADO) เพ่ือใชในการเช่ือมตอกับฐานขอมูลท่ี

ผาน Open Database Connectivity (ODBC) หรือ OLE DB  หรืออาจใช ASP รวมกับ Business Object 

ท่ีสรางจาก Visual Basic หรือ Visual C++ สําหรับการทํางานท่ีตองการได 

สรุปก็คือเอกสาร ASP สามารถรองรับการทํางานทางฝงผูใหบริการท่ีเรียกวา Server Site 

Script หรือฝงผูใชท่ีเรียกวา Client Site Script ซึ่งตางจากเอกสาร HTML ท่ีสามารถทํางานทางฝงผูใช 

(Client) ไดเพียงอยางเดียวการทํางานของเอกสาร ASP จะเปนไปในลักษณะท่ีผูใชรองขอ (Request) 

เอกสารจาก  ASP  จาก  URL  ของเว็บเซิรฟเวอรจากนั้นเอกสาร  ASP  ดังกลาว   จะถูกประมวลผล

บนเซิรฟเวอร  แลวสงผลลัพธในรูปแบบ  HTML แท็ก กลับมายังฝงผูใชเพ่ือแสดงผลและรองรับการ

ทํางาน 

2.5.1 ขอดขีองการใช ASP  

ASP มีขอดีหลายประการสําหรับการใช ASP เพ่ือพัฒนาเว็บแอ็ปพลิเคช่ัน 

(1) ASP  ชวยสงเสริมการทํางานของไคลเอ็นไซทสคริปต  ASP  ไมใชส่ิงท่ีมาแทนการ

ใชงานของไคลเอ็นตไซทสคริปต  เพียงแตเปนการเสนอเครื่องมือท่ีดีอีกอยางหนึ่ง สําหรับการพัฒนา

เว็บไซต เชน กอนท่ีขอมูลใน HTML ฟอรมจะถูกสงไปยังเซิรฟเวอรเพ่ือการประมวลผล  ไคลเอ็นต

สคริปต (VBScript, JavaScript) จะถูกนํามาใชในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลของผูใชกอน  

แตอยางไรก็ตามบราวเซอรบางชนิดอาจไมสนับสนุนการใชงานของไคลเอ็นตไซตสคริปตดังกลาว 

ดังนั้นเซิรฟเวอรไซตสคริปต (ASP) จึงถูกนํามาใชงานแทน 

(2) การพัฒนา ASP สามารถเรียนรูไดงาย  ส่ิงท่ีจะเปนตองใชสําหรับการเริ่มตนใชงาน 

ASP คือภาษาสคริปตของเว็บซึ่งอาจเปน VBScript หรือ JavaScript สําหรับใชในการจัดการกับ

เหตุการ  Object  และเมธอดตางๆ ของ ASP 
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(3) สามารถใชงานกับทรัพยากรอ่ืนๆ  ท่ีมีอยูในองคกรได  เชน  การเช่ือมตอกับ

ฐานขอมูลชนิดตางๆ ได  เชน Access ไปจนถึง SQL Server หรือ Oracle ได   และสามารถเช่ือมตอ 

Object อ่ืนๆ ท่ีมีอยูแลวเชน ActiveX , COM และ DCOM ได 

(4) การพัฒนา ASP ไมตองใชการคอมไพล   กอนท่ี ASP จะเกิดขึ้น  การพัฒนาเว็บ

แอปพลิเคช่ันถูกคอมไพลซอรสโปรแกรมเพ่ือสรางไฟลสําหรับงาน (Executable) หลังจากท่ี

แอปพลิเคช่ันตองอาศัยการคอมไพลแลวจึงทําการคัดลอกไปท่ีไดเร็กทอรี CGI ของเว็บเซิรฟเวอร  ซึ่ง

เม่ือมีการแกไขแอปพลิเคช่ันแมเพียงเล็กนอยก็จะตองทําตามขั้นตอนขางตนใหมท้ังหมด  แตดวยการ

พัฒนาเว็บแอปพลิเคช่ันโดยใช ASP ทําใหไมตองคอมไพลแอปพลิเคช่ันหลังจากท่ีมีการแกไข  เพียง

เซฟไฟลไวเปนช่ือเดิม  เพ่ือรองรับการเรียกใชจากไคลเอ็นตไดทันที 

(5) ASP  สามารถซอนทรัพยสินทางปญญาขององคกรได  เนื่องจากโคดของ ASP จะ

อยูท่ีเซิรฟเวอร   ดังนั้นการทํางานของ ASP จะใชขอมูลท่ีมาจากบราวเซอรรวมกับโคดท่ีอยูบน

เซิรฟเวอรเพ่ือสรางผลลัพธ  และจะถูกสงกลับไปยังบราวเซอรโดยเปนการสงกลับไปเฉพาะผลลัพธ  

แตไมสงโคดหรือวิธีการทํางานไปดวย  ซึ่งตรงกันขามกับการทํางานของไคลเอ็นตสคริปตท่ีจะสงโคด

กลับไปยังบราวเซอรเพ่ือนําไปทํางานรวมกับขอมูลของผูใชในการสรางผลลัพธซึ่งขอมูลตางๆ เหลานี้

สามารถถูกคัดลอกเลียนแบบไดโดยงาย 

2.5.2 ขอเสียของการใช ASP  

อยางไรก็ตามการใชเซริฟเวอรไซตสคริปตก็มีขอเสียบางประการคือ 

(1) เปนการเพ่ิมภาระใหกับเซิรฟเวอรและเครือขายอินเตอรเน็ต เนื่องจากโคดของ 

ASP จะถูกประมวลผลท่ีเซิรฟเวอร  ดังนั้น  การทํางานในแตละครั้งขอมูลจะตองถูกสงผานระบบ

อินเตอรเน็ตไปทํางานท่ีเซิรฟเวอร  หลังจากนั้นเซิรฟเวอรจะสงผลลัพธกลับมาอีกครั้งเพ่ือแสดงผลท่ี

บราวเซอร 

(2) ตองลงทุนในดานฮารดแวร เนื่องจากเหตุผลขางตนจึงจําเปนท่ีตองเตรียมฮารดแวร

ท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการรองรับการใชงานพรอมๆ กันจากผูใช   ซึ่งตารางท่ี   2.9  จะเปนการสรุป

รายละเอียดท้ังขอดี – ขอเสีย สําหรับ Server Site Script และ Client Site Script 
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ตารางที ่ 2.9    สรุปขอดี – ขอเสียของ Server Site Script และ Client Site Script 

การใชงาน เซิรฟเวอรไซตสคริปต 

(ASP) 

ไคลเอ็นตไซตสคริปต 

(JavaScript,Jscript,VBScript) 

ชนิดของบราวเซอร ท่ีใช

งาน 

ใชไดกับบราวเซอรทุกชนิด ไมสามารถใชไดกับบราวเซอรทุก

ชนิดเนื่องจากบราวเซอรบาง

ชนิดจะทํางานเฉพาะกับภาษาใด

ภาษาหนึ่งเทานั้น 

การซอนโคด ซอนโคดไว แสดงโคดใหเห็น 

การรับสงขอมูลระหวาง 

บราวเซอรและเซิรฟเวอร 

หนึ่ งหรือสองครั้ งตอการ

ประมวลผล 

เพียงครั้งเดียว  และประมวลผล

ไดไมจํากัดท่ีบราวเซอร 

การดีบัก งายในการดีบัก ยากในการดีบักเนื่องจากตองมี

การทดสอบกับทุกๆ บราวเซอร 

การใชงานของเซิรฟเวอร ใชงานมาก ตองการฮารดแวร

ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

ใชงานนอย  การประมวลผลถูก

กระจายไปยังบราวเซอร 

 

2.5.3 เวบ็เซิรฟเวอรอื่นๆ ที่ใชไดกบั ASP  

ในปจจุบันมีบริษัทตาง ๆ ท่ีจัดเตรียมแอปพลิเคช่ันสําหรับเว็บเซิรฟเวอรท่ีสนับสนุนการทํางานของ 

ASP ไดไมจําเปนตองเปนผลิตภัณฑของไมโครซอฟต เชน IIS ไดแก 

2.5.3.1 Chilli Soft  

ท่ีอยู http://www.ChiliSoft.com ไดเสนอแนวทางใหมสําหรับเซิรฟเวอรท่ี

ไมไดใช Internet  Information Server (IIS) เปนเว็บเซิรฟเวอร  หรือไมไดใช  Windows NT Server เปน

ระบบปฏิบัติการ แตมีความตองการท่ีจะใชงาน ASP ซึ่งซอรฟแวรตัวนี้มีท้ังเวอรชันสําหรับเว็บ

เซิรฟเวอรท่ีทํางานบน Unix (Apache, Netscape และ Lotus) และกับเว็บเซิรฟเวอรท่ีทํางานบน 

Windows NT (Lotus,Netscape,O’Reilly) และ Apache) และเนื่องจาก Chilli ASP จะเช่ือมตอกับ API 

ของเว็บเซิรฟเวอรทําใหไดการทํางานท่ีรวดเร็ว  ดังนั้น Chilli ASP  จึงเปนทางเลือกหนึ่งท่ีนักสราง

และพัฒนาเว็บไซทไดนํามาใชงานกับ ASP โดยไมจําเปนตองติดตั้งเว็บเซิรฟเวอรและระบบปฏิบัติการ

ใหม 

2.5.3.2 HalcyonSoft  

ท่ีอยู  http://www.halcyonsoft.com     ไดเสนอผลิตภัณฑท่ีเรียกวา Instant 

ASP ซึ่งทํางานเปน Java Server ซึ่งสนับสนุนการทํางานของ ASP แตมีขอจํากัดบางประการเกี่ยวกับ

http://www.chilisoft.com/
http://www.halcyonsoft.com/
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เว็บเซิรฟเวอร โดยจะตองมีการโหลด Java Development Kit (JDK) ไวในเครื่องกอนเพ่ือใหโปรแกรม

ใชได  สําหรับรายละเอียดและโปรแกรมผูสนใจสามารถดาวนโหลดรุน Developer ไดฟรีจากเว็บไซตนี้ 

2.5.4 เคร่ืองมือที่ใชในการเขียน (ASP , HTML Authoring tools) 

HTML (Hypertext Markup Language) เปนชุดคําส่ังทีใชในการสรางเอกสารแบบ

ไฮเปอรเท็กซ มีความสามารถในการเช่ือมโยงไปยังเอกสารอ่ืนๆ โดยลักษณะในการเขียนจะตองมี tag 

เปด-ปด เชน<TITLE>Project</TITLE> โดยจะใชเว็บบราวเซอรในหารเปดดูเอกสารนี ้

URL (Unit Resource Location) คือรูปแบบวิธีการเรียกใชบริการอินเตอรเน็ตโดย 

HTML โดยจะใช URL ในการระบุถึงตําแหนงของเอกสารนั้น โดยกําหนดวิธีการเรียกใชแทน 

ตัวอยางเชน ftp://, http://, NEWS:// เปนตน 

เครื่องมือท่ีใชในการเขียน Html ในปจจุบันแบงเปน 2 ประเภทคือ  

(ก) เครื่องมือท่ีเขียนชุดคําส่ัง Html เปนหลัก เชน Notepad , Wordpad เปนตน 

(ข) เครื่องมือประเภทท่ีเปนโปรแกรมจัดหนาเอกสาร 

2.5.5 เคร่ืองมือที่ใชในการสราง HTML Protocol Server และ ASP 

 HTTP Protocol Server มีพ้ืนฐานการทํางานอยูบน Hypertext Transfer Protocol  โดย 

จะ ยอมใหจัดการกับเอกสาร โปรแกรมประยุกตใชและฐานขอมูล แบบ Hypermedia โดยในบทนี้ได

รวบรวม โปรแกรม Http Server Application ท่ีทําหนาท่ีทําใหเครื่องคอมพิวเตอรเปนเว็บเซิรฟเวอรท่ี

ใชในการทําโครงงานครั้งนี้ โดยโปรแกรมเหลานี้เปนโปแกรมท่ีใชกันอยางแพรหลาย ซึ่งไดมีการศึกษา

และทดลองใชเพ่ือนําขอมูล ท่ีไดมาเปรียบเทียบความเหมาะสมในการติดตั้ง โดยมีโปรแกรมตอไปนี้คือ 

2.5.6 โปรแกรม IIS 

โปรแกรม IIS (Internet Information Service) เปนฟรีโปรแกรมท่ีมากับ Windows Nt 

Server  ซึ่งจะรวมกับระบบปฏิบัติการไดดี โดยมีคุณลักษณะของความปลอดภัยสูง มีประสิทธิภาพใน

การเขาถึงขอมูลมีความยืดหยุนในการสราง Logging รวมถึงในเรื่องของความเร็วดวยโดย IIS สามารถ

ทํางานเปนเว็บเซิรฟเวอร FTP เซิรฟเวอร และ Gopher เซิรฟเวอร ซึ่งในการหาโปรแกรมนี้มาใชงาน

สามารถดาวนโหลดไดจากไซตของไมโครซอฟตหรือไดรับจากแผนซีดีรอมของ Windows NT การใช

งานจะตองมีการรัน Service เปน RPC (Remote Procedure Service ) กอน หลังจากติดตั้งเสร็จแลว 

สามารถใช Microsoft Internet Services Manager ในการจัดการกับการใหบริการตาง ๆ ไดโดย IIS จะ

สรางกําหนดลักษณะของผูใชใหอัตโนมัติเม่ือทําการติดตั้งและสามารถใช User Manager เพ่ือกําหนด

สิทธิในการใช IIS ของผูใชแตละคน 
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2.5.7 โปรแกรม Personal Web Server 

เปนฟรีซอฟตแวร โปรแกรมท่ีสามารถจัดการเขียน CGI ใหสามารถทํางานไดบน

วินโดวส 95 ซึ่งลักษณะการทํางานจะเหมือนกับเซิรฟเวอรชนิดอ่ืน ๆ ท่ีทํางานบน NT หรือ UNIX แต

ในดานระบบความปลอดภัยยังมีปญหาอยูเนื่องจากเปนการทํางานบนวินโดวส 9543.3  ODBC ท่ีใชใน

การติดตอกับฐานขอมูล (Open Database Connectivity) 

2.5.7.1 การทํางานของ ODBC  

มีฐานรากไมโครซอฟตซึ่งใชงานบน PC เปนมาตรฐานในการเขาถึงหรือ

เรียกใชฐานขอมูล ซึ่งโปรแกรมจําพวก API (Application Programming Interface ) มีจุดมุงหมาย

เพ่ือใหเขาถึงขอมูลจาก Application ใด ๆ ก็ได โดยไมคํานึงวาจะเปนระบบจัดฐานขอมูล (DBMS) ใด 

ODBC จัดการส่ิงเหลานี้โดยแทรกตัวอยูในเลเยอรกลางระหวางตัว Application และ DBMS เลเยอร

กลางนี้จะเปนตัวแปลงคิวรีใน Application ใหอยูในคําส่ังท่ี DBMS เขาใจ โดยใชภาษาเรียกคน SQL 

(Structured Query Language) เพ่ือลดความสับสนของการติดตอกับ DBMS หลาย ๆ แบบ หมายความ

วา DBMS  แตละตัวเชน Powersoft PowerBuilerr, Borland Paradox, Microsoft Access, Microsoft 

Foxpro, Microsoft SQL Server, Oracle, Informix และอ่ืน ๆ มีภาษาหรือโคดของตนเอง ทําใหผูพัฒนา

ตองมีความรูในการใชภาษาของแตละ DBMS นั้น แตถาใช ODBC แลวผูพัฒนาเพียงแครูภาษา SQL 

โดยไมจําเปนตองรูทุก ๆ ภาษาของแตละ DBMS นั้นสวนการติดตอจริงจะเปนหนาท่ีของไดรฟเวอร

สําหรับ DBMS แตละตัว ซึ่งจะถูกเลือกจากคําส่ังวาเราตองการเช่ือมกับตัวจัดการฐานขอมูลตัวใดขอดี

ของ ODBC อีกประการหนึ่งก็คือ เม่ือเกิดมีการเปล่ียนตัว DBMS ขึ้น โปรแกรมเมอรไมตองแกไขโคด

ท่ีเขียนไวและมาคอมไพลใหมอีก 

2.5.7.2 ODBC ที่ใชในการติดตอกับ Database server ของ Informix ก็คือ โปรแกรม 

Informix CLI 

Informix CLI คือ Call-level Interface สําหรับ SQL มีการ Provide library 

พวก C Function Calls ในการสนับสนุนคําส่ังตาง ๆ ของ SQL ทําให Client Application สามารถท่ีจะ

ทํางานรวมกับ Informix Database ท่ีอยูบนเซิรฟเวอรได (SE, Onlie 5.x, DSA7.x) สวนประกอบของ 

CLI ประกอบดวย ODBC Driver และ  Informix-net โดยปกติ Informix-CLI จะมีชนิดท่ีเปน 16 บิต 

(Windows 3.1 ) และ 32 บิต (Windows 95 หรือ NT) 
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2.6 การออกแบบบทเรียนบนเครือขาย 

บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีสรางขึ้น  ผูจัดทําไดประยุกตใชหลักการเรียนรูตาง ๆ ใน

การออกแบบบทเรียน  ซึ่งเปนรูปแบบเรียนท่ีผูเรียนจะเปนผูสรางองคความรูเอง  โดยการคนพบ  และ

มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูในบทเรียน  เชนการถามตอบบนกระดานดํา  การติดตอผูสอนผาน

ทางอีเมล  ซึ่งเปนการเรียนรูตามทฤษฎี  Constructive โดยผูสอนเปนผูจัดส่ือและส่ิงแวดลอมท่ีไป

กระตุนการเรียนรู ผูเรียนสามารถติดตอกับผูสอนไดโดยไมตองพบกับครูผูสอนโดยตรง นอกจากนั้น

ยังนํามาใชพัฒนาบทเรียนใหผูเรียนไดรับทราบถึงความเปล่ียนแปลงและความหวังเม่ือจบบทเรียน 

การเรียนการสอนผานเว็บ  (Web Based Instruction) Web Based Instruction  เปนผลิตภัณฑ

หนึ่งท่ีสรางมาจาก  E-Learning  ซึ่งเปนเว็บไซตท่ีเอ้ือประโยชนทางการเรียนการสอน  เว็บ  (Web)  

หรือเวิลดไวดเว็บ  (WWW : World Wide Web)   เปนบริการหนึ่งในหลายๆ  บริการของอินเทอรเน็ต

ท่ีเกิดขึ้นหลังบริการอ่ืนๆ  บนอินเทอรเน็ต  นอกเหนือจากการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส  การสนทนา

ผานเครือขาย  การอภิปรายผานกระดานขาว  การอานขาว  การคนขอมูล  และการถายโอนแฟมขอมูล 

เว็บ  (Web)  คือขอมูลขาวสารในรูปเอกสารไฮเปอรเท็กซ (หมายถึง การเช่ือมโยงเอกสารไป

ยังเอกสารอ่ืนๆ ท่ีอยูตางกัน) และมี ไฮเปอรมีเดีย (ท่ีรวมถึงไฮเปอรเท็กซและส่ือหลากหลายท่ีไดจาก

