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53059301: สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
คําสําคัญ: สืบค้นข้อมูลวัสดุก่อสร้าง 
 บวร อุดมเจริญ: ระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลวัสดุก่อสร้าง. อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ: รศ. ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์. 129 หน้า. 
 

 ในปัจจุบันน้ัน คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีส่วนช่วยในกระบวนการออกแบบมากข้ึน อาจกล่าว
ได้ว่าทุกสํานักงานน้ันมีคอมพิวเตอร์สําหรับใช้งานอยู่แล้ว ถ้าหากสามารถนําข้อมูลของวัสดุอุปกรณ์ 
ซึ่งเป็นเอกสารมาจัดรูปแบบให้เป็นดิจิทัล และวางระบบให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยค้นหาและจัดเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ อย่างมีมาตรฐาน จะทําให้ช่วยลดปัญหาเร่ืองพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสารได้ 
 การพัฒนาระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลวัสดุก่อสร้าง (Construction Material Storing 
& Searching) สร้างขึ้นเพ่ือที่จะพัฒนาระบบการค้นหาข้อมูลวัสดุก่อสร้าง โดยนํามาใช้ในขั้นตอนการ
ออกแบบของสถาปนิกและผู้ออกแบบให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น รวมถึงการจัดเก็บฐานข้อมูลของวัสดุ
ก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลของวัสดุก่อสร้างแต่ละย่ีห้อน้ันจะมีการให้ข้อมูลที่แตกต่างกัน ทําให้เกิด
ความยุ่งยากที่จะทําการเปรียบเทียบสินค้าชนิดเดียวกัน โดยจะได้ทําการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลให้
อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผู้ทําการจัดเก็บข้อมูลของวัสดุก่อสร้างน้ัน จะทําโดยบริษัทผู้ผลิตสินค้า
หรือตัวแทนจําหน่ายสินค้าทําให้เป็นการลดภาระของผู้ดูแลระบบ โดยมีมาตรฐานของสินค้าเป็น
เครื่องมือที่ช่วยคัดกรองคุณภาพของสินค้าที่จะเข้ามาอยู่ในระบบ การพัฒนาระบบจัดเก็บและสืบค้น
ข้อมูลวัสดุก่อสร้างจึงเกิดข้ึนเพ่ือเป็นระบบกลางในการสืบค้นข้อมูลวัสดุก่อสร้างที่ตรงกับความ
ต้องการของสถาปนิกและผู้ออกแบบ ให้มีความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึ้น รวมทั้งยังได้ข้อมูลที่มีความ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 จากผลการวิจัยน้ี โปรแกรมระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลวัสดุก่อสร้างที่ได้พัฒนาขึ้น จะ
เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง ที่ช่วยในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูลวัสดุ
ก่อสร้างในปัจจุบัน และรองรับการเพ่ิมข้ึนของวัสดุก่อสร้างประเภทใหม่ ๆ ซึ่งมีความหลากหลายของ
ประเภทวัสดุก่อสร้าง ทําให้การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ สามารถทําได้ตรงตามความต้องการและมีความ
รวดเร็วในการค้นหาข้อมูลเพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังช่วยในการลดพ้ืนที่จัดเก็บเอกสารประเภท Catalog 
ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 In the present Computer took part in the design process more productive. Can be 

said that every office has computers already in use. If we can use the information  material 

which is documents to a digital format and put the computer to help search and storing data 

on the standard. It will help reduce the problems about Catalog Storage. 

 Construction material storing and searching application develop  a searching 

system for construction materials. The procedures used in the design of architects and 

designers have better performance. Including database storage of construction materials. The 

materials will be provided for each brand different makes it difficult to compare the same 

product. The storage system will be developed to the same standard. Which make the 

storage of construction materials. Is done by Producers or dealer. This reduces the burden on 

administrators. The standard of the product as a tool to help screening the quality of the 

product to be added to the system. Construction material Storing and searching system has 

occurred to a central system of information materials that meet the needs of architects and 

designers. Provides a convenient and fast. In addition, the data is the same standard. 

 The results of this research construction material storing and searching application have 

been developed to a prototype database of building materials. That helps to store and find 

information on current construction materials and accommodate the rise of new types of building 

materials. Which provides a variety of construction materials. Makes searching for information can 

meet the needs and are quick to find out more. It also helps to reduce storage space Catalog 

documents within an organization effectively. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การค้นคว้าอิสระฉบับน้ีน้ันสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  เน่ืองด้วยได้รับความช่วยเหลือจาก
อาจารย์  ซึ่งคอยให้คําแนะนําต่าง ๆ ทางผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ฐิติพัฒน์  
ประทานทรัพย์  อาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมสารนิพนธ์  ที่คอยช่วยช้ีแนะแนวทางการทํางานและ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ธนะพันธ์  อินทรเกสร  ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้
คําแนะนําทางด้านการเขียนโปรแกรม ทําให้การค้นคว้าอิสระฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณ์ 
 ขอขอบคุณเพ่ือน  พ่ี ๆ น้อง ๆ สถาปนิกของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่
เสียสละเวลาให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  ให้ข้อคิดเห็นและความรู้ต่าง ๆ 
เพ่ือนํามาประกอบในการค้นคว้าในคร้ังนี้ 
 ขอกราบขอบคุณ มารดาและคุญยายที่ให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือ อีกทั้งเป็นกําลังใจ
เสมอมาจนการค้นคว้าอิสระฉบับน้ีสําเร็จได้ด้วยดี 
 ขอขอบคุณสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ให้ทุนการศึกษาในคร้ังน้ี ขอขอบคุณ 
คุณศิรดา  มาลีรักษ์ และคุณรักเลิศ  ภู่แพ่งสุทธ์ิ เป็นผู้ค้ําประกันในด้านทุนการศึกษา ขอขอบคุณ
บุคคลที่คอยอยู่เคียงข้างกันทุกท่านที่มิได้เอ่ยนามในที่น้ีที่คอยช่วยเหลือเป็นอย่างดี 
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญ 
 ในงานด้านการออกแบบน้ันจําเป็นที่จะต้องทําการเลือกวัสดุอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
เพ่ือที่จะนํามาใช้เป็นส่วนประกอบของอาคาร ซึ่งอาคารแต่ละประเภทมีความต้องการท่ีจะใช้วัสดุและ
อุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปตามการใช้งาน จึงทําให้มีวัสดุอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน
ก่อสร้าง ผู้ออกแบบน้ันไม่สามารถที่จะเลือกวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดจากตัวอย่างที่เป็นของจริง จึงทําให้มี
การขอตัวอย่างรายการสินค้าวัสดุก่อสร้างในรูปแบบเอกสาร หรือที่เรียกว่า “แคตตาล็อก” เพ่ือนํามา
ประกอบการตัดสินใจในการออกแบบอาคาร 
 สํานักงานออกแบบในแต่ละแห่งมีจํานวนแคตตาล็อก จํานวนมาก ซึ่งภายในแคตตาล็อก 
น้ันมีข้อมูลของวัสดุอุปกรณ์หลากหลายประเภท โดยการทํางานแต่ละช้ินจะมีวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ที่เราจะต้องเลือกนํามาใช้ในงาน แต่การใช้งานแคตตาล็อก ประเภทต่าง ๆ น้ันค่อนข้างยุ่งยาก 
เน่ืองจากวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จะไม่รวมกันอยู่ในเล่มเดียว รูปแบบของเอกสารนั้นก็มีความแตกต่างกัน 
การค้นหาทําได้ยาก อีกท้ังยังสิ้นเปลืองเน้ือที่ในการจัดเก็บเอกสาร  
 จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ สํานักงานสถาปนิกขนาดเล็ก (สุมลทิพย์ ฟังกังวาลวงศ,์ 
2546: 177) ถึงการใช้พ้ืนที่ในการเก็บเอกสารประเภทแคตตาล็อก ทําให้ทราบว่าสํานักงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมและออกแบบภายในน้ันอยู่ในบ้านเด่ียว ทาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์เป็นส่วนใหญ่ 
(พรชัย ชัยประทีป, 2553: 1) และการเก็บแคตตาล็อกน้ันใช้พ้ืนที่มากกว่า 10% ในการเก็บเอกสาร 
โดยที่ไม่มีสํานักงานใดที่มีการจัดระเบียบของส่วนเก็บวัสดุอย่างเหมาะสม ถึงแม้จะมีพ้ืนที่ของห้อง
จัดเตรียมไว้ก็ตามท้ังที่พ้ืนที่ส่วนน้ีสําคัญสําหรับสํานักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและสํานักงาน
ออกแบบภายใน (พรชัย ชัยประทีป, 2553: 109) ทําให้เกิดปัญหาเรื่องพ้ืนที่เก็บของและปัญหาการ
หาตัวอย่างวัสดุใช้เวลานาน หรือหาไม่พบ 
 ในปัจจุบันน้ัน คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีส่วนช่วยในกระบวนการออกแบบมากข้ึน อาจกล่าว
ได้ว่าทุกสํานักงานน้ันมีคอมพิวเตอร์สําหรับใช้งานอยู่แล้ว ถ้าหากสามารถนําข้อมูลของวัสดุอุปกรณ์ 
ซึ่งเป็นเอกสารมาจัดรูปแบบ ให้เป็นดิจิทัล และวางระบบให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยค้นหาและ
จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ อย่างมีมาตรฐาน ก็จะทําให้ช่วยลดปัญหาดังที่ได้กล่าวข้างต้นได้ 
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาถึงคําค้นหาคุณสมบัติวัสดุก่อสร้าง ที่ตรงกับความต้องการของสถาปนิก 
 2. เพ่ือพัฒนาวิธีการจัดเก็บและค้นหาข้อมูลวัสดุก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. การศึกษาถึงความต้องการของสถาปนิก สอบถามสถาปนิกภายในสํานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ ถึงการจัดหมวดหมู่ของวัสดุก่อสร้าง โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็น
หลัก เพ่ือจัดหมวดหมู่ของข้อมูลวัสดุก่อสร้าง 
 2. การสร้างฐานข้อมูลจะใช้โปรแกรม SQLiteStudio ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งาน
ได้ทุกแพลตฟอร์ม 
 3. การพัฒนาโปรแกรมที่จะใช้จัดเก็บและสืบค้น พัฒนาภายใต้ระบบปฏิบัติการ Microsoft 
Window 
 4. ข้อมูลวัสดุก่อสร้างในแต่ละหมวดหมู่ จะเป็นวัสดุที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรมเป็นหลัก 
โดยจะไม่รวมถึงหมวดงานโครงสร้าง และงานระบบต่าง ๆ  
 
ขั้นตอนของการศึกษา 
 ขั้นตอนการศึกษาหัวข้อการค้นคว้าอิสระนั้น อาจจะมีได้ดังน้ี 
 1. ศึกษากระบวนการและความต้องการหลักของสถาปนิก โดยการทําแบบสอบถามเพ่ือ
สัมภาษณ์ถึงการจัดหมวดหมู่ของวัสดุก่อสร้าง 
 2. ทําการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของวัสดุแต่ละชนิด เพ่ือหาแนวทางการจัดทําโครงสร้าง
ของข้อมูลให้สามารถใช้ได้ง่าย 
 3. รวบรวมข้อมูลรายการวัสดุก่อสร้าง เพ่ือจัดทําให้เป็นรูปแบบดิจิตอล 
 4. สร้างฐานข้อมูลของรายการวัสดุก่อสร้าง 
 5. ศึกษาความเหมาะสมของภาษาและรูปแบบโปรแกรมที่จะใช้สร้างเครื่องมือในการ
ค้นหาข้อมูล 
 6. สร้างโปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาและจัดเก็บข้อมูล รายการวัสดุก่อสร้าง 
 7. ทดลองใช้งานโปรแกรมที่ได้จัดทําไว้ 
 8. ปรับแต่งโปรแกรมเพ่ือให้เหมาะสมต่อการใช้งาน 
 9. สรุปถึงข้อแตกต่างและข้อจํากัด ระหว่างการที่มีโปรแกรมเพ่ือค้นหาข้อมูล และไม่มี
โปรแกรม 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงความต้องการของสถาปนิกในการค้นหาข้อมูลวัสดุก่อสร้าง ในหมวดหมู่ต่าง ๆ 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจในขั้นตอนการออกแบบ 
 2. สามารถจัดเก็บข้อมูลวัสดุก่อสร้างด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยการแบ่งเป็นหมวดหมู่
ต่าง ๆ  
 3. ลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลวัสดุก่อสร้างที่ต้องการ 
 4. ลดเน้ือที่ในการจัดเก็บเอกสารประเภทแคตตาล็อก 
 
คําศัพท์นิยามเฉพาะ 
 แคตตาล็อก หมายถึง เอกสารเย็บเล่ม สิ่งพิมพ์เป็นเล่ม มักมีสารบัญ บทนํา เน้ือหาจะเป็น
รายละเอียดของสินค้าและบทความแนะนําโฆษณาต่าง ๆ สําหรับสินค้าน้ัน ๆ  
 Master Format คือ 0มาตรฐานที่ใช้ในการจัดทําเอกสารรายการประกอบแบบ ในพ้ืนที่
แถบ1อเมริกาเหนือและมีการใช้แพร่หลายทั่วโลก ซึ่งมาสเตอร์ฟอร์แมต ได้แสดงรายการและหมวดหมู่
ตัวเลขสําหรับใช้ในการเรียบเรียงข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 
และกิจกรรมต่าง ๆ  
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บทที่ 2 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 

 งานวิจัยน้ีเป็นการพัฒนาระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลวัสดุก่อสร้าง โดยจะเน้นไปที่งาน
ทางด้านสถาปัตยกรรมเป็นหลัก และเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของสถาปนิกผู้ออกแบบงานด้าน
สถาปัตยกรรมอาคาร จึงได้ทําการศึกษาการแบ่งหมวดหมู่ของวัสดุก่อสร้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ว่าตรง
กับการใช้งานของสถาปนิกหรือไม่ แล้วจึงนํามาวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลที่เหมาะสม โดยแบ่งหัวข้อการศึกษาได้ดังน้ี 
 1. การค้นหาข้อมูลวัสดุก่อสร้างจาก Search Engine ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 2. การแบ่งหมวดหมู่วัสดุก่อสร้าง 
 3. เว็บข้อมูลวัสดุก่อสร้าง 
 4. แนวคิด ทฤษฎี บทความเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล และ ฐานข้อมูล SQL 
 5. เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
 
การค้นหาข้อมูลวัสดุก่อสร้างจาก Search Engines ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 Search Engine 
  Search Engines หมายถึงโปรแกรมใด ๆ ที่กําหนดที่อยู่สารสนเทศที่ต้องการใน
ฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต ทําให้เราสามารถค้นหาสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ตได้ การใช้ Search 
Engines ทําได้โดยการพิมพ์คําสําคัญคําหน่ึงหรือหลายคําลงไป ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นรายการ
ของเอกสารหรือแฟ้ม ที่บรรจุคําต่าง ๆ ที่เป็นคําสําคัญน้ันปรากฏอยู่ในช่ือเรื่องหรือเน้ือหาในเร่ือง 
(ทัศนีย์ สุตาจันทร์, 2543: 9, อ้างถึงใน กิดานันท์ มลิทอง, 2539: ไม่ปรากฏเลขหน้า) 
 องค์ประกอบของ Search Engines บนอินเตอร์เน็ต 
 โดยท่ัวไปองค์ประกอบของ Search Engines บนอินเตอร์เน็ตมี 3 ส่วน คือ โปรแกรม
สํารวจหรือรวบรวมข้อมูล (Robot) ฐานข้อมูล (Database) และตัวแทน (Agent) ซึ่งส่วนต่าง ๆ ทั้ง 3 
น้ีมีความสามารถและลักษณะการทํางานเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ดังน้ี (Dong and Su, 1997, 
อ้างถึงใน ทัศนีย์ สุตาจันทร์, 2543: 11) 
 1. โปรแกรมสํารวจหรือรวบรวมข้อมูล เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า Crawler หรือ Spider มี
หน้าที่ตระเวนไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูลที่รวบรวมได้กลับมายังตัวจัดทํา
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ดรรชนีหรือฐานข้อมูล เพ่ือทําการประมวลผลตามโปรแกรมการจัดทําดรรชนีของแต่ละกลไกการ
สืบค้น เพ่ือความรวดเร็วในการสํารวจและเก็บข้อมูลซึ่งมีผลต่อความทันสมัยของข้อมูล เน่ืองจาก
ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตมีลักษณะเฉพาะตัวที่สําคัญอย่างหน่ึงคือ มีการเปลี่ยนแปลงสูงและเกือบ
ตลอดเวลา และมีข้อมูลใหม่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว วิธีการและระยะเวลาในการออกสํารวจข้อมูลของแต่
ละ Search Engines ต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับนโยบายและความสามารถของตัวสํารวจ 
 2. ฐานข้อมูล โปรแกรมสํารวจจะทําการบันทึกข้อมูลทุกอย่างที่ได้จากการเข้าไปสํารวจ
ฐานข้อมูลแล้วนํามาจัดทําดรรชนี ขนาดของฐานข้อมูลจะกําหนดขอบเขตของการสืบค้นอย่างเช่น 
Lycos จะมีฐานข้อมูลมากกว่าหน่ึงล้านฐานข้อมูล การปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลทําได้ คือการ
เพ่ิมเติม (Cumulative) และการคัดออก (Reproducing) และระยะเวลาในการปรับปรุงจะมีทั้งทุก
สัปดาห์และทุกเดือน 
 3. ตัวแทน โปรแกรมที่ได้รับการออกแบบมาเพ่ือปฏิบัติการในส่วนของผู้ใช้โดยการ
ทํางานเฉพาะอยู่พ้ืนหลัง เมื่อตัวแทนน้ีทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานผลให้ผู้ใช้ทราบ ตัวแทนจะ
เข้าไปอยู่ในโลกของเครือข่ายค้นหาสารสนเทศและรายงานเข้ามาเมื่อสารสนเทศน้ัน ๆ ถูกสืบค้น 
หลังจากที่ผู้ใช้ได้กรอกคําถามสืบค้นแล้ว ตัวแทนจะตอบสนองผู้ใช้จากการค้นในฐานข้อมูลและ
ผลลัพธ์ที่คัดเลือกจากรายการท่ีพบ ผลลัพธ์ที่แสดงจะเรียงลําดับจากเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมมาก
ก่อน โดยโปรแกรมสืบค้นข้อมูลทําหน้าที่เปรียบเทียบความเก่ียวข้องระหว่างคําที่ผู้ใช้ป้องลงไปกับคํา
ในรายการดรรชนีของเอกสารว่ามีความตรงกันมากน้อยเพียงใด จากนั้นจึงจัดลําดับความเก่ียวข้อง
ของเอกสารหรือข้อมูลต่าง ๆ กับคําค้นที่ผู้ใช้ ใช้สืบค้นโดยแสดงปริมาณความเกี่ยวข้องออกมาพร้อม
การแสดงผล จะเห็นว่าในหลาย ๆ Search Engines นอกจากจะให้เน้ือหาโดยย่อและที่อยู่ของ
เอกสารเพ่ือทําการเช่ือมโยงผู้ใช้ไปยังแหล่งข้อมูลแล้ว ยังแสดงปริมาณความเกี่ยวข้องออกมาในรูป
คะแนนหรือเปอร์เซ็นต์ความเกี่ยวข้องประกอบด้วย (ทัศนีย์ สุตาจันทร์, 2543: 11) 
 เว็บ Search Engines ในปัจจุบัน 
 ในปัจจุบันน้ีเว็บสําหรับค้นหาข้อมูล (Search Engine) มีมากมายหลายเว็บ แต่เว็บ 
Search Engine ที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ จากผลการสํารวจในประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 
5 มกราคม ค.ศ.2013 (Robin Strohmaier, 2013) น้ัน ได้แก่ 
 อันดับที่ 1 Google มีสัดส่วนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 72.23 
 อันดับที่ 2 Yahoo มีสัดส่วนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 8.80 
 อันดับที่ 3 Bing มีสัดส่วนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 7.68 
 อันดับที่ 4 Ask มีสัดส่วนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 3.54 
 อันดับที่ 5 AOL มีสัดส่วนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 1.94 
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ภาพที่ 1 แสดงสัดส่วนของผู้ใช้เว็บ Search Engine ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 การใช้เว็บ Search Engine สําหรับการค้นหาข้อมูลวัสดุก่อสร้างน้ันยังเป็นที่นิยมสําหรับ
สถาปนิกและผู้ออกแบบทั่วไป เน่ืองจากเป็นช่องทางที่สะดวกสามารถใช้งานได้ทุกระบบปฏิบัติการ 
และทุกเคร่ืองมือที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ 
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ภาพที่ 2 แสดงหน้าการค้นหาข้อมูลด้วยเว็บ Google 
 
 จากตัวอย่างการค้นหาข้อมูลที่ได้จากการใช้เว็บ Google โดยกําหนดคําค้นในการค้นหา
คือ “กระเบ้ืองดินเผา” จากตัวอย่างเว็บ Google ได้แสดงผลการค้นหาประมาณ 339,000 รายการ 
โดยใช้เวลาในการค้นหาประมาณ (0.20 วินาที) จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่ได้จากการค้นหาน้ันมีความ
รวดเร็วมาก และมีจํานวนข้อมูลที่ได้มาก ซึ่งข้อมูลที่เว็บ Google แสดงมาให้น้ัน จะเป็นการค้นหา
ข้อมูลจากเว็บอ่ืนจากคําที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน โดยไม่ได้เรียงตามระยะเวลาการปรับปรุงข้อมูล
ล่าสุด ซึ่งหากต้องการข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จะต้องทําการต้ังค่าที่ เครื่องมือค้นหา และเลือกช่วง
ระยะเวลาที่ต้องการ โดยสถาปนิกและผู้ออกแบบจะต้องทําการเลือกข้อมูลที่ต้องการด้วยตัวเอง
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ  
 สรุปจุดเด่น – จุดด้อย ของเว็บ Google ในการค้นหาข้อมูลวัสดุก่อสร้าง 
 จากการทดสอบการใช้งานของเว็บ Google ในการค้นหาข้อมูลวัสดุก่อสร้างน้ันพอจะ
สรุปจุดเด่นและจุดด้อยของเว็บได้ ดังน้ี 
 1. จุดเด่น 
  1.1 มีความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล เน่ืองจากสามารถพิมพ์ข้อความค้นหาแบบ 
Full Text Search ได้ เหมาะสําหรับผู้ออกแบบที่มีความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการ 
  1.2 เว็บมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ทําให้มีข้อมูลที่ได้มีจํานวนมาก ทําให้ผู้ออกแบบ
สามารถเลือกดูข้อมูลสินค้าวัสดุก่อสร้างได้อย่างหลากหลาย 
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  1.3 มีความสะดวกในการใช้งานเน่ืองจากเป็นระบบเว็บ ทําให้สามารถใช้งานได้ทุก
ระบบปฏิบัติการ 
 2. จุดด้อย 
  2.1 มีข้อมูลที่แสดงหลังจากการค้นหาจํานวนมาก ซึ่งบางส่วนก็ไม่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ออกแบบ ทําให้ต้องมีการคัดกรองข้อมูลด้วยตนเองอีกครั้ง 
  2.2 ข้อมูลที่ได้จากการค้นหาเป็นการนําเอาดรรชนีฐานข้อมูลของเว็บอ่ืนมาแสดง ทํา
ให้การเข้าถึงข้อมูลของวัสดุที่แท้จริงน้ันมีระดับที่ค่อนข้างซับซ้อน 
  2.3 ข้อมูลที่ได้ ไม่ได้จัดเรียงตามระยะเวลาที่เป็นปัจจุบัน แต่จัดเรียงลําดับตามความ
นิยมในการเข้าชมเว็บน้ัน ทําให้ข้อมูลที่ได้ขาดความทันสมัย 
  2.4 หากผู้ออกแบบที่ต้องการหาข้อมูลของสินค้าวัสดุก่อสร้าง มีความรู้ไม่เพียงพอ
เก่ียวกับสินค้าที่ต้องการค้นหา จะทําให้กรอกคําค้นหาไม่ตรงกับข้อมูลของสินค้าที่ต้องการ 
 
การแบ่งหมวดหมู่สินค้าวัสดุก่อสร้าง 
 ในปัจจุบันการแบ่งหมวดหมู่สินค้าวัสดุก่อสร้างที่สามารถพบเห็นได้ตามหนังสือ หรือตาม
เว็บไซต์ จะมีการแบ่งหมวดหมู่ที่แตกต่างกันไป แต่การแบ่งหมวดหมู่สินค้าวัสดุก่อสร้างตาม
มาตรฐานสากลน้ัน จะทําการแบ่งหมวดหมู่สินค้าในรูปแบบมาสเตอร์ฟอร์แมต (Master Format)  
 หมวดหมู่สินค้าวัสดุก่อสร้าง โดยมาสเตอร์ฟอร์แมต (Master Format) 
 มาสเตอร์ฟอร์แมต (Master Format) ถูกสร้างขึ้นโดย สถาบัน The Construction 
Specifications Institute and Construction Specifications Canada หรือมีตัวย่อว่า CSI และ 
CSC 
 มาสเตอร์ฟอร์แมต (Master Format) คือ มาตรฐานท่ีใช้ในการจัดทําเอกสารรายการ
ประกอบแบบ ในพ้ืนที่แถบ1อเมริกาเหนือและมีการใช้แพร่หลายทั่วโลก ซึ่งมาสเตอร์ฟอร์แมต ได้แสดง
รายการและหมวดหมู่ตัวเลขสําหรับใช้ในการเรียบเรียงข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ และกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานซึ่งเป็นข้อมูลต่าง ๆ 
มาสเตอร์ฟอร์แมต ยังช่วยอํานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มสถาปนิก ผู้กําหนด 
spec ผู้รับเหมางาน และผู้จัดหาวัสดุ ซึ่งช่วยให้กลุ่มคนเหล่าน้ีสามารถเข้าถึงความต้องการของ
เจ้าของสิ่งปลูกสร้างได้ รวมถึงปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และใช้งบประมาณตามท่ีต้ังไว้ 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�


 

 
 

9 

 

  
 
ภาพที่ 3 รูปเล่มของหนังสือมาสเตอร์ฟอร์แมต รุ่นปี ค.ศ.2011 
 
 มาสเตอร์ฟอร์แมต ประกอบไปด้วย บัญชีรายการหลักของตัวเลขและหัวข้อหลัก ๆ 
สําหรับใช้ในการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผลการทํางานในการก่อสร้าง ความต้องการ สิ่งปลูกสร้างที่ได้ 
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเข้าสู่การจัดลําดับงานที่เป็นมาตรฐาน โครงการก่อสร้างมีการใช้วิธีการขนส่ง 
ชนิดของผลิตภัณฑ์ และวิธีการติดต้ังหลายวิธีแตกต่างกันไป โครงการท่ีประสบความสําเร็จอย่าง
สมบูรณ์จําเป็นต้องมีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพในกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง มาสเตอร์ฟอร์แมต Numbers 
and Titles สามารถช่วยอํานวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลที่เป็นระบบมาตรฐาน และมีแผนงาน
ในการเรียกเก็บข้อมูลของทั้งระบบในอุตสาหกรรม การก่อสร้าง มาสเตอร์ฟอร์แมต Numbers and 
Titles จึงเหมาะสําหรับการใช้งานเป็นคู่มือในการดําเนินโครงการ ซึ่งใช้ในการรวบรวมข้อมูลด้าน
ราคา เป็นการอ้างอิงจุดที่สําคัญในการบรรยายลักษณะงาน ใช้เป็นเอกสารในการบันทึกข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ และข้อมูลทางวิชาการอ่ืน ๆ และนอกจากน้ียังใช้เป็นสิ่งที่ช่วยในการจําแนกภาพร่าง
ของแต่ละโครงการ และใช้สําหรับการนําเสนอข้อมูลในตลาดการก่อสร้างได้อีกด้วย 
 เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงมากในบัญชีรายการต่าง ๆ ของ Master Format 2004 
Edition สิ่งที่จะกล่าวต่อไป คือการสรุปสารบัญเปรียบเทียบระหว่าง Master Format 2004 Edition 
และ Master Format 1995 Edition 
 1. มาสเตอร์ฟอร์แมตรุ่นปี ค.ศ. 1995 ก่อนการปรับปรุงในรุ่นปี ค.ศ. 2004 มีทั้งหมด 16 
หมวด ดังน้ี 
  1.1 หมวด 01 - General Requirements - ความต้องการทั่วไปที่ไม่เก่ียวกับ 
สิ่งก่อสร้างโดยตรง เช่น การสร้างออฟฟิศ หรือบ้านพักคนงานช่ัวคราว การสร้างร้ัวรอบไซต์ 
  1.2 หมวด 02 - Site Construction - สภาพไซต์ก่อสร้าง เช่น งานถม งานขุดดิน 
รื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม 



 

 
 

10 

  1.3 หมวด 03 - Concrete - งานคอนกรีต รวมถึง เสา คาน พ้ืน ฐานราก และ
สิ่งก่อสร้างคอนกรีต 
  1.4 หมวด 04 - Masonry - งานก่อ รวมถึง งานก่ออิฐ อิฐบล็อก อิฐแก้ว 
  1.5 หมวด 05 - Metals – งานโลหะ 
  1.6 หมวด 06 - Wood and Plastics – งานไม้และพลาสติก 
  1.7 หมวด 07 - Thermal and Moisture Protection - งาน6ฉนวนป้องกันความ
ร้อน ความเย็น และความช้ืน 
  1.8 หมวด 08 - Doors and Windows – งานประตูและหน้าต่าง 
  1.9 หมวด 09 - Finishes - งานฟินิช รวมถึง งานผนังยิปซัมภายใน งานฝ้าเพดาน 
งานกระเบ้ือง วัสดุปูทับ ติดต้ังระบบอะคูสติกกันเสียง และงานทาสี 
  1.10 หมวด 10 – Specialties - งานเฉพาะทาง เช่น การติดต้ังพาร์ทิชัน ติดต้ัง
กระดานดํา 
  1.11 หมวด 11 - Equipment - เคร่ืองมือ เช่น เคร่ืองกําจัดขยะ 
  1.12 หมวด 12 - Furnishings - อุปกรณ์ตกแต่ง เช่น มู่ลี่ ผ้าม่าน เฟอร์นิเจอร์ 
  1.13 หมวด 13 - Special Construction-งานก่อสร้างพิเศษ เช่น ห้อง11ซาวน่า สระผ
ว่ายน้ํา 
  1.14 หมวด 14 - Conveying Systems - ระบบขนส่งภายในอาคาร เช่น ลิฟท์ 
บันไดเลื่อน คอนเวเยอร์ 
  1.15 หมวด 15 - Mechanical – งานเคร่ืองกล 
  1.16 หมวด 16 - Electrical – งานไฟฟ้า 
 2. มาสเตอร์ฟอร์แมตรุ่นปี ค.ศ. 2004 จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ทั้งทางด้าน
การก่อสร้าง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้ฐานข้อมูล ระบบการประกวด
ราคาออนไลน์ รวมท้ังการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ CSI จึงได้ทําการ ปรับปรุงแก้ไข ขยาย
เพ่ิมเติมรายละเอียดการจัดหมวดหมู่มาตรฐาน ต้ังแต่ เดือน เมษายน ปี ค.ศ. 2001 จนแล้วเสร็จในปี 
ค.ศ. 2003 และประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 2004 โดยได้จัดแบ่งหมวดหมู่ใหม่ ดังน้ี 
  กลุ่มที่ 1: การจัดซื้อจัดหาและสัญญา 
  หมวด 00 ความต้องการของการจัดจ้างและการทําสัญญาจ้าง (Procurement and 
Contracting Requirements) 
  กลุ่มที่ 2: ข้อกําหนด ประกอบด้วย กลุ่มย่อย 5 กลุ่ม คือ 
  1. ความต้องการทั่วไป 
   หมวด 01 ความต้องการท่ัวไป (General Requirements) ขอบเขตการแสดงความ
ต้องการที่ถูกเพ่ิมขึ้นมาเพ่ือช่วยให้สามารถเขียนแสดงความต้องการในแต่ละรายการ ที่ไปมีส่วนคาบ

