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50055315 : สาขาวชิาการจดัการโครงการก่อสร้าง  
ค าส าคญั :  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ, บริษทัรับเหมาก่อสร้าง,ไอที บารอมิเตอร์, การประยคุใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
        ทศันชยั โอฬารึก : การส ารวจระดบัความพร้อมในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทั
ผูรั้บเหมาก่อสร้างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.  
อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : อ.ดร.นนท ์ คุณค ้าชู.  88 หนา้.  
      การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจสถานภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทั
รับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเปรียบเทียบสถานภาพการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในไทยกบัผลการส ารวจในต่างประเทศ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเฉพาะบริษทัรับเหมาก่อสร้าง
ประเภทอาคารและงานระบบต่าง  ๆในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชไ้อที บารอมิเตอร์ เป็น
เคร่ืองมือในการส ารวจในการท าวจิยัคร้ังน้ี 
 ผลการศึกษาพบวา่ บริษทัรับเหมาก่อสร้างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกือบทั้งหมด
ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการท างานก่อสร้าง ส่วนใหญ่ใชแ้กไ้ขแบบก่อสร้างดว้ยโปรแกรม AutoCAD 
นอกจากน้ียงัใชใ้นงานดา้นบญัชีและการจดัซ้ือ งานบริหารทรัพยากรบุคคลและงานดา้นส่ือสาร และยงั
พบวา่บริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาการส่ือสารใหดี้ข้ึน 
  ส าหรับการเปรียบเทียบผลส ารวจบริษทัรับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพและปริมณฑลกบัผล
ส ารวจของต่างประเทศ พบวา่ ผลส ารวจท่ีไดมี้ความเหมือนกนัในบางเร่ือง เช่น การใชร้ะบบปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ และมีการอพัเกรดระบบใหท้นัสมยัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่วนโปรแกรม AutoCAD ยงัคงเป็น
โปรแกรมท่ีนิยมใชใ้นทุกประเทศท่ีท าการส ารวจส่วนผลส ารวจการเปรียบเทียบความแตกต่าง พบวา่ 
บริษทัรับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีการใชค้อมพิวเตอร์ในงานดา้นประชาสัมพนัธ์
นอ้ยกวา่ประเทศจอร์แดน นอกจากน้ียงัพบวา่ แต่ละประเทศมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ง
เอกสารแลกเปล่ียนระหวา่งบริษทักบับุคคลภายนอกแตกต่างประเภทกนั   
  ส่วนการเปรียบเทียบขอ้ดีของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ พบวา่แต่ละประเทศเห็นขอ้ดีของการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในอนัดบัหน่ึงแตกต่างกนั บริษทัรับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพและปริมณฑล น าไอทีมา
ใชเ้พื่อช่วยพฒันาการส่ือสารให้ดีข้ึน ส่วนต่างประเทศใชช่้วยพฒันาคุณภาพของงาน ช่วยใหง้านเสร็จไวข้ึนและ
ใชเ้วลานอ้ยลง ส าหรับปัญหาส่วนใหญ่ของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ พบวา่ บริษทัรับเหมาก่อสร้างในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล ตอ้งการผูช้  านาญมากข้ึน แต่ประเทศแคนาดาและจอร์แดน พบวา่ตอ้งมีการอพัเกรดบ่อย  

ภาควชิาเทคนิคสถาปัตยกรรม       บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร          ปีการศึกษา 2554  
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50055315:  MAJOR : CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT  
KEY WORD : INFORMATION TECHNOLOGY USAGE, IT IN CONSTRUCTION FIRMS, IT 
BAROMETER , IT APPLICATIONS 

TASSANACHAI OLARIKA : A SURVEY STUDY ON  THE READINESS OF 
INFORMATION TECHNOLOGY USAGE IN CONSTRUCTION FIRMS IN BANGKOK AND 
PERIMETERS.  ADVISOR : NON KHUNCUMCHOO, Ph.D. 88 pp. 
 