การเช่ือมโยงนั้น) ท่ีใชอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือ ในการติดตอ สงขอมูลเอกสารนี้ 

การใชเว็บเพ่ือการเรียนการสอน  เปนการนําเอาระบบอินเทอรเน็ตมาออกแบบเพ่ือใชใน

การศึกษา  การจัดการเรียนการสอนผานเว็บ  มีช่ือเรียกหลายลักษณะ  เชน  การจัดการเรียนการสอน

ผานเว็บ  เว็บการเรียน  เว็บฝกอบรม  อินเทอรเน็ตฝกอบรม  อินเทอรเน็ตชวยสอน  เวิลดไวดเว็บ

ฝกอบรม  และเวิลดไวดเว็บชวยสอน  เปนตน  แตในท่ีนี้ไดเรียกวาการเรียนการสอนผานเว็บ  ซึ่งนาจะ

เปนแบบท่ีใชและตรงกับคํา  อธิบายคุณลักษณะของการใชเว็บในระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนการ

สอนมากท่ีสุด 

WBI  หรือ  Web Based Instruction  ทํางานบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ตผูเรียนและอาจารย  

สามารถติดตอส่ือสารถึงกันได และอาจารยสามารถติดตามพฤติกรรมการเรียนตลอดจนผลการเรียน

ของผูเรียนได  WBI  นั้นจะแตกตางจาก  CAI  (Computer Assisted Instruction)  ตรงท่ีการส่ือสารถึง

กันระหวางผูเรียนกับผูสอน  เพราะ  CAI  ทํางานภายใต  Standalone  หรือ  อาจทํางานภายใต  Local 

Area Network CAI  ท่ีควรรูเกี่ยวกับการเรียนการสอนผานเว็บดังนี้ 

2.6.1 ความหมายของ Web Based Instruction 

Web Based Instruction คือ รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนท่ีทํางานบนระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต โดยผูเรียนสามารถติดตอส่ือสารกับผูเรียนดวยกันไดกับอาจารยหรือผูเช่ียวชาญ

กับฐานขอมูลความรู และยังสามารถรับสงขอมูลการศึกษาอิเล็กทรอนิกสอยางไมจํากัดเวลา ไมจํากัด

สถานท่ี ภายใตระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
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Web Based Instruction คือการจัดการศึกษาในรูปแบบ Web Knowledge Base Online 

เปนการจัดสภาวะการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน ทํางานบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ผูเรียน

และอาจารยสามารถติดตอส่ือสารถึงกันได และอาจารยสามารถติดตามพฤติกรรมการเรียนตลอดจน

ผลการเรียนของผูเรียนได 

Web Based Instruction คือ การเรียนการสอนในรูปแบบของไฮเปอรมิ เดีย 

(Hypermedia) ท่ีใชคุณลักษณะสําคัญและแหลงทรัพยากรตาง ๆ ของเครือขายเวิลดไวดเว็บ (World 

Wide Web) เปนตัวกลางในการถายทอด เนื้อหาความรู 

Web Based Instruction ดังท่ีกลาวมาแลว ทําใหสรุปไดวา Web Based Instruction คือ 

การเรียนการสอนท่ีใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน โดยอาศัยทรัพยากรทางอินเทอรเน็ตและ

เวิลดไวดเว็บ มาออกแบบเปนเว็บเพ่ือการเรียนการสอน โดยมีลักษณะท่ีผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธ

กันโดยผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน 

2.6.2 หลักการออกแบบการสอนในเวิลดไวดเว็บ 

Richie และ Hoffmen [4] ไดกลาววา การออกแบบการสอนในเวิลดไวดเว็บ แบง

ออกเปน 6 ขั้นไวดังนี้ 

2.6.2.1 การจูงใจผูเรียน 

ในการออกแบบเว็บเพจ  นั้นมีจุดประสงคเพ่ือใหงายตอการใชงาน  ท่ีส่ือ

ออกมาทางดานรูปภาพ  ลายเสน  สี  ภาพเคล่ือนไหว  เพ่ือจูงใจผูเรียนเทคนิคเหลานี้นํามาประยุกตใช

ในเว็บเพจไดเปนอยางดี  บางองคกรสรางจุดสนใจในเว็บเพจ  ในการนําความรูใหม ๆ มาสรางเว็บเพจ  

ท้ังนี้เพ่ือดึงดูใหผูใชสนใจเขามาศึกษา  เราควรคํานึงถึงการสรางสรรคเว็บเพจเพ่ือเปนการจูงใจผูเรียน

ใหไดมากท่ีสุด 

2.6.2.2 กําหนดส่ิงที่จะเรียน 

กําหนดส่ิงท่ีจะเรียนเปนส่ิงสําคัญท่ีตองบอกใหผูเรียนทราบรายละเอียดใน

บทเรียนเพ่ือผูเรียนจะไดตอบสนองท่ีจะเรียนรู  ท้ังนี้เพ่ือชวยใหผูเรียนไดทราบส่ิงท่ีผูสอนกําหนด  ทํา

ใหผูเรียนมีความตั้งใจเรียน  และเกิดผลสําเร็จตามมา  เปนส่ิงสําคัญมากสําหรับการพัฒนาโครงสราง

เว็บไซต  ท่ีจะชวยผูเรียนใหทราบเปาหมายการเรียน  อาจจะไมเหมาะสมอยูบางท่ีผูเรียนสามารถเขาไป

ในแหลงความรูท่ีมีมากมายนั้นงายเกินไปจนอาจทําใหผูเรียนลืมจุดประสงคการเรียนของตัวเองได  

การแกปญหานี้สามารถทําไดโดยการรวมลิงคภายนอกใหกับผูเรียน  เพ่ือแกปญหาไมใหผูเรียนออก

นอกเสนทาง 

2.6.2.3 คํานึงถึงความรูเดิมของผูเรียน 

นักจิตวิทยามีความเห็นวาขอมูลขาวสารจะถูกเก็บไวในหนวยความจําของ

ผูเรียน  ซึ่งความรูเดิมของผูเรียนสามารถจะเช่ือมโยงกับความรูใหม ๆ ไดโดยมีความสัมพันธกับขอมูล

ขาวสารท่ีเก็บไวในหนวยความจํา  (Ganges, 1985) เว็บเพจมีประโยชนในการสอนมาก สามารถใช
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ชองทางท่ีมีการเช่ือมโยงจากหลาย ๆ ท่ีไดการเช่ือมโยงหลายทางเปนการเตรียมผูเรียน ท่ีมีพ้ืน

ฐานความรูตางกัน ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความตองการและสามารถปรับยกระดับความรู

ของตนเองได รวมท้ังไดศึกษาความรูใหม ๆ ไดอยางรวดเร็ว 

2.6.2.4 การเชื่อมโยง 

การเช่ือมโยงบนเว็บสวนใหญจะแสดงการกระพริบ  และขีดเสนใตขอความ  ซึ่งในขอความจะอธิบาย

ในหัวขอเช่ือมโยง  ใหผูใชเขาใจ  นอกจากนี้  สามารถจะอธิบายความหมายของคํา  อธิบายหลักการ

หรือมโนทัศนใหผูเรียนไดเขาใจ 

2.6.2.5 คําแนะนําและผลยอนกลับ 

วิธีท่ีเตรียมใหคําแนะนําและใหผลยอนกลับ  เม่ือผูเรียนตองการขอมูลท่ีมีหลายทางเลือกท่ีซับซอน

เตรียมรายละเอียดขอมูลและตัวเลือกหลายทางเลือกใหผูเรียนเม่ือนักศึกษาเขาไปใชขอมูลออนไลน  จะ

มีปุมหรือกลองใหเลือก  ผูเรียนสามารถเลือกเปรียบเทียบหรือตอบคําถามใน  ขอมูลไดผลยอนกลับ

สามารถอธิบาย  และเลือกลิงค  เพ่ือท่ีจะขอคําแนะนําเพ่ิมเติมไดอีกดวย 

2.6.2.6 การทดสอบ   

การทดสอบ  เปนการตั้งเกณฑการใหระดับ  และการใหผลยอนกลับซึ่ง

สามารถตั้งจุดประสงคการสอบใหตรงกันไดอัตโนมัติ 

2.6.3 รูปแบบของ  E-Learning 

รูปแบบของการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเครือขายคอมพิวเตอร

ภายในมหาวิทยาลัย  ไดรับการนําเสนอแลวในรูปแบบท่ีช่ือวา  Learning Network  โมเดลการเรียนการ

สอนแบบ  E-Learning  ก็เปนรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนโดยใชส่ืออิเล็กทรอนิกส  และการ

ดําเนินกิจกรรมโดยอาศัยเครือขายคอมพิวเตอรเปนหลักเหมือน เชน            E-Commerce,  E-

Business 
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รูปที่ 2.18 โมเดล E-Learning 

 

การใช  E-Learning  เปนเรื่องท่ีตองมีการบริหารจัดการ  การกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือ

ดําเนินการโดยใชเครือขายคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือชวยบริการใหถึงเปาหมายไดงายและรวดเร็ว  

จุดเดนของการเรียนรูแบบนี้คือ  การเขาถึงเนื้อหาไดทุกท่ี  ทุกเวลา  ทุกสถานท่ี  สําหรับการสราง

เนื้อหาก็มีลักษณะท่ีทําใหส่ิงท่ีสรางขึ้นนั้นนํากลับมาใชไดตลอดเวลา  เรียนซ้ําไดไมรูจบ  การ

ดําเนินการตางๆ  จึงใชระบบคอมพิวเตอรเขาชวย  เชน  การประเมินผล  การสอบ  ทดสอบความรู

ตางๆ 

2.6.4 กิจกรรมของ  E-Learning 

การใชไอทีเพ่ือการเรียนการสอน  ไอที  ซึ่งหมายถึงคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย

ส่ือสารเขามาชวยการดําเนินการเรื่องการเรียนการสอนอยางมาก  เขามามีสวนเสริมท้ังการเรียนแบบ

ปกติ  (Synchronouse System)  และระบบการเรียนการสอนแบบการเรียนรูดวยผูเรียนเปนศูนยกลาง  

(Asynchronouse System) 

ไพโรจน    ตีรณธนากุล  และสิริลักษณ    ตีรณธนากุล  ไดอธิบายเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนแบบ  Synchronouse Lerning  และ  Asynchronouse Learning  ไววาการเรียนการสอน

แบบปกติแตจะมีสวนการใชส่ือกลางเพ่ิมในการศึกษา  (Synchronouse Learning)  เชน  chat,  On-line 

Real-time,  Internet-based,  Video Conferenceing,  Tele-classroom conference,  Virtual learning 

การสรางเนื้อหา การปรับปรุง 

 การนําเนื้อหากลับมาใชงานใหมซํ้าแลวซํ้าเลา 

การจัดการ 

 การลงทะเบียน 

 การบริการ 

 การโตตอบ 

 การตอบ 

การประเมินผล 

 การทดสอบ 

 การสอบ 

 การบันทึกประวัติ 

 การประเมินผูเรียน 

การขนสงไปยังผูเรียน 

 e-Text 

 e-Book 

 e-Library 

 e-Lab 

 etc. 

    

E - Learning 
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communities  เปนตน  ซึ่งการเรียนแบบนี้  เนนการจัดตารางสอนการเรียนรูในหองเรียน  อาจารยและ

นิสิตพบกันท่ีสถานท่ีหนึ่งตามกําหนดในตารางสอน  ไอทีเขามาเสริมโดยท่ีสภาพหองเรียนทุกหองมี

ระบบเช่ือมโยงกับเครือขาย  และตอเขาสูอินเทอรเน็ต  ภายในหองมีระบบการเรียกเขาหาขุมความรู

โดยเฉพาะฉายผานจอภาพใหนิสิตดูได  การใชบทเรียนมีวิธีการเรียนรูแบบตางๆมาก  ตั้งแตการเรียน

แบบ  web base learning  การเรียกใช  Teaching Materal  การนําเสนอดวยภาพนิ่ง  ภาพเคล่ือนไหว  

การสรางแบบจําลองตาง ๆ  การเรียนการสอนแบบ  Asynchronouse Lerning  การเรียนการสอนแบบ

นี้จะสามารถหาขอมูลจากภายนอก  เชน  Web-Based Instruction,  Web-Based Hypertexts,  Web-

Based Learning,  Web-Based  Search Engines,   Browrers Technique,   E-mail,   Web Board  เปน

ตน  ซึ่งการเรียนการสอนแบบนี้จะเนนใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตัวเอง  เรียนท่ีใดก็ได  ขอให

เขาถึงเครือขายได  ผูเรียนเขาเรียนไดจากทุกหนทุกแหงแมอยูท่ีบานและเรียนใชเวลาใดก็ได  มีระบบ

การเรียนการสอนผานเครือขาย  มีโฮมเพจประจําวิชา  ผูเรียนสามารถทําแบบฝกหัด  ทํารายงานผาน  

โฮมเพจของตน  ใชระบบ  chat  พูดคุยในวิชาตามหองคุยท่ีกําหนด  มี  Web board  ใหโตตอบใน

วิชาการท่ีเรียน  ใชระบบอีเมลในการสงคําถามคําตอบหรือส่ือสารตางๆ 

 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

Bowles, J.E. (1978) ไดเขียนโปรแกรมเพ่ือชวยในการประมวลผลการทดสอบทางดานปฐพี

กลศาสตร สําหรับการทดสอบดังนี้ 

 Grain size Analysis(Sieve) 

 Hydrometer Analysis (152H only) 

 Consolidation 

 Compression Testing 

โดยใชภาษา Fortran ซึ่งสามารถใชไดกับระบบปฏิบัติการดอสเทานั้น สวนรูปแบบในการแสดงผล

สามารถแสดงผลไดเฉพาะตัวเลขเทานั้น และไมสามารถพิมพรายงานผลการทดสอบได 

Alani, A.M. และ Barnes, R.C. (1999) ไดกลาวไววาสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมตองอาศัยการทดสอบหรือการทดลองในการศึกษาและเรียนรูถึงพฤติกรรมตางๆ แตอยางไร

ก็ตามขบวนการดังกลาวตองรูถึงเง่ือนไขท่ีแนนอนในสนาม รวมถึงตองมีความรูทางดานเทคนิคการ

ทดสอบดวย ดังนั้นจึงไดสรางซอฟแวรมัลติมิเดียปฏิบัติการทดสอบทางปฐพีกลศาสตรขึ้น ในรูปของ

โปรแกรมคอมพิวเตอรวีดีโอการทดสอบทางดานปฐพีกลศาสตร 10 การทดสอบ โดยใชโปรแกรม 

Toolbook II Instructor Version 6.1a สําหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมธรณีวิทยา 

วิทยาศาสตรของโลกและสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเตรียมใหนักศึกษาไดศึกษา เรียนรู และทบทวนการ

ทดสอบทางดานปฐพีกลศาสตร   จากการศึกษาพบวาผูสอนสามารถนําไปใช สําหรับปรับ
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ประสบการณการเรียนรูของนักศึกษาไดอยางดี ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําหรับการนําไปใชในการศึกษาใน

รายวิชาอ่ืนตอไป 

Alani, A.M. และ Barnes, R.C. (2001) ไดพัฒนาชุดโปรแกรมส่ือผสม ประกอบดวย ชุดการ

ทดสอบมาตรฐานทางดานปฐพีกลศาสตร โดยมีจุดประสงคเพ่ือใชสําหรับการสอนและการเรียนรูของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาและวิทยาศาสตรของดิน ชุดโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นถูก

บรรจุลงในแผนซีดีรอม และประกอบดวย 3 สวนหลัก ดังนี้ 1) สไลดภาพถายการทดสอบทางดาน

ปฐพีกลศาสตร 2) ขอมูลทางเทคนิค ประกอบดวย ขั้นตอนการทดสอบ รายละเอียดเครื่องมือ ตัวอยาง

การคํานวณ ผลลัพธ อางอิง และขอเสนอแนะ 3) คําถามวัดความเขาใจ 

Haque, M.E. (2001) ไดพัฒนาส่ือการสอนการทดสอบทางดานปฐพีกลศาสตรบนเวปไซต 

เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูการทดสอบ ในรูปแบบของส่ือผสมซึ่งจําลองการทดสอบทางดานปฐพี

กลศาสตร ซึ่งมุงใหนักศึกษาไดมีปฏิสัมพันธในการใชงานแบบเปนขั้นตอน 

ปฏิภาณ สุดอาราม และคณะ (2530) ไดสรางชุดโปรแกรมคํานวณผลการทดสอบทางปฐพี

กลศาสตร ประกอบดวย 11 โปรแกรม ดวยภาษาเบสิก โดยการเขียนโปรแกรมชุดนี้เนนหนักในดาน

การแสดงผลออกทางจอภาพ เครื่องพิมพ และเครื่องพลอต ในสวนการคํานวณใดท่ีมีการหาคาจาก

กราฟจะใชการวิเคราะหดวยสมการถดถอย (Regression Analysis) แลวใชกับสูตรท่ีเหมาะสม โดยได

เปรียบเทียบสมรรถนะในการรับขอมูลจากผูใชในลักษณะของการโตตอบบนจอภาพ และสามารถ

แกไขขอมูลหลังจากท่ีปอนขอมูลไปแลวได การแสดงผลนั้นผูใชสามารถเลือกใหแสดงผลบนจอภาพ

เพ่ือการตรวจสอบ และแสดงผานเครื่องพิมพ หรือเครื่องพลอตในลักษณะท่ีสมบูรณ สามารถใชเปน

รายงานผลการทดสอบไดทันทีโดยไมตองไปจัดทําใหม 

วรุตต  ปฐมเตชะกุล และวิจัย  วิชัย (2545) ไดสรางชุดส่ือวีดิทัศน เรื่องการทดลองปฐพี

กลศาสตร โดยมีเนื้อหาการทดลองท้ังส้ิน 12 การทดลอง สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา CTE 342 

Soil mechanics laboratory ซึ่งเปนสวนหนึ่งในรายวิชาของภาควิชาครุศาสตรโยธา ในส่ือวีดิทัศนแต

ละการทดลองจะประกอบดวยวัตถุประสงค ขั้นตอนการทดลอง การคํานวณ และการสรุปผลการ

ทดลอง จากการประเมินคุณภาพของส่ือวีดิทัศน ผลปรากฏวาคุณภาพของส่ือวีดิทัศนในดานเทคนิค

การผลิต มีคาเทากับ 4.58 ซึ่งมีคุณภาพอยูในเกณฑ ดี และการประเมินส่ือวีดิทัศนในดานเนื้อหาของ

การทดลองปฐพีกลศาสตร มีคาเทากับ 4.41 ซึ่งจัดวามีคุณภาพอยูในเกณฑดี ส่ือวีดิทัศนชุดนี้มี