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�


 

 
 

11 

เก่ียวกับหมวดงานอ่ืน ๆ (เช่น การก่อสร้างพ้ืนผิว งานด้านโครงสร้าง เป็นต้น) ซึ่งทําให้สามารถผสมผสาน
คุณลักษณะจําเพาะได้กว้าง และช่วยให้สามารถกําหนดข้อกําหนดในคู่มือโครงการได้ 
  2. การก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก 
   2.1 หมวด 02 สภาวะที่มีอยู่ (Existing Conditions) โดยหมวดนี้จะจํากัดไว้
เฉพาะ ‘สภาวะท่ีมีอยู่’ การก่อสร้างที่มีความสัมพันธ์กับรายการต่าง ๆ ของบริเวณก่อสร้าง ต้ังแต่
เร่ิมต้นการทํางาน ซึ่งได้แก่ สิ่งที่ต้องเลือกเพ่ือทําการร้ือออก และทําลาย การดูแลพ้ืนผิว งานด้านการ
สืบเสาะอ่ืน ๆ การสํารวจ การตรวจสอบการปนเป้ือนในบริเวณก่อสร้าง สิ่งที่ต้องทําเพ่ือปรับสภาพ
พ้ืนที่ รวมท้ังสิ่งอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาน้ี หัวข้อเรื่องการดําเนินการก่อสร้างในบริเวณก่อสร้าง
ทั้งหมด เช่น เรื่องของประชาชน และเร่ืองของพ้ืนที่ใต้อาคาร รวมท้ังสาธารณูปโภคและ งานด้าน
ทางเดินเท้า ได้ถูกย้ายไปไว้ที่ กลุ่มของบริเวณก่อสร้างและพ้ืนที่ใต้อาคาร 
   2.1 หมวด 03 งานคอนกรีต (Concrete) 
   2.2 หมวด 04 งานก่ออิฐ (Masonry) 
   2.3 หมวด 05 งานโลหะ (Metals) 
   2.4 หมวด 06 งานไม้ พลาสติก และ ส่วนประกอบอ่ืน ๆ (Wood, Plastics, and 
Composites) 
   2.5 หมวด 07 งานฉนวน การป้องกันเรื่องอุณหภูมิ และความชื้น (Thermal 
and Moisture Protection) 
   2.6 หมวด 08 งานช่องเปิด (Openings) บานประตูและหน้าต่าง บานเกล็ด และ
ลูกกรงเหล็กดัด 
   2.7 หมวด 09 การสิ้นสุดงาน (Finishes) 
   2.8 หมวด 10 ลักษณะพิเศษ (Specialties) 
   2.9 หมวด 11 เครื่องมือ (Equipment) 
   2.10 หมวด 12 เครื่องตกแต่งบ้าน (Furnishings) 
   2.11 หมวด 13 การก่อสร้างพิเศษ (Special Construction) 
   2.12 หมวด 14 เครื่องมือ/ยานพาหนะในการขนส่ง (Conveying Equipment) 
   2.13 หมวด 15 ได้ถูกสํารองไว้สําหรับการขยายขอบข่ายในอนาคต 
   2.14 หมวด 16 ได้ถูกสํารองไว้สําหรับการขยายขอบข่ายในอนาคต 
   2.15 หมวด 17 ได้ถูกสํารองไว้สําหรับการขยายขอบข่ายในอนาคต 
   2.16 หมวด 18 ได้ถูกสํารองไว้สําหรับการขยายขอบข่ายในอนาคต 
   2.17 หมวด 19 ได้ถูกสํารองไว้สําหรับการขยายขอบข่ายในอนาคต 
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  3. งานสิ่งอํานวยความสะดวกในด้านบริการ 
   3.1 หมวด 20 ได้ถูกสํารองไว้สําหรับการขยายขอบข่ายในอนาคต 
   3.2 หมวด 21 การควบคุมเพลิง 
   3.3 หมวด 22 การเดินท่อ 
   3.4 หมวด 23 การให้ความร้อน การไหลเวียนของอากาศ และการติด
เคร่ืองปรับอากาศ 
   3.5 หมวด 25 การควบคุมระบบอัตโนมัติ 
   3.6 หมวด 26 ไฟฟ้า หัวข้อเรื่องไฟฟ้าและแสงสว่าง 
   3.7 หมวด 27 การสื่อสาร 
   3.8 หมวด 28 ความปลอดภัยและการป้องกันในการใช้เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ 
   3.9 หมวด 29 ได้ถูกสํารองไว้สําหรับการขยายขอบข่ายในอนาคต 
  4. งานสนามและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   4.1 หมวด 30 ได้ถูกสํารองไว้สําหรับการขยายขอบข่ายในอนาคต 
   4.2 หมวด 31 งานด้านพ้ืนดิน 
   4.3 หมวด 32 การปรับปรุงภายนอก 
   4.4 หมวด 33 สาธารณูปโภค 
   4.5 หมวด 34 การขนส่ง 
   4.6 หมวด 35 การก่อสร้างทางน้ําและทางทะเล 
   4.7 หมวด 36 ได้ถูกสํารองไว้สําหรับการขยายขอบข่ายในอนาคต 
   4.8 หมวด 37 ได้ถูกสํารองไว้สําหรับการขยายขอบข่ายในอนาคต 
   4.9 หมวด 38 ได้ถูกสํารองไว้สําหรับการขยายขอบข่ายในอนาคต 
   4.10 หมวด 39 ได้ถูกสํารองไว้สําหรับการขยายขอบข่ายในอนาคต 
  5. งานอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการ 
   5.1 หมวด 40 การรวบรวมปฏิบัติการต่าง ๆ  
   5.2 หมวด 41 การปฏิบัติการทางวัสดุและการใช้งานเคร่ืองมือ 
   5.3 หมวด 42 การปฏิบัติการของเครื่องมือที่ให้ความร้อน การทําความเย็น และ
การทําให้แห้ง 
   5.4 หมวด 43 การปฏิบัติการของเครื่องมือที่ใช้แก๊ส และของเหลว การทําให้
บริสุทธ์ิ และเครื่องมือที่ใช้จัดเก็บ 
   5.5 หมวด 44 เครื่องมือที่ใช้ควบคุมมลพิษ 
   5.6 หมวด 45 เครื่องมือทางการผลิตด้านงานอุตสาหกรรมเฉพาะทาง 
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   5.7 หมวด 46 ได้ถูกสํารองไว้สําหรับการขยายขอบข่ายในอนาคต 
   5.8 หมวด 47 ได้ถูกสํารองไว้สําหรับการขยายขอบข่ายในอนาคต 
   5.9 หมวด 48 การจ่ายไฟฟ้า 
   5.10 หมวด 49 ได้ถูกสํารองไว้สําหรับการขยายขอบข่ายในอนาคต 
  หมวดต่าง ๆ ที่ไม่ได้แสดงรายละเอียดไว้ข้างต้นคือกลุ่มที่สํารองไว้เป็นพ้ืนที่ว่าง 
สําหรับการพัฒนาและการขยายขอบข่ายในอนาคต เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการขยาย
ศักยภาพของงานในอนาคต จึงไม่แนะนําให้ผู้ใช้งานนําเลขหมู่สํารองเหล่าน้ีไปใช้งานเพ่ือระบุ
รายละเอียด Spec ของงานตนเอง (วิกิพีเดีย, 2556) 
 3. เลขรหัสของมาสเตอร์ฟอร์แมต แต่เดิมนั้นเลขรหัสของระบบมาสเตอร์ฟอร์แมตรุ่นปี 
1995 จะประกอบด้วยตัวเลขจํานวน 5 หลัก แต่ภายหลังการปรับปรุงมาสเตอร์ฟอร์แมตตั้งแต่รุ่นปี 
2004 เป็นต้นมา จะประกอบด้วยตัวเลขรหัสจํานวน 6 หลัก และ 8 หลัก โดยแบ่งเป็นตัวเลข 3 กลุ่ม 
โดยรหัส 2 ตัวแรกหมายถึงหมวดต่าง ๆ ตามท่ีได้กล่าวถึงการแบ่งหมวดข้างต้น รหัส 2 ตัวต่อมา
หมายถึง การแบ่งกลุ่มย่อยต่าง ๆ ภายในหมวดนั้น และรหัสที่เหลือหมายถึง ประเภทของวัสดุอุปกรณ์
หรือบริการ ที่อยู่ภายในกลุ่มย่อยน้ัน 
 

 
 

 
ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างเลขรหัสของระบบมาสเตอร์ฟอร์แมต 
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ภาพที่ 5 แสดงความหมายเลขรหัสของระบบมาสเตอร์ฟอร์แมต 
 
 หมวดหมู่สินค้าวัสดุก่อสร้าง โดยทําเนียบวัสดุก่อสร้าง 
 นอกเหนือจากการแบ่งหมวดหมู่วัสดุก่อสร้างตามรูปแบบมาสเตอร์ฟอร์แมต ก็ยังมีการ
แบ่งหมวดหมู่ที่มีการจัดทําขึ้นโดย บริษัท ฮัท มัลติมีเดีย จํากัด ต้ังแต่ปี พ.ศ.2531 
 

 
 
ภาพที่ 6 ปกด้านหน้าของหนังสือทําเนียบวัสดุก่อสร้าง ประจําปี พ.ศ. 2555 
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 ตัวอย่างการแบ่งหมวดหมู่วัสดุก่อสร้างที่แบ่งโดยทําเนียบวัสดุก่อสร้าง ปี 2555 ได้มีการ
จัดแบ่งประเภทสินค้าวัสดุก่อสร้างไว้เป็นหมวดหมู่ 14 หมวด ดังน้ี 
 หมวด 1 งานดิน – ถนน – ฐานราก ประกอบด้วย กล่องลวดตาข่าย กําแพงไดอะแฟรม 
ทรายใยสังเคราะห์ ท่อ/แผงระบายนํ้าใต้ดิน ป้าย – สัญญาณจราจร แผ่นพลาสติกปูรองพ้ืนคอนกรีต 
– อ่างเก็บนํ้า แผ่นใยสังเคราะห์สําหรับงานดิน ยางมะตอย ราวเหล็กกันถนน สีจราจร – สีทาถนน 
เสาเข็มกลมแรงเหว่ียงอัดแรง เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มเจาะ เสาเข็มไม้ 
 หมวด 2 คอนกรีต ประกอบด้วย คอนกรีตบล็อก คอนกรีตบล็อกกําแพงกันดิน คอนกรีต
บล็อกปูถนน คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตมวลเบา-อิฐมวลเบา คอนกรีตเสริมใยแก้ว คานสะพาน
คอนกรีตอัดแรง ช้ินส่วนบ้านและอาคารคอนกรีตสําเร็จรูป ท่อคอนกรีตดันลอด ท่อระบายนํ้า
คอนกรีต บ่อพักคอนกรีต ปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ขาว ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ ปูนทนไฟ-อิฐทนไฟผนัง
คอนกรีตสําเร็จรูป แผงคอนกรีตก้ันถนน พ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูป พ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูปแบบกลาง พ้ืน
คอนกรีตอัดแรงระบบโพสต์เทนช่ัน รั้วคอนกรีต เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง 
 หมวด 3 เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ประกอบด้วย กาว-ยาแนว นํ้ายากันซึม-วัสดุกันซึม นํ้ายาทา
แบบ นํ้ายาบ่ม-นํ้ายาประสาน-นํ้ายาผสมคอนกรีต นํ้ายาผสมปูนก่อ-ปูนฉาบ นํ้ายา-วัสดุกันสนิม กัน
การกัดกร่อน นํ้ายา-วัสดุฉาบแต่งผิวบาง นํ้ายาทําความสะอาด-เคลือบผิว ปลวก-มด-แมลง การกําจัด 
ปลั๊กฝังคอนกรีต-อุปกรณ์ยึดคอรกรีต ปูนเกร๊าท์ ปูนเทปรับระดับพ้ืน แผ่นกันนํ้า แผ่นกันรอยต่อ
คอนกรีต พ้ืนอุตสาหกรรม ยางรองคอสะพาน-ยางที่ใช้ในงานก่อสร้าง วัสดุซ่อมรอยร้าว-เสริมกําลัง
โครงสร้าง วัสดุพ่นกันไฟ-สีกันไฟโครงสร้างเหล็ก วัสดุอุดนํ้า 
 หมวด 4 เหล็ก – โลหะ ประกอบด้วย โครงเหล็กสําเร็จรูป ตะแกรงเหล็ก-ลวดตาข่าย 
ตะแกรงเหล็กปูพ้ืนทางเดิน ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีต ทองแดง-ทองเหลือง ที่จอดรถสําเร็จรูป 
นอต-สกรู ลวด ลวดสลิง ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง สเตนเลส เสาธง เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 
เหล็กชีทไพล์ เหล็กแผ่น เหล็กแผ่นลายกันลื่น เหล็กเส้น เหล็กเส้น-ข้อต่อ อลูมิเนียม อาคารเหล็ก
สําเร็จรูป 
 หมวด 5 พ้ืน – ผนัง ประกอบด้วย กระเบ้ืองแกรนิตโต้-กระเบ้ืองเซรามิค กระเบ้ืองแก้ว-
โมเสคแก้ว กระเบ้ืองซีเมนต์ปูพ้ืน กระเบ้ืองดินเผา กระเบ้ืองยาง-ไวนิล กระเบ้ืองหินขัด กระเบ้ืองหิน
อ่อนอัด จมูกบันได-บัว-คิ้ว เซี้ยม-ร่องสําเร็จรูป ตะแกรงพลาสติกปูพ้ืน ผนังเลื่อนก้ันห้องกันเสียง แผง
อลูมิเนียมกันแดด-แผงประดับอาคาร แผ่นแคลเซี่ยมซิลิเกต แผ่นผนังคอนกรีตเสริมใยแก้ว แผ่นผนัง
ทองแดง แผ่นผนังไวนิล แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ แผ่นแม็กนีเซียมบอร์ด แผ่นไม้อัดซีเมนต์ แผ่นยิปซัม
บอร์ด-แผ่นยิปซัมไฟเบอร์บอร์ด แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต พ้ืนคอนกรีตพิมพ์ลาย พ้ืนยก ราวกัน
กระแทกผนังและเสา ลูกกรง-ช่องลมเซรามิค วัสดุกันเสียง-ดูดซับเสียง สนามกีฬา-สนามเด็กเล่น-
เครื่องออกกําลังกาย หญ้าเทียม หินแกรนิต-หินอ่อน-หินธรรมชาติ หินขัด-หินล้าง-กรวดล้าง-ทราบ
ล้าง หินประดิษฐ์-หินเทียม อิฐก่อ-อิฐโปร่ง-อิฐประดับ 
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 หมวด 6 หลังคา – เพดาน ประกอบด้วย กระเบ้ืองคอนกรีตปูดาดฟ้า กระเบ้ืองคอนกรีต
มุงหลังคา กระเบ้ืองเซรามิคมุงหลังคา กระเบ้ืองดินเผามุงหลังคา กระเบ้ืองโปร่งแสง สกายไลท์ 
กระเบ้ืองไฟเบอร์ซีเมนต์มุงหลังคา กระเบ้ืองยูพีวีซีมุงหลังคา กระเบ้ืองเหล็กเคลือบมุงหลังคา กัน
สาด-ผ้าใบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี โครงสร้างผ้าใยสังเคราะห์ โครงหลังคาไม้สําเร็จรูป โครงหลังคา
เหล็ก-แปหลังคาเหล็กสําเร็จรูป แผ่นปิดเชิงชายกันนก แผ่นฝ้าเพดาน ฝ้าชายคาไวนิลฝ้าเพดานโลหะ 
ระแนงไวนิล รางน้ําฝน สวนหลังคา สังกะสีมุงหลังคา หลังคาชิงเก้ิล/หลังคาแป้นไม้ หลังคาทองแดง 
หลังคา-พ้ืน-ผนัง-เหล็กเมทัลชีท หลังคาอลูมิเนียมรีดลอน 
 หมวด 7 ไม้ – พลาสติก – กระจก ประกอบด้วย กระจก กระจกแกะสลัก-พ่นลาย 
กระจกเคลือบสี กระจกเงา กระจกฉนวนกันความร้อน(กระจกสุญญากาศ) กระจกดัดโค้ง กระจก
ตกแต่ง กระจกนิรภัย กระจกลวดลาย กระจกสลับสี กระจกสีตัดแสง-กระจกสะท้อนแสง กระจก-
อุปกรณ์และเคร่ืองมือสําหรับช่าง โครงสร้างผนังกระจก ตาข่ายพลาสติก แผ่นพลาสติก-แผ่นอะคริลิค 
แผ่นพลาสวูด แผ่นโพลีคาร์บอเนต แผ่นไฟเบอร์กล๊าส ฟิล์มติดกระจก ไม้บัว-ไม้คิ้ว-ไม้ลูกกรง-ราว
บันได ไม้ปาร์เก้-ไม้พ้ืน ไม้ปูพ้ืนระเบียง ไม้แปรรูป ไม้ไผ่อัด ไม้สังเคราะห์-ไม้เทียม ไม้อัด-ไม้บอร์ด ไม้
อินเลย์-ไม้วีเนียร์ ศาลา-บ้านไม้สําเร็จรูป 
 หมวด 8 ประตู – หน้าต่าง ประกอบด้วย กุญแจระบบการ์ด-ระบบควบคุมทางเข้าออก 
กุญแจล็อค-ลูกบิดประตู โช้คอัพประตู บานเกล็ดหน้าต่าง บานซิ้งค์ บานพับ ประตูกระจกตกแต่ง 
ประตูตรวจจับอาวุธ ประตูพีวีซี ประตูไฟเบอร์กล๊าส ประตู-หน้าต่างไม้ ประตู-หน้าต่างไม้สังเคราะห์ 
ประตูโรงงาน-ประตูโรงรถ ประตู-หน้าต่างไวนิล (ยูพีวีซี) ประตูสเตนเลส ประตู-หน้าต่างเหล็ก 
 หมวด 9 ห้องนํ้า – สปา – สระว่ายนํ้า ประกอบด้วย ก๊อกนํ้า-ฝักบัว ก๊อกนํ้าอัตโนมัติ 
เครื่องทํานํ้าร้อน-นํ้าอุ่น เครื่องทํานํ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ บานเลื่อน
ห้องนํ้า-ตู้อาบนํ้า ผนังก้ันห้องนํ้าสําเร็จรูป ผ้าม่านห้องนํ้า-พรมกันลื่น ฝาสุขภัณฑ์รองนั่ง สระว่ายนํ้า 
สุขภัณฑ์-อุปกรณ์ห้องนํ้า สุขภัณฑ์-อุปกรณ์ห้องนํ้าอัตโนมัติ ห้องเซาน่า ห้องนํ้า-ห้องสุขาสําเร็จรูป 
อ่างแก้ว อ่างซิ้งค์ล้างจาน อ่างอาบนํ้า-สปา-อ่างนํ้าวน 
 หมวด 10 งานตกแต่ง ประกอบด้วย กระดาษปิดผนัง เก้าอ้ีห้องประชุม ครัว-เฟอร์นิเจอร์
และเครื่องใช้ ฉากกั้นห้อง ตู้นิรภัย นํ้ามันเคลือบแข็งพ้ืนไม้-นํ้ายารักษาเน้ือไม้-สีย้อมไม้ บัว-คิ้ว
ประดับ-เสาโรมัน ป้ายหน้าร้าน-ป้ายโฆษณา-ป้ายไฟ ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน-รางม่านและอุปกรณ์
แผ่นลามิเนต-วัสดุปิดผิว พรม พรมยางกันฝุ่นเช็ดเท้า เฟอร์นิเจอร์ มู่ลี่-ม่านปรับแสง สี สีพ่น-ฉาบหิน
ธรรมชาติ หินสังเคราะห์ อิฐแก้ว 
 หมวด 11 ระบบประปา – สุขาภิบาล ประกอบด้วย เครื่องกรองนํ้า-ระบบกรองน้ํา ถังดัก
ไขมัน ถังนํ้าไฟเบอร์กล๊าส-ถังนํ้าพีอี ถังนํ้าสเตนเลส ถังนํ้าเหล็ก ถังบําบัดนํ้าเสีย ท่อพีบีและอุปกรณ์ 
ท่อพีพีและอุปกรณ์ ท่อพีพี-อาร์ ท่อพีวีซีและอุปกรณ์ ท่อไฟเบอร์กล๊าส ท่อไฟเบอร์ซีเมนต์ ท่อยาง-ท่อ
อ่อนและอุปกรณ์ ท่อสเตนเลสและอุปกรณ์ ท่อเหล็กและอุปกรณ์ 
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 หมวด 12 ระบบปรับอากาศ ประกอบด้วย เครื่องปรับอากาศ เครื่องผลิตโอโซน เครื่อง
ฟอกอากาศ ฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันไฟ ท่อทองแดง-ท่อทองเหลือง ท่อลม-ท่อแอร์สําเร็จรูป 
แผ่นฟอยล์สะท้อนความร้อน พัดลม-เคร่ืองเป่าลม ลูกหมุนติดหลังคา หน้ากากแอร์-หัวจ่ายลม ห้องคลี
นรูม ห้องเย็น-อุปกรณ์ทําความเย็น หอทําความเย็น อุปกรณ์-ระบบบําบัดอากาศเสีย ฝุ่น ควัน 
 หมวด 13 ระบบไฟฟ้า – สื่อสาร – ความปลอดภัย ประกอบด้วย เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
เคร่ืองป้องกันไฟฟ้าดูด-ไฟฟ้าช็อต โคมไฟ-โคมไฟประดับ โคมไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ โคมไฟถนน-ทาง
หลวง ตู้สวิทช์บอร์ด-ตู้คอนโทรล ท่อร้อนสายไฟ-รางเดินสายไฟ บัลลาสต์ แผงเซลแสงอาทิตย์ มาตร
วัดไฟฟ้า ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ-ระบบควบคุมไฟฟ้าแบบไร้สาย 
ระบบจัดคิวอัตโนมัติ ระบบตรวจจับนํ้าอัตโนมัติ ระบบป้องกันอัคคีภัย-เครื่องดับเพลิง ระบบรักษา
ความปลอดภัย-สัญญาณกันขโมย ระบบสื่อสาร-เสาอากาศ-จานดาวเทียม ระบบแสง เสียง อุปกรณ์
การประชุม ลิฟต์-บันไดเลื่อน-ทางเลื่อน ลูกถ้วยไฟฟ้า สวิทช์-ปลั๊ก สายไฟ-สายเคเบ้ิล เสาไฟฟ้าแรงสูง 
หม้อแปลงไฟฟ้า หลอดไฟ อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า-ป้องกันไฟกระชาก อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงตํ่า 
 หมวด 14 เคร่ืองมือ – เครื่องจักร – อุปกรณ์ก่อสร้าง ประกอบด้วย กระเช้าไฟฟ้า กล้อง
สํารวจ-อุปกรณ์รังวัด เครื่องจักรกลก่อสร้างขนาดเล็ก เครื่องเจาะ-สกัดคอนกรีต เครื่องเจาะหิน-
เคร่ืองจักรงานเหมืองแร่ เคร่ืองฉีดนํ้าแรงดันสูง เคร่ืองเช่ือมและอุปกรณ์ เคร่ืองซัก อบ รีด 
อุตสาหกรรม เคร่ืองป๊ัมคอนกรีต เครื่องมือ เครื่องมือ-อุปกรณ์ทําความสะอาด เครื่องย่อยหิน เครื่อง
อัดลม เตาเผาขยะ ทาวเวอร์เครน น่ังร้านและอุปกรณ์ แบบหล่อคอนกรีต แบบหล่อเสากลม ป้ันจั่น-
เครื่องตอกเสาเข็ม แพล้นท์ผสมคอนกรีต แพล้นผสมยางมะตอย รถกระเช้า รถแทรกเตอร์ รถขุด รถ
ตัก เคร่ืองจักรกลก่อสร้างขนาดใหญ่ รถเครน รถเทรลเล่อร์ รถบรรทุก รถปูยางมะตอย รถยก-รถฟอร์
กลิฟท์ รอก-เครน ลิฟต์ก่อสร้าง สํานักงาน-ร้านค้า-อาคารสําเร็จรูป 
 หมวดหมู่วัสดุก่อสร้างในงานวิจัยอ่ืน ๆ  
 การศึกษาจาก ผู้พัฒนายังพบการการแบ่งหมวดหมู่วัสดุก่อสร้างตามประเภทวัสดุ ใน
งานวิจัยเรื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลงานเขียนแบบ ในสํานักงาน
สถาปนิก (นัตฐพล ย้ิมรักญาติ, 2548: 54 อ้างจาก วิสูตร, 2539: ไม่ปรากฏเลขหน้า) 
 หมวดที่ 1 งานดิน – ฐานราก 
 หมวดที่ 2 คอนกรีต 
 หมวดที่ 3 เหล็ก – โลหะ 
 หมวดที่ 4 ไม้ 
 หมวดที่ 5 พลาสติก 
 หมวดที่ 6 กระจก 
 หมวดที่ 7 หลังคา 
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 หมวดที่ 8 เพดาน 
 หมวดที่ 9 พ้ืน – ผนัง 
 หมวดที่ 10 ประตู – หน้าต่าง 
 หมวดที่ 11 ห้องนํ้า – สุขภัณฑ์ 
 หมวดที่ 12 สี 
 หมวดที่ 13 ตกแต่ง 
 การแบ่งหมวดหมู่ตามองค์ประกอบอาคาร (Building Elements) 
 การแบ่งหมวดหมู่ตามองค์ประกอบอาคาร เป็นการแบ่งหมวดหมู่ที่ยึดตามส่วนประกอบ
ของอาคารเช่น พ้ืน ผนัง ฝ้าเพดาน เป็นต้น โดยในขั้นตอนการออกแบบ ได้มีโปรแกรมประเภท BIM 
(Building Information Modeling) ตัวอย่างเช่นโปรแกรม REVIT หรือ ARCHICAD ที่มีกันอย่าง
แพร่หลายในประเทศไทย ได้ใช้องค์ประกอบของอาคาร (Building Element) สําหรับการแบ่ง
หมวดหมู่ขององค์ประกอบในอาคาร โดยทั้ง 2 โปรแกรมน้ันได้แบ่งองค์ประกอบอาคารไว้ใกล้เคียงกัน 
 
 

  
 
ภาพที่ 7 แสดงผังลําดับช้ันส่วนประกอบ ของโปรแกรม REVIT 
 
 จากภาพที่ 7 จะเห็นได้ว่า โปรแกรม REVIT มีการแบ่ง Model Element ที่ใช้ในการ
ออกแบบไว้คือ Hosts และ Model Components โดยจะมีองค์ประกอบอาคารท่ีอยู่ทั้ง 2 หมวดคือ 
Walls, Floors, Roofs, Ceilings, Stair, Windows, และ Doors  
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ภาพที่ 8 แสดงการแบ่งองค์ประกอบอาคารท่ีใช้เพ่ือการออกแบบในโปรแกรม ARCHICAD 16 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 9 แสดงการแบ่งองค์ประกอบอาคารท่ีใช้เพ่ือการออกแบบในโปรแกรม REVIT2013 
 
 จะเห็นได้ว่าในการแบ่งองค์ประกอบอาคารของทั้ง 2 โปรแกรมจะมี องค์ประกอบอาคาร
ที่เหมือนกันคือ พ้ืน (Floor/Slab), ผนัง (Wall), ประตู (Door), หน้าต่าง (Window), หลังคา (Roof) 
และบันได (Stair) 
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เว็บข้อมูลวัสดุก่อสร้าง 
 เว็บสําหรับหาข้อมูลวัสดุก่อสร้างที่จะทําการศึกษานั้น จะประกอบไปด้วยเว็บภาษาไทย
และเว็บภาษาต่างประเทศ ดังนี้ 
 เกณฑ์การคัดเลือกเว็บไซต์ข้อมูลวัสดุก่อสร้างทําโดยการค้นหาด้วยเว็บไซต์ Google 
คําค้นที่ใช้ในการค้นหาคือ “เว็บค้นหา ข้อมูลวัสดุก่อสร้าง” จากน้ันคัดเลือกจาก 4 อันดับแรกของ
เว็บไซต์ภาษาไทยและเว็บข้อมูลวัสดุภาษาต่างประเทศ 1 เว็บไซต์ เ พ่ือนํามาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการค้นหาข้อมูล  
 http://products.construction.com/ 
 http://www.thaibuild.com/ 
 http://www.webyota.com/ 
 http://material.thaicontractors.com/ 
 http://www.materialinfo.net/index.php 
 http://products.construction.com/ 
 หน้าแรกของเว็บ จะประกอบด้วยการค้นหา 3 แบบ คือการค้นหาแบบ Full Text Search 
คือการค้นหาข้อความแบบเต็ม โดยสามารถพิมพ์คําค้นที่ต้องการในช่อง SEARCH SWEETS ได้ทันที 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 10 แสดงหน้าแรกของ เว็บ http://products.construction.com/ 
 

http://products.construction.com/�
http://www.webyota.com/�
http://material.thaicontractors.com/�
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 การค้นหาแบบ BROWSE MASTERFORMAT คือการค้นหาอ้างอิงตามหมวดหมู่ ของ
มาสเตอร์ฟอร์แมตรุ่นหลังการปรับปรุงในปี ค.ศ. 2004 ซึ่งในเว็บน้ันมีทั้งหมด 33 หมวด โดยตัดหมวด 
00 00 00 Procurement and Contracting Requirements ออกไป 
 การค้นหาแบบ PRODUCT RESOURCE CENTERS คือการค้นหาโดยแบ่งตาม ประเภท
ของวัสดุก่อสร้าง โดยจะแบ่งไว้ 15 ประเภท ดังน้ี 
 1. Precast Concrete 
 2. High Performance Coatings 
 3. Architectural Wood Work 
 4. Stone 
 5. Signage 
 6. Wood Doors 
 7. Tile 
 8. Decorative Metal 
 9. Furniture 
 10. Athletic and Recreational Equipment 
 11. Resilient Flooring 
 12. Site Furnishing 
 13. Exterior Sun Control Devices 
 14. Metal Roofing 
 15. Lighting 
 เมื่อเลือกหมวดสินค้าที่ต้องการแล้ว เว็บจะแสดงหมวดย่อยที่อยู่ภายใต้หมวดน้ัน โดย
สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ โดยรายละเอียดที่ให้ไว้น้ันจะประกอบด้วย ตราสินค้า ช่ือ
บริษัทและสินค้า (Company and Products) CAD/BIM 3D catalog gallery specs green 
 http://www.thaibuild.com/ 
 หน้าแรกของเว็บ (Home) จะประกอบด้วยการค้นหา 2 แบบ คือการค้นหาแบบ Full 
Text Search คือการค้นหาข้อความแบบเต็ม และการค้นหาแบบ Section Index คือการค้นหาตาม
หมวดหมู่  
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ภาพที่ 11 แสดงหน้าแรกของ เว็บ http://www.thaibuild.com/ 
 
 การค้นหาแบบ Full Text Search จะสามารถกรอกข้อความท่ีต้องการค้นหาโดยแยก
ตามหมวดหมู่ที่ต้องการค้นหา 4 ประเภทคือ  
 1. Company / บริษัท 
 2. Product / ผลิตภัณฑ์ 
 3. Brand Name / ย่ีห้อ 
 4. Province / จังหวัด 
 โดยการค้นหาแบบ Full Text Search น้ันจะต้องทําการเลือก ประเภทหมวดหมู่ที่
ต้องการค้นหาก่อน จึงจะทําการค้นหาข้อมูลของสินค้าได้ 
 การค้นหาแบบ Section Index จะมีการแบ่งหมวดหมู่ของวัสดุก่อสร้างตามรูปแบบการ
แบ่งของทําเนียบวัสดุก่อสร้าง โดยจะแบ่งไว้ 16 หมวด โดยจะเพ่ิมจากตัวอย่างหนังสือทําเนียบวัสดุ
ก่อสร้างปี 2555 จํานวน 2 หมวด คือหมวด งานก่อสร้างพิเศษ และหมวด สถาปนิก วิศวกร 
ผู้รับเหมา 
 เมื่อเลือกหมวดสินค้าที่ต้องการแล้ว จะแสดงรายการสินค้าภายในหมวดน้ัน โดยสามารถ
คลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ โดยรายละเอียดที่ให้ไว้น้ันจะเป็นช่ือ ที่ติดต่อของบริษัทที่ผลิต 
หรือเป็นผู้แทนจําหน่ายสินค้า 
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 http://www.webyota.com/ 
 หน้าแรกของเว็บ (Home) จะประกอบด้วยการค้นหา 2 แบบ คือการค้นหาแบบ Full 
Text Search คือการค้นหาข้อความแบบเต็ม และการค้นหาแบบ Section Index คือการค้นหาตาม
หมวดหมู่  
 

