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       This research aimed to investigate the process and use of Information Systems 
(IS) in architectural organizations. The study focused on the organization which had no 
more than 20 employees. Firstly, Data regarding working processes in each organization 
were collected and later, some individuals were interviewed. The informants in the study 
were Architectural firms’ managers and architects       The study found that small architectural organizations had similar procedures and 
processes. The size of organization affected how the information systems were used. 
Most IS chosen were based on the characteristics of each work steps and organization’s 
goals, in terms of efficiency and effectiveness. However, in some cases, needs for extra 
use of information systems were found for organizations that provided service more than 
the standard. The top two most usage IS in architectural organizations were by 
communicating via electronic mail (e-mail) which accounted for 24 percentage and via 
telephone which accounted for 20 percentage . 
     In addition, the study also found that the decision of choosing and using IS in each 
project were directly related to customer’ preference 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.ความเปนมาและความสําคญัของปญหา  
ปจจุบันระบบสารสนเทศมีการพัฒนาไปในรูปแบบตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของ

ผูใชงานมากข้ึน โดยระบบสารสนเทศมีสวนสําคัญท่ีเขามาเกี่ยวของกับการทํางานในปจจุบัน ของ
องคกรตางๆ และยังเปน ปจจัยเสริมท่ีชวยใหองคกรประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ผูใชงาน
สามารถเลือกใชระบบสารสนเทศเพ่ือ รองรับการใชงานดานตางๆ และเนื่องดวยระบบสารสนเทศ
ท่ีมีความหลากหลาย ทําใหผูใชงานมีทางเลือกท่ีจะนํามาปรับใชเพ่ือตอบสนองความตองการ และ
เหมาะสมตองานท่ีทํา หรือแมแตการเลือกระบบสารสนเทศใหเหมาะสมกับองคกร ดังจะเห็นได
จากองคกรขนาดใหญท่ีให ความสําคัญกับการเลือกใชระบบสารสนเทศ เพื่อชวยใหองคกรสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ระบบสารสนเทศเปนระบบท่ีชวยแกปญหาการจัดการขององคกร ซ่ึงถูกทาทายจาก
ส่ิงแวดลอม ดังนั้นการใชระบบสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนท่ีจะตองเขาใจองคกร การ
จัดการและเทคโนโลยี (Laudon & Laudon, 2001: n.pag) ในปจจุบันมีองคกรจํานวนไม นอยท่ี
มองขามความสําคัญในการเลือกใชระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม นั้นรวมไปถึงองคกรสถาปนิก 

 สําหรับองคกรสถาปนิกแลวนั้น ระบบสารสนเทศเปนสวนสําคัญสําหรับการทํางาน 
เนื่องจากเปนสวนท่ีสนับสนุนการทํางานในข้ันตอนตางๆ แตในปจจุบันยังไมมีการศึกษาท่ีแนชัดวา
ระบบใดบางท่ีมีความเหมาะสมตอองคกรสถาปนิก และจะชวยใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพได
อยางสูงสุด การเลือกใชระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรสถาปนิก จําเปนตอง
มีความสอดคลองกับลักษณะและประเภทของงานท่ีทํา แตในปจจุบันองคกรสถาปนิกสวนใหญ
ไมไดคํานึงถึงการเลือกระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับการทํางาน เหตุอันเนื่องมาจากปจจัยหลาย
ประการ เชน ขาดความรู ขาดงบประมาณ หรือขาดนโยบายในการพัฒนาระบบสารสนเทศใน
องคกรใหตรงตามวัตถุประสงคของการทํางาน สงผลใหระบบสารสนเทศท่ีใชอยู กลายเปนปญหา 
ท่ีอาจทําใหเกิดความลาชาในการทํางาน และเกิดความขัดแยงภายในองคกรได ระบบสารสนเทศท่ี
ไมมีประสิทธิภาพอาจสงผลระยะยาวตอการทํางานขององคกร  
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นอกจากนั้นองคกรสถาปนิกจะตองมีการตรวจสอบและหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดจาก
ระบบสารสนเทศท่ีใชงานอยูปจจุบัน เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขอยางเปนประจํา ซ่ึงเปนการพัฒนา
ระบบและเปนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ ในระบบสารสนเทศขององคกร 

ดวยเหตุท่ีระบบสารสนเทศสามารถสงผลตอการทํางานในองคกรได ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาและวิเคราะหระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการทํางานในองคกรสถาปนิก เนื่องจากเปน
องคกรธุรกิจท่ีทํางานดานการออกแบบสถาปตยกรรมเปนงานหลัก วิธีการปฏิบัติงานมีลักษณะท่ี 
แตกตางจากบริษัทธุรกิจท่ัวไปท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว (วิญู วานิชศิริโรจน, 2540: ไมปรากฎเลข
หนา) เพื่อประโยชนในดานการนําไปปรับใชใหตรงตามวัตถุประสงคของการใชงานไดอยาง
เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกท้ังยังสามารถใชเพ่ือพัฒนาการทํางานขององคกรไดอีก
ดวย 

 
2. ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา  
 2.1 เพื่อศึกษาการใชระบบสารสนเทศในองคกรสถาปนิกในปจจุบัน 
 2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเลือกใชระบบสารสนเทศในองคกรสถาปนิกท่ีมีขนาด
เดียวกัน 
   
3.ขอบเขตของการศึกษา  
 3.1 ศึกษาของระบบสารสนเทศท่ีใชในองคกรสถาปนิก โดยใหความสนใจกับองคกรขนาด
เล็ก ในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น 
 3.2 ศึกษาเฉพาะระบบสารสนเทศในข้ันตอนการทํางานขององคกรสถาปนิก 

 
4.ขั้นตอนของการศึกษา  

4.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศท่ัวไปและท่ีมีการใชงานใน
องคกรสถาปนิก 

4.1.1 หนังสือและตําราวิชาการท่ีเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศในองคกร 
4.1.2 งานวิจยั / บทความทางวิชาการ 

 4.2 ศึกษาการใชระบบสารสนเทศในองคกรสถาปนิกโดยศึกษาจากกรณีศึกษา 
ศึกษาจากกรณศึีกษา ไดแก บริษัทสถาปนิกโดยทําการสัมภาษณเจาขององคกร

สถาปนิก โดยจะมีการคัดเลือกองคกรสถาปนิกเพื่อทําการสัมภาษณ 
4.3 เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะห 
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  4.3.1 เก็บขอมูลของกลุมตัวอยางในการใชระบบสารสนเทศในองคกรสถาปนิก 
  4.3.2 จัดเรียงขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะห 
  4.3.3 วิเคราะหและสรุปผลการศึกษา 
 
 5.วิธีการศึกษา 
 สําหรับวิธีท่ีใชในการทําการศึกษา มี ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และบทความทางวิชาการที่เกี่ยวขององคกรและการใช
ระบบสารสนเทศ 

1.1 ศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับองคกรท่ัวไป คําจํากัดความ ขนาดขององคกรและประเภท
ขององคกร รวมถึงศึกษารูปแบบการทํางานองคกรสถาปนิกและความเปนเฉพาะตัว โดยเร่ิม
ตั้งแตลักษณะเฉพาะขององคกรข้ันตอนในการทํางาน  

 1.2 ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับความหมายของระบบสารสนเทศ คํานิยาม ตลอดจน
องคประกอบและประเภทของระบบสารสนเทศท่ัวไปที่มีการใชงานในองคกร 

1.3 ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนท่ีเกี่ยวกับการใชระบบสารสนเทศในองคกรสถาปนิกในรูปแบบ
ตางๆ เนนท่ีตัวระบบที่ใชงานในปจจุบัน โดยศึกษาจากงานวิจัย และเอกสารทางวิชาการ รวมถึงส่ือ
ทางอิเล็กทรอนิคส 

ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษารูปแบบของระบบสารสนเทศในองคกรสถาปนิกท่ีใชงานจริง  
2.1 ออกแบบสัมภาษณ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศขององคกรสถาปนิกในปจจุบัน เพื่อ

ศึกษาถึงปจจัยและแนวความคิดในการเลือกใชระบบ ปญหาท่ีเกิดจาระบบสารสนเทศท่ีมีการใชใน
องคกรสถาปนิกตัวอยาง โดยการสัมภาษณจะมีการกําหนดคําถามไวแลว (Structure Interview) 

2.2 ทําการต้ังเกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) มีหลักเกณฑในการพิจารณาคือ กลุมตัวอยางตองเปนองคกรสถาปนิก ท่ีมี
การดําเนินงานทางดานออกแบบสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมภายในหรือภูมิสถาปตยกรรม ที่มี
พนักงานในองคกรไมเกิน 20 คน และท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานครโดยการสงจดหมายเพื่อขอทํา
การสัมภาษณ 

2.3 สัมภาษณองคกรสถาปนิกกลุมตัวอยาง 
2.4 เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณองคกรสถาปนิกกลุมตัวอยาง โดยทําการสัมภาษณ 

สถาปนิก ผูบริหาร หรือผูท่ีมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับระบบสารสนเทศในองคกร หรือมีอํานาจใน
การตัดสินใจเลือกใชระบบ 

2.5 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากกรณีศึกษา 
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2.6 นํามาวิเคราะหหาระบบสารสนเทศที่ มีการใชงานในองคกรสถาปนิก  รวมถึง
เปรียบเทียบการใชระบบสารสนเทศในองคกรสถาปนิกท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน 

2.7 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
2.8 นําเสนอขอมูลการวิเคราะห 
 

6.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 ผลท่ีไดจากการวิเคราะหจะทําใหทราบวาในองคกรสถาปนิกขนาดเล็กมีการใชระบบ
สารสนเทศอะไรบาง ทําใหสามารถนํามาปรับใชกับการเลือกใชระบบสารสนเทศในองคกร
สถาปนิกไดอยางเหมาะสม 
 7.2 สามารถนําขอมูลและวิธีการศึกษาไปประยุกต ในการศึกษาการใชระบบสารสนเทศ
สําหรับองคกรสถาปนิกขนาดตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการจัดการระบบสารสนเทศขององคตอไป
ในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
นิยามศัพท 
 ระบบสารสนเทศ หมายถึง การนําขอมูลเขาสูระบบ (Input) การประมวลผล (Processing) 
การนําเสนอผลลัพธ (Output) และระบบของการจัดเก็บ โดยอาศัยบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการดําเนินการ เพื่อใหไดมาซ่ึงสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับงาน เพื่อชวยในการดําเนินงานของ
องคกร  
 องคกรสถาปนิก หมายถึง  องคกรเอกชนและบริษัทสถาปนิก ท่ีดําเนินงานดานออกแบบ
สถาปตยกรรม มีรูปแบบการทํางานเปนลักษณะของโครงการและมีพนักงานในองคกรไมเกิน 20 
คน 
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บทท่ี 2 
 

ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  

ในบทนี้จะเปนการนําเสนอการศึกษาทฤษฎีและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการใช
ระบบสารสนเทศในองคกร โดยประเด็นและเนื้อหาท่ีมีความสําคัญไดแก 1)องคกร 2)ระบบ
สารสนเทศ และ 3) การส่ือสาร 

 
1. องคกร  
 1.1 ความหมายขององคกร 
 มีบุคคลใหความหมายของคําวา องคกร (Organization) ไวหลากหลาย เชน 
ราชบัณฑิตยสถานไดกลาววา องคกร หมายถึง การจัดระเบียบเปนกระบวนการท่ีจําแนกความ
แตกตางของสวนหนึ่งโดยใหแตละสวนท้ังหมดนัน้ทําหนาท่ีประสานกัน (ราชบัณฑติยสถาน, 
2540: 249) สวน อรุณ รักธรรม กลาววา องคกร หมายถึง  การท่ีบุคคลมารวมตัวกันต้ังแต 2 คนข้ึน
ไป โดยมีวัตถุประสงคขององคกรและเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติของบุคคล การมารวมตัวกัน
จําเปนตองมีหลักในการดําเนินการอยูหลายประการ เชน การแบงความรับผิดชอบหนาท่ีตางๆ โดย
การรวมตัวเปนองคกรน้ันมีลักษณะท่ีเปนทางการ (อรุณ รักธรรม, 2547 : 55) ในขณะท่ี ประยูร ศรี
ประสาธน ไดสรุปวา องคกรคือ กลุมคนท่ีรวมตัวกันเพื่อดําเนินการในกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงให
สําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ในการรวมตัวดังกลาวจะตองมีการจัดระเบียบการติดตอ การ
แบงงานกนัทําและตองมีการประสานประโยชนของบุคคลดวย (ประยูร ศรีประสาธน, 2547: 62) 

จากความหมายขางตนสามารถสรุปไดวา  องคกร หมายถึง การที่บุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป 
มารวมตัวกันทํางานภายใตโครงสรางและการประสานงานท่ีกําหนด เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย
รวมกัน     
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1.2 องคประกอบขององคกร  
 การรวมตัวกันขององคประกอบตางๆเพ่ือใหเกิดเปนองคกร นับวาเปนส่ิงสําคัญโดย
องคประกอบแตละสวนจะชวยใหองคกรมีแนวทาง ระเบียบแบบแผนท่ีชัดเจนในการดําเนินงาน 
รวมท้ังยังชวยใหองคกรมีความชัดเจนและเปนรูปเปนรางมากย่ิงข้ึน มีผูแบงองคประกอบของ
องคกรออกเปน 4  สวนดวยกันดังนี้ (สมชัย  ศรีสุทธิยากร, 2527: 3-4) 
        1.วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมาย ในการกอตั้งองคกรข้ึนมา เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติ
กิจกรรม 
 2.โครงสรางองคกร จะตองมีการจัดแบงหนวยงานภายใน โดยอาศัยหลักการกําหนดอํานาจ
หนาท่ี การแบงงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะอยาง และการบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน อันจะ
เปนหนทางนําไปสูความรวมมือประสานงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 
           3.กระบวนการปฏิบัติงาน หมายถึง แบบอยางหรือวิธีปฏิบัติกิจกรรมหรืองานท่ีกําหนดข้ึน
ไวอยางมีแบบแผน เพื่อใหทุกคนในองคกรใชเปนหลักในการปฏิบัติงาน 
          4.บุคคล องคกรตองประกอบดวยกลุมบุคคลท่ีเปนสมาชิก โดยกําหนดหนาท่ีตามภารกิจท่ี
ไดรับมอบหมาย ภายใตโครงสรางท่ีจัดตามกระบวนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค 

 
 1.3 องคกรสถาปนิก 
 บริษัท สถาปนิกเปนองคกรธุรกิจท่ีทํางานดานการออกแบบสถาปตยกรรมเปนงานหลัก 
วิธีการปฏิบัติงานมีลักษณะท่ีแตกตางจากบริษัทธุรกิจท่ัวไปหลายประการ ซ่ึงบริษัทสถาปนิกจะ
ทํางานโดยเนนขอมูลลักษณะเปนโครงการท่ีมีระยะเวลาในการทํางานเกินกวาหนึ่งปข้ึนไปและ 
งานเอกสารของบริษัทสถาปนิก สวนใหญอยูในรูปแบบของแบบกอสรางทางสถาปตยกรรม 
องคกรสถาปนิกเปนองคกรธุรกิจอีกประเภทหนึ่งท่ีตองอาศัยขอมูลจํานวนมาก ท้ังคุณภาพและ
ปริมาณ โดยรูปแบบของขอมูลสวนใหญมีลักษณะเปนกราฟฟค ทําใหมีความแตกตางไปจากจาก
องคกรธุรกิจประเภทอื่นๆ (วิญู วานิชศิริโรจน , 2540: ไมปรากฎเลขหนา) 
 
  1.3.1 การจัดการโครงสรางองคกรสถาปนิก 
  การจัดการโครงสรางองคกรภายในองคกรสถาปนิกสามารถแบงออกเปน 2 สวน
คือ การจัดการโครงสรางองคกรดานการบริหาร และการจัดการโครงสรางดานการออกแบบ 
(สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ, 2547: ไมปรากฏเลขหนา) 
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   1.3.2.1 การจัดการโครงสรางองคกรดานการบริหาร การจัดสํานักงาน
ขนาดเล็กและขนาดกลางสวนใหญใชระบบกลุมผูถือหุนหลัก ซ่ึงผูถือหุนสวนใหญเปนผูรวมกอต้ัง
สํานักงานและทําหนาท่ีเปนผูบริหารระดับสูงในสํานักงาน ผูบริหารสํานักงานสถาปนิกสวนใหญ มี
นโยบายท่ีจะแบงหุนใหแกพนักงานในอนาคต แตท้ังนี้ ข้ึนอยูกับระยะเวลาในการดําเนินงาน
สํานักงาน วัยวุฒิของผูบริหาร รวมทั้งความพรอมของบุคลากรที่จะเขารวมเปนผูบริหาร นอกจากนี้
สํานักงานขนาดกลางและขนาดใหญยังมีการใชระบบการบริหารรูปแบบบริษัทในเครือดวย ซ่ึงมี
การแยกระบบบัญชีกันอยางชัดเจน ผูบริหารใหเหตุผลท่ีคลายคลึงกันวา เนื่องจากตองการใหการ
ทํางานท่ีครบวงจร เพื่อใหบริการลูกคาไดอยางเต็มรูปแบบ สามารถสนับสนุนการเงินซ่ึงกันและกัน
ได การทํางานมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน ดังนั้นการท่ีผูบริหารจะเลือกระบบใดระบบหนึ่งข้ึนอยู
กับนโยบายของสํานักงาน ทัศนคติสวนตัว ประสบการณและความพรอมของบุคลากร 
   1.3.2.2 การจัดองคกรดานการออกแบบ การที่จะจัดระบบโครงสรางตางๆ 
ในองคกรหรือสํานักงานเพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับขนาดของสํานักงานนั้น มีปจจัย
หลากหลายอยางท่ีเปนตัวกําหนดหรือสงเสริมใหเกิดความเหมาะสมและเปนตัวกําหนดรูปแบบ
ระบบโครงสรางตางๆ ภายในองคกรและสํานักงาน ระบบโครงสรางของสํานักงานสถาปนิก
สามารถสรุปรูปแบบได 7 ระบบดังนี้ 

 
รูปแบบท่ี 1 ระบบพนักงานช่ัวคราว (Outsource) เหมาะสําหรับผูบริหารหรือองคกรท่ีมี

ขนาดเล็ก มีเงินทุนสํารองนอย เนื่องดวยระบบนี้มีความเส่ียงตํ่า รูคาใชจายท่ีแนนอนตอโครงการ
และสามารถควบคุมคาใชจายแตละโครงการไดงาย 

 
 รูปแบบท่ี 2 ระบบสตูดิโอ สามารถแบงแยกยอยออกดังนี้ 

1.ระบบสตูดิโอเด่ียว เหมาะสําหรับสํานักงานท่ีมีพนักงานประมาณ 15- 20 คน เปนสตูดิโอ
ขนาดเล็ก อาจมีการแบงเปน 1-3 ทีม ตามขนาดและจํานวนโครงการท่ีเขามารับผิดชอบใน
กระบวนการออกแบบต้ังแตตนจนจบโครงการ การจัดการองคกรแบบน้ีเนนความคิดสรางสรรค 
และความเช่ียวชาญเฉพาะดานเปนหลัก สถาปนิกมีหนาท่ีออกแบบและเขียนแบบ  

2.ระบบหลายสตูดิโอ เหมาะสําหรับสํานักงานสถาปนิกท่ีมีบุคลากรจํานวนมาก เปนระบบ
ท่ีมีทีมรับผิดชอบงานแตละโครงการไป แตละทีมจะมีสถาปนิก พนักงานเขียนแบบ รวมถึงผู
ประมาณราคา การทํางานในระบบนี้มีความตอเนื่องต้ังแตเร่ิมโครงการ จนจบโครงการ บุคลากรใน
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ทีมจะรวมกันทํางาน รับรูถึงแนวความคิดและสถานการณ ตลอดจนการแกปญหาตางๆรวมกัน 
สามารถประสานงานตอกันได หรือทํางานแทนกันไดหากเกิดกรณีท่ีมีความจําเปน 

 
 รูปแบบท่ี 3 ระบบผสม (Hybrid) มี 2 ระบบ 
1.ระบบผสมแบบ A เปนระบบสตูดิโอขนาดเล็ก มีพนักงานประจําเปนตัวหลักของ

สํานักงาน ทําหนาท่ีออกแบบพัฒนาแบบและทํารายละเอียดการกอสราง โดยระบบน้ีพยายาม
ผลักดันพนักงานประจําข้ึนเปนสถาปนิกอาวุโส และหากมีงานโครงการปริมาณมาก จะใชการจาง
สถาปนิกช่ัวคราวเขามาทํางานลวงเวลา สวนงานเขียนแบบน้ันจะจายงานออกนอกสํานักงาน
ท้ังหมด ทําใหองคกรมีความยืดหยุนสูง สามารถปรับลด-เพิ่มพนักงานตามปริมาณงานท่ีเขามา โดย
จะมีพนักงานหลักประจําสํานักงานจํานวนจํากัด คาใชจายประจําจึงนอย สามารถควบคุมคาใชจาย
ได 

2.ระบบผสมแบบ B ระบบนี้ในสวนออกแบบจะมีการจัดต้ังทีมงานใหมเม่ือมีโครงการใหม
เขามา ตามประเภทและขนาดของโครงการ ในสํานักงานมีพนักงานประมาณ 25-30 คน มีสถาปนิก
ประมาณ 10 คน ตางจากระบบสตูดิโอ คือ มีการแยกแผนกเขียนแบบออกอยางชัดเจน มีพนักงาน
ประมาณ 6-8 คน เนื่องจากงานท่ีเขามาสวนใหญเปนโครงการขนาดใหญและมีความซับซอน หากมี
งานโครงการเขามามาก จะมีการแบงงานเขียนแบบโดยใชพนักงานเขียนแบบช่ัวคราวในโครงการ
ขนาดเล็ก เชน บานพักอาศัย เปนตน  

 
รูปแบบท่ี 4 ระบบทีมงานโครงการ เหมาะสําหรับสํานักงานท่ีมีพนักงานจํานวนมาก เม่ือมี

โครงการใหมเขามา ผูบริหารจะจัดต้ังทีมข้ึนมารับผิดชอบในสวนของงานออกแบบ ตามขนาดและ
ประเภทของโครงการ จากน้ันจะสงตองานออกแบบใหแผนกเขียนแบบ และแผนกนําเสนองาน
ออกแบบ ซ่ึงควบคุมผลงานโดยหัวหนาแผนกแตละแผนก มีฝายออกแบบควบคุมท้ังโครงการอีกที 
ในหนึ่งทีมงานประกอบดวย สถาปนิกโครงการ สถาปนิกและสถาปนิกฝกหัด พนักงานทุกคนจะได
ทํางานอาคารทุกประเภท มีประสบการณหลากหลาย สามารถรวมทีมทํางานเปนทีมใหญได  

 รูปแบบท่ี 5 ระบบเมตริกซ ประกอบดวยกลุมงานตางๆ 4 กลุมไดแก 1) กลุม Design 
Proposal ทําหนาท่ีจัดทําความเปนไปไดของโครงการ เขียนเสนองานโครงการ 2) กลุม Design 
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Development ทําหนาท่ีออกแบบวางแนวความคิด ออกแบบรางข้ันตนจนถึงข้ันสุดทาย 3) กลุม 
Document ทําหนาท่ีเขียนแบบงานกอสราง แบบขออนุญาตกอสรางตางๆ และ 4) กลุม 
Management ทําหนาท่ีบริหารจัดการโครงการทั้งในงานออกแบบและงานกอสราง เม่ือโครงการ
ใหมเกิดข้ึนจะมีการคัดเลือกผูอํานวยการโครงการรับผิดชอบโครงการ จากพนักงานอาวุโสกลุมใดก็
ได ไมจําเปนตองเปนสถาปนิก ผูอํานวยการโครงการเปนผูจัดหาทีมงานรับผิดชอบโครงการ โดย
คัดเลือกจากลุมตางๆ ตามความเหมาะสม และเปนผูดูแลโครงการตั้งแตเร่ิมจนส้ินสุดโครงการ
ตั้งแตการออกไปติดตอลูกคา การคิดคาบริการ ควบคุมคุณภาพ เวลาและคาใชจาย ตามงาน
ออกแบบ เรียกเก็บเงินลูกคาและปดโครงการ  
 
 รูปแบบท่ี 6 ระบบผูจัดการโครงการ เปนการจัดการโครงสรางองคกรแยกแผนก เพิ่ม
ตําแหนงผูจัดการโครงการทําหนาท่ีในการควบคุมดูแลตลอดโครงการ ตั้งแตการติดตอลูกคา 
ประสานงานโครงการ ติดตามงานในแผนกตางๆ และดูแลงานดานเอกสารโครงการ การเรียกเก็บ
เงินเพื่อใหงานสามารดําเนินไปไดอยางรวดเร็ว ผูจัดการหน่ึงคนสามารถรับผิดชอบไดหลาย
โครงการ ข้ึนอยูกับความสามารถและประสบการณในการทํางาน การจัดระบบนี้จะมีผูรับผิดชอบ
โครงการตั้งแตเร่ิมจนจบโครงการ และสามารถติดตามปญหาไดอยางใกลชิด ลูกคาจึงสามารถ
ติดตองานไดสะดวก แตตัวผูจัดการโครงการตองเปนผูท่ีมีความสามารถสูง มิเชนนั้นจะเกิดปญหา
ในการประสานงานและดําเนินการงานลาชา 
 
 รูปแบบท่ี 7 ระบบบริษัทในเครือ เปนระบบท่ีมีการจัดต้ังบริษัทใหมีการบริการท่ีครอบคลุม 
สวนใหญประกอบดวยบริษทัดานสถาปตยกรรม ตกแตงภายในและบริหารงานกอสราง ซ่ึงมีกลุม
ผูบริหารเปนกลุมเดียวกัน โดยแบงแยกระบบบัญชีและการเงินอยางชัดเจน แตอาจอยูในสํานักงาน
เดียวกันและใชสวนกลางรวมกันได มีระบบการทํางานท่ีครบวงจรสามารถทํางานไดสะดวก สงตอ
งานไดรวดเร็ว แกปญหาไดทันที สามารถใชพนักงานรวมกันหรือยมืตัวพนกังานระหวางบริษัทใน
เครือได ผูบริหารมีความรับผิดชอบสูง เนื่องจากตองรับผิดชอบงานหลายสวน (ดูภาพประกอบท่ี 
ภาคผนวก ข) 
 

1.3.2 ลักษณะการทํางานขององคกรสถาปนิก 
  บริษัทสถาปนิก มีลักษณะในการทํางานแตกตางจากองคกรอ่ืนๆ เนื่องดวยงานท่ี
ทําเปนลักษณะของแบบทางสถาปตยกรรม และกอสราง จึงทําใหการทํางานมีลักษณะเปนข้ันตอน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 
 

อยางชัดเจน ไดมีการกําหนดขอบเขตการทํางานขององคกรสถาปนิกข้ึน เพื่อใหถือเปนมาตรฐานใน
การทํางานในองคกรตางๆ  ขอบเขตของงานบริการสามารถแบงไดเปน 4 ประเภท ดังนี้ 
(สภาสถาปนิก, 2546: 4-10) 

 
1.งานบริการหลักขั้นมูลฐาน (Basic Core Service) 

 งานบริการหลักข้ันมูลฐาน  คือ  งานออกแบบ  ซ่ึงเปนหนึ่งในชนิดงานในวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม ตามท่ีระบุไวในกฎกระทรวง วาดวยชนิดและลักษณะงานในวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม  
 งานออกแบบ หมายถึง การกําหนดรูปแบบการวางผังของโครงการ และ/หรือ การกําหนด
รูปแบบองคประกอบงานในสาขาสถาปตยกรรมหลักท่ีใชในการกอสราง รวมทั้งการศึกษา การ
วางแผน การกําหนดขอบเขต ความสัมพันธและการพิจารณารูปแบบงานในสาขาสถาปตยกรรม
หลัก เพื่อการกอสรางหรือท่ีเกี่ยวของกับการกอสราง 
 ในกรณีท่ัวไป ขอบเขตงานบริการหลักข้ันมูลฐานน้ีครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับงานออกแบบ
และบริการท่ีใชในการกอสรางหรือเกี่ยวของกับการกอสรางอาคาร รวมถึงบริการตามท่ีกําหนดโดย
ขอกฎหมายเกี่ยวกับการกอสราง ขอบเขตงานบริการหลักข้ันมูลฐานประกอบดวย 

 งานบริการชวงกอนการออกแบบ (Predesign Stage Service) 
งานบริการชวงกอนการออกแบบมีหลากหลาย แตกตางกันในรายละเอียด โดยข้ึนอยู

กับประเภทของงาน และความตองการของเจาของงานในขอบเขตของงานบริการหลักข้ันมูลฐาน 
งานชวงนี้เปนกระบวนการเพื่อสรางความเขาใจรวมกันของทุกฝายท่ีเกี่ยวของเพ่ือนําไปใชเปนแนว
ทางการออกแบบ ซ่ึงประกอบไปดวยเนื้อหาพื้นฐานดังนี้ 

- ตัวโครงการ : วัตถุประสงค เง่ือนไข เวลา งบประมาณ ความตองการตางๆและ  
พื้นที่ใชสอย เจาของงานเปนผูจัดเตรียมขอมูลท้ังหมด 
- พื้นที่/ท่ีตั้ง : ขอบเขตท่ีดิน ลักษณะทางกายภาพ และคุณสมบัติของดิน เจาของงาน
เปนผูจัดเตรียมขอมูล 
- ขอกฎหมาย : กฎหมายเบ้ืองตนท่ีเกี่ยวของดานตางๆไดแก ผังเมือง อาคาร การ
กอสราง ท่ีดิน ส่ิงแวดลอม สถาปนิกเปนผูนําเสนอเพ่ือพิจารณารวมกัน 
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 การออกแบบราง (Schematic Design Service / Preliminary Design) 
เปนข้ันตอนแรกของชวงการออกแบบ เพ่ือหาขอสรุปลักษณะสถาปตยกรรมเบื้องตน 

โดยการนําขอสรุปจากงานชวงกอนการออกแบบ (Predesign Stage) มาเปนแนวทางการวาง
แนวความคิดหลักของงานออกแบบสถาปตยกรรม (Architectural Design Concept) และพัฒนาข้ึน
เปนแบบรางซ่ึงแสดงใหเห็นลักษณะ  สัดสวน ขนาด ความสัมพันธขององคประกอบทาง
สถาปตยกรรม และวัสดุโดยสังเขป รวมไปถึงคากอสรางเบ้ืองตน แลวนําเสนอตอเจาของงาน ท้ังนี้
อาจมีการแกไขปรับปรุง จนกระท่ังไดขอสรุปเปนแบบรางข้ันสุดทาย 

 การพัฒนางานออกแบบ (Design Development Service) 
เปนกระบวนการพัฒนางานออกแบบท้ังทางสถาปตยกรรม โครงสราง และงานระบบ 

ซ่ึงอาจมีการปรับเปล่ียนงานออกแบบใหสอดคลองกับขอมูล และ/หรือ ความตองการท่ีเปล่ียนไป
เพ่ือนําเสนอตอเจาของงาน จนกระท่ังไดขอสรุปเปนแบบพัฒนาสุดทาย ประกอบกับการประมาณ
ราคาคากอสรางในข้ันตอนนี้ 

กรณีท่ีงานไมมีความซับซอนมากนัก ข้ันตอนการพัฒนางานออกแบบนี้อาจผนวกอยูกับ
ข้ันตอนการออกแบบราง 

 การจัดทําแบบและเอกสารสําหรับการขออนุญาต (Construction Permit 
Documentation Service) 
เปนกระบวนการจัดทําแบบกอสรางสําหรับงานโครงการท่ีมีชนิดและขนาดภายใต

ขอกําหนดของกฎหมายหรือขอกําหนดขององคกรทองถ่ิน ใหเจาของโครงการทําการยื่นแบบ 
และเอกสารขออนุญาตปลูกสรางอาคารกอนดําเนินการปลูกสรางจริง โดยมีรายละเอียดของแบบ 
และเอกสารตามท่ีกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ขอกําหนดของทองถ่ิน และองคกรท่ีเกี่ยวของกําหนด
ไวเพื่อการขออนุญาตปลูกสราง ซ่ึงสถาปนิกจะตองศึกษาและปฏิบัติตามขอกําหนดของการขอ
อนุญาตโดยเครงครัด 

 การจัดทําแบบและเอกสารสําหรับการกอสราง (Construction Documentation Service) 
กระบวนการสุดทายของชวงการออกแบบ เปนการจัดทําแบบกอสราง และรายการ

ประกอบแบบกอสราง (Construction Specification) ของงานทุกสาขาท่ีเกี่ยวของตามความ
รับผิดชอบหลังจากการจัดทําแบบ และเอกสารเพ่ือการขออนุญาตปลูกสรางโดยมีขอมูลและ
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รายละเอียดเพิ่มเติมใหเพียงพอสําหรับการกอสรางท่ีมีคุณภาพดี ไดมาตรฐาน และเหมาะสมกับ
ประเภทของงานนั้นๆแบบและเอกสารสําหรับการกอสรางนี้ ตองสามารถส่ือสารกับบุคคลฝาย
ตางๆไดขอมูลครบถวนและมีประสิทธิภาพ กรณีท่ีเปนงานกอสรางในประเทศไทย ใหใชภาษาไทย
เปนภาษาหลักของแบบกอสรางและในรายการประกอบแบบกอสราง 

 การบริการชวงการคัดเลือกผูรับเหมา (Tender Stage Service) 
เปนการใหคําปรึกษาดานเอกสาร ขอมูล และรายละเอียดท่ีจําเปนใหแกเจาของงาน

เพื่อนําไปประกอบการประมูล หรือการคัดเลือกผูกอสรางท่ีเหมาะสม 
 การบริการชวงการกอสราง 

เปนการดูแลการกอสรางใหตรงตามวัตถุประสงคและรายละเอียดของแบบ และ
รายการประกอบแบบกอสราง ซ่ึงถือเปนความรับผิดชอบของสถาปนิกผูออกแบบ อันประกอบดวย 

- การตรวจเยี่ยมสถานท่ีกอสรางเปนคร้ังคราว เพื่อตรวจดูการกอสรางท่ัวไป และ
ความกาวหนาของงาน 
- การใหขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีจําเปน ท่ีสืบเนื่องจากขอมูลในแบบและ
รายการประกอบแบบกอสราง หรือท่ีสืบเนื่องจากปญหาระหวางกอสราง 
- การอนุมัติวัสดุและรายการกอสรางท่ีจําเปน ซ่ึงอาจมีผลตอความงามของงาน
ออกแบบ หรือท่ีเกี่ยวของกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในการกอสราง 
อนึ่ง หากเนื้อหาสวนใดของงาน เขาขายงานบริการประเภทอ่ืน ควรแยกงานบริการ

สวนนั้นออก ท้ังในขอบเขตความรับผิดชอบและคาบริการวิชาชีพใหเปนสัดสวนตางหาก เพ่ิมเติม
นอกเหนือจากงานบริการหลักข้ันมูลฐาน 
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2.งานบริการหลักอ่ืนๆ (Other Core Service) 
 งานบริการหลักอ่ืนๆ คือ ประเภทงานที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยชนิดและลักษณะ
งานในวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมอันนอกเหนือไปจากงานออกแบบขอบเขตความรับผิดชอบ
และคาวิชาชีพงานบริการหลักอ่ืนๆ นั้น แยกเปนสัดสวนตางหากจากงานบริการประเภทอ่ืน 
 งานท่ีอยูในขายงานบริการหลักอ่ืนๆ ไดแก 

 งานอํานวยงานกอสราง หมายความวา การบริหารจัดการ หรือการควบคุมเกี่ยวกับ
งานกอสราง การซอมแซม การดัดแปลง การร้ือถอน หรือการเคล่ือนยาย งานในแตละสาขา
สถาปตยกรรม ใหเปนไปตามรูปแบบและรายการในแตละสาขาสถาปตยกรรม 

 งานตรวจสอบ หมายความวา การตรวจและวินิจฉัยแบบ เอกสารกอสรางและงาน
สถาปตยกรรมแตละสาขา และใหหมายรวมถึง การสํารวจ การคนควา การวิเคราะห การทดสอบ 
การติดตามประเมินราคา รวมท้ังการหาขอมูลและสถิติตางๆ เพื่อใชในการตรวจวินิจฉัย และการ
ตรวจสอบตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

 การวางโครงการและการวางผัง หมายความวา การศึกษาจัดทํารายละเอียด
โครงการ หรือกําหนดรูปแบบแผนผังของโครงการในงานสถาปตยกรรมแตละสาขา 

 งานใหคําปรึกษา หมายความวา การใหขอแนะนํา หรือคําปรึกษาเกี่ยวกับงาน
ออกแบบ งานอํานวยการกอสราง งานตรวจสอบ งานวางโครงการและงานวางผังในแตละสาขา
สถาปตยกรรม 

 งานรับรองผลแหงวิชาชีพ หมายความวา งานตรวจสอบและรับรองผลแหงการ
ประกอบวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพ หรือ งานในแตละสาขาสถาปตยกรรม 
 
3.งานบริการเสริม (Additional Services) 
 งานบริการเสริม คือ งานที่สถาปนิกท่ัวไปสามารถใหบริการได เม่ือไดรับการรองขอเปน
กรณีเพิ่มเติม ขอบเขตความรับผิดชอบและคาวิชาชีพงานบริการเสริมนี้แยกเปนสัดสวนตางหากจาก
ขอบเขตงานบริการประเภทอ่ืน 
 งานบริการเสริมนั้นมีความหลากหลาย และประเภทของงานอาจปรับเปล่ียนเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลง ตามสภาวการณของวิชาชีพที่เปล่ียนแปลงไป ปจจุบันงานท่ีอยูในขายงานบริการเสริมไดแก 
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 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Studies) 
 การศึกษางบประมาณโครงการ (Project Budgeting) 
 การจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือการออกแบบ (Programming) 
 การจัดทําขอกําหนดโครงการ (Preparation  Terms of  Reference) 
 การวิเคราะหและคัดเลือกที่ตั้งโครงการ (Site Analysis and Selection) 
 การประสานงานกับหนวยงานหรือฝายตางๆ (Interdisciplinary Coordination) 
 การวางผังโครงการ (Site Development Planning) 
 การวางผังพื้นท่ีภายในอาคารเพื่อการเชาหรือขายโครงการ (Tenancy Layout) 
 การจัดทําแบบทัศนียภาพ  แผนภูมิ  หรือหุนจําลอง  สําหรับประกอบการ