ประสิทธิภาพเทากับ 81/79.25 ซึ่งเปนคาท่ีอยูในเกณฑท่ีกําหนดไวตามขอตกลงเบ้ืองตน และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาจากส่ือวีดิทัศนวิเคราะหโดยใช t – test พบวามีความเช่ือม่ันไดถึง 95 %  และ

เม่ือพิจารณาคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน และ แบบทดสอบหลังเรียนมีผลตางของ

คะแนนเฉล่ียถึง 60 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผูทําการทดสอบ 20 คน   ดังนั้นส่ือวีดิ

ทัศนชุดนี้ถือวามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และกอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตอผูเรียนซึ่งสอดคลอง

กับสมมุติฐานท่ีตั้งไว 
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ชูศักดิ์  คีรีรัตน (2547) ไดพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับทดสอบความรูทางดาน

วิศวกรรมธรณีเทคนิคขึ้น โดยโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นนี้เปนโปรแกรมทดสอบความรูในเรื่องการ

ปฏิบัติการทดสอบทางปฐพีกลศาสตรประยุกตรวมกับระบบฐานขอมูล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

นํามาใชสําหรับการเรียนการสอนในรายวิชาปฐพีกลศาสตร จากการศึกษาพบวาสามารถนําไปใช

ประกอบการเรียนการสอนไดดี 

เอกรัตน  รวยรวย (2547)ไดจัดทําโครงการ Website สรุปเนื้อหาวิชา CTE424 Materials 

Testing Laboratory ซึ่งเปนการอธิบายเนื้อหาโดยสรุปในรายวิชาปฏิบัติการทดสอบวัสดุ ซึ่งเปน

รายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนในภาควิชาครุศาสตรโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

และสามารถใหนักศึกษาเขาไปทบทวนความรูได 

เอกรัตน  รวยรวย (2547)ไดจัดทําโครงการ Web Base Learning CTE424 Materials Testing 

Laboratory ซึ่งเปนส่ืออิเล็คทรอนิคสชวยสอนในรายวิชาปฏิบัติการทดสอบวัสดุ ซึ่งเปนรายวิชาท่ีมี

การเรียนการสอนในภาควิชาครุศาสตรโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จาก

การศึกษาพบวานักศึกษาสามารถเขาใจกระบวนการทดสอบไดงายขึ้นและสามารถทบทวน

กระบวนการทดสอบไดในภายหลัง 

 



บทที่ 3 

วิธีการวิจัย 

 

3.1 การรวบรวมเนื้อหา 

การรวบรวมเนื้อหาและทฤษฎีท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร จากเอกสารท่ี

เกี่ยวของสําหรับงานปฏิบัติไดแก2 ตําราท้ังภาษาไทยและอังกฤษ รวมท้ังมาตรฐานในการทดสอบ 2วัสดุ

ทางดานวิศวกรรมโยธาจากนั้นสืบคนงานวิจัยท่ีผานมาท่ีเกี่ยวของกับการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา 

เพ่ือศึกษาวางานวิจัยท่ีผานมามุงเนนท่ีจะศึกษาในประเด็นใด ศึกษาขอมูลดานการจัดการเรียนการสอน

ทางดานปฏิบัติการทดสอบวัสดุท้ังในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในวิทยาลัยเทคนิค 

และระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคและมหาวิทยาลัยตางๆ 

เพ่ือศึกษาวาจะตองทําการวิจัยในการทดสอบใดจึงจะทําใหครอบคลุมการเรียนการสอนทุกระดับ

การศึกษา 2เพ่ือทําใหไดขอมูลท่ีเปนรายละเอียดของแตละการทดลองท่ีครบถวนสมบูรณ ผลการศึกษา

ทําใหสามารถกําหนดจํานวนการทดสอบสําหรับการทดสอบทางปฐพีกลศาสตร (Soil Mechanics 

Laboratory) ได 15 การทดลอง รายช่ือการทดสอบแสดงไดดังตารางท่ี 3.1 ผลการรวบรวมเนื้อหาแสดง

ในรูปคูมือการทดสอบ 2ตัวอยางของคูมือแสดงในภาคผนวก สวนเนื้อหาท่ีสมบูรณบรรจุอยูในแผน CD-

ROM ของรายงานฉบับสมบูรณ หรือสามารถ Download ไดจาก http://www.cte.kmutt.ac.th/civillabpro/  

  

ตารางที่ 3.1 แสดงช่ือการทดสอบ2ทางปฐพีกลศาสตร (Soil Mechanics Laboratory) 

การทดลองท่ี ช่ือการทดลอง รหัส 

1 การทดสอบหาปริมาณความช้ืนและหนวยน้ําหนักในดิน S01 

2 การทดสอบการหาคาความถวงจําเพาะของเม็ดดิน S02 

3 การทดสอบการเจาะสํารวจดิน S03 

4 การทดสอบหากําลังแบกทานของดินในสนามแบบหยั่งเบา S04 

5 การทดสอบหาขนาดของเม็ดดินโดยใชตะแกรงมาตรฐาน S05 

6 การทดสอบการหาขนาดเม็ดดินโดยไฮโดรมิเตอร  S06 

7 การทดสอบหาขีดจํากัดของอัตเตอรเบอรก  S07 

8 การทดสอบหาคาสัมประสิทธ์ิการซึมผาน   S08 

9 การทดสอบการบดอัดดิน    S09 

10 การทดสอบหาคา ซี.บี.อาร    S10 

http://www.cte.kmutt.ac.th/civillabpro/
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ตารางที่ 3.1 แสดงช่ือการทดสอบ2ทางปฐพีกลศาสตร (Soil Mechanics Laboratory)2 (ตอ) 

การทดลองท่ี ช่ือการทดลอง รหัส 

11 การทดสอบการหาคาความหนาแนนของดินในสนามโดยวิธีกรวยทราย S11 

12 การทดสอบการยุบอัดตัวคายน้ํา  S12 

13 การทดสอบแรงเฉือนแบบโดยตรง   S13 

14 การทดสอบแรงเฉือนแบบไมถูกจํากัด S14 

15 การทดสอบหาคากําลังอัดของดินแบบสามแกน S15 

 

3.2 การรวบรวมขอมูลการทดสอบ 

2ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลการทดสอบ โดยการทดสอบและเก็บขอมูลการทดสอบเพ่ือ

นํามาใชในการจัดทําเอกสารประกอบการทดสอบ และใชเปนขอมูลในการพัฒนาโปรแกรม 

CivilLabPro ท้ังในสวนของการวิเคราะห (Analyzer) และ2สวนชวยการเรียนรู (Browser) การรวบรวม

ขอมูลหลังจากศึกษาขอมูลพบวาควรจะตองทํา2การทดสอบทางปฐพีกลศาสตร 2จํานวน 15 การทดลอง 

ตามการทดสอบในตารางท่ี 3.1 ผูวิจัยจึงเริ่มทําการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมท้ังในสวนของการ

ทด สอ บท า ง ปฐ พี ก ล ศา สต ร  สถ า น ท่ี ทํา ก า ร ทด สอ บไ ด แ ก  ภ า ค วิช า วิ ศว ก ร รม โ ย ธ า 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

วิทยาเขตวังไกลกังวล ภาควิชาครุศาสตรโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ จนไดผลการทดสอบครบถวนตามจํานวนการทดสอบท่ีกําหนดไวใน 2ตารางท่ี 3.1  

 
2รูปที่ 3.1  การทดสอบการเจาะหยั่งแบบเบา 
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2รูปที่ 3.2 การทดสอบการเจาะสํารวจดิน 

 

 
2รูปที่ 3.3 การทดสอบการหาขนาดของเม็ดดินโดยวิธีไฮโดรมิเตอร 

 

3.3 กลุมประชากรและกลุมตวัอยาง 

3.3.1 กลุมประชากร 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดกลุมประชากรเปาหมาย ไดแกผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงานการทดสอบทางดานปฐพีกลศาสตร อาจารยผูสอนวิชาปฏิบัติการทดสอบปฐพีกลศาสตร 

ในระดับ ปวส. แผนกชางกอสราง ชางโยธา  จากวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษาจํานวน 67 

แหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจํานวน 9 แหง และมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาท่ีทําการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมโยธา จํานวน 25 แหง นักเรียนนักศึกษาท่ี
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เรียนในสาขาชางกอสราง ชางโยธา หรือ สาขาวิศวกรรมโยธา และผูปฏิบัติงานดานการทดสอบวัสดุ

ทางวิศวกรรมโยธาในภาคอุตสาหกรรม 

3.3.2 กลุมตวัอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกนักศึกษาท่ีเรียนในระดับปริญญาตรีท่ีผานการ

เรียนวิชาปฏิบัติการทดสอบปฐพีกลศาสตร จํานวน 30 คน   

               

3.4 สถานที่เกบ็ขอมูลและวธิีการเก็บขอมูลเพ่ือการวิเคราะหผลการวิจัย 

สถานท่ีท่ีใชในการเก็บขอมูลการเพ่ือใชในการวิเคราะหผลการวิจัยครั้งนี้ คือ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล ซึ่งไดจากการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือถายทอดเทคโนโลยี ใชวิธีการอบรมใหกอนจึงใหทําแบบสอบถาม กลุมของผูเรียนจะดําเนินการ

ทดสอบกับนักศึกษาท่ีไดผานการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร ซึ่งมีความรูเรื่องการ

ทดสอบทางดานปฐพีกลศาสตรมากอนหรือเคยเรียนเนื้อหาดานมานี้มากอน 

 

3.5 กรอบแนวคิดการพัฒนาโปรแกรม CivilLabPro 

 การสรางส่ือผสมบนระบบอินเทอรเน็ตรวมกับโปรแกรมทดสอบวัสดุทางดานวิศวกรรมโยธา 

มีแนวคิดท่ีจะนํามาใชครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกดานของสาขาวิศวกรรมโยธาไมวาจะเปนชวย

อํานวยความสะดวกการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา ชวยวิศวกรโยธาในการคํานวณและออกผล

การทดสอบซึ่งโปรแกรมชุดนี้ไดออกแบบใหผูใชสามารถเพ่ิมตราสัญลักษณของหนวยงานเองได และ

ไดออกแบบใหสอดคลองกับการรายงายผลตามมาตรฐานท่ีใชในการทดสอบแตละการทดสอบ ผลท่ี

ไดจากการทดสอบจะสามารถนําไปใชงานไดทันที นอกจากนั้นแลวโปรแกรมชุดนี้ยังเก็บรวมรวม

ขอมูลการทดสอบโดยใชระบบฐานขอมูลผูใชสามารถนําผลการทดสอบไปเก็บเปนฐานขอมูลเพ่ือใช

ประโยชนรวมกันบนคอมพิวเตอรแมขาย และสามารถดูผลท้ังหมดผานทางเวป บราวเซอรได ทําให

สามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดโดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบซึ่งสามารถลด

ขอผิดพลาดการรายงานผลได 

 การสรางส่ือผสมบนระบบอินเทอรเน็ตรวมกับโปรแกรมทดสอบวัสดุทางดานวิศวกรรมโยธา 

มีงานวิจัยหลายโครงการ ท้ังท่ีเปน โปรแกรมชวยคํานวณ บทเรียนชวยสอนท้ังในรูปแบบ On-line 

(Web based) และ Off-line (CAI) แตการพัฒนางานวิจัยเหลานั้นไมครบวงจรทําใหเกิดประสิทธิภาพ

การใชงานไมเต็มท่ี ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีความตองการท่ีจะใหงานวิจัยช้ินนี้เปนแหลงการเรียนรู

ทางดานปฏิบัติการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา สําหรับในชวงเริ่มตนซึ่งครอบคลุมขอบเขตของ

การวิจัยครั้งนี้ ไดออกแบบโปรแกรมไวครอบคลุม 4 สวนหลัก คือ 1) โปรแกรมชวยวิเคราะหผลการ

ทดสอบและการรายงานผล จะชวยใหผูสอน ผูเรียน และผูท่ีเกี่ยวของกับการทดสอบทางดานปฐพี

กลศาสตรนําขอมูลการทดสอบมาใชกับโปรแกรมและรายผลในรูปคาตัวเลขและกราฟไดเลยทําใหลด

ความผิดพลาดจากการคํานวณดวยมือและลดระยะเวลาการคํานวณได 2)  การเรียนรูผานระบบ Web 
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Based ผู ใชสามารถเรียนรูบทเรียนตาง  ๆ ไดโดยการเ ช่ือมตออินเตอร เน็ตและlink มา

ท่ี http://www.cte.kmutt.ac.th/civillabpro/ หรือเรียกผานเมนูหลักของโปรแกรมชวยวิเคราะหผลก็ได

เชนเดียวกัน โปรแกรมชวยการเรียนรูผานระบบ Web Based ชุดนี้ผูใชสามารถ Download เอกสาร

ประกอบการทดสอบซึ่งไดจัดเตรียมไวในรูป *.pdf ไฟล สามารถ Download ไดท้ังแบบแตละการ

ทดลองและทุกการทดลองในครั้งเดียว  รวมถึงแหลงขอมูลเพ่ือการเรียนรู  ผูวิจัยไดสรางระบบ

ฐานขอมูลท่ีจะเก็บขอมูลการทดสอบไวในคอมพิวเตอรแมขายโดยตองการใหเปนฐานขอมูลเพ่ือใชใน

การแลกเปล่ียน ตรวจสอบผลและแหลงการเรียนรู นอกจากนั้นแลวไดออกแบบ Web board เพ่ือ

ตองการใหเปนแหลงรวบรวมคําถาม ปญหา ขอสังสัย ตาง ๆ เกี่ยวกับการทดสอบ 3) สวนของวิดีโอ

การทดสอบทางดานปฐพีกลศาสตร สําหรับใชในการทบทวนหรือเรียนรูวิธีการทดสอบในแตละการ

ทดสอบ และ4) สวนของการทดสอบความรูความเขาใจ ซึ่งเปนสวนของการทําแบบทดสอบความรูใน

รายวิชาปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.4 แสดงการทํางานรวมกันของสวนคํานวณกับสวนการเรียนรูในโปรแกรม CivilLabPro 

 

 งานวิจัยชุดนี้ ไดออกแบบใหสาระสําคัญหลักท้ัง 4 สวนมีการทํางานท่ีสัมพันธกันดังแสดงใน

รูปท่ี 3.4 จากรูปจะเห็นวาโปรแกรม CivilLabPro สวนการคํานวณ(Analyzer)กับสวนชวยการเรียนรูมี

จุดเช่ือมตอหลัก ๆ อยู 2 จุด คือ ฐานขอมูลการทดสอบและ Hyperlink สวนของฐานขอมูลการทดสอบ

จะถูกออกแบบไวใหเปนตัวกลางในการใชงานท่ีประสานกันระหวาง โปรแกรม CivilLabPro สวน

คํานวณ (Analyzer) และสวนชวยการเรียนรู  (Browser)  ผูใชสามารถสรางฐานขอมูล(Create 

Database) การทดสอบจากสวนการคํานวณและนําไปเก็บรวบรวม (Store) ไวในสวนชวยการเรียนรู 

(Browser) หรือในทางกลับกัน ผูใชสามารถ Download ฐานขอมูลการทดสอบจากสวนของการเรียนรู

VDO Laboratory 

Laboratory Quiz 

VDO Files 

Database 

http://www.cte.kmutt.ac.th/civillabpro/
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และนําไป Upload ไวในสวนของการคํานวณ เพ่ือใหโปรแกรม CivilLabPro สวนการคํานวณทําหนาท่ี

วิเคราะหผลและรายงานผลตอไป จุดเช่ือมตอในสวนของ Hyperlink จะเปนจุดท่ีจะทําใหผูเรียนเขา

ไปสูโปรแกรม CivilLabPro สวนของการเรียนรู เม่ือผูใชใชงานอยูในสวนของการคํานวณ จะมี 

Hyperlink ทําหนาท่ีเช่ือมตอไปสูโปรแกรม CivilLabPro สวนการเรียนรู ในหนาจอหลักของโปรแกรม

สวนคํานวณ (Analyzer) ดูรูปท่ี 3.5 ประกอบเม่ือผูใชเลือกเมนู Help/Instruction Online จะทําใหเขาสู

โปรแกรม CivilLabPro สวนการเรียนรู ดังแสดงในรูปท่ี 3.6 ได  

 

 
 

รูปที่ 3.5 การเขาสูโปรแกรม CivilLabPro-Browser จากเมนูหลักของ CivilLabPro-Analyzer 

 

 
 

รูปที่ 3.6 หนาจอหลักของโปรแกรม CivilLabPro สวนของการเรียนรู (Browser) 
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ติดตั้งโปรแกรมลงในคอมพิวเตอรสวนตัว ผูใชจะตองติดตั้งโปรแกรม CivilLabPro Version 1.0.5 

สวนของการคํานวณ (Analyzer) โดยใชแผน CD-ROM ท่ีบรรจุโปรแกรม CivilLabPro หรือ 

Download ไดท่ี http://www.cte.kmutt.ac.th/civillabpro/  และเรียกใชงานท้ัง 4 สวนหลักไดในทันที 

ท้ังนี้ผูใชตองเช่ือมตอกับระบบอินเตอรเน็ตกอนจึงสามารถใชงานท้ัง 4 สวนหลักพรอมกันได 

 ในอนาคตจะพัฒนางานวิจัยชุดนี้จะขยายขอบเขตการวิจัยใหกวางขึ้นโดยครอบคลุมการ

ทดลองท้ังหมดในสาขาวิศวกรรมโยธาซึ่งขณะนี้ยังมีเพียง ปฏิบัติการทดสอบปฐพีกลศาสตร (Soil 

Mechanics Laboratory) เทานั้น นอกเหนือจากขยายขอบเขตของเนื้อหาแลว ในอนาคตจะขยายขีด

ความสามารถใหสามารถใชงานไดกับการทดสอบอ่ืนๆในสาขาวิศวกรรมโยธา 

 

3.6 การพัฒนาโปรแกรม Civil LabPro V.1.0.5 

การพัฒนาโปรแกรม Civil LabPro V.1.0.5 จะมี 4 สวนหลักไดแก โปรแกรมสวนของการ

คํานวณ (Analyzer) โปรแกรมชวยการเรียนรู (Browser) โปรแกรมแสดงขั้นตอนการทดสอบปฏิบัติ

ทางดานปฐพีกลศาสตร (VDO Laboratory) และโปรแกรมแบบทดสอบความรูในรายวิชาปฏิบัติการ

ทดสอบปฐพีกลศาสตร (Laboratory Quiz) ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 

3.6.1 การพัฒนาโปรแกรม CivilLabPro V.1.0.5 ในสวนของการคํานวณ (Analyzer) 

การพัฒนาโปรแกรม CivilLabPro V.1.0.5 ในสวนของการคํานวณ (Analyzer) จะเขียน

คําส่ังโดยใชภาษา Visual Basic 6 และเก็บขอมูลการทดสอบในโปรแกรม Microsoft Access การ

