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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. 
Department of Architectural Technology          Graduate School, Silpakorn University  
Student's signature........................................                       Academic Year 2013 
Independent Study Advisor's signature........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 

 

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 ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ช 
 

 
สารบัญ 

  
หน้า 
บทคดัยอ่ภาษาไทย .................................................................................................................  ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ............................................................................................................  จ 
กิตตกิรรมประกาศ ..................................................................................................................  ฉ 
สารบญัตาราง ........................................................................................................................  ฌ 
สารบญัภาพ ...........................................................................................................................  ญ 
บทท่ี 
 1 บทนํา ..........................................................................................................................   
 ความเป็นมาและความสําคญั .................................................................................  1 
 วตัถปุระสงค์ของการศกึษา .....................................................................................  2 
 ขอบเขตการศกึษา .................................................................................................  2 
 ขัน้ตอนของการศกึษา ............................................................................................  3 
 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ ......................................................................................  3 
 ข้อตกลงเบือ้งต้น ...................................................................................................  3 
 นิยามและคําศพัท์ ..................................................................................................  3 
 2 หลกัการและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง ........................................................................................   
 ความหมายและความสําคญัแบบก่อสร้างงานภมูิสถาปัตยกรรม ................................  5 
 โครงสร้างการจดัเก็บข้อมลูงานเขียนแบบ .................................................................  7 
 แนวคดิท่ีใช้ในการสืบค้น ........................................................................................  16 
 ศกึษาแนวคดิของโปรแกรมท่ีใช้ในการสืบค้นและจดัเก็บข้อมลู ...................................  18 
 ศกึษาภาษาท่ีใช้ในการพฒันา .................................................................................  24 
 มาตรฐานการเขียนแบบ Uniform Drawing System (UDS) ......................................  31 
 3 วิธีดําเนินการศกึษา .......................................................................................................   
 สงัเกตและสอบถามถึงพฤตกิรรมการทํางาน .............................................................  36 
 เคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรม .............................................................................  39 
 วิเคราะห์ความต้องการกลุม่เป้าหมาย ......................................................................  44 
 แนวทางการทํางานของโปรแกรม ............................................................................  44 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ซ 
 

บทท่ี                                                                                                                                         หน้า 
 แนวคดิการออกแบบฐานข้อมลู ...............................................................................  59 
 4 ผลการออกแบบและการใช้โปรแกรม ...............................................................................   
 ระบบการทํางานของโปรแกรม ................................................................................  70 
 หน้าจอสว่นตดิตอ่กบัผู้ใช้ (User Interface and screen design) ...............................  74 
 ฐานข้อมลูท่ีใช้ในระบบ (Database Design) ............................................................  84 
 ผลการทดสอบโปรแกรม .........................................................................................  87 
 5 สรุปผลการศกึษา ..........................................................................................................   
 สรุปผลการวิจยั .....................................................................................................  88 
 อปุสรรคและข้อจํากดั .............................................................................................  89 
 ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................  89 
รายการอ้างอิง ........................................................................................................................  90 
ภาคผนวก ..............................................................................................................................  92 
     ภาคผนวก ก รายการแบบก่อสร้างทางด้านภมูิทศัน์ (Landscape Drawing) ..................   93 
     ภาคผนวก ข ภาษาโปรแกรมท่ีใช้ในการพฒันา ............................................................  95 
     ภาคผนวก ค แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ ............................................................  99 
ประวตัผิู้วิจยั ..........................................................................................................................  104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฌ 
 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี   หน้า  
 1  แสดงการตัง้ช่ือแผน่งานของบริษัทภมูิสถาปัตยกรรม ..................................................  15 
 2  แสดงชนิดแบบก่อสร้างงานภมูิสถาปัตยกรรม .............................................................  42 
 3 แสดงชนิดข้อมลูในแบบก่อสร้าง ................................................................................   42 
 4  แสดงการตัง้ช่ือแบบก่อสร้างงานภมูิสถาปัตยกรรมในบริษัท .........................................  44 
 5 มาตรฐานรายละเอียดการก่อสร้างงานภมูสิถาปัตยกรรม .............................................   48  
 6 การจดัหมวดหมู ่typical detail เพ่ือช่วยในขัน้ตอนการตดัสนิใจค้นหาแบบก่อสร้าง ........  49   
 7  ตวัอยา่งท่ี 1 รายการแบบก่อสร้างท่ีแสดงวิธีคดิคา่ตดิตามงานเขียนแบบท่ีแล้วเสร็จ ........  55  
 8 ตวัอยา่งท่ี 2 การคดิ โครงการท่ีกําลงัดําเนินการ การเขียนแบบก่อสร้างยงัไมแ่ล้วเสร็จ ....  57   
 9 คา่นํา้หนกัความสําคญั (Activity weight) ตอ่ชนิดแบบก่อสร้างในหนึง่โครงการ .............  58  
 10  ประเภทงานของสมาคมภมูสิถาปนิกประเทศไทย (พ.ศ.2549) ......................................   61 
 11 สรุปสทิธิและลกัษณะงานการใช้โปรแกรม ..................................................................  63  
 12  ความสมัพนัธ์ข้อมลูโครงการ .....................................................................................  67  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ญ 
 

สารบัญภาพ 
ภาพท่ี                                                                                                                                 หน้า 
 1 แสดงสารบญัการจดัเก็บงานเขียนแบบเพ่ือแยกงานตามปีท่ีได้รับงาน ...........................  8 
 2 แสดงสารบญัการจดัเก็บงานเขียนแบบเพ่ือแยกงานตามภมูิภาค ...................................  9   
 3 แสดงสารบญัการจดัเก็บงานเขียนแบบท่ีมีการจดัเก็บเอกสารตามลกัษณะข้อมลู ...........  9 
 4 แสดงสารบญัการจดัเก็บงานเขียนแบบท่ีอยูภ่ายใต้แฟ้มเอกสารเจ้าของโครงการ  ...........  10 
 5 แสดงโครงสร้างสารบญัข้อมลูแตล่ะโครงการ ..............................................................  10 
 6 แสดงสารบญัจดัเก็บข้อมลูแบบก่อสร้าง .....................................................................  11 
 7 แสดงโครงสร้างการจดัเก็บสารบญัข้อมลูแบบก่อสร้าง .................................................  12 
 8 แสดงการกําหนดอกัษรยอ่ ของบริษัท Feelgreen design ............................................  13  
 9  แสดงการกําหนดอกัษรยอ่ ของบริษัท PL Design .......................................................  14  
 10 แสดงการกําหนดอกัษรยอ่ ของบริษัท InsideOut design ............................................  15   
 11  แสดงตวัอยา่งการเข้าถงึข้อมลูงานเขียนแบบโดยแผนกตา่งๆ ตามโครงสร้างการจดัเก็บ ..  17  
 12 แสดงการสัง่พมิพ์ (Plot) แสดงแหลง่ท่ีมาของแบบก่อสร้าง ...........................................  18  
 13 แสดง Interface program Autodesk vault professional 2012...................................  19  
 14  แสดง การใช้งานของโปรแกรม Solid Works Enterprise PDM .....................................  21  
 15 แสดงหน้าจอของโปแกรม Dv TDM ............................................................................  22   
 16  แสดงฟังก์ชนัการค้นหาของโปรแกรมDv TDM 2010จากการทดสอบการใช้โปรแกรม .....  23  
 17 แสดงหน้าตา่งโปรแกรมการใช้ภาษา AutoLisp ...........................................................  24 
 18 แสดงหน้าตา่งโปรแกรม Visual Studio .......................................................................  26  
 19  แสดงหน้าตา่งโปรแกรม SharpDevelop ....................................................................  27  
 20 แสดงหน้าจอ SQLitestudio-2.0.28 ...........................................................................  30   
 21  แสดงหน้าตา่งโปรแกรม SQL Server 2005 ................................................................  31  
 22  แผนภมูิขัน้ตอนวิธีดําเนินการศกึษา ............................................................................  36  
 23 แสดงรูปแบบการตัง้ช่ือแบบก่อสร้างในโครงการ ..........................................................  43   
 24 แผนภมูิขัน้ตอนการจดัทําแฟ้มข้อมลูแบบ หน้าท่ี Chief drafts /senior design ..............  45  
 25 แผนภมูิการค้นหาและจดัเก็บงานแบบก่อสร้าง หน้าท่ี Draftsman ................................  46  
  
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฎ 
 

ภาพท่ี                                                                                                                                       หน้า 
 26 แนวคดิการให้คา่นํา้หนกัแบบก่อสร้างกบัการประเมนิความก้าวหน้าของงานแบบ ..........  54   
 27  แผนภมูิแบบจําลองข้อมลู (Data Model) ....................................................................  64  
 28 แผนภมูิกระบวนการทํางานของโปรแกรมเร่ืองการจดัเก็บ .............................................  65   
 29  แผนภมูิกระบวนการทํางานของโปรแกรมเร่ืองการสืบค้น ..............................................  66  
 30  แสดงตาราง Project เพ่ือเก็บข้อมลูโครงการ ...............................................................  68 
 31 แสดงตาราง Drawing type เพ่ือเก็บข้อมลูประเภทของแบบก่อสร้าง .............................  68   
 32  แสดงตาราง User หรือข้อมลูของพนกังานของบริษัท ...................................................  69  
 33  แสดงตารางข้อมลูประเภทของโครงการ ......................................................................  69  
 34  แสดงตารางช่ือจงัหวดั เพ่ือใสข้่อมลูท่ีตัง้โครงการ ........................................................  69  
 35  แสดงตารางรหสัพนกังานและช่ือตําแหนง่ เพ่ือลงช่ือเข้าใช้โปรแกรม ..............................  69  
 36  Work flow Program กระบวนการเพิม่ข้อมลูโครงการ ..................................................  71  
 37  Work flow Program กระบวนการตดิตามงาน ............................................................  72  
 38  Work flow กระบวนการสืบค้น ...................................................................................  73  
 39  แสดงการลงช่ือเข้าใช้โปรแกรม ..................................................................................  74  
 40  แสดงฟังก์ชัน่การเข้าใช้งานตามสทิธ์ิของ User ท่ีลงช่ือเข้าใช้ ........................................  74  
 41  แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมลูโครงการ แสดงรายการข้อมลูท่ีต้องเพิ่มเพ่ือจดัเก็บสูฐ่านข้อมลู ...  76  
 42  แสดงลําดบัการจดัเก็บข้อมลูโครงการและแหลง่ข้อมลูท่ีใช้ในการจดัเก็บ .......................  77  
 43  หน้าจอการแก้ไขข้อมลูแบบก่อสร้าง ...........................................................................  78  
 44  ลําดบัการเพิ่มข้อมลูแบบก่อสร้างโครงการ ..................................................................  78  
 45  แสดงหน้าจอโปรแกรมสว่นการสร้างแผน่งาน (Sheet file) ............................................  79  
 46  แสดงหน้าตา่งเพ่ือตัง้ file name ใน Directory เพ่ือจดัเก็บ sheet file ............................  79  
 47  หน้าตา่งการเพิ่มคําสําคญัให้กบัแบบก่อสร้าง .............................................................  80  
 48  แสดงแฟ้ม (Folder) ไฟล์งานแบบก่อสร้างท่ีเตรียมไว้สําหรับ draftsman ได้เขียนแบบตอ่  80  
 49  แสดงหน้าตา่งโปรแกรมสว่นการค้นหาจาก Property project ......................................  81  
 50  หน้าจอโปรแกรมสว่นการค้นหาจากtypical keyword จาก from design ของ visual c#   82  
 51  แสดงหน้าจอโปรแกรมสว่นการค้นหาจากพนกังาน ......................................................  83  
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฏ 
 

ภาพท่ี                                                                                                                                       หน้า 
 52  แสดงการจดัเก็บงานแบบก่อสร้างของโปรแกรม LandMGR .........................................  83  
 53  หน้าจอแสดงคา่เพ่ือบอกความก้าวหน้าของแบบก่อสร้างโครงการท่ีดําเนินการ................  84  
 54 แสดงตวัอยา่งตารางการจดัเก็บข้อมลูพนกังานของบริษัท ............................................  84    
 55  แสดงตวัอยา่งตารางการจดัเก็บข้อมลูพนกังานของบริษัท ............................................  85  
 56 แสดงตวัอยา่งตารางการจดัเก็บข้อมลูโครงการ ............................................................  86   
 57  แสดงตวัอยา่งตารางการจดัเก็บข้อมลูแบบก่อสร้าง ......................................................  86  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



1 

 
บทที่1 

 
บทนํา 

 
1.  ความเป็นมาและความสาํคัญ 
 ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีอิทธิพลต่อการดําเนินงานแทบทุกสาขาอาชีพ ทําให้การใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล  มีใช้กันอย่างแพร่หลายและสามารถช่วยการ
ดําเนินงานภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี สําหรับสํานกังานสถาปนิกในปัจจบุนั ก็ได้นําคอมพิวเตอร์เข้า
มาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการเขียนแบบเป็นจํานวนมาก เม่ือข้อมูลเขียนแบบเพิ่มมากขึน้ ทําให้ไม่
สามารถจดจําได้ว่าในแต่ละข้อมลูงานเขียนแบบก่อสร้างได้บนัทึกข้อมลูอะไรไว้ภายใน  ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในกระบวนการทํางานหลายๆด้าน  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทํางานซํา้ซ้อน  ปัญหาในการ
สืบค้นเพ่ือนํางานเขียนแบบมาใช้ใหม่ท่ีเหมาะสม ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านีเ้กิดจากกระบวนการจดัเก็บ
ข้อมูลเขียนแบบ1  อีกทัง้ยังมีข้อมูลเขียนแบบจํานวนมากท่ีสามารถนํามาพัฒนาและจัดเก็บเป็น
ฐานข้อมลูเพ่ือสืบค้น และนํากลบัมาใช้ได้อยา่งรวดเร็วภายในองค์กร   
 ด้วยเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าทําให้ความจุของการจดัเก็บข้อมลูมีปริมาณเพิ่มมากขึน้แต่ท่ี  มี
ราคาถูกลง  หลายหน่วยงานมักจะเกิดปัญหาการจัดเก็บข้อมูลท่ีไม่เป็นระเบียบและอาจมีข้อมูล
เดียวกนัซํา้อยูใ่นระบบจนไมรู้่วา่ข้อมลูใดคือตวัลา่สดุ  และหากหน่วยงานไม่มีรูปแบบการจดัเก็บข้อมลู
ตามมาตรฐาน จะเป็นการยากท่ีจะค้นหาข้อมลู และตดัสนิใจวา่ข้อมลูใดคือข้อมลูท่ีถกูต้อง  
 ถ้าการตัง้ช่ือไฟล์ยงัต้องขึน้อยู่กบับคุคลท่ีเอาตวัเองเป็นมาตรฐานในการจดัเก็บ ย่อมสง่ผล
ในการค้นหาข้อมลู การสืบค้นข้อมลูท่ีมีการใช้คําค้น (Keyword) ท่ีแตกตา่งกนัของคนแตล่ะกลุม่ ทําให้
การสืบค้นข้อมลูไมไ่ด้ตรงตามท่ีค้นหา หรือทําให้ไมพ่บข้อมลูตามท่ีต้องการ   
 สํานกังานภมูิสถาปนิกท่ีนํามาศกึษาในครัง้นีคื้อ องค์กรธุรกิจภาคเอกชนท่ีมีรายได้หลกัมา
จากการออกแบบภมูิสถาปัตยกรรม การทํางานจะแบง่ออกเป็นโครงการยอ่ยๆ โดยแตล่ะโครงการจะใช้
เวลามากกวา่  1 ปี และบางโครงการท่ีมีขนาดใหญ่จะเวลาถึง 7 ปี เวลาท่ีใช้ในแตล่ะโครงการรวมเวลา
ตัง้แต่ได้รับข้อมูลความต้องการของลูกค้า จนกระทั่งก่อสร้างแล้วเสร็จ รูปแบบเอกสารท่ีใช้งานมี

                                                        
 

1
 นตัฐพล ยิม้รักญาต,ิ  โปรแกรมคอมพวิเตอร์ช่วยในการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูล

งานเขียนแบบในสาํนักงานสถาปนิก  (กรุงเทพฯ ; สถาบนัวิทยบริการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2548), 1. 
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มากกวา่ 50% อยูใ่นรูปแบบของแบบก่อสร้าง2 ด้วยสาเหตท่ีุบริษัทมีลกูค้าจํานวนมาก และจํานวนของ
รายการแบบแปลนท่ีจดัเก็บอยู่ในรูปแบบของ file ประเภท DWG เป็นจํานวนมาก และมีคนเขียนแบบ
มากกวา่หนึง่คน และการท่ีมีแบบแปลนจํานวนมากทําให้มีความลําบากในการค้นหา หากต้องการท่ีจะ
ทําการเรียกดแูละยากตอ่การท่ีจะนํามาทําการแก้ไขหากต้องการในภายหลงั 

 แม้ว่าในตลาดซอฟแวร์นัน้มีผู้ผลิตโปรแกรมเก่ียวกับการจัดการแบบก่อสร้างอยู่แต่ด้วย
ข้อจํากดั ทางด้านราคาท่ีสงู ลกัษณะและรูปแบบการทํางานไมต่รงกบัความต้องการของหน่วยงาน  
 จึงเกิดแนวความคิดในการสร้างเคร่ืองมือหรือโปรแกรมเข้ามาจดัระบบการจดัเก็บ จะช่วย
ลดระยะเวลาในการทํางานจากการค้นหาข้อมลูได้ ยงัเป็นการให้ข้อมลูเบือ้งต้นแก่ผู้ ใช้ได้เช่น เวลาท่ีใช้
งานล่าสดุ ช่ือผู้ ใช้งาน เป็นต้น ท่ีสําคญัมีความเป็นมาตรฐานเดียวกนัท่ีใครก็สามารถนําไปใช้งานได้
สะดวก  และสอดคล้องกบักระบวนการทํางาน โดยท่ีใช้รูปแบบของมาตรฐานการเขียนแบบ Uniform 
Drawing System (UDS) เพราะเป็นมาตรฐานท่ีมีเร่ืองของงานภมูิสถาปัตยกรรม เข้ามาสําหรับการจดั
ระเบียบให้กับงานเขียนแบบ เพ่ือความถูกต้องตรงกันในการจัดเก็บ รูปแบบการแสดงงาน ในทุก
โครงการ โดยไม่ขึน้อยู่กับประเภท หรือเจ้าของโครงการ รวมทัง้สามารถส่งผ่านข้อมูลระหว่างภูมิ
สถาปนิก วิศวกร และผู้ออกแบบ 
ในสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องได้โดยสะดวก 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศกึษา 
 1.  พฒันาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสร้างการจดัระเบียบจดัเก็บแฟ้มข้อมลู ตามมาตรฐาน 

UDS ของงานภมูิสถาปัตยกรรม 

2.  พฒันาและทดสอบระบบสืบค้นแบบก่อสร้างงานภมูิสถาปัตยกรรมสําหรับผู้ รับเหมา  

 
3.  ขอบเขตการศึกษา 
 เป็นการพฒันาระบบการจดัเก็บและโปรแกรมระบบสืบค้นข้อมลูแบบแปลนงานก่อสร้าง
สํานักงานภูมิสถาปัตยกรรม โดยจัดทําขึน้เพ่ือใช้ในการจัดการเร่ืองของแฟ้มข้อมูลแบบก่อสร้างใน
สํานกังานออกแบบขนาดกลาง3 

                                                        
2 ทดัชยั ชยัเอกสทิธิ. ระบบจัดการข้อมูลแบบแปลนงานก่อสร้างสาํหรับบริษัทสถาปนิก 

(นครศรีธรรมราช: มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์, 2546).  
3
  กลุธิดา สมอดศิร.  กลยุทธ์การตลาดสาํหรับสาํนักงานสถาปนิก  (กรุงเทพฯ : สถาบนั

วิทยบริการ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546). 
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4.  ขัน้ตอนของการศึกษา 
 ขัน้ตอนในการดําเนินงาน อาจมีได้ดงันี ้

 1. ศกึษาขัน้ตอนการดําเนินงาน ลกัษณะงานตา่งๆ ของบริษัทภมูิสถาปนิกเพ่ือนําข้อมลูมา
พฒันาระบบ 
 2. ศกึษามาตรฐานข้อมลูของ Uniform Drawing System (UDS) อยา่งละเอียดสําหรับงาน
เขียนแบบก่อสร้างด้านภมูิสถาปัตยกรรม เพ่ือสร้างรูปแบบการค้นหาแฟ้มข้อมลู โดยมีโครงสร้างการ
จดัเก็บข้อมลูตามหมวดหมูม่าตรฐาน UDS เป็นโครงสร้างหลกั 
 3. จดัทําระบบคอมพิวเตอร์ตามท่ีได้ทําการศกึษาในข้อท่ี1, 2 
 4. สรุปผล เปรียบเทียบผลการใช้งานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาขึน้  
 
5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.   เพ่ือสร้างระบบการจดัเก็บแฟ้มข้อมลูแบบแปลนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เข้าสู่
ระบบมาตรฐาน Uniform drawing system ทางด้านภมูิสถาปัตยกรรม  
 2.   เพ่ือช่วยค้นหาข้อมลูท่ีต้องการ เกิดความรวดเร็วทํางาน  

3.  สร้างความเป็นมาตรฐานขึน้ภายในสํานกังาน  
4.  ช่วยค้นหาข้อมลูได้ตรงตามความต้องการท่ีแท้จริงได้มากขึน้ 
5.  เพ่ือช่วยลดข้อผิดพลาดในการทํางาน 
6.  ช่วยลดเวลาในการเขียนแบบท่ีตรงตามความต้องการของลกูค้า เพราะอาจมีแบบแปลน 

อยูแ่ล้วในฐานข้อมลูเดมิ 
 
 
6. ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 โครงการค้นคว้าอิสระนี ้ข้อมลูแบบก่อสร้างท่ีจดัเก็บลงในระบบฐานข้อมลูนัน้ ผู้ศึกษาได้
อาศัยข้อมูลจากตัวอย่างงานของบริษัทท่ีเลือกเป็นกรณีศึกษาในการวิจัยครัง้นี ้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ตวัอย่างประกอบให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาขึน้สามารถดําเนินการกระบวนการต่างๆ ต่อไปได้ 
โดยข้อมลูท่ีใช้จะไมส่ง่ผลทําให้เกิดความผิดพลาดตอ่การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
7.  นิยามและคาํศัพท์ 
 ช่างเขียนแบบ (Draftsman) หมายถึง ช่างท่ีเป็นผู้ช่วยภมูิสถาปนิกหรือวิศวกรในการเขียน
แบบก่อสร้าง โดยปกติภูมิสถาปนิกมีหน้าท่ีในการออกแบบ วิศวกรจะมีงานเก่ียวกับการคํานวณ
โครงสร้าง ความมัน่คงแข็งแรงของส่ิงก่อสร้าง นอกจากนัน้ภมูิสถาปนิกและวิศวกรยงัต้องบริหารงาน
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โครงการก่อสร้าง จึงไม่ค่อยมีเวลาในการเขียนแบบด้วยตนเอง จึงต้องอาศยัช่างเขียนแบบเป็นผู้ เขียน
แบบก่อสร้างแทน ดงันัน้ช่างเขียนแบบจงึมีความสําคญัอยา่งยิ่ง 
 ผู้ควบคมุงานแบบก่อสร้าง (Chief Drafts) หมายถึง ผู้ควบคมุงานเขียนแบบก่อสร้างให้มี
ความถกูต้องและเป็นไปตามแบบได้ออกแบบไว้ เป็นผู้ อํานวยความสะดวกและจําแนกงานให้ช่างเขียน
แบบ 
 แบบก่อสร้าง  (Drawing) หมายถึงแบบซึ่งใช้สําหรับก่อสร้างโดยทัว่ไป ประกอบด้วยผงั
ท่ีตัง้ ผงับริเวณ รูปทรง โครงสร้าง และวิธีก่อสร้าง แบบแสดงรายละเอียดท่ีมีมาตราสว่นท่ีถกูต้อง และ
มีรายการละเอียดสมบรูณ์ ท่ีภมูิสถาปนิกและวิศวกรได้ออกแบบไว้ เพ่ือนําไปประกอบการก่อสร้าง  
 โปรแกรม คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีผู้ศกึษาทําการพฒันาขึน้มาจากภาษาคอมพิวเตอร์  
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บทที่ 2 

 
ทฤษฏีและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

 
 งานวิจัยนี เ้ป็นการพัฒนาระบบการจัดเก็บและสืบค้นแฟ้มข้อมูลแบบก่อสร้างภูมิ
สถาปัตยกรรม จึงได้ทําการศกึษาระบบการจดัเก็บข้อมลูงานเขียนแบบท่ีดําเนินการอยู่ในปัจจุบนันี ้
เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการจดัเก็บในลกัษณะต่างๆ  ลกัษณะการกําหนดช่ืองานเขียนแบบ เป็นต้น แล้วจึง
นํามาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการออกแบบแก้ไขและพฒันาระบบฐานข้อมลูท่ีเหมาะสม โดยหวัข้อท่ี
ทําการศกึษามีดงันี ้

1. ศกึษาความหมายและความสําคญัแบบก่อสร้างงานภมูิสถาปัตยกรรม 
2. ศกึษาโครงสร้างการจดัเก็บข้อมลูงานเขียนแบบในบริษัทภมูิสถาปนิก 
3. ศกึษาแนวคดิและโปรแกรมท่ีใช้ในการสืบค้นและจดัเก็บข้อมลู 
4. ศกึษาโปรแกรมช่วยการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์(CAD)และภาษาท่ีใช้ในการพฒันา 
5. ศกึษารูปแบบมาตรฐานการเขียนแบบ Uniform Drawing System (UDS) 

 
1. ความหมายและความสาํคัญแบบก่อสร้างงานภมูสิถาปัตยกรรม  
 การเขียนแบบก่อสร้างนัน้เป็นแบบท่ีเขียนขึน้โดยมีจุดประสงค์ให้สามารถนําไปใช้เป็น
แนวทางในการก่อสร้างได้ตรงตามรูปแบบท่ีกําหนดไว้ทกุประการ รวมไปถึงการนําไปงานใช้งานอ่ืนๆ
ได้แก่ การย่ืนขออนญุาตตอ่ทางราชการ การประมาณราคาก่อสร้าง การประกวดราคา เป็นเอกสาร
สําคญัท่ีใช้ในการทํางานร่วมกัน การทําความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้ เก่ียวข้องหลายๆฝ่าย อาทิ 
เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และวิศวกรด้านตา่งๆ ผู้ควบคมุงาน ช่างก่อสร้าง ก็ล้วนแตอ่าศยัแบบ
ก่อสร้างเป็นเคร่ืองมือสําคญัทัง้สิน้ 
 ภมูิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture) เป็นศิลปะและวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการ
ออกแบบวางแผน การอนรัุกษ์และจดัการพืน้ท่ีใช้สอยภายนอกอาคาร รวมทัง้พืน้ท่ีบางสว่นภายในหรือ
บนดาดฟ้าอาคารเพ่ือความผาสกุ สวสัดภิาพและความปลอดภยัของประชาชน 
 ในสาขาภูมิสถาปัตยกรรมจําเป็นท่ีจะต้องศึกษา ลกัษณะวิธีและมาตรฐานในการเขียน
แบบ รวมทัง้ฝึกฝนให้มีประสบการณ์ ความชํานาญ ในการเขียนแบบ เพ่ือท่ีจะถ่ายทอดสิ่งท่ีเราซึง่เป็น
ผู้ออกแบบ ได้นําองค์ความความรู้ มากําหนดเป็น ผงั รายละเอียด (Detail) ตา่งๆ เพ่ือท่ีจะได้ถ่ายทอด
ความคิดการตดัสินใจเพ่ือให้นําไปใช้งานได้จริง ตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ มิฉะนัน้หากเราไม่รู้ 
ไม่เข้าใจในวิธีการอ่านแบบ และเขียนแบบแล้ว สาระส่ือสําคญัในแบบก่อสร้างก็อาจจะตกไปอยู่ใต้
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อํานาจตดัสินใจของช่างเขียนแบบโดยสิน้เชิง ซึ่งก็อาจจะทําให้มีข้อผิดพลาด หรือขาดตกบกพร่องได้
อยูม่าก เน่ืองจากการท่ีไมเ่ข้าใจอยา่งถ่องแท้ถึงวิธีในการถ่ายทอดความคดิออกมาในเชิงการเขียนแบบ 
  เน่ืองจากการเขียนแบบนัน้เป็นภาษาสากลท่ีมีมาตรฐานท่ีใช้กนัอยู่ร่วมกนั ไม่ว่าจะใช้วิธีใด 
ทัง้การเขียนแบบด้วยมือ หรือการใช้ Software ประเภท CAD (Computer-Aided Drafting ) ผู้ เขียน
แบบก็จะต้องใช้ความพยายามในการทําให้ เส้น  สญัลกัษณ์ และการตัง้ค่าต่างๆ ถูกต้องตาม
มาตรฐานการเขียนแบบ 
 การเขียนแบบก่อสร้าง (Working Drawings) ในงานภมูิสถาปัตยกรรม  
  หมายถึง การเขียนแบบรายละเอียดตา่งๆ ท่ีชดัเจนเพ่ือนําไปใช้ในการก่อสร้างในพืน้ท่ี
จริง ปกตจิะประกอบด้วยแบบก่อสร้างตา่งๆ ตามลําดบัดงันี ้1 