 The purpose of the research was to survey on the constructors information technology (IT) 
usage status in Bangkok and the perimeters and compared the result with other countries. The 
researcher collected the data from the contractors, working in buildings and related building work 
using IT Barometer as a tool. The research revealed that almost all contractors use computers in 
construction related work.  Most of them use AutoCAD software for editing construction drawings. 
Additionally, the computers are used in accountancy and purchasing, human resources management 
and communication works.  The result evidently showed that the contractors gained the benefit from 
using IT in project communication. 
 A comparison study showed a similar result in terms of the types and activities of IT usage 
and problems, such as types of computer operation systems which were continually upgraded and 
modernized. As for IT advantages, each country differently realized its first advantage. Some         
used the IT as the tool for communication development; the other countries used to help finishing a 
job quickly with less time spent.  A crucial problem of using the IT found were the contractors needed 
more experts while in some countries, Canada and Jordan, needed their IT to be frequently upgraded. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาอยา่งยิง่จาก อาจารย ์ดร.นนท ์ คุณค ้าชู อาจารยท่ี์
ปรึกษาท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษา แนะน าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่งานวจิยั พร้อมทั้งเสียสละเวลาตรวจตราและ
แกไ้ขอยา่งละเอียด จนท าให้งานวิจยัเสร็จสมบูรณ์ไดใ้นท่ีสุด ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ปณิตา วงศม์หาดเลก็ ประธานกรรมการ และอาจารย ์ดร. องอาจ หุดากร กรรมการ เป็นอยา่งสูง ท่ีให้
ค  าแนะน าท่ีมีคุณค่าในงานวจิยั 
 ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่สันทยา โอฬารึก และคุณพี่เอ่ืองพรท่ีสนบัสนุน ห่วงใย 
และคอยกระตุน้สอบถามความกา้วหนา้ในการท าวิจยั คอยดูแลช่วยเหลือทุกประการเตม็
ความสามารถตลอดมา 
 ขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีให้ความรู้แก่ผูวิ้จยัตลอดระยะเวลาการศึกษา รวมทั้งเป็น
แรงผลกัดนัท่ีส าคญัและสนบัสนุนในการท าวิจยัคร้ังน้ี ขอบพระคุณ 
ท่านผูช่้วยศาสตราจารย ์ปณิตา วงศม์หาดเล็ก ให้โอกาสแกไ้ขความพลั้งพลาด และ 
อาจารย ์ดร.นนท ์ คุณค ้าชู ท่ีดูแลงานวิจยัน้ีอยา่งดีท่ีสุดจนถึงท่ีสุด จริงๆ 

ขอบคุณเพื่อนๆ ท่ีไดค้อยถามดว้ยความห่วงใยและให้ค  าแนะน าอนัดี ช่วยใหง้านวิจยัส าเร็จ 
ขอบพระคุณ คุณจุฬธิดา อภยัโรจน์ ท่ีคอยช้ีน าส่ิงดี คอยห่วงใย ดูแลกนัจากวนัท่ีแนะน าให้สมคัรเรียนจน
วนัน้ี ขอบคุณมากท่ีสุดของท่ีสุดครับ ขอบคุณบอล เพ่ือนสนิท ท่ีช่วยเหลือดว้ยน ้าใจจริงอยา่งเตม็ก าลงั  

ขอบพระคุณท่านมาลยัวลัย ์กุลทนันท ์กบัความเมตตาท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในชีวิต คุณนา้             
ดวงกมล และพ่ีกบท่ีช่วยดูแลสุดตวั สุดหัวใจครับ 

ขอบพระคุณคุณป้าต๋ิง ดร.สุภาภรณ์ ศรีเรืองสกุล ท่ีเป็นท่ีปรึกษาท่ีมากดว้ยประสบการณ์และ
ความห่วงใยอยา่งมากมายตลอดครับ ขอบพระคุณคุณป้าน้อยกบัคุณลุงประสิทธ์ในความกรุณาครับ 

สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือและสละเวลาตอบ
แบบสอบถามจนงานวิจยัน้ีส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 
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