 

  
 
ภาพที่ 12 แสดงหน้าแรกของ เว็บ http://www.webyota.com/ 
 
 การค้นหาแบบ Full Text Search จะสามารถกรอกข้อความท่ีต้องการค้นหาโดยแยก
ตามหมวดหมู่ที่ต้องการค้นหา 3 ประเภทคือ  
 1. บริษัท - ร้านค้า 
 2. โบรชัวร์ และ แคตตาล็อก 
 3. Dictionary Online 
 การค้นหาแบบ Section Index จะมีการแบ่งหมวดหมู่ของวัสดุก่อสร้างไว้ 15 หมวด ดังนี้ 
 หมวด 1  งานสนาม – รับเหมาก่อสร้าง 
 หมวด 2  งานคอนกรีต 
 หมวด 3 งานโลหะ 
 หมวด 4 งานไม้ / พลาสติก 
 หมวด 5  งานป้องกันความร้อน 
 หมวด 6 ตกแต่งพ้ืนผิว / เพดาน 



 

 
 

24 

 หมวด 7 งานประตู – หน้าต่าง 
 หมวด 8 งานตกแต่ง 
 หมวด 9 งานก่อสร้างพิเศษ 
 หมวด 10 ระบบลําเลียงขนส่ง 
 หมวด 11 งานระบบไฟฟ้า – ประปา 
 หมวด 12 ระบบเคร่ืองกล – ปรับอากาศ 
 หมวด 13 เคมีภัณฑ์ – วัสดุก่อสร้าง 
 หมวด 14 เครื่องจักร – อุปกรณ์ 
 หมวด 15 บริการอ่ืน ๆ  
 เมื่อเลือกหมวดสินค้าที่ต้องการแล้ว หน้าของเว็บจะแสดงรายละเอียดของบริษัทผู้ผลิต 
หรือเป็นผู้แทนจําหน่ายสินค้า 
 17http://material.thaicontractors.com/  
 หน้าทําเนียบวัสดุก่อสร้างของเว็บ จะประกอบด้วยการค้นหา 2 แบบ คือการค้นหาแบบ 
เลือกตามทําเนียบวัสดุก่อสร้าง ซึ่งจัดแบ่งหมวดหมู่ตามมาตรฐานของ CSI Master Format 2004 
Edition และแบบ Full Text Search คือการค้นหาข้อความแบบเต็ม 
 

 

  
 
ภาพที่ 13 แสดงหน้าทําเนียบวัสดุก่อสร้างของ เว็บ 18http://material.thaicontractors.com/ 
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 การค้นหาแบบ ทําเนียบวัสดุก่อสร้าง จะจัดเรียงหมวดหมู่ของวัสดุ อ้างอิงจากมาตรฐาน
มาสเตอร์ฟอร์แมต รุ่นหลังจากปี 2004 ซึ่งจะมีการตัดบางหมวดที่ไม่ได้ใช้งานออก ทําให้มีการแบ่ง
หมวดหมู่ของวัสดุก่อสร้างไว้เหลือเพียงแค่ 34 หมวด  
 ในส่วนของการค้นหาแบบ Full Text Search น้ันจะสามารถกรอกข้อความท่ีต้องการ
ค้นหาในช่องว่างได้ทันที  
 เมื่อเลือกหมวดสินค้าที่ต้องการแล้ว หน้าเว็บจะแสดงหมวดย่อยที่อยู่ภายในหมวดนั้น 
โดยสามารถคลิกเข้าไปจนถึงสินค้าที่ต้องการได้ เมื่อถึงสินค้าที่ต้องการแล้วจะมีรายละเอียดสินค้าที่
แสดงไว้เป็นมาตรฐานคือ ช่ือสินค้า รหัสสินค้า หมวดหมู่สินค้า ราคาสินค้า ตําแหน่ง URL 
รายละเอียดสินค้าเบ้ืองต้น ข้อมูลโรงงานผลิต – จําหน่าย 
 http://www.materialinfo.net/index.php 
 หน้าแรกของเว็บ จะประกอบด้วยการค้นหา 2 แบบ คือการค้นหาแบบ Full Text 
Search คือการค้นหาข้อความแบบเต็ม โดยสามารถกําหนดประเภทของการค้นหาข้อมูลได้ 4 
ประเภท ดังน้ี 
 1. Company 
 2. Brand 
 3. Products 
 4. Technical Information 
 

 

 
 
ภาพที่ 14 แสดงหน้าแรกของ เว็บ 19http://www.materialinfo.net/index.php 
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 และแถบการค้นหาแบบ CSI Index คือการค้นหาอ้างอิงตามหมวดหมู่ ของมาสเตอร์
ฟอร์แมตรุ่นปี ค.ศ. 1995 ก่อนการปรับปรุงในปี ค.ศ. 2004 ซึ่งในเว็บมีทั้งหมด 16 หมวด 
 

 

  
 
ภาพที่ 15 แสดงหน้าการค้นหาแบบ CSI Index  
 
 เมื่อเลือกหมวดสินค้าที่ต้องการแล้ว เว็บจะแสดงหมวดย่อยที่อยู่ภายใต้หมวดน้ัน โดย
สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ โดยรายละเอียดที่ให้ไว้น้ันจะเป็นช่ือ ที่ติดต่อของบริษัทที่
ผลิต หรือเป็นผู้แทนจําหน่ายสินค้า 
 สรุปผลการศึกษา เว็บข้อมูลวัสดุก่อสร้าง 
 การแบ่งหมวดหมู่วัสดุก่อสร้างในปัจจุบันน้ันทําขึ้นเพ่ือรองรับการทํางานของบุคคลหลาย
สาขาวิชา เช่นวิศวกร หรือผู้รับเหมา เป็นต้น ทําให้มีหมวดของวัสดุก่อสร้างน้ันหลากหลายประเภท 
ซึ่งมีข้อดีคือสามารถค้นหาข้อมูลของวัสดุทุกอย่างได้ภายใต้ หมวดต่าง ๆ ที่ได้แบ่งไว้แล้ว แต่ก็มีข้อเสีย
คือข้อมูลของวัสดุก่อสร้างที่ได้น้ันมีความละเอียดไม่เพียงพอ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเว็บส่วนใหญ่จะแสดงเพียง
รายช่ือของบริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทนจําหน่าย เพ่ือให้ผู้ค้นหาได้ทําการติดต่อเพ่ิมเติม หรือหากมีข้อมูลก็
จะเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งก็จะเป็นการนําแคตตาล็อก มาแสดง ทําให้การดูข้อมูลต้องใช้เวลาหาก
ความเร็วของอินเตอร์เน็ตตํ่า เน่ืองจากเป็นไฟล์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และวัสดุบางประเภททาง
สถาปนิกหรือผู้ออกแบบทางสถาปัตยกรรมก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ อีกทั้งการค้นหาข้อมูลจําเพาะ
บางอย่างของวัสดุก่อสร้างโดยการระบุข้อมูลน้ันก็ไม่สามารถทําได้ เช่น การค้นหากระเบื้องมุงหลังคา
โดยสามารถระบุลักษณะลอนของกระเบ้ืองหลังคาได้ เป็นต้น 
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ตารางที่ 1 รูปแบบการจัดหมวดหมู่วัสดุก่อสร้างและความสามารถในการหาข้อมูลวัสดุก่อสร้างของ 
เว็บไซต์ต่าง ๆ  

 

ความสามารถของเว็บในการค้นหาข้อมูล 
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1. การค้นหาข้อมูลแบบข้อความเต็ม (Full Text Search)      
2. การจัดเรียงหมวดหมู่ 

 2.1 แบบ Master Format รุ่นปี 2004      

 2.2 แบบ Master Format รุ่นปี 1995      
 2.3 แบบ ทําเนียบวัสดุก่อสร้าง      

 2.4 แบบ กําหนดขึ้นเองโดยเว็บไซต์      

3. ข้อมูลของสินค้าที่ได้จากการค้นหา 

 3.1 ข้อมูลทั่วไปของสินค้า เช่น ข้อมูลเบ้ืองต้น ,รูปภาพ เป็น
ต้น 

     

 3.2 ข้อมูลทางด้านเทคนิคหรือลักษณะเฉพาะของสินค้า เช่น 
ขนาด, พ้ืนผิว เป็นต้น 

     

 3.3 ข้อมูลเอกสารเพ่ิมเติม เช่น แคตตาล็อก, คู่มือการติดต้ัง 
เป็นต้น      

 3.4 ข้อมูลรายช่ือผู้ผลิต หรือตัวแทนจําหน่าย      
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แนวคิด ทฤษฎี บทความเก่ียวกับระบบฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล SQL 
 ฐานข้อมูล หมายถึง “การร่วมใช้กลุ่มของข้อมูลซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งได้ออกแบบมา
เพ่ือให้กลุ่มข้อมูลเหล่าน้ีสามารถให้สารสนเทศที่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานสําหรับหน่วยต่าง ๆ 
ในองค์กรได้ แนวคิดของการใช้ฐานข้อมูลร่วม (Corporate Database) ซึ่งต้องมีการกําหนดคํานิยาม
ความหมายของกลุ่มข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการเรียกใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทําให้ลดความ
ซ้ําซ้อนของข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกัน” (นัตฐพล ย้ิมรักญาติ, 2548: 34, อ้างถึงใน อัจฉรา, ทัดดาว และ
ภคนี, 2545: ไม่ปรากฏเลขหน้า) 
 “ฐานข้อมูลเป็นการนําเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งแต่เดิมถูกจัดเก็บอยู่ในแต่
ละแฟ้มข้อมูลมาจัดเก็บไว้ในที่เดียวกัน ข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลนอกจากจะต้องเป็น
ข้อมูลที่สัมพันธ์กันแล้ว ยังต้องเป็นข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการดําเนินงานอย่างน้อยอย่างใดอย่างหน่ึงของ
องค์กร และจะเรียกฐานข้อมูลที่จัดทําขึ้นว่า ระบบฐานข้อมูล” (นัตฐพล ย้ิมรักญาติ, 2548: 34 อ้าง
ถึงใน กิตติ และจําลอง, 2543: ไม่ปรากฏเลขหน้า) 
 การออกแบบฐานข้อมูล 
 การออกแบบฐานข้อมูล หมายถึง การวิเคราะห์หา เอนทิตี หรือ รีเลชัน (Relation: 
Table) การวิเคราะห์หาแอททิบิวต์และคีย์ของเอนทิติหรือรีเลชัน รวมไปถึงการออกแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิติ หรือรีเลชัน การออกแบบฐานข้อมูลในที่น้ี แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
 1. การออกแบบฐานข้อมูลในระดับความคิด (Conceptual Database Design) เป็น
การออกแบบฐานข้อมูลในลักษณะของแผนภาพ เช่นการใช้ โมเดลแบบ E-R (Entity Relation 
Diagram) ซึ่งเป็นการแสดงเอนทิตีทั้งหมดที่มีอยู่ในฐานข้อมูล การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี
ออกมาในรูปแบบของแผนภาพทําให้เราสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของระบบได้โดยง่าย 
นอกจากน้ี แผนภาพน้ียังแยกออกจาก ระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS) อย่างชัดเจนโดยไม่สนใจ
ว่า DBMS ที่จะนําไปใช้น้ันมีระบบการทํางานเป็นอย่างไร รวมท้ังยังไม่ขึ้นกับอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์
ด้วย เพราะเป็นเพียงการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีเท่าน้ัน การออกแบบฐานข้อมูลในขั้นตอน
น้ียังไม่สามารถนําไปปฏิบัติงานได้จริง เรายังต้องนําแผนภาพที่ได้ไปแปลงเป็นแผนภาพในรูปแบบน้ี 
ระบบการจัดการฐานข้อมูลเลือกใช้ เช่น ถ้าระบบการจัดการฐานข้อมูล เลือกใช้ฐานข้อมูลแบบเชิง
สัมพันธ์ก็ต้องแปลงแผนภาพที่ได้เป็น รูปแบบของรีเลช่ันที่นอร์มอลไลซ์ (Normalization)  
 2. การออกแบบฐานข้อมูลในระบบตรรกะ (Logical Database Design) การออกแบบ
ในระดับน้ีไม่จําเป็นต้องมีการเขียนแผนภาพ E-R สามารถออกแบบฐานข้อมูลในระดับตรรกะน้ีได้
ทันที หลังจากที่วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว โดยการใช้โมเดลฐานข้อมูลที่สอดคล้อง
กับระบบการจัดการข้อมูล (DBMS) ซึ่งจะเห็นว่าการออกแบบในระดับน้ีไม่จําเป็นต้องออกแบบใน
ระดับความคิด ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากพอสมควรเหมาะสมกับระบบงานขนาดเล็ก แต่ทั้งน้ีต้อง
ทราบกระบวนการในการออกแบบเป็นอย่างดี จึงจะสามารถออกแบบได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด 
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 3. การออกแบบข้อมูลในระดับกายภาพ (Physical Database Design) เป็นการ
ออกแบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสื่อบันทึกข้อมูลมากที่สุด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล 
เช่น การเลือกใช้สื่อบันทึกข้อมูล การเลือกวิธีการประมวลผลข้อมูล การเลือกวิธีการหาตําแหน่ง
จัดเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลอันเดียวกัน รวมท้ังเวลาที่ใช้
ในการประมวลข้อมูล เป็นต้น 
 การออกแบบฐานข้อมูลทั้ง 3 ระดับที่กล่าวมาแล้ว การออกแบบฐานข้อมูลในระดับ
กายภาพเป็นการออกแบบฐานข้อมูลที่ขาดเสียมิได้ เพราะการพิจารณาถึงสื่อบันทึกข้อมูลเป็นปัจจัย
สําคัญของการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ สําหรับการออกแบบฐานข้อมูลในระดับความคิดน้ัน
อาจจะไม่จําเป็นก็ได้โดยใช้การออกแบบฐานข้อมูลในระดับตรรกะแทน แต่ในระบบงานขนาดใหญ่
แล้วการออกแบบฐานข้อมูลในระดับความคิดน้ันจะช่วยให้การมองระบบฐานข้อมูลได้ชัดเจนย่ิงข้ึน 
รวมท้ังการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกระทําได้รวดเร็วกว่า (อธิป เกตุสิริ, อัจฉรา เชยเชิงวิทย์ และอ้อมจิต 
กุติการณ์ 2551: 17-18) 
 วิธีการออกแบบฐานข้อมูล 
 วิธีการออกแบบฐานข้อมูล มีวิธีการออกแบบ 2 วิธีการใหญ่ด้วยกันคือ 
 1. การออกแบบจากล่างขึ้นบน (Bottom-Up Database Design) เป็นวิธีการนํา
ระบบงานเดิมที่มีอยู่แล้วมารวบรวมกันเข้าเป็นระบบงานใหม่ที่สมบูรณ์กว่าเดิม ข้อมูลและโปรแกรม
เดิมที่นํามารวมกันเข้าน้ันเป็นข้อมูลและโปรแกรมท่ีดี ของระบบงานแต่ละส่วน การรวบรวมงานเดิม
เหล่าน้ีเข้าด้วยกันเป็นงานที่ยุ่งยากมากพอสมควร และเสียเวลามากในการที่จะออกแบบระบบและ
สร้างระบบฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ได้ 
 2. การออกแบบจากบนลงล่าง (Top-Down Database Design) เป็นวิธีการท่ีนิยมใช้กัน
ในการออกแบบระบบ มีขั้นตอนคือเลือกเอาผู้ที่เข้าใจระบบที่สุด อาจจะเป็นหน่ึงคนหรือหลายคนก็ได้ 
มาศึกษาถึงความต้องการขององค์กร แล้วจึงนําข้อมูลที่ได้น้ันมาออกแบบเป็นโครงสร้างทั้งหมดของ
ระบบฐานข้อมูลในองค์กร วิธีน้ีจัดได้ว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมสําหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน
ของข้อมูล เน่ืองจากมีความหลากหลายของข้อมูลแต่ละฝ่าย ข้อเสียของการออกแบบวิธีน้ีคือจําเป็นที่
จะต้องอาศัยผู้ที่ศึกษาและเข้าใจระบบจริง ๆ จึงจะสามารถออกแบบระบบฐานข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ 
 หลักการพิจารณาการออกแบบฐานข้อมูล 
 หลักการพิจารณาการออกแบบฐานข้อมูล หมายถึง การเลือกใช้รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในฐานข้อมูล เช่น การกําหนดเอนทิติ การกําหนดแอททริบิวต์ การกําหนดคีย์หลัก คีย์รอง หรือการ
กําหนดคีย์นอก รวมท้ังการกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิติ โดยสามารถอธิบายได้ดังน้ี 
 1. การกําหนดเอนทิติที่เก่ียวข้อง หมายถึงการสร้างแฟ้มข้อมูลที่เก่ียวข้องในฐานข้อมูล 
ว่าจะทําการสร้างแฟ้มข้อมูลอะไรบ้างในฐานข้อมูลน้ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดในการประมวลผลข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมูล 
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 2. การกําหนดช่ือเอนทิติต่าง ๆ น้ันจะต้องมีความสัมพันธ์กับค่าของข้อมูล ที่จะใส่เข้าไป
ในเอนทิติน้ัน ๆ คําอธิบายสําหรับแต่ละเอนทิติน้ันจะต้องชัดเจน และบ่งบอกถึงจุดประสงค์โดย
ละเอียดของเอนทิติ 
 3. การกําหนดแอททริบิวต์ หมายถึง การกําหนดฟิลด์ต่าง ๆ ในแฟ้มข้อมูล ซึ่งจะเป็นตัว
ให้รายละเอียดของข้อมูลได้ชัดเจนมากน้อยเพียงใด แอททริบิวต์ที่กําหนดไว้ในเอนทิติเดียวกันน้ัน
จะต้องมีความถ่ีในการใช้งานใกล้เคียงกัน เพ่ือลดเวลาการเข้าถึงและขนาดของเอนทิติสิ่งต่าง ๆ ที่ต้อง
พิจารณาในการกําหนดแอททริบิวต์ มีดังน้ี 
  3.1 ช่ือและความหมายของแอททริบิวต์ (Name & Deception) 
  3.2 ชนิดของข้อมูล (Data Type) เช่น Character Date, Numeric เป็นต้น 
  3.3 หน่วยวัดของแอททริบิวต์ (Unit of Measurement) เช่น ปี เมตร บาท อัน ช้ิน 
เป็นต้น 
  3.4 ขนาดและรูปแบบของข้อมูล (Size and Format) เช่น Name ขนาด 38 
ตัวอักษร Salary ขนาด 7.2 เป็นต้น 
  3.5 การกําหนดรหัสของข้อมูล (Value Set) เช่น M -  Male, F - Finales เป็นต้น  
  3.6 การต้ังโค้ด (Data Code) การใช้รหัสข้อมูล แทนข้อมูลหลายอย่างเช่น ค่าของปี
การศึกษาที่ เริ่มศึกษาของทะเบียนนักศึกษา อาจจะรวมไว้ในรหัสประจําตัวนักศึกษา เช่น 
4002244110 หรือรหัสวิชาที่แสดงโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ เช่น 4122502 
  3.7 แอททริบิวต์ใด ๆ จะมีค่าวางได้หรือไม่ (Null/Not Null) 
  3.8 การกําหนดคีย์หลักคีย์รอง จะต้องกําหนดอย่างชัดเจน แอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก 
(Primary Key) จะต้องเป็นแอททริบิวต์ ที่ข้อมูลไม่ซ้ํากันกันเลยในแอททริบิวต์ ให้เลือกใช้เพียง หน่ึง
แอททริบิวต์ ก็พอส่วนที่เหลือให้ใช้เป็นคีย์สํารอง (Alternate Key) การพิจารณาค่าคีย์หลัก ใน
ฐานข้อมูลมีหลักการท่ัว ๆ ไปดังน้ี 
   3.8.1 ต้องเป็นค่าที่ไม่ซ้ํากันเลยหรือเป็นค่าเอกลักษณ์ (Unique Key) 
   3.8.2 หากคีย์ประกอบด้วยแอทริบิวต์หลาย ๆ แอททริบิวต์ แอททริบิวต์
เหล่าน้ันไม่จําเป็นต้องเป็นค่าที่ไม่ซ้ํากัน แต่เมื่อมารวมกันแล้วต้องเป็นค่าที่ไม่ซ้ํากันเลย 
   3.8.3 แอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักหรือแอททริบิวต์ที่เป็นส่วนประกอบของคีย์หลัก
จะเป็นค่าว่างไม่ได้ (Not Null) 
   3.8.4 คีย์หลัก อาจเป็นค่าโดยปริยายท่ีกําหนดขึ้นได้ (Default Value) แต่
จะต้องเป็นค่าที่ไม่ซ้ํากันเลย 
  3.9 การกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิติ เพ่ือเป็นการลดความซ้ําซ้อนของข้อมูล
ที่กระจายอยู่ตามเอนทิติต่าง ๆ ให้สามารถใช้ข้อมูลเดียวกันได้ เช่น ช่ือนักศึกษาถูกจัดเก็บไว้ที่เดียวใน
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เอนทิติประวัตินักศึกษา ในเอนทิติการลงทะเบียนเรียนให้เก็บเฉพาะรหัสนักศึกษาก็พอ ถ้าต้องการช่ือ
นักศึกษาให้มาอ่านจากเอนทิติประวัตินักศึกษาอีกทีหน่ึง การกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิติน้ี
จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าใช้แอททริบิวต์อะไร มีหนึ่งแอททริบิวต์หรือมากกว่าสําหรับการกําหนดให้เป็น
คีย์นอก (Foreign Key) ที่สามารถอ้างไปถึงแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักในอีกหน่ึงเอนทิติได้ รวมท้ัง
เง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลคีย์หลักในอีกเอนทิติหน่ึงที่ถูกอ่างอิงน้ันจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน 
หลักการท่ัวไปสําหรับการพิจารณาคีย์นอกมีดังน้ี 
   3.9.1 ชนิดของข้อมูล ขนาดของข้อมูล รูปแบบของข้อมูลของคีย์นอกจะต้อง
เหมือนกับคีย์หลักที่ถูกอ้างอิงในอีกเอนทิติหน่ึง 
   3.9.2 การเพ่ิมเติม แก้ไข หรือปเลี่ยนแปลงค่าของคีย์นอก จะเป็นไปตามกฎที่
กําหนดไว้ในโครงสร้าง 
   3.9.3 ถ้าค่าข้อมูลของแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์นอกในเอนทิติหน่ึง เป็นค่าคีย์หลัก 
ของอีกเอนทิติหน่ึง น้ันแสดงว่าทั้งสองเอนทิติมีความสัมพันธ์กันแบบ หน่ึงต่อหน่ึง แต่ถ้าค่าข้อมูลของ
คีย์นอกมีโอกาสซ้ํากันได้ในอีกเอนทิติหน่ึง แสดงว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์กันแบบ หน่ึงต่อกลุ่ม (1: M) 
 การเลือกใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: 
DBMS) 
 ระบบการจัดการฐานข้อมูลได้ถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยในการทํางานในระบบฐานข้อมูล
โดยผู้ที่ใช้ไม่จําเป็นต้องมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มากนักก็สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลได้ การนํา
ระบบการจัดการฐานข้อมูลเข้ามาใช้งานน้ันมีปัจจัยที่ต้องพิจารณากันหลายด้าน เช่น ปัจจัยทางด้าน
คุ้มทุน ปัจจัยทางด้านเทคนิค ปัจจัยทางด้านบุคลากร รวมท้ังระบบการจัดการฐานข้อมูลน้ันสามารถ
เข้ากันได้กับระบบฐานข้อมูลที่เราออกแบบไว้มากน้อยเพียงใด ปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับประกอบการ
พิจารณาระบบการจัดการฐานข้อมูลสามารถแยกเป็นข้อ ๆ ได้ดังน้ี 
 1. ระบบการจัดการฐานข้อมูลน้ันสามารถใช้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เรามีอยู่ได้มาก
น้อยเพียงใด เพ่ือพิจารณาถึง ต้นทุนของฮาร์ดแวร์ ที่จะต้องจัดหามาเพ่ิมเติม เพราะระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลโดยส่วนใหญ่จะอิงกับฮาร์ดแวร์ เช่น ใช้ได้กับเคร่ืองเมนเฟรมคอมพิวเตอร์เท่าน้ันหรือใช้ได้
กับเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์เท่าน้ัน ดังน้ันการเลือกใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลน่าจะเลือกใช้ระบบ
ที่สามารถเข้ากันได้กับฮาร์ดแวร์ที่เรามีอยู่ 
 2. ความเร็วในการประมวลผลของระบบการจัดการฐานข้อมูลน้ัน ๆ เพราะว่าระบบการ
จัดการฐานข้อมูลแต่ละระบบมีความเร็วในการประมวลผลข้อมูลที่แตกต่างกันไปตามอัลกอริทึมของ
แต่ละระบบ รวมท้ังการพิจารณาความเร็วของระบบนั้น ๆ เหมาะสมกับระบบงานเราหรือไม่ 
 3. จํานวนของผู้ใช้งานได้ในเวลาเดียวกันของระบบการจัดการฐานข้อมูล การเข้าถึง
ข้อมูลได้พร้อมกันในระบบฐานข้อมูลถือได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญของระบบ ระบบการจัดการฐานข้อมูลที่เรา
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เลือกใช้น้ันสามารถใช้งานร่วมกันได้ในหนึ่งหน่วยเวลาได้กี่คน เช่น 5 คน, 10 คน หรือ 1000 คน เป็น
ต้น การเลือกใช้น้ีจะต้องให้เหมาะสมกับระบบงานของเราด้วย 
 4. จํานวนแฟ้มข้อมูลที่เปิดใช้พร้อมกันในเวลาเดียวกันได้เท่าไหร่ การเปิดแฟ้มข้อมูลเพ่ือ
ทําการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลน้ันสามารถเปิดแฟ้มข้อมูลได้มากย่อมจะช่วยลดเวลาในการประมวลผลข้อมูล
ได้มากเช่น 20 แฟ้มข้อมูลพร้อมกัน หรือ 50 แฟ้มข้อมูลพร้อมกัน เป็นต้น รวมทั้งจํานวนระเบียนที่
เป็นไปได้สําหรับการบันทึกในหน่ึงแฟ้มข้อมูล 
 5. ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบการจัดการฐานข้อมูลนั้น มั่นใจได้มากน้อย
เพียงใด การเข้าใช้ระบบมีการตรวจสอบรหัสผ่านหรือไม่ การจัดเก็บข้อมูลมีการเข้ารหัสหรือไม่ มีการ
กําหนดสิทธิการเข้าใช้ฐานข้อมูลหรือไม่ และมีการแบ่งระดับการใช้งานเป็นระดับ เป็นต้น ระบบรักษา
ความปลอดภัยน้ีจัดได้ว่าเป็นส่วนสําคัญสําหรับระบบการจัดการฐานข้อมูลใด ๆ  
 6. ระบบสํารองข้อมูลของระบบการจัดการฐานข้อมูลน้ันมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
การป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูล จะต้องสามารถป้องกันได้ในระดับของระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลด้วย (อธิป เกตุสิริ, อัจฉรา เชยเชิงวิทย์ และอ้อมจิต กุติการณ์ 2551: 21-22) 
 ประโยชน์ของการจัดการฐานข้อมูล 
 การจัดการฐานข้อมูลได้รับความนิยมแพร่หลายในองค์กรต่าง ๆ และถือเป็นปัจจัยสําคัญ
ในการพัฒนาองค์กร เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการจัดการ
ฐานข้อมูลน้ันเกิดขึ้นในระยะหลัง ทําให้สามารถแก้ไขปัญหาจากการจัดการแฟ้มข้อมูลในด้านต่าง ๆ 
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่าง ๆ ดังน้ี 
 1. ลดความซ้ําซ้อนของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลจัดรวมข้อมูลไว้ด้วยกันแต่เพียงแหล่งเดียว 
เป็นการใช้สื่อที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ระบบแฟ้มข้อมูลเก็บข้อมูลแยกไว้
ตามแฟ้มต่าง ๆ ทําให้ข้อมูลเดียวกันจัดเก็บซ้ําซ้อน และเปลืองพ้ืนที่ในการจัดเก็บ 
 2. ทําให้ข้อมูลมีความสมํ่าเสมอ การจัดการแฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บข้อมูลกระจัด
กระจายอยู่ตามแฟ้มต่าง ๆ ทําให้การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลหน่ึง ๆ จะต้องกระทําหลายคร้ัง เพราะต้อง
ไปแก้ไขตามแฟ้มข้อมูลทั้งหมด หากแก้ไขไม่ครบถ้วนอาจทําให้เกิดความผิดพลาดในการประมวล
เพราะข้อมูลบางส่วนยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อให้เกิดผลท่ีขัดแย้งกัน แต่ในระบบฐานข้อมูล
สามารถแก้ไขข้อมูลเพียงทีเดียวและคร้ังเดียว จะมีผลทําให้ข้อมูลที่เรียกใช้หลังจากน้ันมีความทันสมัย
หรือได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว สามารถขจัดปัญหาข้อมูลขาดความสมํ่าเสมอ 
 3. เกิดความคงสภาพของข้อมูล การจัดการแฟ้มข้อมูลน้ันมีข้อมูลหลายประเภทแตกต่าง
กันไป การจัดการข้อมูลที่ดีจะต้องคํานึงถึงวิธีที่จะช่วยตรวจสอบข้อมูลที่นําเข้าและจัดเก็บอย่างมี
ประสิทธิภาพและทุ่นเวลาผู้ปฏิบัติ เช่น การออกใบส่งสินค้า ซึ่งจะต้องมีการอ้างถึงหมายเลขใบสั่ง
สินค้าเพ่ือความคล่องตัวในการติดตามการบริการลูกค้าและการนําสินค้าออกจากคลังสินค้า ผู้ออกใบ
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ส่งสินค้าจะต้องพิมพ์วันที่ที่ออกใบส่งสินค้า ระบบฐานข้อมูลจะมีการตรวจสอบความคงสภาพของ
ข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบวันที่ที่ออกสินค้าว่าจะต้องออกหลังจากวันที่ได้รับใบสั่งสินค้าหากมีความ
ผิดพลาดจะสามารถแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ ไม่จําเป็นต้องค้นคืนใบสั่งสินค้ามาตรวจสอบด้วยตนเอง ระบบ
ฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ด้วยกัน สามารถตรวจสอบความคงสภาพของข้อมูลได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 
 4. ง่ายต่อการปรับข้อมูล ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าในระบบแฟ้มข้อมูล จะต้องมีการปรับ
ข้อมูลแฟ้มต่าง ๆ ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหากเป็นข้อมูลสําคัญที่อยู่ซ้ําซ้อนตามแฟ้มอยู่หลายแฟ้ม
จะต้องปรับข้อมูลอยู่หลายครั้งและเป็นเรื่องยุ่งยาก ระบบฐานข้อมูลน้ันทําให้ปรับข้อมูลได้อย่าง
ง่ายดาย เพราะสามารถปรับข้อมูลเพียงครั้งเดียว ก็จะมีผลต่อข้อมูลที่จะถูกเรียกมาใช้ต่อไป (global 
update) 
 5. เอ้ือต่อการใช้ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน ระบบฐานข้อมูลทําให้หน่วยต่าง ๆ สามารถ
ใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างสะดวกเพราะข้อมูลจัดเก็บไว้อยู่ที่เดียวกัน ทําให้ทุกหน่วยสามารถเรียกใช้
ข้อมูลได้ แทนที่จะต้องเรียกข้อมูลไปไว้ตามแฟ้มต่าง ๆ ประจําหน่วยงานของตน นอกจากน้ันการ
จัดเก็บข้อมูลไว้ด้วยกันโดยไม่แยกไว้ตามหน่วยงานต่าง ๆ น้ีเป็นการลดความซ้ําซ้อนในการจัดเก็บ
ข้อมูล ทําให้ประหยัดทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เช่น สื่อที่ใช้ในการจัดเก็บแรงงานท่ีใช้ในการปรับปรุง
ข้อมูล เป็นต้น 
 6. ให้ข้อมูลมีความเป็นอิสระ ระบบฐานข้อมูลมีการแยกข้อมูลจากโปรแกรมการใช้งาน
ออกจากกัน ทําให้โปรแกรมการใช้งานไม่มีผลต่อการจัดเรียงข้อมูลหรือประเภทของข้อมูลดังน้ันหากมี
ข้อมูลประเภทใหม่มาเพ่ิมเติมจึงไม่จําเป็นต้องมีการแก้ไขโปรแกรมการใช้งาน ซึ่งต่างจากการจัดการ
แฟ้มข้อมูลที่จําเป็นจะต้องมีการแก้ไขโปรแกรมการใช้งานเมื่อมีข้อมูลใหม่ที่เก่ียวข้อง หรือมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของข้อมูล 
 7. ควบคุมมาตรฐานการบริหารข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการที่ฐานข้อมูล
จัดเก็บไว้ด้วยกัน และมีผู้ ดูแลรักษาฐานข้อมูล ทําให้สามารถควบคุมดูแลข้อมูลให้เป็นไปตาม
มาตรฐานได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะการเข้าถึงและการดูแลรักษาข้อมูล เช่น ผู้มีสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลประเภทต่าง ๆ รูปแบบโครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลที่สําคัญโดยอาจให้มีการ
แสดงตนด้วยรหัสเฉพาะ เป็นต้น (อธิป เกตุสิริ, อัจฉรา เชยเชิงวิทย์ และอ้อมจิต กุติการณ์ 2551: 22-
23) 
 องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล  
 อธิป เกตุสิริ, อัจฉรา เชยเชิงวิทย์ และอ้อมจิต กุติการณ์ (2551: 13-14) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบที่สําคัญของระบบฐานข้อมูลมี 4 ประการ คือ 
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 1. ข้อมูล (Data) ข้อมูลเป็นสิ่งจําเป็นมากในระบบฐานข้อมูล ในความเป็นจริงน้ัน ทาง
กายภาพ (Physical) จะเป็นการมองแบบตัวเลขดิจิตอล หรือ เลข 0 กับ 1 เป็นหลัก และการเก็บ
ข้อมูลทางกายภาพจะใช้การอ้างอิง หรือการลบข้อมูล จะต้องใช้การเขียน โปรแกรมจํานวนมาก 
ดังน้ัน การนําระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่งจะทําให้เรามองเห็นข้อมูลอยู่ในลักษณะของมุมมองตรรกะซึ่ง
ง่ายในความเข้าใจมากกว่าน้ัน 
 2. ฮาร์ดแวร์ (Hard ware) หน่วยเก็บความจําสํารอง (Secondary Storage) เป็นที่เก็บ
ข้อมูลโดยปกติอยู่ในรูปของจานแม่เหล็ก และหัวอ่านที่สามารถอ่านข้อมูลควรมีความเร็วในการอ่านสูง 
  นอกจากน้ันต้องมีอุปกรณ์พิเศษ เช่น การ์ดควบคุมตัวขับดิสก์เพ่ือเพ่ิมความเร็วในการ
ทํางานของซอฟต์แวร์ เพ่ือให้ดําเนินการตามท่ีต้องการได้ 
  หน่วยประมวลผล (Processor) และหน่วยความจําหลัก (Memory) เป็นตัวช่วยใน
การทํางานของซอฟต์แวร์ เพ่ือให้ดําเนินการตามท่ีต้องการได้ 
  อุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์การเข้ารหัส อุปกรณ์การเช่ือมต่อในระบบสื่อสารเพื่อช่วย
ให้งานมีความปลอดภัย และความสามารถในการทํางานจากระยะไกลได้ 
 3. ซอฟต์แวร์ (Software) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูล หรือ DBMS 
(Database Management System) ซึ่งเป็นการดําเนินการที่ทําให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลได้โดยไม่
ต้องคํานึงถึงลักษณะทางกายภาพที่เก็บอยู่จริงบนจานแม่เหล็ก นอกจากนั้นยังดําเนินการจัดสรร
ทรัพยากรข้อมูล และแก้ไขปัญหาการเกิดล็อคค้าง (Dead Lock) ตลอดจนเป็นตัวกลางในการ
ดําเนินการเช่ือมระหว่างผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลกับข้อมูลด้วยชุดคําสั่ง หรือ ภาษา (SQL Structure 
Query Language) อีกด้วย 
 4. ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล (User) ผู้ใช้ระบบจะสามารถแบ่งได้เป็นระดับต่าง ๆ ดังน้ี 
  4.1 โปรแกรมเมอร์ (Programmer) เป็นผู้เขียนโปรแกรมพัฒนาระบบงานโดยใช้
ภาษาโปรแกรมต่าง ๆ  
  4.2 ผู้ใช้บริการระบบ (End users) เป็นบุคคลที่ดําเนินการโต้ตอบกับระบบ
ฐานข้อมูลในลักษณะของการ On-Line ผู้ใช้บริการระบบน้ัน 
  4.3 ผู้ปฏิบัติการระบบ (Database Operator) เป็นผู้ที่ดําเนินการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวเน่ืองกับการดําเนินการให้บริการฐานข้อมูล เช่น ประมวลผลข้อมูลหรือโปรแกรมตรวจสอบการ
เข้าถึงข้อมูลว่าดําเนินการตามปกติหรือไม่ 
  4.4 ผู้บริหารระบบฐานข้อมูล (Database Administrator หรือ DBA) เป็นผู้บริหาร
ระบบจัดการฐานข้อมูล ทําหน้าที่จัดต้ัง รวบรวมข้อมูล จัดสรรข้อมูล และสิทธิต่าง ๆ ตลอดจนเวลา
และมุมมอง (View) ของผู้ที่เก่ียวข้อง ทําหน้าที่เสมือนเป็นนายทะเบียนของระบบน่ันเอง นอกจากน้ัน
บุคคลน้ียังทําหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อระบบฐานข้อมูลองค์กร 
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 รูปแบบของข้อมูลในฐานข้อมูล 
 เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลเหล่าน้ันข้ึนมาได้ ประโยชน์ที่ได้รับก็คือ ลดความซ้ําซ้อนของ
ข้อมูลและเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลเนื่องจากฐานข้อมูลจะรวบรวมข้อมูล ไว้ที่ศูนย์กลางไม่กระจายอยู่
ตามส่วนต่าง ๆ ดังน้ันจึงไม่เป็นแฟ้มข้อมูลซ้ําซ้อน และช่วยประหยัดเน้ือที่ของส่ือบันทึก นอกจากน้ัน
ฐานข้อมูลยังช่วยแก้ไขปัญหาความล้าสมัยของข้อมูลด้วย เพราะเราไม่ต้องตามไปแก้ไขข้อมูลที่กระจัด
กระจายตามสถานที่ต่าง ๆ การจัดรูปแบบของข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ ดังน้ี 
 1. ฐานข้อมูลและลําดับขั้น (Hierarchical Database) เป็นลักษณะของฐานข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นแบบหน่ึงต่อหน่ึง หรือหน่ึงต่อกลุ่ม แต่จะไม่มีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อ
กลุ่มในฐานข้อมูลแบบน้ีลักษณะโครงสร้างของฐานข้อมูลแบบลําดับข้ันดังน้ี จะมีลักษณะคล้ายต้นไม้ที่
ควํ่าหัวลง จึงอาจเรียกโครงสร้างฐานข้อมูลแบบน้ีได้อีกแบบว่าเป็น โครงสร้างแบบต้นไม้ (Tree 
Structure) โดยจะมีระเบียนอยู่แถวบนซึ่งจะเรียกว่าเป็น ระเบียนพ่อแม่ (Parent Record) ระเบียน
ในแถวถัดลงมาจะเรียกว่า ระเบียนลูก (Child Record) ซึ่งระเบียนพ่อแม่สามารถจะมีระเบียนลูกได้
มากกว่าหน่ึงระเบียน แต่ระเบียนลูกแต่ละระเบียนจะมีระเบียนพ่อแม่เพียงหน่ึงระเบียนเท่าน้ัน 
  Hierarchical Database ปัจจุบันไม่นิยม เพราะยุ่งยากในการสร้างและใช้งาน
หลักการคือ ข้อมูลจาก node parent จะช้ีไปยัง child จะมี parent ได้เพียง 1 parent เท่าน้ัน ทํา
ให้เกิดข้อจํากัดในการเข้าถึงข้อมูลใน child ที่จะต้องกระทําผ่าน parent ของมันเท่าน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