ประชาสัมพันธ หรือการขายโครงการ (Presentation for Sale & Advertisement Materials) 
 การดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ (Building Permit 

Application) 
 การสํารวจและตรวจสอบอาคาร (Building Survey and Inspection) 
 การเปนอนุญาโตตุลาการ (Arbitrative Duty) 
 การเปนพยานในฐานะผูเช่ียวชาญทางสถาปตยกรรม (Expert Witness Duty) 

 
4.งานบริการพิเศษเฉพาะทาง (Specialized Services) 
 งานบริการพิเศษเฉพาะทาง คือ งานท่ีสถาปนิกสามารถใหบริการได หากมีความสามารถ
เพียงพอหรือสามารถจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถในงานพิเศษเฉพาะทางนั้นๆ 
โดยท่ัวไปใหขอบเขตความรับผิดชอบและคาวิชาชีพงานบริการพิเศษเฉพาะทางนี้ แยกเปนสัดสวน
ตางหากจากงานบริการประเภทอ่ืน 
 งานบริการพิเศษเฉพาะทางนั้นมีความหลากหลาย และประเภทของงานอาจปรับเปล่ียน 
เพิ่มข้ึนหรือลดลง ตามสภาวการณทางวิชาชีพท่ีเปล่ียนแปลง ปจจุบันงานท่ีอยูในขายงานบริการ
พเิศษเฉพาะทางไดแก 

 การวางผังการใชท่ีดิน และการวางผังชุมชนและเมือง (Land Use / Town 
Planning) 
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 การออกแบบชุมชน (Urban Design) 
 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม (Landscape Design) 
 การออกแบบตกแตงภายใน (Interior Design) 
 การออกแบบกราฟฟก เคร่ืองหมาย และปายตางๆ (Graphic & Signage Design) 
 การออกแบบระบบดูดซับเสียงของอาคาร (Acoustic Design) 
 การออกแบบระบบเสียงของอาคาร (Sound System Design) 
 การออกแบบแสงภายในและภายนอกอาคาร (Lighting Design) 
 การออกแบบและศึกษาดานพลังงานในอาคาร (Building Energy Studies) 
 การออกแบบรายละเอียดองคประกอบพิเศษของงานสถาปตยกรรม 

(Specialization Detailing) 
 การออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) 
 การบริหารอาคาร (Facilities Management) 
 การบริการใหคําปรึกษาดานราคากอสราง (Cost Consultancy Services) 
 การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment Studies) 
 การบริการดานกฎหมายอาคาร (Codes and Regulations Services) 
 การออกแบบสถาปตยกรรมท่ีรองรับพิธีกรรมทางศาสนา (Specialized Design : 

Architectural for Religious Purposes) 
 การออกแบบสถาปตยกรรมท่ีมีสาระหลักของรูปแบบท่ีเกี่ยวเนื่องกับ

ศิลปวัฒนธรรมไทย (Thai Architectural with Essentially Artistic & Cultural Contents) 
 การอนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชน (Architectural and Urban Conservation) 

บริษัทสถาปนิกขนาดเล็กสวนใหญมีระยะเวลาดําเนินการมาต้ังแต 2-8 ป ลักษณะการถือ
หุนของบริษัท จะเปนสถาปนิกถึง 90-95 %  โดยผูถือหุนจะเปนท้ังผูบริหารและสถาปนิกอาวุโส
ดวย การไดงานของบริษัทสถาปนิกขนาดเล็กนั้นสวนมากจะมาจากคนท่ีรูจักกับสถาปนิกหรือ
ผูบริหารของบริษัท รวมท้ังการรับงานตอมาจากบริษัทสถาปนิกขนาดใหญและการประกวดแบบ 
โดยจะไมเลือกงาน ยกเวนในกรณีท่ีเปนโครงการท่ีไมถนัด ไมมีความสามารถหรือประสบการณใน
โครงการนั้นๆเพียงพอ บริษัทสถาปนิกขนาดเล็กจะมีจํานวนโครงการท่ีรับออกแบบโดยเฉล่ียตอป
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ประมาณ 5-10 โครงการ โดยมีมูลคาโครงการประมาณ 300 ลานบาท สวนใหญเปนโครงการขนาด
เล็กรอยละ 60 สําหรับอาคารสูงความสูงไมเกิน 20 ช้ัน ระบบการทํางานของบริษัทสถาปนิกขนาด
เล็ก ผูบริหารซ่ึงเปนสถาปนิกอาวุโสดวยจะเปนผูวางแผนงานและวางแผนการทํางานและกําหนด
แนวความคิดในการออกแบบและวางเคาโครงรางแบบกอนใหสถาปนิกพัฒนาแบบตอไป โดยฝาย
เขียนแบบจะเขามาชวยงานต้ังแตในข้ันเขียนแบบรายละเอียด และสําหรับงานในสวนของการรับ
ชวงจากบริษัทสถาปนิกขนาดใหญนั้น ทางบริษัทผูใหงานมาจะเปนผูวางเคาโครงกําหนด
แนวความคิดในการออกแบบคราวๆ ให ในกรณีท่ีมีงานมากและมีงานเรงดวนจะใชวิธีการขยาย
เวลาการทํางานนอกเวลาใหกับฝายเขียนแบบภายในบริษัท 

การควบคุมการทํางานของบริษัทจะใชวิธีการประชุมเปนคร้ังคราว และงานออกแบบจะมี
สถาปนิกอาวุโสซ่ึงเปนผูบริหารและผูถือหุนจะเปนผูควบคุมดูแลการทํางานของทีมสถาปนิกขณะ
ปฏิบัติงานและปรึกษาหารือแกไขแบบกันในขณะทํางานนั้น การควบคุมเวลาการทํางานจะควบคุม
เฉพาะฝายเขียนแบบและมีคาใชจายพิเศษเพิ่มเติมใหสําหรับการทํางานนอกเวลา ในการพิจารณา
ปรับอัตราเงินเดือนพนักงานจะพิจารณาจากการทํางาน  ผลงานและความต้ังใจ  การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน บริษัทจะสงเสริมใหพนักงานไปดูงานกอสรางตามหนวยงานตางๆ มีการ
สงไปฝกอบรมและจัดหาหนังสือ ตําราตางๆ ใหอานตลอดจนการถายทอดความรูระหวางกัน 
สําหรับสวัสดิการของพนักงานยังไมมีการกําหนดท่ีชัดเจนแนนอน (พัชรานุช ทิพรังกร, 2535: 25) 

 
1.3.3 บุคลากรภายในองคกรสถาปนิก 
องคกรสถาปนิกเปนองคกรท่ีมีบุคลากรเฉพาะดานซ่ึงถือวาเปนบุคลากรหลักทํา

หนาท่ีรวมกับบุคลากรท่ัวไปเชน เลขานุการหรือพนักงานบัญชี เปนตน ดังน้ันขนาดขององคกรจึงมี
ความสําคัญตอจํานวนของพนักงานในองคกร โดยปกติตามรูปแบบโครงสรางขององคกรสถาปนิก
ขนาดตางๆก็จะมีจํานวนของบุคลากรแตกตางกันไป (ภาคผนวก ข) สําหรับองคกรสถาปนิกขนาด
เล็ก จะมีบุคลากรภายในองคกรไมเกิน 20 คน โดยแตละคนจะแบงหนาท่ีการทํางานอยางชัดเจน
และครอบคลุมการทํางานในองคกรใหมากท่ีสุด ซ่ึงองคกรสถาปนิกขนาดเล็ก 1 องคกรจะประกอบ
ไปดวยบุคลากรภายในองคกร ดังนี้ 

1.ผูบริหาร จะมีหนาท่ีในการกําหนดแนวทางขององคกร และในการเลือกรับงานรวมถึง
เปนผูออกแบบเองดวย เพราะองคกรสถาปนิกสวนใหญผูบริหารมักจะเปนสถาปนิกเชนเดียวกัน 

2.สถาปนิกอาวุโส (Senior Architect)  จะมีหนาท่ีในการควบคุมดูแลงานภายในองคกรใน
สวนของงานออกแบบ แทนเจาขององคกร โดยสวนมากแลวก็จะทํางานเหมือนกับสถาปนิกท่ัวไป 
มีการออกแบบและเขียนแบบจนถึงการประชุมและตรวจงานในบางคร้ัง 
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3.สถาปนิก (Architect) มีหนาท่ีหลักคือ ออกแบบและเขียนแบบ ตั้งแตเร่ิมโครงการจนจบ
โครงการ อาจจะมีการชวยงานในสวนของสถาปนิกอาวุโส (Senior Architect)  เปนคร้ังคราวหรือ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.พนักงานเขียนแบบ จะมีหนาท่ีเขียนแบบเปนหลัก โดยจะรับงานตอมาจากสถาปนิก 
สําหรับองคกรสถาปนิกขนาดเล็ก ก็จะใหสถาปนิกเปนผูดําเนินการในสวนนี้เอง บางองคกรจึงไม
จําเปนท่ีจะตองมีพนักงานเขียนแบบ 

5.เลขานุการหรือธุรการ มีหนาท่ีดูแลเอกสารและงานธุรการตางๆภายในองคกร เชนการ
เบิกจายเงิน สวัสดิการตางๆของพนักงาน ในขณะเดียวกันองคกรสถาปนิกท่ีมีขนาดเล็กมาก ก็จะ
รวมหนาท่ีของเลขานุการและพนักงานบัญชีเขาดวยกัน ในกรณีท่ีมีความสามารถพอ 

6.พนักงานบัญชีหรือการเงิน จะมีหนาท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองของรายได-รายจายขององคกรทุก
ระยะ ทําหนาท่ีเก็บคาบริการทางวิชาชีพ เบิกจายรายวัน ยื่นเสียภาษีและดูแลเร่ืองเงินตางๆภายใน
องคกรท้ังหมด 

 
2.ระบบสารสนเทศ  
 ในปจจุบันระบบสารสนเทศเปนตัวแปรสําคัญตอการดําเนินงานขององคกร ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหกับองคกรเพ่ือชวยในการจัดการระบบตางๆ อีกท้ังยังมีสวนสําคัญท่ีจะชวยให
องคกรประสบความสําเร็จอีกดวย จึงไดมีการเลือกใชสารสนเทศตามความตองการของแตละ
หนวยงาน เพื่อสนับสนุนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 
 2.1 ความหมายของระบบสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศ จะมีพื้นฐานมาจากคําวา  สารสนเทศ (Information) และ ขอมูล (Data) 
เนื่องจากเปนหนวยพ้ืนฐานของขอมูล ซ่ึงคําท้ัง 2 นี้จะใชควบคูกันเสมอและบางคร้ังอาจเกิดความ
สับสนในสวนของความหมาย ซ่ึงนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไวดังนี้ 
 ขอมูล (Data) หมายถึง เอกสาร ขาวสาร ขอเท็จจริงทุกรูปแบบท่ียังมิไดผานการวิเคราะห 
ประมวลผล สวนสารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูลท่ีผานการประมวลแลว และอยูใน
รูปแบบท่ีสามารถใชประโยชนหรือประกอบการตัดสินใจในเร่ืองตางๆ ไดทันที ตามท่ีจุดประสงค
กําหนดไว (ณัฐ อ่ิมปติวงศ, 2533:20)  สวนขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจริง กลุมของสัญลักษณ
แทนปริมาณและการกระทําตางๆ ท่ีอาจเปนตัวเลข ตัวหนังสือ สัญลักษณ ภาพเสียงอยางใดอยาง
หนึ่งหรือผสมผสานกัน สวนสารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูลท่ีผานการประมวลผลโดย
ระบบสารสนเทศเพื่อส่ือความหมายใหผูรับเขาใจดีมากข้ึน สามารถนําไปใชประโยชนท่ีกิจกรรม
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กิจกรรมหนึ่งได วิเคราะหขอมูลท่ีสามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจ (สุพจน ทรายแกว, 
2539:2 และ ถกล นิรันดศิโรจน, 2525:1-2)  
  
 ในสวนของระบบสารสนเทศพบวามีผูใหความหมายไวหลากหลาย ดังนี้ 
 ระบบสารสนเทศ คือ ระบบท่ีประกอบดวยสวนตางๆ ไดแกระบบคอมพิวเตอรท้ัง
ฮารดแวร  ซอฟทแวร  ระบบเครือขาย  ฐานขอมูล  ผูพัฒนาระบบ ผูใชระบบ  พนักงานท่ีเกี่ยวของ 
และ ผูเช่ียวชาญในสาขา  ทุกองคประกอบนี้ทํางานรวมกันเพื่อกําหนด  รวบรวม จัดเก็บขอมูล  
ประมวลผลขอมูลเพื่อสรางสารสนเทศ และสงผลลัพธหรือสารสนเทศที่ไดใหผูใชเพื่อชวย
สนับสนุนการทํางาน การตัดสินใจ  การวางแผน  การบริหาร การควบคุม  การวิเคราะหและติดตาม
ผลการดําเนินงานขององคกร (สุชาดา กีระนันทน, 2541:50) สวนบุญสิริ และ Kroeber ไดให
ความหมายระบบสารสนเทศท่ีคลายกัน กลาวคือ ระบบสารสนเทศ หมายถึง ชุดของคนขอมูลและ
วิธีการ ซ่ึงทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไวในการจัดการสารสนเทศ ซ่ึง
ไดแก การรวบรวมขอมูล การประมวลผลขอมูล การนําเอาสารสนเทศท่ีไดนําไปใชในการตัดสินใจ 
การแกปญหา การควบคุม ในการทํางานของระบบสารสนเทศประกอบไปดวยกิจกรรม 3 อยาง คือ 
การนําขอมูลเขาสูระบบ (Input)  การประมวลผล (Processing) และการนําเสนอผลลัพธ (Output) 
ระบบสารสนเทศอาจจะมีการสะทอนกลับ (Feedback) เพื่อการประเมินและปรับปรุงขอมูลนําเขา 
(บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร, 2539:15 และ Kroeber,1982: 9  ) ในขณะท่ีสุพจน ทรายแกว ไดใหความ 
หมายของระบบสารสนเทศไวดังนี้ ระบบสารสนเทศ หมายถึง การรวมตัวกันขององคประกอบยอย
ตางๆ ท่ีมีความสัมพันธ อันไดแก กระบวนการปฏิบัติงาน บุคลากร ขอมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อทําใหไดมาซ่ึงสารสนเทศสําหรับการวินิจฉัยการส่ังท่ีจะนําไปสูการบริหารท่ีมี
คุณภาพเปนท่ียอมรับของผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกองคกร (สุพจน ทรายแกว, 2539 : 2)
นอกจากนั้นยังมีนักวิชาการที่เช่ียวชาญในเร่ืองของระบบสารสนเทศอยาง Laudon มีความเห็นวา
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ชุดขององคประกอบท่ีทําหนาท่ีรวบรวม  ประมวลผล จัดเก็บ และ
แจกจายสารสนเทศ เพ่ือชวยการตัดสินใจ และการควบคุมในองคกร  ระบบสารสนเทศอาจจะเปน
ระบบท่ีประมวลดวยมือ(Manual) หรือระบบท่ีใชคอมพิวเตอรก็ได (Computer-based information 
system –CBIS) (Laudon & Laudon, 2001: 4) 
 ในขณะเดียวกันพบวาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความใกลเคียงกันใน
สวนของความหมาย มีผูกลาวไววา  เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดหา จัดการ ประมวล จัดเก็บ เรียกใช แลกเปล่ียน หรือเผยแพรสารสนเทศดวยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส หรือการนําสารสนเทศและขอมูลไปปฏิบัติตามเนื้อหาของขอมูลนั้นๆ เพื่อบรรลุ
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เปาหมายของผูใช และครอบคลุมถึงหลายๆเทคโนโลยีหลัก อันไดแก เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร 
ท้ังฮารดแวร ซอฟตแวร และฐานขอมูล เทคโนโลยีโทรคมนาคม และเทคโนโลยีดานอิเล็กทรอนิกส
ตางๆ (มหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมธิราช, 2533: 8)  
            จากความหมายขางตน จะเห็นไดวาระบบสารสนเทศนั้น ในความหมายของแตละคน จะมี
ความแตกตางกัน ซ่ึงสามารถสรุปได 2 รูปแบบคือ ระบบสารสนเทศที่เปนวิธีการส่ือสารสงผาน
ขอมูล และระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอรท่ีจะตองใชคอมพิวเตอรเขามาเก่ียวของ  

สําหรับงานวิจัยนี้ไดใหคําจํากัดความของ ระบบสารสนเทศ หมายถึง การนําขอมูลเขาสู
ระบบ (Input)  การประมวลผล (Processing)  และการนําเสนอผลลัพธ (Output) และระบบของการ
จัดเก็บ ประมวลผลขอมูล โดยอาศัยบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการ เพื่อใหไดมา
ซ่ึงสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับงาน  เพื่อชวยในการดําเนินงานขององคกร 

 
2.2 กระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศ 

 ระบบสารสนเทศมีกระบวนการทํางานภายในซ่ึงสามารถออกเปนสวนตาง ๆ ไดดังนี้  
(Laudon & Laudon, 2001: n.pag) 

1. Input คือ การเก็บรวบรวมสมาชิกหรือองคประกอบของระบบ เชน ขอมูล (Data) หรือ
สารสนเทศ (Information) เพื่อนําไปทําการประมวลผลตอไป การนําเขาขอมูลจะกระทําไดโดยใช
มือหรือเคร่ืองคอมพิวเตอรก็ไดข้ึนอยูกับองคกรนั้นๆหรืออาจจะเปนอุปกรณนําเขาขอมูล (Input 
Device) อ่ืนๆ เชน สแกนเนอร เคร่ืองบันทึกเสียง เปนตน 

2. Processing คือ การเปล่ียนแหลงหรือแปรสภาพขอมูลท่ีนําเขาสูระบบ (Input) เพื่อใหได
ผลลัพธ (Output) ท่ีสามารถใชในการตัดสินใจไดโดยการเปลี่ยนแปลงหรือแปรสภาพนั้นอาจจะ
เปนการคํานวณเปรียบเทียบหรือวิธีการอ่ืนๆก็ได  

3. Output คือ ผลลัพธท่ีไดเนื่องจากการประมวลผลขอมูลหรือสารสนเทศ แสดงอยูใน
รูปแบบของรายงาน (Report) หรือเปนแบบฟอรมตางๆ เพื่อนําไปใชในการดําเนินงานทางธุรกิจ
ตอไป เชน รายงานยอดการส่ังซ้ือวัตถุดิบรายเดือน รายการยอดคาใชจายเบ็ดเตล็ดรายสัปดาห (Petty 
Cash) เปนตน 

4. Feedback คือ ผลลัพธท่ีทําใหเกิดการ ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ในการนําเขามูลเขา หรือ
การประมวลผลขอมูล เชน ขอผิดพลาดที่พบจากรายงานตางๆ นั้น ทําใหทราบไดวา ในขณะนํา
ขอมูลเขา หรือการประมวลผลน้ัน อาจมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนทําใหเกิดการปรับปรุงพฤติกรรมในการ
ทํางานขององคกรเพื่อใหมีความถูกตองมากขึ้น ดังนั้น Feedback จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการ
ทํางานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนท่ีนาพอใจ 
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แตในขณะเดียวกันองคประกอบของระบบสารสนเทศอาจหมายถึง ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร โดยมีองคประกอบหลัก 6 สวน คือ  

1.ฮารดแวร (Hardware)  หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง เชนแปนพิมพ 
เมาส หนวยประมวลผลกลาง จอภาพ เคร่ืองพิมพ และอุปกรณอ่ืน ๆ ฮารดแวรจะทํางานตาม
โปรแกรมหรือซอฟตแวรท่ีเขียนข้ึน 

2. ซอฟตแวร (Software) บางคร้ังเรียกวาโปรแกรม หรือชุดคําส่ังวัตถุประสงคหลักของ
ซอฟตแวรท่ีส่ังใหฮารดแวรทํางาน คือการประมวลผลขอมูล (Data) ใหเปนสารสนเทศ 
(Information) 

3.ขอมูลหรือขอสารสนเทศ (Data หรือ Information) ในการประมวลผลขอมูล 
คอมพิวเตอรจะประมวลผลตามขอมูลหรือขอสนเทศท่ีปอนเขาสูหนวยรับขอมูล ดังนั้นขอมูลจึง
เปนสวนสําคัญอยางหนึ่งในการประมวลผลเพ่ือใหไดสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ 

4.ผูใช (User) การทํางานของคอมพิวเตอรจําเปนตองใหผูใชส่ังงาน 
5.กระบวนการทํางาน (Procedure) เปนข้ันตอนการทํางานเพ่ือใหไดผลลัพธหรือขอสนเทศ

จากคอมพิวเตอร ในการทํางานกับคอมพิวเตอรจําเปนท่ีผูใชจะตองเขาใจข้ันตอนการทํางานเพ่ือ ให
ไดงานท่ีถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 
 2.3 ระบบสารสนเทศสํานักงาน 
 ในการทํางานของทุกองคกร จําเปนจะตองมีสารสนเทศสํานักงานเขามาเกี่ยวของ เพื่อให
การทํางานสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและจะชวยตอบสนองการทํางานในข้ันตอน
ตางๆ โดยระบบสารสนเทศสํานักงานสามารถแบงไดเปน 4 ประเภท ไดแก 
  1. ระบบการจัดการเอกสาร (Document Management System) มีดังนี้ 
  1.1 ระบบการประมวลคํา (Word Processing) เปนโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชสําหรับ
ชวยในการพิมพเอกสารตาง ๆ ไดเร็วข้ึน โดยมีจุดเดนคือสามารถท่ีจะแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลได
ตลอดเวลา โปรแกรมสําเร็จรูปประเภทประมวลคํามีหลายโปรแกรม ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เชน Word Perfect Word Star และไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft Word) เปนตน 
  1.2 การจัดพิมพตั้งโตะ (Desktop Publishing) สามารถใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอร
สวนบุคคล ไมจําเปนตองเปนเครื่องเฉพาะ เดสททอป พับลิชช่ิงเปนเทคโนโลยีพัฒนามาจากเวิรด
โปรเซสซิง โดยเปนการผสมระหวางซอฟตแวรทางดานเวิรดโปรเซสซิง ท่ีมีความสลับซับซอนกับ
โปรแกรมดานกราฟก 
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  1.3 ระบบการประมวลภาพ (Image Processing System) เปนระบบท่ีมีการ
ประมวลผลโดยอาศัยรูปภาพ ซ่ึงนับเปนความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางยิ่ง โดยการอาศัยอุปกรณ
ในการสแกนภาพเขาไปในคอมพิวเตอรโดยใชเคร่ืองสแกนเนอร (Scanner) ตอเช่ือมกับเคร่ือง
คอมพิวเตอรและเคร่ืองเลเซอร จากนั้นเขาสูโปรแกรมการสแกนภาพ ซ่ึงโปรแกรมนี้จะทําหนาท่ีใน
การติดตอระหวางอุปกรณตางๆ หากอุปกรณใดไมพรอมโปรแกรมจะแสดงขอเตือน ภาพที่ถายเขา
ไมสามารถที่จะปรับแตง ยอ ขยาย หรือใสขอความประกอบเขาไป 

  1.4 การทําสําเนา (Reprographics) เปนกระบวนการทําสําเนาเอกสารตาง ๆ การทํา
สําเนารายงานจดหมาย และเอกสารอ่ืน ๆ เพื่อท่ีจะสามารถแจกจายเอกสารใหกับผูเกี่ยวของได
รวดเร็ว  

 1.5 หนวยเก็บขอมูลถาวร (Archival Storage) การจัดเก็บเอกสารในสมัยกอนจะอยู
ในรูปกระดาษเม่ือนานเขาจํานวนเอกสารก็เพิ่มการคนหาเอกสาร ทําไดยาก และการเก็บรักษาก็ ใช 
พื้นท่ีมาก ในปจจุบันเอกสารตางๆไดถูกแปลงเปนขอมูลดิจิตอลและเก็บบันทึกไวในคอมพิวเตอร
โดยเฉพาะหนวยเก็บขอมูลสํารอง เชน จานแมเหล็ก (Disk) แผนแมเหล็ก (Diskette) เทป แมเหล็ก 
(Magnetic Tape) จานแสดง (Optical Disk) และคอมพิวเตอรแสดงผลไมโครฟลม (Computer 
Output Microfilm) ทําใหองคกรสามารถจัดเก็บขอมูลไดมาก สะดวกในการจัดเก็บรักษาใชพื้นท่ี
นอย จึงเปนท่ีนิยมในปจจุบัน  

2. ระบบการจัดการขาวสาร (Message-Handling Systems) ระบบการสนเทศสํานักงาน 
(OIS-Office Information System) มีระบบท่ีสําคัญและเกี่ยวของกับจัดขาวสาร ซ่ึงมีดังน้ี 

  2.1 ไปรษณียอิเล็กทรอนิคส (Electronic Mail (E-mail) เปนวิธีหนึ่งท่ีจะทําให
บุคคลสามารถติดตอส่ือสารขาวสารไปยังบุคคลอ่ืน โดยอาศัยเคร่ืองคอมพิวเตอร โมเด็ม และส่ือใน
การติดตอ เชน สายโทรศัพท ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสจะเก็บขาวสารขอมูลชองสมาชิก ไวท่ี
ศูนยกลาง เม่ือสมาชิกเขามาใชบริการจะสงขาวสารที่รอ คางไวสงออกไป การสงออกโดยวิธีนี้ไม
ข้ึนอยูกับเวลาและสถานท่ี เปนการลดขอจํากัดในการติดตอไมเหมือนกับการใชโทรศัพทซ่ึง
จําเปนตองมีการติดตอส่ือสารท้ัง 2 ดานพรอมกัน การใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส จึงเปนท่ีนิยมใน
สํานักงาน ระบบ E-mail มีท้ังแบบสาธารณะ และแบบสวนตัว บริการแบบสาธารณะ 

 2.2 ไปรษณียเสียง (Voice Mail) เปนระบบท่ีชวยเก็บเสียงพูดของผูใชโทรศัพทท่ี
ติดตอเขามา โดยท่ีเราไมอยูท่ีโตะทํางานหรือสํานักงาน เคร่ืองบันทึกเสียงจะมีการบันทึกเพ่ือฝาก
ขอความไว  

 2.3 โทรสาร (Facsimile) เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการสงขอความ รูปภาพ จากท่ีหนึ่ง
ไปยังอีกท่ีหนึ่งโดยอาศัยเครื่องโทรสารและสายโทรศัพท การสงขอความและรูปภาพจะถูกแปลง
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จากกระดาษใหออกมาในรูปของสัญญาณ โทรสารไดมีการนํามาใชในสํานักงานรวม 10 ป แตใน
อดีตไมคอยนิยมใช เพราะราคาสูงและการสงขอความใชเวลานานแตในปจจุบันราคาเคร่ืองโทรสาร
ถูกลง ขนาดเล็ก และมีความเร็วในการสงขอความมากข้ึน  

3. ระบบประชุมทางไกล (Teleconferencing System) นอกเหนือจากการประยุกตใชท่ี
เกี่ยวกับระบบการจัดการขอมูล เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ไปรษณียเสียง ยังมีการเพิ่มอุปกรณ
เพื่ออํานวยความสะดวกอ่ืนๆแกพนักงานโดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตอส่ือสารกันในระยะไกล ใน
สํานักงานอัตโนมัติจะมีการใชระบบประชุมทางไกล เพื่อใชในกรณีท่ีจะตองมีการติดตอส่ือสาร
สงผานขอมูลกันระหวางสํานักงานท่ีอยูไกลกัน 

 
2.4 ประเภทของขอมูลในองคกรสถาปนิก 
สําหรับองคกรสถาปนิก ขอมูลหรือเอกสาร เปนสวนสําคัญในการดําเนินงาน เนื่องจาก

องคกรสถาปนิกเปนองคกรธุรกิจประเภทออกแบบท่ีมีลักษณะเฉพาะของเนื้องานท่ีทํา จะมีเอกสาร
ท่ีมีความแตกตางจากธุรกิจประเภทอ่ืน โดยขอมูลท่ีใชในองคกรสถาปนิกสามารถจัดหมวดหมูและ
แบงออกไดดังนี้  (วิญู วานิชศิริโรจน, 2540: ไมปรากฏเลขหนา)  

1. สวนออกแบบ ขอมูลท่ีใชคือ มาตรฐานการออกแบบ (Design Guide), มาตรฐานของ
อาคาร, การออกแบบ โปรแกรม อาคาร, ตัวอยางอาคารประเภทตางๆ (Building Type) ในรูปแบบ 
สองมิติ และ สามมิติ, กฎหมายควบคุมอาคารตางๆ, ขอบัญญัติเกี่ยวกบัอาคาร, ขอกําหนด ดานผัง
เมือง, ตัวอยาง และวิธีการนําเสนอ, ผลงานดานสถาปตยกรรม 
 2. สวนเขียนแบบ สวนงานน้ี ใชขอมูลดังนี้คือ แบบราง และแบบพฒันาทางสถาปตยกรรม, 
มาตรฐานการเขียนแบบกอสราง, แบบรายละเอียดงานกอสรางมาตรฐาน (Standard Construction 
Detail), รายการวัสดุกอสราง, รายละเอียดวสัดุกอสราง และเทคนิคการกอสราง 

3. สวนประมาณราคา ขอมูลท่ีใช ไดแก ราคาวัสดุกอสราง, คาแรงงานในการกอสราง
สําหรับงานกอสรางแตละชนดิ, แบบรางและแบบพัฒนาทางสถาปตยกรรม, แบบกอสรางทาง
สถาปตยกรรม, แบบกอสรางทางวิศวกรรม 
 4. สวนจัดทํารายการประกอบแบบ รายละเอียดของขอมูลไดแก รายละเอียดวัสดุกอสราง, 
วิธีการติดต้ังวสัดุกอสรางชนิดตางๆ, ขอมูลและรายช่ือผูผลิตและขายวสัดุกอสราง, เง่ือนไขการ
ส่ังซ้ือวัสดุและการรับประกัน, แบบกอสรางทางสถาปตยกรรม, แบบกอสรางทางวศิวกรรม, 
 5. สวนบริหารโครงการ ขอมูลท่ีใชไดแก คาใชจาย และงบประมาณในการจัดทําโครงการ, 
รายไดจากโครงการ, ราคากลางคากอสรางอาคารของโครงการ, รายละเอียดโครงการในดานตางๆ 
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เชน บุคลากร และตําแหนงของพนักงานในโครงการนั้นๆ, รายช่ือบริษัทผูรวมงานในโครงการ, 
รายช่ือและรายละเอียดผูรับเหมา, ความลาชาหรือเสร็จกอนเวลาของโครงการ  

สําหรับข้ันเร่ิมตนในการออกแบบ นอกจากจะมีขอมูลท่ีเปนลักษณะของแบบรางข้ันตน ท่ี
ใชในการส่ือสารและนําเสนอผลงานแลวนั้น ในบางองคกรอาจจะมีการทําแบบจําลองโครงการ 
(Model) หรือรูปจําลองสามมิติ เพื่อชวยใหแบบที่นําเสนอเกิดความเขาใจมากยิ่งข้ึน 

 
3. การส่ือสาร 

ปจจุบันการส่ือสาร (Communication) ถือเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิตประจําวันของ
มนุษยในสังคม ดังจะเห็นไดวาในทุกยุคทุกสมัย มนุษยมักใชการส่ือสารเปนส่ือกลางในการแลก 
เปล่ียนขอมูลขาวสาร เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยมีความหมายของการ
ส่ือสารดังนี้  

นรินทรชัย  พัฒนพงศา กลาวถึงความหมายของการส่ือสารวา  เปนการแลกเปล่ียนขาวสาร
ระหวางผูสงสารและผูรับสาร โดยใชส่ือหรือชองทางตาง ๆ เพื่อมุงหมายโนมนาวจิตใจใหเกิดผลใน
การใหเกิดการรับรู หรือเปล่ียนทัศนคติ หรือใหเปล่ียนพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
(นรินทรชัย  พัฒนพงศา, 2542 : 3)  นอกจากนั้น โอภส  แกวจําปา กลาววา การส่ือสารหมายถึง
กระบวนการที่มนุษยเช่ือมโยงความนึกคิดและความรูสึกใหถึงกันเพื่อใหเกิดการตอบสนองในเชิง
พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน (โอภส  แกวจําปา, 2547 : 1) สวน ธิติภพ  ชยธวัช กลาววา การส่ือสารเปน
การสงมอบสารสนเทศและสงความหมายตาง ๆ จากฝายหน่ึงไปยังอีกฝายหน่ึง โดยการใช
สัญลักษณท่ีเปนท่ียอมรับรวมกัน หรือเปนการแลกเปล่ียนสารสนเทศและการสงมอบส่ิงท่ีมี
ความสําคัญตาง ๆ (ธิติภพ  ชยธวัช, 2548 : 130) 

 จากความหมายท้ังหมดท่ีกลาวมา สามารถสรุปความหมายชองการสื่อสารไดคือ การ
ส่ือสารหมายถึง กระบวนการถายทอดขอมูล ขาวสาร และเร่ืองราวตาง ๆ จากผูสงสารไปสูผูรับสาร
โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ซ่ึงมีองคประกอบ 4 ประการ คือ ผูสงสาร สาร ส่ือ และผูรับสาร 
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3.2 วิธีการและชองทางในการส่ือสาร  
การส่ือสารจําเปนท่ีจะตองมีวิธีการในการส่ือสาร เพื่อใหผูสงสารสามารถท่ีจะนําพาสาร

นั้นไปยังผูรับสารไดตามวัตถุประสงคท่ีตองการ โดยมีการแบงวิธีการของการส่ือสารออกตาม
ประสาทสัมผัสท้ัง 5 ของมนุษย  ประกอบไปดวย 

1. การฟง การส่ือสารสวนใหญแลวมักจะเปนการส่ือสารแบบใชภาษาพูดซ่ึงจะตองมีท้ัง
การพูดและการฟง โตตอบกันระหวางผูรับสารและผูสงสาร ไมวาจะเปนการส่ือสารโดยชองทางใด
ก็ตาม ผูสงสารจะเปนผูพูด สวนผูรับสารจะเปนผูฟง อาจมีการโตตอบหรือไมก็ไดและผูรับสารควร
มีทักษะการฟงท่ีดี คือ มีสมาธิในการฟงและยอมรับฟงผูสงสาร จะทําใหการส่ือสารดวยวิธีนี้
ประสบผลสําเร็จ 

2. การพูด การส่ือสารดวยการพูดนั้นเปนการส่ือสารท่ีมีความแพรหลายและงาย ทุกคนตอง
พูดกันในชีวิตประจําวัน ซ่ึงการส่ือสารโดยการพูดนี้จะมาคูกับการฟง ผูพูดคือผูสงสาร และผูฟงคือ
ผูรับสาร ผูพูดที่เปนผูสงสารตองมีการเรียบเรียงสารที่จะพูดออกไป และพูดใหไดดังวัตถุประสงคท่ี
ตองการจะส่ือและทําใหผูฟงหรือผูรับสารเขาใจ การส่ือสารนั้นจึงจะประสบผลสําเร็จ การพูด
จะตองพูดใหเหมาะกับ วาระ โอกาส บุคคลท่ีพูดดวย สารท่ีจะส่ือ และสถานท่ี นอกจากนี้ยังตองพูด
ใหชัดเจน เขาใจงายอีกดวยจึงจะเปนการส่ือสารท่ีดี 

3. การอาน การอานก็เปนวิธีการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนอยูแพรหลายตลอดเวลาเชนกัน ซ่ึงการอาน
จะคูกับการเขียน ผูสงสารจะส่ือสารโดยการเขียนเพื่อใหผูรับสารอาน และควรมีทักษะการเขียน
เพื่อใหเขาใจ ตรงประเด็น เหมือนการพูด การส่ือสารโดยวิธีอาน จะเปนผูรับสารท่ีตองอาน ใน
เอกสาร อาจใชวิธีนี้ควบคูกับการพูดและฟง การส่ือสารโดยวิธีเขียนและอานจะเปนเอกสารท่ีเปน
หลักฐานใชยืนยันไดในกรณีท่ีตองการหลักฐาน หรือเม่ือมีปญหา ผูอานตองทําความเขาใจ และมี
การวิเคราะหใชวิจารณญาณสวนตัวดวย 

4.  การเขียน การเขียนเปนวิธีการส่ือสารท่ีคูกับการอาน การเขียนเปนเอกสารมักใชเม่ือผูสง
สารและผูรับสารไมไดพบหนากันโดยตรง หรือพบหนากันมีการส่ือสารดวยการพูดแตตองการ
เอกสารเปนหลักฐานจึงตองเขียน และการเขียนนั้นมีหลายรูปแบบ ท้ังแบบเปนทางการและไมเปน
ทางการ แบบอธิบายรายละเอียด และสรุปยอ แลวแตวัตถุประสงคในการส่ือสารคร้ังนั้น และผูเขียน
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ท่ีเปนผูสงสารจะตองคํานึงถึงผูรับสารดวยวาเปนใคร ควรใชภาษาแบบใด เพื่อใหผูอานสามารถ
เขาใจได จึงจะทําใหการส่ือสารประสบความสําเร็จ 