ผงัทัว่ไป ได้แก่ ผงับริเวณ แสดงภาพรวมทัง้หมดของการก่อสร้าง  วสัดหุลกัท่ีใช้หรืออาคาร
และสิ่งก่อสร้างตา่งๆ ท่ีปรากฏในผิวพืน้ทางราบ เพ่ือให้ผู้ ก่อสร้างหรือผู้ รับเหมาย่อยสาขาตา่งๆ เข้าใจ
ภาพรวม 

ผงัมิต ิ แสดงระยะตา่งๆ โดยละเอียดของงานในโครงสร้างภมูิทศัน์ (Hardscape) รวมทัง้หมดุ
หลกัอ้างอิงสําหรับปักผงั 

ผงัระดบัการปรับดินเพ่ือความสวยงาม การระบายนํา้  แสดงเส้นระดบัตําแหน่งระดบัจดุและ
ความลาดเอียงปากบอ่พกั  ทัง้นีไ้มร่วมการออกแบบคํานวณระบบระบายนํา้หลกัของโครงการ 

ผงัไฟฟ้าในงานภูมิสถาปัตยกรรม  แสดงตําแหน่งและชนิดของดวงโคม  รายละเอียดรูปร่าง
ของดวงโคม ปลัก๊กลางแจ้ง  ทัง้นีไ้มร่วมการกําหนดขนาดสายไฟ  โหลดของไฟและการเดนิสาย 

ผงัระบบการชลประทาน  แสดงแหลง่นํา้  ระบบสง่นํา้  หวัฉีด  สายยาง  ก๊อกตําแหน่งท่ีตัง้ป๊ัม
นํา้รวมการคํานวณขนาดของป๊ัมและขนาดท่อ (แตไ่มร่วมแหลง่นํา้) 

สว่นขยายของแปลนละเอียดตา่งๆ  
รูปตดัแสดงรายละเอียดตา่งๆ ท่ีจําเป็น 
ผงัการปลกูต้นไม้ (Planting Plan) แสดงตําแหน่ง ชนิด จํานวน และรายการต้นไม้ 
รายละเอียดการปลกูต้นไม้  แสดงขนาดหลมุ  ระบชุนิดของดินปลกู  รายละเอียดการยึดหรือ

คํา้ต้นไม้ รายละเอียดการใสด่นิในกระบะปลกู 
 
 
 

                                          

 1 วีระพนัธ์ ไพศาลนนัท์,  L.A. PROFESSIONAL PRACTICE (เชียงใหม:่ มหาวิทยาลยั
แมโ่จ้, 2542). 
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2. โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลงานเขียนแบบ 
 บริษัทออกแบบแต่ละท่ีนัน้จะมีรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลงานเขียนแบบจํานวนมากท่ี
แตกตา่งกนัตามลกัษณะการทํางาน  โดยมีการใช้รหสัอกัษรและตวัเลขในการจดัเก็บ จดัลําดบัของงาน  
รูปแบบการใช้รหสัในการจดัเก็บข้อมลูงานเขียนแบบเหล่านี ้ ส่วนใหญ่จะถกูอ้างอิงมาจากมาตรฐาน
การทํางาน และจดัเก็บงานเขียนแบบก่อสร้างดจิิทลั ของสมาคมสถาปนิกอเมริกา(American Institute 
of Architects – AIA) ท่ีได้ทําการสํารวจรวบรวมวิธีการจดัเก็บข้อมลูและนํามากําหนดเป็นมาตรฐาน
ด้านกระบวนการทํางาน ให้มีความสอดคล้องกบัพฤตกิรรมการใช้งานโดยการประยกุต์นัน้สามารถปรับ
ตามแผนกงานท่ีมีอยู่ในองค์กร เช่น แผนกออกแบบ แผนกเขียนแบบ แผนกประมาณราคา แผนก
การตลาด  ซึ่งในการใช้อักษรเหล่านีจ้ะไม่มีแบบแผนท่ีตายตัว ขึน้อยู่กับการกําหนดให้มีความ
เหมาะสมกบับริษัท  การจดัเก็บงานเขียนแบบท่ีอยู่ในรูปแบบรหสังานนี ้จะทําให้ง่ายต่อการเพิ่มเติม
ข้อมลู  การตรวจสอบข้อมลู  ลําดบัการทํางาน  รวมถึงการช่วยในการค้นหาในภายหลงั ซึ่งสามารถ
แบง่วิธีการก่อนการจดัเก็บข้อมลูงานเขียนแบบเป็น   2 สว่นคือ 
 2.1 โครงสร้างการจดัเก็บงานเขียนแบบในบริษัทภมูิสถาปนิก 
 2.2 การกําหนดอกัษรยอ่ให้กบังานเขียนแบบในบริษัทภมูิสถาปัตยกรรม 
 
 2.1 กรณีศึกษา  
  ได้ทําการสํารวจข้อมูลวิธีการก่อนการจัดเก็บข้อมูลงานเขียนแบบ จากบริษัทภูมิ-
สถาปัตยกรรม สํารวจข้อมลูโดยการใช้แบบสอบถามกบัภมูิสถาปนิกและพนกังานเขียนแบบจํานวน 15 
ท่าน ในบริษัทท่ีมีระบบการจดัเก็บในระดบัหนึ่ง และตัง้อยู่ในประเทศจํานวน 3 บริษัท โดยบริษัทท่ีได้
ทําการสํารวจต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้
  2.1.1 เป็นบริษัทท่ีมีขนาดกลาง คือมีบคุลากรจํานวน 15-30 คน2 
  2.1.2 จดทะเบียนการค้ามาไมน้่อยกวา่ 7 ปี เพราะระยะเวลาในการทํางานท่ีมากยอ่ม
มีข้อมลูท่ีจดัเก็บมาก 
  2.1.3 ขอบเขตงานท่ีให้บริการคือรับออกแบบ เพราะรูปแบบของแบบก่อสร้างจะมี
ลกัษณะท่ีคล้ายกนั 
  2.1.4 การรับงานมีทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เพ่ือให้เห็นรูปแบบการทํางานความ
เป็นมาตรฐานสากล 

                                          

 2 กลุธิดา สมอดศิร,  กลยุทธ์การตลาดสาํหรับสาํนักงานสถาปนิก  (กรุงเทพฯ : สถาบนั
วิทยบริการจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546).  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  2.1.5 ภมูิสถาปนิกและผู้ เขียนแบบต้องมีอายกุารทํางาน 3 ปีขึน้ไป พนกังานจะทราบ
และพบกบัปัญหาในลกัษณะการทํางานในรูปแบบซํา้ๆ 
  2.1.6 มีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ เพราะมีรูปแบบการทํางานใน
ลกัษณะเดียวกนั 
 2.1.1 บริษัท Feelgreen design  
 โครงสร้างการจดัเก็บข้อมลูงานเขียนแบบ 
  ระบบโครงสร้างแฟ้มงานเขียนแบบภายในบริษัท Feelgreen design ข้อมลูงานเขียน
แบบท่ีเขียนเสร็จเรียบร้อยจะถกูจดัเก็บไว้ท่ีเคร่ือง Server โดยมีการสร้างสารบญั (Folder) งานตามปีท่ี
ได้รับงาน และแยกตามภมูิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 แสดงสารบญัการจดัเก็บงานเขียนแบบเพ่ือแยกงานตามปีท่ีได้รับงาน  
 
 หลงัจากแยกการจดัเก็บตามภมูิภาค ภายในสารบญังานเขียนแบบภมูิภาคจะประกอบด้วย
ไฟล์งานเขียนแบบท่ีตัง้ช่ือด้วยจงัหวดันําหน้า ตามด้วยช่ือโครงการโดยจะใช้ช่ือโครงการเต็มไม่มีการใช้
รหสัหรืออกัษรยอ่ ดงัภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012

Project

2011 2010
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ภาพท่ี 2 แสดงสารบญัการจดัเก็บงานเขียนแบบเพ่ือแยกงานตามภมูิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 แสดงสารบญัการจดัเก็บงานเขียนแบบท่ีมีการจดัเก็บเอกสารตามลกัษณะข้อมลู  
 
 ในช่วงงานท่ีวิเคราะห์พืน้ท่ีโครงการและออกแบบนัน้จะอยู่ในแฟ้ม Presentation และ
เอกสาร การเขียนแบบก่อสร้างอยู่ในสารบญั DWG และการติดตอ่ประสานงานนําข้อมลูเข้าหรือได้รับ
และสง่ข้อมลูออกไปสูผู่้ เก่ียวข้องจะสง่งานชิน้นัน้ไว้ท่ี File in และ File out  
 
 
 
 
 
 
 

พิจิตร_บงึสีไฟ 

Presentation เอกสาร DWG File in File Out 

2012 

กรุงเทพฯ ภาคกลาง 
ภาค

ตะวนัออกภาคเหนื ภาคใต้
ภาคตะวนั 

ออกเฉียงเหนือ 

พิจิตร_โครงการออกแบบศกึษาพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวบึงสีไฟ 

เชียงใหม่_โครงการออกแบบปรับปรุงภมิูทศัน์สวนพฤกษศาสตร์
เชียงใหม่_โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภมิูทศัน์สนามกีฬา 700 ปี 

ภาค
ตะวนัตก 
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ภาพท่ี 4 แสดงสารบญัการจดัเก็บงานเขียนแบบท่ีอยูภ่ายใต้แฟ้มเอกสารเจ้าของโครงการ  
 
 ภายใต้สารบญั(Folder) งานเขียนแบบโครงการจะถกูแบง่ออกเป็นสารบญัย่อยเพ่ือจดัเก็บ
ข้อมลูตามลกัษณะของการเขียนแบบเช่น งาน Landscape Architecture Engineer Interior เป็นต้น  
 สว่นสารบญังานเขียนแบบท่ีเก็บงานเขียนแบบก่อสร้างนัน้จะใช้ช่ือแผนก ในการเก็บข้อมลู
แบบก่อสร้างจากผู้ เขียนแบบภมูิสถาปัตย์ การตัง้ช่ือไฟล์งานเขียนแบบดิจิทลัภายในถกูแทนด้วยอกัษร
ยอ่  
 
 2.1.2 บริษัท PL Design 
 โครงสร้างการจดัเก็บข้อมลูงานเขียนแบบ 
  สารบญังานเขียนแบบภายในบริษัท PL Design ข้อมลูงานเขียนแบบท่ีเขียนเสร็จ
เรียบร้อยจะถกูจดัเก็บไว้ท่ีเคร่ือง Server ซึง่มีการสร้างสารบญัจดัเก็บงานตามเลขรหสัโครงการท่ีได้รับ
งาน แล้วตามด้วยช่ือโครงการและท่ีตัง้ตามลําดบั ด้วยอกัษรตวัเลขและภาษาองักฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 แสดงโครงสร้างแฟ้มข้อมลูแตล่ะโครงการ  

00_SHEET 01_LANDSCAPE 

Xref Blk 

02_ARCHITEC 03_ENGINEER 04_INTERIOR 

DWG

Project Name

ScanReceived WorkSent Item PresentPhoto SiteImageDoc
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 สารบญั(Folder) ข้อมูลในแต่ละโครงการก็จะประกอบไปด้วยสารบญัท่ีเก็บข้อมูลแต่ละ
ประเภทของโครงการท่ีมีทัง้สารบญัข้อมลูเอกสาร รูปภาพ ท่ีอยู่ในกระบวนการทํางานขัน้แรกหรือขัน้
การวิเคราะห์รวบรวมข้อมูล ขัน้ตอนการนําเสนอ การส่งข้อมูลเข้าออก จนถึงขัน้ของการทําแบบ
ก่อสร้างท่ีอยูใ่นสารบญัท่ีช่ือ Work   
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 แสดงสารบญัจดัเก็บข้อมลูแบบก่อสร้าง 
 
 ในข้อมลูแบบก่อสร้างมีการแบง่สารบญัตามประเภทของลกัษณะการนําไปใช้ และการเก็บ
สํารองข้อมลูท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงระหวา่งดําเนินการ โดยจะไม่แก้ไขซํา้ลงไปในงานเดิมแตจ่ะมีการ
คดัลอกงานท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปเก็บไว้ในสารบญัช่ือ Backup  ไว้ก่อนหากมีการเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลงัจะได้มีข้อมลูเดมินํากลบัมาใช้หรือสามารถนําไปปรับปรุงใช้กบัโครงการอ่ืนๆได้ 
 
 2.1.3 บริษัท InsideOut design 
 โครงสร้างการจดัเก็บข้อมลูงานเขียนแบบ 
  การจดัเก็บข้อมลูงานโครงการของบริษัท InsideOut design นัน้ได้ทําการจดัเก็บ
ข้อมลูของแตล่ะคนไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์สว่นบคุคล ซึง่ทําการ Share ข้อมลูผ่าน Network แบบไร้
สาย โดยท่ีทําการตัง้ช่ือสารบญัข้อมลูโครงการไว้ใน Work จากนัน้ตามด้วยปีค.ศ.และช่ือสถานท่ีของ
โครงการ 
 ซึง่สว่นประกอบของสารบญัหลกัท่ีมีคือ ข้อมลูพืน้ท่ีโครงการ ข้อมลูการนําเข้าสง่ออกอีเมล์ 
และสารบญัท่ีจดัเก็บแบบก่อสร้าง อาจมีการแบง่ตามโซน หรือระยะการก่อสร้างของโครงการนัน้ๆ 
 
 
 

Work

Scan Master Plan Survey Plan IEE_EIAFor Permission Back up 
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ภาพท่ี 7 แสดงโครงสร้างการจดัเก็บข้อมลูแบบก่อสร้างบริษัท InsideOut design 
 
 2.2 การกาํหนดอักษรย่อให้กับงานเขียนแบบในบริษัทภมูสิถาปัตยกรรม 
  การตัง้รหสัในการจดัเก็บข้อมลูแบบก่อสร้างอยูใ่นรูปแบบดจิิทลั  การท่ี AIA กําหนด 
การใช้รหสัในลกัษณะนี ้เพ่ือหลีกเล่ียงข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้กบัตวัข้อมลูในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองระบบความปลอดภยัในการเข้าถึงข้อมลู การสํารองข้อมลู ลกัษณะการจดัเก็บข้อมลู เป็นต้น3   
  จากการสํารวจและสอบถามบริษัทภมูิสถาปัตยกรรมในประเทศไทย มีรูปแบบการ
ระบช่ืุอแผน่งานแบบยอ่โดยใช้อกัษรยอ่ 2 ตวัอกัษร เป็นสวนใหญ่ 
  การกาํหนดอักษรย่อ บริษัท Feelgreen design 
   การตัง้ช่ือไฟล์งานเขียนแบบก่อสร้างนัน้ตัง้ตามรายการแผน่งานนัน้ๆ เช่น 
LA-100, LP-100, LD-100 เป็นต้น  

                                          

 3 นตัฐพล ยิม้รักญาต,ิ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ช่วยในการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลงาน
เขียนแบบในสาํนักงานสถาปนิก (กรุงเทพฯ : สถาบนัวทิยบริการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548). 

Designer

Project Name

Working Drawing 

2008 - SIVATEL 

IOD - PALMWORK 

Work

FL 8 FL6, 10, 16 FL 1Mail OutMail In Site Visit 
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ภาพท่ี 8 แสดงการกําหนดอกัษรยอ่ ของบริษัท Feelgreen design 
 
 การกาํหนดอักษรย่อ บริษัท PL Design 
  การตัง้ช่ืองานเขียนแบบดิจิทลัภายในถกูแทนด้วยอกัษรย่อของลกัษณะของการเขียน
แบบ  ตามด้วยช่ือของโครงการนัน้ เช่น LA-0-TajVivanta GAU, LA – 01-Wakad Harmony-dwglist      
เป็นต้น 
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ภาพท่ี 9 แสดงการกําหนดอกัษรยอ่ ของบริษัท PL Design  
 
 การกาํหนดอักษรย่อของบริษัท InsideOut design 
  การตัง้ช่ืองานเขียนแบบดจิิทลันัน้ กําหนดด้วยอกัษรยอ่ของลกัษณะของการเขียน
แบบ  ช่ือรายการแบบนัน้ตําแหนง่การเขียนอาจสลบักนัขึน้ก่อนหลงัแล้วแตค่วามถนดัของบคุคลท่ี
เขียน เช่น  LA-00 Index for tender, cover & Drawing list LA-A-00 เป็นต้น 
 



15 
 

 
 
ภาพท่ี 10 แสดงการกําหนดอกัษรยอ่ ของบริษัท InsideOut design  
 
ตารางท่ี1 แสดงการตัง้ช่ือแผน่งานของบริษัทภมูิสถาปัตยกรรม 

รายการแบบก่อสร้าง 
บริษัท 
Feelgreen 
design 

บริษัท 
PL design  

บริษัท 
InsideOut 
design 

มาตรฐาน 
UDS 

การตัง้รหสัแบบแผน่ปก-ผงัท่ีตัง้โครงการ 
(Cover Sheet, Location Plan),  

LA-001 LA-00  
LA-COVER 

cover L – 001  

การตัง้รหสัแบบแปลนเตรียมพืน้ท่ีหรือ
แปลนการรือ้ถอน (Site Preparation 
Plan or Demolition Plan)  

LP-100 LA-01 LA-00.1 L – 101  

การตัง้รหสัแบบแปลนบอกระยะ 
(Dimension Plan)  

LP-200 LA-02 LA-1.0 L – 102  

การตัง้รหสัแบบแปลนการบอกวสัด ุ
(Material  Plan)  

LP-400 LA-03 LA-2.0 L – 103 

การตัง้รหสัแบบแปลนการปรับระดบั 
(Grading Plan)  

LP-300 LA-04 LA-3.0 L – 104 

การตัง้รหสัแบบแบบโพรไฟล์ (Profile 
Sheets)  

ไมมี่การ
ระบ ุ

LA-SEC-01 
,LA-05 

ไมมี่การ
ระบ ุ

L – 301  

การตัง้รหสัแบบแปลนพืชพรรณและ
รายละเอียด (Planting Plan & Details)  

LP-500 LA-P-01 
,LA-08 

LA-9.0 L – 105 
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ตารางท่ี1 แสดงการตัง้ช่ือแผน่งานของบริษัทภมูิสถาปัตยกรรม (ตอ่) 
รายการแบบก่อสร้าง บริษัท 

Feelgreen 
design 

บริษัท 
PL design  

บริษัท 
InsideOut 
design 

มาตรฐาน 
UDS 

  ,S-xx ,T-xx   
การตัง้รหสัแบบแปลนการให้นํา้ 
(Irrigation Plan)  

LP-700 LA-09 LA-7.0 L – 106 

การตัง้รหสัแบบแปลนสาธารณปูโภค
หรือแปลนไฟฟ้า(Utility Plan or 
Lighting Plan) 

LP-600 LA-06 LA-6.0 L – 107 

การตัง้รหสัแบบแปลนการระบายนํา้ 
(Drainage Plan) 

LP-800 LA-07 LA-8  
 

L – 108 

การตัง้รหสัแบบแบบขยายรายละเอียด
ก่อสร้าง (Construction Detail Sheets) 

LD-xxx LA-DETAIL-
01 ,LA-TYP01 
,LA-xx 

LA-5, LA-
5.0 

L – 501 

 
3. แนวคดิที่ใช้ในการสืบค้น 
 จากการศึกษาข้อมลูทางงานเขียนแบบของบริษัทออกแบบภมูิสถาปัตยกรรม  การสืบค้น
งานเขียนแบบท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนัสามารถแบง่ได้ดงันี ้
 3.1 สืบค้นจากรูปแบบโครงสร้างการจดัเก็บข้อมลูงานเขียนแบบ 
 3.2 สืบค้นจากงานเขียนแบบท่ีทําการสัง่พิมพ์ (Plot) 
 
 3.1 สืบค้นจากรูปแบบโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลงานเขียนแบบในออฟฟิศ 
  การค้นหางานเขียนแบบจากรูปแบบโครงสร้าง   จะต้องขึน้อยู่กบัแผนกท่ีรับผิดชอบ
งานเขียนแบบนัน้เป็นอันดบัแรก  โดยส่วนใหญ่งานเขียนแบบโครงการเดียวกันจะถูกรวมไว้อยู่ใน
สารบญั(Folder) หลกัของโครงการนัน้ ก่อนจะถูกแบ่งเป็นแฟ้มงานเขียนแบบจากแผนกต่างๆ เพ่ือ
จดัเก็บงานเขียนแบบท่ีตนเองรับผิดชอบอยู ่
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ภาพท่ี 11 แสดงตวัอยา่งการเข้าถึงข้อมลูงานเขียนแบบโดยแผนกตา่งๆ ตามโครงสร้างการจดัเก็บ 
 
 3.2 สืบค้นจากงานเขียนแบบที่ทาํการส่ังพมิพ์ (Plot) 
  การจดัเก็บงานก่อสร้างท่ีแล้วเสร็จแบบเอกสารกระดาษหรือกระดาษไข นัน้จากการใช้
โปรแกรมช่วยในการเขียนแบบ(CAD) สัง่พิมพ์ออกทางเคร่ืองพิมพ์ สามารถใช้คําสั่งให้พิมพ์แสดง
แหลง่ท่ีมา (Path) ของแบบก่อสร้าง ทําให้ภมูิสถาปนิกหรือผู้ ท่ีต้องการค้นหาแหลง่ท่ีมาของงานเขียนได้ 
แตก่ารสืบค้นในลกัษณะนีทํ้าได้ไมดี่นกั หากแบบก่อสร้างมีจํานวนมาก 
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ภาพท่ี 12 แสดงการสัง่พิมพ์ (Plot) แสดงแหลง่ท่ีมาของแบบก่อสร้าง 
ท่ีมา : บริษัทพีแอลดีไซน์ จํากดั, Drawing & Materials units, Symbol Legend & Key Plan 
(กรุงเทพฯ: บริษัทพีแอลดีไซน์ จํากดั, 2556). 
 
4. ศึกษาแนวคดิของโปรแกรมที่ใช้ในการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูล 
 เทคโนโลยีปัจจุบันการนําคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสืบค้น และจัดเก็บงานเขียนแบบ
ก่อสร้างได้พฒันามากขึน้แต่ก็ยงัมีไม่มากนกั โดยเฉพาะทางด้านการงานเขียนแบบท่ีเป็นเฉพาะสาขา
วิชาชีพนัน้  เพราะสว่นใหญ่จะเป็นการช่วยงานสืบค้นงานเขียนแบบทัว่ไป  ทัง้นีจ้ึงได้เลือกโปรแกรมท่ี
ช่วยในการสืบค้นท่ีได้รับการยอมรับและใช้อยา่งแพร่หลาย 
 โดยโปรแกรมท่ีเลือกเพ่ือนํามาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการพฒันาตอ่ไปดงันี ้

  1. การวิเคราะห์ในส่วนของวัตถุประสงค์หลกัในการพฒันาโปรแกรมเพ่ือนํามา
ประยกุต์สร้างคณุลกัษณะเฉพาะให้โปรแกรมทํางานได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ของงานมากย่ิงขึน้ 

  2. กระบวนการทํางานของโปรแกรม ว่ามีขัน้ตอนการใช้งานอย่างไร ทางด้านการ
ประมวลผลของโปรแกรมเพ่ือนํามาใช้พฒันาด้านขัน้ตอนการทํางานตา่งๆ ของโปรแกรม 
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  3. ระบบติดต่อระหว่างผู้ ใช้กับโปรแกรม (Interface) รูปแบบการติดต่อทัง้การนํา
ข้อมลูเข้า และการแสดงผลข้อมลูเพ่ือนํามาประยกุต์ใช้ให้เหมาะสม 
  4. จุดเด่นและข้อจํากดัของโปรแกรม เพ่ือนํามาวิเคราะห์สู่การพฒันาโปรแกรมให้
สามารถใช้งานได้มีประสทิธิภาพ 
 
 4.1 โปรแกรม Autodesk Vault  
  เป็นโปรแกรมทางด้าน PDM (Practical Data Management) สําหรับการบริหาร
ข้อมลูท่ีเป็น CAD Model/Drawing ซึง่อยู่ในระหว่างการออกแบบ (Work-in-Process) ในส่วนของ
ทีมงานออกแบบหรือทีมวิศวกรควบคมุการออกแบบ (Engineering Department) สามารถบริหาร 
และจดัเก็บข้อมลูท่ีผ่านการออกแบบด้วยผลิตภณัฑ์ Autodesk Manufacturing Solution รวมไปถึง
ข้อมลูท่ีเป็น Text หรือ Numerical ท่ีอยู่ในระบบ Microsoft Office โดยจะถกูจดัเก็บให้อยู่ในรูปของ 
Database ทําให้ง่ายตอ่การท่ีจะค้นหา หรือนํามาใช้งาน  
 ซึง่มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาจนกว่างานจะเสร็จ  ใช้ข้อมลูท่ีเป็นชิน้สว่นมาตรฐาน
และชิน้ส่วนท่ีออกแบบใหม่ร่วมกนั, มีการทํางานร่วมกนัหลายคน, มีการแลกเปล่ียนข้อมลูร่วมกนั มี
ระบบ Security แบบ Administration ซึง่จะสามารถกําหนดความสําคญั และให้สิทธ์ิ (Roles) แก่
สมาชิกในทีมออกแบบ ซึง่จะป้องกนัให้ผู้ ท่ีไมมี่สว่นเก่ียวข้องเข้าไปแก้ไขข้อมลูได้ 

 
 
ภาพท่ี 13 แสดง Interface program Autodesk vault professional 2012 
ท่ีมา : Project Management Vault, 2012 User Interface เข้าถึงเม่ือ 3 พฤษภาคม 2556, เข้าถึงได้
จาก http://underthehood-autodesk.typepad.com/blog/project-management/ 
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ข้อดีของโปรแกรม 
 1. Version Control ช่วยจดจําจํานวนครัง้ในการแก้ไข และระบวุา่แบบไหน ใหม/่เก่า, 
ป้องกนัการ save ข้อมลูท่ีไมถ่กูต้อง กบัข้อมลูท่ีถกูต้อง 
 2. Work-in-Process Function ท่ีระบสุถานะและคณุสมบตัิของข้อมลูว่า ใครเป็นคนสร้าง 
ใครนําไปแก้ไขตามวนัเวลา ท่ีเป็นจริง ซึง่เป็นคณุสมบตัติามความต้องการของระบบ ISO  
 3. Copy Design กบั Pack & Go Function ท่ีช่วยในการเปล่ียนแปลงและเคล่ือนย้าย
ข้อมลูได้อยา่งสมบรูณ์แบบ 
 4. Vault Manager หวัหน้างานสามารถตรวจสอบการทํางานของทีมงาน 
ข้อจํากดัของโปรแกรม 
 1. เป็นโปรแกรมท่ีต้องใช้ทกัษะและการเรียนคอ่นข้างสงู 
 2. เป็นโปรแกรมท่ีมีราคาสงู (10,864 บาท Inc. VAT4  ณ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557) 
สําหรับบริษัทออกแบบขนาดเลก็และขนาดกลาง 
 
