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 งานวิจัยช้ินนี้เปนการศึกษาการใชระบบสารสนเทศในองคกรสถาปนิก โดยจะศึกษา
กระบวนการทํางาน ตามมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพของสถาปนิก โดยจะใหความสําคัญกับองคกร
สถาปนิกท่ีมีจํานวนพนักงานในองคกรไมเกิน 20 คน มีการเจาะจงเลือกกลุมตัวอยางเพ่ือทําการ 
ศึกษาและเก็บขอมูลโดยศึกษารูปแบบการทํางานขององคกรสถาปนิก กอนจะใชวิธีการสัมภาษณ
ผูบริหารหรือสถาปนิกภายในองคกรสถาปนิก เพื่อจะนํามาวิเคราะหและสรุปผลการศึกษา 
  ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา การทํางานขององคกรสถาปนิกขนาดเล็กท่ีมีพนักงานไม
เกิน 20 คน มีรูปแบบข้ันตอนและวิธีการในการทํางานท่ีคลายกัน เปนผลทําใหการเลือกใชระบบ
สารสนเทศคอนขางจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยองคกรสวนใหญจะเลือกระบบสารสนเทศท่ี
สามารถตอบสนองความตองการตามลักษณะของการทํางานในแตละข้ันตอนและวัตถุประสงคของ
องคกรไดเปนอยางดี เพื่อชวยใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ยกเวนในบางกรณีท่ีอาจจะ
มีการเลือกใชระบบสารสนเทศบางอยาง เพื่อตอบสนองข้ันตอนการทํางานท่ีมีความพิเศษออกไป
นอกเหนือจากที่เปนอยู โดยระบบสารสนเทศที่มีความสําคัญและมีการเลือกใชภายในองคกร
สถาปนิกสูงสุด 2 อันดับแรกคือ ระบบใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) คิดเปน 24 เปอรเซ็นต 
และการติดตอส่ือสารผานโทรศัพท คิดเปน 20 เปอรเซ็นต ซ่ึงมักจะพบในหลายข้ันตอนของการ
ทํางาน  
 นอกจากนี้รูปแบบของโครงการที่ดําเนินการ รวมถึงลูกคาก็มีสวนสําคัญในการเลือกใช
ระบบสารสนเทศขององคกรสถาปนิกเพื่อใหสามารถตอบสนองการทํางานไดอยางเหมาะสม 
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       This research aimed to investigate the process and use of Information Systems 
(IS) in architectural organizations. The study focused on the organization which had no 
more than 20 employees. Firstly, Data regarding working processes in each organization 
were collected and later, some individuals were interviewed. The informants in the study 
were Architectural firms’ managers and architects       The study found that small architectural organizations had similar procedures and 
processes. The size of organization affected how the information systems were used. 
Most IS chosen were based on the characteristics of each work steps and organization’s 
goals, in terms of efficiency and effectiveness. However, in some cases, needs for extra 
use of information systems were found for organizations that provided service more than 
the standard. The top two most usage IS in architectural organizations were by 
communicating via electronic mail (e-mail) which accounted for 24 percentage and via 
telephone which accounted for 20 percentage . 
     In addition, the study also found that the decision of choosing and using IS in each 
project were directly related to customer’ preference 
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 การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย  
ดร.นนท  คุณคํ้าชู  อาจารยท่ีปรึกษาและควบคุมการคนควาอิสระ  ซ่ึงเปนผูใหคําแนะนําในการทํา
วิจัยและแนวทางในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนอันเปนประโยชนตอการคนควาอิสระน้ีเปนอยางมาก ขอ
กราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตรจารยปณิตา วงศมหาดเล็ก ท่ีคอยแนะนําเปนท่ีปรึกษาในการทําวิจัย
และ ผูชวยศาสตรจารย ดร.ปรีชญา มหัทธนทวี ท่ีกรุณาใหเกียรติมาเปนกรรมการสอบการคนควา
อิสระ 

ขอขอบพระคุณคณาจารยในภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตรทุก
ทานท่ีไดมอบความรูดีๆ ทําใหสามารถนํามาปรับใชกับการทํางานและชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี  
และขอขอบคุณ คุณบุญทรัพย ศรีรัตนธรรม ท่ีใหการชวยเหลือตลอดการทําวิจัย 

ขอขอบคุณบริษัท แอพสแทรก จํากัด, บริษัท มินิแมกซิส จํากัด, บริษัท สถาปนิกตุลา จํากัด
, บริษัท โอเพนสเปสดีไซน จํากัด, บริษัท พี.เอ.ดีไซน จํากัด, บริษัท สถาปนิกสมดุล จํากัด ท่ีให
ความอนุเคราะหขอมูลและสละเวลาใหสัมภาษณ เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหระบบสารสนเทศท่ีใชใน
องคกรสถาปนิก  เพื่อเปนแนวทางในการปรับใชตอไป รวมถึงขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการ
คนควาอิสระฉบับนี้ 

ขอขอบพระคุณ อาจารยอนสุรณ ภกัดิ์สุขเจริญ ท่ีใหการสนับสนุน รวมถึงชาว APS ทุกทาน 
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคนท่ีใหคําแนะนํา ปรึกษาและคอยชวยเหลือดูแลกัน จนสามารถ

ทําการคนควาอิสระน้ีสําเร็จไดดวยดี 
ผูวิจัยอยากขอกราบขอบพระคุณคุณแม คุณปา และครอบครัวท่ีคอยสนับสนุนการศึกษาใน

คร้ังน้ีและคอยเปนกําลังใจจนสามารถสําเร็จการศึกษาลงได 
ขอขอบคุณผูท่ีเกี่ยวของทุกทานท่ีมิไดกลาวนามขางตนท่ีชวยเหลือใหสามารถทํางานวิจัย

ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีไว ณ โอกาสนี้ดวย 
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