5. การแสดงทาทาง เปนการส่ือสารแบบไมใชภาษา หรือ Nonverbal Communication ซ่ึง
เปนวิธีท่ีมนุษยใชในการส่ือสารโดยการแสดงออกมาเอง อาจจะแสดงออกมาพรอมกับการส่ือสาร
ดวยการพูดของผูสงสาร ดังนั้น การแสดงทาทาง จึงเปนการส่ือสารท่ีสําคัญวิธีหนึ่งท่ีผูรับสารควร
อาน หรือมองใหออกวาผูสงสารตองการส่ืออะไรและมีอารมณความรูสึกอยางไรอยู  

นอกจากนั้น พัชนี เชยจรรยา ไดมีกลาววา การส่ือสารจําเปนท่ีจะตองมีชองทางการส่ือสาร 
คือ ตัวกลางท่ีชวยในการนําสงสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร โดยแบงชองทางการส่ือสารออกเปน 
3 ประเภท (พัชนี เชยจรรยา, 2538: 29 – 30) 

1.ชองทางท่ีเปนตัวกลางนําสารจากผูสงสารไปใหผูรับสารซ่ึงไดแก คล่ืนแสง คล่ืนเสียง 
วิทยุ โทรเลข โทรทัศน หนังสือพิมพ เปนตน 

2. ชองทางท่ีเปนพาหนะของส่ิงท่ีนําสาร เชน อากาศ ซ่ึงเปนตัวนําคล่ืนเสียงไปสูประสาท
รับความรูสึกตางๆ ชองทางประเภทนี้พบในกระบวนการสื่อสารระหวางบุคคล 

3.วิธีในการเขารหัสและถอดรหัสสาร (mode of encoding and decoding) เชน การใชวิธี
พูด การใชวิธีเขียน เปนตน 
  
 นอกจากนั้น ชองทางการส่ือสารยังหมายถึง ชองทางหรือวิธีการดําเนินการส่ือสารหรือ
พาหนะท่ีใชบรรจุขาวสารที่ผูสงสารใชสงไปยังผูรับสาร ซ่ึงในอดีตอาจมีชองทางในการส่ือสาร
นอยทางเลือก แตปจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีการส่ือสารตางๆ ใหกาวไกล บุคคลสามารถ
ติดตอส่ือสารกันไดสะดวกมากขึ้น หลายวิธีมากข้ึน และงายข้ึน ท้ังนี้การส่ือสารของแตบุคคลหรือ
กลุมบุคคลจะเลือกใชวิธีหรือชองทางใดก็ข้ึนอยูกับวาระ โอกาส วัตถุประสงค และความเหมาะสม
อ่ืนๆ ของการส่ือสารคร้ังนั้น โดยชองทางส่ือสารสามารถแยงยอยไดดังนี้ 

1.การพูดคุยแบบเผชิญหนา (Face to Face) เปนการส่ือสารอยางงาย และส่ือสารแบบ
โดยตรง ผูสงสารและผูรับสารเห็นหนากัน และสามารถเห็นการแสดงทาทางในขณะพูดส่ือสารกัน
ได ทําใหเกิดความเขาใจความหมายและวัตถุประสงคของการส่ือสารมากข้ึน 

สําหรับองคกรสถาปนิกอาจมีการพูดคุยกันในระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงาน รวมไป
ถึงการพูดคุยระหวางพนักงานดวยกันเอง เปนการประสานงาน ปรึกษากันเพื่อชวยใหเกิดความ
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เขาใจในการทํางานมากยิ่งข้ึน และสามารถปฏิบัติงานตอเนื่องไดอยางรวดเร็ว เพราะสามารถมี
ขอสรุปท่ีเขาใจตรงกัน 

2. การประชุมแบบกลุม (Meeting) การประชุมคือการพูดคุยกัน แตเปนการพูดคุยแบบกลุม
ท่ีคอนขางเปนทางการ และมักมีการนัดประชุมลวงหนา มีวาระการประชุม ในการประชุม ไม
เพียงแตจะส่ือสารกันดวยวิธีพูดคุยเทานั้น สวนมากแลวการประชุมจะตองมีเอกสารในการประชุม
ดวย การประชุมจึงเปนชองทางการส่ือสารในองคกรท่ีใชวิธีการส่ือสารท่ีคอนขางจะครบถวน คือ มี
การเผชิญหนากันระหวางบุคคลหลายคนที่ตองส่ือสารกัน เกิดการพูด และฟงกันในการพูดในท่ี
ประชุม พรอมท้ังสามารถเห็นการแสดงทาทางประกอบการพูดส่ือสารนั้นๆ และยังอาจมีเอกสารท่ี
ตองอานประกอบในท่ีประชุมอีกดวย การประชุมเปนชองทางการส่ือสารท่ีคอนขางเปนทางการ
และมีประสิทธิภาพ 

ในสวนขององคกรสถาปนิก การประชุมถือเปนชองทางการส่ือสารท่ีมีความสําคัญ เพราะ
ลักษณะการทํางานขององคกรสถาปนิกจะทํางานเปนโครงการ จําเปนจะตองมีการพูดคุย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อชวยใหโครงการสามารถดําเนินงานไดอยางราบร่ืน 

3.การพูดคุยผานโทรศัพท (Telephone Call) โทรศัพทเปนชองทางท่ีใชเทคโนโลยีในการ
ส่ือสาร การพูดคุยผานโทรศัพทเปนการส่ือสารท่ีมีวัตถุประสงคและรูปแบบคลายกับการพูดคุย
แบบเผชิญหนา เพียงแตผูสงสารและผูรับสารจะไมเห็นหนา และทาทางกันและกัน เปนการส่ือสาร
ท่ีคอนขางไมเปนทางการ แตรวดเร็วและสะดวกในการติดตอส่ือสารเพ่ือใหเกิดผลตอบสนอง
ในทันที การพูดคุยผานโทรศัพทนี้อาจใชส่ือสารเม่ือ ตางฝายตางไมสะดวกท่ีจะพบกัน และตองการ
ความรวดเร็วในการส่ือสาร 

4.การใชเอกสารสงเปนจดหมาย (Document by Mail) การสงเอกสารเปนจดหมายเปนชอง
ทางการส่ือสารท่ีใชกันมากในยุคสมัยท่ีเทคโนโลยียังไมเจริญกาวหนานัก ในปจจุบันก็ยังใชการสง
จดหมายในการส่ือสารอยูทุกองคกรเนื่องจาก แตละบุคคลหรือกลุมบุคคลในองคกรจะตองมี
เอกสารในการทํางานและการประสานงานกัน จึงอาจจะตองสงเอกสารถึงกันเพื่อแจงใหทราบท้ัง
แบบท่ีรอการตอบโตและไมรอการตอบโต การส่ือสารแบบน้ีจะมีระเบียบข้ันตอน มีหลักฐานใน
การส่ือสาร และเม่ือใชการส่ือสารชองทางนี้แลว อาจเกิดการส่ือสารชองทางอ่ืนตอเนื่องกันอีกใน
สารท่ีส่ือเร่ืองเดียวกัน  
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สําหรับองคกรสถาปนิก ชองทางการใชเอกสารสงเปนจดหมายจดหมาย ถือวามีความ
จําเปน เพราะในข้ันตอนการทํางานจะตองเกี่ยวเนื่องกับสัญญา และเอกสารตางๆที่จะตองมี
หลักฐานและมีการลงลายมือช่ือเปนลายลักษณอักษร เพื่อใชในการติดตอประสานกันในระหวาง
การออกแบบและการกอสราง โดยอาจจะสงผานไปรษณียหรือพนักงานสงเอกสารก็ได 

5.การใชเอกสารสงทางโทรสาร เปนชองทางการส่ือสารท่ีใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน
กับทุกๆองคกร หากตองมีการส่ือสารดวยเอกสาร ผูสงสารและผูรับสารอยูคนละท่ีก็อาจจะส่ือสาร
กันดวยชองทางน้ี เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว แตจะไมไดเอกสารท่ีเปนตัวจริง บางคร้ังอาจไม
ชัดเจน สงผลใหเกิดความผิดพลาดได โดยอาจจะตองมีการใชชองทางการส่ือสารอ่ืนๆชวยดวย 
เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันมากยิ่งข้ึน 

6.การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)  เปนการใชเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตตองอาศัย
คอมพิวเตอรท่ีมีระบบเช่ือมตอการส่ือสาร และเปนท่ีนิยมในปจจุบัน การติดตอผานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสจะชวยใหประหยัดคาใชจายสําหรับติดตอส่ือสารขามประเทศ เพราะถาหากเปน
ชองทางโทรศัพทอาจจะมีคาใชจายสูงและมีอุปสรรคในการสงสาร 

7.การจดบันทึกการประชุม การสรุปความเปนเอกสาร เปนชองทางการส่ือสารท่ีตองอาศัย
การฟงและการเขียน เพื่อเก็บไวส่ือสารกันภายหลัง โดยนํากลับมาอาน เปนการส่ือสารท่ีทําคูกับการ
ประชุม หรือพูดคุยกันแลวสรุปเปนเอกสารเพื่อใชเปนหลักฐานและชวยในการจํา ใชในการส่ือสาร
คร้ังตอไป 

8.การติดตอผานระบบออนไลนทางอินเตอรเน็ต(Internet Online) เปนการส่ือสารท่ีตอง 
ใชเทคโนโลยีเชนเดียวกับการส่ือสารดวยจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) แตการติดตอส่ือสาร 
ผานระบบออนไลนทางอินเตอรเน็ตนี้จะมีความรวดเร็วของปฏิกิริยาตอบโตกลับมากกวา แตจะ
สามารถใชไดก็ตอเม่ือผูสงสารและผูรับสารอยูหนาเคร่ืองคอมพิวเตอรหรืออุปกรณเช่ือมตอ
อินเตอรเน็ตท้ังคู และสงสารรับสารในขณะน้ันทันที 

3.3 ประเภทของการส่ือสาร 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดมีการแบงการส่ือสารออกตามเกณฑจํานวนของผูส่ือสาร สามารถแบง
ออกไดเปน 5 ประเภท ดังนี้ (กิติมา สุรสนธิ, 2548: 33) 
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1.การส่ือสารภายในตัวบุคคล  เปนการส่ือสารของบุคคลคนเดียวท่ีทําหนาท่ีเปนท้ังผูสงสาร
และผูรับสารผานระบบประสาทสวนกลาง หรืออาจกลาวไดวาเปนการส่ือสารกับตนเอง โดยผาน
ความคิดของตนเอง เปนการส่ือสารข้ันเร่ิมตนกอนท่ีจะมีการส่ือสารไปยังบุคคลอ่ืน 

2. การส่ือสารระหวางบุคคล หมายถึงการส่ือสารท่ีมีตั้งแต 2 คนข้ึนไปมาทําการแลกเปล่ียน
ขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกันในลักษณะตัวตอตัว (Person to Person) ซ่ึงสวนใหญจะเปนการส่ือสาร
แบบเผชิญหนา (Face to Face Communication) หรือส่ือสารระหวางคน 2 คนในลักษณะท่ีมีส่ือ
ตัวกลาง เชน การพูดคุยกันระหวางบุคคล การเขียนจดหมาย หรือการคุยทางโทรศัพท เปนตน ซ่ึง
การส่ือสารแบบนี้ ผูสงสารและผูรับสารมักมีความใกลชิดคุนเคยกัน และมีการสงสารท่ีเกี่ยวของกับ
อารมณ ความรูสึก และมีการส่ือสารท่ีคอนขางเปนสวนตัว 
  3.การสื่อสารกลุมเล็ก เปนการส่ือสารระหวางคนท่ีมีจํานวนต้ังแต 3 คนข้ึนไปหรือมากกวา
นั้น แตไมเกิน 7 คนซ่ึงการส่ือสารกลุมเล็กนี้อาจเปนลักษณะของการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารซ่ึง
กันและกัน มีการสรางความสัมพันธหรือการรวมกลุมโดยมีวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง เชน 
เพื่อแกไขปญหาอยางใดอยางหนึ่ง เปนตน 
  4.การส่ือสารกลุมใหญ เปนการส่ือสารระหวางคนจํานวนมากท่ีมารวมอยูในท่ีเดียวกันหรือ
ใกลเคียงกัน ในการส่ือสารแบบนี้ ผูสงสารจะควบคุมสถานการณไดยากเนื่องจากมีผูรับสารมาก 
แตกตางกัน ทําใหเกิดปฏิกิริยาตอบกลับมากมายและแตกตางกัน และเกิดชา การส่ือสารแบบนี้ เชน 
การฟงอภิปราย การสอนของอาจารย เปนตน 
 5.การสื่อสารมวลชน หมายถึง การส่ือสารขอมูลขาวสารอยางเดียวกันจากองคกรหรือ
สถาบันส่ือสารมวลชนไปยังคนจํานวนมากท่ีอยูในสถานท่ีตางกัน ผูรับสารมีคุณลักษณะทางดาน
ประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน ซ่ึงตองอาศัยส่ือมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการสง เชน ส่ิงพิมพ
หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส การส่ือสารแบบนี้จะเกิดปฏิกิริยาตอบกลับชากวาการส่ือสารแบบอ่ืนๆ 

6.การส่ือสารองคกร เปนกระบวนการแลกเปล่ียนขาวสารระหวางบุคคลในองคกรทุกระดับ 
ทุกหนวยงาน โดยบุคคลท่ีส่ือสารกันจะอยูภายใตบรรยากาศขององคกรเดียวกัน ท่ีจะสามารถ
ปรับเปล่ียนไปตามสภาพแวดลอมขององคกรไปพรอมกันได 
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   3.4 การส่ือสารขององคกร  
  การส่ือสารองคกร คือ การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและความรูในหมูสมาชิกขององคกร
เพื่อใหบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร  การส่ือสารของ องคกรมีหลายระดับ ไดแก 
ระดับปจเจกบุคคล ระดับกลุม และระดับองคกร  ดังนั้น องคกรจึงจําเปนตองมีการส่ือสารดวย
เหตุผลหลายประการ สรุปไดดังนี้ (ทองใบ  สุดชารี, 2542: ไมปรากฏเลขหนา) 
               1. ลักษณะขององคกร ในปจจุบันทุกองคกรไมวาจะเปนลักษณะใดก็ตาม ตองเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงและการแขงขัน ทําใหองคกรตองพัฒนาอยูตลอดเวลา ซ่ึงองคกรตองมีสายใยของ
การสื่อสาร (Communication Network) ท่ีทําหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ หากองคกรตองการ
ความไดเปรียบในเชิงแขงขันจําเปนจะตองใชกลยุทธท่ีเกี่ยวของกับข้ันตอนของการส่ือสาร 
กลาวคือ 
   1.1 ข้ันการไดขอมูลขาวสารตาง ๆ โดยการสังเกตสภาพการแขงขันภายนอก ศึกษา
เง่ือนไขตาง ๆ วิเคราะหกลยุทธของคูแขง และเช่ือมโยงขอมูลขาวสารท้ังหมดใหอยูในสภาพพรอม
ท่ีจะถูกถายทอดออกไป 
                     1.2 ข้ันการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร มีการสงขอมูลขาวสารไปยังบุคลากรท่ี
เกี่ยวของ 
               2. วัฒนธรรมขององคกรทุกองคกรจะตองมีวัฒนธรรมของตนเองวัฒนธรรมประกอบดวย
บรรทัดฐาน ทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ และปรัชญาขององคกร วัฒนธรรมท่ีแตกตางกันยอมมีการ
ส่ือสารท่ีแตกตางกันดวย  ตัวอยางเชนองคกรท่ีมีวัฒนธรรมเนนทํางานหนักและลงทุนมาก ตองการ
ทํางานเปนทีมและหวังผลระยะส้ันใหความสําคัญกับตัวบุคคลและลูกคา การส่ือสารท่ีเกิดข้ึนใน
องคกรจะมีลักษณะท่ีทุกคนมีความสัมพันธกัน ไมมีใครเปนผูบังคับบัญชา  ดังนั้น การเลือกใชการ
ส่ือสารท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมของแตละองคกรจึงมีความสําคัญและสงผลตอความสําเร็จของ
องคกรดวย 
               3. ระดับและเปาหมายขององคกร องคกรแบงระดับของการบริหารออกเปน 3 ระดับ 
ไดแก ระดับสูงซ่ึงสนใจในเร่ืองการพัฒนา วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และจัดทํากลยุทธของ
องคกร   ระดับกลางจะเกี่ยวของกับการนํานโยบายและคําส่ังของฝายบริหารระดับสูงไปปฏิบัติ และ
ระดับลางจะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตและการบริการขององคกร ดังนั้น การที่องคกรมีระดับและ
เปาหมายขององคกรท่ีแตกตางกัน จึงจําเปนจะตองใชการส่ือสารท่ีแตกตางกัน  
               4. ขนาดขององคกร เม่ือองคกรมีขนาดเล็ก ผูบริหารสามารถส่ือสารไดโดยตรงกับผูอ่ืน ผู
สงและผูรับขอมูลขาวสารสามารถใชชองทางการส่ือสารอยางไมเปนทางการ แตเม่ือองคกร
เจริญเติบโตข้ึน และผูบริหารมีความตองการขอมูลขาวสารในการบริหารและการตัดสินใจมากข้ึน
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จําเปนตองใชชองทางการส่ือสารอยางเปนทางการเนื่องจากผูบริหารมีภาระหนาท่ีมาก จึงตองใช
กฎเกณฑ นโยบาย และระเบียบปฏิบัติเปนเคร่ืองมือของการติดตอส่ือสารอยางเปนทางการ 
               5. ความตองการเปนอิสระ ผูบริหารและบุคลากรในองคกรลวนมีความตองการสวนบุคคล
ท่ีจะส่ือสารกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ เพื่อตอบสนองความตองการสวนตน เชน ความเจริญกาวหนา และ
ความตองการเปนอิสระ เปนตน 
               6. คุณภาพของชีวิตในงาน บุคลากรทุกคนในองคกรตองการมีคุณภาพของชีวิตในงาน 
(Quality of Work Life) มีหลายแนวทางท่ีนํามาใชเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของชีวิตในงาน เชน ส่ิง
ยอนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของตน การปฏิบัติงานท่ีมีโอกาสส่ือสารกับผูอ่ืน และการ
สงเสริมใหมีความสัมพันธระหวางบุคลากรอยางไมเปนทางการ เปนตน 
 
  การส่ือสารในองคกรจะมีลักษณะเปนกระบวนการซ่ึงเปนการผานขอมูล ขาวสารและความ
เขาใจเพ่ือท่ีจะใหผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามท่ีตองการ    
 
    หลักการส่ือสารในองคกร 
              ในทุกองคกรการส่ือสารถือเปนส่ิงสําคัญ เพราะจะตองอาศัยการติดตอส่ือสารในการ
แลกเปล่ียนขอมูลระหวางบุคคล การประสานงานตางๆ โดยการส่ือสารสามารถแบงออกไดเปน 2 
ลักษณะ คือ การส่ือสารท่ีเปนทางการ และการส่ือสารท่ีไมเปนทางการ ดังนี้ (John M. Pfiffner and 
Robert V.Presthus, 1960: 346-393) 
   1. การส่ือสารท่ีเปนทางการ (Formal Communication) หมายถึง การติดตอส่ือสารท่ีมี
ระเบียบแบบแผน เชน การติดตอเปนลายลักษณอักษรในทางราชการ ซ่ึงมีลักษณะดังนี้ 

- เปนการนํานโยบายการตัดสินใจหรือขอแนะนําผานตามสายบังคับบัญชา 
- เปนการนําขอเสนอแนะหรือสนองตอบกลับมายังผูบริหาร 
- เปนการแจงนโยบายท่ัวองคกร 

                  2.  การสื่อสารท่ีไมเปนทางการ (Informal Communication) หมายถึง การติดตอกัน
ดวยความคุนเคยเปนการสวนตัว อาจเปนลักษณะบุคคลตอบุคคลหรือบุคคลกับกลุมบุคคล 
 
               การส่ือสารในองคกรในปจจุบันนี้จําเปนตองหาขอมูลขาวสารใหไดรวดเร็วกวาในอดีต 
สําหรับการแกไขปญหาไดทันทวงทีและเพ่ือใชในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ เสนทาง
ของการส่ือสารในองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ มีเสนทางการส่ือสารเกิดข้ึนไดหลายทิศทางสรุปไดดังนี้ 
(ธิติภพ ชยธวัช, 2548: 137–140) 
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               1. การส่ือสารจากบนลงลาง (Downward Communication) เปนการส่ือสารซ่ึงสงผานจาก
ลําดับช้ันบังคับบัญชาในระดับสูงลงไปยังผูใต บังคับบัญชาในระดับตํ่ากวาภายในองคกรซ่ึงรวมถึง
นโยบายในการบริหารจัดการ การส่ังงานและบันทึกขอความท่ีเปนทางการ  
 2. การส่ือสารจากลางข้ึนบน (Upward Communication) เปนการส่ือสารซ่ึงสงผานจากผู
ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในระดบับังคับบัญชาท่ีต่ํา กวาข้ึนสูระดับท่ีสูงกวา การส่ือสารในลักษณะน้ีจะรวมถึง
กลองรับความคิดเห็น การประชุมกลุม และกระบวนการในการรองเรียน 
 3. การส่ือสารในแนวนอน (Horizontal Communication) เปนการส่ือสารซ่ึงสงขาม
หนวยงานภายในองคกรซ่ึงมีความจําเปนยิ่งตอการ ประสานงาน และการหลอมรวมหนาท่ีสายงาน
ภายในองคกรท่ีตางกันเขาดวยกัน เชน การติดตอขามสายงานระหวางฝายตลาดกับฝายบัญชี ฝาย
ผลิต และฝายขาย เปนตน 
 4. การส่ือสารแบบตางหนวยงานและตางระดับภายในองคกร (Diagonal Commu-
nication) แมวาจะเปนวิธีการส่ือสารท่ีอาจจะมีการใชนอยท่ีสุดในการส่ือสารท้ัง 4 แบบนี้ แตก็มี
ความจําเปนในสถานการณท่ีสมาชิกในองคกรไมสามารถส่ือสารอยางมี ประสิทธิภาพผานชองทาง
อ่ืน ๆ ได เปนลักษณะการส่ือสารท่ีสงตัดขามไปยังหนวยงานท่ีตางกัน และในระดับท่ีตางกัน 
 
สรุป 

สําหรับในบทท่ี 2 นี้ไดมีศึกษาถึงรูปแบบและโครงสรางขององคกรสถาปนิก รวมถึงระบบ
สารสนเทศ และการส่ือสาร เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการเก็บขอมูลและวิเคราะหผล
การศึกษา 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย 
 

 
 การศึกษาเร่ืองการใชระบบสารสนเทศในองคกรสถาปนิก เปนการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) มีการดําเนินการเก็บขอมูลท่ีตองการศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวนหน่ึงโดย
มีรายละเอียดและระเบียบวิธีดําเนินการวิจัยเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของงานวิจัยดังภาพท่ี 4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
ภาพท่ี 4 ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย 

 
 
 
 

ศึกษาขอมูลในเชิงทฤษฎี, ผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
รวมถึงวิเคราะหรูปแบบการทํางานขององคกรสถาปนิก 

กําหนดกลุมตัวอยางที่จะทําการศึกษา 

ออกแบบบทสัมภาษณเพ่ือใชในการเก็บขอมูล 

สํารวจและเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้งหกองคกร 

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีวิเคราะหเพ่ือนํามาประมวลผลการวิเคราะหและ
สรุปผลการวิจัย
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1. ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 
 

1.1 การศึกษาขอมูล งานวิจัย เอกสารและบทความทางวิชาการ 
 ในข้ันตอนนี้ จะเปนการศึกษาขอมูลจากหนังสือ เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง
บทความทางวิชาการตางๆ ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศท่ัวไป เชน การใหคํานิยาม
ความหมาย รูปแบบและองคประกอบของระบบสารสนเทศ เปนตน นอกจากนั้นยังไดศึกษา
ลักษณะเฉพาะและรูปแบบขององคกรสถาปนิกท่ีมีความเปนเฉพาะตัว เพื่อใหเขาใจถึงลักษณะของ
การทํางานและหนาท่ีความรับผิดชอบ รวมถึงข้ันตอนในการทํางานขององคกรสถาปนิกท่ีจะใชเปน
แนวในการสรางเคร่ืองมือเพ่ือใชในการเก็บขอมูล  

โดยไดเร่ิมศึกษาจากองคกรท่ีปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน โดยศึกษาข้ันตอนและวิธีการทํางาน
ตั้งแตเร่ิมตนโครงการจนกระทั่งส้ินสุดโครงการ เพื่อนํามาเปนเกณฑในการคัดเลือกองคกร
สถาปนิกท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน โดยมีรูปแบบโครงสรางขององคกรเปนแบบสตูดิโอเด่ียว  
(สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ, 2547: ไมปรากฏเลขหนา)  
  

1.2 การกําหนดกลุมตัวอยางท่ีจะทําการศึกษา 
 สําหรับในข้ันตอนนี้ ไดทําการกําหนดกลุมตัวอยางท่ีใชทําการวิจัย เพื่อทําการเก็บขอมูล 
ดวยวิธีการการสัมภาษณโดยจะใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มี
หลักเกณฑในการพิจารณาคือ กลุมตัวอยางตองเปนองคกรสถาปนิก ท่ีมีการดําเนินงานทางดาน
ออกแบบสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมภายในหรือภูมิสถาปตยกรรม มีพนักงานในองคกรไมเกิน 
20 คน และท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากองคกรขนาดเล็กมีจะระบบสารสนเทศท่ีไม
ซับซอน แตมีความนาสนใจในเร่ืองของการเลือกใชระบบสารสนเทศของในแตละองคกรให
เหมาะสมกับงานท่ีทํา  

โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี ้
 1. ดําเนินการคนหารายช่ือขององคกรสถาปนิกจาก เว็ปไซตท่ีเกี่ยวของ คือ เว็ปไซตของ
สภาสถาปนิก (http://architectsearch.asa.or.th/) นอกจากนั้นยังสอบถามไปยังผูท่ีเกี่ยวของในธุรกิจ
ประเภทออกแบบสถาปตยกรรมท่ีผูวิจัยไดเคยรวมงาน หลังจากนั้นจึงไดทําการติดตอโดยวิธีการ
ทางโทรศัพทเพ่ือสอบถามขอมูลเบ้ืองตนขององคกรสถาปนิกตามหลักเกณฑท่ีใชพิจารณา ซ่ึงจาก
วิธีการดังกลาวพบวา มีองคกรสถาปนิกจํานวน 24 องคกรมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว 
 2. จัดสงจดหมายเพ่ือขออนุญาตเขาไปเก็บขอมูลไปยังองคกรสถาปนิกท้ัง 24 องคกร ใน
การนี้ไดรับการติดตอกลับมาหกองคกร 
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 3. นัดหมายกับองคกรสถาปนิกทางชองทางของจดหมายอิเล็กทรอนกิส (E-mail) ท้ังหก 
องคกรเพื่อทําการเก็บขอมูลตอไป 
 ปญหาท่ีพบในสวนของการคัดเลือกกลุมตัวอยางพบวา ขอมูลท่ีปรากฏในเว็ปไซตเพื่อใช
สําหรับคนหารายช่ือบริษัทไมมีความชัดเจน โดยเฉพาะขอมูลท่ีเกี่ยวกับขนาดขององคกร และเนื่อง
ดวยองคกรสถาปนิกในปจจุบันมีจํานวนมาก จําเปนจะตองสอบถามโดยตรงไปยังองคกรสถาปนิก
เพื่อใหทราบถึงจํานวนของพนักงานซ่ึงเปนหนึ่งในหลักเกณฑท่ีสําคัญในการคัดเลือก เพ่ือใหไดมา
ซ่ึงองคกรท่ีตรงตามวัตถุประสงค จึงไดทําการแกไขโดยใชวิธีการคัดออกโดยคัดเลือกรายช่ือองคกร
ท่ี มีขนาดกลางและขนาดใหญ  ซ่ึ ง เปน ท่ี รู จั กของคนท่ัวไป  และไมไดอยู ใน เขตพื้น ท่ี
กรุงเทพมหานครออก จากน้ันจึงทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนน
ท่ีองคกรสถาปนิกท่ีรูจักใชวิธีการโทรศัพทไปสอบถามขอมูลพื้นฐานขององคกร 

 
1.3 ออกแบบบทสัมภาษณเพ่ือใชในการเก็บขอมูล 
ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและบทความทางวิชาการเพื่อนํามาเปนแนวทางในการ

ออกแบบแบบสอบถามและบทสัมภาษณท่ีใชในการดําเนินการเก็บขอมูล หลังจากท่ีไดออกแบบ
แบบสอบถามแลว จึงไดมีการนําไปทําการทดสอบแบบสอบถาม (Pilot Study) ซ่ึงจากข้ันตอนนี้
พบวา แบบสอบถามไมสามารถตอบตรงวัตถุประสงคของการศึกษาได จึงไดเปล่ียนวิธีดําเนินการ
ศึกษาโดยใชการสัมภาษณเปนเคร่ืองมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลแทน โดยไดมีการศึกษา
เอกสารและบทความทางวิชาการถึงข้ันตอนใน การทํางานขององคกรสถาปนิกเพื่อเปนแนวทางใน
การออกแบบบทสัมภาษณ เนื่องจากในการทํางานขององคกรสถาปนิกมีข้ันตอนตางๆท่ีเกิดข้ึนซ่ึง
จะสงผลถึงระบบสารสนเทศท่ีใชใหมีความแตกตางกัน ผูวิจัยจะเนนการสอบถามเพ่ือศึกษาในสวน
การใชระบบสารสนเทศภายในองคกร และปจจัยในการเลือกใชระบบสารสนเทศ โดยเนื้อหานั้นจะ
เปนลักษณะของคําถามปลายเปด (Open Ended Question) เพื่อใหผูตอบไดมีการแสดงความ
คิดเห็นไดอยางเต็มโดยลักษณะของการสัมภาษณจะเปนการสัมภาษณแบบมีคําถามท่ีแนนอน 
(Structured Interview) โดยมีการกําหนดขอคําถามไวแลว ทําใหผูตอบสามารถแสดงความคิดเห็น
ไดอยางเต็มท่ี และหากมีขอสงสัยระหวางการสัมภาษณก็สามารถถามไดทันที โดยประเด็นของ
คําถามนั้น จะเนนเกี่ยวกับภาพรวมขององคกร ข้ันตอนในการทํางาน ระบบสารสนเทศที่ใชใน
ข้ันตอนตางๆ ปญหาท่ีเกิดจากระบบสารสนเทศ รวมท้ังแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
องคกร โดยมีลักษณะของคําถาม ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 การออกแบบคําถามสําหรับสัมภาษณ สวนท่ี 1 
 
สวนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับองคกรและรูปแบบข้ันตอนการทํางาน 
วัตถุประสงคในการถาม : เพือ่ใหทราบถึงภาพรวมขององคกร ลักษณะของงานท่ีทํา ขอบเขต
ของการใหบริการ และข้ันตอนในการทํางาน 
ขอ คําถาม เหตุผลในการถาม 
1 องคกรของทานใหบริการงานออกแบบ

ทางดานใด บาง 
เพ่ือใหทราบถึงภาพรวมขององคกร วามีการ
ใหบริการทางดานใดบาง เพราะในองคกร
สถาปนิกน้ัน มักจะมีการทํางานหลายประเภท 
เชน งานที่เก่ียวของกับสถาปตยกรรมอยางเดียว 
หรือมีการทํางานออกแบบตกแตงภายในมารวม
ดวย 

2 ประเภทของอาคารที่ดําเนินการ เพ่ือใหทราบถึงขอบเขตและประเภทของอาคารที่
องคกรสถาปนิกรับออกแบบ เพราะในปจจุบัน มี
ลักษณะของงานสถาปตยกรรมที่หลากหลายมาก
ขึ้น และอาคารประเภทตางๆก็จะมีความแตกตาง
กันออกไปทั้งในการออกแบบและขั้นตอนการ
ทํางาน อาจสงผลตอรูปแบบของระบบ
สารสนเทศที่ใช 

3 ลักษณะ หรือ ขั้นตอนหลักในการทํางานใน
หน่ึง โครงการน้ันมีขั้นตอนอยางไรบาง 

เพ่ือใหทราบถึง ขั้นตอนในการทํางานขององคกร
ในรูปแบบกวางๆ โดยจะเนนที่ขั้นตอนหลักๆ 
เพ่ือนํามาวิเคราะหถึงรูปแบบการทํางานของ
องคกรสถาปนิกที่ทําการศึกษา 
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ตารางท่ี 2 การออกแบบคําถามสําหรับสัมภาษณ สวนท่ี 2 
 
สวนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับรูปแบบการใชระบบสารสนเทศในสวนของการรับขอมูลความ
ตองการของลูกคาและการจดัการขอมูลเพือ่นําไปสูข้ันตอนของการออกแบบ 
วัตถุประสงคในการถาม : เพือ่ใหทราบถึงระบบและรูปแบบของสารสนเทศท่ีใชในการ
ส่ือสารระหวางองคกรสถาปนิกกับลูกคาในข้ันตอนของการออกแบบขั้นตน  
(Preliminary Design) 
ขอ คําถาม เหตุผลในการถาม 
4 ในการไดมาซึ่งโครงการแตละโครงการน้ัน มี

รูปแบบหรือขั้นตอนอยางไรบาง 
เพ่ือใหทราบถึงขั้นตอนในการไดรับการติดตอทํา
โครงการแตละโครงการ วามีรูปแบบหรือระบบ
สารสนเทศอยางไรที่ลูกคาจะติดตอมายังองคกร 
หรือองคกรจะตองติดตอไปยังลูกคาบาง 

5 ลักษณะของสารที่ใชสงมายังองคกรของทาน
มีรูปแบบหรือระบบอยางไร 

เพ่ือใหทราบถึงรูปแบบของสารหรือขอมูลที่
ลูกคาใชในการสงมาถึงองคกร  วามีรูปแบบ
ลักษณะอยางไร  

6 ความตองการของลูกค า น้ันมีระบบการ
สื่อสารมาสูองคกรของทานอยางไร  และ
รูปแบบของสารท่ีสงมาเปน ไปในลักษณะ
ไหนบาง 

เพ่ือใหทราบถึงวิธีการและระบบสารสนเทศท่ี
ลูกคาใชในการติดตอสื่อสารมายังองคกร วามี
ลักษณะอยางไร 
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ตารางท่ี 3 การออกแบบคําถามสําหรับสัมภาษณ สวนท่ี 3 
 
สวนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับรูปแบบการใชระบบสารสนเทศในสวนของการออกแบบและจัดทํา
แบบรางข้ันตน 
วัตถุประสงคในการถาม : เพือ่ใหทราบถึงระบบและรูปแบบของสารสนเทศท่ีใชในข้ันตอน
ของการออกแบบข้ันตน (Preliminary Design) 
ขอ คําถาม เหตุผลในการถาม 
7 ในขั้นตอนของการเริ่มงาน ออกแบบขั้นตน

องคกรของทาน มีระบบอยางไร ในการ
จัดการกับขอมูลที่ไดรับจากลูกคา 

เพ่ือใหทราบถึงวิธีการและขั้นตอนในการจัดการ
กับขอมูลที่ไดรับจากลูกคา วามีการนําไปสู
ขั้นตอนใด และการสงตอขอมูลใหใครเพ่ือ
ทํางานในขั้นตอนตอไป 

8 องคกรของทานมีขั้นตอนอยางไรในการทํา
แบบขั้นตน และมีระบบอะไรบางที่ เขามา
เก่ียวของหรือมีสวนสําคัญในขั้นตอนน้ี 

เพ่ือใหทราบถึงขั้นตอนของการออกแบบและการ
เริ่มทําแบบรางขั้นตน และรูปแบบของระบบ
สารสนเทศ  วิธีการทํ างาน  รวมถึงบุคคลที่
เก่ียวของกับการทํางานในสวนน้ี วิธีการสื่อสาร
สงผานขอมูลตางๆ 

9 องคกรของทานมีระบบในการนําเสนองาน
แบบรางขั้นตนตอลูกคาอยางไรบาง  และ
ระบบหรือลักษณะที่ลูกคาใชในการพิจารณา
แบบกลับมาสูทานมีรูปแบบอยางไร 

เพ่ือใหทราบถึงรูปแบบของระบบสารสนเทศใน
การนําเสนอแบบรางขั้นตนแกลูกคา วามีรูปแบบ
อยางไร และรูปแบบของระบบสารสนเทศ รวม
ถึงวิธีการท่ีลูกคาใชในการสงผานขอมูลที่ไดรับ
การพิจารณามาสูองคกร 
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ตารางท่ี 4 การออกแบบคําถามสําหรับสัมภาษณ สวนท่ี 4 
 
สวนท่ี 4 คําถามเกี่ยวกับรูปแบบการใชระบบสารสนเทศในสวนของการจัดทําแบบขออนุญาต 
วัตถุประสงคในการถาม : เพือ่ใหทราบถึงระบบและรูปแบบของสารสนเทศท่ีใชในข้ันตอน
ของการจัดทําแบบขออนุญาต (Review for Permission) 
ขอ คําถาม เหตุผลในการถาม 
10 องคกรของทานมีระบบ ในการพัฒนาแบบ

ขั้นตนไปสู แบบขออนุญาตอย างไรบ าง 
รวมถึงบุคคลที่ เ ก่ียวของในขั้นตอนน้ีและ
ระบบที่ใชในการทํางานรวมกัน 

เพ่ือใหทราบถึงรูปแบบของระบบสารสนเทศ
และวิธีการในการพัฒนาแบบรางขั้นตน วามี
วิธีการอยางไร รวมถึงรูปแบบ และวิธีการติดตอ
บุคคลที่เก่ียวของในการทําแบบ 

11 สําหรับขั้นตอนในการดํา เนินการย่ืนขอ
อนุญาตตอหนวยงานราชการน้ัน องคกรของ
ทานมีสวนเกี่ยวของหรือ ไม อยางไร และมี
ระบบในการดําเนินการในขั้นตอนน้ีอยางไร 