 4.2 โปรแกรม Solid Works Enterprise PDM 
  PDMWorks เป็นซอฟต์แวร์จดัการระบบไฟล์งาน ซึง่จะเน้นไปทางงานด้านออกแบบ
และไฟล์งานท่ีเป็น Solidworks Files ซึง่ถ้ากลา่วถึงซอฟต์แวร์ด้านจดัการในอดีต คงเป็นเหมือนยาขม
หม้อใหญ่ท่ีหลายๆคน แม้แตฝ่่ายควบคมุเอกสาร (Document Control) ยงัไม่อยากจะจดัการ เหตผุล
เพราะมีความยุง่ยากสงู 
 ในปี 1998 บริษัท DesingSource Technology ได้พฒันาซอฟต์แวร์ PDMWorks ออกสู่
ตลาด และมุ่งเน้นด้านควบคมุ และจดัระบบไฟล์งานด้านออกแบบท่ีเป็น Solidworks Files และท่ี
สําคญักวา่คือใช้งานและจดัการระบบได้ง่าย 

                                          

 4   Autodesk Vault Professional, Vault Professional Commercial Subscription (1 

year) เข้าถงึเม่ือ  2 ธนัวาคม  2556, เข้าถึงได้จาก http://goo.gl/W9cM6o 
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ภาพท่ี 14 แสดง การใช้งานของโปรแกรม Solid Works Enterprise PDM 
ท่ีมา: SolidWorks Enterprise PDM, หลักการของ PDM เข้าถึงเม่ือ 1 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.applicadthai.com/business/solidworks-enterprise-pdm 
 
หลกัการทํางานของ PDMWorks 
 1. การค้นหาและจดัระบบไฟล์ (Searching and Sorting Files) โดยปกติวินโดว์จะให้ 
เคร่ืองมือท่ีช่วยในการค้นหามาให้อยู่แล้ว โดยสามารถกดปุ่ ม F3 ก็จะสามารถค้นหาไฟล์งานได้ แต่
ทัง้นีท้ัง้นัน้ การค้นหาจะเป็นการค้นจากนามสกลุของไฟล์เพียงอยา่งเดียว ซึง่ในระบบของ PDMWorks 
จะสามารถค้นหาได้หลายเง่ือนไขตามท่ีผู้วางระบบจะกําหนด 
 2. การควบคมุการเปล่ียนแปลงและการแบง่ปันไฟล์ (Change Control and Sharing) ใน
การ ควบคมุไฟล์งาน ระบบของ PDMWorks จะใช้ความเป็นเจ้าของไฟล์ควบคมุเป็นหลกั ซึง่ผู้ ท่ีเป็น
เจ้าของไฟล์ (Ownership) จะมีสิทธ์ิเต็มตามท่ีผู้ควบคมุระบบกําหนดให้ เช่น สามารถลบไฟล์งานได้ 
แก้ไขช่ือไฟล์ Check In/Checkout และอ่ืนๆ อีกทัง้ทกุคนท่ีมีสิทธ์ใช้ระบบสามารถดงึไฟล์งานตา่งๆ ไป
อ้างอิงในการทํางานได้ แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้จะไม่มีสิทธ์ิ Check In ไฟล์ท่ีเป็นของคนอ่ืนมาทบัข้อมลูท่ีอยู่บน 
Vault Server ได้  
 3. ความปลอดภยัและการแก้ไขไฟล์งาน (Secure Vaulting and Revisioning) ในการ ใช้
งานระบบ PDMWorks  สิ่งท่ีมุ่งเน้นอีกอย่างก็คือ ความปลอดภยัของข้อมลูซึง่ควรจะมีการดแูลรักษา
อย่างดี โดยการใช้งานระบบ ผู้ เข้าใช้จะได้รับรหสัผ่านจากผู้ควบคมุระบบ ทําให้มีความปลอดภยั ของ
ข้อมลูความสําคญัอีกส่วนหนึ่งของงานออกแบบคือการแก้ไขงาน (Revisioning) ซึง่เม่ือทําการแก้ไข
งาน และมีการ Check In ไฟล์งานเข้าระบบ PDMWorks จะจดัการ Revision Number ให้อตัโนมตั ิ
ตามรูปแบบท่ีผู้ควบคมุระบบกําหนดไว้ ทําให้ความผิดพลาดจากบนัทกึไฟล์ทบักนัลดลงไป 
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 4. ระบบติดตามงาน (Tracking Reference) ไฟล์งานท่ีนําเข้าระบบ สามารถท่ีจะทํา การ
ตรวจสอบได้ว่ามีการอ้างอิงกบัไฟล์อ่ืนใดบ้าง ซึง่สามารถตรวจสอบได้ทัง้สองแบบคือ ชิน้ส่วนนัน้ๆ ใน
การสร้างมีการอ้างอิงกบัไฟล์ใดบ้างและมีการนําไปใช้ในชิน้ส่วนประกอบใดบ้าง (Made-From and 
Where-Used) 
ข้อจํากดัของโปรแกรม 
 1. ราคาซอฟต์แวร์ และราคาในการ Implement ระบบคอ่นข้างสงู (95,230 บาท ราคา ณ 
วนัท่ี 2 เมษายน 2556)   
 2. มีความยากในการเรียนรู้หรือเร่ิมใช้โปรแกรม 
 
 4.3 โปรแกรม Dv TDM 

เป็นโปรแกรมช่วยการจดัการเอกสารข้อมลู(Drawing) ช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการควบคมุกระบวนการการแก้ไขเอกสารทางด้านวิศวกรรม มีประสิทธิภาพในการรักษาความ
ปลอดภยัโดยใช้ลายนํา้ (Watermarks) นอกจากนีย้งัสามารถทํางานร่วมกนัท่ีใช้ทัว่ไป ท่ีมีขนาดใหญ่ 
Client / Server ระบบฐานข้อมลูเครือขา่ย เช่น SQL /Server และ Oracle 

 

 
 
ภาพท่ี 15 แสดงหน้าจอของโปแกรม Dv TDM 
ท่ีมา: Document Management Systems for MS Office AutoCAD & Micro station, Data Viewer 
เข้าถึงเม่ือ 20 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.practicalprograms.net/engineering_document_management.htm 
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ภาพท่ี 16 แสดงฟังก์ชนัการค้นหาของโปรแกรม Dv TDM 2010 จากการทดสอบการใช้โปรแกรม 
 
ข้อดีของโปรแกรม 
 1. การค้นหาในฟังก์ชนัของโปแกรมช่วยประหยดัเวลาท่ีทําการค้นหาข้อมลูท่ีเพิ่มขึน้ 
 2. ความเช่ือมัน่ในข้อมลูท่ีถกูต้องและสามารถตรวจสอบสถานะการเปลี่ยนแปลงของข้อมลูได้ 
 3. สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมลูจากการเช่ือมตอ่ทางอินเตอร์เน็ต 
 4. สามารถบนัทกึจํานวนชัว่โมงท่ีแฟ้มได้รับการเปิดใน AutoCAD 

ข้อจํากดัของโปรแกรม 
 1. โปรแกรมมีความเฉพาะตอ่สายงานวิศวกรรม และสามารถท่ีจะรองรับการขยายสายงานอ่ืน
แตก็่ต้องใช้ทกัษะและความรู้ความสามารถท่ีเป็นพิเศษในการศกึษาการปรับหรือพฒันาโครงสร้าง 
 2. ถึงแม้ว่าโปรแกรมจะสามารถรองรับองค์กรได้หลายขนาด แตอ่งค์กรนัน้ต้องเป็นองค์กรท่ีมี
ระบบการจดัเก็บท่ีดีมีมาตรฐานรองรับอยู่ก่อนแล้ว และด้วยราคาท่ีสงูมาก (320,557 บาท ราคา ณ 
วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557)5 จงึไมเ่อือ้ตอ่องค์กรขนาดเลก็หรือขนาดกลาง 
 
 
                                          

 5 Dv TDM Quick, Dv TDM Quick Start Edition for Just $9,949 เข้าถึงเม่ือ  2 ธนัวาคม  
2556, เข้าถึงได้จาก http://www.practicalprograms.net/QuickStartEdition.htm   
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5. ศึกษาภาษาที่ใช้ในการพัฒนา 
 5.1 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา 
  ภาษา Lisp 
   AutoLisp เป็นโปรแกรมภาษา Lisp ท่ีได้รับการออกแบบให้สามารถเพิ่มขีด
ความสามารถการทํางานของคําสัง่ตา่งๆ ในโปรแกรม AutoCAD เร่ิมมีใช้ใน AutoCAD ตัง้แต ่version  
2.1 ผู้พฒันาแอบพลเิคชัน่โปรแกรมซึง่ดําเนินงานบน AutoCAD นิยมใช้ใน AutoLisp เป็นภาษาท่ีใช้ใน
การพฒันาซอฟท์แวร์เฉพาะทาง อาทิ เช่น ในงานสถาปัตยกรรม โยธา เคร่ืองกลและอ่ืนๆ ในสมยัท่ี 
AutoCAD ดําเนินงานบน DOS (ตัง้แต ่AutoCAD R12 ลงไป) การเขียนโปรแกรม AutoLisp เพ่ือให้
สามารถดาํเนินงานใน AutoCAD คอ่นข้างยากลําบาก เพราะการเขียน Source code จะต้องอาศยั 
Text Editor เป็นเคร่ืองมือในการสร้างโปรแกรม AutoLisp6 
 

 
 
ภาพท่ี 17 แสดงหน้าตา่งโปรแกรมการใช้ภาษา AutoLisp  
ท่ีมา : อริยา อรุณินท์, ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับ AutoLisp. เอกสารประกอบวิชา 2504-475 
Computer for Landscape Projects. (กรุงเทพฯ; จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543), 25. 
 
 

                                          

 6  SiAni_3D Auto LISP. Autolisp-Autocad, เข้าถึงเม่ือ  15 กมุภาพนัธ์ 2556 เข้าถึงได้
จาก  http://siani3dmax.blogspot.com/p/autolisp-autocad.html 
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 คณุสมบตัภิาษา Lisp 
  1. เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ขัน้สงู นอกจากนําไปใช้ในการเขียนโปรแกรมทัว่ไปแล้วยงั
สามารถใช้ได้ดีในการประมวลผลสญัลกัษณ์ 

  2. ไม่จําเป็นต้องประกาศชนิดตวัแปรท่ีใช้ในโปรแกรม ดงันัน้จึงง่ายในการเขียนและ
เรียนรู้ 
  3. ใช้ประกอบหรือเป็นโปรแกรมเสริมชุดคําสัง่ให้กับโปรแกรม AutoCAD ทําให้
ประหยดัระยะเวลาโดยการรวมชดุคําสัง่ต่างๆท่ีต้องการเข้าไว้ด้วยกนั เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน
และมีความรวดเร็วในการทํางาน 
 ภาษา C# 
  ภาษา C# (อ่านว่า ซีชาร์ป(C-Sharp)) เป็นภาษาท่ีบริษัทไมโครซอฟต์สร้างขึน้เพ่ือ
ทํางานกบัแพลตฟอร์มท่ีเรียกว่า .NET (อ่านว่า dot net) คือรูปโฉมใหม่ของคอมพิวเตอร์ ท่ีจะผสาน
คอมพิวเตอร์ให้เข้ากับอินเตอร์เน็ตอย่างสมบูรณ์แบบท่ีสดุ  นบัตัง้แต่มีอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์
เกิดขึน้บนโลก โดย .NET จะเป็นระบบท่ีเอือ้ต่อการพฒันาโปรแกรมยคุใหม่ทําให้บรรดานกัพฒันา
สามารถสร้างโปรแกรมท่ีทํางานทางด้านอินเตอร์เน็ต  ฐานข้อมลู  ระบบ distributed system ได้ง่าย
ขึน้  รวมทัง้มีข้อดีในเร่ืองของการทํางานข้ามภาษา (programming language) ซึง่จะทําให้โปรแกรม
ไมถ่กูจํากดัด้วยภาษาใดภาษาเดียว หรือระบบใดระบบเดียวอีกตอ่ไป  
 C# เป็นภาษาใหม่ท่ีเกิดจากการพฒันา Microsoft .NET (เรียกสัน้ๆว่า .NET) ซึง่มีจดุเดน่
ดงันี ้ 
 1. เขียนง่าย รูปแบบการเขียนโปรแกรมเป็น visual programming เหมือนกบัการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษา visual Basic หรือ Delphi โดยมีโปรแกรมท่ีมีช่ือว่า Visual Studio .NET เป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรม 
 2. เป็นอ็อบเจ็กต์ C# เป็นภาษาท่ีลอกแบบแบบมาจากภาษา Java มาเกือบ 100% มี
รูปแบบการเขียนโปรแกรมท่ีเป็นระบบทําให้พฒันาแอปพลเิคชนัได้ง่าย 
 3. ประสิทธิภาพสงู สามารถทํางานภายใต้เทคโนโลยี .NET ได้สมบรูณ์ สามารถใช้งาน 
Base Class ตา่งๆท่ี .NET Framework เตรียมไว้ให้ทัง้หมด 
 4. สามารถทํางานระดบัลกึ สามารถทํางานเก่ียวกบัหน่วยความจําด้วยการเขียนโปรแกรม
แบบพอยต์เตอร์ (Pointer) ในส่วนท่ีเรียกการทํางานกับโพรโตคอล TCP/IP อีกทัง้ยังทํางานกับ
คอมโพเนนต์ (component) ในระบบเก่าๆได้ด้วย 
 5. การทํางานแบบ Multi-Thread ช่วยให้ C# สามารถทํางานได้หลายงานในเวลาเดียวกนั  
สรุป  
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 ภาษาท่ีเลือกนํามาใช้ในการพฒันาแอพลิเคชัน่ในงานวิจยันีคื้อ ภาษา C# เน่ืองจากว่าเป็น
ภาษาท่ีได้รับการพฒันาด้วยเทคโนโลยี .net สามารถทํางานง่ายขึน้และมีเคร่ืองมือตรวจสอบในการ
ความถกูต้องของโปรแกรม เหมาะสําหรับผู้ เร่ิมต้น 
 
 5.2 โปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร์ที่ใช้เขียนภาษา C#  
  โปรแกรม Visual studio  
   Visual C# (วิชวล-ซี-ชาร์ป) เป็นโปรแกรมหรือเคร่ืองมือท่ีช่วยในการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C# ซึง่โปรแกรมนีไ้ด้พฒันาขึน้ครัง้แรกในช่ือของ Visual C# .NET 
(วิชวล-ซี-ชาร์ป-ดอตเน็ต) ต่อมาก็ได้พัฒนาโปรแกรมให้มีความสามารถสูงขึน้และรองรับการเขียน
โปรแกรมในรูปแบบตา่งๆ มากมาย  
 Visual Studio เป็นชดุโปรแกรมท่ีนําไปใช้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาตา่งๆ เช่น 
ภาษา C, ภาษา C++ และ ภาษา C# เป็นต้น เพ่ือสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามวตัถปุระสงค์
ท่ีต้องการ โดยโปรแกรมนีไ้ด้รวบรวมเคร่ืองมือต่างๆท่ีใช้สาหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าไว้
ด้วยกนั เพ่ือท่ีจะคอยอํานวยความสะดวกให้กบัผู้ใช้งาน  

 
 
ภาพท่ี 18 แสดงหน้าตา่งโปรแกรม Visual Studio  
 
 โปรแกรม SharpDevelop 
  เป็นเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการเขียนโปรแกรมด้วยเคร่ืองมือนีคื้อโปรแกรมจําพวก       
เอดิเตอร์(editor tool) SharpDevelop มีจดุเด่นท่ีเพียบพร้อมของโปรแกรมเคร่ืองมือต่างๆ สําหรับใช้
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งานกบั C# และ .NET Framework ได้เลย เช่น สามารถทดสอบโปรแกรมในเอดิเตอร์ได้ทนัที ไม่ต้อง
คอมไพล์ตา่งหาก สามารถรองรับการใช้ภาษา C #, VB.NET, Boo, IronPython, IronRuby, F # 
ปัจจบุนัสามารถรองรับ .NET 4.0  
 

 
 
ภาพท่ี 19 แสดงหน้าตา่งโปรแกรม SharpDevelop 
ท่ีมา: ic#code, The Open Source Development Environment for .NET  เข้าถงึเม่ือ 14 เมษายน 
2556, เข้าถึงได้จาก http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SD/Default.aspx 
 
สรุป 
 โปรแกรมท่ีเหมาะจะใช้กบัการศึกษานีคื้อโปรแกรม Visual studio เพราะว่าง่ายต่อการ
เรียนรู้เคร่ืองมือต่างๆได้มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองประสิทธิภาพในด้านของตวัภาษาและความเร็วของ
การประมวลผล และในเร่ืองของความสามารถใหม่ๆ เช่น การติดต่อกบัระบบฐานข้อมลู ผู้พฒันาคือ
บริษัทไมโครซอฟท์จงึสามารถมัน่ใจได้วา่จะยงัมีการพฒันาและปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง 
 
 5.3 การใช้งานภาษา C# ด้านฐานข้อมูล 
  ระบบฐานข้อมลู (Database) คือ การจดัเก็บข้อมลูอย่างมีระบบระเบียบ โดยอาศยั
รูปแบบของตารางเป็นตวัแบ่งแยกข้อมลู ทําให้ข้อมลูท่ีถกูจดัเก็บอยู่ในรูปแบบฐานข้อมลู สามารถถกู
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เรียกใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศยัภาษา SQL (Structure Query Language) ทําหน้าท่ี
จดัการข้อมลูในฐานข้อมลู 
ออปเจก็ต์ ADO.NET 
 ADO.NET ย่อมาจากคําว่า ActiveX Data Object .NET ทําหน้าท่ีรับผิดชอบในสว่นของ
การจดัการข้อมลูในฐานข้อมลูประเภทตา่ง ๆ ของสถาปัตยกรรม .NET โดยอาศยัเทคโนโลยี OLEDB 
Data Provider เป็นตวักลางในการเช่ือมต่อกับฐานข้อมลูแต่ละประเภท กลุ่มออปเจ็กต์หลกัของ
เทคโนโลยี ADO.NET ประกอบไปด้วยออปเจ็กต์ 3 กลุม่ใหญ่ๆ คือ 

 1. กลุ่มออปเจ็กต์ท่ีอาศยั .NET OLEDB Data Provider ทําหน้าท่ีเข้าถึงข้อมลูใน
ฐานข้อมลูมี 3 ตวัคือออปเจ็กต์ OleDbConnection, OleDbDataAdapter และ OleDbCommand ใช้
งานร่วมกบัฐานข้อมลูชนิด Access 

 2. กลุม่ออปเจ็กต์ท่ีอาศยั .NET MS SQL Server Data Provider ทําหน้าท่ีเข้าถึงข้อมลูใน
ฐานข้อมลู มี 3 ตวัคือ ออปเจ็กต์ SqlConnection, SqlDataAdapter และ SqlCommand ใช้กบั
ฐานข้อมลูชนิด SQL Server 

 3.  กลุม่ออปเจ็กต์ท่ีใช้เก็บผลการทํางานมี 3 ตวัคือ ออปเจ็กต์ DataSet,leDbDataReader 
และ SqlDataReader รูปแบบการตดิตอ่กบัฐานข้อมลูด้วยกลุม่ออปเจ็กต์ ADO.NET 
ขัน้ตอนการตดิตอ่กบัฐานข้อมลูโดยอาศยักลุม่ Object ADO.Net จะมีอยู ่2 ขัน้ตอน คือ 

 1.เช่ือมตอ่ฐานข้อมลูด้วย Object OleDbConnection 
 2. ควิร่ีข้อมลูด้วยชดุคําสัง่ SQL โดยแยกได้ 2 ลกัษณะของการเรียกใช้งาน คือ 

Read Operation ถ้าต้องการเรียกดูข้อมูลเพียงอย่างเดียว จะอาศยัออปเจ็กต์ 
OleDbDataAdapter ร่วมกบัชดุคําสัง่ SQL ประเภทเลือกดขู้อมลูก็คือ คําสัง่ SELECT ทําหน้าท่ีค้นหา
ข้อมลูออกมา ผลการค้นหาท่ีได้จะเก็บใน Object Dataset 

 Write Operation แตใ่นกรณีท่ีต้องการจดัการข้อมลูในฐานข้อมลู เช่น การเพิ่ม แก้ไข
หรือ ลบข้อมลู ซึง่รวมถึงการเรียกดข้อมลูด้วย จะอาศยัชุดคําสัง่ SQL ทัง้ประเภทอ่านข้อมลู (คําสัง่ 
SELECT) และจดัการข้อมลู (คําสัง่ INSERT, UPDATE, DELETE) ร่วมกบั Object OleDbCommand 
ผลการค้นหาท่ีได้จะเก็บอยูใ่น Object OleDbDataReader 
ภาษา SQL 
 SQL ย่อมาจากคําว่า Structured Query Language หมายถึง ภาษามาตรฐานกลางท่ีใช้
สําหรับจดัการข้อมลูในฐานข้อมลู เช่น การเรียกดขู้อมลู การแก้ไขข้อมลู การลบข้อมลู เป็นต้น 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งฐานข้อมลูประเภท RDBMS (Relational Database Management System) 
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รู้จกักบัภาษา SQL เป็นอย่างดี สามารถจะใช้ภาษา SQL เพ่ือทําการค้นหา (Query) ข้อมลูท่ีอยู่ใน
ตารางต่างๆ โดยมีจุดประสงค์ต่างกัน เช่น การเรียกดขู้อมูลทัง้หมด การเรียกดูข้อมูลแบบมีเง่ือนไข 
อาจจะมาจากตารางเดียวหรือหลายตารางก็ได้ แล้วนํามาแสดงร่วมกนั ในเวลาเดียวกนั ดงันัน้การทํา
ค้นหาจึงเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตารางขึน้มา เพ่ือนําข้อมลูท่ีอยู่ในตารางต่าง ๆ มาแสดงร่วมกัน 
ดงันัน้จงึเป็นตารางท่ีไมไ่ด้มีอยูใ่นฐานข้อมลูจริง 
โครงสร้างพืน้ฐานของภาษา SQL ออกได้ 3 กลุม่ใหญ่ ๆ คือ 
 1. กลุม่ของ Data Definition Language (DDL) ใช้สําหรับจดัการโครงสร้างของฐานข้อมลู 
เช่น การสร้างตารางในฐานข้อมลู ปรับปรุงโครงสร้างของฐานข้อมลู เพิ่มหรือลบตารางในฐานข้อมลู 
เป็นต้น การสร้างฐานข้อมลูใน MS SQL Server ก็จะมีการใช้งานคําสัง่ในกลุม่ DDL เป็นหลกั 
 2. กลุม่ของ Data Manipulation Language (DML) ใช้สําหรับจดัการข้อมลูในฐานข้อมลู
เช่น การแสดงข้อมลูแบบมีเง่ือนไข การเรียกดขู้อมลูจากหลาย ๆ ตาราง การเพิ่มข้อมลู การลบข้อมลู 
เป็นต้น เป็นกลุม่คําสัง่ท่ีใช้งานมากท่ีสดุ 
 3. กลุ่มฟังก์ชนัภายใน Aggregate Functions เป็นกลุม่ฟังก์ชนัพิเศษท่ีทําหน้าท่ีเฉพาะ
อยา่ง เช่นการหาผลรวมของการบนัทกึ (records) การหาคา่สงูสดุต่ําสดุ การกําหนดจํานวนการบนัทึก
ท่ีต้องการแสดง เป็นต้น  

 5.3.1 โปรแกรม SQLite  
  SQLite เป็น Database ขนาดเล็กท่ีได้รับความนิยมสําหรับ Application จดัเป็น
ฐานข้อมลูหนึ่งในรูป text file  มีขนาดเล็กแตเ่สถียร และสามารถใช้คําสัง้ SQL  ในการจดัการได้   แต่
ไม่ครบทกุคําสัง่  บรรจขุ้อมลูได้ถึง  2  TB รองรับการเข้ารหสัแบบ UTF-8  มีความเร็วมากกว่า  
MySQL  บางคําสัง่ รองรับหลายภาษา  เช่น C,  JAVA,  Ruby, Perl, Python  รวมถึง .NET  ท่ี
สามารถท่ีจะ สร้างตาราง , บนัทกึข้อมลู , แก้ไขข้อมลู และการลบข้อมลู 
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ภาพท่ี 20 แสดงหน้าจอ SQLitestudio-2.0.28 
 
สรุปข้อดีของ SQLitestudio 

1. เป็นโปรแกรมประเภท freeware  ไมมี่คา่ใช้จ่าย ตดิตัง้ง่าย ไมจํ่ากดัระบบปฏิบตักิารทัง้
วินโดวส์ แมค และลนิกุซ์ 

2. SQLite เหมาะกบัแอปพลเิคชนัแบบ Standalone  
 5.3.2 โปรแกรม SQL Server Management Studio Express 
  SQL Server เป็นตวัจัดการฐานข้อมูลหรือท่ีเรียกว่า DBMS (Database 
Management System) ของคา่ย Microsoft ท่ีสามารถใช้งานได้แบบไม่มีคา่ใช้จ่าย ซึง่เป็นฐานข้อมลู
ท่ีมีหยืดหยุน่และมีความเสถียรมาก  เหมาะกบัฐานข้อมลูท่ีมีระบบตัง้แตข่นาดเล็กถึงระบบขนาดใหญ่ 
อีกทัง้ SQL Server 2005 ยงัสามารถช่วยในการจดัการฐานข้อมลูได้แก่ Common Language 
Runtime(CLR) ด้านการสร้างออบเจกต์ด้วยภาษาตระกลู .NET หรือ C# เพ่ือนํามาเรียกใช้ได้ 
 SQL Server Management Studio Express เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการบริหารจดัการระบบ
ฐานข้อมลู SQL Server สําหรับเคร่ืองมือนีจ้ะมาพร้อมกบั SQL Server 2005 Express with 
Advance Service หรือรุ่นท่ีสงูกวา่   
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ภาพท่ี 21 แสดงหน้าตา่งโปรแกรม SQL Server 2005 
 
สรุปข้อดีของ SQL Server 2005  

1. เป็นโปรแกรมท่ีใช้งานง่าย สามารถทําการตดิตัง้ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องอาศยัผู้ ชํานาญ  
2. เป็นโปรแกรมท่ีมีคําสัง่ท่ีใช้ในการจดัการฐานข้อมลูอยา่งครบครันสามารถใช้งานได้

สะดวกและให้ประสทิธิภาพสงู 
3. เป็นโปรแกรมท่ีมีผู้คนนิยมใช้มากท่ีสดุโปแกรมหนึง่ ทําให้หาข้อมลูค้นคว้าได้งา่ย 

สรุป  
 จากการศกึษาโปรแกรมท่ีใช้ในการพฒันาฐานข้อมลูนัน้ สามารถสรุปได้วา่ SQL Server 
Management Studio Express เหมาะจะใช้กบัการศกึษาครัง้นีเ้น่ืองจากใช้งานง่ายมีประสทิธิภาพ
การประมวลผลสงู และมีผู้ นิยมใช้งานมากง่ายตอ่การหาข้อมลูเพิ่มเตมิ 
 
6.  มาตรฐานการเขียนแบบ Uniform Drawing System (UDS)   
 ความเป็นมาและความสาํคัญ Uniform Drawing System7 
  ในปี 1989 Construction Specifications Institute (CSI) ได้เห็นถึงความต้องการ
ทางด้านโครงสร้าง และ มาตรฐานการเขียนแบบ และในปี 1990 ได้จดัตัง้คณะอนกุรรมการขึน้มาเพ่ือ

                                          

 7   ฐิตพิฒัน์ ประทานทรัพย์, คู่มือมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง ฉบับปี พ.ศ. 2554 
(กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชปูถมัภ์, 2554).   
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พิจารณาในเร่ืองดงักล่าว และได้จดัทําเอกสารทางเทคนิคฉบบัแรกขึน้มา คือ TD-2-6 เก่ียวกบั
สญัลกัษณ์ในแบบ และได้จดัทําเป็นข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ในปี ค.ศ. 1991 หลงัจากนัน้ก็มีการค้นคว้า
ข้อมลูเพิ่มเตมิ และพบวา่ยงัมีข้อมลูเก่ียวเน่ืองกบัแบบอีกบางประการ  

 ในปี 1994 CSI ได้พฒันา Uniform Drawing System (UDS) ขึน้มา โดยมีการจดัหมวดหมู่
ของมาตรฐาน การ จดัชดุของแบบ ตาราง รูปแบบการเขียน สี และระบบการให้ข้อมลูในแบบ รวมไป
ถึง CAD Layer บางสว่นด้วย  