รายงานผลทางเครื่องพิมพในสวนท่ีเปนกราฟจะใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (Numerical Method) ในการ 

Fit Curve สามารถจะเก็บขอมูลการทดสอบไวในระบบฐานขอมูลเพ่ือการเรียกใชงานในภายหลังได 

การทํางานของโปรแกรม แบงเปน 3 สวนหลัก ไดแก สวนจัดการขอมูล (File)  สวนชวยเหลือ (Help)  

และสวนโปรแกรมการทดสอบ (Select Lab) ดังแสดงในรูปท่ี 3.7 

 

http://www.cte.kmutt.ac.th/civillabpro/
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Main Program

File Help

1

2

3

4

5

Select Lab

Select Exist 

Database File

Edit General Data

Click Edit Button

Click Delete Button

Click Next Button

6

New Project

Rename Project

Save Project As

Delete Project

Brand Name

Exit

Instruction Online

Contact Us

About CivilLab Pro

Yes

No

VDO Laboratory

Laboratory Quiz

 
 

รูปที่ 3.7 แผนภูมิการทํางานของโปรแกรม CivilLabPro ในหนาจอหลักของสวนการคํานวณ (Analyzer) 

 

สวนจัดการขอมูล (File)  เปนสวนท่ีใชสําหรับการสราง เปล่ียนช่ือ ลบ ไฟลฐานขอมูลท้ังท่ีเปน

ขอมูลในการคํานวณ และขอมูลตราสัญลักษณของสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยจะ

แบงเปน 5 เมนูยอย ไดแก สรางไฟลฐานขอมูลใหม (New Project) เปล่ียนช่ือไฟลขอมูล (Rename Project) 

บันทึกไฟลฐานขอมูลเปน (Save Project As) ลบไฟลฐานขอมูล (Delete Project) ตราสัญลักษณ (Brand 

Name) โดยรายละเอียดการทํางานของแตละเมนู ดังแสดงในรูปท่ี 3.8 
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1

Select Lab

Select Storage Folder

Click File Button

Click Save Button

Click Next Button

Input General Data

Input Database Name

Click OK Button

6

2

Select Path of

Exist Database

Select Database Name

Click Rename Button

Input Database Rename

Click OK Button

3

Select Path of

Exist Database

Select Database Name

Select New Path

Input Database Name

Click Save As Button

Click OK ButtonClick Close Button

Click Close ButtonMain Program

Main Program

 
 

รูปที่ 3.8 แผนผังการทํางานของเมนยูอย ในหนาจอหลักของสวนการคาํนวณ (Analyzer) 
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4

Select Path of

Exist Database

Select Database Name

Click Delete Button

Click Close Button

Main Program

5

        Name of Brand

        Key

Select Symbol of

Brand Name

Add Symbol of
Brand Name
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Edit
Brand Name

Click Edit Button Click Delete Button

NoYes

No Yes

Click Close Button

Main Program
 

 

รูปที่ 3.8 แผนผังการทํางานของเมนยูอยในหนาจอหลักของสวนการคาํนวณ (Analyzer) (ตอ) 

 

สวนชวยเหลือ (Help) เปนสวนการเรียนรูสําหรับผูใชงาน (User) ประกอบดวย 5 เมนูยอย 

ไดแก สวนการเรียนรูทางระบบอินเทอรเน็ต (Instruction Online) สวนแสดงวิดีโอการทดสอบ

ทางดานปฐพีกลศาสตร (VDO Laboratory)  สวนแบบทดสอบรายวิชาปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 

(Laboratory Quiz) ติดตอผูวิจัย (Contact Us) และขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรม (About CivilLabPro)  

สวนโปรแกรมการทดสอบ (Select Lab) เปนสวนการใชงานเพ่ือคํานวณผลการทดสอบทาง

ปฐพีกลศาสตร จํานวน 15 การทดสอบ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม ดังแสดง

ในรูปท่ี 3.9 ซึ่งมีสวนประกอบตางๆ ดังหนาจอท่ีแสดงในรูปท่ี 3.10 
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รูปที่ 3.9 แผนผังการทํางานของโปรแกรมการทดสอบ 
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รูปที่ 3.10 หนาจอสวนประกอบการทํางานของสวนโปรแกรมทดสอบ 

 

หนาจอรูปท่ี 3.10 เปนสวนของโปรแกรมการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา ประกอบดวย 4 สวน

ตางๆ ดังนี้  

1. สวนขอมูลพ้ืนฐาน เปนสวนของการปอนขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับการทดสอบ ซึ่ง

ประกอบดวย ช่ือโครงการ สถานท่ีตั้ง ชนิดของดิน วันท่ีทดสอบ ผูทดสอบ ผูตรวจสอบ 

ลําดับตัวอยาง ลําดับหลุมเจาะ และความลึกท่ีเก็บตัวอยางดิน 

2. สวนขอมูลเฉพาะ เปนสวนของการปอนขอมูลท่ีเปล่ียนแปลงไปตามแตละการทดสอบ ซึ่ง

จะตองนําไปใชสําหรับการประมวลผลและแสดงกราฟ 

3. สวนการประมวลผลและแสดงภาพกอนพิมพ เปนสวนของการคํานวณผลลัพธโดยอาศัย

ขอมูลเฉพาะจาก ขอ 2 โดยเม่ือเลือกปุมแสดงภาพกอนพิมพ (Print Preview) จะแสดงหนาจอ 

ดังรูปท่ี 3.11 ซึ่งสามารถดูรายงานการทดสอบจากจอภาพหรือส่ังพิมพก็ได 

4. สวนแถบปุมเครื่องมือ เปนสวนของการบันทึกขอมูล สวนการเรียนรู และสวนของ

แบบทดสอบความรู โดยเม่ือเลือกปุมรูปลูกโลก               จะปรากฏหนาจอ ดังรูปท่ี 3.12 

ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดของโปรแกรมการทดสอบนั้นๆ ได รวมท้ังการ Download คูมือ

การใชและการทดสอบไดดวย สวนเม่ือเลือกปุม              จะปรากฏหนาจอ ดังรูปท่ี 3.13 

 

1 

2 

3 

4 
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รูปที่ 3.11 หนาจอภาพกอนพิมพ 

 

 

 

 

 

 

 

         รูปที่ 3.12 หนอจอสวนการเรียนรู 
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รูปที่ 3.13 สวนแบบทดสอบความรูรายวิชาปฏิบัตกิารปฐพีกลศาสตร 

 

3.6.2 การพัฒนาโปรแกรม CivilLabPro ในสวนของการเรียนรู (Browser) 

การพัฒนาโปรแกรม CivilLabPro V.1.0.5 ในสวนของการเรียนรู (Browser) ผูวิจัยได

ออกแบบเปนระบบเครือขายโดยเก็บขอมูลท้ังหมดไวในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย(Server) ซึ่ง

คอมพิวเตอรแมขาย(Server) ตองทําการติดตั้งโปรแกรม Internet Information Services (IIS) เพ่ือให

สามารถประมวลผลคําส่ังท่ีใช ASP Code ได ผูใชสามารถใชงานไดโดยเปดผานทางโปรแกรม Web 

Browser เชน Internet Explorer หรือ Netscape เปนตน การออกแบบโปรแกรม CivilLabPro สวนของการ

เรียนรู (Browser) จะใชโปรแกรม Microsoft Interdev เขียนโปรแกรม โดยสวนของการนําเสนอเนื้อหา (e-

Laboratory) จะแสดงเปน *.html ไฟล และสวนของฐานขอมูลจะแสดงเปน *.asp ไฟล จัดเก็บขอมูลในรูป 

*.mbd ไฟล ติดตอกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยใชโปรแกรม Internet Information Server 

(IIS) โดยภาพรวมการทํางานของโปรแกรมCivilLabPro ในสวนการเรียนรู (Browser) สามารถดูได

จากรูปท่ี 3.14  ผูใชสามารถจะศึกษาดูทฤษฎีการทดสอบ ท้ังสวนท่ีเปนเนื้อหา ตาราง รูปภาพ และ

สามารถท่ีจะ Download ขอมูลตางๆ ไปใชประโยชนไดจากสวนชวยเหลือนี้ 
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รูปที่ 3.14 แผนผังแสดงการออกแบบโปรแกรม CivilLabPro สวนของการเรียนรู 

 

โปรแกรม CivilLabPro V.1.0.5 ในสวนของการเรียนรู (Browser) จะประกอบดวย 7 

สวนยอย ไดแก สวนหนาหลัก (Main Page) สวนเนื้อหาการทดลอง(Content) สวนขอมูลการทดลอง (Data 

Based) สวนดาวโหลด (Download) และสวนเวปบอรด (Webboard) อีก 2 สวนท่ีเหลือคือ สวนติดตอเรา 

(Contact Us) และ แผนผังโปรแกรม (Site Map) ใน 2 สวนหลังนี้เปนสวนท่ีสรางขึ้นเพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหกับผูใชท้ังดานติดตอกับผูพัฒนาโปรแกรมและคนหาขอมูลจากสวนชวยเหลือนี้ โดยท่ัวไปแลว

ทุกเวปไซตจะพัฒนาท้ัง 2 สวนนี้เปนมาตรฐาน 

โปรแกรม CivilLabPro สวนของหนาหลัก (Main Page) ดังแสดงในรูปท่ี 3.15 จะมี

สวนประกอบท่ีสําคญัหลัก ๆ  คือ เมนูหลักท่ีใชสําหรับเช่ือมโยงไปสวนตาง ๆ ของสวนชวยเหลือ ถัดมาจะ

เปนคําอธิบายท่ีแสดงวัตถุประสงคของการพัฒนางานวิจัยเรื่องนี้และคําอธิบายภาพรวมของโปรแกรม 

CivilLabPro พรอมท้ังใหผูใชสามารถ Download โปรแกรม CivilLabPro สวนของการคํานวณไปติดตั้งใน

เครื่องคอมพิวเตอรสวนตัวและใชงานตอไป นอกจากนี้แลวยังมีตราสัญลักษณ ช่ือผูสนับสนุน ช่ือ

ผูพัฒนาโปรแกรม และสวนติดตอประกอบดวยในหนาหลัก 
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รูปที่ 3.15 แสดงหนาหลักของโปรแกรม CivilLabPro - Browser 

 

โปรแกรม CivilLabPro สวนของเนื้อหาการทดลองท่ีไดจัดทําขึ้นผูวิจัยพัฒนาในรูปของ

ไฟลชนิด *.html ผูใชสามารถเปดอานจากหนาจอเครื่องคอมพิวเตอรไดโดยตรงหากเครื่องนั้นเช่ือมตอกับ

ระบบ อินเตอรเน็ต โดยโปรแกรมจะแสดงผลในลักษณะของคําอธิบายและรูปภาพการทดลองประกอบ ดัง

แสดงในรูปท่ี 3.16 นอกจากนี้แลวผูใชสามารถ Download เอกสารการทดลองและตารางบันทึกขอมูลการ

ทดลองท่ีไดจัดเตรียมไวในโปรแกรมไดทันทีจากหนาจอเดียวกันนี้ โดยเอกสาร download ไดจัดเตรียมไว

เปนไฟล *.pdf  ซึ่งสามารถเปดดูไดจากเครือ่งคอมพิวเตอรหรือจะพิมพออกทางเครื่องพิมพก็สามารถทําได

ทันที นอกจากนี้แลวผูวิจัยยังไดออกแบบสวนของเนื้อหาการทดลองใหมีการเช่ือมโยงในตําแหนงตาง ๆ 

ของหนาเวปไซตเปนระยะ เพ่ือกลับไปสูดานบนสุดของหนาเวปไซตทําใหผูใชสามารถใชงานไดสะดวก

มากขึ้น ในสวนของเนื้อหาการทดลองนี้เม่ือผูใชอยูในเนื้อหาการทดลองใดการทดลองหนึ่งผูใชสามารถ

กลับไปเลือกการทดลองอ่ืน ๆ ท้ังในสวนของการทดสอบทางปฐพีกลศาสตร(Soil Mechanics Laboratory) 

หรือผูใชตองการกลับไปยังสวนของหนาจอหลักก็สามารถทําไดในทํานองเดียวกัน 
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รูปที่ 3.16  แสดงหนาจอสวนเนื้อหาของโปรแกรม CivilLabPro - Browser 

 

โปรแกรม CivilLabPro สวนของฐานขอมูล (Laboratory Database) ผูวิจัยมีเปาหมายท่ีจะ

ออกแบบใหเปนสวนท่ีจะเกบ็ขอมูลการทดสอบแตละการทดสอบในลักษณะของฐานขอมูล โดยสวนนี้จะ

ทํางานรวมกันกับโปรแกรม CivilLabPro สวนของการคํานวณ (Analyzer) เม่ือผูใชปอนขอมูลการทดลอง

ลงใน โปรแกรม CivilLabPro สวนของการคาํนวณ (Analyzer) โปรแกรมก็จะบันทึกขอมูลดังกลาวอยูในรปู

ของฐานขอมูล *.mbd ผูใชสามารถนําไฟลขอมูลการทดลองดังกลาว upload เขามาเก็บไวในสวนของ

ฐานขอมูล (Laboratory Database) ซึ่งอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย(Server) และหากผูใชคนอ่ืน ๆ 

upload ขอมูลการทดลองของแตละคนมาไวในคอมพิวเตอรแมขาย(Server) ก็จะทําใหเกิดเปนฐานขอมูล

การทดลองขนาดใหญ ในทํานองเดียวกันในสวนของผูใชหากตองการนําขอมูลการทดลองไปใชก็สามารถ

ทําไดโดย Download ขอมูลการทดลองนั้น ๆ ไปเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัวและเช่ือมตอขอมูล

ดังกลาวกับโปรแกรม CivilLabPro สวนของการคํานวณ(Analyzer)ไดทันที จะเห็นวาสวนฐานขอมูล 

(Laboratory Database) ของโปรแกรม CivilLabPro จะทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลจากการทดลองและแจกจาย

ขอมูลการทดลองไปพรอม ๆ กัน จึงสามารถกลาวไดวาสวนฐานขอมูล (Laboratory Database) ของ

โปรแกรม CivilLabPro นี้ เปนแหลงขอมูลการเรียนรูท่ีจะทําใหผูท่ีเกี่ยวของสามารถใชงานรวมกันไดอยาง

มีประสิทธิภาพ   
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รูปที่ 3.17  แสดงหนาจอฐานขอมูลของโปรแกรม CivilLabPro-Browser 

 

การ Upload ขอมูล การทดลองเพ่ือจัดเก็บในฐานขอมูลผูใชจะสามารถ Upload ไดเฉพาะ

ขอมูลการทดลองท่ีสอดคลองกับการทดลองนั้น ๆ เทานั้น เนื่องจากผูวิจัยไดเขียนคําส่ังใหโปรแกรม

ตรวจสอบขนาดของไฟลและชนดิของไฟลท่ีถูกตอง หากผูใช Upload ขอมูลท่ีไมสอดคลองโปรแกรมจะไม

รับฐานขอมูลนั้น ๆ เขาไปในระบบฐานขอมูล  

โปรแกรม CivilLabPro สวนของดาวโหลด (Download) เปนสวนท่ีผูวิจัยเตรียมไวสําหรับ

อํานวยความสะดวกใหกับผูใชท่ีตองการDownload ขอมูลตาง ๆ ท่ีพัฒนาขึ้นจากงานวิจัยนี้ท้ังหมด แสดง

ในรูปท่ี 3.18 ไมวาจะเปน โปรแกรม CivilLabPro สวนของการวิเคราะห (Analyzer) คูมือการใชงาน

โปรแกรม (User Manual) คูมือการติดตั้งโปรแกรม (Installation Manual) คูมือการทดสอบทางปฐพี

กลศาสตร(Soil Mechanics Laboratory) ท้ังในรูปแบบ Download ท้ังเลมและ Download แตละการทดลองก็

ได สวนการดาวโหลด (Download) นี้ จะครอบคลุม ทุก ๆ สวนท่ีเปดโอกาสให Download ยกเวน 

ฐานขอมูลการทดสอบ(Data Based) ไมไดรวมเอาไวในสวนนี้ หรืออาจกลาวไดวา ในสวนยอยอ่ืน ๆ ของ

โปรแกรม CivilLabPro ท่ีอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) จะเปนขอมูลเดียวกันกับโปรแกรม 

CivilLabPro สวนของดาวโหลด (Download) ท้ังส้ิน สวนสวนอ่ืน ๆ เพียงแตเช่ือมโยงไปเพ่ือใหงายตอการ

ใชงานของผูใชเทานั้น  
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รูปที่ 3.18 แสดงหนาจอสวนดาวโหลดของโปรแกรม CivilLabPro - Browser 

 

โปรแกรม CivilLabPro สวนของเวปบอรด (Webboard) ผูวิจัยมีแนวความคิดท่ีจะนําเวปบ

อรดมาใชเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ของผูใช อาจเปนปญหา คําถาม หรือขอเสนอแนะของ

ผูใช และคําตอบจากผูพัฒนาโปรแกรม  ขอมูลจากเวปบอรดจะถูกรวบรวมไวในคอมพิวเตอรแมขายและ

วิเคราะหจัดหมวดหมูขอมูลโดยผูพัฒนาโปรแกรม ขอมูลตาง ๆ ท่ีไดจากสวนนี้จะถูกนํามาพัฒนาเปน

คําถาม-คําตอบ(Frequency Question and Answer) ประโยชนท่ีไดจากสวนของเวปบอรด (Webboard)  นี้จะ

เปนขอมูลท่ีจะใหผูใชคนใหม ๆ สามารถแกปญหาตาง ๆ ไดโดยไมตองถามตอบผูพัฒนาโปรแกรมใน

คําถามท่ีซ้ํา ๆ กัน และท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือจะเปนขอมูลท่ีสําคัญใหผูวิจัยสามารถพัฒนาโปรแกรม

ไดสมบูรณมากยิ่งขึ้นตอไปในอนาคต 

สําหรับสวนการเรียนรูอีกสวนหนึ่งคือ การศึกษาขั้นตอนวิธีการทดสอบจากวีดีโอ ซึ่ง

สามารถเลือก การทดสอบท่ีตองการไดจากหนาจอของโปรแกรม ดังรูปท่ี 3.20 เปนสวนชวยใหผูใชงาน

สามารถทบทวนและเขาใจวิธีการทดสอบมากขึ้น โดยสวนนี้จะเหมาะเปนอยางยิ่งกับนักศึกษาท่ีกําลัง

ศึกษาหรือจบใหมหรือผูท่ีทํางานท่ีลืมขั้นตอนการทดสอบไปแลว 
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รูปที่ 3.19   หนาจอสวนเวปบอรดของโปรแกรม CivilLabPro - Browser 

 

 
รูปที่ 3.20  หนาจอสวนการเรยีนรูดวยการดูวดิีโอการทดสอบ 
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3.7 การทดสอบโปรแกรม CivilLabPro 

