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 ยคุของขา่วสารข้อมลูในปัจจบุนันี ้ การบนัทกึและจดัเก็บข้อมลูในคอมพิวเตอร์นัน้  ถือ
เป็นสิง่สําคญัอยา่งยิ่งสําหรับบริษัทออกแบบ  โดยเฉพาะการจดัระบบบริหารจดัการข้อมลู  ท่ี
จะต้องมีเคร่ืองมือช่วยในการสร้างระบบจดัเก็บข้อมลูให้มีประสทิธิภาพ  สง่ผลตอ่เน่ืองถึงระบบ
การสืบค้นในภายหลงัให้การดําเนินการค้นหาข้อมลูแบบก่อสร้างงานภมูิสถาปัตยกรรมนัน้เป็นไป
ด้วยดี 
 สําหรับบริษัทออกแบบภมูิสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ก็เป็นผู้ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ชว่ยในการเขียนแบบก่อสร้าง   ซึง่เม่ือเวลาดําเนินงานผา่นไปเป็นเวลาหลายปีข้อมลู
แบบก่อสร้างจะมากขึน้  หากขาดระบบในการจดัเก็บจะทําให้เกิดปัญหาในการสืบค้นสง่ผลให้เกิด
ความลา่ช้าในการดําเนินงาน  จงึมีการศกึษาพฒันาระบบฐานข้อมลูเพ่ือให้สามารถนําแบบ
ก่อสร้างกลบัมาใช้ได้เร็วขึน้  การสร้างระบบจดัเก็บท่ีดีมีมาตรฐานเดียวกนัทําให้การดําเนินงานใน
บริษัทออกแบบภมูิสถาปัตยกรรมมีมาตรฐาน เกิดประสทิธิภาพในการทํางาน ซึง่ผลจากการศกึษา
พบวา่ ได้เคร่ืองมือท่ีชว่ยจดัระบบการจดัเก็บแบบก่อสร้างงานภมูิสถาปัตยกรรม  โดยการนํา
มาตรฐานสากลของ UDS สร้างระบบการตัง้ช่ือแบบก่อสร้าง ซึง่จะมีการประยกุต์ให้เข้ากบั
พฤตกิรรมการทํางานเขียนแบบก่อสร้างของบริษัทออกแบบภมูิสถาปัตยกรรม ได้เคร่ืองมือช่วยใน
การสืบค้นข้อมลูแบบท่ีได้สร้างระบบฐานข้อมลูไว้แล้ว ให้เกิดความรวดเร็วในการดําเนินงาน ความ
ถกูต้องแมน่ยําของเนือ้หาข้อมลูท่ีต้องการ รวมถงึได้เคร่ืองมือท่ีชว่ยการตดิตามความก้าวหน้าของ
งานเขียนแบบก่อสร้าง ตรวจสอบการเข้าถึงข้อมลูแบบก่อสร้างได้ เพ่ือสร้างความปลอดภยัให้กบั
ข้อมลูตอ่ไป 
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 In the era of information nowadays, recording and storing the data on the 
computer is very important for the design firms in particular, the data management 
system which requires the tools helping in creating an effective storage system. This 
continuously affects the subsequent search system after search operation of the 
landscape architecture construction to be well conducted. 
 The landscape architecture design company in Thailand uses the computer 
program to assist in the construction drawings. When the operating time passed over a 
period of several years, the number of construction blueprints would be greater. If there 
is a lack of storage system, it will cause problems in searching information and this will 
result in an operation delay. Therefore, there is a study to develop a database system 
which enables the faster restoration of the construction blueprints in use. Creating a 
storage system that has the same standards as that of the operation of the landscape 
architecture design causes an effective work. The results of this study showed that a tool 
that supports the storage system landscape architectural construction by the use of 
international standards of UDS creates the naming system of construction blueprints 
which will be applied according to the behavior of the working drawings for the 
construction of a landscape architecture design firm. The tool helping in search of 
database already created leads to the higher speed of work operation, the accuracy of 
the content as well as accurate data of the required information including tools helping 
for tracking of the progress of the construction works which can be traced for the safety 
of the data. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระฉบับนีส้ําเร็จได้เป็นอย่างดีผู้ วิจัยกราบขอบพระคุณท่านรองศาตราจารย์ 
ฐิติพฒัน์  ประทานทรัพย์  อาจารย์ท่ีปรึกษาและควบคมุสารนิพนธ์  ซึง่เป็นผู้ให้คําแนะนําในการทําวิจยัและ
แนวทางการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้อนัเป็นประโยชน์ตอ่สารนิพนธ์เป็นอย่างมาก   ขอกราบขอบพระคณุอาจารย์ 
ธนะพนัธ์  อินทรเกสร  และอาจารย์จฑุาทิพย์  ชํานาญศิริ ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์และสละเวลาในการให้
คําแนะนํา ชว่ยให้คําปรึกษาแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ  ระหวา่งการดําเนินการจดัทําสารนิพนธ์ฉบบันีใ้ห้มีความ
สมบรูณ์ครบถ้วนมากย่ิงขึน้  

ขอกราบขอบพระคณุพอ่ คณุแม่ คณุอา และทกุคนในครอบครัวท่ีคอยสนบัสนนุและเป็นกําลงัใจ
ให้มาโดยตลอด ขอบคณุเพ่ือนๆ พี่ๆ  ทกุคนท่ีให้คําแนะนําและคอยช่วยเหลือดแูลกนัจนสารนิพนธ์นีส้ําเร็จได้
ด้วยดี    

ขอบคณุผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฟีลกรีน ดีไซน์ จํากัด บริษัท พีแอล ดีไซน์ จํากัด และ
บริษัทอินไซด์เอาท์ดีซายน์ จํากัด ท่ีกรุณาอนุเคราะห์ข้อมูลและคําชีแ้นะการทํางานให้สารนิพนธ์นีเ้สร็จ
สมบรูณ์ได้ดี 

ผู้จดัทําหวงัวา่งานวิจยันีจ้ะมอบประโยชน์ในการพฒันาไปสูก่ารใช้งานคอมพิวเตอร์ในการจดัเก็บ
และสืบค้นข้อมูลแบบก่อสร้าง  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มงานภูมิสถาปัตยกรรมให้มีมาตรฐานและ
ประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้  คณุคา่และประโยชน์อนัพงึมีจากงานวิจยันีข้อมอบแดผู่้มีพระคณุทกุทา่น ณ โอกาส
นี ้
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