 ตอ่มาในเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 1995 ได้มีการประชมุกนัระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ผลิตแบบ คือ CSI, AIA, Tri-Service CADD/GIS Technology Center และ National Institute of 
Building Sciences (NIBS) ในเร่ืองของมาตรฐานการผลติแบบ การจดัระบบระเบียบให้ทํางานร่วมกนั
ได้ โดยท่ี CSI ได้รับการยอมรับให้เป็นข้อมลูหลกัในการ ดําเนินการ คณะกรรมการชดุนีก็้ได้ดําเนินการ
พฒันาร่วมกนัในด้านมาตรฐานของรูปลกัษณ์ และ CAD Layer ด้วย และ ในปี ค.ศ. 1997 CSI ได้
จดัพิมพ์ 3 Module แรกของระบบ UDS ออกมา  

 UDS ประกอบไปด้วย Module ตา่งๆ ได้แก่ มาตรฐาน แนวทางการดําเนินการ และ
เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีจะช่วย ในการจดัระบบ และแสดงข้อมลูต่างๆ ของแบบ เช่น MasterFormat, 
SectionFormat และ PageFormat เป็นต้น  
 1. วางรากฐานมาตรฐานของแบบทกุประเภท  
 2. กําหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้ใช้แบบในวงจรการดําเนินการของแบบ  
 3. จดัระบบข้อมลูของแบบ และการผนวกข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ  
 4. วางรากฐานของรูปแบบของแบบ ท่ีผู้ ใช้สามารถรับรู้และเข้าใจ อนัจะทําให้เกิด
ประสทิธิภาพของกระบวนการ ผลติแบบและการประสานงานท่ีดี ลดข้อผิดพลาดลง  
 5. การจดัระบบข้อมลูแบบอิเลก็ทรอนิกส์ การจดัเก็บและการโอนถ่ายข้อมลู  
UDS ให้กรอบของการจดัการแบบท่ีสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบตา่งๆ ของโครงการ โดยมีพืน้ฐานเก่ียวกบั
เกณฑ์ มาตรฐาน ความยืดหยุน่ ความถกูต้องตรงกนั และการเช่ือมโยงข้อมลู 
 
 6.1 การตัง้ช่ือแฟ้มงาน  
  ในโครงการออกแบบก่อสร้างแต่ละโครงการ จะมีการจัดทําแผ่นงาน (Sheet) ท่ี
รวบรวมข้อมลูแบบ ทัง้ Graphics และข้อความ ตารางต่างๆ ซึง่อาจจะเขียนบนกระดาษ กระดาษไข 
แตสํ่าหรับอิเลก็ทรอนิกส์ แฟ้มข้อมลูตา่งๆ จะมีลกัษณะ การเก็บข้อมลูแบบเดียวกนัเพียงแตด้่วยความ
ยืดหยุน่ของแฟ้มงานแบบอิเลก็ทรอนิกส์นัน้จะมี ความยืดหยุน่เพราะสามารถจดัการได้สะดวกกวา่  
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 แฟ้มข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงข้อมลูแบบเท่านัน้ แต่สามารถใช้ในการ
จดั แยกแยะข้อมลูท่ีจําเป็น หรือต้องการในแต่ละกระบวนการทํางานได้โดยง่าย ไม่ว่าจะเป็นขัน้ตอน
การก่อสร้าง การบํารุงรักษาโครงการ การจดัระบบแฟ้มข้อมลู การเข้าถึงแฟ้มข้อมลูของทีมงานท่ีทํา
เหมาะสําหรับผู้ ทํางานท่ีจะต้องเปล่ียนจะระบบ Manual มาเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ความถกูต้อง
ตรงกนัของการตัง้ช่ือแฟ้มงานและระบบสารบญั (Folder) เป็นเร่ืองท่ีสําคญัสําหรับการบริหารข้อมลู 
โครงการรวมไปถึงความสมัพนัธ์ของข้อมลูในเชิง Graphics กบัข้อความ ตารางตา่งๆ  
 ประเภทแฟ้มข้อมลูในระบบจะมี 2 ประเภทหลกัๆ คือ แฟ้มคลงัข้อมลู (Library) และแฟ้ม
งานโครงการ (Project) และต้องการความถกูต้องตรงกนัในการตัง้ช่ือ แตมี่รูปแบบวิธีคิดในการตัง้ช่ือท่ี
ตา่งกนัออกไป  
 Sheet Files  
  เป็นแฟ้มงานท่ีรวบรวมองค์ประกอบต่างๆ ในขัน้ตอนสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็น Model 
Files ตาราง ตวัอกัษร Title Block โดยมีวตัถปุระสงค์การการจดัพิมพ์เป็น Hard Copy  
 ในกรณีของการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ Sheet File อาจมีความหมายถึง Plot File ซึง่
ใช้ในการพิมพ์ ไปยงัเคร่ืองพิมพ์ตวัใดตวัหนึ่ง แตก่รณีของ Sheet File จะเป็นแฟ้มงานท่ีรวบรวมข้อมลู 
และพร้อมท่ีจะพิมพ์ ออกไปยงัเคร่ืองพิมพ์ใดๆก็ตาม  
 เน่ืองจากวตัถปุระสงค์ของ Sheet File คือการรวบรวมแบบ หรือผลิตผลงานขัน้สดุท้าย
ออกไป การตัง้ช่ือ แฟ้มงานจงึใช้หลกัการเดียวกบัระบบการตัง้ช่ือแผน่งานนัน่เอง 
 Library Files  

 แฟ้มคลังข้อมูล เป็นชุดข้อมูลท่ีสามารถนําไปใช้ในหลายๆ โครงการ หรือหลายแห่งใน
โครงการเดียวกนั ซึง่อาจ จะเป็น Detail, Scheduling ข้อความ ฐานข้อมลู สญัลกัษณ์ เส้นกรอบ Title 
Block ก็ได้  
 การตัง้ช่ือแฟ้มคลงัข้อมลู จะแตกตา่งจากการตัง้ช่ือแฟ้มงานในโครงการทัว่ไป เพราะมีการ
จดัหมวดหมู่ และ ลําดบัท่ีแตกต่างกัน แฟ้มคลงัข้อมลูจะต้องจดักลุ่มโดยระบบอาคาร การประกอบ
ชิน้งาน เพ่ือให้สะดวกในการค้นหาเลขท่ี ของ Master Format และ UniFormat จะเป็นประโยชน์
สําหรับการจดัการในเร่ืองนี ้ 

 ผู้ ผลิตสินค้าต่างๆ ในระยะหลังๆ มีการสร้างข้อมูลรายละเอียดของสินค้าในรูปของ
อิเลก็ทรอนิกส์มากขึน้ ข้อมลู เหลา่นีจ้ะถกูจดักลุม่เป็นแฟ้มคลงัข้อมลู ซึง่ปัจจบุนัผู้ผลิตเหลา่นัน้ก็มีการ
ประสานงานกนัเพ่ือพฒันาระบบการตัง้ช่ือแฟ้ม คลงัข้อมลู 

 โดยหลักการแฟ้มคลังข้อมูลจะไม่มีการนําไปใช้และปรับแก้โดยตรงจากงานในแต่ละ
โครงการ ในกรณีท่ีจะมีการ ใช้งาน แฟ้มคลงัข้อมลูจะต้องถกูคดัลอกออกไปยงั Folder ของแต่ละ
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โครงการ และถกูกําหนดช่ือท่ีเหมาะสมกบัโครงการ นัน้ๆ เพ่ือเป็นการรักษาข้อมลูเดิมของคลงัข้อมลูให้
คงไว้ Project Files  

 แฟ้มข้อมูลของโครงการ เป็นการเก็บรวบรวมแฟ้มงานเฉพาะของโครงการนัน้ๆ ไม่ว่าจะ
เป็น Site Plan, Details กรอบกระดาษ ตาราง ข้อมลูเชิงเอกสาร ฐานข้อมลู สญัลกัษณ์ตา่งๆ การตัง้ช่ือ 
แฟ้มข้อมูลโครงการ ในแต่ละโครงการควรท่ีจะมีระบบการตัง้ช่ือแฟ้มงาน ท่ีสอดคล้องตรงกันในทุก 
กลุม่สาขา สําหรับประเภทของแฟ้มข้อมลูโครงการ จะแบง่ออกเป็น  Model Detail Sheet Schedule 
Text Database Symbols Border/Title Block  
 
 6.2 การเรียงลาํดบัแฟ้มงานในคอมพวิเตอร์  
  ในการตัง้ช่ือแฟ้มแผ่นงานตามหลกัการของ UDS จะช่วยให้เราสามารถระบถุึงเนือ้
งานท่ีบรรจุอยู่ อย่างไรก็ตาม จะพบปัญหาในเร่ืองการเรียงลําดับของแฟ้มงานในคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ โครงการขนาดใหญ่ ท่ีมีแฟ้มงานเป็นจํานวนมาก และโครงการขนาด
เลก็ ท่ีมีจํานวนแฟ้มงานไมม่ากนกั โดยสามารถจดัแบง่การตัง้ช่ือเป็น 2 ลกัษณะดงันี ้ 

 1. โครงการขนาดใหญ่ ควรแบ่งสารบญัในการจดัเก็บแฟ้มงานออกตามสาขา ในกรณีนี ้
สามารถสร้างสารบญั ยอ่ยท่ีจดัเก็บข้อมลูในแตล่ะสาขา โดยสามารถใช้ช่ือของสาขา (Discipline) เป็น
ช่ือสารบญั เพ่ือความ สะดวกในการอ้างอิง และเพ่ือความสะดวกในการค้นหา และการจดัเรียงลําดบั
ข้อมลู จงึควรใสต่วัเลขลง ไปหน้าช่ือสาขา เพ่ือให้มีการเรียงลําดบัตามการจดัชดุแบบ เช่น 00General 
01Hazardous 02Survey 03Geotechnical 04Civil 05Landscape 06Architectural 07Structural 
เป็นต้น  
 2. โครงการขนาดเล็ก มกัจะไม่มีการแบ่งสารบญัจดัเก็บแฟ้มงานออกตามสาขา แตจ่ะเก็บ
ข้อมลูทัง้หมดอยู ่รวมกนั กรณีนีก็้จะมีปัญหาในเร่ืองการจดัเรียงลําดบัเช่นกนั ดงันัน้เพ่ือความสดวกใน
การจดัเรียง จึงควร ใส่เลขลําดบัท่ีของสาขาประกอบลงไปกบัช่ือแผ่นงานด้วย เช่น งานสถาปัตยกรรม 
จะอยู่ลําดบัท่ี 6 ในการจดัเรียง สมมติว่าช่ือแผ่นงานเป็น A-101 คือผงัพืน้งานสถาปัตยกรรม แผ่นท่ี 1 
ก็ควรตัง้ช่ือเป็น 06A-101 เป็นต้น 
 
 การระบุช่ือแผ่นงาน 
  มาตรฐานในการระบช่ืุอแผ่นงานสามารถนําไปใช้ทัง้กบัการเขียนแบบด้วยมือ และ
การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยถกูออกแบบให้มี ความเท่ียงตรง และยืดหยุ่นพอท่ีจะปรับใช้กบั
ขนาดของโครงการท่ีตา่งกนัได้ ทัง้นี ้การตัง้ช่ือจะถกูแบง่ออกเป็น 3 สว่นด้วยกนั ดงันี ้ 

1. Discipline Designator กลุม่สาขา จะใช้รหสั 2 หลกัแรก  
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2. Sheet Type Designator ประเภทของแผน่งาน จะใช้รหสั 1 หลกั  
3. Sheet Sequence Number เลขท่ีประจําแผน่ จะใช้รหสั 2 หลกั  

 UDS จะใช้ช่ือกลุม่สาขาสําหรับระบ ุแผ่นงาน โดยใช้รหสั2 หลกัเพ่ือรองรับขนาดหรือความ
ซบัซ้อนของโครงการท่ีแตกตา่งกนั ระดบัท่ี 1 จะใช้รหสัตวัเดียวตามด้วยเคร่ืองหมายขีด (dash) เหมาะ
สําหรับโครงการโดยทัว่ไป ระดบัท่ี 2 จะใช้รหสั 2 ตวั โดยตวัท่ี 2 จะเป็นการขยายความให้กบัรหสัตวั
แรก สําหรับงานท่ีมีความซบัซ้อน หรืองานเฉพาะด้าน  
 



36 
 

 
บทที่ 3 

 
วิธีดาํเนินการศึกษา 

 
 การศึกษารูปแบบวิธีการจัดเก็บ วิธีการสืบค้นงานเขียนแบบในการทํางานสํานักงาน
ออกแบบภมูิสถาปัตยกรรมเป็นการศกึษาถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั ซึง่โดยส่วนมากเกิดขึน้กบัผู้ ใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ ผู้ศกึษาได้ทําการศกึษาถึงปัญหา โดยเร่ิมจากการสํารวจสอบถาม
ถึงปัญหาและความต้องการของพนกังานฝ่ายเขียนแบบก่อสร้าง และผู้ดแูลควบคมุฝ่ายออกแบบ ซึ่ง
เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีจะเป็นผู้ ใช้งานโปรแกรม เพ่ือนําไปสู่การวางแผนออกแบบโปรแกรม การ
พฒันาโปรแกรม และทําการสรุปผลของการศกึษา โดยมีลําดบัดงันี ้
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 22 แผนภมูิขัน้ตอนวธีิดําเนินการศกึษา 
 
1. สังเกตและสอบถามถงึพฤตกิรรมการทาํงาน 
 วิธีการเดิมและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายนัน้เร่ืองการจัดเก็บไฟล์แบบก่อสร้าง  จาก
การศกึษาวิธีการทํางานเขียนแบบก่อสร้าง พบว่าสว่นใหญ่การตัง้ช่ือไฟล์แบบก่อสร้างเป็นการตัง้ตาม
ความเข้าใจเก่ียวกบัเนือ้หาของงานนัน้ๆ ด้วยตวัของผู้ เขียนแบบ ทําให้เกิดปัญหาในการค้นหาไฟล์เม่ือ
ผู้ ร่วมงานต้องการเข้าไปดขู้อมลูแบบก่อสร้าง 

สังเกตและสอบถามถึงพฤติกรรมการทํางาน 

สํารวจเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา 

ออกแบบลกัษณะการทาํงานโปรแกรม 

ทดลองการใช้งานโปรแกรมทีพั่ฒนา 

สรุปผลจากการศึกษา 
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 ส่วนเร่ืองการค้นหาไฟล์แบบก่อสร้างท่ีเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เม่ือต้องการกลบัไปค้นหา
เพ่ือนํามากลับมาใช้ใหม่ หรือนํามาดูเป็นแบบอย่าง ต้องมีการสอบถามจากผู้ เขียนแบบ หรือ
ผู้ ออกแบบท่ีเก่ียวข้องซึ่งในการค้นหาต้องใช้ความจํา  เพ่ือหาการค้นหาทําให้ต้องเสียเวลาในการ
ทํางานสว่นอ่ืนๆไปมาก 
 ในการติดตามงานมักเป็นไปในลักษณะการสอบถาม หรือผู้ ควบคุมแบบก็ต้องเข้าไป
ตดิตามงานจากไฟล์ท่ีกําลงัดําเนินการเอง หากผู้ เขียนแบบไมอ่ยู ่แม้ในกรณีท่ีมีงานเพิ่ม งานอ่ืนๆแทรก
เข้ามาต้องมีการเรียกผู้ เขียนแบบมาสอบถามหรือประชมุ เพ่ือแบ่งงานและดวู่าใครมีงานอยู่มากน้อย
เพียงใด  
 

1.1 สาํรวจเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการสํารวจข้อมลูนัน้เพ่ือให้ข้อมลูท่ีได้จากการศกึษามีความถกูต้อง และครอบคลมุ
ผู้ศกึษาได้ทําการแบง่ขัน้ตอนการศกึษาออกเป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้
  1.1.1 การศกึษาข้อมลูขัน้ปฐมภมูิ   เป็นการศึกษาถึงท่ีมาของโครงการปัญหาและ
อปุสรรคท่ีเกิดขึน้ นําข้อมลูท่ีได้ไปวิเคราะห์เพ่ือการออกแบบและพฒันาโปรแกรม ด้วยวิธีการดงันี ้
   1. การเก็บข้อมลูจากกลุ่มเป้าหมาย   การเก็บข้อมลูจากกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ
นําข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ถึงปัญหาด้านต่างๆ และความต้องการของกลุม่เป้าหมาย โดยวิธีการสงัเกต
จากพฤติกรรมการทํางาน สอบถาม และกรอกแบบสอบถามท่ีได้ทําขึน้โดยผู้ศกึษา ในการสงัเกตจาก
พฤติกรรมการทํางาน และสอบถามนัน้เป็นเบือ้งต้นของสาเหตุและแนวทางออกของปัญหา โดยผู้
ศกึษาได้ศกึษาจากกลุม่เป้าหมายในสองกลุม่ด้วยกนัคือ กลุม่ผู้ปฏิบตัิงานเขียนแบบก่อสร้าง และกลุม่
ผู้ควบคมุงานออกแบบ จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 15 คน สมัภาษณ์ 3 คนกลา่วได้ดงันี ้
 ผู้ เขียนแบบก่อสร้าง(Draftsman)  มีหน้าท่ีในการเขียนแบบ เร่ิมตัง้แตส่ร้างไฟล์ drawing 
จดัเก็บไฟล์ สัง่ Plot สง่ mail จนถึงการรวบรวมไฟล์งานท่ีแล้วเสร็จ (Pack file) เพ่ือสง่มอบงานแบบ
ก่อสร้างงานภมูิสถาปัตยกรรมนัน้มีเนือ้หาแบ่งได้ 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนปกและสารบญัแบบ ส่วนแปลน
หรือผงั สว่นรูปตดัและรูปด้าน สว่นแบบขยายรายละเอียด  
 ผู้ควบคมุงานเขียนแบบ (Chief draft) มีหน้าท่ีรับงานโครงการ แบ่งงานต่างๆ ตามท่ีได้
รับมา ให้พนกังานออกแบบ เขียนแบบตอ่ไป รวมถึงตดิตามงานท่ีได้มอบหมายไปแล้วด้วย 
   2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูนัน้ ผู้
ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามขึน้กบักลุ่มเป้าหมายท่ีทํางานเขียนแบบ และเลือกใช้การสมัภาษณ์กบัผู้
ควบคมุงานออกแบบ ซึง่ลกัษณะของแบบสอบถาม มี 4 สว่นด้วยกนัดงันี ้
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 สว่นท่ี 1 เป็นการสอบถามข้อมลูสว่นบคุคลของผู้กรอกแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย อาย ุ
เพศ ประสบการณ์ในการทํางาน 
 สว่นท่ี 2 เป็นข้อมลูพืน้ฐานของบริษัท เก่ียวกบัจํานวนปีท่ีก่อตัง้ จํานวนบคุลากร ลกัษณะ
งานท่ีให้บริการ ขอบเขตงาน และประเภทของลกูค้า 
 ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนเก่ียวกับข้อมูลการสืบค้นและจัดเก็บงานแบบก่อสร้างในงานภูมิ
สถาปัตยกรรม จํานวน 9 ข้อ 
 ส่วนท่ี 4 เป็นส่วนของข้อมลูเก่ียวกับการประเมินและติดตามความก้าวหน้าของแบบ
ก่อสร้าง จํานวน 6 ข้อ พร้อมกบัข้อเสนอแนะ 
 ในการสร้างแบบสอบถาม ผู้ศกึษาได้ทําการศกึษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือกําหนดขอบเขตของคําถาม และหวัข้อเร่ืองท่ีศกึษาให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของโครงการ และ
นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนออาจารย์ท่ีปรึกษา รับคําแนะนําและแนวทางแก้ไขจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ไปแก้ไขจนมีความเหมาะสม จงึนําไปใช้กบักลุม่เป้าหมายตอ่ไป 
  1.1.2. การศกึษาข้อมลูขัน้ทตุยิภมูิ  
   เป็นขัน้การศึกษาทฤษฏีต่างๆและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  ค้นคว้างานวิชาการ 
บทความ ทัง้ทางเอกสาร หนงัสือ เว็บไซต์ทัง้ของไทยและต่างประเทศ รวมถึงซอฟแวร์ท่ีมีลกัษณะการ
ทํางานท่ีคล้ายกนั เพ่ือนําข้อมลูมาวิเคราะห์ อ้างอิงการดําเนินการศกึษาค้นคว้าให้ผลของการศกึษาท่ี
ได้มีความถกูต้อง เหมาะสมและมีความน่าเช่ือถือ  
 
 1.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา 
  จากการสํารวจและเก็บข้อมลูแล้วนัน้  ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมลูก่อนจากนัน้นําผลการ
วิเคราะห์ท่ีได้ประกอบกับการศึกษาทฤษฏีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนําไปเป็นแนวทางการ
พฒันาโปรแกรม โดยสามารถสรุปผลการศกึษาได้ดงันี ้

 1. ปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงกบักลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่มเป้าหมายยงัขาดความเข้าใจท่ี
ตรงกนั ทัง้ทางด้านการจดัเก็บไฟล์แบบก่อสร้าง และความสําคญัของการตัง้ช่ือ จงึเป็นปัญหาสําคญัใน
การสืบค้นข้อมลูในภายหลงั 

 2. พฤติกรรมและวิธีการทํางาน พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการทํางานท่ี
หลากหลายในเร่ืองการตัง้ช่ือไฟล์ เช่น ตัง้ตามลกัษณะเนือ้งาน ตัง้ตามวนัท่ีทํางาน ตัง้ตามสถานะงาน 
ในลกัษณะการสืบค้นหาไฟล์ ต้องใช้ความจํา หรือใช้วิธีการสุม่ค้นตามโฟลเดอร์ของโครงการตา่งๆ ซึง่มี
เป็นจํานวนมาก 
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 3. พฤตกิรรมการตดิตามความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 81 สว่นใหญ่ยงัคงเป็นการใช้
ความจําของผู้มอบหมายงาน และการสอบถามจากผู้ปฏิบตัิงาน แตมี่สว่นน้อยท่ีใช้วิธีการเปิดไฟล์งาน
ดคูวามก้าวหน้าของแบบก่อสร้าง 

 4. ความต้องการและแนวคิดตอ่โปรแกรมท่ีจะพฒันา ร้อยละ 72 มีความต้องการจะ
ใช้งานโปรแกรมท่ีช่วยในการจัดเก็บและสืบค้นแบบก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรมท่ีจะช่วยให้การ
ค้นหาไฟล์งานได้สะดวกขึน้ และมีความต้องการท่ีจะหาวิธีการลดเวลาในการทํางานให้ได้มากขึน้ 
 
2. เคร่ืองมือในการพัฒนาโปรแกรม 
 จากการศึกษาวิธีการจัดเก็บ และวิธีการสืบค้นงานเขียนแบบในปัจจุบัน รวมไปถึง
มาตรฐานการเขียนแบบ Uniform Drawing System (UDS) ท่ีนํามาใช้ในระบบฐานข้อมลูช่วยให้
หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการเรียกใช้ข้อมูลได้ดียิ่งขึน้นัน้ มีเคร่ืองมือในการนํามาสร้างระบบ
โปรแกรมช่วยในการจดัเก็บและสืบค้นแบบก่อสร้างงานภมูิสถาปัตยกรรม 2 สว่นดงันี ้
 2.1 เคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรม 
 2.2 ระบบมาตรฐานการเขียนแบบ UDS ของงานภมูิสถาปัตยกรรม 
  
 2.1 เคร่ืองมือในการพัฒนาโปรแกรม จากการศกึษาทฤษฏีของโปรแกรมท่ีใช้ในการ
สร้างภาษาคอมพิวเตอร์แล้วนัน้ โปรแกรมท่ีเลือกใช้ในการพฒันาออกแบบระบบการจดัเก็บและสืบค้น
แฟ้มข้อมลูแบบก่อสร้างภมูิสถาปัตยกรรม ได้แก่ 
 การออกแบบการพฒันาโปรแกรมและระบบฐานข้อมลูโครงการนีส้ามารถพฒันาขึน้ได้จาก  
2 โปรแกรมประกอบด้วย 
  2.1.1 โปรแกรมพฒันาภาษา C# คือ Visual Studio 2008  
   Visual C# เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรม.NET ซึง่สามารถกลา่วได้ว่า 
กรอบการทํางานของการเขียนโปรแกรมท่ีถกูพฒันาขึน้มา เพ่ือรองรับการตดิตอ่ส่ือสาร เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมลู (Exchange data) ระหวา่งกนั หรือแลกเปล่ียนข้อมลูระหวา่งแพลตฟอร์ม (Platform) ให้มีความ
สมบรูณ์ยิ่งขึน้โดยอาศยัภาษา XML (Extensible Markup Language) ทําหน้าท่ีเป็นตวักลางในการ
แลกเปล่ียนข้อมลูระหวา่งแพลตฟอร์มไฟล์ของฐานข้อมลู  
   C# จงึเป็นภาษาท่ีมีผู้ นิยมมากขึน้เร่ือยๆ ทําให้สามารถค้นคว้าความรู้เทคนิค
ใหม่ๆ  หรือมีผู้ช่วยให้คําชีแ้นะได้ มีแหลง่ข้อมลูจํานวนมากให้เรียนรู้และค้นหา  

 ง่ายตอ่การใช้งาน Visual Studio Express Edition แยกออกตามภาษา
โปรแกรมคือ Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Visual J# และ Visual Web Developer  
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  2.1.2 โปรแกรมพฒันาฐานข้อมลู คือ SQL Server 2005 Express 
  SQL Server ได้รับการออกแบบมาเพ่ือให้ช่วยให้สามารถติดตัง้ และดแูล

รักษาง่ายด้วยการมีฐานข้อมลูแบบโลคลัในตวั ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตัง้และจดัการ พร้อม
ทัง้มีเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัการฐานข้อมลูคือ SQL Server Management Studio Express  

  เหตท่ีุเลือกใช้ SQL เพ่ือทําการค้นหา (Query) ข้อมลูท่ีอยู่ในตารางตา่งๆ โดย
มีจุดประสงค์ท่ีต่างกนั เช่น การเรียกดขู้อมลูทัง้หมด การเรียกดขู้อมลูแบบมีเง่ือนไข ท่ีอาจจะมาจาก
ตารางเดียว หรือหลายตารางก็ได้ แล้วนํามาแสดงร่วมกนัในเวลาเดียวกนั ซึ่งการทําค้นหาจึงเปรียบ
เหมือนการสร้างตารางขึน้มา เพ่ือนําข้อมลูท่ีอยู่ในตารางต่างๆมาแสดงร่วมกนั ดงันัน้จึงเป็นตารางท่ี
ไมไ่ด้มีอยูใ่นฐานข้อมลูจริงๆ 

  SQL Server 2005 Express เป็นรุ่นท่ีผลิตขึน้มาแจกจ่ายให้ใช้งานฟรี แตมี่
ข้อจํากดับางประการคือ ใช้งานได้กบัคอมพิวเตอร์ท่ีมี 1 ซีพีย ูมีหน่วยความจําสงูสดุไม่เกิน 1 กิกกะ
ไบต์ จํากดัขนาดของฐานข้อมลูไม่เกิน 4 กิกกะไบต์ ซึ่งเพียงพอสําหรับการพฒันาโปรแกรมและ
หน่วยงานขนาดกลางและเล็ก โปรแกรมสําหรับจดัการฐานข้อมลู SQL Server Management Studio 
Express มีจดุเดน่ท่ีสามารถใช้งานง่าย มีความสามารถในการให้บริการระดบัสงู มีความปลอดภยัและ
น่าเช่ือถือ  