การทดสอบโปรแกรม CivilLabPro ผูวิจัยไดทําการทดสอบ 2 สวนหลักคือ สวนท่ี 1 ความ

ถูกตองของการคํานวณการและแสดงผล และสวนท่ี 2 ความพึงพอใจของการใชงานรายละเอียดของ

วิธีการดําเนนิการทดสอบแตละสวนสามารถอธิบายไดดังนี ้

3.7.1 การทดสอบความถูกตองของการคํานวณและการแสดงผลของโปรแกรม CivilLabPro 

ผูวิจัยทําการทดสอบโดยนําผลจากทดลองในหัวขอ 3.1 มาบันทึกลงในโปรแกรมและ

ทดลองใหโปรแกรมแสดงผลโดยเม่ือปอนขอมูลลงไปแลวโปรแกรมจะตองสามารถรายงานผลได

ครบถวนเพียงพอท่ีจะนําไปรายงานผลและเพียงพอตอการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลได 

จากนั้นทําการทดสอบความถูกตองของการรายผลการทดลอง โดยผลการทดลองจะตองสอดคลองกับ

การคํานวณดวยมือใหคาคาํตอบท่ีถกูตองหรือมีผลคลาดเคล่ือนไมมากอยูในเกณฑท่ียอมรับได ผลลัพธ

ท่ีรายงานจะตองครบถวนตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว เชน จะตองแสดงผลลัพธท่ีเปนตัวเลข 

(Numerical) ตารางรายงานการทดลอง และกราฟแสดงผลการคํานวณไดครบถวนสามารถรายงานคา

ตาง ๆ ท่ีสําคัญไดตามความตองการ ท้ังนี้การรายผลการทดลองดังกลาวจะตองสรางความสะดวกใน

การใชงานใหกับผูใชและใชเวลานอยกวาการคํานวณดวยมือ  

3.7.2 การตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม CivilLabPro 

เม่ือผูวิจัยพัฒนาโปรแกรม CivilLabPro เสร็จเรียบรอยแลว จะทําการตรวจสอบ

คุณภาพของโปรแกรมโดยใชแบบสอบถาม 5 ตัวเลือกซึ่งออกแบบตามหลักการของ Likert’s  

แบบสอบถามท่ีสรางขึ้นสามารถดูไดจาก ภาคผนวก การตรวจสอบคุณภาพจะนําแบบสอบถามชุดนี้

ไปสอบถามกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาท่ีเคยเรียนเนื้อหาการทดสอบวัสดุท้ัง 

การทดสอบทางปฐพีกลศาสตร (Soil Mechanics Laboratory) จํานวน 30 คน ผลของการประเมินจาก

ท้ัง 2 กลุมจะตองอยูในระดับ ดี มีคาเฉล่ียของคะแนนอยูท่ีระดับ 4 ของคะแนนเต็ม 5 หากผลการ

ทดสอบไมเปนไปตามเง่ือนไข จะตองพัฒนาโปรแกรมในสวนนั้นใหไดระดับ ดี ขึ้นไปรวมท้ัง

ขอเสนอแนะตาง ๆ ท่ีกลุมตัวอยางไดเสนอแนะและเปนประโยชนจะถูกนํามาแกไขปรับปรุงและเก็บ

ไวเปนขอมูลเพ่ือใชในการพัฒนาโปรแกรมตอไป  

3.7.3 การถายทอดเทคโนโลยีโปรแกรม CivilLabPro 

หลังจากไดปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมเปนท่ีเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดเผยแพร

ผลงานวิจัยในรูปแผน CD-ROM ท่ีบรรจุโปรแกรมสําหรับติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว และ

โดยการจัดอบรมสัมมนาเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล ซึ่งขอเสนอแนะท่ีไดจากแบบประเมินจาก

กลุมนี้จะนํามาเก็บรวบรวมไวเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงใหโปรแกรม CivilLabPro มีความ

สมบูรณมากขึ้นตอไป  
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ประการท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาโปรแกรม CivilLabPro ชุดนี้ ผูวิจัยมีเปาหมาย

ท่ีชัดเจนท่ีจะใหโปรแกรมชุดนี้ มีสวนชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนดานการทดลองในสาขา

วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Laboratory) อาจเขาไปอยูในสวนใดสวนหนึ่งของการเรียนการ

สอนตามแตผูสอนหรือผูรับผิดชอบจะเห็นสมควร อาจเปนเครื่องมือหลักในการดําเนินการเรียนการ

สอนในกรณีท่ีผูสอนไมมีเครื่องมือสําหรับการทดสอบนั้น ๆ หรืออาจนํามาเปนเครื่องมือชวยเหลือ

ผูสอนในกระบวนการเรียนการสอนโดยนํามาใชในการตรวจสอบการรายงานผลการทดลองของ

ผูเรียนหรือใชรวมกับผูสอนขณะดําเนินการสอน และอาจนํามาใชเปนเครื่องมือของผูเรียนและผูท่ีมี

สวนเกี่ยวของในการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมและเพ่ิมประสบการณ ผูวิจัยเปนผูหนึ่งท่ีไดสัมผัสกับการ

เรียนการสอนวิชาการทดลองทางดานวิศวกรรมโยธา ทุกระดับเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป และพบวา

สถาบันการศึกษาสวนใหญยังขาดเครื่องมือเครื่องจักรในการเรียนการสอนเปนอยางมากหรือมีก็ไม

สามารถใชงานไดเนื่องจากขาดการบํารุงรักษาหรืออายุการใชงานยาวนานเกินไป ทําใหการเรียนการ

สอนในดานนี้ไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร ท้ังท่ีความรูความเขาใจเรื่องการทดลองมีความสําคัญ

เปนอยางมากตอการประกอบอาชีพของผูท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาวิศวกรรมโยธา ดังนั้นผูวิจัยจึงมี

ความตั้งใจเปนอยางสูงท่ีจะผลักดันทุกวถิีทางท่ีจะทําใหการเรียนการสอนในดานนีมี้ประสิทธิภาพมาก

ขึ้น โครงการวิจัยนี้ จึงเปนสวนหนึ่งของแนวคิดดังกลาวใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรมอยางชัดเจน 



บทที่ 4 

ผลและวิจารณ 

 

4.1 การประเมินคุณภาพ  

 

 การสรางส่ือผสมบนระบบอินเทอรเน็ตรวมกับโปรแกรมทดสอบวัสดุทางดานวิศวกรรมโยธา 

ไดถูกดําเนินการประเมินคุณภาพการใชงาน โดยการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือถายทอด

เทคโนโลยี และใหผูเขาอบรมซึ่งเปนกลุมเปาหมาย คือ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะ

วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขต

วังไกลกังวล จํานวน 30 คน ประเมินในแบบประเมินคุณภาพการใชงาน ซึ่งแยกเปนหัวขอการประเมิน

ท้ังหมด 12 ดาน เม่ือวิเคราะหเปนคะแนนเฉล่ียในแตละดาน สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 4.1 และ รูป

ท่ี 4.1 ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะหระดับคะแนนสําหรับแตละหัวขอประเมินได ดังตอไปนี้ 

1. ความเหมาะสมของอักษรท่ีใช ไดระดับคะแนนเฉล่ีย คือ 4.36 โดยมีสัดสวนของระดับ

คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 เม่ือเปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นต คือ 40%, 56%, 4%, 0% และ 

0% ตามลําดับ 

2. ความเหมาะสมของภาพท่ีใชส่ือความหมาย ไดระดับคะแนนเฉล่ีย คือ 4.36 โดยมีสัดสวน

ของระดับคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 เม่ือเปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นต คือ 44%, 48%, 8%, 

0% และ 0% ตามลําดับ 

3. ความสมดุลในการจัดวาง ตัวอักษรและภาพในแตหนาตาง ไดระดับคะแนนเฉล่ีย คือ 4.20 

โดยมีสัดสวนของระดับคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 เม่ือเปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นต คือ 

32%, 56%, 12%, 0% และ 0% ตามลําดับ 

4. การออกแบบในแตละหนาตางเปนมาตรฐานเดียวกัน ไดระดับคะแนนเฉล่ีย คือ 4.20 โดย

มีสัดสวนของระดับคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 เม่ือเปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นต คือ 24%, 

72%, 4%, 0% และ 0% ตามลําดับ 

5. การควบคุมบทเรียนทําไดงาย ไดระดับคะแนนเฉล่ีย คือ 4.12 โดยมีสัดสวนของระดับ

คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 เม่ือเปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นต คือ 32%, 48%, 20%, 0% และ 

0% ตามลําดับ 

6. การโตตอบกับโปรแกรมทําไดงาย ไดระดับคะแนนเฉล่ีย คือ 3.96 โดยมีสัดสวนของระดับ

คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 เม่ือเปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นต คือ 16%, 64%, 20%, 0% และ 

0% ตามลําดับ 
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7. การใชงานโปรแกรมมีความสะดวกและคลองตัว ไดระดับคะแนนเฉล่ีย คือ 4.08 โดยมี

สัดสวนของระดับคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 เม่ือเปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นต คือ 32%, 

44%, 24%, 0% และ 0% ตามลําดับ 

8. การปอนขอมูลลงโปรแกรมทําไดงาย ไดระดับคะแนนเฉล่ีย คือ 4.12 โดยมีสัดสวนของ

ระดับคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 เม่ือเปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นต คือ 28%, 56%, 16%, 0% 

และ 0% ตามลําดับ 

9. การแสดงผลการคํานวณตรงตามความตองการตอการใชงาน ไดระดับคะแนนเฉล่ีย คือ 

4.16 โดยมีสัดสวนของระดับคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 เม่ือเปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นต คือ 

28%, 60%, 12%, 0% และ 0% ตามลําดับ 

10. โปรแกรมมีความถูกตองตามหลักวิชาการ ไดระดับคะแนนเฉล่ีย คือ 4.20 โดยมีสัดสวน

ของระดับคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 เม่ือเปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นต คือ 24%, 72%, 4%, 

0% และ 0% ตามลําดับ 

11. เนื้อหาสอดคลองกับท่ีตองนําไปใช ไดระดับคะแนนเฉล่ีย คือ 4.48 โดยมีสัดสวนของ

ระดับคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 เม่ือเปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นต คือ 48%, 52%, 0%, 0% 

และ 0% ตามลําดับ 

12. มีสวนชวยเหลือท่ีอํานวยความสะดวกไดดี ไดระดับคะแนนเฉล่ีย คือ 4.52 โดยมีสัดสวน

ของระดับคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 เม่ือเปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นต คือ 56%, 40%, 4%, 

0% และ 0% ตามลําดับ 

 

จากผลการประเมินพบวา หัวขอการประเมินท่ีไดคะแนนเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ การโตตอบกับ

โปรแกรมทําไดงาย และหัวขอการประเมินท่ีไดคะแนนมากท่ีสุด คือ มีสวนชวยเหลือท่ีอํานวยความ

สะดวกไดดี เม่ือพิจารณาระดับคะแนนเฉล่ียทุกดานการประเมิน พบวามีระดับคะแนนเฉล่ีย เทากับ 

4.23 สําหรับผลการเปรียบเทียบสัดสวนระดับคะแนนในแตละหัวขอการประเมินสามารถแสดงได ดังรูป

ท่ี 4.2  

สําหรับขอเสนอแนะโดยรวมท่ีไดรับจากการประเมินสามารถ สรุปไดดังนี้ 

1. การปอนขอมูลบางขอมูลยังขาดความคลองตัวควรมีลักษณะการปอนขอมูลคลายกับ

โปรแกรม Microsoft Excel  

2. อยากใหจัดทําคูมือการใชงานและวิธีการกรอกขอมูลโดยมีตัวอยางประกอบการอธิบาย 

3. เม่ือมีความผิดพลาดควรมีขอความเตือน หรือการดักความผิดพลาดในขณะใชงาน

โปรแกรม 
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ตารางที่  4.1   เปอรเซ็นตระดับความคิดเห็นของกลุมนักศึกษา จํานวน 30 คน 

ดานการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น (%) 
คะแนน 

เฉลี่ย 
ดีมาก ดี ปาน

กลาง 

พอใช ควร

ปรับปรุง 

(5) (4) (3) (2) (1) (เต็ม 5) 

1. ความเหมาะสมของอักษรท่ีใช 40.00 56.00 4.00 0.00 0.00 4.36 

2. ความเหมาะสมของภาพท่ีใชสื่อ

ความหมาย 

44.00 48.00 8.00 0.00 0.00 4.36 

3. ความสมดุลในการจัดวาง 

ตัวอักษรและภาพในแต

หนาตาง 

32.00 56.00 12.00 0.00 0.00 4.20 

4. การออกแบบในแตละหนาตาง

เปนมาตรฐานเดียวกัน 

24.00 72.00 4.00 0.00 0.00 4.20 

5. การควบคุมโปรแกรมทําไดงาย 32.00 48.00 20.00 0.00 0.00 4.12 

6. การโตตอบกับโปรแกรมทําได

งาย 

16.00 64.00 20.00 0.00 0.00 3.96 

7. การใชงานโปรแกรมมีความ

สะดวกและคลองตัว 

32.00 44.00 24.00 0.00 0.00 4.08 

8. การปอนขอมูลลงโปรแกรมทํา

ไดงาย 

28.00 56.00 16.00 0.00 0.00 4.12 

9. การแสดงผลการคํานวณตรง

ตามความตองการตอการใชงาน 

28.00 60.00 12.00 0.00 0.00 4.16 

10. โปรแกรมมีความถูกตองตาม

หลักวิชาการ 

24.00 72.00 4.00 0.00 0.00 4.20 

11. เนื้อหาสอดคลองกับท่ีตอง

นําไปใช 

48.00 52.00 0.00 0.00 0.00 4.48 

12. มีสวนชวยเหลือท่ีอํานวยความ

สะดวกไดดี 

56.00 40.00 4.00 0.00 0.00 4.52 

คะแนนเฉลี่ยทุกดานการประเมิน 4.23 
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4.2 การตรวจสอบความถกูตองของการคํานวณ  

 

การทดสอบความถูกตองของผลการคาํนวณ ไดใชขอมูลจากการทดสอบในการตรวจสอบการ

ใชงานโปรแกรมและขอมูลจากหนวยงานตางๆ เพ่ือทดสอบความถูกตองของผลลัพธ โดยใชขอมูล

จํานวนไมนอยกวา 10 ขอมูลในแตละการทดสอบ พบวาผลลัพธท่ีไดสําหรับการทดสอบท่ีไมตองอาศัย

การอานคาจากกราฟใหคาการคํานวณท่ีเทากัน สําหรับการทดสอบท่ีมีการวาดกราฟนั้นใหคาการ

คํานวณท่ีใกลเคียงกัน เนื่องจากขอมูลจากการหนวยงานตางๆนั้นอาศัยคนในการอานคาจึงสงผลให

เกิดความไมแนนอนตอคําตอบท่ีได ซึ่งตางจากการใชโปรแกรมท่ีสามารถอานคาไดแนนอนและมี

วิธีการท่ีเปนรูปแบบมากกวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย 

 

5.1 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
5.1.1 สวนการคํานวณ 

สําหรับการพัฒนาโปรแกรมในสวนการคํานวณ ท่ีไดแสดงแผนผังการทํางานของโปรแกรม 

ดังแสดงรายละเอียดในหัวขอ 3.6.1 ท้ังในสวนการจัดการฐานไฟลฐานขอมูล การประมวลผลการ

คํานวณ และการแสดงผลลัพธจากการประมวลผลการคํานวณ สรุปไดวาผลจากการพัฒนาเปนไปตาม

แผนผังการทํางานตามท่ีไดกําหนดไว โดยโปรแกรมสามารถรายงานผลการทดสอบไดถูกตอง และ

รวดเร็ว เม่ือเทียบกับการคํานวณดวยมือ สามารถลดความผิดพลาดเนื่องจากคนไดเปนอยางดี 

5.1.2 สวนการเรียนรู 
สําหรับการพัฒนาโปรแกรมในสวนการเรียนรู ท่ีไดแสดงแผนผังการทํางานของโปรแกรม 

ดังแสดงรายละเอียดในหัวขอ 3.6.2 ซึ่งไดพัฒนาสวนการเรียนรูท้ังในสวนท่ีสามารถเรียกดูไดจาก

โปรแกรมคอมพิวเตอรและสามารถเรียกดูผานทางระบบอินเทอรเน็ต สรุปไดวาผลจากการพัฒนา

เปนไปตามแผนผังการทํางานตามท่ีไดกําหนดไว โดยสวนนี้สามารถอํานวยความสะดวกในการ 

Download คูมือการใชโปรแกรม คูมือการทดสอบ รวมถึงสามารถศึกษาขอมูลการทดสอบไดโดยผาน

ทางระบบอินเทอรเน็ตท่ีทํางานรวมกับโปรแกรมในสวนการคํานวณ ท้ังยังสามารถศึกษาการทดสอบ

จากวิดีโอการทดสอบและสามารถทดสอบความเขาใจจากแบบทดสอบผานโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี

พัฒนาขึ้น ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

 

5.2 การประเมินผลใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร 
การประเมินการใชงานไดกระทําในชวงของการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือถายทอด

เทคโนโลยี พบวาผลจากการประเมินการใชงานจาก กลุมผูเขาอบรม จํานวน 30 คน ใหผลท่ีสอดคลอง

กัน เม่ือสรุปจากผลการใหระดับคะแนนตามหัวขอการประเมินท้ัง 12 ดาน พบวาระดับคะแนนเฉล่ีย

ทุกหัวขอการประเมินเทากับ 4.23 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งสามารถสรุปไดวาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีได

พัฒนาขึ้นอยูในเกณฑดี และเปนไปตามความตองการของผูใชงานจริง 
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5.3 ขอเสนอแนะ 
สําหรับขอเสนอแนะท่ีไดจากการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติเพ่ือการถายทอดเทคโนโลยีนั้น

คณะผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงแกไขซึ่งเปนไปตามความตองการของผูใชงานจริง สําหรับการการพัฒนา

ขีดความสามารถของโปรแกรมคอมพิวเตอรในอนาตค เปนความตั้งใจของคณะผูวิจัย ท่ีจะพัฒนาขีด

ความสามารถใหเปนท่ีเผยแพรและเปนสวนหนึ่งในการของแหลงความรูแกวงการศึกษาไทยและผูท่ี

ทํางานเกี่ยวของในดานวิศวกรรมโยธา โดยมีหัวขอท่ีคิดจะพัฒนาในอนาคต ดังนี้ 

1. ปรับปรุงความสามรถของโปรแกรมใหทันตอการเปล่ียนแปลงระบบปฏิบัติการของ

คอมพิวเตอร 

2. สวนการแสดงภาพกอนพิมพ มีรูปแบบท่ีสามารถแสดงรายละเอียดของขอมูล

รายงานผลการทดสอบไดมากขึ้น 

3. สวนการแสดงลักษณะรูปแบบการวิบัติของตัวอยางหลังการทดสอบ ท่ีสามารถเขียน

เสนการวิบัติไดทางหนาจอคอมพิวเตอร 

4. สวนการแสดงกราฟผลการทดสอบท่ีครอบคลุมในสวนของเนื้อหาไดละเอียดขึ้น 

5. สวนของการเสริมการเรียนรูผานระบบ CAI 

6. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและเว็บไซตการทดสอบวัสดุในทุกดานท่ีเกี่ยวของกับ

