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ในการท างานในปั จ จุบัน นัน้ คอมพิ ว เตอร์ เ ข้ า มามี บ ทบาทเป็ นส่ว นประกอบใน
ขันตอนการท
้
างานหลาย ๆ ส่วน โดยเฉพาะการเข้ ามาช่วยในขันตอนการจั
้
ดเก็บและสืบค้ นข้ อมูล
นัน้ ถือได้ วา่ มีความสะดวกและช่วยลดขันตอนในการจั
้
ดเก็บและค้ นหาข้ อมูลได้ เป็ นอย่างดี
สาหรับสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย์ เป็ นหน่วยงานหนึ่งที่ประสบปั ญหา
ในการจัดเก็บและสืบค้ นข้ อมูล เนื่องจากเป็ นหน่วยงานที่มีฐานข้ อมูลอาคารเป็ นจานวนมาก และ
ขาดระบบจัดเก็บและสืบค้ นข้ อมูลที่เหมาะสมกับระบบงานที่เป็ นอยู่ ทาให้ เกิดปั ญหาความล่าช้ า
และเกิดความผิดพลาดขึน้ ในระหว่างการทางาน ดังนัน้ ทางผู้จัดทาจึงได้ ทาการศึกษาถึงปั ญหา
ต่างๆที่เกิดขึ ้นในการทางาน และนาเอาปั ญหาและข้ อมูลต่างๆ ที่ได้ มาทาการวิเคราะห์ถึงแนวทาง
และวิธีการแก้ ปัญ หา เช่นการเปลี่ ยนระบบการจัดเก็บแบบส่วนตัวมาเป็ นแบบส่วนกลาง และ
เปลี่ ย นวิ ธี ก ารจัด เก็ บ ข้ อ มูล จากการเก็ บ แบบกระดาษ (Hard Copy) มาเป็ นแบบเอกสาร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( E-Document) รวมถึ ง การพัฒ นาระบบจัด เก็ บ และสื บ ค้ น ข้ อ มู ล อาคารของ
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย์ขึ ้น ซึ่งจะพัฒนาโดยใช้ ภาษา C# และใช้ SQLite เป็ นตัว
เก็ บข้ อมูล โดยในโปรแกรมประกอบด้ วยระบบที่ ทาหน้ าที่ จัดเก็ บและสื บค้ นข้ อมูลอาคารของ
สานักงานฯที่สามารถรวบรวมข้ อมูลประเภทต่างๆในการทางานให้ สามารถจัดเก็บและสืบค้ นได้ ใน
ที่เดียวกัน และระบบที่ทาหน้ าที่ชว่ ยให้ การทางานมีความรวดเร็ วและถูกต้ องมากขึ ้นเช่น ระบบการ
ปรับปรุงพื ้นที่อาคารอัตโนมัติ ระบบนาทางเข้ าสูพ่ ื ้นที่อาคาร เป็ นต้ น
ซึ่งจากการศึกษาวิจยั ในโครงการนี ้ทาให้ พบถึง ระบบขันตอนการท
้
างานที่เหมาะสม
และได้ เ ครื่ อ งมื อ จัดเก็ บและสื บค้ น ข้ อมูลที่ ต รงกับความต้ องการของผู้ใช้ ง าน ทาให้ เ กิ ดความ
สะดวกรวดเร็วและลดความผิดพลาดในการทางาน ซึ่งทางสานักงานทรัพย์สินฯ จะได้ นาเอาข้ อมูล
และตัวโปรแกรมที่ได้ ทาในโครงการนี ้ไปพัฒนาต่อเป็ นโครงการจริงต่อไป
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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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กิตติกรรมประกาศ
การค้ นคว้ าอิสระฉบับนี ้สาเร็จได้ เป็ นอย่างดีผ้ วู ิจยั กราบขอบพระคุณท่านรองศาตราจารย์
ฐิ ติพฒ
ั น์ ประทานทรัพย์ อาจารย์ที่ปรึ กษาและควบคุมสารนิพนธ์ ซึ่งเป็ นผู้ให้ ทังความรู
้
้ คาแนะนา
ตลอดถึง แนวทางการแก้ ปัญ หาที่ ก่อให้ เกิ ดประโยชน์ ต่อ สารนิพ นธ์ ฉบับนี เ้ ป็ นอย่างมาก ขอกราบ
ขอบพระคุณอาจารย์ ธนะพันธ์ อินทรเกสร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรี ชญา มหัทธนทวี ที่ได้ ให้
ความอนุเคราะห์และสละเวลาในการให้ คาแนะนา ช่วยให้ คาปรึ กษาแก้ ไขข้ อบกพร่องต่างๆ ระหว่าง
การดาเนินการจัดทาสารนิพนธ์ฉบับนี ้ให้ มีความสมบูรณ์ครบถ้ วนมากยิ่ งขึ ้น ตลอดจนอาจารย์ทกุ ท่าน
ที่มิได้ เอ่ยนาม ที่ชว่ ยสอนวิชาความรู้ทงหมดให้
ั้
แก่ข้าพเจ้ า
ขอกราบขอบพระคุณพ่อ คุณแม่ คุณน้ า และทุกคนในครอบครัวที่คอยสนับสนุนและเป็ น
ก าลัง ใจให้ ม าโดยตลอด ขอบคุณ เพื่ อ นๆ พี่ ๆ น้ องๆคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
เกษตรศาสตร์ ทุกคนที่ให้ คาแนะนาและคอยช่วยเหลือดูแลกันจนสารนิพนธ์นี ้สาเร็จได้ ด้วยดี
ขอกราบขอบพระคุณสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สาหรับทุนการศึกษาที่มอบ
ให้ และเพื่อที่ข้าพเจ้ าจะได้ นาความรู้ที่ได้ จากการศึกษากลับไปพัฒนาสานักงานฯ ให้ ดียิ่ง ๆขึ ้นไป
ขอบคุณเพื่อน ๆ พนักงาน กองอสังหาริ มทรัพย์ และกองช่าง สานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ที่กรุณาอนุเคราะห์ข้อมูลและคาชี ้แนะการทางานให้ สารนิพนธ์นี ้เสร็จสมบูรณ์ได้ ดี
ผู้จดั ทาหวังว่างานวิจัยนี ้จะมอบประโยชน์ในการพัฒนาไปสู่การใช้ งานคอมพิวเตอร์ ใน
การจัดเก็บและสืบค้ นข้ อมูลหรื องานคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้ องกับงานด้ านสถาปั ตยกรรมต่าง ๆ ตลอดจน
เป็ นประโยชน์ ต่อ ผู้ส นใจ เพื่ อ จะให้ เ กิ ด การพัฒ นาทางด้ า นคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การออกแบบทาง
สถาปั ตยกรรมต่อไป คุณค่า และประโยชน์อันพึงมีจ ากงานวิจัยนี ข้ อมอบแด่ผ้ ูมี พระคุณทุกท่าน ณ
โอกาสนี ้
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