 
 2.2 ระบบมาตรฐานการเขียนแบบ UDS ของงานภมูิสถาปัตยกรรม 
  จากการวิเคราะห์ปัญหาพบวา่สิง่ท่ีต้องสามารถนํามาประยกุต์ใช้ในการปรับปรุง
ระบบการจดัเก็บข้อมลูของโปรแกรมนีไ้ด้แก่ 
  2.2.1 การเช่ือมโยงแฟ้มข้อมลู 
   การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์มีข้อได้เปรียบกว่าการเขียนแบบด้วยมือได้แก่ 
สามารถเรียกข้อมลูใดๆท่ีเคยทําไปแล้ว มาใช้งานได้อีก แต่หากการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ มีการ
ใช้วิธีคดัลอก (Copy) เพ่ือนําไปเขียนเนือ้หาส่วนอ่ืนๆ และหากมีการแก้ไขแบบเกิดขึน้จะส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในการท่ีต้องตามไปแก้ไขแบบทุกแบบท่ีมีการคดัลอกไป ซึ่งบางครัง้ก็ยงัพบข้อบกพร่อง 
เน่ืองจากติดตามแก้ไขได้ไม่ครบถ้วน ซึ่งการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์สามารถแก้ไขปัญหานีไ้ด้ด้วย
วิธีการเช่ือมโยงระบบข้อมลูจากภายนอก หรือเรียกว่า external reference รูปแบบการทํางานแบบ
เช่ือมโยงข้อมลูจากภายนอกมีการแบง่แฟ้มข้อมลูออกเป็น 2 แบบคือ 
   1. แฟ้มข้อมลูเนือ้งาน เรียกวา่ Model file  
   2. แฟ้มข้อมลูแผน่งาน เรียกวา่ Sheet file  
ข้อดีของการแยกแฟ้มข้อมลูเนือ้งาน (Model file)  
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   1. สามารถแบง่งานกนัทําได้ง่าย 
   2. ขนาดแฟ้มข้อมลูจะมีขนาดไมใ่หญ่มากนกั จนเป็นอปุสรรคในการทํางาน  
   3. ลดความเส่ียงของการสญูเสียข้อมลู หากแฟ้มใดเกิดความเสียหายจะไม่
สง่ผลตอ่ทัง้โครงการ 
   4. หากข้อมลูท่ีถกูอ้างอิงในแผน่งาน (Sheet file) เกิดการเปล่ียนแปลงแก้ไข
จะปรากฏความเปล่ียนแปลงในแฟ้มงานท่ีดงึข้อมลูนีไ้ป  
  2.2.2 รูปแบบแฟ้มข้อมลู 
   ในการเขียนแบบด้วยโปรแกรมช่วยเขียนแบบนัน้ จะมีรูปแบบการทํางานใน
ระบบมาตรฐาน จะมีข้อมลูอยู ่2 ชนิด คือ 
   Model File ข้อมลูของแบบแตล่ะรูป โดยการแก้ไข ดดัแปลง drawing จะทํา
ท่ี Model เหลา่นีเ้ท่านัน้  
   Sheet File เป็นไฟล์งานท่ีรวบรวมองค์ประกอบตา่งๆ ในขัน้ตอนสดุท้าย ไม่
วา่จะเป็น Model Files ตาราง ตวัอกัษร Title Block โดยมีวตัถปุระสงค์การจดัพิมพ์ (Plot) หรืออาจ
หมายถงึการ Pack file ซึง่เรียกได้วา่เป็นผลติผลงานขัน้สดุท้าย ดงันัน้การตัง้ช่ือไฟล์งานจงึมี
ความสําคญัมาก 
   ซึง่โปรแกรมจะให้มีการระบแุผน่งาน (Sheet Identification) โดย Chief 
drafts เพ่ือเป็นการกําหนดรูปแบบการตัง้ช่ือแผน่งาน จดัแบง่หวัข้อของประเภทแผน่งาน และวางระบบ
ในการให้เลขท่ีแผน่งานกบัแบบก่อสร้าง ทัง้นีช้่วยแก้ไขปัญหาการกําหนดช่ือเองโดยผู้ เขียนแบบซึง่จะ
ทําให้เกิดปัญหาการค้นหางานตอ่ไปภายหน้า  
  2.2.3 กตกิาการตัง้ช่ือ (File naming) 
    โปรแกรมจะทําการกําหนดช่ือของแบบก่อสร้างจากการใสข้่อมลู ในขัน้ตอน
การใส ่Sheet set data ของ chief drafts โดยข้อมลูท่ีสร้างขึน้ประกอบด้วย ขนาดกระดาษ ชนิด Title 
block ข้อมลูท่ีจะปรากฏใน Attributes คือชนิดของแบบก่อสร้าง (type drawing)   
 ตามมาตรฐาน UDS ท่ีกําหนดไว้วา่สาขางานภมูิสถาปัตยกรรมมีรูปแบบการกําหนดรหสั
แบบก่อสร้างเป็นอกัษรดงันี ้
  อนัดบัท่ี 1 Disciplines ได้แก่ L (Landscape)  
  อนัดบัท่ี 2 Discipline Modifier คือ (ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2 แสดงชนิดแบบก่อสร้างงานภมูสิถาปัตยกรรม  
Designator Description Content 

LD 
LG 
LI 
LL 
LP 
LR 
LS 

Landscape Demolition 
Landscape Grading 
Landscape Irrigation 
Landscape Lighting 
Landscape Planting 
Landscape Relocation 
Landscape Site   

Protection & Removal existing landscape 
Proposed contours, spot grades  
Mainlines, valves, controller, pumps  
 
Landscape Planting  
 
All site Hardscape, call-outs  

   
 อนัดบัท่ี 3 ตวับอกชนิดของข้อมลู (Sheet Type Designator) (ตารางท่ี 3) 
ตารางท่ี 3 แสดงชนิดข้อมลูในแบบก่อสร้าง 

Designator Content 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

General (symbols legend, notes) 
Plans 
Elevations 
Sections 
Large Scale Views (plans, elevations, sections that are not details) 
Details 
Schedules and Diagrams 
User Defined 
User Defined 
3D Representations 

  
  อนัดบัท่ี 4 และ 5 คือเลขท่ีประจําแผน่ (Sheet Sequence Number) ซึง่ใช้รหสั 2 ตวั 
เร่ิมจาก 01 ไปจนถงึ 99 
  อนัดบัท่ี 6 เป็นตวัเลข Zone ของพืน้ท่ีโครงการ กรณีพืน้ท่ีโครงการมีขนาดใหญ่ต้องใช้
หลายแผน่ประกอบกนั 
  อนัดบัท่ี 7 และ 8 เป็นตวัเลขลําดบัท่ี ในกรณีท่ีมีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิขอบเขต
ของงาน อาจใช้วิธีการเพิ่มรหสัตอ่ท้ายช่ือแผน่งานออกไปอีก สําหรับรหสัท่ีแนะนําให้ใช้ มีดงันี ้
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 R คือการปรับแก้ไขในขอบเขตเดมิ เช่น L-100 -R1 หมายถึง การแก้ไขบางสว่นของผงั
บริเวณ 
 X คือการเปล่ียนแปลงโดยสิน้เชิง เชน่ L-100 -X1 หมายถึง การแก้ไขทัง้หมดของผงับริเวณ 
 ตวัอกัษร A, B, C….. ใช้สําหรับระยะงานในแตล่ะช่วง (Phase) เช่น L-101-A หมายถึง 
Phase แรกของผงับริเวณ 
  ดงันัน้แบบก่อสร้างงาน Landscape จงึกําหนดรหสัแบบได้ดงันี ้(ภาพท่ี 23) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 23 แสดงรูปแบบการตัง้ช่ือแบบก่อสร้างในโครงการ 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

L -  1  0   0 

L -  1  0   1   1 

L -  1  0   1   1    R     1 

Discipline 

Description 

Sheet Type 

Sheet Number 

โครงการขนาดเลก็ 

โครงการขนาดใหญ่ 

โครงการขนาดใหญ่ 
แบบมีแก้ไขบางสว่นครัง้ท่ี1 

ZONE 
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ตารางท่ี 4 แสดงการตัง้ช่ือแบบก่อสร้างงานภมูิสถาปัตยกรรมในบริษัท  
เลขที่แบบ (Sheet No.) รายการแบบ (Sheet Title) 

L  - 001 แบบแสดงปก 
L  - 002 แบบแสดงสญัลกัษณ์และสารบญัแบบ 
L  - 003 แบบแสดงรายการประกอบแบบ 
L  - 101 แบบแสดงบริเวณรวม 
L  - 102 แบบแสดงผงัระยะ 
L  - 103 แบบแสดงผงัระดบั 
L  - 104 แบบแสดงผงัวสัด ุ
L  - 105 แบบแสดงตําแหนง่ปลกูหญ้าและไม้พุม่ 
L  - 106 แบบแสดงตําแหนง่ไม้ยืนต้น 
L  - 107 แบบแสดงระบบรดนํา้ต้นไม้ 
L  - 108 แบบแสดงระบบไฟฟ้า 
L -  109 แบบแสดงระบบระบายนํา้ 
L -  501 แบบแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง 

 
3. วิเคราะห์ความต้องการกลุ่มเป้าหมาย 
 จากการกรณีศกึษาบริษัทท่ีเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการนีคื้อบริษัท ฟิลกรีนดีไซน์ 
จํากดั เพราะวา่เป็นบริษัทท่ีมีระบบการทํางานท่ีชดัเจน ระยะเวลาการท่ีเปิดทําการมา 9 ปี มากพอท่ีจะ
ทําให้เห็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ และด้วยจํานวนบคุลากร กบัการทํางานท่ีมีระบบในเร่ืองการจดัเก็บท่ีชดัเจน
มากในระดบัหนึง่นัน้ เช่น แฟ้มการจดัเก็บข้อมลูโครงการ แฟ้มการจดัเก็บข้อมลูแบบก่อสร้าง การตัง้ช่ือ
แบบก่อสร้าง และมี typical detail ใช้ในการสร้างแบบก่อสร้าง สําหรับผู้ เหมาหรือผู้ว่าจ้างออกแบบ 
เม่ือผู้ศกึษาได้นําปัญหามาทําการประเมินและวิเคราะห์จึงได้ตัง้ให้เป็นกลุม่เป้าหมายใช้งานโปรแกรม
ท่ีผู้ ศึกษาได้พัฒนาขึน้  เ พ่ือนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพการทํางานให้มี
ประสทิธิภาพและรวดเร็วมากขึน้ และยงัสามารถเป็นเคร่ืองมือหรือทางเลือกหนึ่งให้กบับริษัทออกแบบ
งานภมูิสถาปัตยกรรมอ่ืนๆตอ่ไปได้  
 
4. แนวทางการทาํงานของโปรแกรม 
 การทํางานของโปรแกรมตามลกัษณะตําแหนง่หน้าท่ีการทํางานของผู้ใช้มีลกัษณะดงันี ้ 
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 Chief drafts /senior design เม่ือรับงานโครงการใหมต้่องทําการจดัเก็บข้อมลูโครงการ ทํา
การเพิ่มแผ่นงาน (Sheet file) ท่ีต้องทําการเขียนแบบพร้อมทัง้ใสคํ่าสําคญั (keyword) ท่ีเก่ียวข้องกบั
เนือ้หางานเพ่ือต่อไปจะสามารถใช้ในการค้นหาได้ จากนัน้จัดเก็บเข้าสู่ฐานข้อมูล หากข้อมูลมีการ
แก้ไข เพิ่มเตมิสามารถทําการ update ได้ในภายหลงั 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 24 แผนภมูิขัน้ตอนการจดัทําแฟ้มข้อมลูแบบ หน้าท่ี Chief drafts /senior design 
  
 Draftsman นัน้สามารถทําการค้นหาและจดัเก็บงานแบบก่อสร้างได้โดยทํากาเลือกหวัข้อท่ี
ต้องการค้น เม่ือข้อมูลท่ีค้นแสดงรายการท่ีค้นพบสามารถทําการเลือกเพ่ือเปิดด ู(Read) ทําการสัง่
พิมพ์ (Plot) หรือแก้ไข (Edit) หากมีการเขียนเม่ือปิด ต้องทําการจดัเก็บความก้าวหน้าของงานเข้าสู่
ฐานข้อมลู 
 
 
 
 

Projects 

Chief drafts 

ข้อมลูโครงการ 

เพิ่ม Sheet file 

ใส ่Keyword  

จดัเก็บเข้าฐานข้อมลู 

Update  

NEW 

SAVE 
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ภาพท่ี 25 แผนภมูิการค้นหาและจดัเก็บงานแบบก่อสร้าง หน้าท่ี Draftsman 
 
 4.1.1 แนวคดิในการจัดเก็บข้อมูลโครงการ 
  1. ข้อมลูโครงการ ในกระบวนการจดัเก็บข้อมลูโครงการนัน้เป็นหน้าท่ีของผู้จดัการ
ฝ่ายออกแบบหรือภมูิสถาปนิกอาวโุส เม่ือได้มีการติดตอ่จ้างงานแล้วนัน้ ข้อมลูตา่งๆของโครงการต้อง
นํามาจดัเก็บในฟังก์ชนันี ้เพ่ือสะดวกในการค้นหาและระเบียบในการประเมินงานของโครงการแต่ละ
โครงการ และภาพรวมของบริษัท 
  2. ข้อมลูผู้ เก่ียวข้อง เป็นส่วนของรายช่ือผู้ เก่ียวข้อง ได้แก่ เจ้าของโครงการ หรือผู้
ประสานงาน ผู้ออกแบบโครงการ ผู้ เขียนแบบโครงการ  
  3. วนัท่ีเร่ิม – สิน้สดุโครงการ เพ่ือการประเมินและตรวจสอบระยะเวลางานแตล่ะ
โครงการ กบัภาพรวมโครงการทัง้หมดของบริษัท 
 4.1.2 แนวคดิในการค้นหาแบบก่อสร้าง  
  ในฟังก์ชนัของโปรแกรมนีมี้ 2 วตัถปุระสงค์ด้วยกนัคือ  
   1.  ค้นหาไฟล์แบบท่ีทําเสร็จแล้วมาเพ่ือเปิดด ูหรือเพ่ือสัง่พิมพ์ 
   2. ค้นหาไฟล์ท่ีกําลงัดําเนินการเพ่ือดําเนินการตอ่ หรือแก้ไข 
 1.  การค้นหาเพ่ือเปิดดหูรือสัง่พิมพ์ (Preview or Plot) 

Search  

เลือกหวัข้อในการค้น 

เลือกแบบท่ีค้นพบ 

เปิดเพ่ือแก้ไข(Edit) 

จดัเก็บเข้าฐานข้อมลู 

บนัทกึ Progress  

- ข้อมลูโครงการ 
- Typical Detail 
- Staff 
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  ขัน้ตอนการค้นหานัน้สามารถเลือกหวัข้อท่ีต้องการค้น หรือใส่  Keyword ท่ีต้องการ
ค้นหา โดยหวัข้อท่ีให้เลือกเม่ือต้องการค้นจะแบง่ได้ 2 รูปแบบด้วยกนัคือ ค้นจากข้อมลูโครงการ หรือ
ค้นจาก typical keyword  
  ค้นหาข้อมูลโครงการ ได้แก่ ช่ือโครงการ  ท่ีตัง้โครงการ  ประเภทโครงการ เจ้าของ
โครงการ ผลจากการทําแบบสอบถามพบวา่ เป็นหวัข้อท่ีนิยมใช้ในการค้นหาข้อมลูแบบก่อสร้างมาก 
  ค้นหา typical keyword เช่น ต้นไม้ สนามกีฬา ศาลา กําแพงกนัดิน เป็นต้น ท่ีมีการ
นําข้อมูลแบบก่อสร้างเดิมมาสร้างระบบฐานข้อมูลเพ่ือสะดวกรวดเร็วในการค้นหา  โดยการนํา
หมวดหมู่ของคูมื่อ Time-saver Standards for landscape Architecture มาเป็นแนวทาง  เน่ืองจาก
เป็นหนงัสือท่ีได้รับการยอมรับและเป็นสากลท่ีสามารถใช้งานร่วมกนัได้ โดยประยกุต์เข้ากบัพฤติกรรม
การใช้งานการค้นหาข้อมลู กบัข้อมลูเดิมท่ีบริษัท ฟีลกรีนดีไซน์ จํากดั นัน้มีอยู่เพ่ือสร้างเป็นเคร่ืองมือ
ใช้ในการค้นหาแบบมาตรฐานรายละเอียดการก่อสร้างงานภมูิสถาปัตยกรรม  ได้ดงันี ้(ตารางท่ี 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



48 
 

ตารางท่ี 5 มาตรฐานรายละเอียดการก่อสร้างงานภมูิสถาปัตยกรรม 
Topic Sub topic Specification  

1. งานเทคนิค ระดบั - 
 ระบบจดัการนํา้ บอ่นํา้,นํา้ตก 
 ทางสญัจร ท่ีจอดรถ,ทางลาด 
 ทางจกัรยาน รายละเอียดงานพืน้ 
 ถนน - 
2. โครงสร้าง งานผนงั - 
 เข่ือน กําแพงกนัดนิ 
 ผิวและพืน้ รายละเอียดงานพืน้ 
 รัว้,กําแพง,ผนงั รัว้,ประตทูางเข้า 
 พืน้ไม้และทางเดนิยกระดบั - 
 สะพาน - 
3. Improvement  ฟังก์ชนั ลานกีฬา,เคร่ืองออกกําลงักาย,เคร่ืองเลน่เดก็ 
 สระวา่ยนํา้ - 
 ไฟสนาม รายละเอียดงานไฟฟ้า 
 ต้นไม้ รายละเอียดการปลกู 
4. Special 
Conditions 

หลงัคาและพืน้ไม้ - 

5. Site Utilities ระบบระบายนํา้ รายละเอียดระบายนํา้ 
 ระบบบําบดันํา้ รายละเอียดระบายนํา้ 
 สระวา่ยนํา้ - 
 ระบบรดนํา้ รายละเอียดสปริงเกอร์ 
6. Materials : วสัด ุ แอสฟัสตกิ  
 คอนกรีต      รายละเอียดงานพืน้ 
 อิฐ  
 ไม้      
ท่ีมา: Charles W.Harris,Nicholas T.Dines (2004), Time – Sever Standards For Landscape  

Architecture: Design and Construction Data, McGraw-Hill Publishing Company; New York 
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ผลจากการสอบถามและสมัภาษณ์พนกังานเขียนแบบ มีวิธีการค้นหาข้อมลูแบบก่อสร้างตาม
รูปแบบหมวดหมูท่ี่สามารถแบง่ได้  ดงันี ้(ตารางท่ี 6) ซึง่ keyword ท่ีใช้ได้ไก่ Topic Subtopic และ 
Specification  
ตารางท่ี 6 การจดัหมวดหมู ่typical keyword เพ่ือช่วยในขัน้ตอนการตดัสนิใจค้นหาแบบก่อสร้าง  

Topic Subtopic Specification 
Drawing type  

Plan Section Elevation Detail 

1.รายละเอียดการปลกู
ต้นไม้ 

ช่องปลกูมีขอบ 1.0 m. 
1.5 m. 
2.0 m. 

/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 

 / 
/ 
/ 

ช่องปลกูไมมี่
ขอบ 

1.0 m. 
1.5 m. 
2.0 m. 

/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 

  

ช่องปลกู ขอบ
ก่อ 

1.0 m. 
1.5 m. 
2.0 m. 

/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 

 / 
/ 
/ 

2. ต้นไม้ 

ปาล์ม ต้นเด่ียว 
ต้นกอ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

 

ไม้ป่ายืนต้น  / / /  
ไม้พุม่ ตดัแตง่ทรง 

ฟรีฟอร์ม 
/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

 

3.รายละเอียดงานพืน้ 

พืน้ทําผิว ทรายล้าง 
กรวดล้าง 
พน่ไฟ 

 / 
/ 
/ 

  

พืน้ปบูลอ็ก คอนกรีต 
Cobble 
Kenzai 
แกรนิต 

 / 
/ 
/ 
/ 
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ตารางท่ี 6 การจดัหมวดหมู ่typical keyword เพ่ือช่วยในขัน้ตอนการตดัสนิใจค้นหาแบบก่อสร้าง (ตอ่)  

 
 
 

Topic Subtopic Specification 
Drawing type  

Plan Section Elevation Detail 

3.รายละเอียดงานพืน้ 

พืน้คอนกรีต ขดัผิว 
แสตมป์ลาย 
งานถนน 

 / 
/ 
/ 

  

พืน้แอสฟัสตกิ งานถนน 
ทางเท้า 

 / 
/ 

  

พืน้สงัเคราะห์ แผน่ยาง  /   

4.รายละเอียดไฟฟ้า 

ดวงโคม 
เสาสงู 2-5 ม. 

Spotlight  
บอราด 

 / 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 

High mass  / / / / 
ตู้ควบคมุ   /   
วงจร   /  / 

5. เคร่ืองออกกําลงักาย 

เคร่ืองออก
กําลงักาย 

คนทัว่ไป 
(ฟิตเนส) 
ผู้สงูวยั 

/ 
/ 

  / 
/ 

เคร่ืองเลน่เดก็ 
เป็นชดุ 
ตวัเด่ียว 

/ 
/ 

  / 
/ 

6. ลานกีฬา 

ฟตุบอล 
 

มาตรฐานใหญ่ 
มาตรฐานเลก็ 

/ 
/ 

  / 

เปตอง  /   / 
เทนนิส  /    

บาสเกตบอล  /   / 
วอลเลย์บอล  /   / 
ตะกร้อ  /    
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ตารางท่ี 6 การจดัหมวดหมู ่typical keyword เพ่ือช่วยในขัน้ตอนการตดัสนิใจค้นหาแบบก่อสร้าง (ตอ่)  

 
 
 

Topic Subtopic Specification 
Drawing type  

Plan Section Elevation Detail 
6. ลานกีฬา โครงตาขา่ยกัน้  / /  / 

7. รายละเอียดระบายนํา้ 

แมนโฮล 
 

ท่อ 0.5 ม. 
ท่อ 0.6 ม. 

/ 
/ 

/ 
/ 

  

ท่อ pvc. 
 

0.5 H20 
0.75 H25 
1.00 H32 

 / 
/ 
/ 

  

รางเปิด 
 

วี 
ย ู

/ 
/ 

   

8.รายละเอียดสปริงเกอร์ 
ปัม้นํา้     / 

หวัสปริงเกอร์     / 

9. ศาลา 
4 เหล่ียม  / / / / 
6 เหล่ียม  / / / / 
8 เหล่ียม   / / / / 

10. ป้าย 

โครงการ 
 

5.0 X12.0 m. 
12.0 X 20.0 m. 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

ป้ายบอกทาง 
 

สงู 1.5 m. 
สงู 2.0 m. 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

ป้ายแสดง
รายละเอียด 

 
/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

11. ม้านัง่ 
ก่อ  / /  / 

สําเร็จรูป  / /   

12. รัว้ 
โปร่ง  / /  / 
ก่อทบึ  / /  / 

โปร่งกึ่งทบึ  / /  / 
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ตารางท่ี 6 การจดัหมวดหมู ่typical keyword เพ่ือช่วยในขัน้ตอนการตดัสนิใจค้นหาแบบก่อสร้าง (ตอ่)  

Topic Subtopic Specification 
Drawing type  

Plan Section Elevation Detail 

13. ประตทูางเข้า 

บานเล่ือนเด่ียว  / /  / 
บานเล่ือนคู ่  / /  / 
เปิดเด่ียว  / /  / 
เปิดคู ่  / /  / 
ซุ้มสงู 
ซุ้มสงู 

กว้าง 8.0 m. 
กว้าง 20.0 m 

/ 
/ 

/ 
/ 

 / 
/ 

14. ท่ีจอดรถ 

ท่ีกัน้จกัรยาน  /   / 
ท่ีจอด

จกัรยานยนต์ 
 

/   / 

ท่ีจอดรถบสั  /   / 
บอราด  / /  / 
คนพิการ  /   / 

15. ทางลาด(RAMP) 
จากถนน  / /   
จากอาคาร  / /   

16. บอ่นํา้ 
ยกขอบ  / /   
ขดุก่อ  / /   

17. นํา้ตก 
ธรรมชาต ิ  / / / / 

แบบประดษิฐ์   / / / / 

18. นํา้พ ุ
หวันํา้พ ุ   /  / 
บอ่นํา้พ ุ   /  / 

 
2.  ค้นหาไฟล์ท่ีกําลงัดําเนินการเพ่ือดําเนินการตอ่ หรือแก้ไขเพิ่มเตมิ 
 สามารถเลือกฟังก์ชนัการใช้งานได้ 2 กรณี ได้แก่ 
 1. แบบก่อสร้างท่ีกําลงัดําเนินการ คือแบบท่ีได้ทําการเตรียม Sheet file ไว้เพ่ือรอการเขียน
แบบก่อสร้างจาก draft โดยผา่นการค้นหาจาก field ท่ีเป็นข้อมลูโครงการ แล้วเลือกแบบก่อสร้าง 
 2. แบบก่อสร้างท่ีเขียนเสร็จแล้ว คือ แบบท่ีจะนํามาเพ่ือแก้ไข (Edit), นําไปใช้ใหม่ (Save 
as), ด ู(Review), พิมพ์ (Plot) และอ่ืนๆ โดยสามารถค้นหาจาก Field Typical detail  



53 
 

 การบันทกึแบบก่อสร้าง 
  มี 2 กรณีด้วยกนัคือ 
  1. การให้คา่ความก้าวหน้า (Progress) งานแบบก่อสร้างท่ีเขียน เพ่ือนําไปประเมินว่า
งานเสร็จไปแล้วก่ีเปอร์เซน็ต์  
  2. ตรวจสอบข้อมูลของแบบก่อสร้างท่ีดําเนินการในปัจจุบนั ว่าเป็นงานแก้ไข 
(Revise) หรือเป็นงานเขียนเพิ่มตอ่จากงานเดมิ  
 การตดิตามความก้าวหน้า 
  การติดตามความก้าวหน้าของโครงการคือ ผู้ ใช้โปรแกรมสามารถทราบ วนัท่ี เวลาท่ี
เข้าใช้งานไฟล์งานหรือโครงการนัน้ได้  และสามารถทราบคา่ความก้าวหน้า(Progress) ของงานแบบ
ก่อสร้าง ว่าทําแล้วเสร็จไปก่ีเปอร์เซ็นต์ของแบบก่อสร้างนัน้ๆ ตามค่านํา้หนักความสําคญัของแบบ
ก่อสร้างท่ีได้ทําการแบง่คา่นํา้หนกัแบบก่อสร้างไว้แล้ว ตามท่ีได้ทําการสํารวจสอบถามจากผู้ เขียนแบบ
และควบคมุงานเขียนแบบ ดงัภาพท่ี 26 
 
 การประเมินค่านํา้หนักแบบก่อสร้างงานภมูสิถาปัตยกรรม   
  Progress Project  

แนวความคิดการให้ค่านํา้หนักงาน กับการประเมินความก้าวหน้าของงาน
แบบก่อสร้าง  การกรอกข้อมูลท่ีใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ เป็นการให้ค่านํา้หนัก
เวลาท่ีใช้ในการผลติแบบก่อสร้าง ผู้ใช้สามารถนําเข้าข้อมลูเป็นแบบเปอร์เซน็ต์ ซึง่ข้อมลูสว่นนีส้ามารถ
ให้ข้อมลูได้     1 ครัง้/โครงการ 
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ภาพท่ี 26 แนวคดิการให้คา่นํา้หนกัแบบก่อสร้างกบัการประเมินความก้าวหน้าของงานแบบ 
 
 ตวัอย่างการคดิความก้าวหน้าของโครงการ  ของโครงการสวนสาธารณะสริินธร จงัหวดั
นครศรีธรรมราช จากเสร็จสิน้กระบวนการออกแบบแล้วมีระยะเวลาทําแบบก่อสร้าง 60 วนั = 320 ชม. 
ในโครงการนีมี้รายการแบบก่อสร้าง ดงันี(้ตารางท่ี 7) 
 
 
 
 
 
 
 

Add Drawing  

Drawing type  

จํานวนแผน่งานทัง้หมดใน 1 โครงการ 

คา่ความยากง่ายของงาน (ประมาณการ
จากระยะเวลาในการผลติแบบ) 

1job = 100% 
Plan 
45% 

Detail 
40% 

Section &Elevation 
10% 

ผงับริเวณเดิม   

ผงับริเวณ        

ผงัระยะ          

ผงัระดบั         

ผงัวสัดุ           

ผงัไมพุ้ม่         

ผงัไมย้นืตน้     

ผงัสปริงเกอร ์  

ผงัไฟฟ้า         

ผงัระบายน้ํา    

ขยายรายะเอียด  

ขยายงานไฟฟ้า    

ขยายสปริงเกอร ์  

ขยายรายละเอียดตน้ไม ้ 

แบบขยายส่ิงกอ่สรา้ง  

Section  

Elevation 

Cover & Index  
5% 

สารบญัและสญัลกัษณ ์ 

รายการประกอบแบบ   
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ตารางท่ี 7 ตวัอยา่งท่ี 1 รายการแบบก่อสร้างท่ีแสดงวธีิคดิคา่ตดิตามงานเขียนแบบท่ีแล้วเสร็จ 

เลขท่ีแบบ 
Sheet No. 