36 

 

 

 
Example 

    
 
ภาพที่ 16 รูปแบบของ Hierarchical Database 
 
 2. Network Database ได้แก้ไขข้อบกพร่องของ Hierarchical Database คือ child 
node สามารถมี parent ได้มากกว่า 1 parent ดังน้ัน การเข้าถึงข้อมูลใน child node จึงสามารถ
กระทําผ่าน parent node ได้หลายตัว แต่มีข้อเสียที่ความสัมพันธ์ของแต่ละ node จะดูยุ่งยาก
ซับซ้อน 
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Example 

Student ID Student Name

Adviser Name Department

Student ID Student Name

 
  

 
ภาพที่ 17 รูปแบบของ Network Database 
 
 3. ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (Relation Database) ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็น
ฐานข้อมูลที่มีความนิยมใช้กันมากในปัจจุบัน ซึ่งสามารถใช้งานได้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกระดับ
ต้ังแต่ไมโครคอมพิวเตอร์จนกระทั่งถึงเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลแบบน้ีจะมีโครงสร้างข้อมูลต่าง
จากสองแบบแรก คือ ข้อมูลจะถูกเก็บในรูปแบบของตาราง (Table) ซึ่งภายในตารางก็จะแบ่ง
ออกเป็น แถว (Row) และคอลัมน์ (Column) แต่ละตารางจะมีจํานวนแถว (Row) ได้หลายแถว และ
จํานวนคอลัมน์ (Column) ได้หลายคอลัมน์ แถวแต่ละแถวจะสามารถเรียกได้อีกอย่างว่าระเบียน
หรือเรคอร์ด (Record) คอลัมน์แต่ละคอลัมน์สามารถเรียกได้อีกอย่างว่า เขตข้อมูลหรือฟิลด์ (Field) 



 

 
 

38 

  นอกจากน้ีตารางแต่ละตารางยังสามารถเรียกได้อีกอย่างว่า รีเลชัน (Relation) แถว
แต่ละแถวภายในตารางยังอาจเรียกว่าทัพเพิล (Tuple) และคอลัมน์แต่ละคอลัมน์อาจถูกเรียกว่า 
ลักษณะประจํา หรือแอททริบิวท์ (Attribute) (อธิป เกตุสิริ, อัจฉรา เชยเชิงวิทย์ และอ้อมจิต กุติ
การณ์ 2551: 14-17) 
 4. นิยามศัพท์เรียกใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
  ศัพท์ที่เรียกใช้แทนกันได้ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หรือศัพท์เทคนิคน้ัน ได้มีการ
เปรียบเทียบกับคําศัพท์ทั่วไปที่พบได้บ่อย ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 คําศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้เรียกแทนกันได้ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
 

คําศพัท์ทางเทคนคิ คําศพัท์ทั่วไป 

รีเลช่ัน (Relation) 
ทูเพิล (Tuple) 
แอททริบิวต์ (Attribute) 
คาร์ดินาลลิต้ี (Cardinality) 
คีย์หลัก (Primary Key) 
โดเมน (Domain) 

ตาราง (Table) 
แถว (Row) หรือ เรคคอร์ด (Record) 
คอลัมน์ (Column) หรือ ฟิลด์ (Filed) 
จํานวนแถว (Number of Rows) 
ค่าเอกลักษณ์ (Unique Identifier) 
ขอบเขตค่าของข้อมูล 

 
ที่มา:  เฉลิมพล  พรหมเกษ.  ระบบสบืคน้และรวบรวมขอ้มูลภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.  
(กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548), 8. 
 
 5. ประเภทของคีย์ (เฉลิมพล พรหมเกษ, 2548: 8-9) 
  สําหรับคีย์น้ันสามารถที่จะใช้เป็นตัวบ่งบอก หรือเช่ือมโยงถึงค่าของข้อมูลอ่ืน ที่อยู่ใน
รีเลช่ันน้ัน ๆ ได้ซึ่งได้มีการแบ่งประเภทของคีย์ไว้ 2 ประเภทด้วยกันดังน้ี 
  5.1 คีย์หลัก (Primary Key) 
   สําหรับคีย์หลักน้ัน คือ ถ้ากําหนดแอททริบิวต์ใดแอททริบิวต์หน่ึงในรีเลช่ันน้ัน
เป็นคีย์หลักแล้วหมายถึงแอททริบิวต์น้ันจะเก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ํากันเลยในรีเลช่ันน้ัน ๆ โดยที่เมื่อทราบค่า
ของคีย์หลักแล้วจะสามารถระบุค่าอ่ืน ๆ ในทูเพิล หรือแถวน้ันได้ เช่น รีเลช่ันนักศึกษา มีการ
กําหนดให้แอททริบิวต์ รหัสนักศึกษาเป็นคีย์หลัก ถ้าทราบรหัสนักศึกษา ก็จะสามารถทราบ
รายละเอียดว่านักศึกษาคนน้ีช่ือว่าอะไร 
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   ในกรณีที่ในหนึ่งรีเลช่ันน้ันมีแอททริบิวต์ต้ังแต่ 2 แอททริบิวต์ขึ้นไปประกอบกัน 
จึงจะสามารถที่จะระบุรายละเอียดของข้อมูลอ่ืน ๆ ในทูเพิลน้ันได้เรียกว่าคีย์คู่แข่ง (Candidate Key) 
  5.2 คีย์นอก (Foreign Key) 
   สําหรับคีย์นอกน้ัน จะเป็นแอททริบิวต์หน่ึงที่อยู่ในรีเลช่ัน หน่ึง และสามารถที่จะ
เช่ือมโยงข้อมูลกับอีกรีเลช่ัน หน่ึงได้ 
  5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสอง Entity แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ 
   5.3.1 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหน่ึง (One-to-One Relationship 1:1) เป็น
การแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่าง Entity หน่ึงกับอีก Entity หน่ึง เป็นไปในลักษณะแบบหนึ่ง
ต่อหน่ึง 
   5.3.2 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many Relationship, 1:N)เป็น
การแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลของ Entity หน่ึงกับอีก Entity หน่ึงเป็นไปในลักษณะแบบหนึ่งต่อหลาย 
   5.3.3 ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many Relationship, M:N)
เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลของ Entity หน่ึงกับอีก Entity หน่ึง เป็นไปในลักษณะหลายต่อ
หลาย การแสดงความสัมพันธ์ของ Entity รายวิชา กับ Entity นักศึกษาซึ่งกล่าวได้ว่า วิชาหน่ึงวิชา
สามารถที่จะมีนักศึกษาเรียนได้หลายคนเช่นเดียวกับนักศึกษาหน่ึงคนสามารถท่ีจะเรียนได้หลายวิชา  
 
 

Student ID 
Student 
name 

Advisor Department 

93101001 JOE PAUL COMPUTER 

93101002 SAM PAUL COMPUTER 

93101020 LINDA SIMON Micro Bio 

93101021 EDWARD JAMES Micro Bio 

    

 
 
 
ภาพที่ 18 แสดงรูปแบบของ Relation Database 
 
 
 

Attribute 

Tuple 
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 ตารางลูกค้า 
 

รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

1111 บ.สมจิตรค้าไม้ 10 ถ.สุรนารี อ.เมือง 044-216191 

1112 บ.โกลบอลคอมพิวเตอร์ 110 ถ.สีลม 02-2763444 

 
 ตารางการขาย 

เลขท่ีใบเสร็จ รหัสลูกค้า วันที่ขาย 

001 1112 02/01/54 

002 4551 05/06/55 

 
 
ภาพที่ 19 แสดงตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลโดยอาศัยความสัมพันธ์ 
 
 คุณสมบัติและข้อดีของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
 1. คุณสมบัติของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  
  จากเอกสารประกอบการบรรยายวิชา การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม (ม.ป.ป.: 5-2) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของระบบฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ว่า โดยทั่วไป คุณสมบัติของตาราง จะมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังน้ี 
  1.1 ไม่มี Tuple คูใ่ด ๆ เลยที่ซ้ํากัน (No Duplicate Tuples) 
  1.2 ลําดับที่ของ Tuples ไม่มีความสําคัญ 
  1.3 ลําดับที่ของ Attributes ไม่มีความสําคัญ 
  1.4 ค่าของ Attribute จะเป็นค่าเด่ียว ๆ (Atomic) น่ันคือ ค่าของข้อมูลที่ปรากฏอยู่
ในตารางจะเป็นค่าเดียว เป็นลิสต์ ของค่าหลาย ๆ ค่าไม่ได้ ซึ่งตาราง ที่มีคุณสมบัติข้อน้ีจะถูกเรียกว่า
เป็นตารางที่อยู่ในรูปแบบ Normal Form 
  1.5ค่าของข้อมูลในแต่ละ Attribute จะบรรจุค่าของข้อมูลประเภทเดียวกัน 
 2. ข้อดีของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  
  จากเอกสารประกอบการบรรยายวิชา การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม (ม.ป.ป.: 5-8) กล่าวถึงข้อดีของระบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ว่า “ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นรูปแบบของฐานข้อมูลซึ่งง่ายสําหรับผู้ใช้ทั่วไป 
โดยเฉพาะผู้ใช้ที่ไม่ใช่นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์หรือผู้จัดการฐานข้อมูลเป็นต้น” 
ในปัจจุบัน Relational Model ได้รับความนิยมใช้กันมากกว่าโมเดลอ่ืน เน่ืองจากมีข้อดีดังนี้ 
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  2.1 ผลงานที่ได้จากการพัฒนาระบบงานสูงสุด (Productivity สูงมาก) 
  2.2 โครงสร้างข้อมูลเรียบง่าย ทําให้ง่ายต่อการใช้งานและการเขียนโปรแกรม 
  2.3 ภาษาที่ใช้เหมาะสม เป็นภาษาที่เรียกว่า “Relational Complete language” 
เป็น Concept ของ Set Theory เช่น ภาษา SQL, QBE เป็นต้น 
 ภาษา SQL (เฉลิมพล พรหมเกษ, 2548: 10) 
 ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Query Language) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “เอส 
คิว แอล” (SQL) เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการข้อมูลของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ที่สามารถใช้ในเรื่องของ
การนิยามข้อมูล การเรียกใช้ หรือการควบคุม คําสั่งเหล่าน้ีจะช่วยประหยัดเวลาในการพัฒนา
ระบบงานหรือนําไปใช้ในส่วนของการสร้างฟอร์ม การทํารายงานของระบบงานต่าง ๆ ได้รวดเร็ว
ย่ิงขึ้น ซึ่งได้สรุปและอธิบายลักษณะของการใช้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างไว้ ดังน้ี 
 1. ประเภทของคําสั่ง SQL 
  ภาษา SQL เป็นภาษาที่ใช้งานได้ต้ังแต่ระดับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพีซีไปจนถึง
ระดับเมนเฟรม ประเภทของคําสั่งในภาษา SQL (The Subdivision of SQL) แบ่งออกเป็น 3 
ประเภท คือ 
  1.1 ภาษาสําหรับการนิยามข้อมูล (Data Definition Language : DDL) 
ประกอบด้วยคําสั่งที่ใช้ในการกําหนดโครงสร้างข้อมูลว่ามีคอลัมน์อะไร แต่ละคอลัมน์เก็บข้อมูล
ประเภทใดรวมถึงการเพ่ิมคอลัมน์ การกําหนดดัชนี การกําหนดวิวหรือตารางเสมือนของผู้ใช้ เป็นต้น 
  1.2 ภาษาสําหรับการจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language: DML) 
ประกอบด้วยคําสั่งที่ใช้ในการเรียกใช้ข้อมูล การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การเพ่ิมหรือลบข้อมูล เป็นต้น 
  1.3 ภาษาควบคุม (Data Control Language : DCL) ประกอบด้วยคําสั่งที่ใช้ในการ
ควบคุมการเกิดภาวะพร้อมกัน หรือการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ใช้หลายคนเรียกใช้ข้อมูลพร้อม
กัน โดยท่ีข้อมูลน้ัน ๆ อยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ผู้ใช้อีกคนหน่ึงก็เรียกใช้
ข้อมูลน้ี ทําให้ข้อมูลที่ผู้ใช้ที่สองได้ไปเป็นค่าที่ไม่ถูกต้อง นอกจากน้ันยังประกอบด้วยคําสั่งที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการให้สิทธ์ิผู้ใช้แตกต่างกัน เป็นต้น 
 2. รูปแบบการใช้คําสั่ง SQL สามารถใช้ได้ 2 รูปแบบคือ 
  2.1 คําสั่ง SQL ที่ใช้เรียกดูข้อมูลแบบโต้ตอบ (Interactive SQL) เป็นการใช้คําสั่ง 
SQL สั่งงานบนจอภาพ เพ่ือเรียกดูข้อมูลจากฐานข้อมูลได้โดยตรงในขณะทํางาน 
  2.2 คําสั่ง SQL ที่ใช้เขียนร่วมกับโปรแกรมอ่ืน ๆ (Embedded SQL) เป็นการนํา
คาํสั่ง SQL ไปใช้ร่วมกับชุดคําสั่งงานท่ีเขียนโดยภาษาต่าง ๆ  
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 SQLite 
 SQLite ถูกพัฒนาโดย โดย D. Richard Hipp ด้วยภาษา C เป็น Database ขนาดเล็กที่
ได้รับความนิยมสาหรับ Application จัดเป็นฐานข้อมูลหน่ึงในรูป text file มีขนาดเล็กแต่เสถียร 
และสามารถใช้คําสั่ง SQL ในการจัดการได้ แต่ไม่ครบทุกคาสั่ง บรรจุได้ถึง 2 TB รองรับ UTF-8 มี
ความเร็วมากกว่า MySQL บางคาสั่ง รองรับหลายภาษา เช่น C, JAVA, Ruby, Perl, Python รวมถึง 
.NET ที่สามารถที่จะ สร้างตาราง, บันทึกข้อมูล, แก้ไขข้อมูล และการลบข้อมูล  
 1. ข้อดีของ SQLite 
  SQLite เป็นระบบฐานข้อมูล ที่ใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต้ังง่าย ไม่จํากัด
ระบบปฏิบัติการท้ังวินโดวส์ แมค และลินุกซ์ สาหรับฐานข้อมูลของ SQLite เป็นลักษณะไฟล์ข้อมูล
เด่ียว กล่าวคือ เก็บข้อมูลไว้ในไฟล์เพียงไฟล์เดียวเช่นเดียวกับ *.mdb ของ Access และ *.mdf ของ 
SQL Server มีนามสกุลของไฟล์ที่เป็นมาตรฐานเช่น .db, .dat, .sdb, .s3db เป็นต้น SQLite 
สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ดิกชินนารี แคตาล็อคสินค้า โปรแกรมแบบสอบถาม 
การเก็บข้อมูลที่ต้องการส่งเป็นไฟล์ข้อมูลทางเมล์หรือมือถือ เป็นต้น (my.thaifox.net 2556) 
 2. ข้อจํากัดของ SQLite (http://docs.blackberry.com 2556) 
  2.1 หน่วยความจําไดนามิกจะจํากัดอยู่ที่ 16 MB ขีดจํากัดน้ีหมายถึงปริมาณ RAM ที่
มีไว้ให้ฐานข้อมูล SQLite ใช้ในการจัดเก็บโครงสร้างข้อมูลภายในสําหรับสกีมา (Schema) และทราน
แซคชัน (Transaction) สกีมาฐานข้อมูลทั้งหมดจะถูกโหลดเข้าไปในหน่วยความจํา เมื่อฐานข้อมูล 
SQLite เปิด และจะคงอยู่ต่อไปจนกว่าฐานข้อมูลจะปิด 
  2.2 ความยาวของคําสั่งในการสืบค้น SQL สูงสุดคือ1 MB 
  2.3 จํานวนสูงสุดของฐานข้อมูลที่สามารถเปิดได้พร้อมกันคือประมาณ 50 
Database API จะใช้โหมดแคชที่ใช้ร่วมกันเพ่ือใช้หน่วยความจําสําหรับการเช่ือมต่อกับฐานข้อมูล
เดียวกันหลายรายการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.4 สามารถทําการเช่ือมต่อฐานข้อมูลแบบอ่านเขียนกับฐานข้อมูล SQLite ได้คร้ัง
ละหน่ึงรายการเท่าน้ัน การเช่ือมต่อฐานข้อมูลอ่ืน ๆ จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว 
 
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
 เทคโนโลยี ดอทเน็ท (.NET Framework)  
 .NET Technology และ .NET Framework คือ รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมแบบใหม่ 
ที่ไมโครซอพท์ได้พัฒนาออกมาแล้วระยะหน่ึง โดยมีจุดประสงค์สําคัญคือสามารถใช้งานในสภาวะของ
ฮาร์ดแวร์หรือระบบปฏิบัติการ ที่แตกต่างกันได้อย่างไม่มีปัญหา เช่น เครื่องพีซีกับเคร่ืองแมคหรือ
ระบบปฏิบัติการวินโดว์กับลีนุกซ์ (Linux) และสามารถพัฒนาโปรแกรมใหม่ ๆ ได้ด้วยภาษาอะไรก็ได้
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ให้สามารถทํางานร่วมกันได้ (เช่น ภาษา C กับ Java เป็นต้น) รวมถึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
โปรแกรมให้สามารถเช่ือมต่อกับโปรแกรมต่าง ๆ ของไมโครซอพท์ได้โดยง่าย ซึ่งก็รวมไปถึงการทํางาน
ภายในของระบบปฏิบัติการวินโดว์เองด้วย ผู้พัฒนาจึงสามารถพัฒนาโปรแกรมใหม่ ๆ ได้โดยง่าย และ
รวดเร็ว ไม่ติดข้อจํากัดต่าง ๆ อย่างเช่นการพัฒนาโปรแกรมในสมัยก่อนอีกต่อไป 
 

 

  
 
ภาพที่ 20 แสดงวิวัฒนาการของ .NET Framework 
 
 .NET Framework เป็นแพลตฟอร์มสําหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ที่รองรับภาษาดอตเน็ท
มากกว่า 40 ภาษา ซึ่งมี Library เป็นจํานวนมากสําหรับการเขียนโปรแกรม รวมถึงบริหารการ
ดําเนินการของโปรแกรมบน .NET Framework โดย Library น้ันได้รวมถึงส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 
การเช่ือมต่อฐานข้อมูล วิทยาการเข้ารหัสลับ อัลกอริทึม การเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการ
พัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน โดย .NET Framework มีส่วนประกอบ ภายในแบ่งออกเป็น 3 ช้ันใหญ่ ๆ 
คือ 
 1. Programming Language เป็นรูปแบบของภาษาที่ออกแบบมาเพ่ือให้สามารถทํางาน
ในสภาวะที่เป็น .NET ได้โดยที่ทาง Microsoft ได้เปิดตัว ภาษาหลัก ๆ ที่จะใช้ใน การพัฒนา บน 
.NET น้ี 3 ภาษาโดยภาษา C# เป็น ภาษา ใหม่ที่ Microsoft พัฒนา มาจาก C++ กับ JAVA เป็น
หลัก ภาษา VB.NET เป็น ภาษา ที่ พัฒนา มาจาก Visual Basic ในเวอร์ช่ัน 6.0 และภาษา 
JScript.net เป็นภาษาที่พัฒนามาจาก JScript ซึ่งเป็น JavaScript ใน เวอร์ช่ัน ของ Microsoft 
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 2. Base Classes Library : Library น้ันเปรียบเสมือน ชุดคําสั่งสําเร็จรูป ย่อย ๆ ที่เพ่ิม
เข้ามา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น ชุดคําสั่ง ที่ต้องใช้งานอยู่เป็นประจํา ดังน้ันจึงมีผู้คิดค้น เครื่องอํานวยความ
สะดวก ใน การเขียนโปรแกรม ซึ่ง Library ใน ภาษา ต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ใน รูปแบบไฟล์ incould 
แต่ถ้าเป็น ASP สิ่งที่เป็น library ก็คือ component ต่าง ๆ น่ันเอง ซึ่งภายในระบบ .NET จะสร้างสิ่ง
ที่เรียกว่าเป็น Library พ้ืนฐานข้ึน ทําให้ไม่ว่าจะใช้ ภาษาใดในการพัฒนาโปรแกรม ก็สามารถท่ีจะ
เรียกใช้ Library ที่เป็นตัวเดียวกันได้หมด 
 3. Common Language Runtime (CLR) : นับเป็นสิ่งสําคัญ แทบจะที่สุดของระบบ 
.NET น้ีก็ว่าได้ เพราะ CLR ที่ว่าน้ีมีหน้าที่ทําให้โปรแกรม ที่เขียนข้ึนมาด้วยภาษาต่าง ๆ กัน กลายเป็น 
ภาษา รูปแบบ มาตรฐาน เดียวกัน ทั้งหมด เราเรียก ภาษา ที่ว่าน้ีว่า Intermediate language (IL) 
ซึ่งเมื่อต้องการท่ีจะรัน โปรแกรมใด CLR ที่ว่าน้ีจะตรวจสอบ เครื่องที่รันว่ามีสภาวะแวดล้อมการ
ทํางานเช่นใด หลังจากน้ันก็จะ คอมไพล์ เป็น โปรแกรม ที่เหมาะสมต่อการทํางานของเคร่ืองน้ัน ทํา
ให้เราสามารถใช้งานโปรแกรม ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในแต่ละเคร่ือง (augie, 2554) 
5.2 โครงสร้างภายในของ .NET Framework  
 จากภาพที่ 21 เราสามารถแยกย่อย .NET Framework ออกไปได้ถึง 4 ช้ันหลัก ๆ ดังน้ี 
 

 

  
 