เ พ่ือใหทราบถึง ลักษณะของการทํางานใน
ขั้นตอนน้ี รวมถึงรูปแบบของระบบสารสนเทศท่ี
มีการใชในขั้นตอนตางๆของการยื่นขออนุญาต 
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ตารางท่ี 5 การออกแบบคําถามสําหรับสัมภาษณ สวนท่ี 5 
 
สวนท่ี 5 คําถามเกี่ยวกับรูปแบบการใชระบบสารสนเทศในสวนของการจัดทําแบบกอสราง 
การประมูลงาน และข้ันตอนการกอสราง 
วัตถุประสงคในการถาม : เพือ่ใหทราบถึงระบบและรูปแบบของสารสนเทศท่ีใชในข้ันตอน
ของการจัดทําแบบกอสราง (Construction Drawing) 
ขอ คําถาม เหตุผลในการถาม 

12 องคกรของทานมีระบบ ในการจัดทําแบบ
กอสรางอยางไรบาง รวมถึงบุคคลที่เก่ียวของ
ในขั้นตอนน้ีและระบบที่ใชในการทํางาน
รวมกัน 

เพ่ือใหทราบถึงรูปแบบของระบบสารสนเทศ
และวิธีการทํางาน ในขั้นตอนของการทําแบบ
ก อ ส ร า ง  ร ะบบห รื อ วิ ธี ก า ร ท่ี ใ ช ใ น ก า ร
ประสานงานรวมกับผูอื่นในขั้นตอนน้ี  

13 ในสวนของขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจางผูรับ 
เหมา เพ่ือเขามาดําเนินการกอสรางน้ัน องคกร
ของทานไดมีสวนเก่ียวของในขั้นตอนนี้หรือ 
ไม อยางไร ระบบท่ีใชในการดําเนินการรวม 
ถึงการประสานงานของฝายตางๆที่ตองทํา  
งานรวมกันน้ัน เปนไปในรูปแบบใด บาง 

เพ่ือใหทราบถึงขั้นตอนในการทํางาน ในสวน
ของการประมูลงาน วาบริษัทไดมีการเขาไป
เ ก่ี ยวข อ งห รือไม  และรูปแบบของระบบ
สารสนเทศและวิธีการที่ใชในการประสานงาน
และสื่อสารน้ันมีรูปแบบอยางไรบาง 

14 ในระหวางการกอสรางโครงการตางๆ องคกร
ของทานมีการจัดสงสถาปนิกเขาไปตรวจหนา
งานหรือไม อยางไร และมีระบบในการติดตอ 
สื่อสารรวมทั้งประสานงานกับบุคคลท่ีเก่ียว 
ของในขั้นตอนน้ีอยางไรบาง 

เพ่ือใหทราบถึงการเขาไปมีสวนเก่ียวของของ
บริษัทในขั้นตอนของการกอสราง และรูปแบบ
ของระบบที่ใชในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการ
ประสานงานตางๆระหวางองคกรสถาปนิกกับ
ผูรวมงานคนอ่ืนๆ 

15 ในระหวางการกอสรางโครงการ เรามักจะพบ 
วาโครงการตางๆมีปญหาเกิดขึ้นในสวนของ
หนางานที่กําลังทําการกอสรางอยู องคกรของ
ทานมีรูปแบบหรือระบบอยางไรในการประ- 
สานงาน ติดตอสื่อสารหรือจัดสงขอมูลที่เก่ียว 
ของกับปญหาตางๆที่หนางาน ใหกับผูที่มี
สวนเก่ียวของ 

เพ่ือใหทราบถึงรูปแบบของระบบสารสนเทศท่ี
ใชในการประสานงาน  รับสงขอมูลระหวาง
องคกรสถาปนิก กับสถานที่ ก อสร า ง  และ
ผูรับผิดชอบโครงการ เชน ผูรับเหมา หรือวิศวกร 
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ตารางท่ี 6 การออกแบบคําถามสําหรับสัมภาษณ สวนท่ี 6 
 
สวนท่ี 6 คําถามเกี่ยวกับระบบของการเก็บขอมูลและระบบการส่ือสารขององคกร 
วัตถุประสงคในการถาม : เพือ่ใหทราบถึงระบบและรูปแบบของสารสนเทศท่ีใชในข้ันตอน
ของการติดตอประสานงาน และการเก็บขอมูล 
ขอ คําถาม เหตุผลในการถาม 
16 ระบบในการเก็บขอมูลภายในองคกรของทาน 

เชน เอกสารสัญญาตางๆ หรือแบบขออนุญาต 
แบบกอสราง รวมไปถึงหุนจําลองมีรูปแบบ
ในการเก็บอยางไรบาง 

เ พ่ือใหทราบถึงระบบที่ใชในการเก็บขอมูล 
เน่ืองจากองคกรสถาปนิกมีความแตกตางจาก
องคกรประเภทอื่น เพราะมีเอกสารที่มีทั้งขนาด
เล็ก เชน เอกสารสัญญา เอกสารทางบัญชี และ
เอกสารขนาดใหญ เชน แบบพิมพเขียว  ดังน้ันจึง
มีรูปแบบของการเก็บที่แตกตางกัน นอกจากน้ัน
ยังมีในสวนของหุนจําจองที่ใชประกอบการ
ทํางาน 

17 ลักษณะภาพรวมของระบบที่องคกรของทาน
ใชในการติดตอสื่อสารระหวางบุคลากร
ภายในองคกรน้ันเปนอยางไร 

เพ่ือใหทราบถึงรูปแบบของระบบสารสนเทศ 
รวมถึงวิธีการท่ีใชการติดตอสื่อสารระหวาง
บุคลากรภายในองคกร เปนลักษณะของภาพรวม
ของระบบตางๆที่ใช

18 ลักษณะภาพรวมของระบบที่องคกรของทาน
ใชในการติดตอสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่มี
สวนเก่ียวของในขั้นตอนตางๆในการทํางาน
น้ันเปนอยางไร 

เพ่ือใหทราบถึงรูปแบบของระบบสารสนเทศ 
รวมถึงวิธีการที่ใชการติดตอสื่อสารของบริษัท
กับบุคคลภายนอก ที่เก่ียวของกับองคกร ในการ
ทํางานรวมกัน ของขั้นตอนตางๆ วามีลักษณะ
อยางไร 
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ตารางท่ี 7 การออกแบบคําถามสําหรับสัมภาษณ สวนท่ี 7 
 
สวนท่ี 7 คําถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศในองคกรและปญหาตางๆภายใน
องคกรท่ีเกิดจากระบบสารสนเทศ 
วัตถุประสงคในการถาม : เพือ่ใหทราบถึงแนวความคิดในการเลือกใชระบบสารสนเทศท่ีใช
ในองคกร และปญหาท่ีเกิดข้ึนจากระบบสารสนเทศท่ีสงผลกระทบตอการทํางาน 
ขอ คําถาม เหตุผลในการถาม 
19 องคกรของทานมีปจจัยหรือแนวความคิดใน

การเลือกใชระบบสารสนเทศตางๆภายใน
องคกรอยางไร และใครมีสวนสําคัญในการ
เลือกใชระบบตางๆภายในองคกร 

เพ่ือใหทราบถึงปจจัยหรือแนวความคิดในการ
เลือกใชระบบสารสนเทศตางๆภายในองคกร วา
มีวิธีการและแนวทางอยางไร รวมถึงการมีสวน
รวมในการเลือกใชงานระบบตางๆ 

20 องคกรของทานมีนโยบายในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในดานตางๆ รวมทั้งการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
หรือไม เพราะเหตุใด 

เพ่ือใหทราบถึงการใหความสําคัญกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศตางๆภายในองคกร  วามี
แนวทางในการพัฒนารวมถึงการมีงบประมาณ
รองรับการพัฒนาหรือไม 

21 ภายในองคกรของทานมีปญหาที่เกิดขึ้นจาก
ระบบสารสนเทศหรือไม ถามีเกิดขึ้นจากสวน
ใดบาง สงผลกระทบตอการทํางานอยางไร 
และทานมีแนวทางแกไขอยางไร 

เ พ่ือใหทราบถึงปญหาตางๆที่ เ กิดขึ้นภายใน
องคกร อันเน่ืองมาจากระบบสารสนเทศที่ใช 
โดยแยกตามองคประกอบของระบบสารสนเทศ 
คือ ขอมูล ผูรับสาร ผูสงสาร ระบบที่เก่ียวของกับ
คอมพิวเตอร 
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การตรวจสอบคําถาม (Validations and Pilot Study) 
 การศึกษาการใชระบบสารสนเทศในองคกรสถาปนิก เปนการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) ซ่ึงจะใชการสัมภาษณ ในการเก็บรวบรวมขอมูล และเม่ือทําการออกแบบ
บทสัมภาษณแลว ผูวิจัยไดมีการนําบทสัมภาษณนี้ ไปทดลองสัมภาษณกับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะ
ใกลเคียงกับกรณีศึกษา เพื่อทดสอบความเขาใจของคําถาม และเม่ือนําไปทดลองพบวา กลุมตัวอยาง
ท่ีใชในการทดลองสัมภาษณนั้น ยังมีความเขาใจในเร่ืองระบบสารสนเทศท่ีแตกตางกัน ทําให
คําตอบออกมาคนละแนวทางกัน และไมตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดมีการ
วิเคราะหถึงสาเหตุท่ีทําใหกลุมตัวอยางท่ีทําการสัมภาษณแบบทดลอง มีความเขาใจที่ไมตรงกัน 
และนํามาปรับแกไขบทสัมภาษณใหม ในเร่ืองความหมายของคําวาระบบสารสนเทศ หลังจากนั้น
จึงไดมีการดําเนินการสัมภาษณทดลองอีกคร้ัง ซ่ึงในการสัมภาษณคร้ังนี้ ผูวิจัยมีการยกตัวอยางและ
ขยายความเพ่ิมเติม เกี่ยวกับความหมายของระบบสารสนเทศ ประกอบการสัมภาษณเพื่อชวยใหผูท่ี
ตอบคําถาม สามารถมองเห็นภาพและเขาใจคําถามไดงายยิ่งข้ึน 
 เม่ือทําการทดลองกับกลุมตัวอยางจนพบวา ผูตอบมีความเขาใจในคําถามท่ีผูสัมภาษณ
ตองการจะถามไปในทิศทางเดียวกันแลว ทางผูวิจัยจึงไดนําบทสัมภาษณดังกลาวไปใชกับ
กรณีศึกษาจริง 
 

1.4  สํารวจและเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท้ังหกองคกร  
 หลังจากนั้นจึงไดดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูลจากองคกรตัวอยาง โดยการสัมภาษณ
เจาขององคกร เกี่ยวกับระบบสารสนเทศท่ีใชในองคกร รูปแบบขององคกร ลักษณะและข้ันตอนใน
การดําเนินงาน ตลอดจนปจจัยในการเลือกใชระบบสารสนเทศและปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนําขอมูลท่ี
ไดมาวิเคราะหวาองคกรท่ีทําการสัมภาษณมีการใชระบบสารสนเทศอะไร และมีการเลือกใชใน
ข้ันตอนใดของการทํางาน โดยคําถามท่ีใชจะเปนคําถามปลายเปด (Open Ended Question) ซ่ึงจะ
ใชวิธีการพูดคุยมากกวาการสัมภาษณแบบท่ีเปนทางการ เพื่อใหผูท่ีถูกสัมภาษณไมรูสึกอึดอัด มีการ
จดบันทึกระหวางท่ีทําการสัมภาษณและมีการตรวจสอบคําตอบกับผูใหสัมภาษณอีกคร้ัง เพื่อความ
แมนยําของขอมูลท่ีจะนําไปวิเคราะหในข้ันตอนตอไป โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
  1.4.1 ติดตอไปยังองคกรสถาปนิก ท่ีมีคุณสมบัติครบตามเกณฑและผานการ
คัดเลือก เพื่อขอทําการสัมภาษณ เก็บขอมูลในการทําการวิจัย โดยมีการแจงถึงวิธีการเก็บขอมูลและ
เนื้อหาท่ีจะทําการสัมภาษณ 
  1.4.2 ทางองคกรสถาปนิกท่ีไดรับการติดตอ แจงวันและเวลาท่ีสะดวกในการ
ติดตอสัมภาษณ รวมถึงบุคคลท่ีจะใหทําการสัมภาษณ  
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  1.4.3 ผูวิจัยไดดําเนินการในการเขาสัมภาษณบุคคลท่ีทางองคกรแจงไวตามวันและ
เวลาท่ีกําหนด โดยในการสัมภาษณ ผูวิจัยไดมีการถามคําถามท่ีเตรียมไป และมีการจดบันทึกเพื่อ
ปองกันการตกหลนของขอมูล 

สําหรับในสวนของการสัมภาษณ ผูวิจัยพบวาผูไดรับการสัมภาษณจะมีแนวความคิด
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศในเชิงของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology – IT) 
มากกวา ผูวิจัยจึงไดมีการปรับเปล่ียนคําถามในการสัมภาษณเปนในเชิงพูดคุยพรอมท้ังอธิบาย
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (Information System – IS) ในบางชวงของข้ันตอนการทํางาน เพื่อใหผู
ถูกสัมภาษณไมรูสึกอึดอัดและสามารถตอบคําถามไดอยางตรงประเด็น 
 

1.5 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีวิเคราะหเพื่อนํามาประมวลผลการวิเคราะหและ
สรุปผลการวิจัย  
 ในข้ันตอนนี้จะเปนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีสัมภาษณ โดยขอมูลท่ีไดมา
จะตองนํามาคัดกรองคําตอบเพ่ือตรวจสอบความถูกตองตรงประเด็นออกจากคําตอบท้ังหมด เนื่อง
ดวยการสัมภาษณเปนไปในลักษณะของการพูดคุยแบบไมเปนทางการ ทําใหคําตอบท่ีไดจะไมมี
รูปแบบท่ีชัดเจน จําเปนตองนําคําตอบท้ังหมดมาจัดหมวดหมูแยกตามคําถามแตละขอของทุกกลุม
ตัวอยางท่ีทําการศึกษา เพื่อท่ีจะวิเคราะหไดอยางสะดวกมากยิ่งข้ึน หลังจากนั้นจึงไดดําเนินการ
วิเคราะหขอมูลท่ีผานการจัดหมวดหมูของคําตอบแลว โดยการวิเคราะหจะดําเนินการตามข้ันตอน
ในการดําเนินงานขององคกรสถาปนิก มีการนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหวิธีใชงานระบบสารสนเทศ
ในองคกรสถาปนิกวาในข้ันตอนตางๆนั้น มีการใชระบบสารสนเทศอะไรบาง นอกจากน้ันยังไดมี
การนําขอมูลมาเปรียบเทียบกันระหวางองคกรสถาปนิกท่ีผูวิจัยไดปฏิบัติงานอยูกับองคกรสถาปนิก
ท่ีมีขนาดใกลเคียงกันและนําไปวิเคราะห วามีความเหมือนหรือตางกันท้ังในเร่ืองของรูปแบบ
ข้ันตอนการทํางานและระบบสารสนเทศท่ีใชอยูหรือไม  
 หลังจากนั้นจึงไดนําเอาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในองคกร รวมถึงบท
วิเคราะหท่ีไดจากการศึกษาจากกลุมองคกรตัวอยางมาวิเคราะหหาขอสรุปของระบบสารสนเทศใน
องคกรสถาปนิก รวมถึงปจจัยในการเลือกใชและปญหาท่ีเกิดข้ึนจากระบบสารสนเทศที่ใชงานใน
ปจจุบัน 
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1.6 ปญหาและอุปสรรคระหวางการศึกษา 
 ในการศึกษาวิจัย การใชระบบสารสนเทศในองคกรสถาปนิก เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ท่ี
จะตองทําการเก็บขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณ ทําใหจะตองมีการศึกษาบทความทางวิชาการท่ี
เกี่ยวของรวมถึงเอกสารทางวิชาการตางๆเกี่ยวระบบสารสนเทศ สําหรับปญหาและอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนนั้น ผูวิจัยพบวา ระบบสารสนเทศในความหมายและความเขาใจของแตละคนมีความ
แตกตางกัน ดังนั้นในการออกแบบบทสัมภาษณจะตองคํานึงถึงผูตอบ วาจะมีความเขาท่ีตรงกัน
ความเขาใจของผูวิจัยหรือไม เพราะไมเชนนั้น คําตอบท่ีไดจะไปในทิศทางท่ีไมตรงกัน สงผลตอผล
การศึกษาท่ีอาจจะไมตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนมีดังนี้ 
 1. ระบบสารสนเทศในความหมายของแตละคนมักแตกตางกัน 
 2. การออกแบบคําถามใหครอบคลุมทุกข้ันตอนในการทํางานขององคกรสถาปนิกนั้น ทํา
ไดยาก 
 สําหรับปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดทําการแกไขโดย มีการอธิบายความหมายของระบบ
สารสนเทศท่ีใชในงานวิจัยแกผูใหสัมภาษณ เพื่อท่ีจะไดมีความเขาใจท่ีตรงกัน ในสวนของการ
ออกแบบคําถามใหครอบคลุม มีการศึกษาและจัดกลุมของข้ันตอนการทํางานขององคกรสถาปนิก
ใหเปนหมวดหมู เพื่องายตอการจัดหมวดของคําถามใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 
2. สรุป 

งานวิจัยนี้ไดมีการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ในรูปแบบของการ
สัมภาษณองคกรสถาปนิกท่ีเปนกลุมตัวอยาง เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีไดทําการสัมภาษณกลุมองคกร
สถาปนิกตัวอยางแลวมาทําการวิเคราะหในบทถัดไป 
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บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 
 การน าเสนอผลการวิจัย เร่ือง การศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศในองค์กรสถาปนิก มีวัตถุ  
ประสงค์เพื่อให้ทราบถึงการใช้ระบบสารสนเทศในขั้นตอนต่างๆ ปัญหาที่เกิดจากระบบสารสนเทศ 
และแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
และสถาปนิก ในองค์กรที่คัดเลือกมาเป็นกรณีศึกษา มารวบรวมสรุปผลของข้อมูลทั้งหม ดโดยใช้
ตารางประกอบ  การบรรยาย ข้อมูลที่ได้จะแบ่งตามขั้นตอนในการท างานขององ ค์กรสถาปนิก 
สามารถจ าแนกได้เป็น 8  ตอนดังนี ้
 
 ตอนที่ 1 ภาพรวมของขั้นตอนการท างานขององค์กรสถาปนิกที่ท าการสัมภาษณ์ 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป ขอบเขตการท างาน รวมถึงขั้นตอนการท างานขององค์กร  

ตอนที่ 3 ระบบสารสนเทศในส่วนของการรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าและการจัดการ
ข้อมูลเพื่อน าไปสู่ขั้นตอนของการออกแบบ 

ตอนที่ 4 ระบบสารสนเทศในส่วนของการออกแบบและจัดท าแบบร่างขั้นต้น  
 ตอนที่ 5 ระบบสารสนเทศในส่วนของการจัดท าแบบขออนุญาต  

ตอนที่ 6 ระบบสารสนเทศที่ใช้ในขั้นตอนของการจัดท าแบบก่อสร้าง  
 ตอนที่ 7 ระบบของการเก็บข้อมูลและระบบการสื่อสารขององค์กร 

ตอนที่ 8 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรและปัญหาต่างๆภายในองค์กรที่
เกิดจากระบบสารสนเทศ 
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1. ผลการศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศในองค์กรสถาปนิก 
 จากการศึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศในองค์กรสถาปนิก โดยการสัมภาษณ์จากองค์กร
สถาปนิกทั้งหมด 6 องค์กร พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์เป็นเพศชาย คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นตโ์ดยแบ่งเป็น 
ต าแหน่ งผู้บริหารหรือเจ้าขององค์กร ที่เป็นสถาปนิก  66 .40 เปอร์เซ็น ต์ และ สถาปนิก 33 .60 
เปอร์เซ็นต์ 
 ส าหรับผลการศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์ ได้น ามาประมวลผลและน าเสนอในรูปแบบ
ของการสรุประบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรสถาปนิกในรูปแบบของ แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอน
การท างาน (Flowchart) โดยมีสัญลักษณ์ในการเขียนแผนผังดังตารางที่ 8  
 
ตารางที่ 8 แสดงสัญลักษณ์ในการเขียนแผนผังล าดับขั้นตอนการท างาน(Flowchart) 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
 
 

ผู้ส่งสาร 

 
 

กระบวนการ 

 
 

การตัดสินใจ 

 
 

เอกสาร 

 
 

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

วิธีการในการส่งสาร 

 
 

ข้อมูลที่ส่งผ่านวิธีการทางโทรศัพท์ 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
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ตารางที่ 8 สัญลักษณ์ในการเขียนแผนผังล าดับขั้นตอนการท างาน (Flowchart) (ต่อ) 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
 
 

เส้นแสดงล าดับกิจกรรมหลัก 

 
 

เส้นแสดงล าดับกิจกรรมรอง 

P 1 / P 2 / P 3 กระบวนการท างาน  
( Process 1, Process 2, ... ) 

 
 
ตอนท่ี 1 ภาพรวมของขั้นตอนการท างานขององค์กรสถาปนิกที่ท าการสัมภาษณ์  
 จากการสัมภาษณ์ ในส่วนของขั้นตอนในการท างานขององค์กรสถาปนิกพบว่า องค์กร
สถาปนิกจะมีรูปแบบขั้นตอนในการท างานคล้ายกัน โดยสามารถแสดงให้เห็นเป็น แผนภาพแสดง
ล าดับขั้นตอนการท างาน (Flowchart) ดังในภาพที่ 5 
 

ภาพที่ 5  ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าขั้นตอนมาตรฐานในการท างานของอ งค์กรสถาปนิกใน
งานวิจัยนี้ แสดงให้เห็นถึงภาพรวมขั้นตอนการท างานขององค์กรสถาปนิก ซึ่งโดยปกติแล้วองค์กร
สถาปนิกจะมีรูปแบบการท างานที่เป็นขั้นตอนชัดเจน โดยเร่ิมต้นจากการรับข้อมูลของโครงการที่
จะด าเนินการ มาเร่ิมท าแบบร่างขั้นต้น (Preliminary Design) เสนอต่อเจ้าของโครงการ เมื่อเจ้าของ
โครงการพิจารณาเห็นชอบแล้ว ก็จะท าการพัฒนาแบบโดยในขั้นตอนนี้ จะมีวิศวกรเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นที่ปรึกษาในส่วนของโครงสร้าง ก่อนที่จะท าแบบขออนุญาตก่อสร้าง (Permitted 
Drawing) ซึ่งจะใช้เพื่อ ด าเนินการขออนุญาต ต่อพื้นที่ที่ท าการก่อสร้าง หลังจากที่ได้รับใบอนุญาต
ก่อสร้างแล้ว ก็จะมาสู่ในขั้นตอนของการท าแบบก่อสร้าง (Construction Drawing) และการคัดเลือก
ผู้รับเหมา (Bidding) จนกระทั่งถึงขั้นตอนของการก่อสร้าง (Construction Phase) 
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ภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนการท างานขององค์กรสถาปนิกทั่วไป 
 
เมื่อท าการศึกษารูปแบบการท างานของกรณีศึกษาทั้งหมด 6 กรณีศึกษา พบว่าสามารถ

น าเสนอในรูปแบบความสัมพันธ์ของขั้นตอนการท างานในองค์กรสถาปนิกแต่ละองค์กร  ได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 6 แสดงรูปแบบการท างานของ กรณีศึกษาที่ 1 ที่มีรูปแบบหลักๆของขั้นตอนในการ
ท างานคล้ายกับขั้ นตอนการท างานขององค์กรสถาปนิก มาตรฐาน โดยกรณีศึกษาที่ 1 นั้นมีการ
เร่ิมต้นโครงการต้ังแต่การรับทราบความต้องการจากเจ้าของโครงการ ถึงขั้นตอนในการท าแบบ
ก่อสร้าง ที่จะต้องท างานร่วมกับวิศวกร และเข้าสู่ขั้นตอนของการประมูลงานก่อสร้างซึ่งจะ
ด าเนินการโดยเจ้าของโครงการเอ ง จากรูปแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย โดยจะ
แบ่งออกเป็นสอง ฝ่ายคือ เจ้าของโครงการ และองค์กรสถาปนิก จะเห็นได้ว่ากรณีศึกษาที่ 1 นั้นจะ
รับผิดชอบงานต้ังแต่เร่ิมต้น จนกระทั่งแบบก่อสร้าง ยกเว้นขั้นตอนของการขออนุญาตจาก
หน่วยงานราชการที่เจ้าของโครงการจะต้องเป็นด าเนินการเอง องค์กรสถาปนิกจะเตรียมเอกสารใน
ส่วนที่รับผิดชอบให้เท่านั้น  
 

 
 
ภาพที่ 6 แสดงขั้นตอนการท างานของกรณีศึกษาที่ 1 
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 ภาพที่ 7 แสดงรูปแบบการท างานของกรณีศึกษาที่ 2 มีรูปแบบหลักของขั้นตอน การท างาน
คล้ายกับภาพที่ 5 ซึ่งเป็นลักษณะของภาพรวมและขั้นตอนการท างานขององค์กรสถาปนิก
โดยทั่วไป โดยกรณีศึกษาที่ 2 จะเร่ิมต้นขั้นตอนจากการรับทราบข้อมูลเบื้องต้นจากลูกค้า และน ามา
ท าแบบร่างขั้นต้น โดยมีการส่งให้ลูกค้าพิจารณา หลังจากนั้นจะมีการพัฒนาแบบ และน าไปสู่
ขั้นตอนของการเขียนแบบขออนุ ญาตปลูกสร้าง และเข้าสู่กระบวนการยื่น แบบเพื่อขออนุญาตปลูก
สร้างโดยทางเจ้าของโครงการเป็น จะผู้ด าเนินการ หลังจากนั้น แบบชุดนี้จะถูกน ามาพัฒนาต่อเป็น
แบบก่อสร้าง โดยแบบก่อสร้างจะด าเนินงานร่วมกับวิศวกรที่ร่วมงานกับองค์กรเป็นประจ า  และน า
แบบก่อสร้างที่เสร็จสมบูรณ์แล้วไปท าการประมูลงานก่อสร้างโดยเจ้าของโครงการเอง 
 เมื่อพิจารณาขั้นตอนการท างานของกรณีศึกษาที่ 2 จะเห็นความแตกต่างของขั้นตอน ของ
การท างานที่จะต้องมีความเกี่ยวโยงกับองค์กรอ่ืนๆ โดยนอกเหนือจากการบริการด้านการออกแบบ
แล้วนั้น ทางกรณีศึกษาที่ 2 ยังรับงานเพิ่มเติมนอกเหนื อจากที่ท าประจ า คือ การรับเขียนแบบขอ
อนุญาตและแบบก่อสร้างจากบริษัทที่ต้องการว่าจ้างเฉพาะในส่วนของงานเขียนแบบอีกด้วย  
 

 
 

ภาพที่ 7 ขั้นตอนการท างานของกรณีศึกษาที่ 2 
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ภาพที่ 8 แสดงรูปแบบการท างานของกรณีศึกษาที่ 3 จะมีรูปแบบและขั้นตอนในการ
ด าเนินการคล้ายกับขั้นตอนมาตรฐาน โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนของแบบร่างมาสู่ขั้นตอนการเขียนแบบ
ก่อสร้าง ซึ่งทางองค์กรเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งหมด โดยจะมีการท างานร่วมกับวิศวกรในส่วนของ
การพัฒนาแบบและเขียนแบบก่อสร้าง    ซึ่งต้องการการเสน อแนะแนว ทางในการออกแบบ
โครงสร้างจากวิศวกร นอกจากนั้นในส่วนของขั้นตอน การขออนุญาต ทางองค์กรจะด าเนินการ
เตรียมเอกสาร รวมถึงด าเนินการ เพื่อยื่นค าร้องต่อหน่วยงานราชการให้ลูกค้าด้วย แต่ในส่วนของ
ขั้นตอนการประมูลเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมานั้น ทางองค์กรจะเตรียมเอกสารให้เท่านั้น อ าจมีบางกรณี
ที่ทางองค์กร จะแนะน าผู้รับเหมาให้กับลูกค้าที่เคยร่วมงานกันมาก่อนและยังไม่มีแนวทางในการ
คัดเลือกผู้รับเหมา 
 

 
 
ภาพที่ 8 ขั้นตอนการท างานของกรณีศึกษาที่ 3 
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ภาพที่ 9 แสดงรูปแบบการท างานของกรณีศึกษาที่ 4 มีขั้นตอนการด าเนินงานคล้ายกับ
ขั้นตอนมาตรฐาน โดยมีการเร่ิมต้นโครงการจากการท าแบบร่างขั้นต้น ขั้นตอนของการพัฒนาแบบ 
แบบขออนุญาตและแบบก่อสร้าง โดยจะท างานร่วมกับวิศวกรในส่วนของการพัฒนาแบบและเขียน
แบบก่อสร้าง ส าหรับการขออนุญาตและประมูลงานนั้น ทางองค์กร จะจัดเตรียมเอกสารและมีการ
แนะน ารายชื่อผู้รับเหมาให้เท่านั้ น โดยการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนต่างๆของการขออนุญาต
ก่อสร้าง ทางเจ้าของโครงการจะต้องเป็นผู้ด าเนินการเอง 

 

 
 

ภาพที่ 9 ขั้นตอนการท างานของกรณีศึกษาที่ 4 
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ภาพที่ 10 แสดงรูปแบบการท างานของกรณีศึกษาที่ 5 โดยจะมีขั้นตอนต่างๆคล้ายกับ
ขั้นตอนมาตรฐาน มีการเร่ิมต้นโครงการจากการรับข้อมูลความต้องการจากเจ้าของโครงการ และ
ด าเนินการท าแบบร่างขั้นต้น การพัฒนาแบบ การท าแบบขออนุญาต และแบบก่อสร้างเองทั้งหมด 
ซึ่งจะร่วมงานกับวิศวกรเพื่อตรวจสอบโครงสร้างให้ตรงตามแบบที่ต้องการ มีการร่วมงานกันต้ังแต่
ในส่วนของการพัฒนาแบบและการท าแบบก่อสร้าง ส าหรับในส่วนของการยื่นเร่ืองขออนุญาต และ
ประมูลงาน  ทางองค์กรจะด าเนินการให้ทั้งหมด โดยจะมีการเตรียมเอกสาร แนะน าผู้รับเหมาและ
ด าเนินการช่วยเจ้าของโครงการในการคัดเลือกผู้รับเหมา พร้อมทั้งช่วยตรวจสอบราคาที่ผู้รับเหมา
แต่ละบริษัทเสนอให้ 

 

 
 

ภาพที่ 10 ขั้นตอนการท างานของกรณีศึกษาที่ 5 
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ภาพที่ 11 แสดงรูปแบบการท างานของกรณีศึกษาที่ 6 จะมีรูปแบบขั้นตอนในการท างาน
คล้ายกับขั้นตอนมาตรฐาน โดยเร่ิมต้นจากการออกแบบขั้นต้น สิ้นสุดที่การเขียนแบบก่อสร้าง โดย
ที่ส่วนขั้นตอนของการเขียนแบบขออนุญาตและเขียนแบบก่อสร้างนั้ น ทางกรณีศึกษาที่ 6 จะมีการ
ว่าจ้างบุคคลภายนอกมาจัดท าแบบขออนุญาตและแบบก่อสร้าง ท าให้มีรูปแบบของการท างานที่
แตกต่างจากกรณีศึกษาอื่นๆ และเน่ืองด้วยกรณีศึกษาที่ 6 นี้ ท างานร่วมกับบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ (Developer) ท าให้ในส่วนของการติดต่อและด าเนินการต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับการขอ
อนุญาตหรือประมูลงานนั้น ทางบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer) จะเป็นผู้ด าเนินการเอง
ทั้งหมด นอกจากนั้นระยะเวลาที่ใช้ด าเนินงานของกรณีศึกษาที่ 6 ค่อนข้างจะมีระยะเวลาสั้นกว่า
กรณีศึกษาอื่นๆจึงจ าเป็นจะต้องว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อด าเนินการเขียนแบบให้ 
 

 
 

ภาพที่ 11 ขั้นตอนการท างานของกรณีศึกษาที่ 6 
 



57 
 

 

 

จากการศึกษาขั้นตอนการท างานขององค์กรสถาปนิก ที่เป็นกรณีศึกษาตัวอย่าง สามารถ
น ามาแยกเป็นขั้นตอนส าคัญๆได้ดังตารางที่ 9  เพื่อให้ทราบถึงการให้บริการของกรณีศึกษาตัวอย่าง 
 

 ตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่าองค์กรสถาปนิกมีรูปแบบของขั้นตอนในการท างานที่คล้ายกัน 
ในหลายขั้นตอนดังน้ี ขั้นตอน Project Initiation & Concept (การเร่ิมต้นโครงการ ), ขั้นตอน 
Preliminary Design (การออกแบบร่างขั้นต้น ), ขั้นตอน Design Develop (การพัฒนาแบบ ) คิดเป็น 
100 เปอร์เซ็นต์เท่ากัน ส าหรับ Permit Drawing (การเขียนแบบขออนุญาต ) และConstruction 
Drawing (การเขียนแบบก่อสร้าง ) พบว่ามีการด าเนินการในส่ วนของทั้ง 2 ขั้นตอนนี้ 5 องค์กร คิด
เป็น 83.00 เปอร์เซ็นต์ ส่วนขั้นตอน Permission (การยื่นขออนุญาต ) และ Bidding ( การประมูลงาน
ก่อสร้าง ) มีคิดเป็น 33.20 เปอร์เซ็นต์ และ มีเพียง 1 องค์กรเท่านั้นที่มีการด าเนินการ คิดเป็น 16.60 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 9 แสดงภาพรวมของขั้นตอนการท างานขององค์กรสถาปนิก 

 
ล าดับ กรณีศึกษา ขั้นตอนการท างาน 

Project 
Initiation 

& 
Concept 

Preliminary 
Design 

Design 
Develop 

Permit 
Drawing 

Permission Construction 
Drawing 

Bidding 

1 กรณีศึกษาที่ 1         -   - 

2 กรณีศึกษาที่ 2         -   - 

3 กรณีศึกษาที่ 3             - 

4 กรณีศึกษาที่ 4         -   - 

5 กรณีศึกษาที่ 5               

6 กรณีศึกษาที่ 6       - - - - 
รวม 6 6 6 5 2 5 1 
เปอร์เซ็นต์ ( % ) 100.00 100.00 100.00 83.00 33.20 83.00 16.60 

*n = 6 ( จ านวนกรณีศึกษาที่ท าการสัมภาษณ์ ) 

 
 ส าหรับในส่วนต่อไป จะเป็นผลการศึกษาที่ได้จากการ สัมภาษณ์เจ้าขององค์กร ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบสารสนเทศที่ใช้งานในองค์กรสถาปนิก โดยจะแบ่งค าถามออกตามขั้นตอนการท างานของ
องค์กรสถาปนิก เพื่อให้ทราบถึงระบบสารสนเทศที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน  รวมถึงความเชื่อมโยงของ
แต่ละระบบ  
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ตอนท่ี 2 ข้อมูลทั่วไป ขอบเขตการท างาน รวมถึงขั้นตอนการท างานขององค์กร   
 จากการสัมภาษณ์ภาพรวมขององค์กร หน้าที่และการให้บริการ ลักษณะของอาคารหรือ
สิ่งก่อสร้างที่ทางองค์กรสถาปนิกนั้นด าเนินการอยู่  
 

 ตารางที่ 10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา มีการให้บริการทางด้านสถาปัตยกรรมและ
ออกแบบภายในเหมือนกันทุกองค์กร คิดเป็น 100.00 เปอร์เซ็นต์   นอกจากนั้นยังมีการให้บริการ
ทางด้านการวางผัง หนึ่งองค์กร คิด เป็น 16.60 เปอร์เซ็นต์  และการให้ค าปรึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบและก่อสร้างคิดเป็น 50.00 เปอร์เซ็นต ์
 

ตารางที่ 10 แสดงการให้บริการขององค์กรสถาปนิก 

 
ล าดับ กรณีศึกษา การให้บริการ 

สถาปัตยกรรม ออกแบบภายใน วางผัง ให้ค าปรึกษา 
1 กรณีศึกษาที่ 1     - - 
2 กรณีศึกษาที่ 2     - - 
3 กรณีศึกษาที่ 3     -   

4 กรณีศึกษาที่ 4     -   

5 กรณีศึกษาที่ 5         

6 กรณีศึกษาที่ 6     - - 
รวม 6 6 1 3 
เปอร์เซ็นต์ ( % ) 100.00 100.00 16.60 50.00 

*n = 6 ( จ านวนกรณีศึกษาที่ท าการสัมภาษณ์ ) 
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ตารางที่ 11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา ให้บริการงานออกแบบหลักๆอยู่  5 ประเภท 
คือ บ้านพักอาศัย , คอนโดมิเนียม , โรงแรมและรีสอร์ท , ส านักงาน, ศูนย์การค้าและร้านอาหาร 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษามีการด าเนินการออกแบบอาคารประเภทโรงแรม
และรีสอร์ท 100.00 เปอร์เซ็นต์  รองลงมาคือ คอนโดมิเนียม 83.00 เปอร์เซ็นต์  บ้านพักอาศัย  49.80  
เปอร์เซ็นต์ ส่วนส านักงานและศูนย์การค้า-ร้านอาหารมีเปอร์เซ็นต์เท่ากันที่ 33.20 เปอร์เซ็นต ์
 