รายการแบบ 
Sheet Title 

คา่งาน เวลาทํางาน 
Rate % ชัว่โมง 

L A  -  001 แบบแสดงสญัลกัษณ์และสารบญัแบบ 2.5 9 
L A  -  002 แบบแสดงรายการประกอบแบบ 2.5 9 
L P  -  100 แบบแสดงผงัเดมิ 4.5 16 
L P  -  101 แบบแสดงบริเวณรวม 4.5 16 
L P  -  200 แบบแสดงผงัระยะ 4.5 16 
L P  -  300 แบบแสดงผงัระดบั 4.5 16 
L P  -  400 แบบแสดงผงัวสัด ุ 4.5 16 
L P  -  500 แบบแสดงตําแหนง่ปลกูหญ้าและไม้พุม่ 4.5 16 
L P  -  501 แบบแสดงตําแหนง่ปลกูไม้ยืนต้น 4.5 16 
L P  -  502 แบบแสดงรายละเอียดการปลกูต้นไม้  2.5 8.9 
L P  -  600 แบบแสดงระบบรดนํา้ต้นไม้ 4.5 16 
L P  -  601 แบบขยายห้อง PUMP 6x5 2.5 8.9 
L P  -  700 แบบแสดงระบบไฟฟ้า 4.5 16 
L P  -  701 แบบแสดงรายละเอียดไฟฟ้า 2.5 8.9 
L P  -  800 แบบแสดงระบบระบายนํา้ 4.5 16 

 แบบขยายงานภมูิสถาปัตยกรรม   
LD1 -  100 แบบแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง 2.5 8.9 
LD1 -  200 แบบขยายลานเอนกประสงค์ 2.5 8.9 
LD1 -  300 แบบขยายลานอาคารนิทรรศการ 2.5 8.9 
LD1 – 400 แบบขยายทางลาดเพ่ือคนพิการ 2.5 8.9 
LD1 -  500 แบบขยายโครงสร้างบนัไดขึน้อาคาร 2.5 8.9 
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ตารางท่ี 7 ตวัอยา่งท่ี 1 รายการแบบก่อสร้างท่ีแสดงวธีิคดิคา่ตดิตามงานเขียนแบบท่ีแล้วเสร็จ (ตอ่) 

เลขท่ีแบบ 
Sheet No. 

รายการแบบ 
Sheet Title 

คา่งาน เวลาทํางาน 
Rate % ชัว่โมง 

LD1 -  600 แบบขยายทางเดนิยกระดบั 2.5 8.9 
LD1 -  601 แบบโครงสร้างทางเดนิยกระดบั 2.5 8.9 
LD1 -  700 แบบขยายศาลาริมนํา้ 2.5 8.9 
LD1 -  800 แบบขยายป้ายโครงการ 2.5 8.9 
LD1 -  801 แบบขยายโครงสร้างป้ายโครงการ 2.5 8.9 
LD1 – 900 แบบขยายบอ่บวักระด้ง 2.5 8.9 
LD1 -1001 แบบขยายรัว้โปร่ง 2.5 8.9 
LD1 -1002 แบบแสดงเคร่ืองเลน่ 2.5 8.9 

รวม 90 320.4 
 
มีวิธีการคดิชัว่โมงการทํางานเม่ือเทียบกบัคา่นํา้หนกังาน ดงันี ้
มีแบบ ปกและสารบญั ทัง้หมด 2 แผน่ เทา่กบัแผน่หนึง่ มีคา่นํา้หนกังาน = 2.5 
มีแบบ Plan ทัง้หมด 10 แผ่น เท่ากบัแผน่หนึง่ มีคา่นํา้หนกังาน = 4.5 
มีแบบ Detail ทัง้หมด 16 แผน่ เท่ากบัแผน่หนึง่ มีคา่นํา้หนกังาน = 2.5  

รวมได้ทัง้หมด คดิเป็น 90 เปอร์เซน็ต์ หารกบัเวลาทํางานท่ีมีทัง้โครงการ เท่ากบั 320 = 3.55 
คดิเป็นเวลางานทํา Cover & index ได้ 5 x 3.55 = 18 ชัว่โมง 
คดิเป็นเวลางานทํา Plan ได้ 45 x 3.55 = 160 ชัว่โมง 
คดิเป็นเวลางานทํา Detail ได้ 40 x 3.55 = 142 ชัว่โมง 
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ตารางท่ี 8 ตวัอยา่งท่ี 2 การคดิ โครงการท่ีกําลงัดําเนินการ การเขียนแบบก่อสร้างยงัไมแ่ล้วเสร็จ 

เลขท่ีแบบ 
Sheet No. 

รายการแบบ 
Sheet Title 

คา่งาน 
เวลา
ทํางาน Progress Tracking 

Rate % ชัว่โมง 
L A  -  001 แบบแสดงสญัลกัษณ์และสารบญัแบบ 2.5 9 100 2.5 
L A  -  002 แบบแสดงรายการประกอบแบบ 2.5 9 100 2.5 
L P  -  100 แบบแสดงผงัเดมิ 4.5 16 100 4.5 
L P  -  101 แบบแสดงบริเวณรวม 4.5 16 100 4.5 
L P  -  200 แบบแสดงผงัระยะ 4.5 16 50 2.25 
L P  -  300 แบบแสดงผงัระดบั 4.5 16 50 2.25 
L P  -  400 แบบแสดงผงัวสัด ุ 4.5 16 100 4.5 
L P  -  500 แบบแสดงตําแหน่งปลกูหญ้าและไม้พุม่ 4.5 16 100 4.5 
L P  -  501 แบบแสดงตําแหนง่ปลกูไม้ยืนต้น 4.5 16 100 4.5 
L P  -  502 แบบแสดงรายละเอียดการปลกูต้นไม้  2.5 8.9 100 2.5 
L P  -  600 แบบแสดงระบบรดนํา้ต้นไม้ 4.5 16 100 4.5 
L P  -  601 แบบขยายห้อง PUMP 6x5 2.5 8.9 100 2.5 
L P  -  700 แบบแสดงระบบไฟฟ้า 4.5 16 50 2.25 
L P  -  701 แบบแสดงรายละเอียดไฟฟ้า 2.5 8.9 50 1.25 
L P  -  800 แบบแสดงระบบระบายนํา้ 4.5 16 50 2.25 
LD1 -  100 แบบแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง 2.5 8.9 100 2.5 
LD1 -  200 แบบขยายลานเอนกประสงค์ 2.5 8.9 100 2.5 
LD1 -  300 แบบขยายลานอาคารนิทรรศการ 2.5 8.9 100 2.5 
LD1 – 400 แบบขยายทางลาดเพ่ือคนพิการ 2.5 8.9 100 2.5 
LD1 -  500 แบบขยายโครงสร้างบนัไดขึน้อาคาร 2.5 8.9 100 2.5 
LD1 -  600 แบบขยายทางเดนิยกระดบั 2.5 8.9   
LD1 -  601 แบบโครงสร้างทางเดนิยกระดบั 2.5 8.9   
LD1 -  700 แบบขยายศาลาริมนํา้ 2.5 8.9   
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ตารางท่ี 8 ตวัอยา่งท่ี 2 การคดิ โครงการท่ีกําลงัดําเนินการ การเขียนแบบก่อสร้างยงัไมแ่ล้วเสร็จ (ตอ่) 

เลขท่ีแบบ 
Sheet No. 

รายการแบบ 
Sheet Title 

คา่งาน 
เวลา
ทํางาน Progress Tracking 

Rate % ชัว่โมง 
LD1 -  800 แบบขยายป้ายโครงการ 2.5 8.9   
LD1 -  801 แบบขยายโครงสร้างป้ายโครงการ 2.5 8.9   
LD1 – 900 แบบขยายบอ่บวักระด้ง 2.5 8.9   
LD1 -1001 แบบขยายรัว้โปร่ง 2.5 8.9 100 2.5 
LD1 -1002 แบบแสดงเคร่ืองเลน่ 2.5 8.9 100 2.5 

รวม 90 320.4  64.75 
สรุปได้วา่  แบบท่ีทําเสร็จไปแล้ว 64.75 เปอร์เซน็ต์ เหลือ เวลาทํางานอีกประมาณ 90 ชัว่โมง 
 
ตารางท่ี 9 คา่นํา้หนกัความสําคญั (Activity weight) ตอ่ชนิดแบบก่อสร้างในหนึง่โครงการ 

 1 Project = 100 % 
Drawing type Cover & index Section & Elevation Detail  Plan 

Activity weight (%) 5 10 40 45 
   
 อธิบายความได้ว่า  การประมาณการค่านํา้หนกัแบบก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรมท่ีได้
จากการสอบถามผู้ เขียนแบบบริษัท feelgreen design สรุปได้ว่า ค่านํา้หนกังานแบบก่อสร้างนัน้ให้
ตามความสมัพนัธ์ท่ีว่า งานท่ีมีความยากหรือง่าย  ปริมาณท่ีมากหรือน้อย จึงเกิดเวลาในการทํางาน
แบบก่อสร้างนัน้ๆ  ดงันี ้ 
 1. Cover มีคา่นํา้หนกัความสําคญั 5 เปอร์เซน็ต์ เพราะวา่เป็นสว่นท่ีสําคญัจําเป็นต้องมีทกุ
โครงการ แต่เนือ้หารายการประกอบแบบมกัใช้แบบของเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ไม่ต้องเขียนขึน้ใหม่ทัง้หมดใน
สว่นนี ้
 2. Section & Elevation มีคา่นํา้หนกัความสําคญั 10 เปอร์เซ็นต์ เพราะว่าสว่นของงานภมูิ
สถาปัตยกรรมนัน้ภาพตดัและรูปด้านนัน้จะแสดงเฉพาะส่วนท่ีงานมีความซบัซ้อนมาก หรืองานมีการ
เช่ือมกนัในระดบัท่ีต่างกนัมาก และงานส่วนนีมี้ไม่มากในโครงการหนึ่งๆ หรืออาจไม่มีแสดงเลย หาก
โครงการนัน้งานไมมี่ความซบัซ้อนมาก  
 3. Detail มีค่านํา้หนกัความสําคญั 40 เปอร์เซ็นต์ เพราะว่าแบบก่อสร้างสว่นขยายนีมี้
ความสําคญัในการแสดงเนือ้หาท่ีไมส่ามารถได้ทัง้หมดใน แบบแปลนเพ่ือให้ช่างสามารถทํางานได้ตาม
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ความต้องการของผู้ออกแบบ ซึง่ในเนือ้หาแบบขยายนัน้มีมาก และสว่นใหญ่ต้องเขียนขึน้ใหม่ตามงาน
ออกแบบ ส่วนน้อยเท่านัน้ท่ีสามารถนําแบบท่ีมีอยู่แล้วมาใช้ประกอบเช่น แบบขยายรายละเอียดการ
ปลกู แบบขยายสนามกีฬา เป็นต้น  
 4. Plan มีค่านํา้หนักความสําคญั 45 เปอร์เซ็นต์ เพราะว่า แบบมีจํานวนมากเป็น
องค์ประกอบหลักของงานแบบก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม แบบต้องแสดงรายละเอียดครบให้ช่าง
สามารถทํางานก่อสร้างได้จริง การทําแบบต้องเขียนขึน้ใหม่ทัง้หมดทุกโครงการ งานจะใช้เวลามาก
หรือน้อยขึน้อยู่กบัขนาดพืน้ท่ีของโครงการออกแบบ และความซบัซ้อนของการออกแบบ เนือ้หาหลกั
ของงานแบบแปลนหรืองานผงั ประกอบด้วย ผงับริเวณ ผงัระยะ ผงัระดบั ผงัวสัด ุผงัไม้พุ่ม ผงัไม้ยืน
ต้น ผงัสปริงเกอร์ ผงัไฟฟ้า ผงัระบบระบายนํา้  
 
5. แนวคดิการออกแบบฐานข้อมูล 
 ระบบฐานข้อมลู (Database) คือการจดัเก็บข้อมลูอย่างมีระบบระเบียบ โดยอาศยัรูปแบบ
ของตารางเป็นตวัแบ่งแยกข้อมลู ทําให้ข้อมลูท่ีถกูจดัเก็บอยู่ในรูปแบบฐานข้อมลู สามารถถกูเรียกใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศยัภาษา SQL (Structure Query Language) ทําหน้าท่ีจดัการ
ข้อมลูในฐานข้อมลู  
 แนวคิดการออกแบบฐานข้อมลู ความสําคญัของการกําหนดกติกา (Protocol) การจดัการ
ให้การจดัเก็บสารบญัหรือ folder มีแบบแผนชดัเจนนัน้สามารถเร่ิมต้นจากโครงสร้างหลกัของระบบ
ข้อมลู (information system folder) โครงสร้างหลกัของโครงการ (Project folder) ทัง้นีรู้ปแบบสารบญั
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามรูปแบบการทํางานขององค์กรท่ีดําเนินการอยู ่
 สิ่งท่ีควรดําเนินการคือ การจดัการสิทธ์ิของผู้ ใช้ระบบ (User Authentication) เพ่ือควบคมุ
การเข้าถึงข้อมลูเพ่ือป้องกนัปัญหาบคุลากรเหลา่นัน้จดัการใดๆ กบัโครงสร้างสารบญัท่ีทําอยู่ หรือกระ
ทัง้ลบข้อมลูทิง้ ให้สามารถทําได้เพียงอา่นข้อมลูอยา่งเดียว (read only) หรือเขียนข้อมลูลงไปได้ (read 
– write)  
 โดยการออกแบบโครงสร้างข้อมลูเป็นขัน้การพฒันาแบบ (Conceptual Design) ซึง่การ
ออกแบบฐานข้อมลูในรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมลูก่อนการสร้างฐานข้อมลูจริง ท่ีได้อธิบายตัง้แต่
ความต้องการของผู้ ใช้ User Requirement ไปจนถึงการออกแบบฐานข้อมลูในรูปแบบของ Entity 
Relationship Diagram และ Data Dictionary  
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 5.1 ความต้องการของผู้ใช้ (User Requirement)  
  การศึกษาการทํางานโปรแกรมได้เลือกศึกษารูปแบบจากกรณีงานแบบก่อสร้าง
สวนสาธารณะระดบัย่านและระดบัเมือง1  เพราะมีแบบก่อสร้างท่ีมากและมีความซบัซ้อนของเนือ้งาน 
รวมทัง้มีผู้ ติดต่อเก่ียวข้องด้วยมาก อีกทัง้บริษัทท่ีเลือกเป็นกรณีศึกษามีการรับงานจากออกแบบ
ลกัษณะนีม้าก ซึง่ประเภทผู้ว่าจ้างสว่นใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ เพราะงานราชการเป็นงานท่ีมีแบบ
แผนการทํางานรูปแบบความจําเพาะเจาะจงสงูและมีกระบวนการขัน้ตอนท่ีชดัเจนตามกําหนดเวลา
และงบประมาณ 
  ผู้ใช้งานมีความต้องการฐานข้อมลูสําหรับเก็บข้อมลูโครงการ พร้อมความสามารถใน
การแสดงผลของฐานข้อมลูได้ ทัง้บนจอคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ออกทางเคร่ืองพิมพ์ได้ ดงัรายละเอียด
ดงันี ้
  1. สามารถเพ่ิมข้อมูล ลบข้อมูล และแก้ไขข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลรายละเอียดของ
โครงการ ข้อมลูผู้ เก่ียวข้องโครงการ ข้อมลูเพิ่มเติมในรายละเอียดต่างๆ รวมทัง้ keyword ต่างๆท่ี
เก่ียวข้อง 
  2. สามารถค้นหาข้อมลู โดยการสืบค้นจาก keyword และแสดงผลการค้นหา 
ประกอบด้วย การสืบค้นโครงการโดยการสืบค้นจาก ประเภทโครงการ ท่ีตัง้โครงการ เจ้าของโครงการ 
ช่ือโครงการ และช่ือผู้ออกแบบ/เขียนแบบ  
  3. สามารถสืบค้นแบบมาตรฐานของสํานักงาน จากหมวดงานท่ีได้จําแนกไว้ 
ประกอบด้วย งานเทคนิค (techniques) งานโครงสร้าง (Structures) งานการปรับปรุงพัฒนา 
(Improvements) งานก่อสร้างเงือนไขพิเศษ (Special Conditions) งานการใช้สอยพืน้ท่ี (Site 
Utilities) งานวสัด ุ(Materials) รายละเอียดงานก่อสร้าง (Details and Devices)  
  4. สามารถแสดงการติดตามความก้าวหน้าของงาน โดยการสืบค้นจาก keyword 
และแสดงผล ประกอบการสืบค้น ผู้ เขียนแบบ ช่ือโครงการ ระยะเวลาท่ีดําเนินการ และปริมาณงานท่ี
แล้วเสร็จ 
 
 5.2 ข้อกาํหนดการใส่ข้อมูลจากผู้ใช้ 
  1. กรอกรายละเอียดโครงการแตล่ะโครงการประกอบด้วย เลขท่ีโครงการ ช่ือโครงการ 
ท่ีตัง้โครงการ ประเภทโครงการ พืน้ท่ีรวมโครงการ วันท่ีเร่ิมต้น วันสิน้สุดโครงการ มูลค่าโครงการ 

                                          

1  เอือ้มพร วีสมหมาย. สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อกัษรพิทยา, 
2527). 
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เจ้าของโครงการ ตามรูปแบบการของการรับข้อมลูของหวัข้อต่างๆในโปรแกรม เช่น การพิมพ์อกัษร
อยา่งเดียว การเลือกข้อมลูจากชดุตวัเลือกท่ีเตรียมไว้ให้ (combo box) เป็นต้น 
  2. เลขท่ีโครงการ เป็นเลขท่ีลงทะเบียนลําดบัโครงการในปีท่ีรับงาน ระบเุป็นปีท่ีรับงาน 
อกัษรยอ่ของบริษัท ตวัเลขลําดบัท่ีของงาน ไม่เกิน 15 ตวัอกัษร เช่น 2012FGD08 หมายถึง ปีท่ีรับงาน
เป็น ค.ศ. 2012 ลําดบังานท่ีโครงการท่ี 8 ของบริษัท feelgreen design จํากดั  
  3. แตล่ะโครงการสามารถแยกตามประเภทของโครงการ2 ท่ีกําหนดตามความซบัซ้อน
ของงาน ดงัแสดงในตาราง  
ตารางท่ี 10 ประเภทงานของสมาคมภมูิสถาปนิกประเทศไทย (พ.ศ.2549) 

งานประเภทท่ี 1 
งานไมซ่บัซ้อน 

งานประเภทท่ี 2 
งานซบัซ้อนปานกลาง 

งานประเภทท่ี 3 
งานซบัซ้อนมาก 

- พืน้ท่ีคา่ยพกัแรม  
- โครงการจดัสรรระดบัลา่ง  
- งานภมูิทศัน์ถนน 
- บริเวณโรงงาน ,โรงเก็บ
พสัด ุ 
- สวนเกษตร 
- สวนสาธารณะชานเมือง 

- โครงการจดัสรร  
- ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีขนสง่  
- นิคมอตุสาหกรรม  
- บริเวณยา่นพานิชกรรม  
- บริเวณร้าน /สวนอาหาร  
- บริเวณศาสนสถาน โบราณสถาน  
- โรงพยาบาล  
- โรงแรม 
- สถาบนัการศกึษา / โรงเรียน 
- สโมสร ศนูย์กีฬาและสนัทนาการ 
- สวนสาธารณะ 
- อาคารสํานกังาน /อาคาร
สาธารณะ 

- โครงการคอนโดมิเนียม  
- งานปรับปรุงภมูิทศัน์  
- งานออกแบบต้นไม้ 
- งานภมูิทศัน์บ้านพกัอาศยั 
- ทางเข้าโครงการ 
- บริเวณท่ีจอดรถ 
- งานภมูิทศัน์บ้าน/รร.ตาก
อากาศ 
- ภมูิทศัน์ในอาคาร /สวน
หลงัคา 
- สวนนํา้ /สวนสนกุ 
- สวนสตัว์ 
- สวนสาธารณะในเมือง 
- สนามกอล์ฟ  

   
  4. ผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถเป็นได้ทัง้ เจ้าของโครงการ ท่ีปรึกษาโครงการ ผู้ติดต่อ
ประสานงาน สามารถเป็นได้ทัง้บคุคล และองค์กร การกรอกข้อมลูเป็นตวัอกัษร 

                                          

2  มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพภมูสถาปัตยกรรม, ประเภทของโครงการ [ออนไลน์]. เข้าถึงเม่ือ 12 
มีนาคม 2555 เข้าถงึได้จาก  http://www.tala.or.th/tala/download/53.08.19.pdf  
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  5. ผู้ว่าจ้างแต่ละรายอาจเป็นเจ้าของโครงการได้หลายโครงการ และในหนึ่งพืน้ท่ี
โครงการสามารถแบง่เป็นโครงการยอ่ยได้หลายโครงการ 
  6. แตล่ะโครงการสามารถมีท่ีปรึกษาตามประเภทของงานได้ดงันี ้งานสถาปัตยกรรม 
งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมสขุาภิบาล งานวิศวกรรมโยธา งานวิศวกรรมไฟฟ้า งานระบบ
สาธารณปูโภค งานท่ีปรึกษาพิเศษอ่ืนๆ  
  7. ในการจดัเก็บงานเขียนแบบก่อสร้าง 2 มิต ิต้องเป็นไฟล์นามสกลุ .dwg เท่านัน้ 
  8. การกําหนดเวลาทํางานคิดตามเวลาทํางานปกติ = 8 ชัว่โมง/วนั โดยเกณฑ์ในการ
กําหนด man/hour เป็นคา่ท่ีตัง้ขึน้ตามเวลาทํางานจริงของภมูิสถาปนิกและผู้ เขียนแบบ 
  9. ในการให้ค่านํา้หนกัความสําคญัของชนิดแบบก่อสร้าง ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้
ควบคมุงานแบบ ทัง้นีห้ากไม่มีการปรับเปลี่ยนคา่ การคํานวณจะเป็นไปตามค่าเร่ิมต้นของโปรแกรมท่ี
ผู้ออกแบบโปรแกรมได้จากการสํารวจสอบถาม และประสบการณ์การทํางานแบบก่อสร้างงานภูมิ
สถาปัตยกรรม ทําให้ได้เกณฑ์คา่นํา้หนกัแบบก่อสร้างงานภมูิสถาปัตยกรรม 
 
 5.3 ความสามารถของโปรแกรม ในการกาํหนดสิทธิการเข้าถงึข้อมูล 
 สทิธิและลกัษณะงานการใช้โปรแกรม 
  ลกัษณะงาน  Chief drafts / senior designer 
  1. รายละเอียดข้อมูลโครงการต่างๆ คือ ข้อมลูเก่ียวกับโครงการเพ่ือจดัเก็บเข้าสู่
ฐานข้อมลู ให้สามารถทําการค้นหาได้สะดวกในภายหลงัตอ่ไป  
  2. รายละเอียดแบบก่อสร้างโครงการต่างๆ คือ ชนิดแบบก่อสร้าง (shop drawing) 
เช่น แบบแปลนมี แบบผงับริเวณ แบบผงัระยะ แบบผงัวสัด ุแบบผงัสปริงเกอร์ เป็นต้น chief drafts 
ต้องสร้าง sheet file ตา่งๆเหลา่นีไ้ว้เพ่ือให้ draftsman ได้สามารถทํางานตอ่ไป 
  3. รายละเอียดความก้าวหน้าของแบบก่อสร้างโครงการต่างๆ สามารถตรวจสอบ
เปอร์เซน็ต์ความก้าวหน้าของแบบก่อสร้างโครงการตา่งๆท่ีได้มอบหมายให้แก่พนกังาน  
  4. รายละเอียดผู้ปฏิบตังิานโครงการตา่งๆ หมายถึง สามารถดขู้อมลูได้วา่พนกังานคน
ใดปฏิบตังิานโครงการใดบ้าง  
 ลกัษณะงาน  Draftsman  
  1. สามารถค้นหาแบบก่อสร้างของโครงการท่ีตนดําเนินการอยูไ่ด้  
  2. ค้นหารายละเอียดข้อมลูโครงการท่ีตนดําเนินการอยูไ่ด้ 
  3. จดัเก็บแบบก่อสร้างท่ีตนดําเนินการเขียนแบบ และใสเ่ปอร์เซน็ต์ความก้าวหน้าของ
งาน (Progress) ท่ีดําเนินการ  
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 ข้อจํากดัสทิธ์ิ  
  1. ไมส่ามารถสร้าง Sheet files เองได้  
  2. ไมส่ามารถแก้ไขหรือเพิ่มเตมิข้อมลูโครงการได้  
 
ตารางท่ี 11 สรุปสทิธิและลกัษณะงานการใช้โปรแกรม 

                        ตําแหน่งงาน 
สทิธิการเข้าถงึ           

Chief drafts / senior designer Draftsman 

1. การจดัเก็บ เพิ่มข้อมลูโครงการ, สร้าง sheet 
file, Add keyword 

แบบก่อสร้าง 

2. การค้นหา ค้นหาข้อมลูโครงการ ข้อมลู
พนกังาน ข้อมลูแบบก่อสร้าง 

แบบก่อสร้างโครงการตา่งๆ 
และรายละเอียดโครงการท่ี
รับผิดชอบ 

3. การตดิตามความก้าวหน้า ตรวจสอบความก้าวหน้างาน
แบบก่อสร้าง ผู้ปฏิบตังิานเขียน
แบบ drawing ได้ 

ใสค่า่ความก้าวหน้าของงาน
แบบก่อสร้างท่ีรับผิดชอบเพ่ือ
จดัเก็บเป็น progress ของ
โครงการตอ่ไป 
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 5.4 การออกแบบแสดงความสัมพันธ์ 
  5.4.1 การออกแบบความสมัพนัธ์ของข้อมลูในฐานข้อมลูโครงการ (Entity 
Relationship Diagram (ERD)) 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 27 แผนภมูิแบบจําลองข้อมลู (Data Model) 

Project 

Project Type 

Staff Project 

Tracking   

TypeName 

Drawing 

Data  Sheet  

Project location Province 

Project ID 

ProjectName 

ProjectType 

Staff Project 

ProjectOwner 

ProjectCost 

ProjectLocation 

SizeProject  

Startdate 

Duedate 

DrawingNo. 