ภาพที่ 21 โครงสร้างของ .NET Framework 
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 1. จะมาช้ันน้ีได้แสดงว่าต้องมีไฟล์ source code ที่เขียนมาจากภาษาใดภาษาหน่ึงก่อน 
เช่น C#, J# หรือ VB.NET แล้วนําโค้ดมาคอมไฟล์เป็นนามสกุล .exe เพ่ือนําไปใช้งาน โดยในขั้นน้ี 
ต้องเลือกตัวคอมไพเลอร์ที่เหมาะสมกับภาษาที่ใช้เขียน เช่นถ้าเขียนด้วย C# ก็ต้องใช้ C# Compiler 
มาคอมไพล์ เป็นต้น 
 2. เมื่อทําการคอมไพล์ไฟล์ source code ของคุณ คอมไพเลอร์ จะเข้าไปอ่านดูว่า
ภายในโค้ดมีการเรียกออบเจ็ค (object) หรือ คอนโทรล (control) อะไรบ้าง ซึ่งออบเจ็คและ
คอนโทรลท่ี .NET Framework ได้เตรียมเอาไว้ให้เราใช้งานน้ันแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ๆ คือ 
  2.1 Web Service รวบรวมออบเจ็คและคอนโทรลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
ฟังก์ช่ัน (function) หรือซับรูทีน (subroutine) เพ่ือให้บริการบนอินเตอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า เว็บ
เซอร์วิส (Web Service) น่ันเอง เว็บเซอร์วิสช่วยให้เราสามารถเรียกใช้ฟังก์ช่ันหรือซับรูทีนใน
อินเตอร์เน็ตที่มีผู้เขียนไว้แล้วได้ 
  2.2 Web Forms รวบรวมออบเจ็คและคอนโทรลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผล
บนอินเตอร์เน็ต ส่วนน้ีจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ASP.NET มากที่สุด 
  2.3 Windows Forms รวบรวมออบเจ็คและคอนโทรลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
แสดงผลบน Windows ส่วนน้ีจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมท่ัวไปบน Windows 
  2.4 Database Class รวบรวมออบเจ็คและคอนโทรลท่ีใช้ติดต่อและจัดการกับ
ฐานข้อมูล รวมถึงข้อมูลแบบ XML ด้วย 
  2.5 Base Class อันน้ีเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทํางานขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น เรื่อง
ของ อินพุต/เอาต์พุต เป็นต้น 
  ในช้ันน้ีถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมออบเจ็คและคอนโทรล ซึ่งมีมากมายทุกประเภท ไม่ว่า
จะเป็นคอนโทรลเกี่ยวกับ Web, Windows, Database โดยจะทํางานร่วมกับช้ันแรก กล่าวคือจะมี
การรวบรวมเอาออบเจ็คและคอนโทรลที่โค้ดของเราอ้างอิงถึงหรือเรียกใช้มาตรวจสอบว่าเรียกใช้
ถูกต้องตามคุณลักษณะของออบเจ็คหรือคอนโทรลนั้น ๆ หรือไม่ ถ้าตรวจสอบแล้วถูกต้องก็จะส่งผ่าน
ไปยังช้ันที่ 3 
 3. หลังจากรวบรวมออบเจ็คและคอนโทรลต่าง ๆ ที่ใช้งานรวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง
เรียบร้อยแล้ว คอมไพเลอร์ก็จะแปล source code ให้เป็นภาษามาตรฐาน ซึ่งไมโครซอฟท์เรียกว่า 
Microsoft Intermediate Language (MSIL หรือสั้น ๆ ว่า IL) เพราะฉะน้ันไม่ว่าโค้ดจะเขียนด้วย 
C#, VB.NET หรือ C++ ก็ตาม ในช้ันน้ีจะถูกแปลให้ภาษาเดียวกันหมด น่ันคือภาษา IL 
 4. สิ้นสุดข้ันตอนที่ 3 จะได้ไฟล์นามสกุล .exe ที่พร้อมใช้งานแล้วแต่ไฟล์ .exe นี้ไม่
เหมือนกับไฟล์ .exe ที่รู้จัก มันไม่สามารถทํางานได้บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไป ซึ่งปราศจาก 
.NET Framework เนื่องจากภายในไฟล์ .exe น้ีไม่ได้เก็บ machine code หรือภาษาที่เครื่อง
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คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ แต่เก็บภาษา IL ไว้และก็ไม่มีระบบปฏิบัติการใดอ่านภาษา IL เข้าใจ ในส่วนของ 
Common Language Runtime (CLR) คือผู้เดียวที่อ่านภาษา IL ออก มันจึงเป็นตัวกลางระหว่าง
ไฟล์ .exe (ที่เก็บภาษา IL ไว้) กับระบบปฏิบัติการ (เช่น Windows) กล่าวคือไฟล์นามสกุล .exe ที่
เป็น IL ไปเป็นภาษาเคร่ืองที่ระบบปฏิบัติการเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้ หรือจะสรุปว่า CLR 
เป็นล่ามแปลภาษา IL ให้กับระบบปฏิบัติการก็ได้  
 CLR มีหลายประเภท เช่น CLR สําหรับWindows ก็จะทําหน้าที่แปลภาษา IL ไปเป็น
ภาษาที่ระบบปฏิบัติการ Windows เข้าใจ, CLR สําหรับ Linux ก็จะทําหน้าที่แปลภาษา IL ไปเป็น
ภาษาที่ระบบปฏิบัติการ Linux เข้าใจเป็นต้น 
 .NET Framework กับ Java ประเด็นที่น่าสนใจระหว่าง .NET Framework กับ Java 
คือแนวคิดที่เหมือนกันระหว่างCLR ของ .NET Framework กับ Java Virtual Machine (JVM) 
เน่ืองจาก CLRและ JVM ต่างก็เป็นตัวกลางระหว่างโปรแกรมที่เราเขียน (และคอมไพล์แล้ว) กับ
ระบบปฏิบัติการโดยจะอธิบายในส่วนของ ภาพที่ 22 
 

 

  
 
ภาพที่ 22 การเปรียบเทียบระหว่าง 2 เทคโนโลยี 
 
 ส่วนที่ 1 ส่วนน้ีเป็นเร่ืองของการเขียนโปรแกรม จะพบว่าใน .NET Framework น้ันเรา
ใช้ภาษาอะไรเขียนก็ได้ แต่สําหรับ java แล้วเราจะต้องเขียนด้วยภาษา java เท่าน้ัน 
 ส่วนที่ 2 .NET Framework จะต้องใช้ คอมไพเลอร์ของภาษาน้ัน ๆ มาคอมไพล์โค้ดที่เรา
เขียนขึ้นมา เช่น ถ้าเขียนด้วย C# ก็จะต้องมี C# Compiler ส่วนทางด้าน java จะใช้ตัวคอมไพเลอร์
เพียงตัวเดียวคือ java Compiler (เพราะว่าภาษาที่ใช้คือ java ภาษาเดียว) 
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 ส่วนที่ 3 ส่วนน้ีทั้งสองเทคโนโลยีมีความใกล้เคียงกันครับ คือหลังจากคอมไพล์ source 
code เสร็จแล้วก็จะได้ไฟล์ใหม่ขึ้นมาอีก 1 ไฟล์โดยสําหรับ .NET Framework จะเป็นไฟล์นามสกุล 
.exe ที่เก็บภาษา IL ไว้แต่สําหรับ java น้ันหลังการwคอมไฟล์ source code (ไฟล์นามสกุล .java) 
จะได้ไฟล์นามสกุล .class ซึ่งเก็บสิ่งที่เรียกว่า Bytecode ไว้ทั้งน้ี Bytecode ก็คือ intermediate 
language ประเภทหน่ึง 
 ส่วนที่ 4 .NET Framework จะใช้ CLR ในการแปลภาษา IL เป็นภาษาเคร่ืองแล้วส่งไป
ให้ระบบปฏิบัติการ เช่นเดียวกับ java ที่ใช้ JVM ในการแปล Bytecode ไปเป็นภาษาเคร่ืองซึ่งตัว 
JVM และ CLR นั้นจะขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการด้วย เช่นถ้าระบบปฏิบัติการเป็น Windows ก็ต้องใช้ 
JVM หรือ CLR สําหรับ Windows แต่ถ้าระบบปฏิบัติการเป็น Linux ก็ต้องใช้ JVM หรือ CLR 
สําหรับ Linux เป็นต้น (เฉลิมพล พรหมเกษ, 2548: 20-23) 
 สรุปข้อดีของ .NET Framework Technology 
 จากองค์ประกอบและโครงสร้างของ .NET Framework ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สรุป
ข้อดีของ .NET Framework ดังน้ี 
 1. เป็นระบบที่มี Library ที่เป็น มาตรฐานเดียวกัน เน่ืองจากมี Library ที่เป็น มาตรฐาน
เดียวกัน ทั้งหมดทําให้เราไม่ต้องกังวลว่า ภาษา ที่ใช้เขียนน้ันมี Library ตัวน้ันตัวน้ีหรือไม่ รวมท้ังไม่
ต้องคอยกังวลว่าถ้าใช้ Library ของ ภาษา หน่ึงแล้วอีก ภาษา หน่ึงจะไม่มี Library ตัวน้ัน 
 2. ไม่ขึ้นกับ ระบบปฏิบัติการ (OS) เน่ืองจาก ระบบปฏิบัติการ ที่แต่ละบุคคล หรือ 
องค์กร ใช้น้ันย่อมไม่เหมือนกัน แต่ภายใน .NET Framework จะไม่มี ปัญหา น้ีของเพียงแค่มีระบบ 
.NET Framework ก็จะทําให้สามารถใช้งาน โปรแกรม ต่าง ๆ ได้ ซึ่งเป็นข้อดีตรงที่เราจะสามารถใช้
โปรแกรมต่าง ๆ ได้ทุก ระบบปฏิบัติการ 
 3. ใช้ในการพัฒนาได้ทุกภาษา ทําให้เราไม่ต้องคอยมาศึกษาภาษาใหม่ ๆ เมื่อต้องการ
สร้างโปรแกรม ในแต่ละคร้ัง นอกจากน้ันเรายังสามารถเลือกใช้ภาษา ที่เราถนัดที่สุดในการพัฒนา
โปรแกรมต่าง ๆ ได้ด้วย 
 4. สามารถนําเอาโค้ดภาษาหนึ่งที่ผ่านการคอมไพล์เป็น IL แล้ว ไปใช้งานหรือพัฒนาต่อ 
ยอดในอีกภาษาหน่ึงได้ 
 5. มีการควบคุม สิ่งแวดล้อม ในการทํางานเป็นอย่างดี เน่ืองจากเป็นระบบที่เป็น
มาตรฐาน ทําให้การควบคุม จัดสรรระบบต่าง ๆ ทําได้ง่ายข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรหน่วยความจํา 
ด้านการใช้งานเคร่ืองก็มีความรวดเร็วมากขึ้น ลดโอกาสท่ีเคร่ืองจะค้างได้เป็นอย่างดี 
 6. ความปลอดภัย ที่มีมากข้ึน .NET Framework สามรถ กําหนดสิทธ์ิการใช้งานหรือ 
permission ของผู้ใช้งานได้มากขึ้นทําให้สามารถกําหนดว่า จะให้โปรแกรมในส่วนใดใช้งานได้หรือ
ไม่ได้ แล้วแต่เฉพาะบุคคล 
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 7. CLR ทํางานได้เร็วกว่า JVM เน่ืองจาก CLR จะแปลภาษา IL ที่อยู่ในไฟล์ .exe ไปเป็น
ภาษาเครื่องรวดเดียวแล้วค่อยทํางาน (เรียกว่าเป็นการแปลแบบ compile) ในขณะที่ JVM จะแปล
Bytecode ในไฟล์ .class ไปเป็นภาษาเคร่ืองด้วยวิธีแปลไปทํางานไป (เรียกว่าเป็นการแปลแบบ 
Interpreter) นอกจากน้ี CLR ยังฉลาดพอที่จะไม่คอมไพล์ทีเดียวทั้งหมด แต่จะใช้เทคนิคที่เรียกว่า 
Just In Time (JIT) เพ่ือคอมไพล์ IL เฉพาะส่วนที่จําเป็นต้องใช้งาน (เช่นถ้าในการทํางานคร้ังน้ันไม่มี
การเรียกใช้ฟังก์ช่ัน func1 เลยก็ไม่จําเป็นต้องแปลภาษา IL ในส่วนของฟังก์ช่ัน func1 ไปเป็น
ภาษาเครื่อง) หลังจากน้ันเมื่อจําเป็นต้องใช้ส่วนใดเพ่ิมเติมก็จะคอมไพล์เพ่ิมเฉพาะส่วนน้ัน และจะไม่
คอมไพล์ส่วนที่เคยถูกคอมไพล์ไปแล้ว 
 8. มีภาษา C# ที่มีไวยากรณ์และโครงสร้างของภาษาคล้ายกับภาษา java มากทําให้ผู้ที่
เขียน java มาก่อนสามารถเปลี่ยนมาใช้สภาพแวดล้อมของ .NET Framework ได้ทันที ไมโครซอฟต์
บอกว่า C# เป็นภาษาที่นําข้อดีของ VB, Delphi, Java, C++ มารวมเข้าด้วยกัน โดยไมโครซอฟต์ได้
นาย Anders Hejlsberg ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ Turbo Pascal และ Delphi ของบริษัท Borland (หรือ 
Inprise ในปัจจุบัน) มาเป็นผู้ออกแบบภาษา C# ให้ (เฉลิมพล พรหมเกษ, 2548: 23-24; Augie, 2554) 
 
ตารางที่ 3 แสดงเวอร์ชันต่าง ๆ ของ .NET Framework 
 

Version 
Version 

 Number 
Release 

Date 
Visual 
Studio 

Default in Windows 

1.0 1.0.3705.0 2002-02-13 Visual Studio .NET - 

1.1 1.1.4322.573 2003-04-24 Visual Studio .NET 2003 Windows Server 2003 

2.0 2.0.50727.42 2005-11-07 Visual Studio 2005 Windows Server 2003 R2 

3.0 3.0.4506.30 2006-11-06 - 
Windows Vista, 

Windows Server 2008 

3.5 3.5.21022.8 2007-11-19 Visual Studio 2008 
Windows 7, 

Windows Server 2008 R2 

4.0 4.0.30319.1 2010-04-12 Visual Studio 2010 - 

4.5 4.5.40805 
2011-09-13 
(Developer 
Preview) 

Visual Studio 11 
Windows 8, 

Windows Server 8 

 
ที่มา:  Augie.  NET Framework คืออะไร มีที่มาและความสําคัญอย่างไร. เข้าถึงเมื่อ 5 กรกฎาคม 
2556 เข้าถึงได้จาก 23http://notebookspec.com/net-framework 



 

 
 

49 

 ภาษา C# 
 ภาษาซีชาร์ป (C# Programming Language) เป็น24ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุทํางานบน25

ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก พัฒนาโดยบริษัท 2 6ไมโครซอฟท์และมี Anders Hejlsberg เป็นหัวหน้าโครงการ 
โดยมีรากฐานมาจาก28ภาษาซีพลัสพลัส (C++) และภาษาอ่ืน ๆ (โดยเฉพาะ29ภาษาเดลไฟและ30จาวา) โดย
ปัจจุบันภาษาซีซาร์ปเป็นภาษามาตรฐานรองรับโดย ECMA และ ISO (ภาษาซีชาร์ป วิกิพีเดีย, 2556) 
 Visual C# หรือ VC# เป็นชุดเคร่ืองมือในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันด้วยภาษา C# โดยมี
การปรับปรุงแก้ไขมาแล้วหลายเวอร์ชันต้ังแต่ปี ค.ศ.2002, 2003, 2005, 2008, 2010 และ 2012 
ตามลําดับ โดยในแต่ละเวอร์ชันก็ได้มีการเพ่ิมเติมความสามารถและเคร่ืองมือที่จะช่วยอํานวยความ
สะดวกในการเขียนโปรแกรมเข้ามาเรื่อย ๆ และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือการปรับปรุงรูปแบบ
วิธีการเขียนโปรแกรมให้ง่ายและสะดวกสบายย่ิงกว่าเดิม ดังน้ันแม้เราจะเพ่ิงเริ่มต้นศึกษาการเขียน
โปรแกรม ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว (บัญชา ปะสีละเตสัง, 2552: 17) 
 

 

  
 
ภาพที่ 23 โปรแกรม Microsoft Visual C# 2010 มีหลายระดับต้ังแต่ Express, Ultimate, 

Premium และ Professional  
 
 C# เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟต์ โดยใช้รากฐานของภาษา C 
และ C++ เป็นหลัก ดังน้ันรูปแบบโครงสร้างทางภาษาของ C# จึงคล้ายกับภาษา C และ C++ แต่ได้
ลดความซับซ้อนลง นอกจากน้ีก็ยังได้แก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องหลายประการที่มีอยู่ใน C++ ให้
หมดไป จึงทําให้ภาษา C# น้ันกลายเป็นภาษาที่เรียนรู้ได้ง่ายและสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Anders_Hejlsberg&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ECMA&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/ISO�
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 เน่ืองจาก C# น้ันเกิดข้ึนมาพร้อมกับเทคโนโลยีดอทเน็ท (.NET) ดังน้ันการทํางานของ 
C# จึงขึ้นกับดอทเน็ท เฟรมเวิร์ค (.NET Framework) เป็นหลัก โดยมีชุดเคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา
แอพพลิเคช่ันด้วยภาษา C# เรียกว่า Visual C# ซึ่งสามารถใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันทั่ว ๆ ไปใน
ระดับเดียวกับ Visual Basic เพ่ือให้โปรแกรมเมอร์ที่คุ้นเคยกับรูปแบบโครงสร้างในแบบภาษา C และ 
C++ สามารถเลือกใช้ VC# แทน VB ได้ 
 ในปัจจุบันภาษา C# กําลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
โปรแกรมเมอร์ที่เคยเขียนด้วยภาษาอ่ืน ๆ เช่น C++ , Java , Delphi หรือแม้กระทั่งผู้ที่เคยใช้ VB มา
ก่อนก็ตาม ต่างก็หันมาใช้ C# กันมากขึ้น เพราะโครงสร้างของ C# น้ัน สั้น , กระชับ และเข้าใจได้ง่าย
กว่า ซึ่งไม่เพียงแต่จะใช้สร้างแอพพลิเคช่ันบน Windows เท่าน้ัน แต่ยังสามารถสร้างแอพพลิเคช่ันอ่ืน 
ๆ ได้อีกหลากหลาย เช่น Web Application (ASP.NET) , Smart Devices , WPF , Silverlight 
เป็นต้น 
 เทคโนโลยี ASP.NET 
 เอเอสพีดอตเน็ต (ASP.NET) คือเทคโนโลยีสําหรับพัฒนาเว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชัน และ
เว็บเซอร์วิส ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ .NET Framework พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ 
 ASP.NET เป็นรุ่นถัดจาก Active Server Pages (ASP) แม้ว่า ASP.NET น้ันจะใช้ช่ือเดิม
จาก ASP แต่ทั้งสองเทคโนโลยีน้ันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยไมโครซอฟท์น้ันได้สร้าง ASP.NET 
ขึ้นมาใหม่หมดบนฐานจากCommon Language Runtime (CLR) ซึ่งทําให้ผู้พัฒนาสามารถเลือกใช้
ภาษาใดก็ได้ที่รองรับโดย .NET Framework เช่น C# และVB.NET เป็นต้น ปัจจุบันรุ่นล่าสุดคือ 
ASP.NET 2.0 ซึ่งรวมอยู่ใน .NET Framework 2.0. และ .NET Framework 3.0. 
 ASP.NET 1.0 ได้ออกมาในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) พร้อมกับ Visual 
Studio .NET 2002 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 ASP.NET 1.1 น้ันได้ออกมาพร้อมกับ Visual 
Studio .NET 2003 และในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ASP.NET 2.0 ได้ออกมาพร้อมกับ 
Visual Studio 2005 และ SQL Server 2005. (เอเอสพีดอตเน็ต วิกิพีเดีย, 2556) 
 รูปแบบไฟล์ ASPX 
 ASPX เป็นช่ือรูปแบบไฟล์ของหน้าแบบฟอร์ม ASP.NET โดยท่ัวไปแล้วในไฟล์จะมีรหัส
แบบ HTML หรือ XHTML ซึ่งใช้กํากับรูปแบบฟอร์ม หรือ เน้ือหาในหน้าเว็บ และในส่วนของโค้ดน้ัน 
อาจจะอยู่ในหน้าเดียวกันในแท็ค (Tag) หรือ บล็อก <% -- รหัสที่ใช้ -- %> (โดยในกรณีน้ีจะคล้าย
กับเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บ อย่าง PHP และ JSP) หรือแยกอยู่ในหน้าโค้ดออกมาต่างหาก (Code 
behind) ASP.NET รองรับการเขียนโค้ดในบรรทัดเดียวกันทั้งหมดในไฟล์ ASPX แต่วิธีน้ีน้ันเป็นวิธีที่
ไม่แนะนํา (เอเอสพีดอตเน็ต วิกิพีเดีย, 2556) 
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 ASP.NET กับ คุณสมบัติพิเศษ และ ข้อดี 
 1. ใช้ ภาษา ใด ๆ ในการเขียน scriptก็ได้ จากเดิมที่สามารถใช้ได้เฉพาะ ภาษา ที่เป็น 
script ของ VBScript และ JScript แต่ใน ASP.NET เราสามารถที่จะใช้ ภาษา ที่มีรูปแบบของ ภาษา 
เต็ม ๆ ซึ่ง ในเบ้ืองต้น มี3 ภาษา คือ C#, VB.NET และ JScript.Net ที่ออกมาเป็น มาตรฐาน แต่ใน
อนาคต Microsoft มีแผนที่จะเพ่ิม ตัวแปลภาษา ให้ครบ ทุกภาษา 
 2. มีความยืดหยุ่นใน การเขียนโปรแกรม มากขึ้น โดยที่เราสามารถใช้ ภาษาในการเขียน 
ASP.NET ได้มากกว่า 1 ภาษาภายในไฟล์เดียวกัน ทําให้สามารถเลือกรูปแบบของภาษาที่ง่ายที่สุดต่อ
การเขียน ในแต่ละส่วนได้ 
 3. ลักษณะ การแปลภาษา และ นามสกุล ไฟล์เปลี่ยนไป ใน ASP เวอร์ช่ันก่อน ๆ มี
ลักษณะ การแปลภาษา เป็นแบบ อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter) คือการจะทําคําสั่งใดค่อยแปลคําสั่ง
น้ัน แต่ในเวอร์ช่ัน .NET น้ีจะมี ลักษณะเป็น คอมไพเลอร์ (Compiler) คือการแปลคําสั่งรวมทั้ง 
โปรแกรม นอกจากน้ี นามสกุล ของไฟล์ก็มี การเปลี่ยนแปลง จากเดิมที่ใช้นามสกุลไฟล์เป็น " *.asp" 
เป็น "*.aspx" 
 4. รูปแบบและการใช้งาน component ที่ง่ายขึ้น รูปแบบของ component จะเน้นไป
ที่ XML มากที่สุด และที่สําคัญคือการใช้งาน component ใน ASP.NET น้ันเราสามารถอัพโหลด
ไฟล์ไปไว้ใน Directory ที่ผู้ดูแล server (Admin) กําหนดหลังจากน้ัน Component จะติดต้ังตัวเอง
โดย อัตโนมัติ ลดปัญหาที่เกิดจาก ASP เวอร์ช่ันก่อน ๆ ได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากใน ASP เวอร์ช่ันก่อน
น้ัน การติดต้ัง Component กระทําได้เพียงผู้ดูแล server เพียงคดเดียวเท่าน้ัน ทําให้เวลาต้องการใช้
คอม Component ต่าง ๆ ที่ server ไม่มี จึงเป็นเรื่องที่ลําบาก 
 5. มี Libraryให้เลือกใช้ได้มากขึ้น ใน ASP เวอร์ช่ันก่อน ๆ น้ัน Application บางอย่าง
สร้างได้ไม่สะดวกนัก ต้องอาศัย component ต่าง ๆ มากมาย แต่ใน ASP.NET น้ันได้เพ่ิม Libraryใน
ส่วนเหล่าน้ีให้กลายเป็น พ้ืนฐาน ของการใช้งาน 
 6. มี คอนโทรล ทําให้การใช้งานในบางสิ่งง่ายข้ึน เป็นส่วนพิเศษ ที่เพ่ิมเติมมาจาก ASP 
รุ่นก่อน ๆ ที่ไม่มีส่วนที่เรียกว่า คอนโทรล ซึ่งคอนโทรลน้ีจะช่วยให้เราสามารถ สร้างเว็บไซท์ ได้อย่าง
ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงไม่ต้องกังวลว่า browser รุ่นน้ันรุ่นน้ีจะรองรับกับ ภาษา ที่เราเขียน
หรือไม่ 
 7. สามารถเรียกขอข้อมูลจาก server ได้ ใน ASP เวอร์ช่ันก่อน ๆ server สามารถเรียก
ขอข้อมูลได้จาก เคร่ืองผู้ใช้ เท่าน้ันแต่ใน ASP.NET เครื่อง server สามารถเรียกขอข้อมูลจากเคร่ือง 
server ด้วยกันได้ 
 8. ไม่ต้องต่อ Hardware เน่ืองจากเป็นระบบใน .NET Framework ดังน้ันจึงมีคุณสมบัติ
ของ Common Language Runtime (CLR) ทําให้มี การคอมไพล์ โปรแกรม เป็น ภาษามาตรฐาน ที่
เรียกว่า IL ก่อน ดังน้ันไม่ว่าคุณจะเล่นเคร่ือง ปาล์ม หรือ โน้ตบุ๊ก PDA ก็ไม่เกิดปัญหา 
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 9. ง่ายต่อการหา ข้อผิดพลาด ใน การเขียนโปรแกรม หากเป็น ASP รุ่นก่อนเวลาเกิด
ความผิดพลาด (error) เคร่ืองจะบอกแค่ว่าเป็น ความผิดพลาด ชนิดใดบรรทัดไหน แต่ใน ASP.NET น้ี
เคร่ืองจะแสดงรายละเอียดที่มากข้ึน พร้อมแนวทางแก้ไข 
 10. มีการตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ภายในเว็บเพจ มีการตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ต้ังแต่โหลดหน้าเว็บเพจ ไปจนถึงปิดหน้าเว็บเพจลง ทําให้เราสามารถ เขียนโปรแกรม กําหนด
เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น 
 11. แยกส่วนที่เป็น HTML กับ ASP ออกมาอย่างชัดเจน ในเวอร์ช่ัน ก่อน ๆ ส่วนที่เป็น 
HTML กับ ASP จะเขียนปนกันไปมา แต่ใน เวอร์ช่ัน น้ีจะแยกส่วนกันอย่างชัดเจนว่าส่วนไหนเป็น 
HTML และส่วนไหนเป็น ASP (http://netregis.com ความรู้เกี่ยวกับ ASP.NET Web2.0 และ 
Web Service, 2556) 
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บทที่ 3 
 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 

 การพัฒนาระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลวัสดุก่อสร้าง (Construction Material Storing 

& Searching) สร้างขึ้นเพ่ือที่จะพัฒนาระบบการค้นหาข้อมูลวัสดุก่อสร้าง โดยนํามาใช้ในขั้นตอนการ

ออกแบบของสถาปนิกและผู้ออกแบบให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น รวมถึงการจัดเก็บฐานข้อมูลของวัสดุ

ก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลของวัสดุก่อสร้างแต่ละย่ีห้อน้ันจะมีการให้ข้อมูลที่แตกต่างกัน ทําให้เกิด

ความยุ่งยากที่จะทําการเปรียบเทียบสินค้าชนิดเดียวกัน โดยจะทําการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลให้อยู่

ในมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผู้ทําการจัดเก็บข้อมูลของวัสดุก่อสร้างน้ัน จะทําโดยบริษัท ผู้ผลิตสินค้า หรือ

ตัวแทนจําหน่ายสินค้า ทําให้เป็นการลดภาระของผู้ดูแลระบบ โดยมีมาตรฐานของสินค้าเป็นเคร่ืองมือ

ที่ช่วยคัดกรองคุณภาพของสินค้าที่จะเข้ามาอยู่ในระบบ 

 การพัฒนาระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลวัสดุก่อสร้างจึงเกิดข้ึน เพ่ือเป็นระบบกลางใน

การสืบค้นข้อมูลวัสดุก่อสร้างที่ตรงกับความต้องการของสถาปนิกและผู้ออกแบบ ให้มีความสะดวก

รวดเร็วมากย่ิงขึ้น รวมทั้งยังได้ข้อมูลที่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

การศึกษาและวิเคราะห์ระบบ 

 การศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น  ได้ทําการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นเพ่ือใช้ในการออกแบบระบบ 

ดังน้ี 

 1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาด้านการค้นหาวัสดุก่อสร้างของสถาปนิกและผู้ออกแบบ

งานด้านสถาปัตยกรรมของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

  ผู้ พัฒนาได้ทําการศึกษารูปแบบของการค้นหาวัสดุก่อสร้างของสถาปนิกและ

ผู้ออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมโดยทําการสํารวจด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามกับ

สถาปนิกและผู้ออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จํานวน 

10 คน จากจํานวนสถาปนิกที่ทํางานด้านงานออกแบบภายในสํานักงาน จํานวน 10 คน เพ่ือให้ทราบ

ถึงความต้องการในการหาข้อมูลวัสดุก่อสร้าง และใช้เป็นข้อมูลในการแบ่งหมวดหมู่วัสดุก่อสร้างของ

ระบบ 
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 2. การแบ่งหมวดหมู่ของวัสดุก่อสร้างตาม องค์ประกอบอาคาร (Building element) 
โดยได้ทําการแบ่งหมวดตามข้ันตอนการออกแบบอาคาร โดยอ้างอิงมาจากโปรแกรมประเภท BIM 
(Building Information Modeling) เนื่องจากในอนาคตได้มีการจัดซื้อโปรแกรมดังกล่าวมาใช้ใน
หน่วยงาน ทําให้การแบ่งหมวดตามองค์ประกอบอาคาร สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. ศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้างแต่ละชนิด โดยข้อมูลของวัสดุก่อสร้างจะประกอบด้วย
ข้อมูลหลัก ๆ 2 ชนิด ดังต่อไปนี้ 
  ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ช่ือสินค้า, รูปภาพของสินค้า, รหัสสินค้า, มาตรฐานสินค้า เป็นต้น 
  ข้อมูลทางด้านเทคนิค ซึ่งข้อมูลทางด้านเทคนิคน้ัน วัสดุก่อสร้างชนิดเดียวกันน้ันจะมี
ข้อมูลทางด้านเทคนิคที่เหมือนกัน เช่น ความหนา  ขนาด  รูปแบบของผลิตภัณฑ์  การนําไปใช้งาน 
เป็นต้น ซึ่งจะแสดงถึงความสําคัญและคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างชนิดนั้น  เพ่ือนํามาเปรียบ
ประกอบการตัดสินใจ 
 4. ศึกษาถึงคําค้นหาเฉพาะที่สําคัญของวัสดุก่อสร้างในแต่ละหมวด โดยทําการศึกษาถึง
คําที่ผู้ออกแบบนึกถึง ในเรื่องคุณสมบัติหลักที่ต้องการของสินค้าวัสดุก่อสร้างในหมวดน้ัน ๆ โดยการ
ตอบแบบสอบถาม 
 5. ศึกษาและออกแบบฐานข้อมูลของระบบ เพ่ือรองรับฐานข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง 
  ผู้พัฒนาได้ออกแบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของวัสดุก่อสร้างที่แตกต่าง
กัน โดยจะทําการออกแบบให้สามารถจัดเก็บข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และยังต้องสามารถ
รองรับการเพ่ิมขึ้นของประเภท หรือคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างในอนาคต 
 6. ศึกษาและออกแบบเว็บสําหรับการค้นหาและจัดเก็บข้อมูลวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วย
ส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 
  ส่วนของการค้นหารายการวัสดุก่อสร้าง 
  ส่วนของการจัดเก็บข้อมูลวัสดุก่อสร้าง 
 การศึกษาเคร่ืองมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ดังน้ี 
 1. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล SQLite Studio เป็นซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพในด้าน
การจัดการฐานข้อมูล ขนาดเล็ก  มีการทํางานเร็วและง่ายต่อการใช้งาน สามารถเรียกใช้ SQLite ได้
เลยโดยไม่จําเป็นต้องติดต้ังอะไรเพ่ิมเติม ข้อมูลของวัสดุก่อสร้างที่ทําการเก็บในฐานข้อมูลน้ันมีเพียง
ตัวอักษรทําให้ข้อมูลมีขนาดไม่ใหญ่มาก อีกทั้งการใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์ ก็มีปริมาณไม่มาก SQLite 
จึงเหมาะสมที่จะนํามาใช้ ผู้พัฒนาได้ศึกษาวิธีการสร้างฐานข้อมูล การเพ่ิม, ลบ, แก้ไของค์ประกอบ
ต่าง ๆ ในฐานข้อมูล 
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 2. ภาษา SQL เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการข้อมูลของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยได้ศึกษา 
วิธีการสร้างฐานข้อมูล การสร้างตาราง การบันทึกข้อมูลในตาราง การเช่ือมโยงตารางและการเรียก
ข้อมูลจากตารางแบบมีเง่ือนไข การแก้ไขข้อมูลในตาราง และ การลบข้อมูลภายในตาราง 
 3. Microsoft .NET และ.NET Framework เป็นโปรแกรมที่ทําให้การสร้างโปรแกรม ที่
ทํางานทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบจัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูล และระบบ Distributed 
System ได้ง่ายขึ้น 
 4. ภาษาโปรแกรม C# เป็นภาษาที่ทํางานบน.NET Framework และทํางานในลักษณะ
ของ Object oriented ได้อย่างสมบูรณ์ สามารถนําไปใช้สําหรับสร้างแอพพลิเคช่ันทั้งในระบบ 
Windows Form และในรูปแบบ Web Application 
 สรุปข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 
 1. ปัญหาในการค้นหาวัสดุก่อสร้างจากเว็บ Search Engine จากการสอบถามสถาปนิก
และผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม ภายในสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  จํานวน 10 คน  
ถึงปัญหาของผู้ออกแบบที่ใช้ Search Engine ในการค้นหาข้อมูลวัสดุก่อสร้าง ทําให้ทราบถึงปัญหา
ต่าง ๆ ดังน้ี 
  1.1 ข้อมูลในเว็บไซต์ไม่เพียงพอกับความต้องการ  คิดเป็นร้อยละ  70 
  1.2 เว็บไซต์จัดหมวดหมู่ของวัสดุไม่ตรงตามความต้องการ คิดเป็นร้อยละ 50 
  1.3 ข้อมูลในเว็บไซต์ล้าหลัง คิดเป็นร้อยละ 50 
  1.4 หาวัสดุก่อสร้างที่ต้องการไม่เจอ  คิดเป็นร้อยละ 30 
  1.5 มีข้อมูลเฉพาะเว็บไซต์บริษัทสินค้ารายใหญ่ และเป็นที่นิยม คิดเป็นร้อยละ 10 
 2. ข้อมูลจาการค้นหาที่ผู้ออกแบบต้องการ 
  จากการสอบถามสถาปนิกและผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม ภายในสํานักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  จํานวน 10 คน  ทําให้ทราบถึงความต้องการของผู้ออกแบบว่า
ต้องการข้อมูลด้านในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
  2.1 ย่ีห้อของสินค้า คิดเป็นร้อยละ 70 
  2.2 ภาพแสดงรายละเอียดของสินค้า คิดเป็นร้อยละ 70 
  2.3 มาตรฐานต่าง ๆ ของสินค้า  เช่น  มอก., ASTM, AISI เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 60 
  2.4 การรับประกันสินค้าหรือบริการหลังการขาย คิดเป็นร้อยละ 60 
  2.5 ผลกระทบของวัสดุอุปกรณ์ต่อสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 50 
  2.6 ราคาของสินค้า คิดเป็นร้อยละ 30 
  2.7 บริษัทผู้ผลิตสินค้า คิดเป็นร้อยละ 20 
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 สรุปข้อมูลที่ได้มาจากการทําแบบสอบถามที่ทําการสอบถามสถาปนิกและผู้ออกแบบงาน
สถาปัตยกรรม ทําให้ทราบได้ว่า ปัญหาหลักของการค้นหาข้อมูลวัสดุก่อสร้างจากเว็บ Search 
Engine มีข้อมูลไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ซึ่งข้อมูลทั่วไปที่ผู้ออกแบบต้องการทราบคือ ย่ีห้อของ
สินค้า, ภาพแสดงรายละเอียดของสินค้า, มาตรฐานของสินค้า, การรับประกันสินค้าหรือบริการหลัง
การขาย, ผลกระทบของวัสดุอุปกรณ์ต่อสิ่งแวดล้อม, ราคาของสินค้า และบริษัทผู้ผลิตสินค้า 
ตามลําดับ ในส่วนข้อมูลทางด้านเทคนิคนั้น  ความต้องการของผู้ออกแบบจะแตกต่างกันไปแต่ละ
หมวดหมู่ของวัสดุก่อสร้าง  ซึ่งข้อมูลของวัสดุก่อสร้างแต่ละหมวดหมู่ที่ต้องการทราบ จะได้จาก
คุณสมบัติของวัสดุที่ผู้ออกแบบได้ตอบคําถาม ของวัสดุในแต่ละหมวด  และจะนํามาเป็นคําค้นหาที่จะ
ใส่ไว้ในการระบบค้นหาต่อไป 
 