ตารางที่ 11 แสดงประเภทของอาคารที่ด าเนินการขององค์กรสถาปนิก 

 
ล าดับ กรณีศึกษา ประเภทของอาคารทีม่ีการด าเนินการ 

บ้านพัก
อาศัย 

คอนโดมิ
เนียม 

โรงแรมและ
รีสอร์ท 

ส านักงาน ศูนย์การค้า, 
ร้านอาหาร 

1 กรณีศึกษาที่ 1       - - 
2 กรณีศึกษาที่ 2 -         

3 กรณีศึกษาที่ 3 -     - - 
4 กรณีศึกษาที่ 4           

5 กรณีศึกษาที่ 5   -   - - 
6 กรณีศึกษาที่ 6 -     - - 

รวม 3 5 6 2 2 

เปอร์เซ็นต์ ( % ) 49.80 83.00 100.00 33.20 33.20 
*n = 6 ( จ านวนกรณีศึกษาที่ท าการสัมภาษณ์ ) 

 
ตอนท่ี 3 การใช้ระบบสารสนเทศในส่วนของการรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าและการจัดการ

ข้อมูลเพื่อน าไปสู่ขั้นตอนของการออกแบบ  
 

ขั้นตอนท่ี 1 การรับข้อมูลความต้องการของลูกค้า 
 ในขั้นตอนก่อนการเร่ิมโครงการ ลูกค้าจะเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลให้กับสถาปนิกเพื่อน าไป
ด าเนินการออกแบบ ส าหรับระบบสารสนเทศที่ใช้การสื่อสารส าหรับขั้นตอนนี้จะเป็นลักษณะของ
การรับทราบความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก  
 
 ตารางที่ 12 แสดงให้เห็นว่า ระบบสารสนเทศที่ องค์กรสถาปนิก เลือกใช้  จะแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ ในส่วนของลูกค้าเดิมและส่วนของลู กค้าใหม่ โดยสามารถแบ่ง ระบบสารสนเทศที่ใช้ใน
การติดต่อสื่อสารออกเป็น 3 แบบคือ การสื่อสารโดยตรงผ่านโทรศัพท์ การสื่อสารโดยผ่านจดหมาย
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อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และจดหมายแบบเป็นทางการ  จะเห็นได้ว่าในกลุ่มของลูกเดิมนั้นมีการใช้
รูปแบบของระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารที่เป็นรูปแบบการสื่อสารโ ดยตรงผ่านโทรศัพท์ 
83.00 เปอร์เซ็นต์  สื่อภาษาเขียนเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 66.40 เปอร์เซ็นต์ และ
จดหมายแบบเป็นทางการ 16.60 เปอร์เซ็นต์ จากกรณีศึกษาทั้งหมด ส่วนกลุ่มลูกค้าใหม่นั้น พบว่า
การติดต่อผ่านทางระบบโทรศัพท์มีเป็นรูปแบบที่ทุกองค์กรเลือกใช้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการ
ติดต่อผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) คิดเป็น 50.00 เปอร์เซ็นต์  และการติดต่อทาง
จดหมายทางการมีเพียง 16.60 เปอร์เซ็นต ์
 
ตารางที่ 12 แสดงระบบสารสนเทศที่ใช้ในการติดต่อระหว่างลูกค้าและองค์กรสถาปนิกในระยะเร่ิม

โครงการ 
 

 
ล าดับ 

 
กรณีศึกษา 

ระบบสารสนเทศ 
ลูกค้าเดิม ลูกค้าใหม ่

โทรศัพท ์ E-mail จดหมาย
ทางการ 

โทรศัพท ์ E-mail จดหมาย
ทางการ 

1 กรณีศึกษาที่ 1     -     - 

2 กรณีศึกษาที่ 2     -     - 

3 กรณีศึกษาที่ 3     -   - - 

4 กรณีศึกษาที่ 4   - -   - - 

5 กรณีศึกษาที่ 5   - -   - - 

6 กรณีศึกษาที่ 6 -           

รวม 5 4 1 6 3 1 

เปอร์เซ็นต์ ( % ) 83.00 66.40 16.60 100.00 50.00 16.60 

*n = 6 ( จ านวนกรณีศึกษาที่ท าการสัมภาษณ์ ) 
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ขั้นตอนท่ี 2 การเร่ิมต้นโครงการ  
ในส่วนของการเร่ิมต้นโครงการ ลูกค้าจะแจ้งถึงความต้องการ พื้นฐานของโครงการที่จะ

ด าเนินการก่อสร้างให้แก่สถาปนิกทราบ โดยจะมีรูปแบบของระบบสารสนเทศที่ใช้ในการติดต่อ  
สื่อสารแตกต่างกันออกไป จากการสัมภาษณ์ มีผลการศึกษาดังนี้ 
 

ตารางที่ 13 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาองค์กรสถาปนิกจะมีการรับข้อมูลความต้อง 
การเบื้องต้นจากลูกค้าหลายแบบ คือ การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  ถึง 100.00 เปอร์เซ็นต์ 
รองลงมาคือ การประชุมแบบเป็นทางการโดยมีการจดบันทึก 66.40 เปอร์เซ็นต์, โทรศัพท์ 33.20 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนการสื่อสารผ่านระบบโทรสารน้ัน มีเพียง 16.60 เปอร์เซ็นต์ 
 
ตารางที่ 13 แสดงของระบบสารสนเทศที่ลูกค้าใช้ในการติดต่อในขั้นตอนแรกของการเร่ิมโครงการ  
 

ล าดับ กรณีศึกษา ระบบสารสนเทศ 
ประชุมแบบ
เป็นทางการ 

จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์

โทรศัพท์ โทรสาร 

1 กรณีศึกษาที่ 1     - - 
2 กรณีศึกษาที่ 2     - - 
3 กรณีศึกษาที่ 3 -   - - 
4 กรณีศึกษาที่ 4       - 
5 กรณีศึกษาที่ 5         

6 กรณีศึกษาที่ 6 -   - - 

รวม 4 6 2 1 

เปอร์เซ็นต์ ( % ) 66.40 100.00 33.20 16.60 

*n = 6 ( จ านวนกรณีศึกษาที่ท าการสัมภาษณ์ ) 
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ตอนท่ี 4 การใช้ระบบสารสนเทศในส่วนของการออกแบบและจัดท าแบบร่างขั้นต้น   
 ในขั้นตอนของการออกแบบและจัดท าแบบขั้นต้น  จะเป็นช่วงที่มีการน าระบบสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร เข้ามาเกี่ยวข้องในหลายขั้นตอน จากการศึกษาพบว่า องค์กรสถาปนิกขนาดเล็ก ที่
ศึกษาจะได้รับงานแต่ละโครงการ จากการติดต่อในลักษณะตัวต่อตัว (Person to Person) ระหว่าง
ลูกค้าและผู้บริหาร โดยลูกค้ าจะแจ้งข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ ที่จ าเป็นต่อการออกแบบ ผ่าน
ทางการพูดคุยกับผู้บริหาร ดังนั้นข้อมูลทั้งหมดที่ผู้บริหารได้รับในการพูดคุยกับลูกค้า จะต้องถูกส่ง
ต่อไปสู่สถาปนิกหรือทีมงานที่จะต้องด าเนินการออกแบบโครงการน้ันๆ  
 สถาปนิกหรือทีมงานออกแบบจะน าข้อมูลที่ได้มาด าเนินการออกแบบให้ตรงกับความ
ต้องการ และน าเสนอต่อลูกค้าในลักษณะของแบบร่างขั้นต้นเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

ขั้นตอนท่ี 1 การออกแบบ 
 
 ภาพที่ 12 พบว่าในขั้นตอนของการเร่ิมท าแบบร่างขั้นต้นของกรณีศึกษาที่ 1 และ 6 นั้น 
ผู้บริหารหรือเจ้าขององค์กร ซึ่งเป็นสถาปนิกจะรับ ข้อมูลความต้องการจากลูกค้า ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริหารจะด าเนินการประชุมอย่างเป็นทางการกับทีมงานโดยการพูดคุยโดยตรงเพื่อ
ท าความเข้าให้ตรงกัน โดยรูปแบบของการะประชุมจะมีการน าเสนอในรูปแบบของสื่อดิจิตอลโดย
ใช้โปรแกรม PowerPoint เป็นต้น 
 

 
 
ภาพที่ 12 แสดงการใช้ระบบสารสนเทศในช่วงการเร่ิมต้นโครงการ แบบที่ 1 (กรณีศึกษาที่ 1, 6) 
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ภาพที่ 13 แสดงให้เห็นว่า ในขั้นตอนของการเร่ิมต้นท าแบบร่างขั้นต้น มีการส่งผ่านข้อมูล
ถึง 3 ขั้น ดังนี ้

ขั้นที่ 1 - การส่งผ่านข้อมูลจากเจ้าของโครงการสู่ผู้บริหารหรือเจ้าขององค์กร โดยการร่วม
ประชุมและมีการจดบันทึก 

ขั้นที่ 2 – ผู้บริหารหรือเจ้าขององค์กรการส่งผ่านข้อมูลสู่สถาปนิกอาวุโส โดยการประชุม
แบบไม่เป็นทางการและมีเอกสารที่มีการจดบันทึกจากการรับข้อมูลจากลูกค้าประกอบการประชุม 

ขั้นที่ 3 - สถาปนิกอาวุโสจะต้องมีการถ่ายทอดข้อมูลไปสู่สถาปนิกที่ได้รับผิดชอบงานนั้น
อีกขั้นตอน ในรูปแบบของเอกสาร (Hard Copy) มีการพุดคุยกันโดยตรงแบบไม่เป็นทางการ  

 

 
 

ภาพที่ 13 แสดงการใช้ระบบสารสนเทศในช่วงการเร่ิมต้นโครงการแบบที่ 2 (กรณีศึกษาที่ 2, 3, 4, 
5) 
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ขั้นตอนท่ี 2 การจัดท าแบบร่างขั้นต้น 
 เมื่อได้รับข้อมูลจากลูกค้าแล้วนั้น สถาปนิกที่ได้รับมอบหมายโครงการก็จะท าการ
ออกแบบและด าเนินการท าแบบร่างขั้นต้น จากการสัมภาษณ์ได้ผลการศึกษาดังนี้  
 

ภาพที่ 14 พบว่าระบบสารสนเทศในขั้นตอนการ จัดท า แบบ ร่างขั้นต้นนั้น เร่ิมต้นจาก
สถาปนิกที่ได้รับมอบหมายโครงการ จะเป็นผู้ร่างแบบ (Sketch) ใส่กระดาษ ก่อนน าไปเขียนแบบ
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป CAD (Computer Aided Design) และเมื่อด าเนินการเขียนแบบแล้ว จ าเป็น
จะต้องมีการตรวจแบบร่างโดยสถาปนิกอาวุโส รูปแบบระบบสารสนเทศในส่วนนี้ จะเป็นการ
พูดคุยแบบตัวต่อตัว อย่างไม่เป็นทางการระหว่างสถาปนิกและผู้บริหาร มีการใช้เอกสารแบบร่างใน
รูปแบบของกระดาษประกอบการพูดคุย ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการพัฒนาแบบ 
 

 
 
ภาพที่ 14 แสดงการใช้ระบบสารสนเทศในช่วงการออกแบบขั้นต้น แบบที่ 1 
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 ภาพที่ 15 พบว่าของระบบสารสนเทศและขั้นตอ นในการท างานจะคล้ายกับภาพที่ 13 โดย
จะแบ่งเป็นกระบวนการย่อยได้ 2 กระบวนการดังนี้ 

กระบวนการที่ 1 (P – 1) เร่ิมงานจากการร่างแบบใส่กระดาษ และน าไปเขียนแบบใน
โปรแกรมส าเร็จ แต่จะมีข้อต่างของรูปแบบนี้คือ การเร่ิมต้นของกระบวนการน้ีจะเร่ิ มต้นจาก
ผู้บริหารหรือเจ้าขององค์กรที่เป็นสถาปนิก จะเป็นผู้ร่างแบบเองก่อนที่จะส่งแบบต่อให้กับสถาปนิก
โดยใช้การพูดคุยโดยตรงเพื่อให้สถาปนิกน าไปพัฒนาโดยโปรแกรมเขียนแบบส าเร็จรูป เช่น  CAD 
หรือโปรแกรมท าภาพสามมิติ เช่น 3Dmax, Sketch up เป็นต้น และมีการน ากลับมาตรวจส อบ ใน
ลักษณะของเอกสาร (Hard copy)  

กระบวนการที่ 2 (P – 2) เมื่อผู้บริหารหรือเจ้าขององค์กรที่เป็นสถาปนิกได้รับแบบร่าง
ขั้นต้นแล้ว จะท าการตรวจสอบว่าตรงตามความต้องการของเจ้าของโครงการหรือ หลังจากนั้นจะ
ให้สถาปนิกด าเนินการพัฒนาแบบต่อหรือกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง 

 

 
 

ภาพที่ 15 แสดงการใช้ระบบสารสนเทศในช่วงการออกแบบขั้นต้นแบบที่ 2 
 
 
 
 
 
 



66 
 

 

 

ขั้นตอนท่ี 3 น าเสนอแบบร่างขั้นต้นต่อเจ้าของโครงการ 
 เมื่อด าเนินการจัดท าแบบร่างขั้นต้นเสร็จ องค์กรสถาปนิกจะน าเสนอแบบร่างขั้นต้นต่อ
เจ้าของโครงการ ซึ่งมีวิธีการและระบบสารสนเทศที่ใช้ดังนี้ 
 
 ภาพที่ 16  พบว่าการน าเสนอแบบขององค์กรสถาปนิกต่อเจ้าของโครงการของทั้ง 6 
กรณีศึกษามีความคล้ายกัน โดยจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กระบวนการดังนี้ 

กระบวนการที่ 1 (P – 1) มีการจัดส่งแบบร่างขั้นต้นให้กับเจ้าของโครงการในรูปแบบของ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งถึงสองวัน  

กระบวนการที่ 2 (P – 2) มีรูปแบบของการน าเสนอแบบโดยการประชุมเพื่อชี้แจงแบบ แบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การเสนอแบบโดยการน าเสนอด้ว ยสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ โปรแกรม
ส าเร็จรูป PowerPoint คิดเป็น 83.00 เปอร์เซ็นต์ และการน าเสนอโดยเอกสาร 17.00 เปอร์เซ็นต์  โดย
ทั้ง 2 รูปแบบจะต้องมีเอกสารแบบร่างขั้นต้นที่เป็นส าเนาให้กับเจ้าของโครงการด้วย 
 กระบวนการที่ 3 (P – 3) ในส่วนของระบบสารสนเทศที่เจ้าของโครงการใช้ในการพิจารณา
แบบนั้นพบว่า 83.00 เปอร์เซ็นต์เป็นการพูดคุยสื่อสารกับสถาปนิกโดยตรง (Personal Contract) 
สถาปนิกจะเป็นผู้จดบันทึกข้อมูลค าวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่ได้รับด้วยตัวเอง ส่วนอีก 17.00 
เปอร์เซ็นต์ ทางเจ้าของโครงการ จะส่งค าวิจารณ์และความคิดเห็นที่มีต่อแบบให้สถาปนิกทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  
 

 
 

ภาพที่ 16 แสดงการใช้ระบบสารสนเทศในช่วงเสนอแบบต่อเจ้าของโครงการ  
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ตอนท่ี 5 การใช้ระบบสารสนเทศในขั้นตอนของการจัดท าแบบขออนุญาต  
 ส าหรับในส่วนของขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้างนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 
2 ส่วนด้วยกันคือ ขั้นตอนของการท าแบบขออนุญาต และขั้นตอนของการด าเนินการยื่นขออนุญาต
ก่อสร้าง 

  

ขั้นตอนท่ี 1 การท าแบบขออนุญาต 
 จากการศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศในช่วงของการท าแบบขออนุญาตน้ัน พบว่า สามารถ
แยกได้เป็น 2 แบบ คือ 
 
 ภาพที่ 17 พบว่าสถาปนิกจะน าแบบร่างขั้นต้นที่ผ่านการพัฒนาแล้วในรูปแบบแฟ้มข้อมูล 
(Digital File) มาพัฒนาต่อเป็นแบบ เพื่อใช้ขออนุญาตปลูกสร้าง  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป CAD 
และพบว่า องค์กรสถาปนิก 83 เปอร์เซ็นต์ มีการด าเนินการเขียนแบบขออนุญาตเองทั้งหมด 
 

 
 

ภาพที่ 17 การใช้ระบบสารสนเทศในช่วงการท าแบบขออนุญาต แบบที่ 1  
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 ภาพที่ 18  เป็นการแสดงการท าแบบขออนุญาตอีกรูปแบบหนึ่งซึ่ง สามารถแบ่งออกได้เป็น 
4 กระบวนการดังนี้ 

กระบวนการที่ 1 (P - 1) องค์กรสถาปนิกจะท าการติดต่อไปยังบริษัทรับเขียนแบบ 
(Outsource) เพื่อแจ้งข้อมูลพื้นฐานและขอบเขตในการท างานเบื้องต้นด้วยวิธีการโทรศัพท์ 

กระบวนการที่ 2 (P - 2) หลังจากนั้นสถาปนิกจะส่งข้อมูลของแบบร่างขั้นต้นที่อยู่ใน
รูปแบบของแฟ้มข้อมูล (Digital File) ให้กับบริษัทรับเขียนแบบ (Outsource) ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อด าเนินการท าแบบขออนุญาต คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต ์ 

กระบวนการที่ 3 (P - 3) ในระหว่างเขียนแบบทางบริษัทรับเขียนแบบ (Outsource) จะต้อง
น าแบบที่ได้ด าเนินการเขียนมาตรวจสอบความถูกต้องกับสถาปนิกโดยตรง (Personal Contract) ใน
รูปแบบของเอกสาร (Hard Copy) เมื่อได้รับค าวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะ ก็จะน ากลับไปแก้ไขให้
ถูกต้องจนเสร็จสมบูรณ์ 

กระบวนการที่ 4 (P - 4) เมื่อแบบได้รับการตรวจสอบว่าสมบูรณ์และ ถูกต้องแล้ว ทาง
บริษัทรับเขียนแบบ (Outsource) จะส่งแบบขออนุญาต กลับมา  (Permitted Drawing) ให้องค์กร
สถาปนิกในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล (Digital File) ด้วยวิธีการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
หลังจากนั้นองค์กรสถาปนิกตรวจสอบความถูกต้องและน าไปจัดพิมพ์เพื่อยื่นขออนุ ญาตปลูกสร้าง
ต่อไป   
 

 
 
ภาพที่ 18  การใช้ระบบสารสนเทศในช่วงการท าแบบขออนุญาต รูปแบบที่ 2  
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  ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง 
 เมื่อสิ้นสุดขั้นต อนของการท าแบบขออนุญาตแล้ว  องค์กรสถาปนิก จะน าแบบ ที่เสร็จ
สมบูรณ์ไปยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ด าเนินการอาจจะเป็น
เจ้าของโครงการหรือสถาปนิก แล้ว แต่กรณี จากผลการศึกษาพบว่า องค์กรสถาปนิกที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการด าเนินการเตรียมเอกสารและยื่นเ ร่ืองขออนุญาตให้นั้นคิดเป็น 33.00 เปอร์เซ็นต์ 
และ ไม่ด าเนินการยื่นเร่ืองให้ แต่มีการจัดเตรียมเอกสารให้ มีมากถึง 67.00  เปอร์เซ็นต์  ดังแสดงใน
แผนภูมิที่ 1 
 

 
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงสัดส่วนความรับผิดชอบขององค์กรสถาปนิกในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง   

อาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

เตรียมเอกสารและ
ด าเนินการให้

33%

เตรียมเอกสารให้ 
เจ้าของด าเนินการเอง

67.%

สัดส่วนความรับผิดชอบขององคก์รสถาปนิกในการยื่นขออนญุาตปลูกสร้างอาคาร
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 ภาพที่ 19 แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการท างานส าหรับองค์กรสถาปนิก ที่เจ้าของโครงการ
ด าเนินการยื่นขออนุญาตเอง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กระบวนการดังนี้ 

กระบวนการที่ 1 (P - 1) องค์กรสถาปนิกที่ด าเนินการจัดท าแบบขออนุญาต ปลูกสร้าง  
จะแจ้งไปยังเจ้าของโครงการในรูปแบบของการพูดคุยโดยตรงผ่านโทรศัพท์ ส่วนองค์กรสถาปนิก
ที่ท างานร่วมกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ (Developer) เมื่อจัดท าแบบขออนุญาตแล้ว จะแจ้งไปยัง
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ (Developer) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกั บการ
ขออนุญาตปลูกสร้างและเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต 

กระบวนการที่ 2 (P - 2) จะเป็นการจัดส่งแบบขออนุญาต ปลูกสร้างที่เสร็จสมบูรณ์ให้
เจ้าของโครงการในรูปแบบของเอกสาร (Hard copy) เป็นพิมพ์เขียวหรือพิมพ์ขาว ตามขนาดที่ได้
ก าหนดไว้ ด้วยวิธีการส่งผ่านพนักงานส่งเอกสาร (Messenger)  

กระบวนการที่ 3 (P - 3) เจ้าของโครงการจะจัดเตรียมเอกสารเองและน าแบบขออนุญาตไป
ด าเนินการขออนุญาตปลูกสร้างด้วยต้นเอง ส่วนทางบริษัทอสังหาริมทรัพย์ (Developer) เมื่อได้รับ
แบบขออนุญาตแล้วก็จะน าไปด าเนินการยื่นขออนุญาตโดยทีมงานทางด้านกฎหมายของบริษัท
อสังหาริมทรัพย์ (Developer) เป็นผู้ด าเนินการ 
 

 
 

ภาพที่ 19 การใช้ระบบสารสนเทศในช่วงการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารแบบที่ 1 
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 ภาพที่ 20  แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการท างานส าหรับองค์กรสถาปนิกที่ด าเนินการยื่นขอ
อนุญาตให้กับเจ้าของ ในส่วนน้ีสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กระบวนการดังนี้ 
 กระบวนการที่ 1 (P - 1) องค์กรสถาปนิกจะแจ้งข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแบบ
และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขออนุ ญาตแก่เจ้าของโครงการด้วยวิธีการทางโทรศัพท์ และ
เจ้าของโครงการจะจัดส่งเอกสารหลักฐานส่วนตัวที่จะใช้ประกอบการยื่นเอกสารขออนุญาตปลูก
สร้างให้องค์กรสถาปนิกโดยพนักงานส่งเอกสาร (Messenger)  
 กระบวนการที่ 2 (P - 2) องค์กรสถาปนิกจะจัดเตรียมเอกสารหลักฐานส่วนตัวของเจ้ าของ
โครงการและแบบขออนุญาต (Hard Copy) เพื่อน าไปด าเนินการยื่นเร่ืองขออนุญาต ปลูกสร้าง ที่
หน่วยงานราชการโดยจะมีทีมงานที่รับผิดชอบทางด้านนี้โดยเฉพาะเป็นผู้ด าเนินการให้ และ
ด าเนินการติดต่อโดยตรงกับทางหน่วยงานราชการ  
 

 
  
ภาพที่ 20 การใช้ระบบสารสนเทศในช่วงการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารแบบที่ 2 
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ตอนท่ี 6 ระบบสารสนเทศในขั้นตอนของการจัดท าแบบก่อสร้าง (Construction Drawing) และ
การก่อสร้าง  
 ในขั้นตอนนี้ จะเป็นการส ารวจถึงระบบสารสนเทศที่ใช้ในช่วงของการท าแบบก่อสร้าง
และการก่อสร้าง สามารถแบ่งออกได้ 3 ขั้นตอนดังน้ี 
 

ขั้นตอนท่ี 1 การจัดท าแบบก่อสร้าง 
จากการสัมภาษณ์พบว่าองค์กรสถาปนิกนั้นมีระบบสารสนเทศในส่วนของการจัดท าแบบ

ก่อสร้างดังนี้ 
 
 ภาพที่ 21  แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการท างานขององค์กรสถาปนิกในส่วนของการจัดท า
แบบก่อสร้าง โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กระบวนการดังนี้  

ในกระบวนการที่ 1 (P-1) สถาปนิกจะเป็นผู้ท าแบบก่อสร้างในส่วนของงานสถาปัตยกรรม 
โดยมีวิศวกรแขนงต่างๆ ร่วมท างานด้วยกัน  เช่น วิศวกร โครงสร้างและสุขาภิบาล โดยมีการ
ประสานงานในเร่ืองของข้อมูลพื้นฐานร่วมกันด้วยโทรศัพท์ซึ่งถือว่าเป็นการชี้แจงขั้นต้น  เช่น แบบ
ก่อสร้างที่ ต้องมีการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างสถาปนิกและวิศวกร โดยเมื่อสถาปนิกจัดท าแบบ
ก่อสร้าง แล้ว เสร็จ จะจัดส่งให้กับทางวิศวกรเป็นแฟ้มข้อมูล (Digital File) ด้วยวิธีการส่งทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) พร้อมค าอธิบาย  และติดต่อสื่อสารผ่านระ บบโทรศัพท์หลังจากที่
จัดส่งเอกสารไปทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เพื่อแจ้งให้ทราบว่าได้มีการจัดส่งเอกสารแล้ว 
ยกเว้นบางกรณีที่โครงการมีขนาดใหญ่ จะต้องมีการประชุมเพื่อชี้แจงการท างานในขั้นตอนต่างๆ
อย่างละเอียด องค์กรสถาปนิกจะเป็นผู้ติดต่อไปยังวิศวกรทางโทรศัพท์เพื่ อนัดหมายให้เข้าร่วม
ประชุมแล้วแต่กรณี  
 กระบวนการที่ 2 (P–2) วิศวกรจะจัดส่งแบบก่อสร้างทางวิศวกรรมให้กับสถาปนิกโดยใช้
วิธีการส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) พร้อมค าอธิบาย  จากการสัมภาษณ์พบว่ามีทั้ง 5 
กรณีศึกษาใช้รูปแบบนี้ คิดเป็น 83.00  เปอร์เซ็นต์ หรือ 5 ใน 6 จากกรณีศึกษาทั้งหมดที่ท าการศึกษา 
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ภาพที่ 21  การใช้ระบบสารสนเทศในช่วงการท าแบบก่อสร้างแบบที่ 1 (กรณีศึกษาที่ 1 – 5) 
 

 ภาพที่ 22 แสดงให้เห็นว่า เมื่อเร่ิมต้นขั้นตอนของการเขียนแบบก่อสร้าง ระบบสารสนเทศ
ของกรณีศึกษาที่ 6 จะมีความแตกต่างจากกรณีศึกษาอื่นๆ โดยในกรณีศึกษาที่ 6 นีส้ามารถแบ่งออก
ได้เป็น 3 กระบวนการ ดังนี้ 

กระบวนการที่ 1 (P–1) การท างานร่วมกับบริษัทรับเขียนแบบ  
ระบบสารสนเทศในส่วนน้ีจะเร่ิมจากองค์กรสถาปนิกจะแจ้งขอบเ ขตของงานและชี้แจงถึง

รายละเอียดที่จะต้องด าเนินการไปยังบริษัทรับเขียนแบบ (Outsource) ทางโทรศัพท์เพื่อ ส าหรับใน
ส่วนของแบบขออนุญาตที่จะน ามาพัฒนาต่อให้เป็นแบบก่อสร้างนั้น ทางบริษัทรับเขียนแบบ 
(Outsource) จะมีเอกสารในส่วนนั้ นอยู่แล้ว เน่ืองจากเป็นผู้รับเขียนแบบขออนุญาตเอง และจะ
น าไปจัดท าแบบก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมต่อ ไป ในระหว่างที่มีการด าเนินการเขียนแบบ ทาง
บริษัทรับเขียนแบบ (Outsource) จะต้องน าแบบที่ได้ด าเนินการแล้วมาตรวจสอบกับทางสถาปนิกที่
รับผิดชอบโครงการ โดยทางองค์กรสถาปนิกจะแ จ้งวันและเวลาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-
mail) ในการน าแบบที่เป็นลักษณะของเอกสาร (Hard Copy) เข้ามาตรวจสอบและเมื่อสถาปนิก
พิจารณาแล้วว่า แบบมีความสมบูรณ์จะแจ้งไปยังบริษัทรับเขียนแบบ (Outsource) ผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้ส่งแฟ้มข้อมูล (Digital File)  ที่เป็นแฟ้มข้อมูล (Digital File) กลับมาทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ทางองค์กรสถาปนิกจะได้มีการน าแบบก่อสร้างทาง
สถาปัตยกรรมจัดส่งต่อให้กับทางวิศวกร ให้ด าเนินการขั้นต่อไปได้ 

กระบวนการที่ 2 (P–2) การแจ้งข้อมูลพื้นฐานและขอบเขตการท างานแก่วิศวกร จะเป็นการ
พูดคุยโดยตรงด้วยโทรศัพท์ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรูปแบบการท างาน ขอบเขตรวมถึงรายละเอียด
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ต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จ าเป็นจะต้องมีการอธิบายโดยการพุดคุย เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและลด
ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นให้น้อยลง 

กระบวนการที่ 3 (P–3) การท างานร่วมกับวิศวกร  
หลังจากที่ได้รับแบบก่อสร้างจากบริษัทรับเขียนแบบแล้ว ทางองค์กรสถาปนิกจะท าการ

ตรวจสอบ และจัดส่ง แบบนั้น ให้กับวิศวกรโดยเป็นการส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
และจะมีการเขียนชี้แจงแบบคร่าวๆ พร้อมทั้งแนบเอกสารแบบสถาปัตยกรรมที่เป็น แฟ้มข้อมูล 
(Digital File) ให้กับทางวิศวกรและเมื่อวิศวกรด าเนินการเขียนแบบเสร็จสมบูรณ์ก็จะจัดส่งแบบที่
เป็นแฟ้มข้อมูล (Digital File) กลับมาให้ยังองค์กรสถาปนิกทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

หลังจากนั้นองค์กรสถาปนิกจะเป็นผู้รวบรวมแบบก่อสร้างเป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์และ
จัดส่งให้กับเจ้าของโค รงการโดยพนักงานส่งเอกสาร และมีการโทรศัพท์แจ้งไปยังเจ้าของเพื่อให้
รับทราบ 

 
 

ภาพที่ 22 การใช้ระบบสารสนเทศในช่วงการท าแบบก่อสร้างรูปแบบที่ 2 
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ขั้นตอนท่ี 2  การประมูลงานก่อสร้าง 
 เมื่อองค์กรสถาปนิกด าเนินการในขั้นตอนของการเขียนแบบก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วนั้น 
ก็จะเร่ิมในส่วนของขั้นตอนการประมูลงานก่อสร้าง เพื่อท าการคัดเลือกผู้รับเหมาที่จะมาด าเนินการ
ก่อสร้าง ในส่วนของขั้นตอนนี้ พบว่าองค์กรสถาปนิกมีส่วนร่วมในการประมูลงานแตกต่างกัน
ออกไป ตามความถนัดของแต่ละองค์กร ดังที่แสดงในตารางที่ 14 
 
ตารางที่ 14 แสดงการหน้าที่องค์กรสถาปนิกในช่วงของการประมูลงานก่อสร้าง  
 

รหัส หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1 เตรียมเอกสารและแบบก่อสร้างเพื่อประมูลงาน 
2 แนะน ารายช่ือผู้รับเหมา 
3 เปรียบเทียบราคากลาง 
4 ตอบข้อสงสัยจากผู้รับเหมา 
5 พิจารณาราคาและช่วยคัดเลือกผู้รับเหมา 

 
ตารางที่ 15 แสดงการให้บริการขององค์กรสถาปนิกในช่วงของการประมูลงานก่อสร้าง  
 

ล าดับ กรณีศึกษา หน้าที่  
1 2 3 4 5 

1 กรณีศึกษาที่ 1         - 
2 กรณีศึกษาที่ 2         - 
3 กรณีศึกษาที่ 3   -     - 
4 กรณีศึกษาที่ 4         - 
5 กรณีศึกษาที่ 5           

6 กรณีศึกษาที่ 6   - -   - 

รวม 6 4 5 6 1 

เปอร์เซ็นต์ ( % ) 100.00 66.40 83.00 100.00 16.60 

*n = 6 ( จ านวนกรณีศึกษาที่ท าการสัมภาษณ์ ) 
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ส าหรับระบบสารสนเทศที่ใช้ในส่วนน้ีนั้น จากการสัมภาษณ์จะแบ่งได้ตามลักษณะของ
หน้าที่ในแต่ละส่วน 

1. มีการเตรียมเอกสารและแบบเพื่อประมูลงาน   
  จากผลการศึกษาพบว่า ทุก กรณีศึกษา มี การเลือกใช้ ระบบสารสนเทศ เพื่อการ
สื่อสารที่เหมือนกัน คือ การพูดคุยโดยตรงระหว่างสถาปนิกและเจ้าของโครงการผ่านทาง
โทรศัพท์ โดยเป็นการแจ้งไปยังเจ้าของโครงการหรือผู้ประสานงาน หลังจาก นั้นจะมีจัดส่ง
แบบในรูปแบบของ แบบก่อสร้างเป็นเล่ม  (Hard Copy) ไปทาง พนักงานส่งเอกสาร 
(Messenger) คิดเป็น 100.00 เปอร์เซ็นต ์จากกรณีศึกษาทั้งหมด 
2. การแนะน ารายชื่อผู้รับเหมา 

 ระบบสารสนเทศในขั้นตอนนี้ มี 2 รูปแบบคือ การพูดคุยโดยตรงผ่านทาง
โทรศัพท์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้ชี้แจงเหตุผลว่า การ
พูดคุยทางโทรศัพท์นั้นจะมีความเข้าใจมากกว่า ส่วนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
จะเป็นในส่วนของประวัติของผู้รับเหมาและประสบการณ์ต่างๆ เพราะจะสามารถแสดง
ข้อมูลได้อย่างชัดเจน 
3. ช่วยเปรียบเทียบราคากลางให้    

 วิธีการสื่อ สารส่วนนี้ จะมี 2 แบบคือ เอกสารที่จัดส่งโดยพนักงานส่งเอกสาร 
(Messenger) และ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยหลังจากมีการพิจารณาแล้วส่วน
ใหญ่จะติดต่อเจ้าของโครงการทางโทรศัพท์และ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ใน
สัดส่วนที่เท่าๆกัน 
4. ตอบข้อสงสัยจากผู้รับเหมาให้    

 ระบบสารสนเทศในส่วนนี้ จะมีอยู่เพียงระบบเดียว คือ การถาม-ตอบข้อสงสัย
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เท่านั้น คิดเป็น 100.00 เปอร์เซ็นต์ จากกรณีศึกษา
ทั้งหมด 
5. พิจารณาราคาและช่วยด าเนินการคัดเลือกผู้รับเหมา 

ระบบสารสนเทศในส่วนนี้ จะมีอยู่เพียงแบบเดียว คือ การประชุม แบบเป็น
ทางการ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างหลายๆฝ่าย โดยจะมีการแจ้งไปยังผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบของการพูดคุยโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์ก่อนการประชุมทุกคร้ัง 
และมีเอกสารส าเนา (Hard copy) ส่งไปให้อย่างเป็นทางการในภายหลัง 
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ตารางที่ 16 แสดงระบบสารสนเทศที่ใช้ในช่วงประมูลงานก่อสร้าง 
 

 
หน้าที่องค์กรสถาปนิกในช่วง
ของการประมูลงานก่อสร้าง 

ระบบสารสนเทศ 

จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

การพูดคุย
ทางโทรศัพท ์

จัดส่งเอกสาร
โดยพนักงาน
ส่งเอกสาร 

ประชุมแบบ
เป็นทางการ 

เตรียมเอกสารและแบบ
ก่อสร้างเพื่อประมูลงาน 

-     - 

แนะน ารายช่ือผู้รับเหมา     - - 
เปรียบเทียบราคากลาง       - 
ตอบข้อสงสัยจากผู้รับเหมา   - - - 
พิจารณาราคาและช่วยคัด 
เลือกผู้รับเหมา 

- - -   

รวม 3 3 2 1 
เปอร์เซ็นต์ ( % ) 60.00 60.00 40.00 20.00 

*n = 5 ( จ านวนหน้าที่ที่องค์กรสถาปนิกให้บริการ ) 

 
ขั้นตอนท่ี 3  การก่อสร้างโครงการ 

 เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการประมูลงาน และได้ผู้รับเห มาเพื่อด าเนินการก่อสร้าง  องค์กร
สถาปนิกจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างในส่วนของการเข้าไปตรวจหน้างานก่อสร้างตามสัญญา 
จากการศึกษาพบว่า องค์กรสถาปนิกมีการส่งสถาปนิกเข้าไปตรวจงานเป็นประจ า สูงถึง  83.00 
เปอร์เซ็นต์ และ ไม่มีการส่งสถาปนิกเข้าไปตรวจงาน 17.00 เปอร์เซ็นต ์จากกรณีศึกษาทั้งหมด 
  
 ตารางที่ 17 แสดงให้เห็นว่า ว่าองค์กรสถาปนิกเลือกใช้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
100.00 เปอร์เซ็นต์ในการติดต่อประสานกับฝ่ายอื่นๆในงานก่อสร้าง รองลงมาคือ การพูดคุย
โดยตรงผ่านทางโทรศัพท์และการประชุมแบบเป็นทางการที่หน้างาน คิดเป็น 83.00 เปอร์เซ็นต์ 
เท่ากัน ส่วนการใช้โทรสารคิดเป็น 16.60 เปอร์เซ็นต ์
 
 
 
 



78 
 

 

 

ตารางที่ 17 แสดงระบบสารสนเทศขององค์กรสถาปนิกในการประสานงานช่วงก่อสร้าง 
 

 
 
ล าดับ 

 
 

กลุ่มตัวอย่าง 

ระบบสารสนเทศ 
โทรศัพท ์ โทรสาร จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-mail) 

ประชุมแบบเป็น
ทางการที่หน้างาน 

1 กรณีศึกษาที่ 1   -     
2 กรณีศึกษาที่ 2   -     

3 กรณีศึกษาที่ 3   -   - 

4 กรณีศึกษาที่ 4   -     

5 กรณีศึกษาที่ 5         

6 กรณีศึกษาที่ 6 - -     

รวม 5 1 6 5 

เปอร์เซ็นต์ ( % ) 83.00 16.60 100.00 83.00 

*n = 6 ( จ านวนกรณีศึกษาที่ท าการสัมภาษณ์ ) 