DwgType  

Keyword 

typical 

Project ID 

Drawing 

Progress  

UserID 

Name  

Surname   

PositionID  

PositionName  

UserName  

Password  
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Project Flow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 28 แผนภมูิกระบวนการทํางานของโปรแกรมเร่ืองการจดัเก็บ 

 

 อธิบายได้วา่  กระบวนการจดัเก็บข้อมลูเม่ือลงช่ือเข้าใช้  จะได้ฟังก์ชัน่การจดัเก็บ ให้ทําการ
พิมพ์เพ่ือเพิ่มข้อมลูโครงการแล้วจงึทําการสร้างแฟ้มข้อมลูแบบก่อสร้าง ใสคํ่าสําคญัในการค้นหาทํา
การจดัเก็บสูฐ่านข้อมลู

เลือกฟังกช์ัน่การทาํงาน 

เพ่ิมขอ้มลูโครงการ  

ใส่รายละเอียดโครงการ 

สรา้งไฟลแ์บบก่อสรา้ง 

บนัทึกขอ้มลูเขา้

ฐานขอ้มลู 

เร่ิมโปรแกรม 

จบการทาํงาน 

Project 

DWG 

ลงช่ือเขา้ใช ้

ใส่ Typical keyword 
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 Project Flow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 29 แผนภมูิกระบวนการทํางานของโปรแกรมเร่ืองการสืบค้น 

เลือกฟังกช์ัน่การทาํงาน 

คน้หาแบบก่อสรา้ง 

พิมพค์าํท่ีตอ้งการคน้หา 

แสดงขอ้มลูแบบ 

เลือกหวัขอ้ท่ีตอ้งการคน้ 

คน้หา 

เลือกแบบก่อสรา้ง 

เปิดดหูรือสัง่พิมพ ์อพัเดต/แกไ้ข 

จดัเก็บแบบกอ่สรา้ง 

ใหค่้าความกา้วหนา้ 

Yes 

No 

เร่ิมโปรแกรม 

จบการทาํงาน 

DWG 

ลงช่ือเขา้ใช ้
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 อธิบายได้วา่  กระบวนการสบืค้น   ข้อมลูเม่ือลงช่ือเข้าใช้  จะได้ฟังก์ชัน่สืบค้นโดยทําการ
เลือกหวัข้อท่ีสืบค้น หรือให้ทําการพิมพ์เพ่ือค้นหาแบบก่อสร้างท่ีต้องการ  หากแบบต้องทําการแก้ไขให้ 
Save คา่ความก้าวหน้าของงานกลบัสูฐ่านข้อมลู ดงัภาพท่ี 29 
 
ตารางท่ี 12 ความสมัพนัธ์ข้อมลูโครงการ 

 

Projects DWG 
Drawing 

type 
Keyword 

Start date 
Duration in 

drawing 

Progress 
(%) 

Drafter 
OPEN 
& EDIT 

 
 
 
 
 

 5.4.2 การออกแบบระบบฐานข้อมลู (Database design) 
  ระบบฐานข้อมลูท่ีใช้ในโปรแกรมประกอบด้วย 7 ตารางได้แก่ 

1. ตาราง project  เพ่ือเก็บข้อมลูโครงการ ได้แก่ รหสั ช่ือ ประเภทโครงการ 
เจ้าของ ผู้ออกแบบเขียนแบบ รายละเอียดเก่ียวกบัโครงการ วนัท่ีเร่ิมและ
สิน้สดุโครงการ 

2. ตาราง drawing type เพ่ือเก็บข้อมลูเก่ียวกบัรหสัโครงการ เลขท่ีแบบ ช่ือ
แบบ ขนาดกระดาษ progress  วนัท่ีเร่ิม – วนัท่ีสิน้สดุ ระยะเวลาการทํางาน
ทัง้โครงการ 

3. ตาราง type project  เพ่ือเก็บข้อมลูประเภทโครงการของแบบภมูิ
สถาปัตยกรรม  

4. ตาราง tracking เพ่ือเก็บข้อมลูความก้าวหน้าของแบบ ได้แก่ เลขท่ีแบบ ช่ือ
แบบ ผู้ เขียนแบบ คา่นํา้หนกัความสําคญั ระยะเวลาการทํางาน ช่ือโครงการ 
และรหสัโครงการ 

5. ตาราง user เพ่ือเก็บข้อมลูพนกังาน รหสัพนกังาน ช่ือ นามสกลุ ช่ือตําแหนง่
ท่ีทํางาน 

6. ตาราง Province เพ่ือเก็บข้อมลูเก่ียวกบัช่ือจงัหวดัในประเทศไทย 

Tracking แสดงผล Property  UDS 

GLOBAL DATA DWG DATA 

Head Project Dwg Property 
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7. ตาราง typical keywords เพ่ือเก็บข้อมลูเก่ียวกบัคําค้นท่ีเก่ียวกบัแบบ
มาตรฐานการก่อสร้าง ได้แก่ หมวดใหญ่ของแบบ หมวดรอง และหมวด
เฉพาะของแบบ   

 

 
 
ภาพท่ี 30 แสดงตาราง Project เพ่ือเก็บข้อมลูโครงการ  
 

 
 
ภาพท่ี 31 แสดงตาราง Drawing type เพ่ือเก็บข้อมลูประเภทของแบบก่อสร้าง 
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ภาพท่ี 32 แสดงตาราง User หรือข้อมลูของพนกังานของบริษัท 
 

 
 
ภาพท่ี 33 แสดงตารางข้อมลูประเภทของโครงการ  
 

 
 
ภาพท่ี 34 แสดงตารางช่ือจงัหวดั เพ่ือใสข้่อมลูท่ีตัง้โครงการ 
 

 
 
ภาพท่ี 35 แสดงตารางรหสัพนกังานและช่ือตําแหนง่ เพ่ือลงช่ือเข้าใช้โปรแกรม 
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บทที่ 4 
 

ผลการออกแบบและการใช้โปรแกรม 
 
 

ผลการออกแบบโปรแกรมประกอบไปด้วย 
 1. ระบบการทํางานของโปรแกรม 
 2. หน้าจอสว่นตดิตอ่กบัผู้ใช้ (User Interface and screen design) ได้แก่ 
  2.1 หน้าจอหลกั คือหน้าท่ีลงช่ือเข้าใช้งานโปรแกรม 
  2.2 หน้าจอแสดงฟังก์ชันการใช้งานโปรแกรมตามสิทธิของผู้ ใช้ แสดงเมนูของ
โปรแกรม 
  2.3 หน้าจอเพิ่มข้อมลูโครงการ แสดงรายการข้อมลูท่ีต้องเพิ่มเพ่ือจดัเก็บสูฐ่านข้อมลู 
  2.4 หน้าจอแก้ไขข้อมลูโครงการ แสดงรายการข้อมลู 
  2.5 หน้าจอเพิ่มแบบก่อสร้าง แสดงรายการ Sheet No. เลือกเพ่ือสร้าง Sheet file  
  2.6 หน้าจอเพิ่มคําสําคญั (keyword) ให้กบัแบบก่อสร้างเพ่ือจดัเก็บสู่ฐานข้อมลู 
typical detail   
  2.7 หน้าจอการค้นหาแบบก่อสร้าง แสดงเมนหูวัข้อท่ีต้องการเลือก มีหวัข้อการค้นหา
อยู ่3 แบบ คือ ค้นหารายละเอียดโครงการ ค้นหาแบบก่อสร้าง ค้นหาจากรายช่ือพนกังาน 
  2.8 หน้าจอการจดัเก็บแบบก่อสร้าง แสดงรายการคา่เพ่ือบอกความก้าวหน้าของแบบ
ก่อสร้างท่ีดําเนินการ  
  2.9 หน้าจอแสดงความก้าวหน้าของโครงการตา่งๆ  
 3. ฐานข้อมลูท่ีใช้ในระบบ (Database Design) 
 4. ผลการทดสอบโปรแกรม 
 
1.  ระบบการทาํงานของโปรแกรม  
 จะทําการแสดงขัน้ตอนการทํางานเป็นระบบ ดงันี ้  
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 1.1 กระบวนการเพิ่มข้อมลูโครงการ การทํางานของ Chief draft / senior landscape 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 36 Work flow Program กระบวนการเพิ่มข้อมลูโครงการ 
 
 อธิบายได้ว่า  เม่ือมีการรับงานโครงการเข้ามา Chief draft / senior landscape ต้องทํา
การจดัเก็บข้อมลูโครงการเข้าสู่ฐานข้อมลู พร้อมกบัมอบหมายงานให้กบั designer และ draftsman 
ต่อไป เพ่ือเป็นการวางแผนการทํางาน จากนัน้ทําการเพิ่ม sheet file แบบก่อสร้างเตรียมไว้สําหรับ
มอบหมาย draftsman  
 
 
 
 
 
 
 

เข้าโปรแกรม 
Log in user 

กรอกข้อมลู
โครงการ 

เพิ่ม Sheet file  

รับงาน
โครงการ 

สิน้สดุการ
ทํางาน  
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 1.2 กระบวนการตดิตามงาน ของ Chief draft / senior landscape 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 37 Work flow Program กระบวนการตดิตามงาน 
 
 อธิบายได้วา่  เม่ือ Chief draft / senior landscape ต้องการดคูวามหน้าของโครงการ
สามารถลงช่ือเข้าใช้ แล้วเลือกฟังก์ชัน่ความก้าวหน้าโครงการ เพ่ือตรวจ progress ของงานโครงการ
ตา่งๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าโปรแกรม 
Log in user 

รับงาน
โครงการ 

สิน้สดุการ
ทํางาน  

ตรวจสอบความสําเร็จของงาน 
แบบก่อสร้าง 
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1.3 กระบวนการสืบค้นแบบก่อสร้าง หน้าท่ีการทํางานของ Draftsman 
 
 
 
 
 
 
 
 
          No 
 
 
                                                Yes 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 38 Work flow กระบวนการสืบค้น 
 
 อธิบายได้ว่า เม่ือ Draftsman ทําการลงช่ือเข้าใช้ จะสามารถทําการสืบค้นข้อมูลแบบ
ก่อสร้างได้จากการทํางานฟังก์ชั่นการค้นหาจากข้อมูลโครงการ ได้แก่ ช่ือโครงการ ท่ีตัง้โครงการ 
เจ้าของโครงการ หรือจากการลงช่ือของผู้ ใช้ท่ีมีช่ือในโครงการนัน้ๆ จึงเปิดแบบก่อสร้างขึน้มาทํางาน
ตอ่ไป 
 การจัดเก็บนัน้สามารถทําการเลือกโครงการทําดําเนินการ ไฟล์งานนัน้ๆ เพ่ือใส่ค่า
ความก้าวหน้าของงานท่ีผู้ เขียนแบบประเมินคาดว่าแล้วเสร็จไปก่ีเปอร์เซ็นต์ แล้วทําการจดัเก็บเป็น
ลกัษณะของการเขียนรายงานความก้าวหน้าของงานหลงัจากท่ีดําเนินงานแล้ว 

รับงานเขียนแบบ 

จดัเก็บแบบ 

เข้าโปรแกรม 
Log in user 

กรอกข้อมลู
ค้นหา 

- ค้นหาจากรายละเอียดโครงการ 
- ค้นหาจากรายละเอียดแบบ

แสดงข้อมลูท่ี
พบ 

เลือกแบบท่ี
ต้องการ 

เปิดแบบ-เขียน
แบบ 
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2. หน้าจอส่วนตดิต่อกับผู้ใช้ (User Interface and screen design) 
 การเข้าถึงโปรแกรมจะพบหน้าตา่งสอบถามความต้องการใช้งาน ตามสิทธ์ิของบคุคลนัน้ๆ 
ท่ีลงช่ือเข้าใช้งาน 

 
 
ภาพท่ี 39 แสดงการลงช่ือเข้าใช้โปรแกรม 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 40 แสดงฟังก์ชัน่การเข้าใช้งานตามสทิธ์ิของ User ท่ีลงช่ือเข้าใช้ 

Login user 
Draftsman 

Login user  
Chief drafts 
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 จากการวิเคราะห์แนวทางในการออกแบบพัฒนาโปรแกรมระบบการจัดเก็บและสืบค้น
แฟ้มข้อมลูแบบก่อสร้างภมูิสถาปัตยกรรมในส่วนต่างๆ ทัง้ด้านการกําหนดตวัแปร ด้านความต้องการ
จากภมูิสถาปนิกและข้อมลูมาตรฐานทางงานเขียนแบบ  จึงได้กระบวนการทํางานของโปรแกรม  โดย
ผลของการออกแบบและการใช้โปรแกรมนัน้แยกเป็น 3 สว่นหลกั ดงันี ้

2.1 การใช้โปรแกรมช่วยในระบบจดัเก็บข้อมลู 
2.2 การใช้โปรแกรมช่วยในระบบสืบค้นแบบก่อสร้าง 
2.3 การใช้โปรแกรมช่วยในระบบตดิตามงานแบบก่อสร้าง 

 
 2.1 การใช้โปรแกรมช่วยในระบบจัดเกบ็ข้อมูล 
  จากการวิเคราะห์ความต้องการภมูิสถาปนิกในการออกแบบโปรแกรมส่วนนีถื้อเป็น
สว่นหลกัของงานวิจยั เน่ืองจากเป็นสาเหตขุองปัญหาท่ีพบในการสืบค้นตอ่ไป บริษัทออกแบบยงัขาด
เคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัเก็บงานแบบก่อสร้างท่ีเหมาะสมกบัพฤติกรรมการทํางานของบริษัทออกแบบ
ในประเทศไทย  จงึได้มีการแบง่รูปแบบการพฒันาโปรแกรมออกเป็นสว่นดงันี ้
 องค์ประกอบของโปรแกรม   จากการศกึษาโปรแกรมท่ีโปรแกรมท่ีใช้ในการสืบค้นและ
จดัเก็บข้อมลูมาแล้วนัน้  จงึเกิดแนวคดิการวางองค์ประกอบของโปรแกรมไปในลกัษณะท่ีมีความเข้าใจ
ง่าย ไม่ซบัซ้อน มีการรับข้อมลูท่ีแสดงคําอธิบายชดัเจน ข้อมลูท่ีมีลกัษณะเฉพาะ สามารถเลือกได้เพ่ือ
ป้อนข้อมลูได้เลย  เพ่ือลดข้อผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนของข้อมลูท่ีป้อนเข้าสูร่ะบบฐานข้อมลู 
 แสดงทางเลือกการใช้งานสว่น  LandMGR โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจดัเก็บและ
สืบค้นแฟ้มข้อมลูแบบก่อสร้างภมูิสถาปัตยกรรมตามขัน้ดงัภาพท่ี 4.4 ซึง่ประกอบด้วยสว่นของการเพ่ิม
ข้อมลูโครงการ การเพิ่ม Sheet File และการค้นหาข้อมลูแบบ   ดงันี ้
  2.1.1 การเพิ่มข้อมลูโครงการ 
  การออกแบบกระบวนการทํางานช่วยในการจัดเก็บข้อมูลโครงการงานเขียนแบบ 
ลําดบัการทํางานจะแสดงหวัข้อกลุม่ข้อมลูท่ีจดัเก็บเพ่ือให้ง่ายตอ่การใช้งาน ไมเ่กิดความสบัสน  
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ภาพท่ี 41 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมลูโครงการ แสดงรายการข้อมลูท่ีต้องเพิ่มเพ่ือจดัเก็บสูฐ่านข้อมลู 
 
 การจัดวางองค์ประกอบการกรอกเพิ่มข้อมูลโครงการ เป็นการออกแบบให้หัวหน้าฝ่าย
ออกแบบ หรือ Admin ใส่รายละเอียดข้อมลูโครงการอยู่ในลกัษณะตามลําดบัความสําคญัของข้อมลู 
และความสําคญัในการค้นหาข้อมลูต่อไปภายหลงั ซึ่งได้หวัข้อรายละเอียดจากการสํารวจสอบถาม
แล้วนัน้   โดยทัว่ไปข้อมลูรายละเอียดบางส่วนจะถกูเขียนขึน้ในกรอบกระดาษของแบบก่อสร้าง (Title 
block) เพ่ือให้สามารถสืบค้นผา่นข้อมลูเหลา่นีไ้ด้ข้อมลูท่ีใช้ในการจดัเก็บมีดงันี ้ 
 Project ID   = เลขท่ีโครงการท่ีลงบญัชี 
 Project Name  = ช่ือโครงการท่ีทําสญัญา 
 Type Project  = ประเภทโครงการ   
 Landscape Designer  = ช่ือภมูิสถาปนิก 
 Draftsman   = ช่ือผู้ เขียนแบบ (ใสไ่ด้สงูสดุ 2 คน) 
 Start Date    = วนัท่ีเร่ิมกําหนดสญัญาโครงการ 
 Due Date   = วนัท่ีสิน้สดุกําหนดสญัญาโครงการ 
 Project cost   = มลูคา่งานของโครงการ (หนว่ยเป็น บาท) 
 Owner   = ช่ือเจ้าของโครงการ 
 Project Location  = สถานท่ีตัง้ของโครงการ 
 Size    = ขนาดพืน้ท่ีโครงการ (หนว่ยเป็น ไร่)  
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 กระบวนการทํางานของโปรแกรมเพิ่มข้อมูลโครงการนัน้  เป็นส่วนแรกท่ีภูมิสถาปนิก
ดําเนินการ รายละเอียดข้อมลูเป็นสว่นสําคญัในการสร้างฐานข้อมลูเพ่ือจดัเช่ือมโยงกบังานเขียนแบบ 
การจดัเก็บข้อมูลโครงการผู้ เขียนแบบหรือผู้ ไม่มีหน้าท่ีส่วนเก่ียวข้องนีไ้ม่สามารถเข้าทํางานได้ เพ่ือ
ความปลอดภยัของข้อมลู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 42 แสดงลําดบัการจดัเก็บข้อมลูโครงการและแหลง่ข้อมลูท่ีใช้ในการจดัเก็บ  
 

เลขท่ีโครงการ 

เร่ิม 

ช่ือโครงการ 

ประเภทโครงการ 

ช่ือภมูิสถาปนิก 

ช่ือผู้ เขียนแบบ 

วนัท่ีเร่ิมโครงการ 

วนัท่ีสิน้สดุโครงการ 

มลูคา่งานของโครงการ 

ช่ือเจ้าของโครงการ 

สถานท่ีตัง้ของโครงการ 

ขนาดพืน้ท่ีโครงการ 

บนัทกึ 

ตารางข้อมลูประเภทของโครงการ 

ตารางข้อมลูพนกังาน 

ตารางช่ือจงัหวดั 

ตารางข้อมลูของโครงการ 

ตารางข้อมลูของโครงการ 

ตารางข้อมลูของโครงการ 
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 หน้าจอการแก้ไขข้อมูลท่ีทําการจัดเก็บไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายหลัง
สามารถทําการแก้ไขได้ จากฟังก์ชัน่นี ้
 

 
 
ภาพท่ี 43 หน้าจอการแก้ไขข้อมลูแบบก่อสร้าง  
 
 2.1.2 การเพิ่มข้อมลูแบบก่อสร้าง   เป็นกระบวนการท่ีสร้างขึน้เพ่ือจดัระบบการตัง้ช่ือแผ่น
งานให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบ UDS โดยการสร้างแฟ้มงานผา่น Directory เพ่ือเลือกตําแหน่งท่ี
ต้องการจดัเก็บแฟ้มงาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 44 ลําดบัการเพิ่มข้อมลูแบบก่อสร้างโครงการ 
 
 หลงัจากใส่ข้อมลูเรียบร้อยแล้ว จึงทําการสร้าง Sheet file ไว้สําหรับมอบหมายให้กับ 
draftsman ทํางานต่อไป ด้วย Sheet file ท่ีทําการตัง้ช่ือตามมาตรฐานของ UDS ในกลุ่มงาน 

ตัง้ช่ือโฟลเดอร์ (Create Dwg) 

เลือก Sheet No. 

Add keyword  

เปิดโฟลเดอร์เพ่ือทํางาน  

เปิดโฟลเดอร์เพ่ือทํางาน  
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Landscape แล้ว พร้อมทัง้การใส่ค่านํา้หนักความยากง่ายของงานแบบแต่ละไฟล์ไว้ เพ่ือการ
ประมวลผลความก้าวหน้าของโครงการตอ่ไป 
 

 
 
ภาพท่ี 45 แสดงหน้าจอโปรแกรมสว่นการสร้างแผน่งาน (Sheet file) 
 

 
 
ภาพท่ี 46 แสดงหน้าตา่งเพ่ือตัง้ file name ใน Directory เพ่ือจดัเก็บ sheet file 
 
 ในสว่นการเพิ่มคําสําคญั (Add keyword) ให้แบบก่อสร้างจากฐานข้อมลูท่ีมีการนําหมวด
คําสําคญัจากคูมื่อ Time-saver Standards for landscape Architecture เพ่ือกระบวนการค้นหาแบบ
มาตรฐานรายละเอียดการก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรมของบริษัทในภายหลงัได้ ช่วยให้สามารถ
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ค้นหาท่ีตรงกับเนือ้หาของแบบก่อสร้างมากขึน้ ทําให้การทํางานรวดเร็วแม่นยํามากขึน้จาก
กระบวนการนี ้ 
 องค์ประกอบการกรอกเพิ่มข้อมลูแบบก่อสร้าง เป็นการออกแบบให้หวัหน้าฝ่ายออกแบบ 
หรือ  Chief draft / senior landscape เตรียมแฟ้มงานแบบก่อสร้าง พร้อมทัง้ใสร่ายละเอียดท่ีสําคญั
ของแผ่นงาน คําสําคญัให้กบัแบบก่อสร้าง เพ่ือให้ข้อมลูนัน้มีความถกูต้องและปลอดภยั ข้อมลูท่ีใช้ใน
การแฟ้มข้อมลูแบบก่อสร้าง มีดงันี ้  
 

 
 
ภาพท่ี 47 หน้าตา่งการเพิ่มคําสําคญัให้กบัแบบก่อสร้าง 
 
 ซึง่หากโปรแกรมทําการเพิ่มแผ่นงาน(Sheet file) ไว้เรียบร้อยแล้ว จะได้ชดุแฟ้มงานแบบ
ก่อสร้างเปลา่ทัง้โครงการท่ีสามารถพร้อมทําการเขียนแบบได้ตามท่ี chief drafts ได้สร้างเตรียมไว้ให้
ดงันี ้
 

 
 
ภาพท่ี 48 แสดงแฟ้ม (Folder) ไฟล์งานแบบก่อสร้างท่ีเตรียมไว้สําหรับ draftsman ได้เขียนแบบตอ่ 
 
 2.2 การใช้โปรแกรมช่วยในระบบสืบค้นแบบก่อสร้าง 
  ส่วนนีเ้ป็นการแสดงรายละเอียดข้อมูลโครงการท่ีทําการจัดเก็บไว้ทางฟังก์ชั่นการ
จดัเก็บของโปรแกรม LandMGR  นี ้ ซึง่องค์ประกอบนีมี้เง่ือนไขการสืบค้นแบง่ได้เป็น 3 สว่นคือ การ
สืบค้นจากข้อมลูของโครงการ, การสืบค้นจาก typical keyword, การสืบค้นจากข้อมลูผู้ เขียนแบบ  
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ภาพท่ี 49 แสดงหน้าตา่งโปรแกรมสว่นการค้นหาจาก Property project 
 
 2.2.1 การสืบค้นจากข้อมลูของโครงการ (Property project) 
  ในเง่ือนไขการสืบค้นจากข้อมลูของโครงการ จะประกอบด้วยหวัข้อในการค้น 3 ข้อ
ได้แก่ จากช่ือโครงการ จากสถานท่ี (ช่ือจังหวดั) และค้นจากช่ือเจ้าของโครงการ (owner) เม่ือเลือก
หวัข้อการค้นแล้วจะพบข้อมลูท่ีอยู่ในฐานข้อมลูแสดงให้เลือก ผลการค้นจะแสดงตารางด้านลา่ง หาก
พบข้อมลูท่ีต้องการเปิดสามารถเลือกจากในตารางได้แล้วเปิดไฟล์ (open file) 

 ผลท่ีจะแสดงรายละเอียดประกอบการตดัสินใจเลือก คือ ช่ือโครงการ ช่ือผู้ออกแบบ  ช่ือ
จงัหวดัท่ีตัง้โครงการ  ช่ือผู้วา่จ้าง  วนัท่ีเร่ิมและวนัท่ีสิน้สดุโครงการ  ช่ือแบบก่อสร้าง  

 
 2.2.2 การสืบค้นจาก typical keyword 
  เง่ือนไขการค้นหาข้อมลูจากแบบมาตรฐานในบริษัทท่ีมีแบบก่อสร้างอยู่แล้ว จึงได้นํา
ข้อมลูแบบก่อสร้างมาเรียงข้อมลูตามหมวดหมู่ของแบบมาตรฐานในคูมื่อTime-saver Standards for 
landscape Architecture เพ่ือสร้างความเป็นมาตรฐานเดียวกนั ซึง่คู่มือท่ีนํามาใช้เป็นท่ียอมรับและ
นิยมใช้ในการค้นคว้าประกอบการทํางานเขียนแบบก่อสร้างของงานภมูิสถาปัตยกรรม 
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ภาพท่ี  50 หน้าจอโปรแกรมสว่นการค้นหาจาก typical keyword จาก from design ของ visual c#  
 
 การค้นหาจาก Typical detail ตา่งๆ ของแบบก่อสร้าง เลือก filed ได้จาก combo box 
ตามหวัข้อ หรือกรอกข้อความเพ่ือค้นหา (full text) ก็ได้ จากนัน้ปุ่ มปฏิบตักิารค้นหา (search) จะทํา
การค้นหา เพ่ือท่ีนํารายการ ช่ือโครงการ ช่ือไฟล์แบบก่อสร้าง ช่ือผู้ เขียนแบบ ช่ือหวัข้อหลกั และหวัข้อ
รอง เพ่ือประกอบการตดัสนิใจ มาแสดง หากตรงกบัความต้องการสามารถเลือก เพ่ือเปิดไฟล์นัน้  
 การนําไปใช้งานหากต้องการนําไปใช้กบัโครงการอ่ืนๆ สามารถคดัลอกหรือ บนัทกึเป็น 
(Save as) ไฟล์นัน้ไป แตห่ากเป็นการดําเนินงานเป็นปัจจบุนัสามารถจดัเก็บตามกระบวนปกตไิด้ 

 
 2.2.3 การสืบค้นข้อมลูแบบก่อสร้างจากช่ือผู้ปฏิบตังิาน 

  เป็นการงานโครงการตา่งๆท่ี Draftsman กําลงัได้รับมอบหมาย หรือปฏิบตัิงานอยู่ ผล
การค้นหาจะแสดงเฉพาะข้อมลูโครงการของพนกังานท่ีลงช่ือเข้าใช้เท่านัน้ โดยข้อมลูท่ีแสดงผลได้แก่ 
ช่ือพนกังาน ช่ือโครงการ ช่ือไฟล์งานแบบก่อสร้าง  
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ภาพท่ี 51 แสดงหน้าจอโปรแกรมสว่นการค้นหาจากพนกังาน  
 
 2.3 สว่นของการตดิตามความก้าวหน้าแบบก่อสร้าง 
  จากการสมัภาษณ์และวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดเก็บงานเขียนแบบ  ภูมิสถาปนิก
ไม่ได้ให้ความสําคญัในการกําหนดช่ืองานเขียนแบบให้เป็นระบบตัง้แต่เร่ิมต้นพฒันาแบบ  ทําให้เกิด
ความซบัซ้อนของข้อมลูแบบก่อสร้าง จงึมีแนวคดิท่ีพฒันาโปรแกรมให้ฝ่ังอยูใ่นโปรแกรมช่วยเขียนแบบ
ก่อสร้าง  เพ่ือเก็บข้อมลูงานเขียนแบบ 
 การทํางานคือเม่ือทําการ Save งาน โปรแกรมจะขึน้ หน้าตา่ง Save Progress ให้ใสค่า่
ความก้าวหน้าของงานท่ีได้ดําเนินการทําไปแล้ว 
 

    
 
ภาพท่ี 52 แสดงการจดัเก็บงานแบบก่อสร้างของโปรแกรม LandMGR 
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 การบนัทึกแบบก่อสร้างเม่ือกด Save ท่ีโปรแกรมช่วยเขียนแบบก่อสร้าง ให้ทําการกรอก
ข้อมลูพร้อม ใสค่า่ความก้าวหน้าของงาน (Progress)  
 

 
 
ภาพท่ี 53 หน้าจอแสดงคา่เพ่ือบอกความก้าวหน้าของแบบก่อสร้างโครงการท่ีดําเนินการ 
 
3.  ฐานข้อมูลที่ใช้ในระบบ (Database Design) 
 Data dictionary ฐานข้อมลูท่ีใช้จะเก็บข้อมลูท่ีบอกถึงรายละเอียดของตวัข้อมลูท่ีเก็บอยู่ใน
ฐานข้อมูล เช่น โครงสร้างของข้อมูล โครงสร้างของตาราง ฯ ซึ่งเป็นข้อมลูท่ีมีความจําเป็นต่อระบบ
ฐานข้อมลูของโปรแกรม เป็นการกําหนดรายละเอียดของแต่ละฟิลด์ ดงันัน้ในการสร้างฐานข้อมลูจึง
ต้องทําความเข้าใจกบัชนิดของข้อมลูท่ีใช้ใน SQL Server เพ่ือความเหมาะสมกบัข้อมลูท่ีเลือกใช้ในแต่
ละฟิลด์ 
 

 
 
ภาพท่ี 54 แสดงตวัอยา่งตารางการจดัเก็บข้อมลูพนกังานของบริษัท 



85 
 
 

 
 
ภาพท่ี 55 แสดงตวัอยา่งการจดัเก็บ typical keyword ของแบบก่อสร้าง
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ภาพที่ 56 แสดงตวัอยา่งตารางการจดัเก็บข้อมลูโครงการ 
 

 
 