การแบ่งหมวดหมู่วัสดุก่อสร้างภายในระบบ 
 การแบ่งหมวดหมู่วัสดุก่อสร้างภายในระบบนั้น  จะทําการแบ่งหมวดหลักเป็น 8 หมวด 
ตาม องค์ประกอบอาคาร (Building element) โดยได้ทําการแบ่งหมวดตามข้ันตอนการออกแบบ
อาคาร โดยอ้างอิงมาจากโปรแกรมประเภท BIM (Building Information Modeling) โดยมีหมู่ย่อย 
และประเภทต่าง ๆ ดังน้ี 
 หมวดพ้ืน  แบ่งเป็นหมู่ย่อยได้ 4 หมู่ ประกอบด้วย 
 1. วัสดุแผ่นปูบนตง แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ แผ่นเรียบ, ไม้แปรรูป, ไม้สังเคราะห์ 
และ ไม้อัด ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  1.1 ทนความร้อน / ไม่ติดไฟ 
  1.2 ทนความช้ืน / กันนํ้า 
  1.3 ความหนาของแผ่น 
  1.4 ขนาดของแผ่น 
  1.5 ระยะห่างของตงที่ใช้ในการปู 
 2. แผ่นพ้ืนสําเร็จรูป แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ แบบท้องเรียบ (Plank), แบบกลวง 
(Hollow Core) และ แบบท้องลอน ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  2.1 ความหนาของแผ่นพ้ืน 
  2.2 การรับนํ้าหนักของแผ่นพ้ืน 
 3. วัสดุกรุผิวพ้ืน แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ ปาร์เก้ไม้จริง, ไม้สังเคราะห์/ลามิเนต, 
กระเบ้ืองแกรนิตโต้, กระเบ้ืองเซรามิก, กระเบ้ืองดินเผา, กระเบ้ืองยาง, หินธรรมชาติ, หินสังเคราะห์, 
แผ่นหินขัดสําเร็จรูป และ พรม ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
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  3.1 พ้ืนผิวมันวาว 
  3.2 พ้ืนผิวไม่ลื่น 
  3.3 วัสดุ / พ้ืนผิวเลียนแบบธรรมชาติ 
 4. ผิวพ้ืน ค.ส.ล. / สีและเคมีภัณฑ์ทาพ้ืน แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ สีฝุ่นผสมซีเมนต์, 
คอนกรีตพิมพ์ลาย, อีพ๊อกซี่/พีวีซี/ไวนิล และ หินล้าง/กรวดล้าง/ทรายล้าง ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุ
คุณสมบัติของวัสดุ  ดังนี้ 
  4.1 ทนการขูดขีด / รับนํ้าหนักสูง 
  4.2 ทนสารเคมี / การกัดกร่อน 
  4.3 ระยะเวลาการใช้งาน / การประกันสินค้า 
 หมวดผนัง แบ่งเป็นหมู่ย่อยได้ 10 หมู่ ประกอบด้วย 
 1. วัสดุก่อ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ อิฐมอญ, อิฐมวลเบา, อิฐทนไฟ, อิฐลวดลาย/อิฐ
ตกแต่ง, อิฐ/บล็อกช่องลม, บล็อกแก้ว, คอนกรีตบล็อก และ บล็อกประสาน ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุ
คุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  1.1 ทําผนังกันความร้อน 
  1.2 ทําผนังตกแต่ง / โชว์แนว 
  1.3 ความกว้างของอิฐ 
 2. วัสดุฉาบผิว แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ ปูนฉาบทั่วไป, ปูนฉาบสําเร็จรูป, ปูนฉาบสี, 
ปูนฉาบอิฐมวลเบา, ปูนฉาบคอนกรีตเปลือย และ เคมีภัณฑ์ฉาบผิว ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของ
วัสดุ ดังน้ี 
  2.1 สําหรับฉาบโดยไม่ต้องทาสีทับ 
  2.2 สําหรับฉาบ Texture 
  2.3 สําหรับฉาบบาง (Skim Coat) 
 3. วัสดุแผ่นกรุผนังบนโครงเคร่า แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ แผ่นเรียบ, ไม้แปรรูป, ไม้
สังเคราะห์ และไม้อัด ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  3.1 ป้องกันความร้อน 
  3.2 ป้องกันเสียง หรือลดเสียงสะท้อน 
  3.3 ทนความช้ืน หรือกันนํ้า 
  3.4 ความหนาของวัสดุ 
 4. วัสดุบุผิวผนัง แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ กระเบ้ืองแกรนิตโต้, กระเบ้ืองเซรามิก, 
กระเบ้ืองดินเผา, กระเบ้ืองแก้ว/โมเสก, หินธรรมชาติ, หินสังเคราะห์ และวอลเปเปอร์ ซึ่งมีคําค้นหาที่
ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
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  4.1 ผิวมัน 
  4.2 ผิวด้าน 
  4.3 วัสดุ / พ้ืนผิวเลียนแบบธรรมชาติ 
 5. สีและเคมีภัณฑ์ทาผนัง แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ นํ้ายารองพ้ืน, สีทาอาคาร, สีงาน
ไม้และ สีงานเหล็ก / คอนกรีต / อุตสาหกรรม ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  5.1 สีป้องกันความร้อน 
  5.2 สีป้องกันเช้ือรา 
  5.3 สีเช็ดล้างได้ 
  5.4 สีระบายความช้ืนได้ 
  5.5 สีปลอดสารพิษ 
  5.6 สีทนต่อสภาพอากาศรุนแรง 
  5.7 สีทนไอทะเล 
  5.8 สีทนสารเคมี / ทนการกัดกร่อน 
 6. ฉนวนป้องกันความร้อน / เสียง / ป้องกันหรือดูดซับเสียง แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ 
แบบม้วน, แบบแผ่น และแบบฉีดพ่น ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  6.1 ไม่ลามไฟ 
  6.2 ทนความช้ืน 
  6.3 ความหนาของฉนวน 
 7. คิ้วและบัว แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ ไม้จริง, ไม้สังเคราะห์, หินธรรมชาติ, หิน
สังเคราะห์, หินล้าง/กรวดล้าง/ทรายล้าง, สเตนเลส, อลูมิเนียม และพีวีซี/ไวนิล ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุ
คุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  7.1 วัสดุ / พ้ืนผิวเลียนแบบธรรมชาติ 
  7.2 ขนาดของคิ้วและบัว 
 8. ผนังสําเร็จรูป แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ ผนังเหล็ก, ผนังลามิเนต/เมลามีน 
และ ผนังพีวีซี/ไวนิล ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  8.1 ทนความร้อน หรือกันไฟ 
  8.2 ใช้ภายในห้องนํ้า หรือทนความช้ืน 
  8.3 ป้องกันเสียง หรือลดเสียงสะท้อน 
  8.4 ความหนาของผนัง 
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 9. รั้ว/แผงบังแดด/แผงบังตา/แผงระบายอากาศ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ ไม้จริง, ไม้
สังเคราะห์, เหล็ก, อัลลอย, สเตนเลส, คอนกรีต, อลูมิเนียม และไวนิล/พีวีซี  ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุ
คุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  9.1 วัสดุเลียนแบบธรรมชาติ 
  9.2 วัสดุหุ้มผนัง (Cladding) แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ อลูมิเนียม คอมโพสิท 
(Aluminum Composite), คอปเปอร์ คอมโพสิท (Copper Composite), สเตนเลส สตีลคอมโพสิท 
(Stainless Steel Composite), ไทเทเนียม คอมโพสิท (Titanium Composite) และ ซิงค์ คอมโพ
สิท (Zinc Composite) ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
   9.2.1 ทนความร้อน / กันไฟ 
   9.2.2 ทนสภาพแวดล้อมที่มีการผุกร่อนสูง 
   9.2.3 ความหนาของแผ่น 
 หมวดฝ้าเพดาน แบ่งเป็นหมู่ย่อยได้ 5 หมู่ ประกอบด้วย 
 1. ฝ้ายึดกับโครงเคร่าทั่วไป แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ ไม้จริง, ไม้สังเคราะห์, ไม้อัด, ยิป
ซั่มบอร์ด, ไฟเบอร์ซีเมนต์, กระเบ้ืองแผ่นเรียบ และ ไวนิล/พีวีซี ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ 
ดังน้ี 
  1.1 ทนความร้อน / กันไฟ 
  1.2 ป้องกันเสียง / ลดเสียงสะท้อน 
  1.3 ทนความช้ืน 
  1.4 ดัดโค้งได้ 
  1.5 ระบายอากาศได้ 
  1.6 สําหรับฉาบเรียบ 
 2. ฝ้าวางบนโครงเคร่า ที-บาร์ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ ยิปซั่มบอร์ด, ไฟเบอร์ซีเมนต์ 
และพีวีซี/ไวนิล ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  2.1 ทนความร้อน / กันไฟ 
  2.2 ป้องกันเสียง / ลดเสียงสะท้อน 
  2.3 ทนความช้ืน 
  2.4 ระบายอากาศได้ 
 3. ฝ้าระบบโครงเคร่าเฉพาะ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ อลูมิเนียม, เหล็ก และ พีวีซี/ไว
นิล ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  3.1 ทนความร้อน / กันไฟ 
  3.2 ป้องกันเสียง / ลดเสียงสะท้อน 
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  3.3 ทนความช้ืน 
  3.4 ระบายอากาศได้ 
 4. ฉนวนป้องกันความร้อน / เสียง / ป้องกันหรือดูดซับเสียง แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ 
แบบม้วน, แบบแผ่น และแบบฉีดพ่น ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  4.1 ไม่ลามไฟ 
  4.2 ทนความช้ืน 
  4.3 ความหนาของฉนวน 
 5. มอบ / บัว แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ ไม้จริง, ไม้สังเคราะห์, ยิปซั่ม, พีวีซี/พียู/ไวนิล, 
โฟม และ อลูมิเนียม ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  5.1 วัสดุ / พ้ืนผิวเลียนแบบธรรมชาติ 
  5.2 ขนาดของคิ้วและบัว 
 หมวดประตู / หน้าต่าง แบ่งเป็นหมู่ย่อยได้ 3 หมู่ ประกอบด้วย 
 1. วงกบ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ ไม้จริง, ไม้สังเคราะห์/ไฟเบอร์กลาส, เหล็ก, 
อลูมิเนียม, สเตนเลส และพีวีซี/ยูพีวีซี/ไวนิล ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  1.1 ทนความร้อน / กันไฟ 
  1.2 ทนความช้ืน 
 2. บานประตู / หน้าต่าง แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ ไม้จริง, ไม้สังเคราะห์/ไฟเบอร์
กลาส, ไม้อัด, เหล็ก, อลูมิเนียม, สเตนเลส และ พีวีซี/ยูพีวีซี/ไวนิล ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของ
วัสดุ ดังน้ี 
  2.1 ใช้สําหรับภายนอก 
  2.2 ใช้สําหรับภายใน 
  2.3 ทนความร้อน / กันไฟ 
  2.4 ป้องกันเสียง 
  2.5 ทนความช้ืน 
 3. อุปกรณ์ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ มือจับประตู, อุปกรณ์ล็อคและอุปกรณ์นิรภัย, 
บานพับ, โช๊คอัพ, อุปกรณ์บานเลื่อนและบานเฟ๊ียม, อุปกรณ์หน้าต่าง, อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์บาน
กระจก  ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  3.1 ทําจากสเตนเลส 
  3.2 ทําจากอลูมิเนียม 
  3.3 ทําจากทองเหลือง 
  3.4 ทําจากทองแดง / ทองแดงรมดํา 



 

 
 

61 

  3.5 ทําจากพลาสติก / พีวีซี / ยูพีวีซี / ไวนิล 
  3.6 ระบบดิจิทัล 
 หมวดบันไดและราวกันตก แบ่งเป็นหมู่ย่อยได้ 4 หมู่ ประกอบด้วย 
 1. ขั้นบันได แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ ไม้จริง, ไม้สังเคราะห์ และโลหะ  
 2. ราวบันได / ราวกันตก แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ ไม้จริง, ไม้สังเคราะห์/ไฟเบอร์
กลาส, เหล็ก, เซรามิก, คอนกรีต, อลูมิเนียม, สเตนเลส และพีวีซี/ยูพีวีซี/ไวนิล  ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุ
คุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  2.1 ราวกันตกสําเร็จรูป 
 3. จมูกบันได แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ สเตนเลส, อลูมิเนียม, ทองเหลือง, พีวีซี และ
แกรนิตโต้/เซรามิก/ดินเผา ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  3.1 ชนิดมีแถบกันลื่น 
 4. บันไดสําเร็จรูป แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ ไม้สังเคราะห์, โลหะ และพีวีซี / ยูพีวีซี /
ไวนิล 
 หมวดหลังคา แบ่งเป็นหมู่ย่อยได้ 5 หมู่ ประกอบด้วย 
 1. โครงหลังคาสําเร็จรูป ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  1.1 ระยะเวลาในการติดต้ัง 
  1.2 ระยะเวลาในการรับประกัน 
 2. วัสดุมุงหลังคา แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ กระเบ้ืองโมเนีย(คอนกรีต), กระเบ้ืองลอน
(ไฟเบอร์ซีเมนต์), กระเบ้ืองซีเมนต์, กระเบ้ืองดินเผา, กระเบ้ืองเซรามิก, เมทัลชีท, พีวีซี/ยูพีวีซี, โพลิ
คาร์บอร์เนต, ชิงเก้ิลรูป (ยางมะตอย), ไม้ / ปีกไม้ (Cedar), สังกะสี และผ้าใบ ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุ
คุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  2.1 ลอนแบบเรียบ 
  2.2 มุงลาดเอียงได้น้อยสุด 
  2.3 มุงลาดเอียงได้มากสุด 
  2.4 กระเบ้ืองขนาดใหญ่ 
  2.5 นํ้าหนักกระเบ้ือง 
  2.6 กระเบ้ืองแบบโบราณ 
 3. รางนํ้าฝน แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ พีวีซี/ยูพีวีซี/ไวนิล, สังกะสี, สเตนเลส, 
อลูมิเนียม ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  3.1 ไม่เป็นสนิม 



 

 
 

62 

 4. ระบบป้องกันและสะท้อนความร้อน แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ แบบม้วน / แบบ
แผ่น และ แบบฉีดพ่น ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  4.1 ความหนาของฉนวน 
  4.2 ติดต้ังบนแป 
  4.3 ติดต้ังใต้จันทัน 
 5. ระบบกันรั่วซึม แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ ระบบกันซึมหลังคากระเบื้อง, ระบบกัน
ซึมหลังคาดาดฟ้า ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  5.1 ระยะเวลาการกันซึม 
 6. หลังคาไร้โครงสร้าง ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  6.1 ระยะหลังคาแคบที่สุด 
  6.2 ระยะหลังคากว้างที่สุด 
 หมวดกระจกและระบบผนังม่านกระจก (Curtain Wall) แบ่งเป็นหมู่ย่อยได้ 5 หมู่ 
ประกอบด้วย 
 1. กระจกทั่วไป แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ กระจกใส, กระจกใสพิเศษ, กระจกเงา และ
กระจกฝ้า ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  1.1 ความหนาของกระจก 
 2. กระจกนิรภัย แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ กระจกเทมเปอร์, กระจกฮีตสเตรงค์เทน, 
กระจกลามิเนต, กระจกกันไฟ และกระจกเสริมลวด ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  2.1 ความหนาของกระจก 
 3. กระจกเพ่ือการประหยัดพลังงาน แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ กระจกสะท้อนแสง, 
กระจกแผ่รังสีตํ่า (Low-E) และกระจกฉนวนกันความร้อน ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  3.1 ความหนาของกระจก 
  3.2 ป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากภายนอก 
  3.3 ป้องกันเสียงจากภายนอก 
  3.4 ไม่ทําให้เกิดฝ้าหรือหยดนํ้า 
 4. กระจกสําหรับงานตกแต่ง แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ กระจกสี, สเตนกลาส, กระจก
พิมพ์ลาย และกระจกลวดลาย 
 5. กระจกพิเศษ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ กระจกอัจฉริยะ, กระจกกันเสียง, กระจกตัด
แสง, กระจกทําความสะอาดตัวเอง, กระจกป้องกันรังสีเอ๊ก(MED-X), กระจก Spy Mirror  และ
กระจก Profilit 
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 6. ระบบผนังม่านกระจก (Curtain Wall) แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ แบบมีเฟรม และ
แบบไม่มีเฟรม 
 หมวดห้องน้ําและห้องครัว แบ่งเป็นหมู่ย่อยได้ 13 หมู่ ประกอบด้วย 
 1. สุขภัณฑ์ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ โถแบบนั่งยอง และโถแบบนั่งราบ ซึ่งมีคําค้นหา
ที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  1.1 ท่อออกพ้ืน  
  1.2 ท่อออกผนัง  
  1.3 ราดน้ํา  
  1.4 ฟลัชวาล์ว(Flush Valve) 
  1.5 ฟลัชแท็งก์ (Flush Tank) 
  1.6 สุขภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
 2. อ่างล้างหน้า แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ แบบฝังบนเคาน์เตอร์, แบบฝังใต้เคาน์เตอร์, 
แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์, แบบวางบนเคาน์เตอร์ และแบบแขวนผนัง  ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของ
วัสดุ ดังน้ี 
  2.1 มีขาต้ัง 
  2.2 อ่างขนาดเล็ก 
  2.3 อ่างเข้ามุม 
 3. โถปัสสาวะและโถบิเด้ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ โถปัสสาวะธรรมดา, โถปัสสาวะ
อัตโนมัติ และโถบิเด้ ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  3.1 นํ้าเข้าด้านบน (Top Inlet) 
  3.2 นํ้าเข้าด้านหลัง (Back Inlet) 
  3.3 โถปัสสาวะแบบต้ังพ้ืน 
  3.4 โถปัสสาวะขนาดเล็ก 
  3.5 โถปัสสาวะเข้ามุม 
 4. อ่างอาบนํ้าและอุปกรณ์ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ อ่างอาบนํ้าลอยตัว และอ่าง
อาบนํ้าฝังบนเคาน์เตอร์ ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  4.1 อ่างอาบนํ้าขนาดใหญ่ 
  4.2 อ่างอาบนํ้ามีระบบนํ้าวน 
 5. ตู้อาบน้ําและอุปกรณ์ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ ตู้อาบนํ้าสําเร็จรูป, ฉากก้ันอาบนํ้า 
และ อุปกรณ์ตู้อาบนํ้าอ่ืน ๆ ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  5.1 ขนาดของตู้อาบนํ้า 
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  5.2 ตู้อาบนํ้าแบบบานเลื่อน 
  5.3 ตู้อาบนํ้าแบบบานเปิด 
  5.4 ฉากก้ันอาบนํ้าบานเปลือย 
 6. ก๊อกนํ้า แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ ก๊อกอ่างล้างหน้า, ก๊อกอ่างซิงค์, ก๊อกอ่างอาบนํ้า, 
ก๊อกบิเด้ และก๊อกติดผนัง ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  6.1 ก๊อกเด่ียว 
  6.2 ก๊อกผสม 
  6.3 ก๊อกอัตโนมัติ 
 7. ฝักบัวอาบนํ้า แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ ฝักบัวสายอ่อน, ฝักบัวก้านแข็ง และชุด
ผนัง/ฝักบัวอาบนํ้า ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  7.1 ฝักบัวหลายฟังก์ชัน 
  7.2 ฝักบัว Rain Shower 
  7.3 ฝักบัวติดผนัง 
 8. ฝักบัวฉีดชําระ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ สายโครเมียม และสาย PVC ซึ่งมีคําค้นหา
ที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  8.1 ฝักบัวฉีดชําระ 2 ฟังก์ชัน 
 9. อุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ ตะแกรง / รางน้ําทิ้ง, ท่อนํ้าทิ้ง 
และสายน้ําดี 
 10. อุปกรณ์ห้องนํ้าอ่ืน ๆ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ ขอแขวนผ้า/ห่วงแขวนผ้า, ที่วาง
สบู่/แก้วนํ้า/แปรงสีฟัน, ที่ใส่กระดาษชําระ, ราวแขวนผ้า/ช้ันวางผ้า, หิ้ง/ช้ันวางของ, เคร่ืองจ่ายสบู่, 
เคร่ืองฉีดสเปรย์ปรับอากาศ, เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในห้องนํ้า และอุปกรณ์ทรงตัว 
 11. วัสดุบุเคาน์เตอร์ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ หินธรรมชาติ, หินสังเคราะห์ / หิน
เทียม, ลามิเนต และสเตนเลส   
 12. อุปกรณ์ในห้องครัว แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ เตาแก๊ส, เตาไฟฟ้า, เตาอบ, เตา
ไมโครเวฟ, เคร่ืองดูดควัน 
 13. อ่างล้างจานและอุปกรณ์ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ อ่างล้างจาน และเคร่ืองป่ันเศษ
อาหาร ซึ่งมีคําค้นหาที่ระบุคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี 
  13.1 อ่างล้างจาน 1 หลุม 
  13.2 อ่างล้างจาน 2 หลุม 
  13.3 อ่างล้างจานพร้อมตู้ 
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การออกแบบระบบ 
 ภาพรวมของระบบ 
 ระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลวัสดุก่อสร้าง จะประกอบด้วยการทํางาน 2 ส่วนหลักคือ 
ส่วนของการค้นหาวัสดุก่อสร้าง (Search) และส่วนของการจัดเก็บข้อมูลวัสดุก่อสร้าง โดยจะทํางาน
ผ่าน Browser เพ่ือจะทําการค้นหาวัสดุตามหมวดหลัก (Building Element), หมวดหมู่ย่อย 
(Categories), และทําการค้นหาแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) หรือ ทําการค้นหาโดย
ประเภทหรือย่ีห้อของวัสดุ (Search by Type & Brand) หรือทําการค้นหาโดยระบุลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุ (Search by Specification) 
 เมื่อทําการค้นหาข้อมูลสินค้าที่ต้องการแล้ว Browser จะทําการแสดงข้อมูลของสินค้า 
ดังน้ี 
 1. Code หมายถึง รหัสของสินค้า 
 2. Product Name หมายถึง ช่ือของสินค้า 
 3. Detail หมายถึง รายละเอียดโดยย่อของสินค้า 
 4. Image 1, Image 2, Image 3 หมายถึง รูปแสดงภาพตัวอย่างของสินค้า 
 5. Standard หมายถึง มาตรฐานที่ใช้รับรองคุณภาพของสินค้า  
 6. Master Format Code หมายถึง เลขรหัสอ้างอิงของสินค้าในระบบ Master Format 
 7. Catalog & Installation Guide หมายถึง เอกสารเพ่ิมเติม หรือ คู่มือการติดต้ังสินค้า 
ในรูปแบบไฟล์ นามสกุล pdf 
 8. Web Link หมายถึง การเช่ือมโยงไปยังที่อยู่ของเว็บผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายของ
สินค้า 
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ภาพที่ 24 ภาพแสดงแผนผังของการค้นหาข้อมูลวัสดุก่อสร้าง 
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Search
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Pdf , Link

 
 

 
ภาพที่ 25 ภาพแสดงขั้นตอนการทํางานของการค้นหาข้อมูล (Search) 
 
 ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลวัสดุก่อสร้าง ผู้พัฒนาระบบได้ออกแบบให้รองรับการเพ่ิม
ข้อมูลโดยผู้ผลิต หรือตัวแทนจําหน่าย  โดยจะต้องผ่านการลงทะเบียนบริษัท เพ่ือเป็นข้อมูลไว้ใช้ใน
การเข้าไปกรอกข้อมูลของสินค้าวัสดุก่อสร้าง หลังจากน้ันจะสามารถเข้าสู่ระบบ (Login) เพ่ือทําการ
เพ่ิมข้อมูลวัสดุก่อสร้างหรือปรับปรุง (Update) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดยจะต้องเลือกหมวด
หลักของวัสดุ และหมู่ย่อย เพ่ือเข้าไปใส่ข้อมูลของวัสดุก่อสร้างที่กําหนดรูปแบบไว้ให้แล้ว ตามชนิด
ของวัสดุก่อสร้างน้ัน 
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ภาพที่ 26 ภาพแสดงแผนผังของการจัดเก็บข้อมูลวัสดุก่อสร้าง 
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ภาพที่ 27 ภาพแสดงขั้นตอนการทํางานของการจัดเก็บข้อมูลวัสดุก่อสร้าง 
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ภาพที่ 28 ภาพแสดงขั้นตอนการทํางานของการลงทะเบียน (Register) 
 
 การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล 
 การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลวัสดุก่อสร้างน้ัน 
ผู้พัฒนาได้ทําการจําลองข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระบบ และจากนั้นได้ทําการออกแบบฐานข้อมูล 
โดยประกอบด้วยตาราง (Table) ซึ่งได้อธิบายถึงช่ือข้อมูล (Field Name) ความหมายของข้อมูล 
(Description) ชนิดของข้อมูล (Data Type) และชนิดของคีย์ (Key Field) และในการสร้างตาราง 
จําเป็นต้องกําหนดชนิดข้อมูลให้กับช่ือข้อมูล (Field Name) ด้วย เน่ืองจากชนิดของข้อมูลที่มีอยู่
หลายชนิดเช่น INT, VARCHAR, DATETIME ฯลฯ ผู้พัฒนาจึงได้กําหนดชนิดของข้อมูลที่เหมาะสมกับ
ระบบเพ่ือให้ ระบบสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 การสร้างตารางที่ใช้เก็บข้อมูลในระบบนั้นสามารถแบ่งประเภทตารางได้เป็น 3 ประเภท คือ 
 1. ตารางเก็บข้อมูลทั่วไปของสินค้า 
 2. ตารางเก็บข้อมูลของผู้ผลิต หรือผู้จําหน่ายสินค้า 
 3. ตารางเก็บข้อมูลทางด้านเทคนิค หรือข้อมูลเฉพาะของสินค้าแต่ละประเภท 
 
ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tbProducts เป็นตารางเก็บข้อมูลทั่วไปของสินค้า 
 

ชื่อตาราง tbProducts 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Primary 

2 Product ช่ือสินค้า TEXT  

3 Building 
Element 

หมวดหลักของสินค้า VARCHAR  

4 Categories หมู่หลักของสินค้า VARCHAR  

5 VendorID ผู้ผลิต/จําหน่าย สินค้า INT Foreign 

6 Standard มาตรฐานสินค้า VARCHAR  

7 Master Format รหัสมาสเตอร์ฟอร์แมต VARCHAR  

8 Image1 รูปสินค้า 1 TEXT  

9 Image2 รูปสินค้า 2 TEXT  

10 Image3 รูปสินค้า 3 TEXT  

11 Detail รายละเอียดเบ้ืองต้นของสินค้า TEXT  

12 PDF คู่มือ หรือ แคตตาล็อก สินค้า TEXT  

 
 ในส่วนของข้อมูลผู้ผลิต หรือผู้จําหน่ายสินค้า  จะมีการจัดเก็บข้อมูลแยกเป็น 2 ตาราง 
คือ ตาราง tbVendors จะเป็นการจัดเก็บข้อมูลทั่วไปของผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่าย และตาราง 
tbMembers จะใช้จัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนเข้าเว็บเพ่ือใช้ในการเพ่ิมข้อมูล แก้ไขข้อมูล หรือลบ
ข้อมูลของสินค้า ภายในเว็บ 
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ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tbVendors เป็นตารางเก็บข้อมูลของผู้จําหน่ายสินค้า 
 

ชื่อตาราง tbVendors 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 VendorID ID INT Primary 

2 Brand ตราสินค้า VARCHAR  

3 Company ช่ือบริษัท VARCHAR  

4 Tel หมายเลขโทรศัพท์ VARCHAR  

5 Fax หมายเลขโทรสาร VARCHAR  

6 e-mail อีเมลล์ VARCHAR  

7 Website เว็บของสินค้า VARCHAR  

8 Address สถานที่ติดต่อ VARCHAR  

 
ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tbMembers 
 

ชื่อตาราง tbMembers 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 VendorID ID INT Foreign 