วิศวกรรมโยธา 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอยางคูมือการใชโปรแกรมยอย (การทดสอบการเจาะหยั่งแบบเบา) 



 

CivilLabPro Version 1.0.5 

1 Main: User Manual                     Civil Engineering Laboratory Professional 

โปรแกรมหลัก 
(Main Program) 

 
  โปรแกรมหลักเปนโปรแกรมที่แสดงรายชื่อของโปรแกรมการทดสอบวัสดุทางดานวิศวกรรมโยธาใน
หมวดปฐพีกลศาสตร (Soil Mechanics Laboratory) โดยเมื่อเริ่มตนใชโปรแกรมจะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1.1  หนาจอภาพโปรแกรมเริ่มตนการใชงาน 

 
 ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 

1. สวนของเมนู 
2. สวนรายช่ือการทดสอบ 
3. สวนแสดงรายชื่อการทดสอบที่ใชงาน 
4. สวนขอมูลพ้ืนฐาน 
5. สวนการสรางไฟลฐานขอมูลและแสดงไฟลฐานขอมูล 
6. สวนการจัดการฐานขอมูล 

 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 
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 สวนของเมนู 
 ใชสําหรับจัดการปรับเปลี่ยนโปรเจคงานทดสอบ ประกอบดวย 
 

กลุมแฟม (File) 

New Project สรางโปรเจคงานใหม 
Rename Project เปลี่ยนช่ือโปรเจคงาน 
Save Project As บันทึกโปรเจคงานเปน 
Remove Project ลบโปรเจคงาน 
Brand List จัดเก็บตราสถาบัน 
Exit ออกจากโปรแกรม 

 
     กลุมสวนชวยเหลือ (Help) 

Instruction Online สวนขอมูลผานเวปไซด 
VDO Laboratory วีดีโอการทดสอบ 
Laboratory Quiz แบบทดสอบความรู 
Contact Us ติดตอผูพัฒนา 
About CivilLabPro รายละเอียดโปรแกรม 

 
 

สวนรายชื่อการทดสอบ 
เปนสวนที่แสดงรายชื่อของการทดสอบทั้งหมด ที่สามารถใชงานไดสําหรับโปรแกรมนี้ ซึ่งมีทั้งหมด 31 

การทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 1.2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.2  หนาจอรายการการทดลองที่มีในโปรแกรม 
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 สวนแสดงรายชื่อการทดสอบที่ใชงาน 
 เปนสวนที่แสดงรายชื่อการทดสอบที่กําลังใชงานอยู โดยการคลิกเลือกในสวนรายช่ือการทดสอบ ดัง
แสดงในรูปที่ 1.3 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.3  หนาจอรายการชื่อการทดลองที่เลือกใชงาน 
 
 สวนขอมูลพื้นฐาน 
 เปนสวนที่ใชในการกรอกขอมูลพ้ืนฐานที่จะตองมีของแตละการทดสอบ โดยการเลือกและกรอกขอมูล
ลงในชองสีขาว หรือในกรณีที่มีขอมูลอยูแลวก็สามารถจะเรียกดูขอมูลได โดยผานทางสวนการสรางไฟล
ฐานขอมูลและแสดงไฟลฐานขอมูล ดังแสดงในรูปที่ 1.4 
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รูปที่ 1.4  หนาจอขอมูลพ้ืนฐานของการทดสอบที่เลือกใชงาน 
สวนการสรางไฟลฐานขอมูลและแสดงไฟลฐานขอมูล 

 เปนสวนที่ใชในการสรางไฟลฐานขอมูล โดยสามารถที่จะตั้งช่ือของฐานขอมูลเองได และใชสําหรับ
การเรียกดูไฟลฐานขอมูลที่ไดสรางไวแลวกลับมาดู ดังแสดงในรูปที่ 1.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.5  หนาจอสวนแสดงไฟลฐานขอมูล 
  
      ปุม     เปนปุมที่ใชในการสรางไฟลฐานขอมูลใหม 
 

 สวนการจัดการฐานขอมูล 
 เปนสวนที่ใชในการบันทึก แกไข ขอมูลพ้ืนฐานที่กรอกในสวนขอมูลพ้ืนฐาน ประกอบดวยปุมตางๆ 
ดังนี้ 
 
  ปุม       สําหรับการบันทึกขอมูลในสวนของขอมูลพ้ืนฐาน 
   
 ปุม        สําหรับแกไขขอมูลในสวนของขอมูลพ้ืนฐาน 
 
 ปุม      สําหรับลบไฟลขอมูลที่ไมตองการโดยจะตองเลือกไฟลขอมูลกอน 
 
 ปุม     สําหรับการทํางานตอไปในการทดสอบที่ไดเลือกใชงาน 
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ตัวอยางการใชงานโปรแกรมหลัก 

 
การสรางไฟลฐานขอมูล 
  

ขั้นตอนที่ 1  เมื่อเปดใชโปรแกรม ให
เลือกการทดลองที่ตองการใชงานโดยการคลิก
เลือก ในสวนรายชื่อการทดสอบ ลักษณะการใช
งานเหมือนกับการใชงาน  Explorer ในโปรแกรม 
Windows ดังรูปที่ 1.6 ผลจากการเลือกจะปรากฏ
ช่ือของการทดลอง ดังแสดงในรูปที่ 1.7 
  
 
 

          รูปที่ 1.6  คลิกเลือกการทดสอบที่ตองการ               รูปที่ 1.7  รายช่ือการทดสอบจะปรากฏ 
 

ขั้นตอนที่ 2  กรอกขอมูลพ้ืนฐาน ตามรูป
ที่ 1.8 โดยหลังจากกรอกขอมูลเสร็จในแตละชอง 
ใหกดปุม         Enter     ตัวกระพริบ(Cursor) จะ
เลื่อนไปยังชองตอไป หรือ จะใชวิธีการคลิกเมาส
(Mouse) ไปยังชองที่ตองการก็ได 
 
 
 
 

                  รูปที่ 1.8  กรอกขอมูลพ้ืนฐาน 
 
 ขั้นตอนที่ 3  เลือก โฟลเดอร(Folder) ที่
ตองการเก็บไฟลฐานขอมูล โดยการดับเบิ้ลคลิก
เลือกจากโฟลเดอร ที่ปรากฏ แลวช่ือ สถานที่
จัดเก็บ(Path) จะปรากฏในชองแสดงชื่อสถานที่
จัดเก็บ ดังแสดงในรูปที่ 1.9  
 

         

           รูปที่ 1.9  เลือกสถานที่จัดเก็บไฟลฐานขอมูล 
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 ขั้นตอนที่ 4  คลิกปุม                       เพื่อ
สรางไฟลฐานขอมูล ดังรูปที่ 1.10 ซึ่งโปรแกรมจะ
แสดง กลองใสขอความ(Input Box) ดังรูปที่ 1.11 
 
                
 

             รูปที่ 1.10  คลิกเพื่อสรางไฟลฐานขอมูล 
 
 ขั้นตอนที่ 5  พิมพช่ือไฟลฐานขอมูล ซึ่งจะมีคํานําหนาเปนช่ือการทดสอบที่เลือกใชงาน    เสร็จแลวก็
คลิกปุม                     โปรแกรมก็จะสรางไฟลฐานขอมูลให โดยจัดเก็บไวใน สถานที่จัดเก็บที่ไดเลือกไว และจะ
ปรากฏชื่อไฟลฐานขอมูลพรอมสถานที่จัดเก็บดังแสดงในรูปที่ 1.12 
 

             
 
 
 
 
 

      รูปที่ 1.11  กลองใสขอความต้ังช่ือไฟลฐานขอมูล            รูปที่ 1.12  ช่ือไฟลฐานขอมูลพรอมสถานที่จัดเก็บ 
 

ขั้นตอนที่ 6  คลิกปุม                        ดังรูปที่ 1.13 เพื่อบันทึกขอมูลพ้ืนฐานที่กรอกไวแลวในตอนตนไว
ในไฟลฐานขอมูลที่ไดต้ังช่ือไวแลว โดยจะปรากฏชื่อไฟลฐานขอมูลในชองรายการแสดงชื่อไฟลฐานขอมูล (File 
Listbox) ดังรูปที่ 1.14 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.13  คลิกบันทึกขอมูลพ้ืนฐาน     รูปที่ 1.14  ช่ือไฟลฐานขอมูล 
 
 
 
 
 



 

CivilLabPro Version 1.0.5 

7 Main: User Manual                     Civil Engineering Laboratory Professional 

การเรียกใชไฟลขอมูลท่ีมีอยูแลว 
 

ขั้นตอนที่ 1  เลือกการทดสอบที่ตองการ
เรียกดูไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว ดังรูปที่ 1.15 

 
 

    รูปที่ 1.15  คลิกเลือกการทดสอบ 
 
 ขั้นตอนที่ 2  คลิกที่ปุมหัวลูกศรช้ีลง จะ
แสดงรายการชื่อไดร (Drive) ที่มีในเครื่องที่กําลัง
ใชงานอยู แลวจึงคลิกเลือกไดรที่มีไฟลฐานขอมูล
ที่ตองการเรียกดู ดังรูปที่ 1.16 และในชองแสดง
โฟลเดอร(Folder Lisbox) จะแสดงรายชื่อ
โฟลเดอรตางๆที่มีอยูในไดรนั้น ดังรูปที่ 1.17 

            รูปที่ 1.16  คลิกเลือกไดรที่ตองการใชงาน 
 
 
 
 
 
 
 
   รูปที่ 1.17  รายช่ือโฟลเดอรตางๆที่มีอยูในไดรที่เลือก       รูปที่ 1.18  คลิกเลือกโฟลเดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล 
 

 
 ขั้นตอนที่ 3  ดับเบิ้ลคลิกโฟลเดอรที่เก็บไฟล
ฐานขอมูลที่ตองการเรียกดู ดังรูปที่ 1.18 และในชอง
แสดงไฟลฐานขอมูลจะแสดงไฟลฐานขอมูลเฉพาะการ
ทดสอบที่เลือกทั้งหมด ดังรูปที่ 1.19 พรอมทั้งแสดงชื่อ
สถานที่เก็บไฟลฐานขอมูลดวย 
 

รูปที่ 1.19  รายช่ือไฟลฐานขอมูลที่มีอยูในโฟลเดอรที่เลือก 
 
 
 
 

1 
2 
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ขั้นตอนที่ 4  คลิกเลือกไฟลฐานขอมูลที่ตองการ โปรแกรมจะแสดงสถานที่จัดเก็บไฟลฐานขอมูลนั้น 
พรอมทั้งแสดงรายละเอียดของขอมูลพ้ืนฐานของไฟลฐานขอมูลที่เลือกดวย ดังรูปที่ 1.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.20  คลิกเลือกไฟลฐานขอมูลที่ตองการเรียกดู 
   

เมื่อตองการเปลี่ยนหรือแกไขรายการขอมูลใด ก็ใหไปคลิกในชองขอมูลน้ัน  แลวทําการแกไขหรือ
เปลี่ยนขอมูลน้ัน หลังจากแกไขขอมูลเปนที่เรียบรอยแลว ก็ใหคลิกปุม                        ดังรูปที่ 1.21 ขอมูลก็จะทํา
การเปลี่ยนใหพรอมทั้งแกไขในไฟลฐานขอมูลใหดวย  
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.21  แกไขขอมูลในไฟลฐานขอมูล 
 

 เมื่อตองการที่จะลบไฟลฐานขอมูลใดก็ใหคลิกเลือกไฟลฐานขอมูลน้ัน แลวคลิกปุม   Delete   ดังรูปที่ 
1.22 โปรแกรมก็จะทําการลบไฟลฐานขอมูลน้ัน และจะแสดงรายการไฟลฐานขอมูลใหม ดังรูปที่ 1.23 
 
 
 
         
 
 
 
                  รูปที่ 1.22  ลบไฟลฐานขอมูล           รูปที่ 1.23  ไฟลฐานขอมูลที่ถูกลบหายไป 
                           

แกไข 

2 

1 
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การสรางฐานขอมูลตราสถาบัน 
 
 ขั้นตอนที่ 1  เลือกเมนู Brand List ดังรูปที่ 1.24 
จะเขาสูสวนการจัดการฐานขอมูลตราสถาบัน ดังรูปที่ 
1.25 
 
 

        รูปที่ 1.24  การเขาสูฐานขอมูลตราสถาบัน 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.25  หนาจอการจัดการฐานขอมูลตราสถาบัน 
 
 หนาจอการจัดการฐานขอมูลตราสถาบัน มีสวนประกอบ ดังนี้ 

1. ขอมูลตราสัญลักษณสถาบัน 
2. ตารางแสดงตราสัญลักษณสถาบันที่จัดเก็บ 
3. การจัดการฐานขอมูลตราสัญลักษณสถาบัน 

 
ขั้นตอนที่ 2  พิมพช่ือตราสถาบัน และ รหัสสถาบัน ดังรูปที่ 1.26 แลวคลิกปุม           เพื่อเลือกสัญลักษณ

ตราสถาบัน จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 1.27  
 

1 

2 

3 
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รูปที่ 1.26  หนาจอปอนขอมูลตราสถาบัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.27  หนาจอเลือกไฟลรูปสัญลักษณตราสถาบัน 
 
 ขั้นตอนที่ 3   คลิกเลือกรูปสัญลักษณสถาบัน แลวคลิกปุม                       จะปรากฏชื่อที่อยู (Path) ของ
ไฟลรูปตราสัญลักษณ และ แสดงรูปสัญลักษณตราสถาบัน ดังรูปที่ 1.28 
 
 
 

รูปที่ 1.28  หนาจอการปอนตราสัญลักษณสถาบัน 
 

ขั้นตอนที่ 4   คลิกปุม                       ดังรูปที่ 1.29 โดยโปรแกรมจะทําการบันทึกไฟลตราสัญลักษณ
สถาบัน ลงใน Folder Brand List ซึ่งไดจัดเตรียมไวใหแลว พรอมทั้งแสดงรายการขอมูลตราสัญลักษณสถาบัน
ทั้งหมดในฐานขอมูลที่ปรับปรุงในตารางขอมูล ดังรูปที่ 1.30 

 
 
 
 
 
 

ช่ือที่อยูของไฟล รูปสัญลักษณตราสถาบัน 
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รูปที่ 1.29  หนาจอการบันทึกตราสัญลักษณสถาบัน 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.30  หนาจอตารางแสดงรายการตราสัญลักษณสถาบันทั้งหมด 
 

ขั้นตอนที่ 5   ถาตองการแกไขขอมูลตราสัญลักษณสถาบันในฐานขอมูล ใหคลิกเลือกขอมูลที่ตองแกไข 
แลวขอมูลที่เลือกจะไปปรากฏในชองกรอกขอมูล ดังรูปที่ 1.31  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.31  การเลือกขอมูลเพื่อทําการแกไข 

ขอมูลบันทึกลาสุด 

ผลที่ไดจากการคลิกเลือก 

คลิกเลือก 
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ขั้นตอนที่ 6    ทําการแกไขขอมูลตามตองการยกเวนขอมูล Key แลวคลิกปุม                        ดังรูปที่ 1.32 
ขอมูลในฐานขอมูลจะถูกแกไข และจะแสดงรายการขอมูลตราสัญลักษณสถาบันทั้งหมดในฐานขอมูลที่ได
ปรับปรุงในตารางขอมูล ดังรูปที่ 1.33 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.32  การแกไขขอมูลตราสัญลักษณสถาบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.33  ขอมูลตราสัญลักษณสถาบันที่แกไขแลว 
 

ขั้นตอนที่ 7   ถาตองการลบขอมูลตราสัญลักษณสถาบันในฐานขอมูล ใหคลิกเลือกขอมูลที่ตองแกไข 
แลวขอมูลที่เลือกจะไปปรากฏในชองกรอกขอมูล ดังรูปที่ 1.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.34  การเลือกขอมูลเพื่อทําการลบขอมูล 

สวนที่แกไข 

เดิม 

ขอมูลที่แกไขแลว 

ผลที่ไดจากการคลิกเลือก 

คลิกเลือก 
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ขั้นตอนที่ 8    คลิกปุม                          ดังรูปที่ 1.34 ขอมูลในฐานขอมูลจะลบ และจะแสดงรายการ
ขอมูลตราสัญลักษณสถาบันทั้งหมดในฐานขอมูลที่ไดปรับปรุงในตารางขอมูล ดังรูปที่ 1.35 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1.35  ขอมูลทั้งหมดในฐานขอมูลหลังจากลบขอมูลบางสวนทิ้งไป 
 

ขั้นตอนที่ 9    เมื่อเสร็จสิ้นการใชหนาจอในสวนนี้ก็ใหคลิกปุม                  โปรแกรมจะกลับไปยัง
หนาจอหลัก ดังรูปที่ 1.1 
 
การใชงานกลุมแฟมขอมูล (File) 

• สรางโปรเจคงานใหม (New Project) 
เลือกเมนู File          New Project โปรแกรมจะทําการเคลียรขอมูลในชองรับขอมูลทั้งหมด ดังแสดงใน

รูปที่ 1.36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.36  แสดงการใชเมนู New Project 
 
 
 

ขอมูลที่ 
ถูกลบ 

จะหายไป 
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• เปลี่ยนช่ือโปรเจคงาน (Rename Project) 
 
เลือกเมนู File          Rename Project  ดังรูปที่ 1.37  

โปรแกรมจะแสดงหนาจอ สําหรับใชเปลี่ยนช่ือโปรเจคงานเกา
ที่ไดสรางไวแลว ดังรูปที่ 1.38 โดยมีขั้นตอนการใชงาน ดังนี้ 
 
 
            

     รูปที่ 1.37  การใชเมนู Rename Project 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.38  หนาจอสําหรับใชในการเปลี่ยนช่ือโปรเจคงานที่ไดสรางไวแลว 
 

ขั้นตอนที่ 1    เลือกไดรและโฟลเดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรช้ีลงในชองไดร 
และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บไฟลฐานขอมูล ดังรูปที่ 1.39 
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รูปที่ 1.39  การแสดงชื่อไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
 

ขั้นตอนที่ 2    คลิกเลือกไฟลฐานขอมูลที่ตองการเปลี่ยนช่ือ   แลวช่ือฐานขอมูลที่เลือกจะไปปรากฏอยู
ในชองใหเลือกไฟลฐานขอมูล ดังรูปที่ 1.40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.40  การเลือกช่ือไฟลฐานขอมูลที่มีตองการเปลี่ยนช่ือ 
 
 

แสดงชื่อไฟลที่เลือก 



 

