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ผูร้ ับเหมาก่อสร้างในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล.
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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจสถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั
รับเหมาก่อสร้างในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และเปรี ยบเทียบสถานภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในไทยกับผลการสารวจในต่างประเทศ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง
ประเภทอาคารและงานระบบต่างๆ ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยใช้ไอที บารอมิเตอร์ เป็ น
เครื่ องมือในการสารวจในการทาวิจยั ครั้งนี้
ผลการศึกษาพบว่า บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเกือบทั้งหมด
ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการทางานก่อสร้าง ส่ วนใหญ่ใช้แก้ไขแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD
นอกจากนี้ยงั ใช้ในงานด้านบัญชีและการจัดซื้ อ งานบริ หารทรัพยากรบุคคลและงานด้านสื่ อสาร และยัง
พบว่าบริ ษทั ฯ ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการสื่ อสารให้ดีข้ ึน
สาหรับการเปรี ยบเทียบผลสารวจบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลกับผล
สารวจของต่างประเทศ พบว่า ผลสารวจที่ได้มีความเหมือนกันในบางเรื่ อง เช่น การใช้ระบบปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์ และมีการอัพเกรดระบบให้ทนั สมัยขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่ วนโปรแกรม AutoCAD ยังคงเป็ น
โปรแกรมที่นิยมใช้ในทุกประเทศที่ทาการสารวจส่ วนผลสารวจการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง พบว่า
บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล มีการใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านประชาสัมพันธ์
น้อยกว่าประเทศจอร์ แดน นอกจากนี้ยงั พบว่า แต่ละประเทศมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ ง
เอกสารแลกเปลี่ยนระหว่างบริ ษทั กับบุคคลภายนอกแตกต่างประเภทกัน
ส่ วนการเปรี ยบเทียบข้อดีของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าแต่ละประเทศเห็นข้อดีของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในอันดับหนึ่ งแตกต่างกัน บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล นาไอทีมา
ใช้เพื่อช่วยพัฒนาการสื่ อสารให้ดีข้ ึน ส่ วนต่างประเทศใช้ช่วยพัฒนาคุณภาพของงาน ช่วยให้งานเสร็ จไวขึ้นและ
ใช้เวลาน้อยลง สาหรับปั ญหาส่ วนใหญ่ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑล ต้องการผูช้ านาญมากขึ้น แต่ประเทศแคนาดาและจอร์ แดน พบว่าต้องมีการอัพเกรดบ่อย
ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี การศึกษา 2554
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The purpose of the research was to survey on the constructors information technology (IT)
usage status in Bangkok and the perimeters and compared the result with other countries. The
researcher collected the data from the contractors, working in buildings and related building work
using IT Barometer as a tool. The research revealed that almost all contractors use computers in
construction related work. Most of them use AutoCAD software for editing construction drawings.
Additionally, the computers are used in accountancy and purchasing, human resources management
and communication works. The result evidently showed that the contractors gained the benefit from
using IT in project communication.
A comparison study showed a similar result in terms of the types and activities of IT usage
and problems, such as types of computer operation systems which were continually upgraded and
modernized. As for IT advantages, each country differently realized its first advantage. Some
used the IT as the tool for communication development; the other countries used to help finishing a
job quickly with less time spent. A crucial problem of using the IT found were the contractors needed
more experts while in some countries, Canada and Jordan, needed their IT to be frequently upgraded.
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาอย่างยิง่ จาก อาจารย์ ดร.นนท์ คุณค้าชู อาจารย์ที่
ปรึ กษาที่ได้ให้คาปรึ กษา แนะนาสิ่ งที่เป็ นประโยชน์แก่งานวิจยั พร้อมทั้งเสี ยสละเวลาตรวจตราและ
แก้ไขอย่างละเอียด จนทาให้งานวิจยั เสร็ จสมบูรณ์ได้ในที่สุด ขอขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ปณิ ตา วงศ์มหาดเล็ก ประธานกรรมการ และอาจารย์ ดร. องอาจ หุ ดากร กรรมการ เป็ นอย่างสู ง ที่ให้
คาแนะนาที่มีคุณค่าในงานวิจยั
ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่สันทยา โอฬารึ ก และคุณพี่เอื่องพรที่สนับสนุน ห่ วงใย
และคอยกระตุน้ สอบถามความก้าวหน้าในการทาวิจยั คอยดูแลช่วยเหลือทุกประการเต็ม
ความสามารถตลอดมา
ขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้แก่ผวู้ ิจยั ตลอดระยะเวลาการศึกษา รวมทั้งเป็ น
แรงผลักดันที่สาคัญและสนับสนุ นในการทาวิจยั ครั้งนี้ ขอบพระคุณ
ท่านผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปณิ ตา วงศ์มหาดเล็ก ให้โอกาสแก้ไขความพลั้งพลาด และ
อาจารย์ ดร.นนท์ คุณค้าชู ที่ดูแลงานวิจยั นี้ อย่างดีที่สุดจนถึงที่สุด จริ งๆ
ขอบคุณเพื่อนๆ ที่ได้คอยถามด้วยความห่ วงใยและให้คาแนะนาอันดี ช่วยให้งานวิจยั สาเร็ จ
ขอบพระคุณ คุณจุฬธิดา อภัยโรจน์ ที่คอยชี้นาสิ่ งดี คอยห่ วงใย ดูแลกันจากวันที่แนะนาให้สมัครเรี ยนจน
วันนี้ ขอบคุณมากที่สุดของที่สุดครับ ขอบคุณบอล เพื่อนสนิท ที่ช่วยเหลือด้วยน้ าใจจริ งอย่างเต็มกาลัง
ขอบพระคุณท่านมาลัยวัลย์ กุลทนันท์ กับความเมตตาที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในชีวิต คุณน้า
ดวงกมล และพี่กบที่ช่วยดูแลสุ ดตัว สุ ดหัวใจครับ
ขอบพระคุณคุณป้ าติ๋ง ดร.สุ ภาภรณ์ ศรี เรื องสกุล ที่เป็ นที่ปรึ กษาที่มากด้วยประสบการณ์และ
ความห่ วงใยอย่างมากมายตลอดครับ ขอบพระคุณคุณป้ าน้อยกับคุณลุงประสิ ทธ์ในความกรุ ณาครับ
สุ ดท้ายนี้ ขอขอบคุณผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือและสละเวลาตอบ
แบบสอบถามจนงานวิจยั นี้สาเร็ จไปได้ดว้ ยดี
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