2 Login ช่ือที่ใช้สําหรับ Login VARCHAR Primary 

3 Password รหัสเพ่ือเข้าใช้งาน VARCHAR  

 
 ในส่วนของฐานข้อมูลทางด้านเทคนิค หรือข้อมูลเฉพาะของสินค้าในกรณีที่ต้องการเก็บ
ข้อมูลความสําคัญและคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างชนิดน้ัน  เพ่ือนํามาเปรียบประกอบการ
ตัดสินใจ  
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ตารางที่ 7 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb01LaidOnJoist 
 

ชื่อตาราง tb01LaidOnJoist (วัสดุแผ่นปูบนตง) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 ThermalProtect กันความร้อน/ทนไฟ BOOLEAN  

3 MoistureProtect ทนความช้ืน/กันนํ้า BOOLEAN  

4 Thickness ความหนาของแผ่น (มม.) NUMERIC  

5 Width ความกว้างของแผ่น (ม.) NUMERIC  

6 Length ความยาวของแผ่น (ม.) NUMERIC  

7 Span ระยะห่างของตง (ม.) NUMERIC  

8 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

9 Brand VendorID INT Foreign 

 
ตารางที่ 8 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb01PrecastConcrete 
 

ชื่อตาราง tb01PrecastConcrete (แผ่นพื้นคอนกรีตสําเร็จรูป) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Thickness ความหนาของแผ่นพ้ืน (ซม.) NUMERIC  

3 Load นํ้าหนักบรรทุกของแผ่นพ้ืน 
(กก./ตร.ม.) 

NUMERIC  

4 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

5 Brand VendorID INT Foreign 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

74 

ตารางที่ 9 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb01FloorFinishing 
 

ชื่อตาราง tb01FloorFinishing (วัสดุกรุผิวพื้น) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Gloss ผิวมันวาว BOOLEAN  

3 Matt ผิวไม่ลื่น BOOLEAN  

4 NatureSimulate
d 

วั ส ดุ  /  พ้ื นผิ ว เลี ยนแบบ
ธรรมชาติ 

BOOLEAN  

5 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

6 Brand VendorID INT Foreign 

 
ตารางที่ 10 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb01FluidApplied 
 

ชื่อตาราง tb01FluidApplied (ผิวพื้น ค.ส.ล.) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 AbrasionResistant ทนการขูดขีด / รับนํ้าหนักสูง BOOLEAN  

3 Chemical 
Resistant 

ทนสารเคมี / การกัดกร่อน BOOLEAN  

4 Lifetime ระยะเวลาการใช้งาน / การ
รับประกัน (ปี) 

NUMERIC  

5 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

6 Brand VendorID INT Foreign 
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ตารางที่ 11 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb02Masonry 
 

ชื่อตาราง tb02Masonry (วัสดุก่อ) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Refractories  ทําผนังกันความร้อน / ทนไฟ BOOLEAN  

3 Decor ทําผนังตกแต่ง / โชว์แนว BOOLEAN  

4 Width ความกว้างของอิฐ (ซม.) NUMERIC  

5 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

6 Brand VendorID INT Foreign 

 
ตารางที่ 12 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb02PlasterCoat 
 

ชื่อตาราง tb02PlasterCoat (วัสดุฉาบผิว) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Color สําหรับฉาบโดยไม่ต้องทาสีทับ BOOLEAN  

3 Texture สําหรับฉาบ / ทํา Texture BOOLEAN  

4 SkimCoat สําหรับฉาบผิวบาง BOOLEAN  

5 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

6 Brand VendorID INT Foreign 
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ตารางที่ 13 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb02Boards 
 

ชื่อตาราง tb02Boards (วัสดุแผ่นกรุผนังบนโครงเคร่า) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 ThermalProtect ป้องกันความร้อน BOOLEAN  

3 NoiseProtect ป้องกันเสียง/ลดเสียง 
สะท้อน(dB) 

NUMERIC  

4 MoistureProtect ทนความช้ืน BOOLEAN  

5 Thickness ความหนาแผ่น (มม.) NUMERIC  

6 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

7 Brand VendorID INT Foreign 

 
ตารางที่ 14 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb02WallFinishing 
 

ชื่อตาราง tb02WallFinishing (วัสดุบุผิวผนัง) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Gloss ผิวมัน BOOLEAN  

3 Matt ผิวด้าน BOOLEAN  

4 NatureSimulated วัสดุ / พ้ืนผิวเลียนแบบ 
ธรรมชาติ 

BOOLEAN  

5 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

6 Brand VendorID INT Foreign 
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ตารางที่ 15 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb02PaintCoating 
 

ชื่อตาราง tb02PaintCoating(สีและเคมีภัณฑ์ทาผนัง) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 ThermalProtect สีป้องกันความร้อน BOOLEAN  

3 PreventMold สีป้องกันเช้ือรา BOOLEAN  

4 Clean สีเช็ดล้างได้ BOOLEAN  

5 Moisture สีระบายความช้ืนได้ BOOLEAN  

6 NonToxic สีปลอดสารพิษ BOOLEAN  

7 Weather Guard สีทนต่อสภาพอากาศรุนแรง BOOLEAN  

8 Sulfate Resistant สีทนไอทะเล BOOLEAN  

9 Chemical 
Resistant 

สีทนสารเคมี / ทนการกัด 
กร่อน 

BOOLEAN  

10 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

11 Brand VendorID INT Foreign 

 
ตารางที่ 16 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb02WallInsulation 
 

ชื่อตาราง tb02WallInsulation (ฉนวนป้องกันความร้อน / เสียง) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Refractories ไม่ลามไฟ BOOLEAN  

3 MoistureProtect ทนความช้ืน BOOLEAN  

4 Thickness ความหนา (มม.) NUMERIC  

5 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

6 Brand VendorID INT Foreign 
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ตารางที่ 17 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb02WallTrim 
 

ชื่อตาราง tb02WallTrim (คิ้ว / บัว) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 NatureSimulated วัสดุ/พ้ืนผิวเลียนแบบ
ธรรมชาติ 

BOOLEAN  

3 Size ขนาด (น้ิว) NUMERIC  

5 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

6 Brand VendorID INT Foreign 

 
ตารางที่ 18 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb02FinishedWall 
 

ชื่อตาราง tb02FinishedWall (ผนังสําเร็จรูป) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Refractories ทนความร้อน/กันไฟ BOOLEAN  

3 MoistureProtect ใช้ภายในห้องนํ้า/ทนความช้ืน BOOLEAN  

4 NoiseProtect ป้องกันเสียง/ลดเสียงสะท้อน 
(dB) 

NUMERIC  

5 Thickness ความหนา (มม.) NUMERIC  

6 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

7 Brand VendorID INT Foreign 
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ตารางที่ 19 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb02Louvers 
 

ชื่อตาราง tb02Louvers (รั้ว / แผงบังแดด / แผงบังตา / แผงระบายอากาศ) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 NatureSimulated วัสดุ / พ้ืนผิวเลียนแบบ 
ธรรมชาติ 

BOOLEAN  

3 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

4 Brand VendorID INT Foreign 

 
ตารางที่ 20 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb02Cladding 
 

ชื่อตาราง tb02Cladding (วัสดุหุ้มผนัง) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 ThermalProtect ทนความร้อน / กันไฟ BOOLEAN  

3 Corrosion 
Resistant 

ทนสภาพแวดล้อมที่มีการผุ
กร่อนสูง 

BOOLEAN  

4 Thickness ความหนา (มม.) NUMERIC  

5 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

6 Brand VendorID INT Foreign 
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ตารางที่ 21 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb03OnFrame 
 

ชื่อตาราง tb03OnFrame (ฝ้ายึดกับโครงเคร่าท่ัวไป) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 ThermalProtect ทนความร้อน / กันไฟ BOOLEAN  

3 MoistureProtect ทนความช้ืน BOOLEAN  

4 NoiseProtect ป้องกันเสียง/ลดเสียง 
สะท้อน(dB) 

NUMERIC  

5 Decor ดัดโค้งได้ BOOLEAN  

6 Ventilate ระบายอากาศได้ BOOLEAN  

7 EdgeSlope สําหรับฉาบรอยต่อเรียบ BOOLEAN  

8 Thickness ความหนา (มม.) NUMERIC  

9 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

10 Brand VendorID INT Foreign 

 
ตารางที่ 22 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb03Tbar 
 

ชื่อตาราง tb03Tbar (ฝ้าวางบนโครงเคร่าที-บาร์) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 ThermalProtect ทนความร้อน / กันไฟ BOOLEAN  

3 NoiseProtect ป้องกันเสียง/ลดเสียง 
สะท้อน(dB) 

NUMERIC  

4 MoistureProtect ทนความช้ืน BOOLEAN  

5 Ventilate ระบายอากาศได้ BOOLEAN  

6 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

7 Brand VendorID INT Foreign 
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ตารางที่ 23 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb03SpecificFrame 
 

ชื่อตาราง tb03SpecificFrame (ฝ้าระบบโครงเคร่าเฉพาะ) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 ThermalProtect ทนความร้อน / กันไฟ BOOLEAN  

3 NoiseProtect ป้ อ ง กั น เ สี ย ง / ล ด เ สี ย ง
สะท้อน(dB) 

NUMERIC  

4 MoistureProtect ทนความช้ืน BOOLEAN  

5 Ventilate ระบายอากาศได้ BOOLEAN  

6 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

7 Brand VendorID INT Foreign 

 
ตารางที่ 24 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb03CeilingInsulation 
 

ชื่อตาราง tb03CeilingInsulation (ฉนวนป้องกันความร้อน / เสียง) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Refractories ไม่ลามไฟ BOOLEAN  

3 MoistureProtect ทนความช้ืน BOOLEAN  

4 Thickness ความหนา (มม.) NUMERIC  

5 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

6 Brand VendorID INT Foreign 
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ตารางที่ 25 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb03CeilingTrim 
 

ชื่อตาราง tb03CeilingTrim (มอบ / บัว) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 NatureSimulated วัสดุ / พ้ืนผิวเลียนแบบ 
ธรรมชาติ 

BOOLEAN  

3 Size ขนาด (น้ิว) NUMERIC  

4 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

5 Brand VendorID INT Foreign 

 
ตารางที่ 26 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb04Frames 
 

ชื่อตาราง tb04Frames (วงกบ) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Refractories ทนความร้อน / กันไฟ BOOLEAN  

3 MoistureProtect ทนความช้ืน BOOLEAN  

4 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

5 Brand VendorID INT Foreign 
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ตารางที่ 27 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb04DoorsWindows 
 

ชื่อตาราง tb04DoorsWindows (บานประตู / หน้าต่าง) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Exterior ใช้สําหรับภายนอก BOOLEAN  

3 Interior ใช้สําหรับภายใน BOOLEAN  

4 Refractories ทนความร้อน / กันไฟ BOOLEAN  

5 NoiseProtect ป้องกันเสียง/ลดเสียง 
สะท้อน(dB) 

NUMERIC  

6 MoistureProtect ทนความช้ืน BOOLEAN  

7 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

8 Brand VendorID INT Foreign 

 
ตารางที่ 28 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb04Hardware 
 

ชื่อตาราง tb04Hardware (บานประตู / หน้าต่าง) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Stainless สเตนเลส BOOLEAN  

3 Aluminum อลูมิเนียม BOOLEAN  

4 Brass ทองเหลือง BOOLEAN  

5 Copper ทองแดง / ทองแดงรมดํา BOOLEAN  

6 Plastic พลาสติก / พีวีซี / ยูพีวีซี / 
ไวนิล 

BOOLEAN  

7 DigitalSystem ระบบดิจิทัล BOOLEAN  

8 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

9 Brand VendorID INT Foreign 
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ตารางที่ 29 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb05Step 
 

ชื่อตาราง tb05Step (ขั้นบันได) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

3 Brand VendorID INT Foreign 

 
ตารางที่ 30 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb05Railing 
 

ชื่อตาราง tb05Railing (ราวบันได / ราวกันตก) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 FinishedRailing ราวกันตกสําเร็จรูป BOOLEAN  

3 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

4 Brand VendorID INT Foreign 

 
ตารางที่ 31 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb05Nosing 
 

ชื่อตาราง tb05Nosing (จมูกบันได) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 NonSlip ชนิดมีแถบกันลื่น BOOLEAN  

3 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

4 Brand VendorID INT Foreign 
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ตารางที่ 32 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb05FinishedStair 
 

ชื่อตาราง tb05FinishedStair (บันไดสําเร็จรูป) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

3 Brand VendorID INT Foreign 

 
ตารางที่ 33 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb06Truss 
 

ชื่อตาราง tb06Truss (โครงหลังคาสําเร็จรูป) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 SettingTime ระยะเวลาในการติดต้ัง  
(ตร.ม./วัน) 

NUMERIC  

3 Warranty ระยะเวลาในการรับประกัน 
(ปี) 

NUMERIC  

4 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

5 Brand VendorID INT Foreign 
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ตารางที่ 34 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb06RoofCovering 
 

ชื่อตาราง tb06RoofCovering (วัสดุมุงหลังคา) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Width ความกว้าง(ซม.) NUMERIC  

3 Length ความยาว(ซม.) NUMERIC  

4 Weight นํ้าหนัก(กก./ตร.ม.) NUMERIC  

5 MinSlope ระยะลาดเอียงตํ่าสุด(องศา) NUMERIC  

6 MaxSlope ระยะลาดเอียงสูงสุด(องศา) NUMERIC  

7 MinPurlinSpan ระยะแปแคบสุด(ซม.) NUMERIC  

8 MaxPurlinSpan ระยะแปกว้างสุด(ซม.) NUMERIC  

9 Quantity ปริมาณ/ตารางเมตร(แผ่น) NUMERIC  

10 Style รูปแบบหลังคา BOOLEAN  

11 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

12 Brand VendorID INT Foreign 

 
ตารางที่ 35 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb06Gutter 
 

ชื่อตาราง tb06Gutter (รางน้ําฝน) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 NonRust ไม่เป็นสนิม BOOLEAN  

3 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

4 Brand VendorID INT Foreign 

 
 
 
 
 



 

 
 

87 

ตารางที่ 36 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb06RoofInsulation 
 

ชื่อตาราง tb06RoofInsulation (ระบบป้องกันและสะท้อนความร้อน) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Thickness ความหนา (มม.) NUMERIC  

3 OnPurlin ติดต้ังบนแป / ระแนง BOOLEAN  

4 UnderRafter ติดต้ังใต้จันทัน BOOLEAN  

5 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

6 Brand VendorID INT Foreign 

 
ตารางที่ 37 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb06WaterProofing 
 

ชื่อตาราง tb06WaterProofing (ระบบกันรั่วซึม) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Lifetime ระยะเวลาการกันซึม (ปี) NUMERIC  

3 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

4 Brand VendorID INT Foreign 
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ตารางที่ 38 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb06Trussless 
 

ชื่อตาราง tb06Trussless (หลังคาไร้โครงสร้าง) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 MinSpan ระยะหลังคาแคบที่สุด (ม.) NUMERIC  

3 MaxSpan ระยะหลังคากว้างที่สุด (ม.) NUMERIC  

4 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

5 Brand VendorID INT Foreign 

 
ตารางที่ 39 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb07FloatGlass 
 

ชื่อตาราง tb07FloatGlass (กระจกทั่วไป) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Thickness ความหนา (มม.) VARCHAR  

3 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

4 Brand VendorID INT Foreign 
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ตารางที่ 40 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb07SafetyGlass 
 

ชื่อตาราง tb07SafetyGlass (กระจกนิรภัย) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Thickness ความหนา (มม.) VARCHAR  

3 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

4 Brand VendorID INT Foreign 

 
ตารางที่ 41 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb07EnergySaving 
 

ชื่อตาราง tb07EnergySaving (กระจกเพื่อการประหยัดพลังงาน) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Thickness ความหนา (มม.) VARCHAR  

3 HeatProtect ป้องกันการถ่ายเทความร้อน
จากภายนอก (watt/m2) 

NUMERIC  

4 NoiseProtect ป้องกันเสียง/ลดเสียง 
สะท้อน(dB) 

NUMERIC  

5 AntiTranslucent ป้องกันการเกิดฝ้าหรือหยด 
นํ้า 

BOOLEAN  

6 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

7 Brand VendorID INT Foreign 

 



 

 
 

90 

ตารางที่ 42 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb07DecorGlass 
 

ชื่อตาราง tb07DecorGlass (กระจกสําหรับงานตกแต่ง) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

3 Brand VendorID INT Foreign 

 
ตารางที่ 43 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb07SpecialGlass 
 

ชื่อตาราง tb07SpecialGlass (กระจกพิเศษ) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

3 Brand VendorID INT Foreign 

 
ตารางที่ 44 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb07CurtainWall 
 

ชื่อตาราง tb07CurtainWall (ระบบผนังม่านกระจก) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

3 Brand VendorID INT Foreign 
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ตารางที่ 45 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb08SanitaryWare 
 

ชื่อตาราง tb08SanitaryWare (สุขภัณฑ์) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) 
ชนิดข้อมูล 

(Data Type) 
KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 FloorOutlet ท่อออกพ้ืน BOOLEAN  

3 WallOutlet ท่อออกผนัง BOOLEAN  

4 Manual ราดน้ํา BOOLEAN  

5 FlushValve ฟลัชวาล์ว BOOLEAN  

6 FlushTank ฟลัชแท็งก์ BOOLEAN  

7 Length ความยาว (ซม.) NUMERIC  

8 Width ความกว้าง (ซม.) NUMERIC  

9 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

10 Brand VendorID INT Foreign 

 
ตารางที่ 46 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb08Lavatory 
 

ชื่อตาราง tb08Lavatory (อ่างล้างหน้า) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Pedestal มีขาต้ัง BOOLEAN  

3 Corner อ่างเข้ามุม BOOLEAN  

4 Length ความยาว (ซม.) NUMERIC  

5 Width ความกว้าง (ซม.) NUMERIC  

6 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

7 Brand VendorID INT Foreign 
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ตารางที่ 47 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb08UrinalBidet 
 

ชื่อตาราง tb08UrinalBidet (โถปัสสาวะ / โถบิเด้) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 TopInlet นํ้าเข้าด้านบน BOOLEAN  

3 BackInlet นํ้าเข้าด้านหลัง BOOLEAN  

4 StandingFloor โถปัสสาวะแบบต้ังพ้ืน BOOLEAN  

5 WallMounted โถปัสสาวะแบบแขวนผนัง BOOLEAN  

6 Width ความกว้าง (ซม.) NUMERIC  

7 Height ความสูง (ซม.) NUMERIC  

8 Length ความยาว (ซม.) NUMERIC  

9 Corner โถปัสสาวะเข้ามุม NUMERIC  

10 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

11 Brand VendorID INT Foreign 

 
ตารางที่ 48 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb08Bathtub 
 

ชื่อตาราง tb08Bathtub (อ่างอาบน้ํา) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Whirlpool มีระบบนํ้าวน BOOLEAN  

3 Length ความยาว (ซม.) NUMERIC  

4 Width ความกว้าง (ซม.) NUMERIC  

5 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

6 Brand VendorID INT Foreign 
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ตารางที่ 49 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb08ShowerEnclosure 
 

ชื่อตาราง tb08ShowerEnclosure (ตู้อาบน้ําและอุปกรณ์) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 SlideDoor ตู้อาบนํ้าแบบบานเลื่อน BOOLEAN  

3 SwingDoor ตู้อาบนํ้าแบบบานเปิด BOOLEAN  

4 Length ความยาว (ซม.) NUMERIC  

5 Width ความกว้าง (ซม.) NUMERIC  

6 Frameless ฉากก้ันอาบนํ้าแบบ 
บานเปลือย 

BOOLEAN  

7 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

8 Brand VendorID INT Foreign 

 
ตารางที่ 50 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb08Faucet 
 

ชื่อตาราง tb08Faucet (ก๊อกน้ํา) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Single ก๊อกเด่ียว BOOLEAN  

3 HotCold ก๊อกผสม BOOLEAN  

4 Automatic ก๊อกอัตโนมัติ BOOLEAN  

5 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

6 Brand VendorID INT Foreign 
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ตารางที่ 51 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb08Shower 
 

ชื่อตาราง tb08Shower (ฝักบัวอาบน้ํา) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 MultiFunction ฝักบัวหลายฟังก์ชัน BOOLEAN  

3 RainShower ฝักบัว Rain Shower BOOLEAN  

4 WallMounted ฝักบัวติดผนัง BOOLEAN  

5 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

6 Brand VendorID INT Foreign 

 
ตารางที่ 52 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb08RinsingSpray 
 

ชื่อตาราง tb08RinsingSpray (ฝักบัวฉีดชําระ) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Chrome สายโครเมียม BOOLEAN  

3 MultiFunction ฝักบัวฉีดชําระ 2 ฟังก์ชัน BOOLEAN  

4 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

5 Brand VendorID INT Foreign 

 
ตารางที่ 53 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb08Fitting 
 

ชื่อตาราง tb08Fitting (อุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

3 Brand VendorID INT Foreign 
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ตารางที่ 54 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb08Accessories 
 

ชื่อตาราง tb08Accessories (อุปกรณ์ห้องน้ําอ่ืน ๆ ) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

3 Brand VendorID INT Foreign 

 
ตารางที่ 55 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb08CounterFinishing 
 

ชื่อตาราง tb08CounterFinishing (วัสดุบุเคาน์เตอร์) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

3 Brand VendorID INT Foreign 

 
ตารางที่ 56 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb08KitchenWare 
 

ชื่อตาราง tb08KitchenWare (อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องครัว) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

3 Brand VendorID INT Foreign 
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ตารางที่ 57 แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลตาราง tb08Sink 
 

ชื่อตาราง tb08Sink (อ่างล้างจานและอุปกรณ์) 

ลําดับ ชื่อ (Field Name) ความหมาย (Description) ชนิดข้อมูล (Data Type) KEY 

1 ProductID ID VARCHAR Foreign 

2 Single อ่างล้างจาน 1 หลุม BOOLEAN  

3 Double อ่างล้างจาน 2 หลุม BOOLEAN  

3 Cabinet อ่างล้างจานพร้อมตู้ BOOLEAN  

4 Type ประเภทสินค้า VARCHAR  

5 Brand VendorID INT Foreign 

 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 29 Entity Relationship Diagram ฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้าง 
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ข้อกําหนดของไฟล์ที่จัดเก็บในระบบ 
 ข้อกําหนดของไฟล์ที่จะใช้ในการจัดเก็บในระบบ จะมีในส่วนของการต้ังช่ือไฟล์ และ
ขนาดความกว้างและยาวของรูปภาพ โดยมีหน่วยเป็น pixel การกําหนดการต้ังช่ือไฟล์ก็เพ่ือไม่ให้เกิด
ความซ้ําซ้อนของช่ือไฟล์ที่เหมือนกัน ซึ่งอาจทําให้เกิดการบันทึกไฟล์แทนที่กัน มีผลทําให้ข้อมูลที่
ค้นหามาได้ไม่ตรงกับความเป็นจริง และการกําหนดขนาดของรูปภาพเพ่ือความเป็นระเบียบและจํากัด
ขนาดของไฟล์ที่จะนําเข้ามาในระบบ โดยในส่วนของการเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์น้ัน ระบบจะทําการ
เก็บไฟล์อยู่ 2 ประเภทคือ  ไฟล์รูปภาพซึ่งในที่น้ีจะใช้ไฟล์ที่มีนามสกุล jpg และไฟล์เอกสารคู่มือการ
ติดต้ังหรือแคตตาล็อก สินค้า ใช้ไฟล์นามสกุล pdf เท่าน้ัน 
 1. การต้ังช่ือไฟล์รูปภาพและไฟล์เอกสาร จะใช้การนําเอาหมายเลขหมวดสินค้า – 
หมายเลขของหมู่ – และหมายเลขประเภท ของสินค้า นําหน้าช่ือเดิมของไฟล์ และต่อท้ายด้วย
หมายเลขของรูปน้ันโดยจะทําการเพ่ิมหมายเลขไปเร่ือย ๆ ตัวอย่างเช่น หลังคากระเบ้ืองพรีม่าตราช้าง 
ซึ่งจัดอยู่ในหมวดของหลังคา ซึ่งอยู่ในหมวดที่ 6 หมายเลขหมู่ 02 หมายเลขประเภท 02 จะได้ช่ือไฟล์
รูปภาพ ดังน้ี  06-02-02-XXXXX-001.jpg เป็นต้น 
 2. การกําหนดขนาดของรูปภาพ จะกําหนดให้ภาพต้องมีขนาด 600x450 pixel และมี
ขนาดไม่เกิน 300kb  
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 หลังจากได้ทําการออกแบบระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลวัสดุก่อสร้าง  ผลการดําเนิน
งานวิจัยมี  3 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 1. โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
  2.  หนาจอสวนตอประสานกับผูใช (User Interface) 
 3. สรุปผลการทดสอบโปรแกรม 
 
โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
 โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลวัสดุก่อสร้างพอจะสรุปได้ดังน้ี 
 1. ใช้โปรแกรม SQLite เป็นระบบจัดการด้านฐานข้อมูล 
 2. ใช้โปรแกรม Visual Studio C# โดยใช้เทคโนโลยี ASP.net เป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
ระบบ 
 
หน้าจอส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface) 
 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลวัสดุก่อสร้าง  ได้ออกแบบ
หน้าจอออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของผู้ที่ต้องการสืบค้นข้อมูล  และส่วนของผู้ที่ต้องการจัดเก็บข้อมูล
เข้าสู่ระบบ  โดยกลุ่มเป้าหมายของผู้สืบค้นข้อมูลน้ันคือสถาปนิกและผู้ออกแบบ  ในส่วนของ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลน้ัน คือตัวแทนจําหน่ายหรือผู้ผลิตสินค้า 
 ระบบสืบค้นข้อมูลวัสดุก่อสร้าง 
 หน้าแรกของระบบสืบค้นข้อมูลวัสดุก่อสร้างน้ันจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ ส่วน
การค้นหาข้อมูลตามหมวดหมู่ ส่วนการค้นหาข้อมูลแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) และส่วน
แสดงข้อมูล โดยในส่วนของการค้นหาตามหมวดหมู่น้ัน ผู้พัฒนาได้แบ่งหมวดของวัสดุก่อสร้างตาม 
องค์ประกอบอาคาร (Building Elements) 
 ในการออกแบบหน้าจอส่วนต่อประสานกับผู้ใช้  (User Interface) ผู้พัฒนาได้ทําการ
ออกแบบโดยสร้าง หน้าจอแบบ Master Page เพ่ือเป็นรูปแบบที่สามารถใช้ได้กับ  หน้าจอย่อยใน
ทุกๆ หน้า  เพ่ือสะดวกในการปรับแต่ง 
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 หน้าแรกของการเข้าใช้งานระบบ (Home) ประกอบไปด้วยการแบ่งหน้าจอ  ออกเป็น 3 
ส่วนหลักๆ ดังน้ี 
 1. Header จะแสดง ตราสัญลักษณ์ของระบบการสืบค้นข้อมูลวัสดุก่อสร้าง  โดยจะ
แสดงในทุกหน้าของ การค้นหาข้อมูลในทุกหมวดหมู่  และช่องการการกรอกคําค้นหาข้อมูลแบบ
ข้อความเต็ม (Full Text Search) ซึ่งจะแสดงเพียงหน้า Home เพียงหน้าเดียวเท่าน้ัน 
 

 

 
 
ภาพที่ 30 หน้าแรก (Home) ของระบบค้นหาข้อมูลวัสดุก่อสร้าง 
 
  การค้นหาแบบ Full Text Search สามารถทําได้โดยการพิมพ์คําค้นหาในช่อง 
Textbox แล้วทําการคลิกปุ่ม Search เพ่ือค้นหา  โดยสามารถค้นหาตามความต้องการของสถาปนิก
และผู้ออกแบบ  ที่มีคําค้นหาวัสดุที่ต้องการอยู่แล้ว ดังตัวอย่าง 
 

 

  
 
ภาพที่ 31 แสดงตัวอย่างการพิมพ์คําค้นหาแบบ Full Text Search 
 
 
 
 
 

2

1

3
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ภาพที่ 32 แสดงตัวอย่างผลลัพธ์การค้นหาแบบ Full Text Search 
 
 2. Menu จะแสดงถึงหมวด หลักของวัสดุก่อสร้าง  หมู่ย่อยของวัสดุในหมวดหลัก  โดย
เมื่อทําการคลิก  ข้อมูลของวัสดุก่อสร้างที่ต้องการจะมาแสดงในส่วนที่ 3  และแถบ Home เพ่ือ
กลับมายังหน้าแรกของการค้นหา ในส่วนของ Menu น้ันจะแสดงในทุกหน้าที่ทําการค้นหาข้อมูล  ใน
ทุกหมวดหมู่ของวัสดุก่อสร้าง 
 

 
 
ภาพที่ 33 แสดงข้ันตอนในการสร้าง Menu ในส่วนของ Master Page 
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ภาพที่ 34 แสดงข้อมูลทั้งหมดของหมวดหมู่ที่ทําการคลิกบนแถบ Menu 
 
 3. Content  เมื่อทําการเลือกหมู่ย่อยที่อยู่ภายในหมวดหลักของระบบ  หน้าจอจะแสดง
การค้นหาข้อมูลวัสดุก่อสร้างเป็น 2 ส่วน คือการค้นหาจากประเภทของวัสดุ (Type) และ ย่ีห้อสินค้า 
(Brand) หรือการค้นหาโดยระบุคุณสมบัติของสินค้า (Specification) โดยเมื่อทําการค้นหาสินค้าที่
ต้องการ  ระบบจะแสดงรายช่ือสินค้าในส่วนแสดงสินค้า (Products) โดยเราสามารถเลือกสินค้าที่
แสดงไว้ เพ่ือทําการดูรายละเอียดเพ่ิมเติมของสินค้าต่อไป 
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ภาพที่ 35 แสดงหน้า Content สําหรับการค้นหา 
 
  3.1 การค้นหาจากประเภท และ ย่ีห้อสินค้า  จะประกอบด้วย  Drop Down List ที่
แสดงข้อมูลประเภทของสินค้า  และ  ย่ีห้อของสินค้าในหมวดหมู่น้ัน  โดยผู้ที่ต้องการค้นหาสามารถ
เลือก ค้นหาเฉพาะประเภทของสินค้า ย่ีห้อของสินค้า หรือเลือกทั้งสองชนิด  โดยทําการคลิก ที่ปุ่ม 
Search เพ่ือค้นหาข้อมูลที่ต้องการ  โดยจะแสดงข้อมูลในส่วนที่ 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1

3.2

3.3
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ภาพที่ 36 แสดงตัวอย่างการค้นหาจากประเภทและยี่ห้อสินค้า 
 
  จากภาพที่ 36 แสดงการเลือกค่าการค้นหาในช่อง Type และ Brand  หากในระบบมี
ข้อมูลที่ตรงกันก็จะแสดงข้อมูลวัสดุก่อสร้างในส่วนที่ 3.3  แต่ถ้าหากไม่มีข้อมูลที่ตรงกัน  ระบบก็จะ
แสดงข้อความ “No Match Found!!!” 
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ภาพที่ 37 แสดงตัวอย่างผลการค้นหากรณีที่ข้อมูลในช่อง Type และ Brand ไม่ตรงกัน 
 
  3.2 การค้นหาโดยระบุคุณสมบัติ  ซึ่งคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างในแต่ละหมวดหมู่น้ัน
มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป  โดยเมื่อต้องการค้นหาโดยระบุคุณสมบัติ  ทําได้โดยคลิกที่ Check Box  
ด้านหน้าคุณสมบัติที่ต้องการ จากน้ัน คลิกที่ปุ่ม Search เพ่ือค้นหาข้อมูลที่ต้องการ โดยจะแสดง
ข้อมูลในส่วนที่ 3.3 
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ภาพที่ 38 แสดงการค้นหาโดยระบุคุณสมบัติ 
   จากภาพที่ 38 แสดงการเลือกค่าการค้นหาในช่อง Checkbox ที่เป็นคุณสมบัติ
ของวัสดุในหมวดหมู่น้ัน  หากในระบบมีข้อมูลที่ตรงกันก็จะแสดงข้อมูลวัสดุก่อสร้างในส่วนที่ 3.3  แต่
ถ้าหากไม่มีข้อมูลที่ตรงกัน  ระบบก็จะแสดงข้อความ “No Match Found!!!” 
 