 
ตอนท่ี 7 ระบบของการเก็บข้อมูลและระบบการสื่อสารขององค์กร  
 ในการสัมภาษณ์จะเน้นในเร่ืองของระบบและวิธีการในการเก็บข้อมูลขององค์กรสถาปนิก 
ว่ามีรูปแบบหรือระบบอย่างไรบ้าง ร วมถึงระบบที่ใช้ในการสื่อ สารระหว่างบุคลากรภายในองค์กร
เองและการสื่อสารกับบุคคลภายนอก 
 ผลการศึกษาในเร่ืองของการเก็บข้อมูลภายในองค์กรนั้นพบว่า องค์กรสถาปนิกขนาดเล็ก มี
รูปแบบของการเก็บข้อมูล 2 รูปแบบคือ การเก็บเป็นเอกสาร (Hard Copy) และการเก็บโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital File) ส าหรับข้อมูลที่ใช้ประกอบการด าเนินงานอ่ืนๆ เช่น หุ่นจ าลอง จาก
การศึกษาพบว่า องค์กรสถาปนิก ทั้ง 6 องค์กรไม่ได้การท าท าหุ่นจ าลองด้วยตัวเอง  แต่มีการน า เอา
โปรแกรมสร้างหุ่นจ าลองสามมิติ มาใช้งานแทนเพราะมีความสะดวกรวดเร็ว  ประหยัดค่าใช้จ่าย 
และไม่เปลืองพื้นที่ในการเก็บรักษาอีกด้วย นอกจากนั้น องค์กรสถาปนิกที่ท างาน ร่วมกับบริษัท
อสังหาริมทรัพย์ (Developer) ด้วย แม้ว่าในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ จะมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้
หุ่นจ าลองในการแสดงแบบ แต่โดยส่วนมากแล้วทางบริษัทอสังหาริมทรัพย์ (Developer) จะเป็น
ผู้ด าเนินการจัดหาบริษัทที่ด าเนินการด้านการท าหุ่นจ าลองเพื่อเข้ามาด าเนินการในส่วนน้ี  
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 ตารางที่ 18 แสดงให้เห็นว่าการเก็บข้อมูลภายในองค์กรสถาปนิกขนาดเล็กนั้น จะมีรูปแบบ
ที่ชัดเจนอยู่ 2 รูปแบบ คือ 1) การเก็บเป็นเอกสาร (Hard Copy)  2) การเก็บโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital File) เน่ืองจากลักษณะของข้อมูลจะเป็นทั้งแบบก่อสร้างที่จะต้องเก็บเป็นรูปแบบของ
เอกสารและรูปแบบของ Digital File รวมถึงเอกสารสัญญาต่างๆอีกด้วย ผลการศึกษาพบว่าทุก
องค์กรที่ท าการศึกษามีการเก็บเอกสารในรูปแบบของเอกสารที่เป็นรูปเล่ม (Hard Copy) และ 
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Digital File) คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์เท่ากัน โดยจะมีส่วนที่แตกต่างกัน
ในช่วงระยะเวลาในการเก็บข้อมูล กล่าวคือ องค์กรสถาปนิกขนาดเล็กจะไม่มีระยะเวลาที่แน่ชัดใน
การเก็บข้อมูลที่เป็นรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Digital File) โดยรูปแบบการเก็บจะเป็น
การเก็บไว้ใน Server ส่วนกลางในลักษณะของ File CAD และ PDF เพื่อสะดวกต่อการน าข้อมูล
กลับมาใช้ในกรณีที่จ าเป็น และขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละองค์กร อีกด้วย ส าหรับชนิดของเอกสาร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จากการศึกษาพบว่า 83.00 เปอร์เซ็นต์ มีการเก็บ File CAD และ 17.00 
เปอร์เซ็นต์ เก็บแต่เพียงเฉพาะเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอ่านได้อย่างเดียวเท่านั้น (PDF)  

ส่วนระยะเวลาในการเก็บเอกสารที่เป็นลักษณะของแบบก่อสร้างหรือแบบขออนุญาตต่างๆ 
ทั้งในรูปแบบของกระดาษไขและพิมพ์เขียว โดย 4 ใน 6 กรณีศึกษา จะมีระยะเวลาในการเก็บ
ประมาณ 5-7 ปี ส่วนกรณีศึกษาที่เหลือจะใช้พิจารณาเป็นกรณีตามความส าคัญของแบบนั้นๆ 
 
ตารางที่ 18 แสดงลักษณะของการเก็บข้อมูลภายในองค์กรสถาปนิก 
 

 
ล าดับ 

 
กลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะของการเก็บข้อมูลภายในองค์กรสถาปนิก 
เอกสารรูปเล่ม 
(Hard Copy) 

ระยะเวลาใน
การเก็บ 

อิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital File) 

ระยะเวลาใน
การเก็บ 

1 กรณีศึกษาที่ 1   -   - 
2 กรณีศึกษาที่ 2   5   - 
3 กรณีศึกษาที่ 3   5   - 
4 กรณีศึกษาที่ 4   -   - 
5 กรณีศึกษาที่ 5   5-7   - 
6 กรณีศึกษาที่ 6   5   - 

รวม 6 - 6 - 
เปอร์เซ็นต์ ( % ) 100.00 - 100.00 - 

*n = 6 ( จ านวนกรณีศึกษาที่ท าการสัมภาษณ์ ) 
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 ตารางที่ 19 แสดงให้เห็ นว่ากลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา มีรูปแบบของการสื่อสารภายใน
องค์กรเป็นแบบการพูดคุยและประชุม เนื่องจากเป็นองค์กรเล็ก มีจ านวนของพนักงานไม่มาก และ
การท างานร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นรูปแบบของการท างานร่วมกัน เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร ท าให้
การพูดคุยเป็นสิ่งที่จ าเป็น ส าหรับผลการศึกษาพบว่า การพูดคุยโดยตรงคิดเห็น 100 เปอร์เซ็นต์ การ
ประชุมคิดเป็น 100 เปอร์เซ็น ต์ การใช้จดหมายเวียนคิดเป็น 16.6 เปอร์เซ็นต์ และการใช้ Social 
Network เช่น การติดต่อสื่อสารหรือแจ้งข่ าวสารภายในองค์กรผ่าน Facebook คิดเป็น 16.6 
เปอร์เซ็นต ์
  
ตารางที่ 19 แสดงระบบสารสนเทศที่ใช้สื่อสารภายในองค์กรสถาปนิก 
 

 
 

ล าดับ 

 
 

กรณีศึกษา 

ระบบสารสนเทศ 
พูดคุยโดยตรง
แบบไม่เป็น
ทางการ 

ประชุมอย่างเป็น
ทางการทั้งองค์กร 

จดหมายเวียน Social  
network 

1 กรณีศึกษา 1     - - 

2 กรณีศึกษา 2       - 
3 กรณีศึกษา 3      - - 
4 กรณีศึกษา 4     - - 

5 กรณีศึกษา 5     -   

6 กรณีศึกษา 6     - - 
รวม 6 6 1 1 
เปอร์เซ็นต ์( % ) 100.00 100.00 16.60 16.60 

*n = 6 ( จ านวนกรณีศึกษาที่ท าการสัมภาษณ์ ) 
 

ส าหรับการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ จะมีวิธีการและกรณีในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป 
โดยการพูดคุยโดยตรงที่ถือเป็นส่วนส าคัญส าหรับองค์กรสถาปนิกนั้น จะถูกเลือกใช้ในเกือบจะทุก
ช่วงเวลาของการท างาน เป็นการติดต่อสื่อสารกับทุกคนภายในองค์กร เพื่อช่วยให้การท างานเป็นไป
อย่างราบรื่น ร่วมทั้งการใช้ Social Network ซึ่งในปัจจุบันมีการน าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการ
สื่อสารในองค์กรบ้าง แต่ยังไม่มากเท่าที่ควร เน่ืองด้วยบางองค์กรมีข้อจ ากัดในส่วนของการใช้งาน 
Social Network ที่อาจส่งผลกระทบต่อการท างาน ท าให้มีประสิทธิภาพน้อยลงได้  ส่วนการประชุม
และใช้จดหมายเวียนจะมีความเป็นทางการมากกว่าการสื่อสารในสองรูปแบบแรก เพราะจะใช้ใน
การแจ้งให้ทราบและรับรู้ร่วมกัน โดยเร่ืองนั้นๆจะมีผลกระทบต่อทุกคนในองค์กร 
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 ตารางที่ 20  พบว่า องค์กรสถาปนิกจะมีรูปแบบของระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภา ยนอกเหมือนกันทุกองค์กร โดยมีรูปแบบของการพูดคุยโดยตรงผ่าน
โทรศัพท์คิดเป็น 100 .00  เปอร์เซ็นต์ และการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ในการ
ติดต่อสื่อสารคิดเป็น 100.00 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการใช้โทรสารและ การส่งข้อความทางโทรศัพท์ นั้น
อยู่ที่ 16.60 เปอร์เซ็นต์เท่ากัน 
 ในส่วนของการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกนั้น จากการศึกษาพบว่าองค์กรสถาปนิก
ขนาดเล็กส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบของการพูดคุยโดยตรงผ่านโทรศัพท์และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E-mail) ในการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว  
 
ตารางที่ 20 แสดงระบบสารสนเทศที่ใช้สื่อสารระหว่างองค์กรสถาปนิกกับบุคคลภายนอก 
 

 
 

กรณีศึกษา 

ระบบสารสนเทศ 
โทรศัพท ์ โทรสาร จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์  
(E-mail) 

การส่ง
ข้อความทาง
โทรศัพท ์

กรณีศึกษา 1   -   - 

กรณีศึกษา 2   -   - 

กรณีศึกษา 3    -   - 

กรณีศึกษา 4   -     

กรณีศึกษา 5       - 

กรณีศึกษา 6   -   - 

รวม 6 1 6 1 

เปอร์เซ็นต ์( % ) 100.00 16.60 100.00 16.60 

*n = 6 ( จ านวนกรณีศึกษาที่ท าการสัมภาษณ์ ) 
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ตอนท่ี 8 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรและปัญหาต่างๆภายในองค์กรท่ีเกิดจาก
ระบบสารสนเทศ  
   
 จากแผนภูมิที่ 2 พบว่าผู้บริหารหรือเจ้าขององค์ กรสถาปนิกขนาดเล็ก มีส่วนส าคัญในการ
ก าหนดแนวทางหรือนโยบายในการเลือกใช้ระบบสารสนเทศ (Information System) เช่น การรับ-
ส่งข้อมูล , การติดต่อสื่อสารทั้งภายใน- ภายนอกองค์กร , การจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น และระบบ
สารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer - Based Information System - CBIS) เช่น ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ คือผู้บริหารหรือเจ้าขององค์กร 
โดยมีสัดส่วนเป็น  50.00 เปอร์เซ็นต์ ของกรณีศึกษาทั้งหมด รองลงมาคือ การพิจารณาร่วมกัน
ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร 33.00 เปอร์เซ็นต์ และพนักงานมีส่วนส าคัญในการเลือกใช้ 17.00 
เปอร์เซ็นต ์
 

 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงการมีส่วนร่วมในการเลือกใช้ระบบสารสนเทศในองค์กรสถาปนิกขนาดเล็ก  
 
 แผนภูมิ ที่ 3 แสดงเห็น ว่าองค์กรสถาปนิกขนาดเล็ก ไม่มีนโยบายที่แน่ชัดเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร เนื่องจากส่วนใหญ่แล้ว มีลักษณะขององค์กร ที่ไม่เป็น
ทางการเหมือนกับองค์กรขนาดใหญ่ ท าให้ ไม่มี รูปแบบของแผนงานในการพัฒนาด้านต่างๆนั้น 
การพัฒนาจะ ท ากันตามแต่กรณี จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่าองค์กรเหล่ านี้ มีนโยบายใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพียง 33.00 เปอร์เซ็นต์ และ ไม่มีนโยบายสูงถึง 67.00 เปอร์เซ็นต์ 
ส าหรับกรณีที่องค์กรสถาปนิกมีนโยบายนั้น จะเป็นลักษณะของนโยบายในการพัฒนาระบบรายปี  

พนักงานมีส่วน
ส าคัญในการ
เลือกใช้
17%

ผู้บริหารมีส่วน
ส าคัญในการ
เลือกใช้
50%

พิจารณาร่วมกัน
ระหว่างพนักงาน
และผู้บริหาร

33%

การมีส่วนร่วมในการเลือกใชระบบสารสนเทศในองค์กรสถาปนิกขนาดเล็ก
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แผนภูมิที่ 3  แสดงนโยบายในการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรสถาปนิกขนาดเล็ก 
 

 ตารางที่ 21 พบว่าปัญหาที่เกิดจากระบบสารสนเทศภายในองค์กรสถาปนิกส่วนใหญ่นั้น 
จะแตกต่างกันไปแต่ละองค์กร จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่แล้วปัญหาจะเกิดจากคนซึ่งเป็น
ผู้ใช้งานระบบ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 66.40 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ องค์ประกอบด้าน Software 
และการสื่อสาร ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์เท่ากันคือ 50.00 เปอร์เซ็นต์  
 

ตารางที่ 21 แสดงปัญหาที่เกิดจากระบบสารสนเทศภายในองค์กร 
 

กรณีศึกษา ปัญหาที่เกิดจากระบบสารสนเทศภายในองค์กร 
Hardware Software Process Human data Communication 

กรณีศึกษาที่ 1 -   - - - - 

กรณีศึกษาที่ 2   - -       

กรณีศึกษาที่ 3 - -     -   

กรณีศึกษาที่ 4 - -     - - 

กรณีศึกษาที่ 5       - - - 

กรณีศึกษาที่ 6 - - -   -   

รวม 2 2 3 4 1 3 

เปอร์เซ็นต ์( % ) 33.20 50.00 50.00 66.40 16.60 50.00 

*n = 6 ( จ านวนกรณีศึกษาที่ท าการสัมภาษณ์ ) 
 

มีนโยบาย
33%

ไม่มีนโยบาย 
ใช้พิจารณาเป็น

กรณี
67%

นโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศขององค์กรสถาปนกิขนาดเล็ก
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 จากผลการศึกษาที่ได้ พบว่าองค์กรสถาปนิกมีภาพรวมของระบบสารสนเทศที่ใช้งานใน
ปัจจุบัน  โดยสรุปได้ดังนี้  
 1.การพูดคุย โดยแบ่งออกเป็น 

1.1 การพูดคุยแบบตัวต่อตัวแบบไม่เป็นทางการ  โดยมีวิธีการดังนี้ การพูดคุยแบบ
ตัวต่อตัว, ผ่านทางโทรศัพท์, การประชุม, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

1.2 การพูดคุยตัวต่อตัวแบบเป็นทางการ โดยมีวิธีการคือ การประชุมและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail), จดหมาย 

 2.การส่งเอกสาร สามารถแบ่งออกได้ 2 รูปแบบ คือ การส่งเอกสารที่เป็นแฟ้มข้อมูล 
(Digital File) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และการส่งเอกสารในลักษณะของรูปเล่มทาง
พนักงานส่งเอกสาร (Messenger) 
 3.การเก็บเอกสาร แบ่งออกได้ 2 รูปแบบ คือเก็บเอกสารรูปแบบของ Digital File และการ
เก็บเอกสารที่เป็นรูปเล่ม 
 
2. สรุป 
 ในบทนี้ได้มีการแสดงผลการศึกษา จากการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลของทั้ง 6 กรณีศึกษา และ
จะมีการน าข้อมูลไปวิเคราะห์ในบทต่อไป 
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บทท่ี 5 
 

การวิเคราะหและสรุปผลการศึกษา 
 

บทนี้จะแสดงการวิเคราะหขอมูล  เร่ืองการศึกษาการใชระบบสารสนเทศในองคกร
สถาปนิก ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสัมภาษณ ผูบริหารและสถาปนิก มาวิเคราะหโดยจะแบงเปน
สามสวนดังนี้ 

สวนท่ี 1 การวเิคราะหผลการศึกษา 
สวนท่ี 2 สรุปผลการศึกษาและการดําเนนิการ 
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 

1. การวิเคราะหผลการศึกษา 
 
1.1 ระบบสารสนเทศท่ีมีการใชงานในองคกรสถาปนิก 

 จากผลการศึกษาสามารถสรุปรูปแบบของระบบสารสนเทศภายในองคกรสถาปนิกออกได
เปนสามสวนดังนี ้

1.1.1  การพูดคุยติดตอส่ือสาร 
เปนรูปแบบของระบบสารสนเทศท่ีมีความสําคัญท่ีสุด สําหรับองคกรสถาปนิก

ขนาดเล็ก เพราะจะเปนการส่ือสารขอมูลไปสูผูรับไดโดยสะดวก มีข้ันตอนไมซับซอน และสามารถ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดทันที จากการวิเคราะหสามารถแบงรูปแบบของระบบการ
พูดคุยออกเปนสองระบบ คือ การพูดคุยแบบตัวตอตัวอยางไมเปนทางการและ การพูดคุยตัวตอ
ตัวอยางเปนทางการ  

 1.1.1.1  การพูดคุยแบบตัวตอตัวอยางไมเปนทางการ 
   เปนรูปแบบท่ีองคกรสถาปนิกเลือกใชในการติดตอส่ือสารกันภายใน
องคกรเปนหลัก การพูดคุยแบบตัวตอตัวอยางไมเปนทางการ ยังสามารถจําแนกวิธีการท่ีใชไดดังน้ี 
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การพูดคุยแบบตัวตอตัวโดยตรง 
 จากการศึกษาพบวา การพูดคุยแบบตัวตอตัวโดยตรง เปนรูปแบบที่มีการใชงานภายใน
องคกรสถาปนิกทุกองคกร เนื่องจากหลายปจจัย เชน จํานวนพนักงานท่ีไมมาก ลักษณะของ
ข้ันตอนในการทํางานท่ีจะตองมีการพูดคุยประสานงานกัน ทําใหการส่ือสารรูปแบบน้ีสามารถ
ตอบสนองความตองการขององคกรสถาปนิกขนาดเล็กไดเปนอยางดี โดยการพูดคุยจะมีข้ึนระหวาง
พนักงานและผูบริหาร สวนใหญขอมูลท่ีส่ือสารจะเกี่ยวกับงานท่ีดําเนินการอยู เชน การปรึกษาหรือ
เสนอแนะแนวทางในการออกแบบ หรือการวิจารณงานท่ีทํา จะมีลักษณะท่ีไมเปนทางการ ผูบริหาร
สามารถท่ีจะเขาไปพูดคุย แสดงความคิดเห็นไดโดยตรง ไมจําเปนตองผานรูปแบบการส่ือสารแบบ
อื่น  เชนเดียวกับพนักงานในองคกรท่ีสามารถพูดคุย ประสานงานกันไดโดยสะดวก สวนใหญ
องคกรสถาปนิกขนาดเล็ก จะมีขนาดของสถานท่ีในการทํางานไมใหญมากนัก รูปแบบการวางผัง
ของการทํางานก็มักจะแบงออกเปนสัดสวนอยางชัดเจน เชน สวนของฝายออกแบบ จะอยูในพ้ืนท่ี
เดียวกัน เม่ือมีขอสงสัยหรือตองการแลกเปล่ียนขอมูลก็จะสามารถทําไดในทันที  
 
 โทรศัพท 
 องคกรสถาปนิกขนาดเล็ก จะมีรูปแบบของการพูดคุยอยางไมเปนทางการ โดยผานทาง
โทรศัพท เพราะเปนวิธีการท่ีสะดวก และสามารถแจงเร่ืองท่ีตองการทราบหรือไดคําตอบของเร่ือง
ตางๆไดทันที จากการศึกษาพบวามีการใชโทรศัพทในหลายข้ันตอนของการทํางาน โดยเร่ิมจากข้ัน
แรก คือการติดตอระหวางองคกรสถาปนิกและลูกคา วิธีการนี้จะชวยใหองคกรสถาปนิกและลูกคา
พูดคุยแลกเปล่ียนขอมูลกันไดอยางเขาใจมากข้ึน โดยเฉพาะกับลูกคาใหม ท่ียังไมเคยรวมงานกับ
องคกรสถาปนิกมากอน ในสวนของขั้นตอนการทําแบบข้ันตนจนถึงการทําแบบกอสราง การใช
วิธีการพูดคุยทางโทรศัพท จะเปนในลักษณะของการแจงใหทราบ กอนจะมีการสงเอกสารทาง 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ให ในสวนของฝายออกแบบจะเปนเพียงการติดตอเล็กๆนอย
เทานั้น เพราะในชวงนี้ ยังไมตองประสานงานกับสวนอ่ืนๆมากนัก ยกเวน วิศวกรและบริษัทรับ
เขียนแบบ  (Outsource) แตสําหรับสวนของเลขานุการ  จะมีการใชโทรศัพทในการติดตอ
ประสานงานตลอด ตั้งแตการติดตอลูกคา หรือหนวยงานที่ เกี่ยวของ ในกรณีท่ีองคกรตอง
ดําเนินการยื่นเร่ืองขออนุญาตดวย  
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 การประชุม 

การพูดคุยแบบไมเปนทางการผานวิธีการประชุม ขององคกรสถาปนิกจะเปนการประชุม
ภายในองคกร ท่ีมีผูเขารวมประชุมเพียงแคพนักงานเทานั้น โดยสวนใหญการประชุมในลักษณะนี้ 
จะมีในสวนของผูออกแบบ ไดแกสถาปนิกและพนักงานเขียนแบบ ผูบริหารจะใชวิธีการประชุมใน
กรณีท่ีมีการเร่ิมตนโครงการใหมและตองการแจงใหผูท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบไดทราบถึง 
รูปแบบของโครงการ รวมถึงขอบเขตของการทํางานเพ่ือการรับรูรวมกัน ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการ
ช้ีแจงขอมูลตางๆ ก็จะเปนรูปแบบท่ีสามารถเขาใจรวมกันไดงาย และสงผลตอทุกคนในองคกร เม่ือ
ตองการซักถาม สามารถท่ีจะซักถามและมีการตอบขอสงสัยไดในทันที เปนการลดชองวางระหวาง
ผูบริหารและพนักงานลง ชวยใหทํางานไดงายยิ่งข้ึน  

ภายหลังจากรับขอมูลจากผูบริหารหรือสถาปนิกอาวุโสแลว ในบางโครงการอาจจะตองใช
รูปแบบของการประชุมเขามาในขั้นเร่ิมตนอีก โดยเปนการประชุมแบบไมเปนทางการ องคกร
สถาปนิกขนาดเล็กจะเนนท่ีการชี้แจงผานกระดาษหรือเอกสาร ยกเวนในกรณีท่ีโครงการมีความ
ซับซอน อาจจะตองมีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเขามามีสวนในการชวยขยายความ เพื่อให
พนักงานหรือผูท่ีตองการจะส่ือสารเขาใจขอมูลท่ีไดรับมาตรงกัน และปองกันความผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดข้ึน  

 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ( E-mail ) 

 จากการศึกษา องคกรสถาปนิกขนาดเล็ก มีการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ในการ
พูดคุยอยางไมเปนทางการกับบุคคลท่ีเกี่ยวของในข้ันตอนการทํางาน สวนใหญจะเปนการ
ติดตอส่ือสารระหวางองคกรสถาปนิกและวิศวกร ในชวงของการทําแบบกอสราง โดยจะเปนการ
ช้ีแจงรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับเอกสารแบบกอสรางท่ีแนบสงไป และเม่ือมีการตอบกลับจากวิศวกร ก็
จะเปนในรูปแบบเดียวกัน เพราะรวดเร็ว และมีข้ันตอนท่ีไมยุงยาก  

สําหรับการติดตอส่ือสารในชวงการกอสรางระหวางองคกรสถาปนิกกับผูรับเหมา
โครงการ จะเปนการสอบถามขอสงสัยตางๆหรือเพื่อส่ือสารถึงปญหาที่เกิดข้ึนในระหวางการ
กอสราง จดหมายอิเล็กทรอนิกส ( E-mail ) จะชวยใหการส่ือสารในชวงนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
เพราะเม่ือเกิดปญหาท่ีสถานท่ีกอสราง ผูรับเหมาสามารถที่จะสงขอความพรอมรูปถายของปญหามา
ทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส ( E-mail ) ทันที สถาปนิกเม่ือไดรับขอความแลวก็จะพิจารณาและ
สงกลับไปในรูปแบบเดียวกัน จะเห็นไดวา จดหมายอิเล็กทรอนิกส ( E-mail ) จะชวยใหการทํางาน
ในข้ันตอนนี้มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน ตางจากรูปแบบของการสงผานขอมูลทางโทรสาร ท่ีพบ
ขอผิดพลาดบอยคร้ัง เนื่องจากขอจํากัดหลายๆดาน เชน เอกสารท่ีสงเปนขาว-ดํา ทําใหขอมูลท่ี
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ตองการจะส่ือสารไมมีความชัดเจน หรือขอจํากัดทางดานของการสงรูปภาพ ขอความตางๆ ท่ีไม
สามารถแสดงขอมูลท่ีตองการสงได ดังนั้น องคกรสถาปนิกในปจจุบันจึงใชวิธีการพูดคุยส่ือสาร
ทางดานจดหมายอิเล็กทรอนิกส ( E-mail ) มากกวา 
 
   1.1.1.2  การพูดคุยแบบตัวตอตัวอยางเปนทางการ 
   เปนรูปแบบของระบบสารสนเทศท่ีมีการเลือกใชในสวนของการ
ติดตอส่ือสารกับบุคคลภายนอก สวนใหญแลวจะเปนลูกคา และผูรวมงานหลายๆฝาย สามารถ
จําแนกวิธีการท่ีใชไดดังนี ้
 
 การประชุม 

องคกรสถาปนิกท่ีทําการศึกษา จะเลือกใชการประชุมในแบบท่ีเปนทางการ โดยการพบปะ
พูดคุยกัน ในข้ันตอนของการทํางานท่ีมีความสําคัญและมีบุคคลในการเขารวมประชุมจากหลาย
องคกร โดยจะเห็นไดวา มีการใชการประชุมในรูปแบบท่ีเปนทางการในหลายข้ันตอน ดังนี้ 

- การประชุมเพือ่นําเสนอแบบรางข้ันตน  
 ในชวงนี้จะเปนชวงเร่ิมตนของโครงการ จากผลการศึกษาพบวาทุกองคกรเลือกใช

รูปแบบน้ี เพราะในข้ันแรกนั้นการพบปะพูดคุยกันระหวางเจาของโครงการและสถาปนิกถือเปนส่ิง
สําคัญ สถาปนิกจะทราบถึงความตองการของเจาของโครงการไดในการพูดคุย การนําเสนอแบบ
รางข้ันตน มีท้ังการนําเสนอแบบใชโปรแกรมสําเร็จรูปและการใชเอกสารแบบรางข้ันตน ท้ังสอง
วิธีการน้ีจะทําใหเจาของโครงการมีความเขาใจในแบบท่ีทางสถาปนิกตองการนําเสนอ หากมีขอ
สงสัยก็สามารถท่ีจะซักถามและเสนอแนะไดอยางเต็มท่ี  

- การประชุม ณ สถานท่ีกอสราง  
 จะเปนอีกรูปแบบของการประชุมท่ีจะตองมีความเกี่ยวของกับบุคคลหลายฝาย 

เชน ผูรับเหมาหรือวิศวกร การประชุมจึงจะตองมีความเปนทางการมากกวาการประชุมท่ัวไป โดย
จะมีรูปแบบท่ีชัดเจน มีหัวขอและวาระการประชุมท่ีมีการแจงใหทราบลวงหนา เพื่อบุคคลท่ี
เกี่ยวของจําเปนจะตองเขารวมประชุมและช้ีแจงตามวาระตางๆท่ีตนเองเกี่ยวของ  

- การประชุมภายในองคกร 
 องคกรสถาปนิกจะมีการประชุมเปนประจําทุกเดือน เพื่อตรวจสอบความกาวหนา

ของงานท่ีทําและแจงเร่ืองสําคัญตางๆภายในองคกร โดยปกติแลว องคกรสถาปนิกจะเลือกใช
รูปแบบของการประชุมท่ีไมเปนทางการมาก แตจากการศึกษาพบวา ในบางโอกาสจําเปนท่ีจะตองมี
การประชุมในรูปแบบน้ี เนื่องจากเร่ืองท่ีจะแจงใหทราบมีความเกี่ยวของกับบุคลากรท้ังองคกร เร่ือง
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บางเร่ืองมีความเกี่ยวของกับบุคคลภายนอก การประชุมในรูปแบบท่ีเปนทางการจะทําใหพนักงาน
สามารถรับรูไดวา เร่ืองท่ีกําลังแจงใหทราบนั้นมีความสําคัญและจําเปนจะตองปฏิบัติตาม  

 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail ) 
จากการศึกษาพบวา การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ในการพูดคุยอยางเปนทางการ 

จะใชในกรณีท่ีตองการเอกสารที่เปนลายลักษณอักษรเพ่ือใชเปนหลักฐานสําคัญในการติดตอ
ประสานงานและการแจงใหทราบ จากการศึกษาพบวาในสวนขององคกรสถาปนิกท่ีไดรับการ
ติดตอจากลูกคา จะเปนการติดตอทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ท้ังในสวนของลูกคาใหม
และลูกคาเดิม เพราะมีความสะดวก  

ในขณะเดียวกันพบวา  องคกรสถาปนิกท่ีมีการทํางานรวมกับเปนบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย (Developer) มีรูปแบบของการติดตอกันผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 
มากกวาวิธีการอ่ืนๆ ท้ังนี้เนื่องจาก รูปแบบของขอมูลท่ีใชในการส่ือสารจะมีความเปนทางการ
มากกวา และการสงขอมูลหรือพูดคุยผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)  สามารถเก็บไวเปน
หลักฐานในการสนทนาคร้ังตอๆไปได เพราะการทํางานรวมกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
(Developer) จะมีรูปแบบท่ีมีความเฉพาะตัวมากกวาการทํางานขององคกรสถาปนิกท่ัวไป การ
ติดตอส่ือสาร จะตองมีสําเนาเอกสารเก็บไวโดยตลอด เนื่องจากการทํางานจะมีเร่ืองของเวลาและ
สัญญาท่ีคอนขางเขมงวด ชัดเจน   ดังนั้นถาหากองคกรสถาปนิกทํางานบกพรองหรือเกิด
ขอผิดพลาดใดๆก็ตาม และไมมีหลักฐานหรือเหตุผลรองรับ อาจทําใหทางฝายบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย (Developer) ฟองรองเรียกคาเสียหายได 

 
จดหมาย 

 จากผลการศึกษาพบวา การพูดคุยแบบเปนทางการผานจดหมาย ซ่ึงมีลักษณะเปนเอกสาร 
เปนวิธีการที่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย (Developer) ใชเพื่อสงขอมูลของโครงการที่ตองการให
องคกรสถาปนิกเขารวมดําเนินการ ทําใหรูปแบบของเอกสารจะตองมีความเปนทางการเพราะ
เอกสารนี้จะใชเพื่อแจงใหหนวยงานอ่ืนๆ เชน บริษัทรับเหมากอสราง ทราบดวยเชนเดียวกัน บริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย (Developer) จะใชรูปแบบนี้ในการติดตอกับองคกรสถาปนิกท่ีรวมงานดวย
เฉพาะข้ันตอนท่ีสําคัญและมีการแจงใหทราบหรือแจงเตือนเมื่อมีความลาชาของงานเทานั้น เม่ือ
สถาปนิกไดรับจดหมายก็จะสามารถรับรูไดวามีความสําคัญท่ีจําเปนจะตองตอบกลับ 
 โดยสวนใหญแลว องคกรสถาปนิกจะมีการใชจดหมายท่ีเปนทางการในสวนของการแจง
คาบริการหรือการเบิกคาบริการเปนหลัก โดยเลขานุการหรือพนักงานธุรการที่เกี่ยวของจะเปน
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ผูดําเนินการและจัดสงโดยใชพนักงานสงเอกสาร เพราะจะตองมีเอกสารท่ีเปนลายลักษณอักษร ใน
สวนเอกสารที่เกี่ยวของกับสัญญาหรือคาบริการจําเปนท่ีจะตองแสดงตราประทับของบริษัทหรือ
ลายมือช่ือของผูบริหาร เพื่อยื่นยันวาขอความท่ีปรากฏเปนความจริง และเปนสรางม่ันใจใหกับ
ลูกคาในการดําเนินงานข้ันตอไป 
 อีกรูปแบบหนึง่ของการใชจดหมายท่ีเปนทางการ ก็คือ จดหมายเวียน จากการศึกษาพบวา 
องคกรสถาปนิกบางองคกร ใชระบบการเวียนจดหมายในการแจงใหพนักงานในองคกรทราบถึง
ขอมูลขาวสารหรือวาระการประชุมท่ีสําคัญขององคกร  เม่ือพนักงานไดอานขอความแลวจะตองลง
ช่ือเพ่ือรับทราบตามจดหมายตองการจะแจง องคกรสถาปนิกจะใชวิธีการนี้ก็ตอเม่ือ ขอความท่ีแจง
ใหทราบมีความสําคัญตอองคกรและตองการความรวมมือจากทุกคน โดยปกติแลวจะเวียนจดหมาย
หลังจากไดมีการประชุมและมีการตกลงเร่ืองท่ีตองรับทราบรวมกัน  เปนการย้ําเตือนอีกคร้ังและ
เปนหลักฐานท่ีสําคัญในกรณีท่ีเกดิความขัดแยงข้ึนภายในองคกร 
 

1.1.2 การรับ-สงขอมูล  
  จะเปนการรับ-สงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการดาํเนินงาน ระหวางองคกรสถาปนิกและ

ผูท่ีเกี่ยวของกบัการทํางานในข้ันตอนตางๆ โดยจะมีรูปแบบของระบบสารสนเทศอยู 2 รูปแบบดังนี้ 
 
   1.1.2.1    การรับ-สงขอมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 
   เปนวิธีการท่ีองคกรสถาปนิกขนาดเล็กมีการเลือกใชมากท่ีสุด เพราะมี

ความสะดวก รวดเร็ว และยังตอบสนองความตองการในขั้นตอนการทํางานไดเปนอยางดี โดย
สวนมากแลว การรับ-สงขอมูลผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) นั้น มีสวนเกี่ยวของกับการ
ทํางานในเกือบทุกข้ันตอนของสถาปนิก  โดยขอมูลสวนใหญ ท่ีจะตองสงผานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (E-mail) จะเปนขอมูลท่ีเรงดวน เพื่อตองการจะลดเวลาการสงในรูปแบบอ่ืนๆ 
ขอมูลประเภทนี้ จะเปนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการทํางานขององคกร เชน แบบขออนุญาต หรือแบบ
กอสราง จากการศึกษาพบวา องคกรสถาปนิก จะมีการรับ-สงขอมูลท่ีเปนในรูปแบบของ Digital 
File ใหกับผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการทํางานในข้ันตอนนั้น เชน วิศวกร หรือบริษัทรับเขียนแบบ 
(Outsource) ขอมูลท่ีสงไปจะตองมีการนําไปดําเนินการตอกอนที่จะสงกลับมาใหกับองคกร
สถาปนิกอีกคร้ัง ดังนั้น การรับ-สงขอมูลดวยวิธีการนี้ จึงเปนวิธีการท่ีองคกรสถาปนิกให
ความสําคัญไมนอยไปกวาการสงขอมูลเอกสารทางพนักงานสงเอกสาร (Messenger) เลยทีเดียว  
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   1.1.2.2    การรับ-สงขอมูลทางพนักงานสงรับ-สงเอกสาร (Messenger) 
  เปนวิธีการท่ีจะใชในชวงของการรับ-สงเอกสาร ระหวางผูท่ีเกี่ยวของใน

การทํางานข้ันตอนตางๆขององคกรสถาปนิกกับผูรวมงานอ่ืนๆ โดยท่ัวไปแลวองคกรสถาปนิกจะมี
รูปแบบของเอกสารท่ีมีความเฉพาะตัว เชน แบบขออนุญาต หรือแบบกอสราง ท่ีเปนรูปเลม เพื่อใช
ในการตรวจสอบความถูกตองโดยหนวยงานราชการ เชนเดียวกับแบบกอสราง ท่ีทางผูรับเหมา
จะตองใชเพื่อประกอบการกอสราง องคกรสถาปนิกจะใชพนักงานสงเอกสาร (Messenger) ในการ
จัดสงเอกสารใหกับเจาของโครงการในสวนของแบบขออนุญาตและแบบกอสราง เพื่อนําไป
ดําเนินการในข้ันตอนตางๆ การเลือกใชวิธีการนี้ในการรับ-สงขอมูล มีความรวดเร็วและตอบสนอง
ข้ันตอนในการทํางานสวนนี้ไดเปนอยางดี จากการศึกษาพบวาองคกรสถาปนิกทุกองคกรเลือกใช
วิธีการนี้เหมือนกันท้ังหมด 

 
1.1.3 การเก็บขอมูล 

  องคกรสถาปนิกขนาดเล็ก เปนองคกรท่ีมีรูปแบบของเอกสารแตกตางจากองคกร
อ่ืนๆ เพราะรูปแบบมีความเฉพาะตัว เปนลักษณะของแบบที่เปนรูปเลมขนาดใหญ มีตั้งแตขนาด 
A0, A1, A2, A3 (118 cm. x 84 cm. , 84 cm. x 54 cm. , 54 cm. x 42 cm. , 42 cm. x 29 cm. 
ตามลําดับ)  รวมถึง  Digital File ดวย จากการศึกษาสามารถแบงออกได 2 รูปแบบดังนี้ 