CivilLabPro Version 1.0.5 

16 Main: User Manual                     Civil Engineering Laboratory Professional 

ขั้นตอนที่ 3    คลิกปุม                          จะปรากฏกลองปอนช่ือใหมของไฟลฐานขอมูล(Input Box) ดัง
รูปที่ 1.41 ( ถาหากไมไดเลือกไฟลฐานขอมูลกอนแลวคลิกปุม                          จะมีกลองขอความเตือนใหเลือก
ไฟลฐานขอมูลกอน )  แลวจึงปอนช่ือใหมที่ตองการเปลี่ยน เมื่อเสร็จแลว ใหคลิกปุม                 โปรแกรมจะ
เปลี่ยนช่ือใหทันที พรอมกับแสดงชื่อใหม ดังรูปที่ 1.42 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.41  กลองขอความปอนช่ือใหม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.42  แสดงชื่อใหมของไฟลฐานขอมูล 
 

• บันทึกโปรเจคงานเปน(Save Project As) 
 

เลือกเมนู File          Save Project As  ดังรูปที่ 
1.43  โปรแกรมจะแสดงหนาจอ สําหรับใชบันทึกช่ือโปร
เจคงานเกาเปน ดังรูปที่ 1.44 โดยมีขั้นตอนการใชงาน ดังนี้ 
 

 
        รูปที่ 1.43  การใชเมนู Save Project As 
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รูปที่ 1.44  หนาจอสําหรับใชในการบันทึกช่ือโปรเจคงานที่ไดสรางไวแลวเปน 
 

ขั้นตอนที่ 1    เลือกไดรและโฟลเดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรช้ีลงในชองไดร 
และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บไฟลฐานขอมูล ดังรูปที่ 1.45 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 1.45  การแสดงชื่อไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
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ขั้นตอนที่ 2    คลิกเลือกไฟลฐานขอมูลที่ตองการบันทึกไฟลฐานขอมูลเปน   แลวช่ือฐานขอมูลที่เลือก
จะไปปรากฏอยูในชองใหเลือกไฟลฐานขอมูลเดิม ดังรูปที่ 1.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.46  การเลือกช่ือไฟลฐานขอมูลที่มีตองการบันทึกไฟลฐานขอมูลเปน 
 

ขั้นตอนที่ 3    คลิกเลือกสถานที่เก็บไฟลฐานขอมูลที่ตองการบันทึกเปน   แลวสถานที่จัดเก็บที่เลอืกจะ
ไปปรากฏอยูในชองใหเลือกที่อยูไฟลฐานขอมูลที่ตองการจัดเก็บ ดังรูปที่ 1.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.46  การเลือกที่อยูของไฟลฐานขอมูลที่ตองการบันทึกเปน 
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ขั้นตอนที่ 4    คลิกปุม                         จะปรากฏกลองปอนช่ือใหมของไฟลฐานขอมูล (Input Box) ดัง
รูปที่ 1.47 ( ถาหากไมไดเลือกไฟลฐานขอมูลกอนแลวคลิกปุม                     จะมีกลองขอความเตือนใหเลือกไฟล
ฐานขอมูลกอน )  แลวจึงปอนช่ือที่ตองการบันทึกไฟลเปน เมื่อเสร็จแลว ใหคลิกปุม                    โปรแกรมจะ
จัดเก็บไฟลฐานขอมูลใหทันที พรอมกับแสดงรายการชื่อไฟลฐานขอมูล ดังรูปที่ 1.48 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.47  กลองขอความปอนช่ือไฟลฐานขอมูลที่ตองการบันทึกเปน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.48  แสดงชื่อไฟลฐานขอมูลที่บันทึกเปน 
 

• ลบโปรเจคงาน (Remove Project) 
 
 

เลือกเมนู File          Delete Project  ดังรูปที่ 
1.49  โปรแกรมจะแสดงหนาจอ สําหรับใชลบโปรเจค
งานที่ไมตองการใชงาน ดังรูปที่ 1.50 โดยมีขั้นตอนการ
ใชงาน ดังนี้ 

 

            รูปที่ 1.49  การใชเมนู Delete Project 
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รูปที่ 1.50  หนาจอสําหรับใชในการลบโปรเจคงานที่ไมตองการใชงานแลว 
 

ขั้นตอนที่ 1    เลือกไดรและโฟลเดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรช้ีลงในชองไดร 
และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บไฟลฐานขอมูล ดังรูปที่ 1.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.51  การแสดงชื่อไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
 

ขั้นตอนที่ 2    คลิกเลือกไฟลฐานขอมูลที่ตองการบันทึกไฟลฐานขอมูลเปน   แลวช่ือฐานขอมูลที่เลือก
จะไปปรากฏอยูในชองใหเลือกไฟลฐานขอมูลเดิม ดังรูปที่ 1.52 
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รูปที่ 1.52  การเลือกที่อยูของไฟลฐานขอมูลที่ตองการลบ 
 
 ขั้นตอนที่ 3    คลิกปุม                       ( ถาหากไมไดเลือกไฟลฐานขอมูลกอนแลวคลิกปุม 
จะมีกลองขอความเตือนใหเลือกไฟลฐานขอมูลกอน ) โปรแกรมจะลบไฟลฐานขอมูลที่ไดเลือกไวแลวทันที 
พรอมกับแสดงรายการชื่อไฟลฐานขอมูล ดังรูปที่ 1.53 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1.53  แสดงชื่อไฟลฐานขอมูลที่ปรับปรุงแลว 

 
หมายเหตุ :เมื่อตองการออกจากหนาจอกลุมแฟมขอมูล ใหคลิกปุม     
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การใชงานกลุมตัวชวย (Help) 

• สวนขอมูลผานเวปไซด (Instruction Online) 
 
 
เลือกเมนู Help          Instruction Online ดัง

รูปที่ 1.54 โปรแกรมจะติดตอไปยังเวปต 
CivilLabPro ซึ่งเปนสวนขอมูลผานเวปไซด ดัง
แสดงในรูปที่ 1.55 
 

              รูปที่ 1.54  การใชเมนู Instruction Online 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.55  หนาจอหลักของโปรแกรม CivilLabPro สวนของการเรียนรู (Browser) 

• วิดีโอการทดสอบ (VDO Laboratory) 
 
 
เลือกเมนู Help          VDO Laboratory 

ดังรูปที่ 1.56 โปรแกรมจะเปลี่ยนหนาจอไป
ยังสวนของการดูวิดีโอการทดสอบ ดังแสดง
ในรูปที่ 1.57 
 

                   รูปที่ 1.56  การใชเมนู VDO Laboratory 
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รูปที่ 1.57  หนาจอสําหรับดูวิดีโอปฏิบัติการทดสอบทางปฐพีกลศาสตร 

• แบบทดสอบความรู (Laboratory Quiz) 
เลือกเมนู Help          Laboratory Quiz ดังรูปที่ 1.58 โปรแกรมจะเปลี่ยนหนาจอไปยังสวนของ

แบบทดสอบความรูวิชาปฏิบัติการทดสอบปฐพีกลศาสตร ดังแสดงในรูปที่ 1.59 
 

 
 

รูปที่ 1.58  การใชเมนู Laboratory Quiz 
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รูปที่ 1.59  หนาจอแบบทดสอบความรูวิชาปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 

• ติดตอผูพัฒนา (Contact Us) 
เลือกเมนู Help          Contact Us ดังรูปที่ 1.60 

โปรแกรมจะแสดงหนาจอ ดังรูปที่ 1.61 
 

 
 
 
 
 
 
               รูปที่ 1.60  การใชเมนู Contact Us 
 
 
 
 
 
 
                                รูปที่ 1.61  หนาจอรายละเอียดติตอผูพัฒนา 
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• รายละเอียดโปรแกรม (About CivilLabPro) 
 
 
 

เลือกเมนู Help          About CivilLabPro 
ดังรูปที่ 1.62 โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของ
โปรแกรม ดังแสดงในรูปที่ 1.63 

 
 

รูปที่ 1.62  การใชเมนู About CivilLabPro 
 

 
 

รูปที่ 1.63  หนาจอรายละเอียดของโปรแกรม 
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โปรแกรมทดสอบการเจาะหยั่งแบบเบา 
(Kunzelstab Test) 

 
เปนโปรแกรมยอยที่อยูในหมวดการทดลองทางปฐพีกลศาสตร  ใชสําหรับแสดงกําลังแบกทานของดิน 

โดยสามารถเลือกใชงานไดจากโปรแกรมหลัก ดังที่ไดกลาวไวแลว เมื่อเริ่มตนเขาสูโปรแกรมจะปรากฏหนาจอดัง
รูปที่ 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.1  หนาจอภาพโปรแกรมเริ่มตนการใชงาน 
 
 ประกอบดวยสวนหลักๆ ดังนี้ 

• ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก 

• ขอมูลที่ตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 

• ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลที่ใชงาน  เวลา  และแถบปุมเครื่องมือ (Tool Bar) 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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ขอมูลหลักซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลท่ีปอนในโปรแกรมหลัก(General Data) 
เปนขอมูลที่ปอนในโปรแกรมหลัก สามารถที่จะทําการแกไขไดตามความตองการ แลวกดปุมบันทึก 

โปรแกรมก็จะบันทึกขอมูลใหมให ประกอบดวย 
  Project Name    คือ ช่ือโครงการ 
  Location     คือ สถานที่ต้ังของโครงการ 
  Soil Sample    คือ ลักษณะตัวอยางดิน 
  Date of Test    คือ วันที่ที่ทําการทดสอบ 
  Test by     คือ ช่ือผูทดสอบ 
  Check by     คือ ช่ือผูตรวจสอบ 
  Sample No.    คือ หมายเลขตัวอยาง 
  Boring No.    คือ หมายเลขหลุมเจาะ 
  Depth     คือ ความลึกที่เก็บตัวอยางดิน 
 
ขอมูลท่ีตองปอนซึ่งไดจากการทดสอบและการคํานวณ 

1. แทป Data Monitor Determination 
Depth     คือ ความลึกของการทดสอบ 

- From    คือ จากความลึก 
- To    คือ ถึงความลึก 

  Blow per 20 cm    คือ จํานวนครั้งของการตอกตอระยะ  
20 เซนติเมตร 

  Soil Description    คือ รายละเอียดลักษณะของดิน 
 

2. แทป Ultimate Bearing Capacity 
Depth     คือ ความลึกของการทดสอบ 
Blows/20 cm    คือ จํานวนครั้งของการตอกตอระยะ 
      20 เซนติเมตร 

- N    คือ จํานวนครั้งที่นับไดจากการทดสอบ 

- N′    คือ จํานวนครั้งที่ปรับแกคาแลว 
Ultimate Bearing Capacity for Clay  คือ กําลังแบกทานของดินเหนียว 
Ultimate Bearing Capacity for Sand  คือ กําลังแบกทานของดินทราย 

 
3. สวน Average Allow Bearing 

From     คือ ความลึกเริ่มตนที่ตองการหากําลัง 
แบกทานปลอดภัย 

To     คือ ความลึกสิ้นสุดที่ตองการหากําลัง 
แบกทานปลอดภัย 
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Clay    คือ กําลังแบกทานปลอดภัยของดินเหนียว 
Sand    คือ กําลังแบกทานปลอดภัยของทราย 
 

4. สวนประกอบสําหรับการใชงานประมวลผลการทดสอบ 
Graphic    คือ ปุมสําหรับแสดงเสนกราฟจํานวนครั้งของ 

การตอกทุกๆ 20 เซนติเมตรเทียบกับความลึก 
Calculate    คือ ปุมสําหรับคํานวณกําลังแบกทานปลอดภัย 
Print Preview   คือ ปุมสําหรับแสดงตัวอยางกอนพิมพรายงาน 

สรุปผลการทดสอบ 
 

5. แทป Database File 
สวนของการจัดการไฟลฐานขอมูลใชสําหรับเลือกเปดและลบไฟลฐานขอมูล ประกอบดวย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไดรขอมูล 

สวนที่ใชสําหรับเลือกไฟลฐานขอมูล 

สวนที่ใชแสดงไฟลฐานขอมูล 
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ปุมที่ใชในการเปดไฟลฐานขอมูล 
     ปุมที่ใชในการลบไฟลฐานขอมูล 
 
ขอมูลแสดงชื่อฐานขอมูลท่ีใชงาน  เวลา  และแถบปุมเคร่ืองมือ(Tool Bar) 
 เปนสวนแสดงรายละเอียดขอมูลที่กําลังใชงาน และสวนการจัดเก็บขอมูล ซึ่งแบงออกเปนสวนยอยๆ ได
ดังนี้ 
 1.   สวนแสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงานและเวลา 
 
 
 
 
 

2. สวนแถบปุมเครื่องมือ(Tool Bar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงชื่อฐานขอมูลที่กําลังใชงาน แสดงเวลาปจจุบัน 

ปุมออกจากโปรแกรมยอย 

ปุมไปยังแบบทดสอบความรู 

ปุมสั่งบันทึกขอมูล 

ปุมแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการทดสอบ 
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ตัวอยางการใชงานโปรแกรม 
 

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเลือกโปรแกรมทดสอบการเจาะหยั่งแบบเบาจากโปรแกรมหลัก จะปรากฏหนาจอ
ดังรูปที่ 5.1 โดยโปรแกรมจะแสดงขอมูลพ้ืนฐานที่บันทึกไวแลวในโปรแกรมหลัก ดังแสดงในสวนที่ 1 พรอมทั้ง
แสดงตําแหนงของไฟลและชื่อฐานขอมูล ดังแสดงในสวนที่ 3 
 

ขั้นตอนที่  2    ใหคลิกในชองที่ตองการปอนขอมูลในตาราง Data Monitor โดยจะปรากฏชองเพื่อให
ปอนขอมูล เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม Enter เพื่อใหตารางรับขอมูล แลวชองรับขอมูลจะเลื่อนใหเองหรือ
อาจใชปุมหัวลูกศรที่แปนพิมพเปนตัวเลื่อนเพื่อปอนคาในชองอื่นๆตอไป และเมื่อปอนขอมูลเสร็จสิ้น ใหกดปุม 
ESC เพื่อออกจากระบบการปอนขอมูล ดังแสดงในรูปที่ 5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.2  หนาจอการปอนขอมูลในตาราง Data Monitor 
 

หมายเหตุ :    ในการพิมพลักษณะของชั้นดิน หากชั้นดินใดมีลักษณะเหมือนกับขางบน ใหพิมพ
เครื่องหมาย / โปรแกรมจะคัดลอกขอความในชองที่อยูดานบนมาให 
 

ขั้นตอนที่  3    ใหคลิกปุม Graphic เพื่อแสดงเสนกราฟจํานวนครั้งของการตอกทุกๆ 20 เซนติเมตร
เทียบกับความลึก ดังแสดงในรูปที่ 5.3 เสร็จแลวใหคลิกปุม           เพื่อบันทึกขอมูล 
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รูปที่ 5.3  หนาจอเสนกราฟจํานวนครั้งของการตอกทุกๆ 20 เซนติเมตรเทียบกับความลึก 
 

ขั้นตอนที่  4    ใหคลิกปุม Calculate เพื่อคํานวณคากําลังแบกทานของดินสูงสุดทุก ๆ 20 
เซนติเมตร ตลอดความลึกที่ทดสอบได พรอมทั้งกําลังแบกทานปลอดภัยเฉลี่ยตลอดความลึกที่ทดสอบ สําหรับ
ทรายและดินเหนียว ดังแสดงในรูปที่ 5.4 เสร็จแลวใหคลิกปุม           เพื่อบันทึกขอมูล 

 
ขั้นตอนที่  5    ถาหากตองการคํานวณคากําลังแบกทานเฉลี่ยที่ชวงความลึกใดๆ สามารถทําไดโดย

ปอนความลึกเริ่มตนและความลึกสุดทายตามตองการ แลวคลิกปุม Calculate ดังแสดงในรูปที่ 5.5 เสร็จแลวให
คลิกปุม           เพื่อบันทึกขอมูล 
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รูปที่ 5.4  หนาจอผลลัพธจากการคํานวณกําลังแบกทาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 5.5  หนาจอการคํานวณกําลังแบกทานที่ความลึกตามตองการ 
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ขั้นตอนที่  6     กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อเปดไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟล
เดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรช้ีลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูล เมื่อตองการเปดไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ช่ือไฟลนั้น แลวคลิกปุม Open ดังรูปที่ 5.6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 5.6  การเลือกเปดไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
 

ขั้นตอนที่  7     กรณีเลือกใชแทป Database of Files เพื่อลบไฟลฐานขอมูล ใหเลือกไดรและโฟล
เดอรที่เก็บไฟลฐานขอมูล โดยการคลิกเลือกที่หัวลูกศรช้ีลงในชองไดร และดับเบิ้ลคลิกเลือกโฟลเดอรที่จัดเก็บ
ไฟลฐานขอมูล เมื่อตองการลบไฟลไหนก็ใหเลือกคลิก ช่ือไฟลนั้น แลวคลิกปุม Delete ดังรูปที่ 5.7 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 5.7  การเลือกลบไฟลฐานขอมูลที่มีอยูแลว 
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ขั้นตอนที่  8    สามารถที่จะดูตัวอยางกอนพิมพได โดยการคลิกปุม Print Preview ก็จะแสดง
รายงานผลการทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 5.8 ซึ่งมีสวนประกอบดังนี้ 

- Text 1   คือ ตัวอยางการพิมพ หนาที่ 1 
- Graph 1    คือ ตัวอยางการพิมพ หนาที่ 2 
- Print    คือ แสดงผลทางเครื่องพิมพ 
- Close   คือ ปดหนาจอแสดงตัวอยางการพิมพ 
- Preview Scale   คือ สวนการเลือกสเกลตัวอยางการพิมพ 
- Brand Name   คือ สวนการเลือกใสตราสถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.8  หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพหนาที่ 1 
 
เมื่อตองการดูตัวอยางการพิมพหนาที่ 2 ก็ใหคลิกปุม Graph 1 ดังแสดงในรูปที่ 5.9 ถาหากตองการเปลี่ยนสเกล
ของตัวอยางการพิมพ ก็ใหเลือกขนาดของสเกลในชอง Select Preview Scale ประกอบดวย 50%, 75% และ 100% 
ดังแสดงในรูปที่ 5.10 และสามารถเลือกตราสถาบันไดโดยการคลิกเลือกตราสถาบันที่ตองการในชอง Brand 
Name ดังแสดงในรูปที่ 5.11 ถาหากตองการออกจากหนาจอตัวอยางการพิมพ ใหคลิกปุม Close ในกรณีที่ไม
ตองการดูตัวอยางการพิมพ ก็สามารถขามไปขั้นตอนที่ 9 ไดเลย 
 