 

 
 
ภาพที่ 39 แสดงผลการค้นหาในกรณีที่ไม่มีคุณสมบัติของวัสดุที่ต้องการ 
 
  3.3 ส่วนแสดงข้อมูลของวัสดุก่อสร้างที่ต้องการ  เมื่อเลือกหมวดหมู่ ของวัสดุก่อสร้าง
ที่ต้องการ  ส่วนน้ีจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่มีภายในหมวดหมู่น้ัน  โดยจะแสดงข้อมูล  ProductID 
หมายถึง รหัสของสินค้า Products ช่ือสินค้า Brand ย่ีห้อของสินค้า Tel หมายเลขโทรศัพท์  ซึ่ง
สามารถดูข้อมูลโดยละเอียดโดยการคลิกที่แถบ Select ที่อยู่ด้านหน้าของสินค้า 
 

 
 
ภาพที่ 40 ตารางแสดงข้อมูลเบ้ืองต้นของสินค้าที่ต้องการ 
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 เมื่อทําการเลือกสินค้าที่ต้องการ  ข้อมูลของ  ProductID จะถูกส่งมายังหน้า Detail เพ่ือ
ทําการแสดงข้อมูลโดยละเอียดของสินค้า  โดยจะแสดงข้อมูล ดังน้ี ProductID หมายถึง รหัสของ
สินค้าที่อยู่ในระบบ, Master Format หมายถึง หมายเลขบนระบบ MasterFormat, Product 
หมายถึง ช่ือของสินค้า, รูปของสินค้า, Detail หมายถึงรายละเอียดของสินค้า, Standard หมายถึง 
มาตราฐานของสินค้า 
 

 

  
 
ภาพที่ 41 แสดงข้อมูลโดยละเอียดของสินค้า 
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สรุปผลการทดสอบโปรแกรม 
 จากผลการทดสอบโปรแกรมสืบค้นข้อมูลวัสดุก่อสร้าง  โดยสถาปนิกผู้ทํางานด้านการ
ออกแบบ  ของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จํานวน 10 คน โดยสรุปถึงความสามารถของ
โปรแกรมทั้งหมด 4 ด้าน  ดังนี้ 
 1. ด้านความสะดวกในการใช้งาน 
  ในด้านความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม  สถาปนิกผู้ทําการทดสอบมีความเห็นว่ามี
ความสะดวก และง่ายในการใช้งานค้นหาวัสดุก่อสร้าง  เน่ืองจากได้แยกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน  และมี
คําค้นหาโดยส่วนใหญ่ที่ต้องการ 
  ข้อด้อยคือยังมีปุ่ม Search ที่มากเกินไป อาจทําให้เกิดการเข้าใจผิดในการใช้งาน 
หากไม่ได้รับการอธิบายถึงขั้นตอนการใช้งานในแต่ละส่วนก่อน  การเช่ือมโยงระหว่างการค้นหาโดย
ระบุประเภท และยี่ห้อของสินค้าควรจะมีความสัมพันธ์กัน  ต้องการให้มีช่อง Full Text Search 
แสดงตลอดเวลา อีกทั้งต้องการให้มีระบบการจดจําข้อมูลที่เคยค้นหา และสามารถนํามาเปรียบเทียบ
กันได้ 
 2. ด้านความเหมาะสมของการจัดหมวดหมู่วัสดุก่อสร้าง  
  ในด้านความเหมาะสมของการจัดหมวดหมู่วัสดุก่อสร้าง  สถาปนิกผู้ทําการทดสอบมี
ความเห็นว่าครบถ้วนดี  แต่ก็มีการเสนอถึงหมวดของงานเหล็กรูปพรรณ  ที่ใช้ในงานออกแบบ
ทางด้านสถาปัตยกรรมเพ่ิมเติม 
 3. ด้านความครบถ้วนของคําค้นหา 
  ในด้านความครบถ้วนของคําค้นหาวัสดุก่อสร้างในแต่ละหมวดหมู่  สถาปนิกผู้ทําการ
ทดสอบมีความพึงพอใจ  ในคําค้นหาที่มีในระบบ  เน่ืองจากเป็นการรวบรวมความต้องการของ
สถาปนิกภายในสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เอง  แต่หากในอนาคต  มีคําค้นหาที่ต้องการ
เพ่ิม  ระบบก็สามารถเพ่ิมเติมคําค้นหาให้ครอบคลุมถึงความต้องการมากขึ้น 
 4. ด้านความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้ 
  ในด้านความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้จากการค้นหา  สถาปนิกผู้ทําการทดสอบมีความ
พอใจในข้อมูลที่ได้รับ  แต่ยังคงมีความต้องการเพ่ิมเติมคือราคาของวัสดุ  และการแสดงรายละเอียด
ข้อมูลทางด้านเทคนิค  อีกทั้งยังต้องการหมายเลขโทรศัพท์ที่ทําการติดต่อไปยังตัวแทนจําหน่ายให้
นํามาแสดงในหน้า Detail อีกด้วย 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาถึงการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลวัสดุก่อสร้าง ในสํานักงานสถาปนิกขนาด
เล็ก ซึ่งในการวิจัยน้ีได้ทําการศึกษาจาก สถาปนิกที่ทํางานด้านการออกแบบของสํานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ จํานวน 10 คน ทําให้ทราบถึงความต้องการในด้านข้อมูลของวัสดุก่อสร้างแต่ละ
ประเภท ซึ่งผู้วิจัยได้นําข้อมูลเหล่าน้ันมาใช้เป็น คําช่วยค้นหาของวัสดุประเภทต่าง เพ่ือให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ออกแบบมากที่สุด อีกทั้งการแบ่งหมวดหมู่ของวัสดุก่อสร้างที่ใช้ภายในระบบนั้น
ได้ออกแบบโดยอ้างอิงจากระบบองค์ประกอบอาคาร (Building element) โดยได้ทําการแบ่งหมวด
ตามข้ันตอนการออกแบบอาคาร โดยอ้างอิงมาจากโปรแกรมประเภท BIM (Building Information 
Modeling) เพ่ือให้สะดวกต่อการค้นหา แต่ก็ยังคงมีในส่วนของรหัสในระบบ Master Format ซึ่งเป็น
การแบ่งหมวดหมู่วัสดุก่อสร้างในแบบมาตรฐานสากลเอาไว้ 
 ในส่วนของการแสดงผลข้อมูลของวัสดุก่อสร้างที่สถาปนิกต้องการนั้น ข้อมูลที่มีความ
ต้องการจะทราบมากที่สุดได้แก่ การแสดงประเภทและย่ีห้อของสินค้า รูปภาพของสินค้า และ
มาตรฐานของสินค้า โดยสินค้าแต่ละประเภทน้ันจะมีข้อมูลทางด้านเทคนิคที่แตกต่างกัน ซึ่งก็สามารถ
คัดกรองข้อมูลต่าง ๆ ด้วยคําค้นหาโดยการระบุคุณสมบัติของสินค้าในหมวดหมู่น้ัน ๆ เพ่ือให้ระบบ
แสดงเพียงข้อมูลที่สถาปนิกต้องการ 
 จากผลการวิจัยน้ี โปรแกรมระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลวัสดุก่อสร้างที่ได้พัฒนาขึ้น จะ
เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง ที่ช่วยในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูลวัสดุ
ก่อสร้างในปัจจุบัน และรองรับการเพ่ิมขึ้นของวัสดุก่อสร้างประเภทใหม่ ๆ ซึ่งมีความหลากหลายของ
ประเภทวัสดุก่อสร้าง ทําให้การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ สามารถทําได้ตรงตามความต้องการ และมีความ
รวดเร็วในการค้นหาข้อมูลเพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังช่วยในการลดพ้ืนที่จัดเก็บเอกสารประเภท Catalog 
ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
อุปสรรคและข้อจํากัดในการวิจัย 
 1. วัสดุก่อสร้างบางชนิดสามารถนําไปจัดเก็บในหมวดหมู่มากกว่า 1 หมวด ทําให้เกิด
ความสับสนในกําหนดหมวดหมู่ในการจัดเก็บ เช่น กระเบ้ืองเซรามิค ซึ่งเมื่อกล่าวถึงกระเบ้ืองเซรามิค
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บางรุ่นน้ัน สถาปนิกผู้ออกแบบนิยมใช้กระเบ้ืองเซรามิคในการปูพ้ืน และผนังของอาคารทําให้เกิด
ความสับสนของผู้จัดเก็บข้อมูลในระบบว่าควรจัดอยู่ในหมวดพ้ืน หรือผนัง 
 2. วัสดุในประเภทเดียวกันแต่แตกต่างย่ีห้อกัน จะให้ข้อมูลทางด้านเทคนิคแตกต่างกัน 
หรือไม่เท่ากัน ทําให้ข้อมูลทางด้านเทคนิคบางประเภทมีความคลาดเคลื่อน และการหาข้อมูลทําได้ยาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรเพ่ิมปริมาณของข้อมูลวัสดุก่อสร้างที่จัดเก็บลงในฐานข้อมูล เพ่ือช่วยให้ระบบมี
ความสมบูรณ์ และช่วยพัฒนาความสามารถของโปรแกรม ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
สถาปนิกและผู้ออกแบบย่ิงขึ้น 
 2. ในการการพัฒนาโปรแกรมเพ่ิมเติม ควรมีฟังก์ชันในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลวัสดุ
ก่อสร้าง เพ่ือความสะดวกในการจัดการฐานข้อมูล และให้ตรงกับหมวดหมู่ของวัสดุ รวมถึงฟังก์ชัน
การจัดเก็บข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายสินค้า ซึ่งบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทน
จําหน่ายสินค้าจะเป็นผู้ที่ป้อนข้อมูลให้กับระบบจัดเก็บต่อไป 
 3. การแสดงผลอาจมีการแสดงข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง ที่มากขึ้น เช่น แสดงไฟล์คู่มือการ
ติดต้ัง ไฟล์ Catalog เป็นต้น 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

ปัญหาของการหาข้อมูลวัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้าง  ในขัน้ตอนการออกแบบ 
ประกอบการสร้างระบบจัดเก็บและสบืคน้ข้อมูลวัสดุก่อสร้าง 

  
 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามชุดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการค้นคว้าอิสระ ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบทางสถาปัตยกรรม  ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  
จัดทําเพ่ือศึกษาปัญหาของการหาข้อมูลวัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้าง  ในขั้นตอนการออกแบบ  
ประกอบการสร้างระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลวัสดุก่อสร้าง 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่าง  ที่ตรงกับข้อมูลของผู้ทําแบบสอบถาม 
 

1.1 เพศ  : 

  ชาย  หญิง 
 

1.2 อายุ  : 

  ตํ่ากว่า  25 ปี  26-35 ปี  

  36-45 ปี  46-60 ปี    
 

1.3 ระดับการศึกษา  : 

   ตํ่ากว่าปริญญาตรี  

  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

  สูงกว่าปริญญาตรี 
 

1.4 ประสบการณในการทํางาน  : 

  ตํ่ากว่า 3 ปี  3-5 ปี 

  6-10 ปี  11-20 ปี  

  20 ปีขึ้นไป 
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ตอนท่ี 2 แนวทางในการค้นหาและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้าง  เพื่อใช้ในขั้นตอนการ
ออกแบบ 

กรุณาทําเคร่ืองหมาย ลงในช่องท้ายคําถามที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านในแต่ละข้อเพียงช่องเดียว 
2.1 เว็บไซต์ Search Engine 
 ท่านเคยใช้การค้นหาข้อมูลวัสดุก่อสร้างบนเว็บไซต์หรือไม่ 

  ไม่เคย  เคย  (กรุณาทําข้อ 2.2 ต่อไป) 
2.2 กรุณาระบุเว็บไซต์ที่ท่านใช้บริการค้นหาข้อมูลวัสดุก่อสร้างเป็นประจํา (ระบุได้มากกว่า 1 

เว็บไซต์) 

  Google  Yahoo  Bing 

  Sweet Catalog  Thaibuild  ทําเนียบวัสดุก่อสร้าง 

  สมาคมสถาปนิกฯ  อ่ืนๆ ................................................................................ 
2.3 ปัญหาที่ท่านเจอในการใช้เว็บไซต์ค้นหาข้อมูลวัสดุก่อสร้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   หาวัสดุก่อสร้างที่ต้องการไม่เจอ 

   เว็บไซต์จัดหมวดหมู่ของวัสดุไม่ตรงตามความต้องการ 

   ข้อมูลในเว็บไซต์ไม่เพียงพอกับความต้องการ 

   ข้อมูลในเว็บไซต์ล้าหลัง 

   อ่ืนๆ 
 
ตอนท่ี 3 ระดับความสําคัญ  ของปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกวัสดุก่อสร้าง  ในขั้นตอนการ

ออกแบบ 
กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท้ายคําถามที่ตรงกับความต้องการของท่านในแต่ละข้อ 
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ปัจจัยที่ท่านใช้ในการตัดสินใจเลือกวัสดุก่อสร้าง  ในขั้นตอนการออกแบบ 

  ย่ีห้อของสินค้า 

  บริษัทผู้ผลิตสินค้า 

  ภาพแสดงรายละเอียดของสินค้า 

  มาตรฐานต่างๆ ของสินค้า  เช่น  มอก. , ASTM , AISI เป็นต้น 

  ผลกระทบของวัสดุอุปกรณ์ต่อสิ่งแวดล้อม 

  การรับประกันสินค้าหรือบริการหลังการขาย 

  อ่ืนๆ (ถ้ามี)................................................................................................................ 
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ตอนท่ี 4 การแบ่งหมวดของวัสดุก่อสร้าง 
4.1 ท่านรู้จักระบบมาตรฐานมาสเตอร์ฟอร์แมต (Master Format) หรือไม่  

  ไม่รู้จัก      รู้จัก  (กรุณาทําข้อ 4.2 ต่อไป) 
4.2 ปัญหาของมาสเตอร์ฟอร์แมต  

  หาวัสดุก่อสร้างที่ต้องการไม่เจอ   มีหมวดหลัก และหมู่ย่อยมากจนเกินไป 

  ปัญหาอ่ืน ๆ…………………………………………………. 
 
ตอนท่ี 5 คําค้นที่ใช้ในการค้นหาวัสดุก่อสร้างที่ต้องการ 
กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในช่องท้ายคําถามที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  หากท่านต้องการหา
วัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับหมวด  ต่างๆ ต่อไปน้ีเพ่ือนําไปประกอบการตัดสินใจในขั้นตอนออกแบบ  
ท่านจะใช้คําค้นหาแบบใด  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
5.1 หมวดพื้น 
 5.1.1 วัสดุปูบนโครงสร้างไม้และเหล็ก 

   ทนความร้อน / ไม่ติดไฟ  ทนความช้ืน / กันนํ้า 

   ความหนาของวัสดุ  .................................................... 
 5.1.2 แผ่นพื้นสําเร็จรูป   

   ความหนาของวัสดุ  .................................................... 
 5.1.3 วัสดุกรุผิวพื้น 

   ผิวมัน  ผิวไม่ลื่น 

   วัสดุ / พ้ืนผิวเลียนแบบธรรมชาติ  ....................................................
 5.1.4 ผิวพื้น ค.ส.ล. / สีและเคมีภัณฑ์ทาพื้น 

   ทนการขูดขีด / รับนํ้าหนักสูง  

   ทนสารเคมี / การกัดกร่อน    

   ....................................................................................................................................... 
5.2 หมวดผนัง 
 5.2.1 วัสดุก่อ 

   ....................................................................................................................................... 

   ....................................................................................................................................... 
 5.2.2 วัสดุฉาบผิว 

   ฉาบโดยไม่ต้องทาสีทับ     

   ....................................................................................................................................... 
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 5.2.3 วัสดุกรุผนังแบบโครงเคร่า 

   ป้องกันความร้อน  ป้องกันเสียง / ลดเสียงสะท้อน 

   ทนความช้ืน / กันนํ้า  ความหนาของวัสดุ 

   ....................................................................................................................................... 
 5.2.4 วัสดุบุผิวผนัง 

   ผิวมัน  ผิวด้าน 

   วัสดุ / พ้ืนผิวเลียนแบบธรรมชาติ  .................................................... 
 5.2.5 สีและเคมีภัณฑ์ทาผนัง 

   ป้องกันความร้อน  ป้องกันเช้ือรา 

   เช็ดล้างทําความสะอาดได้  ระบายความช้ืนได้ 

   ปลอดสารพิษ (Non Toxic)  ทนต่อสภาพอากาศรุนแรง 

   ทนไอทะเล  ทนสารเคมี / การกัดกร่อน 

   ……................................................................................................................................. 
 5.2.6 ฉนวนป้องกันความร้อน / เสียง / ดูดซับเสียง 

   ไม่ลามไฟ  ทนความช้ืน 

   ……................................................................................................................................. 
 5.2.7 คิ้วและบัว 

   วัสดุ / พ้ืนผิวเลียนแบบธรรมชาติ 

   ……................................................................................................................................. 
 5.2.8 ผนังสําเร็จรูป 

   ทนความร้อน / กันไฟ  ทนความช้ืน / ใช้ภายในห้องนํ้า 

   ป้องกันเสียง / ลดเสียงสะท้อน  ความหนาของวัสดุ 

   ……................................................................................................................................. 
 5.2.9 แผงบังแดด / บังตา / ระบายอากาศ 

   วัสดุเลียนแบบธรรมชาติ 

   ……................................................................................................................................. 
 5.2.10 วัสดุหุ้มผนัง (Cladding) 

   ทนความร้อน / กันไฟ  .................................................... 
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5.3 หมวดฝ้าเพดาน 
 5.3.1 ชนิดยึดกับโครงเคร่าท่ัวไป  

   ทนความร้อน / กันไฟ  ป้องกันเสียง / ลดเสียงสะท้อน 

   ทนความช้ืน  ดัดโค้งได้ 

   ระบายอากาศได้  .................................................... 
 5.3.2 โครงเคร่า ที-บาร์  

   ทนความร้อน / กันไฟ  ป้องกันเสียง / ลดเสียงสะท้อน 

   ทนความช้ืน  ดัดโค้งได้ 

   ระบายอากาศได้  .................................................... 
 5.3.3 ระบบโครงเคร่าเฉพาะ 

   ทนความร้อน / กันไฟ  ป้องกันเสียง / ลดเสียงสะท้อน 

   ทนความช้ืน  ดัดโค้งได้ 

   ระบายอากาศได้  .................................................... 
 5.3.4 ฉนวนป้องกันความร้อน / เสียง / ดูดซับเสียง 

   ไม่ลามไฟ  ทนความช้ืน 

   ……................................................................................................................................. 
 5.3.5 คิ้วและบัว 

   วัสดุ / พ้ืนผิวเลียนแบบธรรมชาติ 

   ……................................................................................................................................. 
5.4 หมวดประตู-หน้าต่าง 
 5.4.1 วงกบ 

   ทนความร้อน / กันไฟ  ป้องกันเสียง / ลดเสียงสะท้อน 

   ทนความช้ืน  .................................................... 
 5.4.2 บาน 

   ทนความร้อน / กันไฟ  ทนความช้ืน 

   ป้องกันเสียง / ลดเสียงสะท้อน  .................................................... 
 5.4.3 อุปกรณ์ 

   ……................................................................................................................................. 

   ……................................................................................................................................. 
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5.5 หมวดบันได 
 5.5.1 ขั้นบันได 

   ทําจากวัสดุธรรมชาติ  .................................................... 
 5.5.2 ราว / ลูกกรง 

   ทําจากวัสดุธรรมชาติ  .................................................... 
 5.5.3 จมูกบันได 

   ชนิดมีแถบกันลื่น  .................................................... 
 5.5.4 บันไดสําเร็จรูป 

   ……................................................................................................................................. 

   ……................................................................................................................................. 
5.6 หมวดราวระเบียง / กันตก 
 5.6.1 ราวมือจับ 

   ทําจากวัสดุธรรมชาติ  .................................................... 
 5.6.2 ลูกกรง / ราวกันตก 

   ราวกันตกสําเร็จรูป  .................................................... 
5.7 หมวดหลังคา 
 5.7.1 โครงหลังคาสําเร็จรูป 

   ไม่เป็นสนิม 

   ความเร็วในการติดต้ัง  .................................................... 
 5.7.2 วัสดุมุง 

   ลอนเรียบ  

   องศาของหลังคาที่สามารถเอียงได้น้อยที่สุด 

   องศาของหลังคาที่สามารถเอียงได้มากที่สุด 

   กระเบ้ืองแผ่นใหญ่ (มีความยาวมากกว่า 1 เมตร) 

   ................................................................................................................................ 
 5.7.3 รางน้ําฝน 

   ไม่เป็นสนิม  ....................................................      
 5.7.4 ระบบป้องกันและสะท้อนความร้อน 

   ความหนาของวัสดุ  .................................................... 
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 5.7.5 ระบบกันซึม 

   ระยะเวลาการใช้งาน  .................................................... 
 5.7.6 หลังคาไร้โครงสร้าง 

   ระยะสแปนที่กว้างที่สุด  .................................................... 
5.8 หมวดกระจกและระบบผนังม่านกระจก 
 5.8.1 กระจกทั่วไป 

    ความหนาของวัสดุ  .................................................... 
 5.8.2 กระจกนิรภัย 

    ลักษณะการแตกของกระจก  .................................................... 
 5.8.3 กระจกเพื่อการประหยัดพลังงาน 

    การสะท้อนความร้อน  .................................................... 
 5.8.4 กระจกสําหรับงานตกแต่ง 

   ................................................................................................................................ 

   ................................................................................................................................ 
 5.8.5 ระบบผนังม่านกระจก ( Curtain Wall ) 

    ระบบการยึดกระจก  .................................................... 
5.9 หมวดห้องน้ําและห้องครัว 
     5.9.1 สุขภัณฑ์ 

   ท่อออกพ้ืน   ท่อออกผนัง 

   ราดน้ํา   ฟลัชวาล์ว (Flush Valve) 

   ฟลัชแท๊งก์ (Flush Tank)  .................................................... 
 5.9.2 อ่างล้างหน้า / อ่างซิงค์ 

   มีขาต้ัง  ไม่มีขาต้ัง 

   ................................................................................................................................ 
 5.9.3 โถปัสสาวะ / โถบิเด้ 

   นํ้าเข้าด้านบน (Top Inlet)  นํ้าเข้าด้านหลัง (Back Inlet) 

   ต้ังพ้ืน  แขวนผนัง 

   ................................................................................................................................ 
 5.9.4 อ่างอาบน้ํา 

   ขนาดของอ่างอาบนํ้า  .................................................... 
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 5.9.5 ตู้อาบน้ําและอุปกรณ์ 

   ขนาดของตู้อาบนํ้า  .................................................... 
 5.9.6 ก๊อกน้ํา 

   ก๊อกเด่ียว  ก๊อกผสม 

   ก๊อกอัตโนมัติ  .................................................... 
 5.9.7 ฝักบัวอาบน้ํา 

   หลายฟังก์ช่ัน  .................................................... 
 5.9.8 สายฉีดชําระ 

   สายโครเมียม  .................................................... 
 5.9.9 อุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์ 

   ................................................................................................................................ 

   ................................................................................................................................ 
 5.9.10 อุปกรณ์ห้องน้ําอ่ืนๆ 

   ................................................................................................................................ 

   ................................................................................................................................ 
 5.9.11 เครื่องครัว 

   ................................................................................................................................ 

   ................................................................................................................................ 
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ตัวอย่าง Source Code ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
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ตัวอย่าง Source Code ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
 
ตัวอย่าง ชุดคําสั่งในการค้นหาข้อมูลแบบข้อความเต็ม (Full Text Search)        
protected void BtSearchAll_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            gvProducts.DataSource = null; 
            gvProducts.DataBind(); 
            String connectionString = "Data Source=" + 
                Server.MapPath(@"~\App_Data\MaterialList.db") + 
                "; Version=3;"; 
            String selectCommand = "SELECT tbProducts.ProductID,tbProducts.Products 
FROM tbProducts where Products like '%" + tbSearchAll.Text + "%'and Products != '-
All-'ORDER BY ProductID ASC"; 
            SQLiteDataAdapter dataAdapter = 
            new SQLiteDataAdapter(selectCommand, connectionString); 
            DataSet ds = new DataSet(); 
            dataAdapter.Fill(ds); 
            gvProducts.DataSource = ds; 
            gvProducts.DataBind(); 
        } 
 
ตัวอย่าง  ชุดคําสั่งการนําเข้าข้อมูลมาแสดงใน Drop Down List ประเภทสินค้า 
private void FillddlRoofCoveringType() 
        { 
            String connectionString = "Data Source=" + 
            Server.MapPath(@"~\App_Data\MaterialList.db") + 
             "; Version=3;"; 
string selectCommand = "Select Distinct Type from tb06RoofCovering"; 
            SQLiteConnection mycn = new SQLiteConnection(connectionString); 
            DataSet ds = new DataSet(); 
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SQLiteDataAdapter myData = new SQLiteDataAdapter(selectCommand, 
connectionString); 
            myData.Fill(ds); 
            this.ddlRoofCoveringType.DataTextField = "Type"; 
            this.ddlRoofCoveringType.DataValueField = "Type"; 
            this.ddlRoofCoveringType.DataSource = ds; 
            ddlRoofCoveringType.DataBind(); 
            ddlRoofCoveringBrand.DataBind(); ;  
} 
 
ตัวอย่าง  ชุดคําสั่งการนําเข้าข้อมูลมาแสดงใน Drop Down List ประเภทสินค้า 
private void FillddlRoofCoveringBrand() 
        { 
            String connectionString = "Data Source=" + 
            Server.MapPath(@"~\App_Data\MaterialList.db") + 
            "; Version=3;"; 
string selectCommand = "Select Distinct tbVendors.Brand FROM tbVendors INNER 
JOIN tb06RoofCovering ON tbVendors.VendorID = tb06RoofCovering.Brand"; 
            SQLiteConnection mycn = new SQLiteConnection(connectionString); 
            DataSet ds = new DataSet(); 
 
SQLiteDataAdapter myData = new SQLiteDataAdapter(selectCommand, 
connectionString); 
            myData.Fill(ds); 
            this.ddlRoofCoveringBrand.DataTextField = "Brand"; 
            this.ddlRoofCoveringBrand.DataValueField = "Brand"; 
            this.ddlRoofCoveringBrand.DataSource = ds; 
            ddlRoofCoveringType.DataBind(); 
            ddlRoofCoveringBrand.DataBind(); 
        } 
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ตัวอย่าง  ชุดคําสั่งในการค้นหาข้อมูลจากประเภท และ ย่ีห้อสินค้า 
protected void btRoofCoveringType_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            gvRoofCovering.DataSource = null; 
            gvRoofCovering.DataBind(); 
String ChkSpec = "SELECT tbProducts.productID, tbProducts.Products FROM 
(tbProducts INNER JOIN tb06RoofCovering ON tbProducts.productID = 
tb06RoofCovering.ProductID) INNER JOIN tbVendors ON tb06RoofCovering.Brand = 
tbVendors.VendorID WHERE "; 
            String connectionString = "Data Source=" + 
                       Server.MapPath(@"~\App_Data\MaterialList.db") + 
                       "; Version=3;"; 
            String selectCommand = ""; 
if ((ddlRoofCoveringType.Text == "-All-") && (ddlRoofCoveringType.Text == "-All-")) 
            { 
selectCommand = "SELECT tbProducts.ProductID,tbProducts.Products FROM 
tbProducts INNER JOIN tb06RoofCovering ON tbProducts.ProductID = 
tb06RoofCovering.ProductID"; 
            } 
if ((ddlRoofCoveringType.Text != "-All-") && (ddlRoofCoveringBrand.Text != "-All-")) 
            { 
selectCommand = ChkSpec + "tb06RoofCovering.Type like '%" + 
ddlRoofCoveringType.Text + "%'  and tbVendors.Brand like '%" + 
ddlRoofCoveringBrand.Text + "%'"; 
            } 
if ((ddlRoofCoveringType.Text == "-All-") && (ddlRoofCoveringBrand.Text != "-All-")) 
            { 
selectCommand = ChkSpec + "tbVendors.Brand like '%" + ddlRoofCoveringBrand.Text 
+ "%'"; 
            } 
if ((ddlRoofCoveringType.Text != "-All-") && (ddlRoofCoveringBrand.Text == "-All-")) 
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            { 
selectCommand = ChkSpec + "tb06RoofCovering.Type like '%" + 
ddlRoofCoveringType.Text + "%'"; 
            } 
            SQLiteDataAdapter dataAdapter = 
new SQLiteDataAdapter(selectCommand, connectionString); 
            DataSet ds = new DataSet(); 
            dataAdapter.Fill(ds); 
            gvRoofCovering.DataSource = ds; 
            gvRoofCovering.DataBind(); } 
ตัวอย่าง ชุดคําสั่งในการค้นหาข้อมูลโดยระบุคุณสมบัติ 
protected void btRoofCoveringSpec_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            gvRoofCovering.DataSource = null; 
            gvRoofCovering.DataBind(); 
String ChkSpec = "SELECT tbProducts.productID, tbProducts.Products FROM 
(tbProducts INNER JOIN tb06RoofCovering ON tbProducts.productID = 
tb06RoofCovering.ProductID) INNER JOIN tbVendors ON tb06RoofCovering.Brand = 
tbVendors.VendorID WHERE "; 
            String Spec01 = " FlatStyle == 1"; 
String Spec02 = " MinSlope <= '" + ddlRoofCoveringMinSlope.Text + "'"; 
String Spec03 = " MaxSlope >= '" + ddlRoofCoveringMaxSlope.Text + "'"; 
            String Spec04 = " Length > '100'"; 
String Spec05 = " Weight <= '" + ddlRoofCoveringWeight.Text + "'"; 
            String Spec06 = " Retro == 1 "; 
            String connectionString = "Data Source=" + 
             Server.MapPath(@"~\App_Data\MaterialList.db") + 
             "; Version=3;"; 
            String selectCommand = ChkSpec; 
            int ChkSpecLength = ChkSpec.Length; 
            if (cbRoofCovering1.Checked) 
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            { 
                selectCommand = ChkSpec + Spec01; 
            } 
            if (cbRoofCovering2.Checked) 
            { 
                if (selectCommand.Length != ChkSpecLength) 
                { 
                    selectCommand = selectCommand + " and" + Spec02; 
                } 
                else selectCommand = ChkSpec + Spec02; 
            } 
            if (cbRoofCovering3.Checked) 
            { 
                if (selectCommand.Length != ChkSpecLength) 
                { 
                    selectCommand = selectCommand + " and" + Spec03; 
                } 
                else selectCommand = ChkSpec + Spec03; 
            } 
            if (cbRoofCovering4.Checked) 
            { 
                if (selectCommand.Length != ChkSpecLength) 
                { 
                    selectCommand = selectCommand + " and" + Spec04; 
                } 
                else selectCommand = ChkSpec + Spec04; 
            } 
            if (cbRoofCovering5.Checked) 
                if (selectCommand.Length != ChkSpecLength) 
                { 
                    selectCommand = selectCommand + " and" + Spec05; 
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                } 
                else selectCommand = ChkSpec + Spec05; 
            if (cbRoofCovering6.Checked) 
                if (selectCommand.Length != ChkSpecLength) 
                { 
                    selectCommand = selectCommand + " and" + Spec06; 
                } 
                else selectCommand = ChkSpec + Spec06; 
 
            //ถ้าไม่มีการคลิก CheckBox ใดๆ เลย 
            if (cbRoofCovering1.Checked == false) 
                if (cbRoofCovering2.Checked == false) 
                    if (cbRoofCovering3.Checked == false) 
                        if (cbRoofCovering4.Checked == false) 
                            if (cbRoofCovering5.Checked == false) 
                                if (cbRoofCovering6.Checked == false) 
                        { 
selectCommand = "SELECT ProductID,Products FROM tbProducts where Catagories 
== 'วัสดุมุงหลังคา'"; 
                        } 
SQLiteDataAdapter dataAdapter = 
new SQLiteDataAdapter(selectCommand, connectionString); 
 
            DataSet ds = new DataSet(); 
            dataAdapter.Fill(ds); 
 
            gvRoofCovering.DataSource = ds; 
            gvRoofCovering.DataBind();           
        } 
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