 
   1.1.3.1    การเก็บขอมูลแบบรูปเลม (Hard Copy) 
   จากการศึกษาพบวา องคกรสถาปนิกทุกองคกรมีการเก็บขอมูลในรูปแบบ
เอกสารเหมือนกันท้ังหมด โดยเอกสารจะแบงออกเปน 2 สวน ตามลักษณะการทํางานขององคกร
สถาปนิก โดยสวนท่ีหนึ่งคือ เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบ เอกสารนี้จะมีขนาดใหญ เปน
ลักษณะของกระดาษพิมพเขียวและกระดาษไข มีการเก็บแบบมวน และจัดหมวดหมูเพ่ือใหงายตอ
การคนหา สวนใหญแลวเอกสารในรูปแบบนี้จะมีระยะเวลาในการเก็บท่ีแนนอน เนื่องจากตองใช
พื้นที่ในการเก็บคอนขางมาก โดยมีระยะเวลาประมาณ 5-7 ป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความสําคัญของเอกสาร
โครงการนั้นๆดวย เพราะบางโครงการอาจจะเปนโครงการท่ีมีความตอเนื่องหรือมีระยะเวลาในการ
กอสรางนาน ก็จะมีการแบงแยกหมวดหมูของเอกสารสวนนี้ใหชัดเจน ในสวนของเอกสาร
นอกเหนือจากแบบกอสรางหรือขออนุญาตปลูกสราง จะเปนเอกสารท่ีเกี่ยวของกับสวนของ
เลขานุการหรือพนักงานบัญชี เอกสารในสวนนี้จะเก็บในแฟม และมีการจัดเรียงหมวดหมูอยาง
ชัดเจน เพื่อท่ีจะสามารถใชงานไดอยางสะดวก สวนใหญแลวจะเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับลูกคา
สัญญากอสราง, เอกสาร BOQ, หรือ เอกสารท่ีเกี่ยวของกับองคกร ผูรับผิดชอบในสวนนี้ก็จะมีเพียง
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เลขานุการหรือพนักงานบัญชีเทานั้น เพราะองคกรสถาปนิกขนาดเล็ก จะมีฝายท่ีทํางานดานธุรการ
เพียงหนึ่งถึงสองคน และมีหนาท่ีจัดการกับเอกสารท้ังหมดท่ีไมไดเกี่ยวของกับแบบในสวนของ
สถาปนิก ระยะเวลาในการเก็บเอกสารสวนนี้จะพิจารณาเปนกรณีกรณีไป เนื่องจากเอกสารมีขนาด
ไมใหญมากนัก 
 
   1.1.3.2    การเก็บขอมูลแบบแฟมขอมูล (Digital File)  
   การเก็บขอมูลในรูปแบบน้ี จะเปนการเก็บเอกสารในอุปกรณคอมพิวเตอร
หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน แผนซีดี หรือ อุปกรณเก็บขอมูล (External Hard Disk) วิธีการ
นี้จะสามารถตอบสนองความตองการในการทํางานขององคกรสถาปนิกสมัยใหมไดเปนอยางดี 
เพราะรูปแบบการทํางานในปจจุบันขององคกร จะเปนการทํางานดวยระบบคอมพิวเตอร รูปแบบ
ของขอมูลสวนใหญก็จะเปนขอมูลท่ีเก็บในคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนตัว 
หรือสวนกลาง องคกรสถาปนิกท่ีทําการศึกษาทํางานดวยโปรแกรมสําเร็จรูป เชน CAD, Adobe, 
3Dmax เปนตน ดังนั้น การเก็บขอมูลในรูปแบบน้ี จะงายตอการทํางานของสถาปนิก เพราะสามารถ
เรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็ว สถาปนิกท่ีใชงานจะมีการจัดหมูของแฟมขอมูลภายในเคร่ือง
คอมพิวเตอรตามลักษณะของแตละองคกร เพื่อท่ีทุกคนจะสามารถคนขอมูลเพื่อนําไปทํางานไดดวย
ตนเอง  
 
 จากผลการศึกษาท่ีได สามารถสรุประบบสารสนเทศท่ีมีการใชงานในองคกรสถาปนิก
ขนาดเล็กท่ีไดมีการเก็บขอมูลไดตามแผนภูมิท่ี 6 ซ่ึงพบวามีท้ังหมด 11 วิธีการดวยกัน เม่ือ
เรียงลําดับจากเปอรเซ็นตสูงสุดพบวา มีการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) สูงถึง 24.00 
เปอรเซ็นต รองลงมาคือการใชโทรศัพท 20.00 เปอรเซ็นต ซ่ึงมีความใกลเคียงกันมาก 
 ในสวนของการประชุมแบบเปนทางการ คิดเปน 13.00 เปอรเซ็นต การประชุมแบบไมเปน
ทางการและการพูดคุยโดยตรง มีเปอรเซ็นตเทากันคือ 11.00 เปอรเซ็นต การใชพนักงานสงเอกสาร 
7.00 เปอรเซ็นต และการใชโทรสาร 6.00 เปอรเซ็นต สวนการใชจดหมายเวียน การสงขอความทาง
โทรศัพท  การใชจดหมายแบบเปนทางการและ Social Network มีเปอรเซ็นตเทากันท้ังหมดคือ 2.00 
เปอรเซ็นต ดังท่ีแสดงไวในแผนภูมิท่ี 4 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



93 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 4 แสดงสัดสวนการใชระบบสารสนเทศในองคกรสถาปนิก 

 
1.2  การวิเคราะหเปรียบเทียบการใชระบบสารสนเทศในองคกรสถาปนิก 
จากผลการศึกษาพบวา  เม่ือทําการเปรียบเทียบการใชระบบสารสนเทศระหวางกรณศึีกษา

ตัวอยาง กับกรณีศึกษาท่ีเหลืออีก 5 กรณศึีกษา สามารถแบงการวิเคราะหออกไดเปน 2 ประเดน็ดงันี้ 
 
ประเด็นท่ี 1 รูปแบบขององคกร ลักษณะการดําเนินงานและขอบเขตของการทํางาน 
จากการเปรียบเทียบพบวา กรณีศึกษาตัวอยางจะมีรูปแบบของการทํางานท่ีคลายกับอีก 5 

กรณีศึกษา โดยท่ัวไปแลวองคกรสถาปนิกท่ีมีขนาดของพนักงานไมเกิน 20 คน หรือมีรูปแบบของ
โครงสรางองคกรแบบสตูดิโอเดี่ยวนั้น มักจะมีรูปแบบของการทํางานและข้ันตอนของการ
ดําเนินงานในหนึ่งโครงการท่ีคลายกัน เนื่องจากมีมาตรฐานการประกอบวิชาชีพของสถาปนิกท่ีเปน
ตัวกําหนด อยางไรก็ตามหากมองลงไปในรายละเอียดจะพบเห็นขอแตกตางในบางข้ันตอน เชน 
ข้ันตอนของการยื่นขออนุญาตปลูกสรางและข้ันตอนของการประมูลงานกอสราง ซ่ึงท้ังสอง
ข้ันตอนนี้ มีการใหบริการในกรณีศึกษาตัวอยางเทานั้น โดยปจจัยท่ีทําใหกรณีศึกษาท่ีตัวอยาง มีการ
ใหบริการในข้ันตอนท้ังสองก็คือ รูปแบบและประเภทของอาคารที่ใหบริการ กรณีศึกษาที่เปน
ตัวอยาง มีการใหบริการออกแบบอาคารประเภทพักอาศัยคอนขางมาก และเนื่องดวยอาคารประเภท
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นี้ลูกคามักตองการความเอาใจใสเปนพิเศษจึงจําเปนตองมีบริการเหลานี้ดวย เชน การประมูลงาน
เพื่อคัดเลือกผูรับเหมาหรือการขออนุญาตปลูกสรางอาคาร 

 
ประเด็นท่ี 2 การใชระบบสารสนเทศ 
โดยจะแสดงใหเห็นถึงระบบสารสนเทศท่ีมีการใชงานในองคกรสถาปนิกท่ีทําการศึกษาท้ัง 

6 กรณีศึกษา ดังตารางท่ี 22 
 

ตารางท่ี 22 ข้ันตอนในการทํางานขององคกรสถาปนิกแบงตามชวงเวลา 
 

หมวด ขั้นตอนในการดําเนินงาน 
หมวดที่ 1 ระบบสารสนเทศที่ใชในการติดตอระหวางลูกคาและองคกรสถาปนิกในระยะเริ่มโครงการ 
หมวดที่ 2 ระบบสารสนเทศที่ลูกคาใชในการติดตอในขั้นตอนแรกของการเริ่มโครงการ 
หมวดที่ 3 ระบบสารสนเทศในสวนของการออกแบบและจัดทําแบบรางขั้นตน 
หมวดที่ 4  ระบบสารสนเทศในชวงการทําแบบรางขั้นตน 
หมวดที่ 5 ระบบสารสนเทศในชวงการเสนอแบบตอเจาของโครงการ 
หมวดที่ 6 ระบบสารสนเทศในชวงการจัดทําแบบขออนุญาตปลูกสราง 
หมวดที่ 7 ระบบสารสนเทศในชวงของการย่ืนขออนุญาตปลูกสราง 
หมวดที่ 8 ระบบสารสนเทศในขั้นตอนของการจัดทําแบบกอสราง 
หมวดที่ 9 ระบบสารสนเทศในชวงการประมูลงานกอสราง 
หมวดที่ 10 ระบบสารสนเทศในชวงประสานงานระหวางการกอสราง 
หมวดที่ 11 ระบบสารสนเทศในการประสานงานเก่ียวกับปญหาที่เกิดขึ้นหนางาน 
หมวดที่ 12 ลักษณะของการเก็บขอมูลภายในองคกรสถาปนิก 
หมวดที่ 13 ระบบสารสนเทศที่ใชสื่อสารภายในองคกรสถาปนิก 
หมวดที่ 14 ระบบสารสนเทศที่ใชสื่อสารระหวางองคกรสถาปนิกและ บุคคลภายนอก 
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ตารางท่ี 23 สรุประบบสารสนเทศท่ีใชในองคกรสถาปนิกทั้ง 6 กรณศึีกษา 
 

ระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา
กรณีศึกษาตัวอยาง 1 2 3 4 5

หมวดท่ี 1 
โทรศัพท             

จดหมายอิเล็กทรอนิกส -     -  

จดหมายทางการ   -  -  -  -   

หมวดท่ี  2  
ประชุมแบบเปนทางการ     -   -  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส          

โทรศัพท    -  -  -   -  
โทรสาร   -  -  - - - 

หมวดท่ี  3 
ประชุมแบบเปนทางการ          

ประชุมแบบไมเปนทางการ          

พูดคุยโดยตรง   -      -

จดหมายอิเล็กทรอนิกส -   - - -  

หมวดท่ี  4 
การรางแบบใสกระดาษ          

การพูดคุยโดยตรง          

หมวดท่ี  5 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส          

การประชุมแบบเปน
ทางการ  

         

การพูดคุยโดยตรง         - 
หมวดท่ี  6 
โทรศัพท - - - - -  

จดหมายอิเล็กทรอนิกส - - - - -  

การพูดคุยโดยตรง          
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ตารางท่ี 23 สรุประบบสารสนเทศท่ีใชในองคกรสถาปนิกทั้ง 6 กรณศึีกษา (ตอ) 
 

ระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา
กรณีศึกษาตัวอยาง 1 2 3 4 5

หมวดท่ี 7 
โทรศัพท             

จดหมายอิเล็กทรอนิกส -   -    

พนักงานสงเอกสาร          

การพูดคุยโดยตรง          

หมวดท่ี  8 
โทรศัพท     -     

การพูดคุยโดยตรง -  -  -  -  -   

จดหมายอิเล็กทรอนิกส          

หมวดท่ี  9  
โทรศัพท           

พนักงานสงเอกสาร          

จดหมายอิเล็กทรอนิกส          

ประชุมแบบเปนทางการ   -  -  -  -  -  

หมวดท่ี  10 
โทรศัพท          -  
โทรสาร   -  -  -  -  -  

จดหมายอิเล็กทรอนิกส          

ประชุมแบบเปนทางการ ณ 
สถานท่ีกอสราง 

    -    

หมวดท่ี  11 
โทรศัพท           

โทรสาร   -  -  - - - 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส          

หมวดท่ี  12 
เอกสารรูปเลม (Hard copy)          

เอกสารอิเล็กทรอนิกส 
(File digital) 
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ตารางท่ี 23 สรุประบบสารสนเทศท่ีใชในองคกรสถาปนิกทั้ง 6 กรณศึีกษา (ตอ) 
 

ระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา
กรณีศึกษาตัวอยาง 1 2 3 4 5

หมวดท่ี 13 
พูดคุยโดยตรงแบบไมเปน
ทางการ 

         

ประชุมอยางเปนทางการท้ัง
องคกร 

         

จดหมายเวียน -   -  -  -  -  

Social network   -  -  -  -  -  

หมวดท่ี  14 
โทรศัพท           

โทรสาร   -  -  -  -  -  

จดหมายอิเล็กทรอนิกส          

ขอความทางโทรศัพท -  -  -  -    -  

 
จากการศึกษาและเปรียบเทียบพบวา กรณีศึกษาตัวอยาง มีการใชระบบสารสนเทศใน

ข้ันตอนการทํางานคลายกับกรณีศึกษาอ่ืนๆ เนื่องจากรูปแบบการทํางานท่ีไมแตกตางกันมากนัก อีก
ท้ังการเลือกใชระบบสารสนเทศใหเหมาะสมจะตองยึดตามข้ันตอนการทํางานเปนสําคัญ ทําใหการ
เลือกใชระบบสารสนเทศเปนไปในทิศทางเดียวกัน เชน ระบบสารสนเทศในชวงของการนําเสนอ
แบบข้ันตนตอเจาของโครงการ พบวามีการจัดสงแบบใหกับเจาของโครงการทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (E-mail) ลวงหนากอนมีการนําเสนอแบบทุกคร้ัง เปนตน ทําใหสามารถสรุปไดวา 
เม่ือทําการเปรียบเทียบระหวางกรณีศึกษาตัวอยาง กับ กรณีศึกษาท่ีเหลือ 5 กรณี พบวาระบบ
สารสนเทศท่ีใชจะคลายกันเปนสวนใหญ ท้ังในเร่ืองของการเลือกใชใหเหมาะสมกับข้ันตอนการ
ทํางาน ก็มีความคลายกัน แสดงใหเห็นวารูปแบบและข้ันตอนการทํางานจะเปนตัวกําหนดแนวทาง
ในการใชระบบสารสนเทศวาจะเปนไปในทิศทางใด 
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2.สรุปผลการศึกษาและดําเนินการ 
 การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาการใชระบบสารสนเทศในองคกรสถาปนิก ซ่ึงเปน
การศึกษาถึงระบบท่ีมีการใชงานในปจจุบัน โดยมุงเนนท่ีองคกรสถาปนิกท่ีมีจํานวนของบุคลากร
ไมเกิน 20 คน เพราะระบบและข้ันตอนในการดําเนินงานไมมีความซับซอน และเพื่อแสดงใหเห็น
ถึงระบบสารสนเทศท่ีมีการใชงาน พรอมท้ังแนวทางและปจจัยในการเลือกใช 
 สําหรับวิธีท่ีใชในการศึกษาคือ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในเร่ืองของ
ระบบสารสนเทศและลักษณะขององคกรสถาปนิก รูปแบบและข้ันตอนในการดําเนินงาน รวมถึง
การส่ือสาร จากนั้นนําขอมูลท่ีไดศึกษามาเปนแนวทางในการกําหนดบทสัมภาษณในการเก็บขอมูล 
และดําเนินการสัมภาษณองคกรสถาปนิกขนาดเล็ก โดยการคัดเลือกองคกรสถาปนิกท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีกําหนดและเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดเพ่ือนํามาวิเคราะหถึงระบบสารสนเทศท่ีมีการใชใน
องคกรสถาปนิกขนาดเล็ก ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
 จากการศึกษาพบวา ระบบสารสนเทศในองคกรสถาปนิกสวนใหญจะมีความคลายกัน 
มีการนําไปใชงานในขั้นตอนปลีกยอยเหมือนกัน ผลการศึกษาช้ีใหเห็นวาข้ันตอนในการดําเนิน- 
งาน, ลักษณะของโครงการท่ีทํา รวมถึงเจาของโครงการมีผลตอการเลือกใชระบบสารสนเทศ การ
ศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีการศึกษารูปแบบของการทํางานขององคกรสถาปนิก โดยจําแนกไดเปน 4 สวน 
คือ การทําแบบรางข้ันตน การทําแบบขออนุญาต การทําแบบกอสราง การตรวจงานในระหวางการ
กอสราง โดยในแตละข้ันตอนน้ัน องคกรสถาปนิกแตละองคกรจะมีรูปแบบการเลือกใชระบบ
สารสนเทศเหมือนกัน เชน ในการดําเนินการพัฒนาแบบก็จะมีการนําระบบคอมพิวเตอรเขามาใช
งาน หรือ การติดตอประสานงานกับบุคคลท่ีเกี่ยวของเชน วิศวกร จะเปนรูปแบบของการพูดคุยผาน
ทางโทรศัพทและสงเอกสาร (Digital File) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)  นอกจากน้ันผล
การศึกษายังแสดงใหเห็นถึงรูปแบบของการติดตอส่ือสารและสงผานขอมูล ในรูปแบบของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ท่ีเปนรูปแบบท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับองคกรสถาปนิกซ่ึงคิดเปน 24 
เปอรเซ็นต จากระบบสารสนเทศท้ังหมดท่ีมีการใชงาน จากการศึกษาหลายองคกรใหเหตุผลท่ี
คลายกัน คือ สะดวก รวดเร็ว คาใชจายนอย และเปนรูปแบบท่ีองคกรสวนใหญท่ีเกี่ยวของกับการ
ทํางานขององคกรสถาปนิกมีการใชงาน นอกจากนั้นยังเปนเร่ืองงายท่ีในปจจุบันจะมีการ
ติดตอส่ือสารผานระบบนี้ องคกรสถาปนิกบางองคกรใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนหลักในการ
ดําเนินงานท้ังหมด โดยมีการใชโทรศัพทในบางคร้ังเทานั้น คิดเปน 20 เปอรเซ็นต จากระบบ
สารสนเทศท้ังหมดท่ีมีการใชงานในองคกรสถาปนิก 
  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ข้ันตอนในการดําเนินงานขององคกรสถาปนิก  จะเปนตัวกําหนดการใชระบบ
สารสนเทศในองคกร องคกรสถาปนิกแตละองคกร จะมีการเลือกใชระบบสารสนเทศตามความ
เหมาะสมของข้ันตอนในการทํางานและเหมาะสมตอการติดตอส่ือสารกับเจาของโครงการ เพื่อชวย
ใหการทํางานมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน โดยเม่ือนําข้ันตอนในการทํางานของแตละองคกรมา
วิเคราะห พบวา การทํางานในข้ันตอนเดียวกัน จะมีการเลือกรูปแบบของระบบสารสนเทศคลายกัน
ในแตละข้ันตอน 
 นอกจากนั้นลักษณะของโครงการที่ทําและลูกคาท่ีมารับบริการ ก็ถือวาเปนตัวกําหนด
แนวทางของระบบสารสนเทศท่ีใชในองคกรสถาปนิกไดอยางชัดเจน เนื่องจากรูปแบบการทํางาน
และการใหบริการยอมจะแตกตางออกไปดวย แตท้ังนี้ระบบสารสนเทศท่ีใชก็ยังมีความคลายกัน 
ของกรณีศึกษาตัวอยาง จะเนนโครงการท่ีเปนลักษณะของบานพักอาศัย ในขณะที่กรณีศึกษาอีก 5 
กรณี มีรูปแบบการทํางานโครงการที่มีขนาดใหญ ทําใหกลุมลูกคามีความแตกตางกันตลอดจน
ความตองการ 
 จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาองคกรสถาปนิกกวา 67.00 เปอรเซ็นต ไมมีนโยบายใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยจะมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบก็ตอเมื่อเกิดปญหา ท่ีสงผล
กระทบตอการทํางาน ในขณะท่ี 33.00 เปอรเซ็นต คือองคกรสถาปนิกท่ีมีนโยบายในการพัฒนา
ระบบชัดเจน  เนื่องจากผูบริหารไดมีการวางแนวทางในการพัฒนาองคกรท่ีชัดเจนและให
ความสําคัญกับระบบสารสนเทศ เพราะถือวาเปนหัวใจสําคัญในการทํางานท่ีจะตองมีการ
ติดตอส่ือสารกับท้ังบุคลากรภายในองคกร และบุคคลภายนอก  องคกรสถาปนิกท่ีมีนโยบายในดาน
นี้จะมีระยะเวลาในการพัฒนาระบบที่ชัดเจน เชน มีการพัฒนาอุปกรณภายในองคกรทุกๆสองป ทํา
ใหลดปญหาท่ีจะเกิดข้ึนจากระบบสารสนเทศลงได  
 
3.ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 งานวิจัยช้ินนี้เปนการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบของการใชระบบสารสนเทศในองคกร
สถาปนิกขนาดเล็ก รูปแบบและการใชงาน โดยองคกรสถาปนิกท่ีทําการศึกษานั้น เปนองคกรขนาด
เล็ก มีพนักงานในองคกรไมเกิน 20 คน จากผลของการศึกษาช้ีใหเห็นวาองคกรท่ีมีขนาดท่ีใกลเคียง
กันและมีรูปแบบของการประกอบธุรกิจท่ีเหมือนกัน จะมีรูปแบบของระบบสารสนเทศคลายกัน 
หากแตขนาดขององคกรมีความแตกตางออกไป ในสวนของจํานวนบุคลากรหรือรูปแบบของการ
ทํางาน ระบบสารสนเทศท่ีใช อาจจะมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน ดังนั้นการเพื่อใหเกิด
ประโยชนตอการศึกษาการใชระบบสารสนเทศในองคกรสถาปนิก ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
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 1.การวิจัยนี้ เปนศึกษารูปแบบของระบบสารสนเทศในสวนขององคกรสถาปนิกขนาด
เล็กเทานั้น ทําใหขอมูลและผลของการศึกษาไมสามารถนําไปเปนตัวช้ีวัดรูปแบบของระบบ
สารสนเทศในองคกรสถาปนิกขนาดอ่ืนๆได ดังนั้นในอนาคตหากมีการศึกษาเพิ่มเติมอาจจะศึกษา
องคกรสถาปนิกหลายๆขนาด เพื่อทําใหเห็นภาพรวมของท้ังอุตสาหกรรมการออกแบบ 
 2. รูปแบบของระบบสารสนเทศมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมขององคกรสถาปนิก
ซ่ึงอาจมีขนาดไมเทากัน จึงควรศึกษารูปแบบขององคกรและทําการวิเคราะหลักษณะข้ันตอนของ
การทํางานในขนาดอ่ืนๆดวย 
 3. ระบบสารสนเทศมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหรูปแบบของระบบ
สารสนเทศในอนาคตอาจมีการเปล่ียนแปลงไปจากการศึกษาวิจัย ทําใหจะตองมีการศึกษาถึง
รูปแบบของระบบสารสนเทศในชวงเวลานั้นๆ พรอมท้ังแนวทางในการพัฒนาใหเกิดความเขาใจ
มากยิ่งข้ึน    ส
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ผลการศึกษา 
 บทสัมภาษณเจาขององคกรสถาปนิกท้ัง 6 กรณีศึกษา แบงตามคําถาม 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ขอบเขตการทํางาน รวมถึงข้ันตอนการทํางานขององคกร 
  
ตารางท่ี 24  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 1 
  

1.องคกรของทานใหบริการทางดานใดบาง 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 1 ทํางานดานออกแบบสถาปตยกรรมเปนหลัก ในสวนของงานตกแตง

ภายในนัน้ จะทําเฉพาะโครงการท่ีเราทําแบบสถาปตยกรรม 
กรณีศึกษาท่ี 2 ในปจจุบันจะเปนลักษณะของงานสถาปตยกรรมเปนสวนใหญ มีงาน

ตกแตงภายในบาง และตอนนี้ก็กําลังเพิ่มออกแบบภูมิทัศนเขามา  แต
เม่ือกอนทางบริษัทเราจะทําเกี่ยวกับ Exhibition ดวย แตตอนน้ีเขามา
จับงานสถาปตยกรรมเปนหลัก 

กรณีศึกษาท่ี 3 หลักๆคืองานสถาปตยกรรม  
กรณีศึกษาท่ี 4 เปนงานสถาปตยกรรมสวนใหญ มีสวนของงานตกแตงภายในบาง ใน

ปจจุบัน งานตกแตงภายในเร่ิมรับเยอะข้ึน 
กรณีศึกษาท่ี 5 ใหบริการดานสถาปตยกรรมเปนหลัก มีงานออกแบบตกแตงภายใน

บาง แตสวนใหญแลวจะเปนงานท่ีทางบริษัทออกแบบ บางคร้ังก็จะมี
งานวางผัง ซ่ึงก็แลวแตโครงการท่ีเรารับ 

กรณีศึกษาท่ี 6 งานท่ีบริษัทท่ีเราเปนงานดานสถาปตยกรรม และก็ออกแบบภายใน 
แตอาจจะไมเหมือนกับท่ีอ่ืนตรงท่ีเราทํางานรวมกับ Developer เปนใน
รูปแบบของอสังหาริมทรัพย 
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ตารางท่ี 25 ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 2 
 

2.ประเภทของอาคารท่ีดําเนนิการ 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 1 เปนลักษณะของคอนโดมิเนยีม จะมีบานบางสวนแตไมมาก 
กรณีศึกษาท่ี 2 มีทุกประเภท แตท่ีกําลังดําเนินการอยูสวนใหญกจ็ะเปนประเภทของ

คอนโดมิเนียม โรงแรม ออฟฟต โชวรูม ท่ีเปนในลักษณะของ
โครงการตอเน่ืองกัน 

กรณีศึกษาท่ี 3 จะเปนงานประเภท Condo ประมาณ 90 % ของงานท้ังหมด แตกอน
หนาน้ีก็จะมีหลายประเภท มีท้ังบาน รีสอรท ออฟฟต  

กรณีศึกษาท่ี 4 จะเปนบาน คอนโด โรงแรม Community mall งานออกแบบตกแตง
ภายในรานคาภายในหางสรรพสินคา นอกจากน้ันก็ยังมีงานวางผังบาง 
เรียกไดวาทําเกือบทุกประเภท แตในปจจุบันงานออกแบบตกแตง
ภายในจะเยอะกวาอ่ืนๆ 

กรณีศึกษาท่ี 5 อาคารสวนใหญจะเปนบานพักอาศัย ประมาณ 80% ของงานท้ังหมด 
แตก็จะมีงานประเภทอ่ืนๆดวย เชน คอนโดมิเนียม แตจะเปนขนาดไม
ใหญมาก นอกจากนั้นก็จะมีโชวรูม ออฟฟต บางเล็กนอย 

กรณีศึกษาท่ี 6 สวนใหญเลยจะเปน คอนโดมิเนียม นอกจากนั้นก็จะมีรีสอรท 
โรงแรม แตในชวงนีจ้ะเปน คอนโดมิเนียมเปนหลักๆ 
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ตารางท่ี 26 ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 3 
 

3. ลักษณะ หรือ ข้ันตอนหลักในการทํางานใน 1 โครงการนั้นมีข้ันตอนอยางไรบาง 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 1 เปนข้ันตอนท่ัวไปๆ คือเร่ิมจากออกแบบข้ันตน ทําแบบขออนุญาต 

แบบกอสราง จนจบโครงการ เหมือนกับรูปแบบท่ีกําหนดโดยสภา
สถาปนิก 

กรณีศึกษาท่ี 2 คลายกับท่ีอ่ืนๆ ก็คือมีตั้งแตข้ันตอนเร่ิมตน จนถึงแบบกอสราง แต
อาจจะมีบางงานท่ีมีบริษัทมาจางใหเราเขียนแบบขออนญุาต หรือเขียน
แบบกอสรางให โดยท่ีทางบริษัทจะทําแบบข้ันตนจนเสร็จแลวจางเรา 

กรณีศึกษาท่ี 3 รูปแบบท่ัวไป คือทําแบบข้ันตน แบบขออนุญาต แลวกแ็บบกอสราง 
กรณีศึกษาท่ี 4 มีข้ันตอนเหมือนบริษัทอ่ืนๆท่ัวไป คือ เร่ิมจากออกแบบไปจนกระท่ัง

กอสราง 
กรณีศึกษาท่ี 5 ก็จะเปนในลักษณะของแบบรางกอน แลวหลังจากนัน้กทํ็าแบบขอ

อนุญาต และแบบกอสราง ตามข้ันตอนท่ัวไป มีการเขาไปให
คําปรึกษาแกลูกคาในบางชวงท่ีลูกคาตองการ เพราะโครงการประเภท
บานนั้น จะตองเอาใจใสลูกคามากเปนพเิศษ 

กรณีศึกษาท่ี 6 ข้ันตอนในการทํางานของบริษัทเราก็คลายกับท่ีอ่ืน คือเร่ิมต้ังแตราง
แบบไปจนกระท่ังแบบกอสราง แตทุกข้ันตอนในการทํางานของเรา 
จะตองทํางานรวมกับ Developer เพราะโครงการท่ีไดทํานั้นจะเปน
โครงการอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองมีเร่ืองของเวลา และงบประมาณเขา
มาเกี่ยวของ รวมไปท้ังเร่ืองของกฎหมาย 
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ตอนท่ี 2 รูปแบบการใชระบบสารสนเทศในสวนของการรับขอมูลความตองการของลูกคาและการ
จัดการขอมูลเพื่อนําไปสูข้ันตอนของการออกแบบ  
  
ตารางท่ี 27  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 4 
 

4.ในการไดมาซ่ึงโครงการแตละโครงการนั้น มีรูปแบบหรือข้ันตอนอยางไรบาง  
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 1 มาจากหลายชองทาง สวนใหญแลวลูกคาท่ีไมเคยรวมงานกันมากอน 

จะดูผลงาน ของเราจาก Internet แลวตดิตอมาทางโทรศัพท สวนลูกคา
ท่ีเคยรวมงานกันมา แลวก็จะติดตอทางโทรศัพทและก็ทาง E-mail  

กรณีศึกษาท่ี 2 มีหลายรูปแบบ มีท้ังจะตองออกไปหาลูกคาเอง หรือมาจากการบอก
ตอของหลายๆโครงการท่ีเราทํา ลูกคาจะแนะนําตอๆกนัไป หลังจาก
นั้นก็จะติดตอมาทางโทรศัพท สําหรับอีกรูปแบบ คือ ลูกคาตอเนื่อง 
คือ รวมงานกนัมาหลายโครงการ ลูกคาประเภทนี้ก็จะติดตอเราจาก
ทาง E-mail เปนสวนใหญ จะมีทางโทรศัพทบางเปนบางคร้ัง  หรือ 
งานท่ีไดในลักษณะของการรับเขียนแบบขออนุญาตหรือแบบกอสราง
จากบริษัทอ่ืน โดยบริษัทอ่ืนๆจะเปนผูออกแบบและสงแบบข้ันตนมา
ใหเราพัฒนาเปนแบบขออนญุาตหรือแบบกอสราง 

กรณีศึกษาท่ี 3 ลูกคาของเราสวนใหญจะเปนลูกคาประจํา บริษัทจะไมรับลูกคาท่ีไม
รูจักหรือเคยรวมงานกนัมากอน สําหรับรูปแบบท่ีลูกคาใชติดตอ จะมี 
2 แบบคือทางโทรศัพทและทาง E-mail เพราะสะดวกมากกวาชองทาง
อ่ืนๆ 
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ตารางท่ี 27  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 4 (ตอ) 
 

4.ในการไดมาซ่ึงโครงการแตละโครงการนั้น มีรูปแบบหรือข้ันตอนอยางไรบาง  
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 4 มีหลายรูปแบบ คือ รูปแบบแรก ลูกคาจะดูผลงานผานทาง Wabsite 

และติดตอมา ทางโทรศัพท รูปแบบท่ี 2 ลูกคาท่ีติดตอมาจะไดรับการ
บอกตอจากลูกคาท่ีเคยรวมงานกับทางบริษัทมากอน และติดตอมาทาง
โทรศัพท สวนรูปแบบท่ี 3 จะเปนลูกคาตอเน่ือง สวนใหญจะเปน
รานอาหารท่ีเกิดสาขาตามการขยายตัวของหางสรรพสินคา ทําใหเรา
จะไดรับโอกาสใหรวมงานในทุกๆโครงการงานรานอาหารแบรนดนี้ 
เนื่องจากลูกคาไดเคยรวมงานกันมาหลายโครงการ จึงทําใหรูปแบบ
ของการติดตอเพื่อวาจางเปนลักษณะของการพูดคุยทางโทรศัพท 

กรณีศึกษาท่ี 5 มีหลายลักษณะ สวนใหญลูกคาจะเปนคนที่เคยรวมงานกันมากอน 
หรือมีการแนะนําบอกตอเปนสวนใหญ ประมาณ 90% ของลูกคา
ท้ังหมด ลักษณะหรือ ระบบท่ีใชติดตอสวนมากจะเปนโทรศัพท 
เพราะบริษัทตองมีการพูดคุยกับลูกคา ในข้ันตนกอน ท่ีจะมีการตกลง
หรือประชุมกนัในคร้ังตอไปๆ 

กรณีศึกษาท่ี 6 บริษัทของเรารับแตงานประกวดแบบเทานัน้ โดยจะเปนในลักษณะ
ของการรวมงานกันระหวางเราและ Developer ดังนั้น ข้ันตอนสวน
ใหญก็จะมีลักษณะ ไมเหมือนกับบริษัทออกแบบท่ัวๆไป มี 2 รูปแบบ 
คือ 1.ทาง Developer จะสงหนังสือมายังบริษัท เพื่อเชิญเขาประกวด
แบบ โดยเราจะตองทําแบบเสนอไปภายใน 15 วัน เพื่อใหเจาของ
โครงการคัดเลือก สวนแบบท่ี 2 นั้น ทาง Developer จะดูผลงานของ
เราผานทาง Wabsite หรือ Social network แลวเกิดช่ืนชอบผลงาน ก็
จัดสงหนังสือเชิญมาใหเราทําการออกแบบให 
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ตารางท่ี 28 ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 5 
 

5.ลักษณะของสารท่ีใชสงมายังองคกรของทานมีรูปแบบหรือระบบอยางไร 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 1 มีหลายแบบ มีท้ังแบบท่ีเราตองไปรับขอมูลมาเองคือไปจดเวลาท่ี

ประชุม หรือบางคร้ังก็เปน E-mail ทางเราเม่ือไดรับก็จะ Print ออกมา
กอนเพื่อศึกษาในข้ันแรก 

กรณีศึกษาท่ี 2 แบงออกเปน 2 รูปแบบตามกลุมลูกคา คือลูกคาท่ีรวมงานกันมาแลว
จะติดตอมาทางโทรศัพท หลังจากนั้นก็จะเปนการติดตอทาง E-mail 
เปนสวนใหญ แตถาเปนลูกคาท่ีเพิ่งรวมงานกัน จะติดตอผานทาง
โทรศัพทในเกอืบทุกๆข้ันตอน จะมีสง E-mail ใหบางเปนบางคร้ังใน
สวนของแบบ ท่ีทางเราจะตองสงใหลูกคาพิจารณา 

กรณีศึกษาท่ี 3 ในเร่ิมแรกของการไดงานนัน้ลูกคาจะสง E-mail แจงมายังองคกรของ
เรา เพื่อใหทราบถึงรูปแบบและประเภทของงานท่ีตองการจะใหทํา 
นอกจากน้ันยงัมีเปนลักษณะของเอกสารท่ีสงมาทางพนักงานสง
เอกสาร เปนลายลักษณอักษรท่ีชัดเจน สวนใหญการสงเอกสาร
ประเภท Hard copy นั้น จะเปนโครงการใหญท่ีมีผูรวมงานหลายสวน 
จึงตองมีเอกสารท่ีเปนทางการ 

กรณีศึกษาท่ี 4 ลูกคาท่ีไววางใจใหองคกรไดออกแบบโครงการให จะมีการติดตอใน
ข้ันแรก เพื่อแจงจุดประสงคตางๆทางรูปแบบของการพูดคุยผานทาง
โทรศัพทเทานั้น 

กรณีศึกษาท่ี 5 ลูกคาจะติดตอมาทางโทรศัพท โดยติดตอผานทางเลขานุการ เม่ือ
เลขานุการไดรับขอมูลจากลูกคาก็จะพิมพเปนเอกสารมาใหผูบริหาร
พิจารณาอีกที 

กรณีศึกษาท่ี 6 สําหรับในข้ันตน หรือข้ันกอนท่ีจะเร่ิมงานนั้น จะสงมาในรูปแบบของ 
E-mail และหนังสือเชิญ โดยระบุวาลูกคาตองการสรางอะไร 
งบประมาณเทาไร Concept เปนอยางไร แตถาหลังจากท่ีตกลงรวมกัน
แลวนั้น ก็จะตองมีการประชุมรวม กันอีกที โดยเปนการพบกันของ
หลายๆฝาย เชน สถาปนิก วศิวกร ผูรับเหมา   
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ตารางท่ี 29 ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 6 
 

6.ความตองการของลูกนั้นมีระบบการส่ือสารมาสูองคกรของทานอยางไร และรูปแบบของ
สารท่ีสงมาเปน ไปในลักษณะไหนบาง 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 1 สําหรับรูปแบบของความตองการของลูกคานั้น ก็มีหลายแบบ แบบ

แรกจะ เปนลูกคาท่ีไมเคยรวมงานกนัมากอน ก็จะมีการนัดคุยกัน เพื่อ
ทราบความตองการของลูกคา สวนใหญทางลูกคาก็จะบอกความ
ตองการ แลวทางเราก็จะจดความตองการคราวๆ แตก็มีบางงานท่ีลูกคา
จะสงเปน Mail เปนลักษณะความตองการเปนขอๆ มาให หรือ 
Concept ท่ีอยากได แตในสวนของลูกคาท่ีเคยรวมงานกันมา ก็จะสง
ความตองการมาเปนในรูปแบบของ Mail เลย สวนใหญจะเปนพวก
คอนโด 