ภาพที่ 57 แสดงตวัอยา่งตารางการจดัเก็บข้อมลูแบบก่อสร้าง 
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4. ผลการทดสอบโปรแกรม  
 จากผลการทดสอบโปรแกรมโดยพนกังานบริษัทฟีลกรีน ดีไซน์ จํากดั โดยกลุม่ผู้ใช้งาน 2 
กลุม่ 
 4.1 จากผู้ใช้ Chief draft หรือ senior landscape  
  สว่นของเคร่ืองมือการจดัเก็บข้อมลูโครงการและการสร้าง sheet file นัน้ เห็นควรถึง
ความครอบคลมุขอข้อมลูท่ีจะนําจดัเก็บแล้ว และสร้างระบบท่ีดีในการทํางานในเร่ืองการจดัทํา sheet 
file ของแตล่ะโครงการขึน้มาโดย Chief draft  
 ส่วนของการค้นหา มีความคิดเห็นว่าในอนาคต โปรแกรมควรมีการเพิ่มฟังก์ชัน่ในหวัข้อท่ี
ใช้ในการสืบค้น เช่น ให้สามารถสืบค้นได้จากปีพ.ศ. ท่ีดําเนินงานโครงการต่างๆ ให้โปรแกรมรองรับ
การค้นหาได้หลากหลาย   
 และสว่นของการตดิตามความก้าวหน้า เห็นควรกบัระบบท่ีได้พฒันาขึน้แล้ว และเสนอให้มี
ช่ือของ Designer หรือผู้ควบคมุงานโครงการตา่งๆ ด้วยนอกเหนือจากช่ือผู้ เขียนแบบ แสดงในตาราง
แสดงผลเพ่ือให้ designer หรือผู้ควบคมุงาน ได้เห็นเปอร์เซ็นต์งานท่ีกําลงัดําเนินการ ให้สามารถ
ประเมินได้ว่างานได้มีความล้าช้า หรือติดขัดส่วนใด หรืองานท่ีตนดําเนินการอยู่นัน้มีก่ีงานท่ีกําลงั
เร่งดว่น  
 4.2 จากผู้ใช้ Draftsman  
  สว่นของการสืบค้น โดยฟังก์ชนัการค้นโดยหวัข้อของข้อมลูโครงการ  และฟังก์ชนัการ
ค้นหาแบบมาตรฐาน  ผู้ เขียนแบบมีความพอใจในการทํางานของระบบ  สว่นการค้นหาจากช่ือผู้ เขียน
แบบหรือ Staff นัน้ มีความเห็นว่าควรให้ผู้ เขียนแบบคนอ่ืนๆ สามารถค้นโครงการดําเนินได้ เพราะ
พนักงานต้องสามารถทํางานแทนกันได้ หากพนักงานคนใดไม่อยู่หรือไม่มา เพ่ือความคล่องตวัใน
กระบวนการทํางานขององค์กรตอ่ไป 
 สว่นของการจดัเก็บ Progress ความก้าวหน้าของโครงการนัน้ ผู้ เขียนแบบมีความพอใจใน
การทํางานของระบบ เพราะการจัดเก็บหรือ save Progress หลงัการทํางานเขียนแบบนัน้ ก็จะมี
ลกัษณะการเขียนรายงาน (time sheet) อยู่เช่น แต่หากโปรแกรมสามารถทําการจดัเก็บหรือ save 
ผา่นทางโปรแกรมช่วยเขียนแบบ (AUTOCAD) ก็จะยิ่งเพิ่มความสะดวกการใช้งานมากขึน้  
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บทที่ 5 

 
สรุปผลการศกึษา 

 
1. สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการศกึษาในปัจจุบนับริษัทออกแบบภมูิสถาปัตยกรรมได้พบกบัปัญหา การสืบค้น
ข้อมูลแบบก่อสร้างท่ีมีอยู่เป็นจํานวนมากขึน้อย่างต่อเน่ือง  ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาก็ได้มีการ
พยายามจดัระเบียบแฟ้มงานให้เป็นหมวดหมู่ตามปีท่ีรับงาน หรือตามตําแหน่งท่ีตัง้ภูมิภาค จงัหวดั
ท่ีตัง้ของโครงการนัน้ๆ ตามความเข้าใจของผู้ ทํางานโดยการตัง้ให้เป็นกฎในกลุม่หรือหน่วยงานของตน   
รวมถึงการใช้ความจําของผู้ รับผิดชอบงานในการสืบค้นข้อมลู   
 จากการวิจยั พบว่าหากต้องการแก้ปัญหาการสืบค้นข้อมลูให้ได้ตรงตามเนือ้หาท่ีต้องการ 
ควรเร่ิมจากการจัดเก็บข้อมูลให้มีระบบ ทัง้นีจ้ึงได้มีการนําระบบท่ีมีความเป็นมาตรฐานสากลของ 
UDS ท่ีเป็นท่ียอบรับมาใช้ในการสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบก่อสร้างท่ีมีหมวดงานภูมิ
สถาปัตยกรรม การท่ีมีมาตรฐานในการบนัทึกทําให้ผู้ ร่วมงานในบริษัทมีความเข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกันเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วถูกต้องตรงตามเนือ้หา แต่จากการสํารวจพบว่ายังเกิดความ
คลาดเคล่ือนในขัน้ตอนนีอ้ยู่ และการสืบค้นจากการบนัทึกข้อมลูแบบก่อสร้างในการใช้รหสันีย้งัคงใช้
เวลามากในการสืบค้น 
 ผลจากการวิจัยได้พัฒนา  เคร่ืองมือท่ีช่วยจัดระบบการจัดเก็บแบบก่อสร้างงานภูมิ
สถาปัตยกรรม  โดยการนํามาตรฐานสากลของ UDS สร้างระบบการตัง้ช่ือแบบก่อสร้าง ซึง่จะมีการ
ประยุกต์ให้เข้ากับพฤติกรรมการทํางานเขียนแบบก่อสร้างของบริษัทออกแบบภมูิสถาปัตยกรรม ได้
เคร่ืองมือช่วยในการสืบค้นข้อมูลแบบท่ีได้สร้างระบบฐานข้อมูลไว้แล้ว ให้เกิดความรวดเร็วในการ
ดําเนินงาน ความถูกต้องแม่นยําของเนือ้หาข้อมูลท่ีต้องการ รวมถึงได้เคร่ืองมือท่ีช่วยการติดตาม
ความก้าวหน้าของงานเขียนแบบก่อสร้าง 
 จากการวิจัยเป็นการพฒันาโปรแกรมระบบการจัดเก็บและโปรแกรมระบบสืบค้นข้อมูล
แบบแปลนงานก่อสร้างสํานกังานภูมิสถาปัตยกรรม ช่วยให้เข้าใจถึงหลกัการใช้รหสัในแบบก่อสร้าง 
ทราบถึงข้อดีและข้อจํากดัในนํามาใช้บริษัทออกแบบภมูิสถาปัตยกรรม รวมถึงพบหลกัการนําข้อมลูท่ีมี
ในแบบมาใช้เป็นฐานข้อมูล เพ่ือความสะดวกในการค้นหาจัดทําขึน้เพ่ือใช้ในการจัดการเร่ืองของ
แฟ้มข้อมลูแบบก่อสร้างในสํานกังานออกแบบขนาดกลาง   
 จากการวิจยันีโ้ปรแกรมการจดัเก็บและสืบค้นแฟ้มข้อมลูแบบก่อสร้างภมูิสถาปัตยกรรมท่ี
ได้พัฒนาขึน้น่าจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีใช้เ พ่ืองานแบบก่อสร้างภูมิ
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สถาปัตยกรรมให้มีระบบแบบแผนมากขึน้ สร้างประสทิธิภาพทางการทํางาน  และพฒันาศกัยภาพของ
การใช้งานคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยในงานการเขียนแบบก่อสร้างได้มากยิ่งขึน้ไปอีก    
 ผลการทํางานของโปรแกรมท่ีพฒันาขึน้สามารถทํางานได้อย่างถกูต้อง และนําไปใช้ได้จริง
ในส่วนของการสืบค้นของมลูแบบก่อสร้างของมาตรฐานงานเขียนแบบ(Typical detail) ในส่วนของ
การรับข้อมลูเพ่ือการจดัเก็บ ในขัน้ตอนของการเพ่ิมข้อมลูแบบก่อสร้างหากนําไปใช้งานจริงต้องมีการ
ปรับเปล่ียนให้เหมาะสมมากขึน้ตอ่ไป 
 
2. อุปสรรคและข้อจาํกัด 
 ข้อมลูงานแบบก่อสร้าง  ระบบโครงสร้างการจดัเก็บเอกสารในบริษัทออกแบบนัน้  ข้อมลู
บางอย่างไม่สามารถขอทําการเก็บข้อมลูหรือนําข้อมลูมาแสดงได้ เช่น ไฟล์แบบก่อสร้าง  ซึง่ข้อมลูใน
งานวิจัยนีเ้ป็นเพียงข้อมูลบางส่วนท่ีได้ทําการสัมภาษณ์จากภูมิสถาปนิกและพนักงานเขียนแบบ      
15 ท่าน จาก 3 บริษัท 
  
3. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อมลูท่ีจดัเก็บลงในฐานข้อมลูเป็นข้อมลูเพียงบางส่วน หากมีการนําโปรแกรมไปใช้งาน
อาจต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเตมิของข้อมลูแบบก่อสร้าง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
 การพฒันาโปรแกรมเพ่ิมเติม  ควรมีฟังก์ชนัส่วนการแก้ไขปรับปรุงข้อมลูท่ีจดัเก็บสู่ระบบ
ฐานข้อมลูโดยเฉพาะ เพ่ือความสะดวกในการจดัการฐานข้อมลูมากขึน้และยงัช่วยให้ข้อมลูมีความตรง
กบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ หากมีการเปล่ียนแปลงในรายละเอียดของข้อมลูโครงการในภายหลงั 
 ในอนาคตหากได้มีการพฒันาตอ่ยอดความสามารถของโปรแกรมตอ่ไปนัน้ ควรท่ีจะพฒันา
และปรับเปล่ียนวิธีการให้คะแนนคา่นํา้หนกัยาก-ง่ายของแบบก่อสร้างให้ตรงตามพฤตกิรรมการทํางาน
จริงของพนกังานและกระบวนการทํางานของแตล่ะหน่วยงานได้มากท่ีสดุ 
 ในส่วนของข้อมลู dwg นัน้อาจจะมีการพฒันาโดยการทําให้ไฟล์ท่ีเปิดมาได้นัน้เป็นการ
อ่านอย่างเดียว(read Only )   หากต้องการท่ีจะนําข้อมลูแบบก่อสร้างไปแก้ไขปรับปรุงใหม่ ให้เป็นไป
โดยการ save as เพ่ือเป็นการป้องการข้อมลูต้นฉบบัตอ่ไป 
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ภาษาไทย 
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จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550). 
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นตัฐพล ยิม้รักญาต.ิ  โปรแกรมคอมพวิเตอร์ช่วยในการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลงานเขียนแบบ 

ในสาํนักงานสถาปนิก.  (กรุงเทพฯ : สถาบนัวิทยบริการจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548). 
วีระพนัธ์ ไพศาลนนัท์.  L.A. PROFESSIONAL PRACTICE.  (เชียงใหม ่: มหาวิทยาลยัแมโ่จ้, 

2542). 
สจัจะ  จรัสรุ่งรวีวร.  เร่ิมต้น Visual c# 2008 ฉบับสมบูรณ์. (นนทบรีุ : ไอซีดี, 2552). 
อริยา อรุณินท์. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับ AutoLisp. เอกสารประกอบวิชา 2504-475 Computer for 
 Landscape Projects. (กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543). หน้า 25 
โอภาส  เอ่ียมสริิวงศ์.  โครงสร้างข้อมูล(Data structures).  (กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยเูคชัน่, 2549). 
เอือ้มพร วีสมหมาย. สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อกัษร 
 พิทยา, 2527). 
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nanoCAD is a multi-purpose CAD. Why nanoCAD. เข้าถึงเม่ือ15 กมุภาพนัธ์ 2556. เข้าถึงได้จาก 

http://nanocad.com/page/VT1 
ณฐัพล บวัอไุร. แนะนํา Visual C#. เข้าถึงเม่ือ 26 ตลุาคม 2556.  เข้าถึงได้จาก https://sites.google 
 .com/site/programmingm42/visual-c 
SQL Server. System Database ของ SQL.  เข้าถึงเม่ือ 6 พฤศจิกายน 2556. เข้าถึงได้จาก http:// 

modplusplus.com/category/sql-server/ 
Project Management. Vault 2012 User Interface. เข้าถึงเม่ือ 3 พฤษภาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
 http://underthehood-autodesk.typepad.com/blog/project-management/ 
SolidWorks Enterprise PDM. หลักการของ PDM. เข้าถึงเม่ือ  1 เมษายน 2556. เข้าถึงได้จาก 

http://www.applicadthai.com/business/solidworks-enterprise-pdm 
Document Management Systems for MS Office. Data Viewer.เข้าถึงเม่ือ 20 เมษายน 2556. 

เข้าถึงได้จาก http://www.practicalprograms.net/engineering_document_ 
management.htm 

SiAni_3D Auto LISP. Autolisp-Autocad. เข้าถึงเม่ือ 15 กมุภาพนัธ์ 2556. เข้าถึงได้จาก 
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รายการแบบก่อสร้างทางด้านภมูิทศัน์ (Landscape Drawing) 
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แบบก่อสร้างทางด้านภมูทิศัน์ (Landscape Drawing) 

ประกอบไปด้วยรายการตา่งๆ ดงันี ้

- แผน่ปก-ผงัท่ีตัง้โครงการ (Cover Sheet, Location Plan) 
- แปลนเตรียมพืน้ท่ีหรือแปลนการรือ้ถอน (Site Preparation Plan or Demolition Plan) 
- แปลนระบบทางสญัจรและแปลนบอกระยะ (Circulation Plan & Dimension Plan)  
- แปลนการปรับระดบั (Grading Plan) 
- แบบโพรไฟล์ (Profile Sheets) 
- แปลนการระบายนํา้ (Drainage Plan) 
- แปลนการให้นํา้ (Irrigation Plan) 
- แปลนสาธารณปูโภคหรือแปลนไฟฟ้า (Utility Plan or Lighting Plan) 
- แปลนพืชพรรณและรายละเอียด (Planting Plan & Details) 
- แบบขยายรายละเอียดก่อสร้าง (Construction Detail Sheets) 
- รายการประกอบแบบ (Specification) ประมาณราคา (Cost Estimation) เอกสารประกอบ

แบบ (Documentation) 
- แบบประกอบโรงงาน (Shop Drawings) 
- แบบบนัทกึ (Record Drawings) 
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ภาคผนวก 
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ภาษาโปรแกรมท่ีใช้ในการพฒันา  
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 1. แสดงชุดคาํสัง่การปุ่มปฏิบติัการ Create Dwg เพ่ือสรา้งแฟ้มงาน (folder)  

private void dgSelTemplate_SelectionChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            DataGridView dgv = (DataGridView)sender; 
            if (dgv.SelectedRows.Count > 0) 
            { 
                int icdir = 0;// dgv.Columns["Directory"].Index; 
                int icfil = 1; 
                string selectdir = 
dgv.SelectedRows[0].Cells[icdir].Value.ToString(); 
                string selectfil = 
dgv.SelectedRows[0].Cells[icfil].Value.ToString(); 
                tbSheet.Text = selectdir; 
                tbdescrip.Text = selectfil; 
            } 
        } 
 
        private void btCreate_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            SaveFileDialog ofd = new SaveFileDialog(); 
            ofd.ShowDialog(); 
            tbdirectory.Text = Path.GetDirectoryName(ofd.FileName); 
            tbfile.Text = Path.GetFileName(ofd.FileName); 
            File.Copy(@"F:\LandMGR\Template\" + tbSheet.Text.Trim() + 
".dwg", ofd.FileName, true); 
 

 

 

ภาพท่ี  2 แสดงการคน้หา Drawing จาก Project Name จาก SQL Server  

 
private void FillDropDownList2() 
        { 
            String FilterModel = valuesList[SelectTypical].ToString();     
    try 
    { 
        const string filename = @"C:/test/FGDDRAWING/TypicalDetail.db"; 
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        var conn = new SQLiteConnection("Data Source=" + filename + 
";Version=3;"); 
        conn.Open(); 
        //Read from the database  
        SQLiteCommand command = new SQLiteCommand("select ModelItems from 
TD01 Where IdTypical = '" + FilterModel + "' Group by ModelItems", conn); 
        SQLiteDataReader dataReader = command.ExecuteReader(); 
 
        while (dataReader.Read()) 
        { 
            String a1 = dataReader[0].ToString(); 
            cbModel.Items.Add(a1); 
        } 
        conn.Close(); 
        cbModel.SelectedIndex = 0; 
    } 
    catch (Exception) 
    { 
        throw; 
    } 

ภาพท่ี 53 แสดงชุดคาํสัง่ในการคน้หาจากหวัขอ้ (Topic) ของ typical keyword ใน c# 

 

ภาพท่ี 52 แสดงการคน้หา Drawing จาก typical keyword 

 
        private void btSearchFulltext_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            string SearchText = this.tbFulltext.Text; 
            this.showTypicalBindingSource1.Filter = "Topic like '%" + 
SearchText + "%' or SubTopic like '%" + SearchText + "%' or Specification 
like '%" + SearchText + "%'"; 
            
this.showTypicalTableAdapter1.Fill(this.tbProjectDataSet22.ShowTypical); 
        }  

ภาพท่ี 55 แสดงคาํสัง่เพ่ือการคน้หาจากการพิมพค์าํคน้ โดยเคร่ืองมือ Full text ของ visual c# 

 
 



98 

 

 

 

ภาพท่ี 59 แสดงการคน้หา Drawing จากพนักงาน  
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แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ 
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แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
แบบสมัภาษณ์เร่ือง 
หวัข้อสารนิพนธ์ : การออกแบบระบบการจดัเก็บและสืบค้นข้อมลูแบบก่อสร้างภมูสิถาปัตยกรรม 
ข้อมลูผู้สมัภาษณ์ นางสาวสขุมุาล  ปลืม้กมล นกัศกึษาปริญญาโท  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ืองาน-
ออกแบบสถาปัตยกรรม ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศลิปากร 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ข้อมลูผู้ให้สมัภาษณ์ 
วนัท่ี......../......./................  อาย.ุ............................ปี 
เพศ  หญิง      ชาย 
ท่านมีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพภมูิสถาปัตยกรรมมาเป็นเวลา 
 น้อยกวา่ 5 ปี   5 – 10 ปี    10 – 20 ปี   มากกวา่ 20 ปี    
ท่านมีประสบการณ์ในการปฏิบตัวิิชาชีพภมูิสถาปัตยกรรมมาเป็นเวลา............................................ปี 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ข้อมลูพืน้ฐานของสํานกังาน 
1.  ปีท่ีเร่ิมก่อตัง้......................................... 
2.  จํานวนบคุลากร...................................คน    จํานวนภมูิสถาปนิก..............................คน 

3. ชนิดงานท่ีให้บริการ 

  ออกแบบสถาปัตยกรรม   สถาปัตยกรรมผงัเมือง   สถาปัตยกรรมภายใน 

  ภมูิสถาปัตยกรรม    อ่ืนๆ(ระบ)ุ.................................................................. 

4. ขอบเขตงานท่ีให้บริการ 

 ออกแบบ    งานรับเหมาก่อสร้าง   ท่ีปรึกษาโครงการ 

 บริหารอาคาร   บริหารงานก่อสรร้าง   ควบคมุงานก่อสร้าง 

 อ่ืนๆ(ระบ)ุ................................................................. 

5. ประเภทลกูค้าของสํานกังานของท่าน 

ราชการ/ รัฐวสิาหกิจ ประมาณร้อยละ................... 

เอกชน   ประมาณร้อยละ................... 

  ในประเทศ     ตา่งประเทศ 
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ตอนที่ 1 การสืบค้นและจัดเก็บเอกสารแบบก่อสร้างในงานภมูสิถาปัตยกรรม  
1. ท่านใช้โปรแกรมอะไรช่วยในการเขียนแบบก่อสร้างภมูิสถาปัตยกรรม 
  AutoCAD      GstarCAD    ZWCAD      CADThai  
  อ่ืนๆ(ระบ)ุ..................................................... 
2. หากท่านต้องการใช้แบบก่อสร้างเดมิท่ีทําเสร็จแล้ว ทา่นมีวิธีการสืบค้นอยา่งไร 
  สืบค้นตามแฟ้มเอกสารท่ีจดัเก็บ (Hard  copy) 
  สืบค้นตามแฟ้มเอกสารดจิิทลัท่ีจดัเก็บ (File  Folder)  
  สืบค้นจากตวัช่วยค้นมาตรฐานของระบบปฏิบตักิาร (Windows, OS) 
  อ่ืนๆ(ระบ)ุ................................................................. 
3. สํานกังานของท่านมีการใช้ Template ในการเขียนแบบก่อสร้างอะไรบ้าง  
  Layer       Block       Dimension       Layout 
  Line type    Table Style    Plot Style     Text Style 
  Xref (External Referent)   ไมมี่ 
4. การสืบค้นแบบก่อสร้างภมูิสถาปัตยกรรม Keyword ใดท่ีทา่นใช้สืบค้นมากท่ีสดุ 
  แบบแปลน (Plan)       รูปด้าน /รูปตดั (Elevation/Section) 
  เอกสารประกอบแบบ (Documentation)   แบบขยายรายละเอียดก่อสร้าง(Typical Detail) 
  พืน้ท่ีตัง้โครงการ (ภมูิภาค/ภมูิประเทศ)   รูปแบบของงานออกแบบ ( Garden Style  )  
  ประเภทโครงการ1 เช่น พืน้ท่ีคา่ยพกัแรม,สวนสาธารณะ,สวนสตัว์,สนามกอล์ฟ ฯลฯ 
  อ่ืนๆ(ระบ)ุ................................................................. 
5.ท่านมีกตกิาในการตัง้ช่ือแฟ้มจดัเก็บข้อมลูแบบก่อสร้างอยา่งไร เรียงลําดบั (จาก 1 – 3) 
  ท่ีตัง้โครงการ    ประเภทโครงการ1    ช่ือโครงการ 
  รหสัแบบท่ีกําหนด    วนั/เดือน/ปี     ช่ือผู้ รับผิดชอบ/ผู้ เขียนแบบ 
  อ่ืนๆ(ระบ)ุ............................................................ 
6. ภาษาใดท่ีใช้ในการตัง้ช่ือแฟ้มข้อมลูแบบก่อสร้างดจิิทลัในสํานกังานของท่าน 
  ไทย     ไทยและองักฤษ   องักฤษ    องักฤษและตวัเลข 
  ไทยและตวัเลข    ภาษาอ่ืนๆ........................................................................ 
7. การจดัเก็บเอกสารแบบดจิิทลัในสํานกังานของท่านมีการกําหนดรหสัแบบก่อสร้างหรือไม?่ 
  มี  อยา่งไร (ตอบข้อท่ี 8)   ไมมี่ 
 
 
 



102 

 

8. รูปแบบการตัง้ช่ือเอกสารแบบก่อสร้างในสํานกังานภมูิสถาปนิกของทา่นเป็นอยา่งไร?  
กรุณายกตวัอยา่งตามหมวดแบบ  
(ตวัอยา่งเช่น การตัง้รหสัแบบแผน่ปก-ผงัท่ีตัง้โครงการ (Cover Sheet, Location Plan)       LA – 001      ) 
-  การตัง้รหสัแบบแผน่ปก-ผงัท่ีตัง้โครงการ (Cover Sheet, Location Plan) ………………………………. 

-  การตัง้รหสัแบบแปลนเตรียมพืน้ท่ีหรือแปลนการรือ้ถอน 

(Site Preparation Plan or Demolition Plan) ……………………………………………………………… 

- การตัง้รหสัแบบแปลนบอกระยะ (Dimension Plan) ………………………………………………………. 

- การตัง้รหสัแบบแปลนการบอกวสัด ุ(Material Plan) …………………………………………………….. 

- การตัง้รหสัแบบแปลนการปรับระดบั (Grading Plan) …………………………………………………….. 

- การตัง้รหสัแบบแบบโปรไฟล์ (Profile Sheets) ……………………………………………………………. 

- การตัง้รหสัแบบแปลนพืชพรรณและรายละเอียด (Planting Plan & Details) …………………………….. 

- การตัง้รหสัแบบแปลนการให้นํา้ (Irrigation Plan) ………………………………………………………… 

- การตัง้รหสัแบบแปลนสาธารณปูโภคหรือแปลนไฟฟ้า(Utility Plan or Lighting Plan) …………………… 

- การตัง้รหสัแบบแปลนการระบายนํา้ (Drainage Plan)…………………………………………………….. 

- การตัง้รหสัแบบแบบขยายรายละเอียดก่อสร้าง (Construction Detail Sheets)………………………….. 

9. ท่านมีการจดัเก็บสํารองข้อมลูงานแบบก่อสร้างดจิิทลัของโครงการท่ีแล้วเสร็จ ด้วยวิธีใดบ้าง (ตอบได้

มากกวา่ 1ข้อ) 

 บนัทกึลง  VCD   บนัทกึลง DVD   external Hard disk  

 คอมพิวเตอร์สว่นกลาง On Server    อ่ืนๆ (ระบ)ุ........................................................... 
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ตอนที่ 2 การประเมินและตดิตามความก้าวหน้าของแบบก่อสร้าง 
1. ปัจจบุนัทา่นมีระบบการตดิตามความก้าวหน้าของงานเขียนแบบก่อสร้างอยา่งไร 

  เขียนรายงาน  (MEMO) โดยผู้ เขียนแบบก่อสร้าง/ ผู้ควบคมุดแูล 
  รายงานปากเปลา่ 
  เปิดไฟล์งานเพ่ือตรวจสอบดคูวามก้าวหน้าของงาน 
  อ่ืนๆ............................................................................................................................ 

2. ทา่นใช้เกณฑ์ใดในการกําหนดระยะเวลาของการทําแบบก่อสร้างตอ่หนึง่โครงการ 
  ขนาดโครงการ  
  ระยะเวลาจากเจ้าของโครงการ (OWNER)  
  ประเภทของโครงการ1 

  อ่ืนๆ............................................................................................................................ 
3. ในการตดิตามความก้าวหน้าของงาน ท่านต้องการทราบข้อมลูอะไรบ้าง 

  ปริมาณงานท่ีเสร็จ ณ วนันี ้ 
  ปริมาณงานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของแตล่ะคน  
  คาดการณ์แล้วเสร็จของแตล่ะโครงการ 

  อ่ืนๆ............................................................................................................................ 
4. ท่านประเมินความก้าวหน้าของงานเขียนแบบก่อสร้างโดยหลกัการใด 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
5.  ท่านคดิวา่ปัญหาใดคืออปุสรรคของการตดิตามความก้าวหน้าของงานเขียนแบบก่อสร้าง 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
6. ข้อเสนอแนะ และข้อคดิเห็นอ่ืนๆ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

ขอบพระคณุอยา่งสงูทกุท่านท่ีให้ความร่วมกรุณาการทําแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี.้  



104 
 

ประวัตผู้ิวิจยั 
 

ช่ือ – สกลุ   
ท่ีอยู ่
ท่ีทํางาน  
ประวตักิารศกึษา 
     พ.ศ. 2549 
 
     พ.ศ. 2553                    
 
 
ประวตักิารทํางาน 
     พ.ศ. 2549 – 2550 
     พ.ศ. 2550 – ปัจจบุนั 
      
      
 
 

สขุมุาล  ปลืม้กมล  
114/1 ม.5 ต.หนองหญ้าไซ  อ.หนองหญ้าไซ จ.สพุรรณบรีุ 
บริษัท ฟีลกรีนดีไซน์ จํากดั  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 
 
สําเร็จการศกึษาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต                                
สาขาเทคโนโลยีภมูิทศัน์ มหาวิทยาลยัแมโ่จ้  จ.เชียงใหม ่
ศกึษาตอ่ระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์เพ่ือการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร  กรุงเทพมหานคร 
 
ผู้ช่วยนกัวชิาการสวนสาธารณะ เทศบาลตําบลแก่งคอย จ.สระบรีุ 
เจ้าหน้าท่ีเขียนแบบภมูิสถาปัตยกรรม  บริษัท ฟีลกรีนดีไซน์ จํากดั  
เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร  
 

 
 
 

  
 


	title_page
	abstract
	content
	chapter1
	chapter2
	chapter3
	chapter4
	chapter 5
	bibliography
	appendix

