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ในการท างานในปัจจุบันนัน้ คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทเป็นส่วนประกอบใน
ขัน้ตอนการท างานหลาย ๆ ส่วน โดยเฉพาะการเข้ามาช่วยในขัน้ตอนการจดัเก็บและสืบค้นข้อมูล
นัน้ ถือได้วา่มีความสะดวกและชว่ยลดขัน้ตอนในการจดัเก็บและค้นหาข้อมลูได้เป็นอยา่งดี 

ส าหรับส านกังานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีประสบปัญหา
ในการจดัเก็บและสืบค้นข้อมลู เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีมีฐานข้อมลูอาคารเป็นจ านวนมาก และ
ขาดระบบจดัเก็บและสืบค้นข้อมูลท่ีเหมาะสมกบัระบบงานท่ีเป็นอยู่ ท าให้เกิดปัญหาความล่าช้า
และเกิดความผิดพลาดขึน้ในระหว่างการท างาน ดงันัน้ทางผู้จัดท าจึงได้ท าการศึกษาถึงปัญหา
ตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในการท างาน และน าเอาปัญหาและข้อมลูตา่งๆ ท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ถึงแนวทาง
และวิธีการแก้ปัญหา เช่นการเปล่ียนระบบการจัดเก็บแบบส่วนตวัมาเป็นแบบส่วนกลาง และ
เปล่ียนวิธีการจัดเก็บข้อมูลจากการเก็บแบบกระดาษ (Hard Copy) มาเป็นแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์(E-Document) รวมถึงการพัฒนาระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลอาคารของ
ส านกังานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ขึน้ ซึ่งจะพฒันาโดยใช้ภาษา C# และใช้ SQLite เป็นตวั
เก็บข้อมูล โดยในโปรแกรมประกอบด้วยระบบท่ีท าหน้าท่ีจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลอาคารของ
ส านกังานฯท่ีสามารถรวบรวมข้อมลูประเภทตา่งๆในการท างานให้สามารถจดัเก็บและสืบค้นได้ใน
ท่ีเดียวกนั และระบบท่ีท าหน้าท่ีชว่ยให้การท างานมีความรวดเร็วและถกูต้องมากขึน้เช่น ระบบการ
ปรับปรุงพืน้ท่ีอาคารอตัโนมตั ิระบบน าทางเข้าสูพื่น้ท่ีอาคาร เป็นต้น    

ซึ่งจากการศกึษาวิจยัในโครงการนีท้ าให้พบถึง ระบบขัน้ตอนการท างานท่ีเหมาะสม
และได้เคร่ืองมือจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลท่ีตรงกับความต้องการของผู้ ใช้งาน ท าให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วและลดความผิดพลาดในการท างาน ซึ่งทางส านกังานทรัพย์สินฯ จะได้น าเอาข้อมลู
และตวัโปรแกรมท่ีได้ท าในโครงการนีไ้ปพฒันาตอ่เป็นโครงการจริงตอ่ไป 
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Nowadays, computer has a significant component of works especially in the step of 
collecting and finding the information. It helps to be more convenient and reduce the 
step of works. 
 The Crown Property Bureau is one of the government sectors that encounter 
the problem of collecting and finding information due to the excessive information and 
lack of the proper system. These cause the delay and error during the working process. 
Therefore, researcher chose this topic to study by having objective to improve the 
collecting and exploring building information system of The Crown Property Bureau. For 
example, the collecting information has been changed from the private information to be 
center information and changed the way to keep the data from hard copy to be 
E-Document. Furthermore, the collecting and exploring The Crown Property Bureau’s 
information has been improved by using the C# language and SQLite for collecting 
data. Program consists of the system that helps work easier by collecting and finding all 
data in the one place. Moreover, work will be faster and more accurate such as the 
automatic system of renovated building, the guidance of entering to building area.  
 From this research, the study leads to the proper system and discover the 
tool for collecting and finding the data that meet the requirements of users. Besides, the 
faster and less error are produced. Then, The Crown Property Bureau will bring all 
information and program in this research to improve and apply in the workplace. 
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การค้นคว้าอิสระฉบบันีส้ าเร็จได้เป็นอยา่งดีผู้วิจยักราบขอบพระคณุท่านรองศาตราจารย์ 
ฐิติพฒัน์  ประทานทรัพย์  อาจารย์ท่ีปรึกษาและควบคมุสารนิพนธ์  ซึ่งเป็นผู้ ให้ทัง้ความรู้ ค าแนะน า 
ตลอดถึงแนวทางการแก้ปัญหาท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสารนิพนธ์ฉบับนีเ้ป็นอย่างมาก ขอกราบ
ขอบพระคณุอาจารย์ ธนะพนัธ์  อินทรเกสร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา มหทัธนทวี  ท่ีได้ให้
ความอนเุคราะห์และสละเวลาในการให้ค าแนะน า ช่วยให้ค าปรึกษาแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ    ระหว่าง
การด าเนินการจดัท าสารนิพนธ์ฉบบันีใ้ห้มีความสมบรูณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึน้ ตลอดจนอาจารย์ทกุท่าน
ท่ีมิได้เอย่นาม ท่ีชว่ยสอนวิชาความรู้ทัง้หมดให้แก่ข้าพเจ้า  

ขอกราบขอบพระคณุพ่อ คณุแม่ คณุน้า และทกุคนในครอบครัวท่ีคอยสนบัสนนุและเป็น
ก าลังใจให้มาโดยตลอด ขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ  น้องๆคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ทกุคนท่ีให้ค าแนะน าและคอยชว่ยเหลือดแูลกนัจนสารนิพนธ์นีส้ าเร็จได้ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคณุส านกังานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์ส าหรับทนุการศกึษาท่ีมอบ
ให้และเพ่ือท่ีข้าพเจ้าจะได้น าความรู้ท่ีได้จากการศกึษากลบัไปพฒันาส านกังานฯ ให้ดียิ่ง ๆขึน้ไป  

ขอบคุณเพ่ือน ๆ พนกังาน กองอสังหาริมทรัพย์ และกองช่าง ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ท่ีกรุณาอนเุคราะห์ข้อมลูและค าชีแ้นะการท างานให้สารนิพนธ์นีเ้สร็จสมบรูณ์ได้ดี 

ผู้จดัท าหวงัว่างานวิจัยนีจ้ะมอบประโยชน์ในการพฒันาไปสู่การใช้งานคอมพิวเตอร์ใน
การจดัเก็บและสืบค้นข้อมลูหรืองานคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวข้องกบังานด้านสถาปัตยกรรมตา่ง ๆ ตลอดจน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ สนใจ เพ่ือจะให้เกิดการพัฒนาทางด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมต่อไป คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากงานวิจัยนีข้อมอบแด่ผู้ มีพระคุณทุกท่าน ณ 
โอกาสนี ้
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