ขั้นตอนที่  9    เมื่อตองการดูผลการทดสอบผานทางเครื่องพิมพ ก็ใหคลิกปุม Print จะแสดงหนาจอ
ไดอะล็อกเพ่ือใหเลือกเครื่องพิมพ ดังรูปที่ 5.12 และเมื่อกดปุม Print ก็สามารถแสดงผลการทดสอบตามตัวอยาง
การพิมพในขั้นตอนที่ 8 ดังรูปที่ 5.13 
 
 
 



 

CivilLabPro Version 1.0.5 

10 S04: User Manual                                       Civil Engineering Laboratory Professional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.9  หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพหนาที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5.10  หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพที่สเกล 50% 
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รูปที่ 5.11  หนาจอแสดงตัวอยางการพิมพที่เลือกตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.12  หนาจอไดอะล็อกเลือกเครื่องพิมพ 
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รูปที่ 5.13  ผลลัพธทางเครื่องพิมพ 
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รูปที่ 5.13  ผลลัพธทางเครื่องพิมพ (ตอ) 
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 ถาหากตองการทดสอบความรูความเขาใจสามารถเรียกใชงานสวนการทดสอบไดโดยการเลือกคลิกที่
ไอคอน ดังรูปที่ 5.14 แลวจะเขาสูสวนของแบบทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 5.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.14  การเลือกใชงานสวนของการทําแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5.15  หนาจอแบบทดสอบความรูความเขาใจการทดสอบ 



สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วังไกลกังวล 
 

การทดลองที่ 1 

การทดสอบหาปรมิาณความชื้นและหนวยน้ําหนักในดิน 

Determination of Water Content and Unit Weight 
 

ทฤษฎีและหลักการ 

มวลดินประกอบดวยสวนที่เปนเม็ดดินหรือมวลของแข็ง (Solid) ซึ่งเปนอนุภาคของแร (Mineral 
Particles) และอินทรียสาร โดยอนุภาคมีรูปราง 3 มิติ มีผลทําใหเกิดชองวางระหวางเม็ดดิน (Void) 
ภายในชองวางจะบรรจุดวยมวลของน้ํา (Water) และมวลของอากาศ (Air) ซึ่งจะเรียกวาดินช้ืนหรือดิน
เปยก (Wet Soil) บางสภาวะชองวางระหวางเม็ดดินอาจมีเฉพาะมวลของน้ําจะเรียกวาสภาวะอิ่มตัว   
(Saturation) หรืออาจมีเฉพาะมวลของอากาศจะเรียกวาอยูในสภาพดินแหง (Dry Soil) การหาปริมาณ
ความชื้นในมวลดิน (Water Content, w) คือ การหาอัตราสวนระหวางมวลหรือนํ้าหนักของน้ําตอมวล
หรือนํ้าหนักของเม็ดดินที่มีอยูในมวลดินวิธีการทดสอบหาปริมาณความชื้นในมวลดินจะมีวีธีการ
ทดสอบอยูหลายวิธีดวยกัน ดังนี้  

 

• การคํานวณหาปริมาณความชื้นในดินโดยวิธีตูอบธรรมดา (Conventional Oven – Method) 

• การคํานวณหาปริมาณความชื้นในดินโดยวิธีตูอบไมโครเวฟ (Microwave Oven – Method) 

• การคํานวณหาปริมาณความชื้นในดินโดยใชแคลเซี่ยมคาไบคเปนตัวทําความชื้น 
(Calcium Carbide Gas Moisture Tester) 

 
คาน้ําหนักรวมตอหนวยปริมาตร (Total Unit Weight) เปนคุณสมบัติสําคัญสําหรับการคํานวณหาคา
หนวยแรงกดทับของชั้นดินตามธรรมชาติที่ความลึกตาง ๆ  ซึ่งเปนคาคงตัวที่เปนตัวแปรในสูตรการ
คํานวณตาง ๆ  เชน  การคํานวณคาน้ําหนักบรรทุกของฐานราก การคํานวณการทรุดตัวของดิน เปนตน 
การทดสอบหาคาน้ําหนักรวมตอหนวยปริมาตร โดยทั่วไปจะจํากัดเฉพาะดินเหนียว ที่สามารถตั้ง
รูปทรงได ตัวอยางที่ทดสอบตองเปนตัวอยางดินคงสภาพ ซึ่งเปนขอจํากัดที่ไมสามารถทดสอบกับ
ตัวอยางทราย - กรวดไดเพราะไมสามารถเก็บตัวอยางแบบคงสภาพได  (การเก็บตัวอยางดวยกระบอก
บางโดยทั่วไปถือวาตัวอยางจะถูกรบกวนไปบางแลว) อยางไรก็ตามในบางกรณีที่มีความจําเปนจะตอง
ได คาน้ําหนักรวมตอหนวยปริมาตรของดินสามารถทําไดหลายวิธี คือ 



                                                    ปฏิบตัิการทดลองทางปฐพีกลศาสตร 
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• วิธีใชวงแหวนตัวอยาง (Sample Ring)  มีขอดีที่ทดสอบไดสะดวก รวดเร็ว ใชตัวอยาง
ดินนอย ซึ่งจะเปนตัวอยางการทดสอบในบทนี้ แตอาจจะไมเหมาะกับดินที่มีทรายมี
กรวดปน 

• วิธีใชวัดปริมาตรดินในกระบอก  เหมาะสําหรับตัวอยางดินที่แข็งมาก ไมสามารถดัน
ตัวอยางดินออกจากกระบอกได และดินที่มีกรวด  – ทรายผสม เมื่อดันตัวอยางดินออก
มาแลว ดินอาจจะไมทรงตัว 

• วิธีใชการหาปริมาตรของดินดวยการแทนที่น้ําหรือปรอท  เหมาะสําหรับดินเหนียวที่มี
สัมประสิทธิ์การซึมผานต่ําและไมซึมซับน้ําเขาไปในตัวอยางในระยะเวลาสั้น ๆ 
สามารถใชวิธีแทนที่น้ําได   สวนดินที่แหงหรือแตกงายควรใชวิธีแทนที่ดวยปรอท วิธีนี้
สามารถใชกับตัวอยางดินที่ไมเปนรูปทรงที่แนนอน 

วัตถุประสงคของการทดสอบ 
• เพื่อทดสอบหาคาปริมาณความชื้นตามธรรมชาติในมวลดินโดยวิธีตูอบธรรมดา 

• เพื่อทดสอบหาคาหนวยน้ําหนักรวม( Total Unit Weight ) ของตัวอยางดินเหนียวคงสภาพ   
 (Undisturbed Sample) 

 
มาตรฐานที่ใชในการทดสอบ 

• ASTM D 2216 - 98   Test Method for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil 
and rock by mass 

• ASTM D 4718 – 87 Practice for Correction of Unit Wright and Water Content for Soils Containing 
Oversize Particles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soil Mechanics Laboratory  
 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วังไกลกังวล 

 

3 

อุปกรณและเคร่ืองมือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณและเครื่องมือสําหรับการทดสอบหาปริมาณความชื้นในดิน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณและเครื่องมือสําหรับการทดสอบหาหนวยน้ําหนกัรวมตอหนวยปริมาตร 
 



                                                    ปฏิบตัิการทดลองทางปฐพีกลศาสตร 
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อุปกรณและเครื่องมือที่จะใชในการทดสอบการหาปริมาณความชื้น 
1. ตูอบ ( Drying Oven ) ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ไดที่  105 ±  5 องศาเซลเซียส 
2. กระปองเก็บตัวอยางดิน ( Container )  
 

            

                       กระปองเก็บตัวอยางดิน                                                              ตูอบ 
 
อุปกรณและเครื่องมือที่จะใชในการทดสอบการหาหนวยน้ําหนัก 

1. วงแหวนตัวอยาง (Sample Ring) 
2. เลื่อยเสนลวด (Wire Saw) 
 

 

                            วงแหวนตัวอยาง                 เลื่อยเสนลวด 
 
 
อุปกรณและเครื่องมือที่ใชทั่วไป 

1. เครื่องช่ัง ( Balance ) ชนิดอานไดละเอียด 0.01 กรัม   
2. เวอรเนียร  (Vernire) 
3. จารบีซิลิโคน (Silicone Grease) หรือจารบีธรรมดา 
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การเตรียมตัวอยางและขั้นตอนการทดสอบ 
 

ขั้นตอนการทดสอบหาปริมาณความชื้น 
ขั้นตอนที่  1 ทําความสะอาด และเช็ดกระปองเก็บตัวอยางดินพรอมฝาปดใหแหง แลวนํากระปองเก็บ

ตัวอยางดินพรอมฝาปดไปชั่งน้ําหนัก บันทึกผลน้ําหนักกระปองที่ได 

 

 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่  2 เลือกตัวอยางดินที่จะทําการทดลองอยางนอย 3 – 5 ตัวอยาง บรรจุลงในกระปองเก็บตัวอยาง

แลวปดฝาทันที นําไปชั่งน้ําหนัก (ควรใหน้ําหนักของแตละตัวอยางมีความใกลเคียงกัน และ
ไมควรนอยกวา 100 กรัม) บันทึกผลน้ําหนักกระปองกับน้ําหนักดินเปยกที่ได 
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ขั้นตอนที่  3 นํากระปองเก็บตัวอยางดินเขาตูอบ โดยนําฝากระปองวางไวใตกระปองกอน และใชอุณหภูมิ
ในการอบที่   105 ±  5 co    อยางนอย 16 ช่ัวโมง หรือจนกระทั่งน้ําหนักของดินไม
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่  4 นํากระปองเก็บตัวอยางดินออกจากตูอบ แลวนําฝากระปองมาปดไว โดยทิ้งไวใหกระปอง

เย็นกอน (สามารถจับไดดวยมือเปลา) จึงนํามาชั่งน้ําหนัก บันทึกผลน้ําหนักกระปองกับ
น้ําหนักดินแหงที่ได 
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การทดสอบหาหนวยน้ําหนักรวม 
 
การเตรียมตัวอยางการทดสอบ 
 ตัวอยางดินเหนียว (Clay) แบบคงสภาพจากกระบอกบาง 

 
ขั้นตอนการทดสอบ 
ขั้นตอนที่  1 ช่ังวงแหวนตัวอยาง พรอมทั้งวัดขนาดเสนผาศูนยกลางภายในและวัดความสูง 2 – 3 ครั้ง 

 

 
ขั้นตอนที่  2   ใชจารบี ทาภายในวงแหวนบาง ๆ 
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ขั้นตอนที่  3 ตัดตัวอยางดินที่จะใชทดสอบใหมีความยาวกวาความสูงของวงแหวนเล็กนอย วางตัวอยาง
ดินลงบนพื้นโตะ ใชเลื่อยเสนลวดตัดตัวอยางดินในแนวตั้งใหมีขนาดเสนผาศูนยกลางใหญ
กวาเสนผาศูนยกลางของวงแหวนเล็กนอย ต้ังวงแหวนลงบนตัวอยางดิน แลวกดวงแหวนลง
ในดินตามแนวดิ่ง จนกระทั่งมิดและดินภายในวงแหวนพนขอบวงแหวนเล็กนอย ใชเลื่อย
เสนลวดตัดดินทั้งหัวและทายใหเรียบ ทําความสะอาดเศษดินที่ดินอยูนอกวงแหวนจนสะอาด 

 

 
ขั้นตอนที่  4 นําวงแหวนที่มีตัวอยางดินบรรจุอยูขึ้นช่ังน้ําหนัก พรอมจดบันทึกคา 
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การบันทึกผลการทดลอง 
การทดสอบหาปริมาณความชื้นและหนวยน้ําหนักในดิน 

Water Content and Unit Weight 
 

Project Name : บริเวณสระเก็บน้ํา Date of Test : 18/05/2551 Sample No. : 1 
Location : วิทยาเขตวังไกลกงัวล Tested by : นายทศพร เขยีวงาม Boring No. : - 
Soil Sample : ดินเหนียว Checked by : ผศ.ชูศักดิ์  คีรีรัตน Depth (m) : 1.6 

Water Content of Soil 

Sample No. 1 2 3 

Moisture Can No. A-1 A-2 A-3 
Mass of Can + Wet soil, (g) 42.546 43.891 42.073 
Mass of Can + Dry soil, (g) 38.324 39.529 37.781 
Mass of Can, (g) 20.112 20.089 20.218 

Unit Weight of Soil 

Sample No. 1 2 3 

Diameter of Sample Ring, (cm) 4.80 4.80 4.80 
Height of Sample Ring, (cm) 2.01 2.02 2.00 
Mass of Sample Ring, (g) 11.78 11.78 11.78 
Mass of Sample Ring + Soil, (g) 69.27 69.79 69.84 
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การทดสอบหาปริมาณความชื้นและหนวยน้ําหนักในดิน 
Water Content and Unit Weight 

 
Project Name : Date of Test : Sample No. : 
Location : Tested by : Boring No. : 
Soil Sample : Checked by : Depth (m) : 

Water Content of Soil 

Sample No. 1 2 3 

Moisture Can No.    
Mass of Can + Wet soil, (g)    
Mass of Can + Dry soil, (g)    
Mass of Can, (g)    

Unit Weight of Soil 

Sample No. 1 2 3 

Diameter of Sample Ring, (cm)    
Height of Sample Ring, (cm)    
Mass of Sample Ring, (g)    
Mass of Sample Ring + Soil, (g)    
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ตัวอยางการคํานวณ 
1. ปริมาณความชื้นในมวลดิน คิดเปนรอยละ   (Water Content, w %) 
 

w =   100x
cW2W
2W1W

−
−

  เปอรเซ็นต             ……….. (1.1) 

เมื่อ  
WC =   น้ําหนักกระปองเก็บตัวอยางดิน (กรัม) 

   W1 =   น้ําหนักกระปองเก็บตัวอยางดินรวมกับน้ําหนักดินเปยก  (กรัม) 
   W2    =   น้ําหนักกระปองเก็บตัวอยางดินรวมกับน้ําหนักดินแหง (กรัม) 
 

w =   100x
sW
wW

   เปอรเซ็นต             ……….. (1.2) 

เมื่อ       
WW  =   น้ําหนักของน้ํา (กรัม) 

   WS =   น้ําหนักดินแหง (กรัม) 
 

2.  ปริมาตรวงแหวน (เทากับปริมาตรตัวอยางดิน) 
 

V =  
4

h2dπ
   ลบ.ซม.                ……….. (1.3) 

เมื่อ 
 d =    คาเฉลี่ยเสนผาศูนยกลางวงแหวน (ซม.) 
 h =    คาเฉลี่ยความสูงวงแหวน (ซม.) 

 
3.  นํ้าหนักของตัวอยางดิน 
 

W =   (นํ้าหนักวงแหวน + ดิน) – (นํ้าหนักวงแหวน)   กรัม      ……….. (1.4) 
 

4.  นํ้าหนักรวมตอหนวยปริมาตร (Total Unit Weight) 
 

γt =   
V
W

    กรัม/ลบ.ซม. 

=   9.807x
V
W

   กน./ลบ.ม.             ……….. (1.5) 
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5.  นํ้าหนักแหงตอหนวยปริมาตร (Dry Unit Weight) ในกรณีรูคาปริมาณความชื้นของดิน 
 

γd =  807.9x100x
)w100(

t
+
γ

  กน./ลบ.ม.             ……….. (1.6) 

   เมื่อ  
w =   ปริมาณความชื้นในมวลดิน (เปอรเซ็นต) 
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ตารางแสดงผลของขอมูล 
การทดสอบหาปริมาณความชื้นและหนวยน้ําหนักในดิน 

Water Content and Unit Weight 
 

Project Name : บริเวณสระเก็บน้ํา Date of Test : 18/05/2551 Sample No. : 1 
Location : วิทยาเขตวังไกลกงัวล Tested by : นายทศพร เขยีวงาม Boring No. : - 
Soil Sample : ดินเหนียว Checked by : ผศ.ชูศักดิ์  คีรีรัตน Depth (m) : 1.6 

Water Content of Soil 

Sample No. 1 2 3 

Moisture Can No. A-1 A-2 A-3 
Mass of Can + Wet soil, (g) 42.546 43.891 42.073 
Mass of Can + Dry soil, (g) 38.324 39.529 37.781 
Mass of Can, (g) 20.112 20.089 20.218 
Mass of Water, (g) 4.22 4.36 4.29 
Mass of Dry Soil, (g) 18.21 19.44 17.56 
Water Content, (%) 23.17 22.43 24.43 

Unit Weight of Soil 

Sample No. 1 2 3 

Diameter of Sample Ring, (cm) 4.80 4.80 4.80 
Height of Sample Ring, (cm) 2.01 2.02 2.00 
Mass of Sample Ring, (g) 11.78 11.78 11.78 
Mass of Sample Ring + Soil, (g) 69.27 69.79 69.84 
Mass of Soil, (g) 57.49 58.01 58.06 
Volume of Sample Ring, (cm3) 36.37 36.55 36.19 
Density of Soil, (g/cm3) 1.58 1.59 1.60 
Unit Weight of Soil, (kN/m3) 15.50 15.60 15.70 
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การทดสอบหาปริมาณความชื้นและหนวยน้ําหนักในดิน 
Water Content and Unit Weight 

 
Project Name : Date of Test : Sample No. : 
Location : Tested by : Boring No. : 
Soil Sample : Checked by : Depth (m) : 

Water Content of Soil 

Sample No. 1 2 3 

Moisture Can No.    
Mass of Can + Wet soil, (g)    
Mass of Can + Dry soil, (g)    
Mass of Can, (g)    
Mass of Water, (g)    
Mass of Dry Soil, (g)    
Water Content, (%)    

Unit Weight of Soil 

Sample No. 1 2 3 

Diameter of Sample Ring, (cm)    
Height of Sample Ring, (cm)    
Mass of Sample Ring, (g)    
Mass of Sample Ring + Soil, (g)    
Mass of Soil, (g)    
Volume of Sample Ring, (cm3)    
Density of Soil, (g/cm3)    
Unit Weight of Soil, (kN/m3)    
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การรายงานผลการทดสอบ 
1. ลักษณะทางกายภาพของดินตัวอยาง 
2. สภาพของดินตัวอยางที่นํามาทดสอบ 
3. ปริมาณความชื้นในมวลดินคิดเปนรอยละ  ( % ) 
4. คาน้ําหนักรวมตอหนวยปริมาตร  (Total Unit Weight) 
5. คาน้ําหนักแหงตอหนวยปริมาตร (Dry Unit Weight) กรณีรูคาปริมาณความชื้น 

 

ขอควรระวัง 
1. ตองแนใจวาระยะเวลาในการอบดินเพียงพอตอการทําใหดินแหง เพราะถาหากระยะเวลาไมเพียงพอจะ

ทําใหคาปริมาณความชื้นต่ํากวาความเปนจริง 
2. ตองตรวจสอบอุณหภูมิใหอยูระหวาง 105 ±  5 co ถาอุณหภูมิสูงกวานี้จะทําใหคาปริมาณความชื้นสูง

กวาความเปนจริง 
3. ควรทําความสะอาดรอบๆ วงแหวนกอนนําไปช่ังหาน้ําหนักของวงแหวนรวมกับดิน 
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