กรณีศึกษาท่ี 2 มีสองรูปแบบตามลักษณะของลูกคาท่ีติดตอเขามา ถาเปนลูกคาท่ีไม
เคยรวมงานกนัมากอนทางองคกรจะมีการไปประชุมกบัลูกคา เพื่อให
ทราบความตองการ โดยใชรูปแบบการพูดคุยกัน แตถาเคยรวมงานกัน
มาแลว จะเปนรูปแบบของการสง E-mail แจงความตองการในสวน
ตางๆของโครงการ โดยโครงการประเภทน้ีมักจะมีรูปแบบหรือพื้นท่ี
ใชสอยเหมือนๆกัน เชน โชวรูม รานอาหาร เปนตน โดยในข้ันแรกท่ี
เร่ิมตนโครงการ ก็จะมีการแจงรายละ เอียดตางๆในรูปแบบของ
เอกสารท่ีจะใช คนสงเอกสารมาใหเราพิจารณา 

กรณีศึกษาท่ี 3 ลูกคาท่ีรวมงานกันหลายโครงการจะแจงความตองการมาในรูป แบบ
ของ E-mail และทางเราจะมกีารพูดคุยกับลูกคาในรูปแบบของ E-mail 
เชนเดยีวกัน เนื่องจากสะดวกสบายและรวดเร็ว สําหรับลูกคาท่ียังไม
เคยรวมงานกนัเลย ซ่ึงมี %นอยมาก ถาเทียบกับงานขององคกร เพราะ
องคกรเราจะไมรับลูกคาท่ีไมเคยรวม  งานกันหรือรูจักกนัมากอน 
สวนระบบที่ใชจะเปนในลักษณะของการพูดคุยกนั เปนการรวม
ประชุมกนั เพือ่ใหลูกคาไดช้ีแจงราย ละเอียดตางๆท่ีตองการ และทาง
เราจะตองมีการชี้แจงรายละเอียด 
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ตารางท่ี 29  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 6 (ตอ) 
 

6.ความตองการของลูกนั้นมีระบบการส่ือสารมาสูองคกรของทานอยางไร และรูปแบบของ
สารท่ีสงมาเปน ไปในลักษณะไหนบาง 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 4 สําหรับในการเร่ิมตน ทางผูบริหารจะเปนคนไปติดตอกบัลูกคา เพื่อ

รับทราบขอมูลและความตองการของเจาของ เปนรูปแบบของการ
พูดคุย เพื่อช้ีแจงและทําความเขาใจเร่ืองตางๆท่ีเกี่ยวของ สวนอีก
รูปแบบ ก็คือลูกคาจะสงความตองการและรูปแบบของโครง การมาให 
โดยใชวิธีการสง E-mail ซ่ึงลูกคาสวนนี้จะเปน ลูกคาตอเน่ืองท่ีเคย
รวมงานกนัมาหลายโครงการและเปนงานลักษณะเดิม 

กรณีศึกษาท่ี 5 ในสวนของความตองการของลูกคานั้น โครงการท่ีเราดําเนินการทําจะ
สวนใหญเราจะมีการนดัลูกคาเพื่อประชุมกันกอนในคร้ังแรก มีการ
โทรแจงไปทางลูกคาถึงรายละเอียดท่ีตองการพูดคุย เม่ือไดวนัเวลา
แลว ในการไปพบลูกคานั้น ขอมูลท่ีเราไดรับ ลูกคาจะบอกความ
ตองการตางๆออกมาในลักษณะของการพูดคุย เราจะตองจดความ
ตองการคราวๆ ของลูกคา ไมวาจะเปนเร่ืองของรูปแบบโครงการ หรือ
งบประมาณ เพื่อท่ีจะสามารถนําไปเปนโปรแกรมของโครงการและมี
การทําแบบข้ันตนในข้ันตอไปได แตบางคร้ังก็จะมีลูกคาท่ีมีการศึกษา
โครงการท่ีตองการจะทําอยูบาง โดยจะสงเปนลักษณะของ Image ของ
โครงการท่ีอยากจะใหเปนมาใหในรูปแบบของ E-mail หรือ 
Messenger  เพื่อใหเราทราบถึงแนวทางและความตองการของลูกคาได
อยางถูกตอง ซ่ึงถาเปนในลักษณะน้ี พบวาจะทําใหเรามีทิศทางในการ
ออกแบบท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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ตารางท่ี 29  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 6 (ตอ) 
 

6.ความตองการของลูกนั้นมีระบบการส่ือสารมาสูองคกรของทานอยางไร และรูปแบบของ
สารท่ีสงมาเปน ไปในลักษณะไหนบาง 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 6 มีการสงหนังสือเขามาท่ีองคกร เปนรูปแบบของหนังสือท่ีมีความเปน

ทางการ มีจุดประสงคท่ีชัดเจน บอกถึงลักษณะของโครงการ และการ
กําหนดวนัท่ีจะตองเสนองาน โดยโครงการท่ีเราดําเนินการทําอยูนั้น 
หลังจากเราไดรับหนังสือช้ีแจง  จะมีเวลาในการทําแบบเพ่ือเสนอ
ผลงานในข้ันตน 15 วัน จะตองสงแบบตามวันและเวลาท่ีลูกคากําหนด

 
ตอนท่ี 3 รูปแบบการใชระบบสารสนเทศในสวนของการออกแบบและจัดทําแบบรางข้ันตน  
  
ตารางท่ี 30  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 7 
 

7.ในข้ันตอนของการเร่ิมงาน ออกแบบข้ันตนองคกรของทาน มีระบบอยางไร ในการ
จัดการกับขอมูลท่ีไดรับจากลูกคา 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 1 เร่ิมแรก Director จะรับขอมูลจากลูกคา และมีการพิจารณาวาจะ

มอบหมายใหใครไปเร่ิมงานตอ เนื่องจากองคกรของเราจะมี Director 
2 ทาน มีความถนัดในรูป แบบของงานท่ีแตกตางกัน และแตละทานก็
จะมีทีมงานเปนของตัวเอง ดงันั้นเม่ือพิจารณาแลววาโครงการท่ีได
รับมา มีความเหมาะสมกับทีมงานไหน ก็จะสงขอมูลท้ังหมดท่ีไดรับ
มาจากลูกคา สงตอใหกับทีมงานนั้นๆ ท้ังในแบบของขอมูลท่ีจดมา 
และขอมูลท่ีเปน File ตางๆ หลังจากนัน้ทีมงานท่ีไดรับมอบหมาย จะมี
การประชุมกันภายในทีม เพื่อหาขอสรุปรูปแบบและแนวทางท่ีชัดเจน
ของงานท่ีกําลังดําเนินการทํา  
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ตารางท่ี 30 ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 7 (ตอ) 
 

7.ในข้ันตอนของการเร่ิมงาน ออกแบบข้ันตนองคกรของทาน มีระบบอยางไร ในการ
จัดการกับขอมูลท่ีไดรับจากลูกคา 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 1 เร่ิมแรก Director จะรับขอมูลจากลูกคา และมีการพิจารณาวาจะ

มอบหมายใหใครไปเร่ิมงานตอ เนื่องจากองคกรของเราจะมี Director 
2 ทาน มีความถนัดในรูป แบบของงานท่ีแตกตางกัน และแตละทานก็
จะมีทีมงานเปนของตัวเอง ดงันั้นเม่ือพิจารณาแลววาโครงการท่ีได
รับมา มีความเหมาะสมกับทีมงานไหน ก็จะสงขอมูลท้ังหมดท่ีไดรับ
มาจากลูกคา สงตอใหกับทีมงานนั้นๆ ท้ังในแบบของขอมูลท่ีจดมา 
และขอมูลท่ีเปน File ตางๆ หลังจากนัน้ทีมงานท่ีไดรับมอบหมาย จะมี
การประชุมกันภายในทีม เพื่อหาขอสรุปรูปแบบและแนวทางท่ีชัดเจน
ของงานท่ีกําลังดําเนินการทํา  

กรณีศึกษาท่ี 2 เม่ือไดรับขอมูลความตองการจากลูกคาแลว เราก็จะพจิารณาความ
เหมาะสมของผูท่ีจะรับผิดชอบโครงการ สวนใหญจะเปนการแจกงาน
ไปสูสถาปนิกอาวุโสขององคกร เพื่อใหมีการนําไปประชุมกันระหวาง
สถาปนิกอาวุโสและสถาปนิกรุนนอง โดยจะตองมีการประชุมกันกอน
จะเร่ิมงาน เพือ่ใหทุกคนมีความเขาใจท่ีตรงกัน 

กรณีศึกษาท่ี 3 ขอมูลท่ีไดรับจากลูกคาจะถูกถายทอดสูผูท่ีมีหนาท่ีออกแบบ ในระบบ
ของการพูดคุยมีการชี้แจงขอมูลท่ีไดรับมา ทําความเขาใจระหวาง
ผูบริหารที่ไดมีการพูดคุยกบัลูกคาและรับรูความตองการ ถายทอดมาสู
ผูออกแบบ จะตองมีความเขาใจท่ีตรงกัน เพือ่เปาหมายในการทํางานท่ี
ตรงตามความตองการของลูกคา 
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ตารางท่ี 30 ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 7 (ตอ) 
 

7.ในข้ันตอนของการเร่ิมงาน ออกแบบข้ันตนองคกรของทาน มีระบบอยางไร ในการ
จัดการกับขอมูลท่ีไดรับจากลูกคา 

  คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 4 ขอมูลท่ีไดมาสวนใหญนั้น ผูบริการจะเปนผูตัดสินใจในการเลือก

สถาปนิกเพื่อรับผิดชอบโครงการ หลังจากท่ีมีการเลือกแลว จะมีการ
พูดคุยเกี่ยวกับแบบท่ีตองทํา แนวทาง รูปแบบ แนวความคิดในการ
ออกแบบ และงบประมาณของลูกคา เพื่อจะไดมีแนวทางในการ
ออกแบบท่ีชัดเจน 

กรณีศึกษาท่ี 5 เม่ือเราไดรับขอมูลจากลูกคาแลวก็จะการตรวจสอบขอมูลอีกคร้ัง 
หลังจากนัน้ในก็จะมีการบันทึกขอมูลหรือความตองการไวในเคร่ือง
สวนกลาง ท่ีจะมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมดของทุกโครงการ เพอท่ีทุก
คนจะสามารถนําขอมูลเหลานั้นมาใชไดอยางสะดวก 

กรณีศึกษาท่ี 6 ขอมูลท่ีเราไดมาจากลูกคานัน้ จะเปนเอกสารที่มีรูปแบบท่ีชัดเจน เรา
จะเก็บแยกเอกสารไวเปนแตละโครงการ เพื่อสะดวกในการคนขอมูล 
หลังจากนัน้เราก็จะมกีารมอบหมายงานใหกับสถาปนิกภายในองคกร
ท่ีมีความเหมาะสมกับโครงการ เพื่อดําเนนิการตอ 
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ตารางท่ี 31 ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 8 
 

8.องคกรของทานมีข้ันตอนอยางไรในการทําแบบข้ันตน และมีระบบอะไรบางท่ีเขามา
เกี่ยวของหรือมีสวนสําคัญในข้ันตอนนี ้
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 1 เร่ิมแรกในการทํานั้นจะตองมีการ Sketch แบบคราวๆกอนทุกคร้ัง ลง

ในกระดาษ เพราะจะสามารถถายทอดความคิดของเราไดดีกวาการ
เร่ิมตนเขียนในคอมพิวเตอร เม่ือไดแบบรางคราวๆแลวกจ็ะนํามาข้ึน
แบบในคอมพวิเตอร โดยใชโปรแกรม ท่ัวไป เชน AutoCAD หรือ 
3Dmax เพื่อชวยใหเห็นมุมมองท่ีเปนสามมิติมากข้ึนหลังจากนั้นก็จะมี
การ Print งานออกมาตรวจกบั Director ของแตละทีม ในรูปแบบของ
การพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน 

กรณีศึกษาท่ี 2 สถาปนิกอาวุโสจะเปนคน Sketch แนวทางหรือรูปแบบคราวๆของ
โครงการ เพื่อใหพนกังานคนอ่ืนนําไปทําตอโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร แตถาเปนโครงการตอเนื่อง ท่ีมีเอกลักษณะเฉพาะตัว จะ
เปนในลักษณะท่ีทางเจาของโครงการจะใหรูปแบบคราวๆของ
โครงการมาแลว ก็จะสามารถนําไปเขียนแบบไดเลย 

กรณีศึกษาท่ี 3 สําหรับในการเร่ิมออกแบบข้ันตนนั้น โดยปกติองคกรของเราจะแบง
หนาท่ีของพนักงานตามความถนัดของแตละคน เชน ออกแบบ เขียน
แบบขออนุญาต เขียนแบบกอสรางซ่ึงใครรับผิดชอบงานดานไหนก็จะ
ทําดานนั้น ดังนั้นในการทําแบบข้ันตน เม่ือไดความตองการของลูกคา
มาแลว พนกังานท่ีมีหนาท่ีออกแบบก็จะนาํความตองการของลูกคาไป
เร่ิมทําแบบ โดยจะเปนรูปแบบของการ Sketch แบบคราวๆ กอนท่ีจะ
มีการนําไปแบบไปพัฒนาดวยระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงโปรแกรมท่ีเราใช 
ก็คือโปรแกรมท่ัวไป เชน AutoCAD หรือ Sketch up ไวสําหรับข้ึนรูป
สามมิติคราวๆ 
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ตารางท่ี 31 ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 8  (ตอ) 
 

8.องคกรของทานมีข้ันตอนอยางไรในการทําแบบข้ันตน และมีระบบอะไรบางท่ีเขามา
เกี่ยวของหรือมีสวนสําคัญในข้ันตอนนี ้
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 4 การเร่ิมตนในขั้นตอนนี้ ผูท่ีไดรับมอบหมายจะนําขอมูลท่ีไดรับจาก

ผูบริหารไปวิเคราะหตอถึงความตองการของลูกคาและเร่ิมตนการ
ทํางานโดยการ Sketch รางแบบคราวกอนท่ีจะมี การนําไปเขียนแบบ
ข้ันตนดวยคอมพิวเตอร มี Sketch รูปรางไดตรงตามท่ีลูกคาตองการ
แลว ก็จะนําขอมูลนี้ไปพูดคุยกับผูบริการเพื่อสรุปแนวทางในการทํา
แบบข้ันตนท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน หลังจากนัน้ในระหวางท่ีมีการพัฒนา
แบบดวยคอมพิวเตอร กจ็ําเปนมีการ Print งานสวนนี้ ออกมาเพื่อให
ผูบริหารไดพจิารณารวมกันกับผูออกแบบ 

กรณีศึกษาท่ี 5 การออกแบบขั้นตนนั้น ทางผูบริหารองคกร ซ่ึงเปนสถาปนิกอาวุโส
จะเปนคนกําหนดรูปแบบและผังท้ังหมดของโครงการคราวๆ ใน
ลักษณะของการ Sketch ใสกระดาษ และสงตอใหกับ หวัหนา
สถาปนิกนําส่ิงท่ีไดนี้ไปพิจารณาวาจะใหสถาปนิกคนไหนเร่ิมตน
โครงการนี้ตอ สําหรับแบบท่ีมีการ Sketch นั้นจะนําไป Scan และใส
ขอมูลท่ี Scan ไวในฐานขอมูลหลักขององคกร โดยพรอมท่ีจะสามารถ
นําขอมูลไปใชไดทันที เม่ือหัวหนาสถาปนิกพิจารณาแลวก็จะสงตอ
แบบใหแกสถาปนิกท่ีสามารถรับผิดชอบงานนั้นได ใหทําการเร่ิม
โครงการนั้นโดยการเขียนแบบข้ันตนดวยระบบคอมพิวเตอร ใน
ระหวางนี้กจ็ะมีการ print แบบออกมาตรวจอยูเสมอๆ กอนจะนําไปสง
ลูกคา 

กรณีศึกษาท่ี 6 สําหรับในการทําแบบข้ันตนนั้น สถาปนิกท่ีเปนผูรับผิดชอบโครงการ
ท่ีทําการนําขอมูลท่ีไดรับมาจากเจาของโครงการไปศึกษาและเร่ิมตน 
Sketch แบบข้ันตนโดย การ Sketch ใสกระดาษคราวๆ และหลังจาก
นั้นก็จะนําเขียนแบบตอไป 
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ตารางท่ี 32 ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 9 
 

9.องคกรของทานมีระบบในการนําเสนองานแบบรางข้ันตนตอลูกคาอยางไรบาง และ
ระบบหรือลักษณะท่ีลูกคาใชในการพจิารณาแบบกลับมาสูทานมีรูปแบบอยางไร 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 1 ทางเลขานุการจะแจงแกทางลูกคาวาจะมีการนัดเสนอแบบรางข้ันตน 

และจะจัดสงแบบรางข้ันตนใหกับลูกคาในรูปแบบของ E-mail เพื่อให
ลูกคาไดมีการดูแบบคราวกอนการประชุม หลังจากนัน้อีกประมาณ 1-
2 วันถึงจะมีการประชุมสําหรับระบบท่ีใชในการนําเสนอน้ันจะเปน
รูปแบบของการพูดคุยกนั มีการประชุมเพือ่อธิบายแบบตอลูกคา โดย
จะ Present เปนรูปแบบของ Powerpoint ในชวงที่มีการประชุมนั้น
ลูกคาจะมีการพจิารณาแบบไปพรอมกับเรา และมีการ Comment แบบ
กลับมาในคร้ังที่มีการประชุมเลยทางเราจะจดขอมูลท่ีลูกคาตอง การ
แกไข เพื่อกลับมาปรับปรุงแบบรางข้ันตน 

กรณีศึกษาท่ี 2 เจาของโครงการจะบอกความตองการใหเราไดทราบ ทางเราก็จะทํา
แบบไปเสนอในลักษณะของ Image ของโครงการใหดกูอนวาลูกคา
อยากไดแบบไหน จากน้ันก็จะมีการ Sketch idea คราวๆ ใหลูกคาไดดู 
เม่ือไดรูปแบบท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน  ก็จะทําแบบข้ันตนโดยเปนหลาย 
Alternative เพือ่ใหลูกคาไดเลือก ลักษณะของการเสนองานแกลูกคา
จะเปนการประชุม พรอมกับ Present โดยโปรแกรม Powerpoint 
เพื่อใหไดเห็นภาพพรอมกับมีการอธิบายประกอบ จะชวยใหเขาใจมาก
ยิ่งข้ึน สําหรับลูกคาท่ีเคยรวมงานกันมา มีความคุนเคยกนั และลักษณะ
ของงานเปนไปในรูปแบบเดียวกัน เราจะใชเปนการสง E-mail ไปให
พิจารณา ลูกคาก็จะมีการ Comment กลับมา เพื่อใหเราแกไขตอไป 
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ตารางท่ี 32 ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 9 (ตอ) 
 

9.องคกรของทานมีระบบในการนําเสนองานแบบรางข้ันตนตอลูกคาอยางไรบาง และ
ระบบหรือลักษณะท่ีลูกคาใชในการพจิารณาแบบกลับมาสูทานมีรูปแบบอยางไร 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 3 มีการนําเสนองานในรูปแบบของการ Present ในทุกๆโครงการ โดย

เร่ิมตนนั้นเราไดมีการตกลงวันและเวลาในการ Present แบบตอลูกคา
ไวแลวในสวนของ Schedule งาน ซ่ึงทางเลขาจะแจงเตือนไปยังลูกคา
กอนหนานั้นประมาณ 3 วัน และกอนการประชุม จะมีการสงแบบให
ลูกคาไดพิจารณากอน 1 วัน เพื่อใหลูกคาไดทราบถึงประเด็นของการ 
Present ในครั้งนี้ โดยสงในรูปแบบของ E-mail  

กรณีศึกษาท่ี 4 สําหรับในข้ันตอนนี้ เราจะมีการสง Mail ในสวนของแบบท่ีจะมีการ
นําเสนอใหกับลูกคากอนมีการประชุม 1-2 วัน เพื่อใหลูกคาไดมีการ
พิจารณาแบบในข้ันตนกอนท่ีจะเขารวมประชุม การทําเชนนี้จะชวย
ใหลูกคาเขาใจแบบมากข้ึน มีเวลาในการดูแบบ เผ่ือในกรณีท่ีลูกคา
ตองการแกไขหรือปรับเปล่ียนสวนไหน จะไดบอกกับผูออกแบบ ชวย
ใหระยะเวลาในการนําเสนอใชเวลาไดอยางเหมาะสม คือ ไมมาก
จนเกนิไป และมีการโทรยืนยันกับลูกคาวาไดรับแบบแลวหรือไม และ
ย้ําวนัประชุมกบัลูกคาอีกที หลังจากนั้นในข้ันตอนของการประชุมจะ
เปนลักษณะของการพูดคุยกนัระหวางผูออกแบบและลูกคา มีการ
นําเสนอท้ังในรูปแบบท่ีเปน Powerpoint และรูปแบบท่ีลูกคาและ
ผูออกแบบมารวมกันพจิารณาแบบจากเอกสารท่ีเปน Hard copy เม่ือ
ลุกคา Comment ทางเราจะจดขอมูลท่ีลูกคาเสนอ แนะหรือแกไข
กลับมาเพ่ือใชในการแกไขแบบในคร้ังตอๆไป 
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ตารางท่ี 32 ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 9 (ตอ) 
 

9.องคกรของทานมีระบบในการนําเสนองานแบบรางข้ันตนตอลูกคาอยางไรบาง และ
ระบบหรือลักษณะท่ีลูกคาใชในการพจิารณาแบบกลับมาสูทานมีรูปแบบอยางไร 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 5 รูปแบบในการนําเสนอจะเปนลักษณะของการไปประชุมกับลูกคา 

ท้ังนี้ท้ังนั้นก็จะตองดูขนาดของโครงการดวย ถาโครงการเล็กๆ เชน 
บานพักอาศัย เราจะใชวิธีการพูดคุยกับลูกคามากกวา มีการประชุมกัน 
แตถาเปนโครงการใหญ จะตองมีการทําแบบและเสนอในรูปแบบของ
โปรแกรม Powerpoint ในการนําเสนอแบบแตละคร้ัง เม่ือเราทําแบบ
เสร็จแลวจะมีการสง Hard copy ไปใหลูกคาดูกอน โดยสงผาน 
Massenger หลังจากนั้นในอีก 1-2 วันตอมาก็จะมีการประชุมกัน ลูกคา
ท่ีไดรับแบบกอนก็จะสามารถเขาใจแบบและมีการศึกษาแบบมาแลว
ในระดบัหนึ่ง ทําใหการพดูคุยเปนไปอยางายยิ่งข้ึน 

กรณีศึกษาท่ี 6 เนื่องจากองคกรของเราทํางานรวมกับ Developer จะเปนการใชระบบ
ของการพูด คุย ดวยวิธีการประชุม กอนหนานั้นเลขานกุารจะเปนคน
ติดตอกับทาง developer ในเรื่องของวันและเวลา ในการประชุม ผาน
ทางโทรศัพท ดังนั้นในการเสนอ แบบรางข้ันตน จะตองมีท้ังแบบและ
เอกสาร ในการเสนองานนั้นจะเปนการนํา เสนองานผานโปรแกรม 
Powerpoint เพราะในการประชุมแตละคร้ังจะมีผูท่ีมี สวนเกี่ยวของใน
โครงการหลายทาน นอกจากแบบท่ีตองมีการนําเสนอเปน File digital 
แลวนั้น ก็จะตองมีแบบ ท่ีเปนรูปเลมขนาด A4 โดยเลม Present นี้จะ
ประ กอบไปดวยแบบรางข้ันตน แบบภาพสามมิติ และเอกสารท่ี
เกี่ยวของกับ ตวัเลข เพราะโครงการท่ีทําจะตองมีการคํานงึถึงราคาคา
กอสรางเปนหลัง เราจะตองออก แบบมาเพ่ือใหตรงตามความตองการ
ของลูกคาและมีตัวเลขกําไรที่นาใจท่ีจะลงทุน สําหรับการ Comment 
แบบของลูกคานั้น ก็จะเปนลักษณะของการพูดคุย ผานท่ีประชุม เราก็
จะจดขอมูลมา เพื่อปรับแกแบบในคร้ังแตๆ ไป แตทุกคร้ัง กอนท่ีจะมี
การประชุมเพือ่เสนอแบบ ทางเราจะตองจดัสงแบบใหกบัลูกคา เพื่อ 
ให ลูกคาพิจารณากอนท่ีจะเขารวมประชุม  
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สวนท่ี 4  รูปแบบการใชระบบสารสนเทศในข้ันตอนของการจัดทําแบบขออนุญาต  
 
ตารางท่ี 33  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 10 
 

10.องคกรของทานมีระบบ ในการพัฒนาแบบข้ันตนไปสูแบบขออนุญาตอยางไรบาง 
รวมถึงบุคคลท่ีเกี่ยวของในข้ันตอนนี้และระบบท่ีใชในการทํางานรวมกัน 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 1 จะนํามาพัฒนาดวยระบบคอมพิวเตอร สําหรับผูท่ีรับผิดชอบนั้น จะ

เปนคนท่ีรับผิดชอบโครงการต้ังแตแรก มีท้ังการเขียนแบบข้ันตนและ
แบบขออนุญาต โดยองคกรของเราจะมีแนวทางในการมอบหมายงาน
แตละโครงการใหกับพนักงานทุกคนตามความเหมาะสม พนักงานแต
ละคนจะตองรับผิดชอบอยางนอย 1 โครงการ และจะตองเปนคน
ดําเนินการท้ังหมด ในกรณท่ีีงานเรงอาจจะมีการชวยกนัเขียนบาง ใน
สวนงานทีมงานท่ีทํางานรวมกัน การทํางานรวมกนัก็การใชระบบ
เครือขายในการ Share ขอมูลเพื่อท่ีจะทํางานรวมกนั และจะตองมีการ
ช้ีแจงงานทีจ่ะตองรวมกันทํา เพื่อแบงงานในชัดเจนโดยใชระบบการ
พูดคุยกนั มีวิธีการท้ังการประชุมงานรวมกนัท้ังทีม และการพูดคุย
แบบตัวตอตัว 

กรณีศึกษาท่ี 2 สําหรับการพัฒนาแบบข้ันตนไปสูแบบขออนุญาตนั้น จะมีการ
ดําเนินการโดยพนกังานของทางองคกรเองโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร ถาในกรณีท่ีงานเรงดวนไมสามารถเขียนเองทัน เราก็จะ
จางคนภายนอกเขียนให โดยใชการสง Mail ให แตถาโครงการไหนมี
ความซับซอนหรือมีขนาดใหญมากๆ ก็จะตองมีการประชุมเพื่อช้ีแจง
แบบกอน สําหรับในสวนของการใหคนนอกเขียนนั้น เราจะตอง
ตรวจสอบความเรียบรอยคอนขางมาก ดังนั้น เรามักจะหลีกเล่ียงการ
สงแบบใหคนภายนอกเขียน เพราะมักพบวาเกิดปญหาข้ึน เนื่องจาก
ผูเขียนไมมีความเขาในแบบท่ีเขียนเทาท่ีควร 
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ตารางท่ี 33 ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 10  (ตอ) 
 

10.องคกรของทานมีระบบ ในการพัฒนาแบบข้ันตนไปสูแบบขออนุญาตอยางไรบาง 
รวมถึงบุคคลท่ีเกี่ยวของในข้ันตอนนี้และระบบท่ีใชในการทํางานรวมกัน 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 3 เราจะดําเนินการในข้ันตอนนี้เองท้ังหมด โดยหนวยงานของเราจะแบง

พนักงานตามความถนัดของแตละคน เชน ถนัดออกแบบ หรือถนัด
เขียนแบบ ก็จะไดทําใหหนาท่ีนั้นๆ ดังนั้นเม่ือพัฒนาแบบข้ันตนเสร็จ
แลวก็จะสงขอมูล ในรูปแบบของ File งานใหกับผูท่ีเกีย่วของท่ีจะมา
ทํางานในสวนของแบบขออนุญาตตอไป สําหรับรูปแบบของขอมูล
นั้น ก็จะสงไปที่เคร่ือง Server หลัก และผูท่ีมีสวนเกีย่วของกับงาน
นั้นๆ ก็จะไปนําขอมูลออกมาทํางานตอ 

กรณีศึกษาท่ี 4 ในเร่ืองของการพัฒนาแบบ ทางองคกรของเราจะมีการเขียนแบบเอง
ท้ังหมด โดยแบงหนาท่ีความรับผิดชอบในการเขียนใหกับสถาปนิกท่ี
ดูแลโครงการตั้งแตตน ใชระบบในการดําเนินการโดยคอมพิวเตอร
ท้ังหมด 

กรณีศึกษาท่ี 5 เม่ือลูกคาสรุปแบบท่ีตองการไดแลวนั้น เราจะนําแบบข้ันตนมาพัฒนา
สูแบบขออนุญาตดวยระบบคอมพิวเตอร โดยทางองคกรของเราจะทํา
การเขียนแบบขออนุญาตเอกท้ังหมด เพื่อปองกันความผิดพลาดหาก
สงใหผูอ่ืนเขียน ระบบท่ีเกีย่วของในชวงนีส้วนใหญจะเนนไปที่ระบบ
คอมพิวเตอรและระบบของเครือขายภายในองคกร เพราะแบบ
คอนขางมีระยะเวลาในการเขียนท่ีจํากัด เราจึงตองมีพนักงาท่ี
รับผิดชอบการเขียนแบบขออนุญาตในแตละโครงการหลายคน 
จะตองมีการ Share ขอมูลเพื่อทํางานรวมกนั จะชวยใหแบบเสร็จเร็ว
ข้ึน 
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ตารางท่ี 33  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 10  (ตอ) 
 

10.องคกรของทานมีระบบ ในการพัฒนาแบบข้ันตนไปสูแบบขออนุญาตอยางไรบาง 
รวมถึงบุคคลท่ีเกี่ยวของในข้ันตอนนี้และระบบท่ีใชในการทํางานรวมกัน 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 6 เม่ือเราดําเนินการทําแบบข้ันตนเสร็จและพรอมท่ีจะเร่ิมในสวนของ

แบบกอสรางนั้น เราจะสงแบบข้ันตนท่ีผานการพิจารณาจากเจาของ
แลวไปใหผูเขียนแบบ โดยเราจะจางเปน Outsource ทําท้ังหมด มี
ระบบในการทํางานรวมกนัคือ เราจะติดตอผานทางโทรศัพทเพื่อแจง
ใหทราบถึงรายละเอียดตางๆของการทํางานในข้ันตน หลังจากนั้นจะมี
การสงแบบใหทาง E-mail เพือ่ใหสามารถนําไปทํางานตอได แตถา
โครงการไหนมีขนาดใหญและมีความซับซอน เราจะแจงใหเขามา
ประชุม ท่ีบริษทั เพื่อแจงรายละเอียดตางๆ ท่ีคอนขางมาก ใหมีความ
เขาใจตรงกนั เพื่อปองกันตกหลนของขอมูล สําหรับข้ันตอนในการ
ทํางานรวมกับ Outsource นั้น จะมีการกําหนดใหเขามาสงแบบใหกับ
ทางสถาปนิกท่ีรับผิดชอบโครงการนั้นๆ ตรวจในตอนเย็น โดยจะเปน
การเขามาพบเพื่อพูดคุยโดยตรงท่ีบริษัท หลังจากนั้น จะกลับไปแกไข 
และสุดทายท่ีแบบขออนุญาตเสร็จสมบูรณก็จะมีการ สงงานมาใน
รูปแบบของ File ผานทาง E-mail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



125 
 
ตารางท่ี 34 ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 11 
 

11.สําหรับข้ันตอนในการดําเนินการยื่นขออนุญาตตอหนวยงานราชการนั้น องคกรของ
ทานมีสวนเกี่ยวของหรือ ไม อยางไร และมีระบบในการดาํเนินการในขัน้ตอนนี้อยางไร 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 1 ไมมีสวนเกี่ยวของ เราเพียงแตดําเนินการในเร่ืองของแบบเทานั้น จะมี

การเตรียมเอกสารให และตอบขอสงสัยจากผูรับเหมา นอกจากน้ันจะ
มีการติดตอกบัทางหนวยงานราชการ ในรูปแบบของการประชุม
พูดคุยกนั ในเรื่องของแบบท่ีมีการยื่นขออนุญาตไปแลว และมีการ
แกไข ซ่ึงทางเราจะตองดําเนนิการแกไข ทําใหเราจะตองมีการติดตอ
รับทราบขอแกไขจากทางหนวยงานราชการ เชน สํานักงานเขต  

กรณีศึกษาท่ี 2 ทางเราจะเตรียมแบบใหลูกคา รวมท้ังเอกสารบางสวน แตจะใหลูกคา
เปนผูยื่นเอง สําหรับข้ันตอนตางๆก็จะเปนไปตามระเบียบของ
หนวยงานราชการท่ีไปทําการขออนุญาต โดยเลขานุการขององคเราจะ
เปนผูประสานงานกับลูกคาในสวนตางๆของข้ันตอนนี้ ผานการ
โทรศัพทและโทรสาร ในสวนของเอกสารตางๆ 

กรณีศึกษาท่ี 3 ทางองคกรจะเปนผูดําเนินการยื่นขออนุญาตให ท้ังในเร่ืองของการ
จัดเตรียมแบบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ และในการติดตอกบัทาง
เจาหนาท่ีของหนวยงานราชการ โดยเราจะมีแผนกท่ีดําเนนิการ
ทางดานนี้โดยเฉพาะ ในการติดตอประสานงานน้ัน สวนใหญเราจะ
เขาไปท่ีหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของเชน ท่ีเขต ติดตอกบัทาง
เจาหนาท่ีโดยตรง เปนเหมือนกับการไปรับฟงและไปอธิบายถึงแบบ
ใหเจาหนาท่ีเขาใจ ในกรณีท่ีมีปญหา หรือติดตอกับเจาหนาท่ีทาง
โทรศัพทเทานั้น 
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ตารางท่ี 34  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 11 (ตอ) 
 

11.สําหรับข้ันตอนในการดําเนินการยื่นขออนุญาตตอหนวยงานราชการนั้น องคกรของ
ทานมีสวนเกี่ยวของหรือ ไม อยางไร และมีระบบในการดาํเนินการในขัน้ตอนนี้อยางไร 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 4 สําหรับข้ันตอน จะข้ึนอยูกับขอตกลงกอนการเร่ิมงาน วาลูกคา

ตองการที่จะยืน่แบบเอก โดยเราจะเตรียมแบบและเอกสารบางสวนให 
หรือ จะใหเรายื่นซ่ึงในสวนนี้ก็จะมีคาใชจายเพิ่มเติม โดยส่ิงท่ีเรา
จะตองเตรียมใหลูกคาหลักๆ คือ แบบขออนุญาตและเอกสารท่ี
เกี่ยวของกับผูออกแบบ สําหรับท่ีจะใชในข้ันตอนนี้สวนใหญจะเปน
ระบบการพูดคุย ทางโทรศัพท เพราะตองมีการตดิตอส่ือสารกับบุคคล
หลายสวน ท้ังเจาของโครงการ และเจาหนาท่ีของหนวยงานราชการท่ี
เราจะตองดําเนินการยืน่เร่ืองขออนุญาตกอสรางอาคาร 

กรณีศึกษาท่ี 5 ทางเราจะเปนผูดําเนินการใหกับลูกคา เพราะลูกคาอาจจะไมมีความ
ชํานาญในการยื่นแบบขออนญุาตและไมทราบรายละเอียดท่ีเกีย่วกับ
แบบและกฎหมายตางๆ เราจงึเปนดําเนินการใหท้ังหมด เร่ิมต้ังแตเม่ือ
มีแบบแลว ก็จะใหทางเลขานุการจัดเตรียมเอกสารทางราชการท่ีจะใช
ขออนุญาตท้ังหมดไว ในข้ันตอนนี้จะตองมีเอกสารในสวนของลูกคา
ดวย ทําใหเราจะตองมีการโทรแจงแกลูกคา วาในการยืน่แบบจะตองมี
การใชเอกสารอะไรบาง ใหลูกคาเปนคนเตรียมเอกสารสวนตัวไว และ
ทางเราจะสง messenger ไปรับเอกสาร เพื่อมาเตรียมยืน่ขออนุญาต 
สวนในกรณีท่ีแบบมีปญหาขัดตอขอกฎหมายเจาหนาท่ีจะแจงกลับมา
ทางโทรศัพท ใหเราไปรับแบบมาแกไข 
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ตารางท่ี 34  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 11 (ตอ) 
 

11.สําหรับข้ันตอนในการดําเนินการยื่นขออนุญาตตอหนวยงานราชการนั้น องคกรของ
ทานมีสวนเกี่ยวของหรือ ไม อยางไร และมีระบบในการดาํเนินการในขัน้ตอนนี้อยางไร 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 6 ในชวงของการยื่นขออนุญาต ทาง Developer จะเปนคนดําเนินการเอง 

เพราะ Developer จะมีทีมงานเฉพาะและมีการดูแลเร่ืองเอกสารเอง
ท้ังหมดอยูแลว ทางเราจะเพียงแคจดัทําแบบขออนุญาตใหเทานั้น สวน
เร่ืองของการแกไขแบบใน ชวงนี้ ท่ีสวนใหญองคกรสถาปนิกจะเจอ
คือปญหาท่ีเกีย่วกับแบบท่ีมีการออก แบบผิดกฎหมายในบางสวน และ
ตองแกไข แตสําหรับเราจะไมเคยมีในลักษณะ เพราะจะตองการ
ตรวจสอบกฎหมายอยางเครงครัดท้ังทีมงานของเราและทีมงาน
กฎหมายของ Developer เพราะโครงการท่ีทําสวนใหญจะเปน 
โครงการ สาธารณะและคอนขางท่ีจะละเอียดออนในเร่ืองของ
กฎหมาย มีความ เกี่ยวเนื่อง กันหลายสวน ท้ังเร่ืองของแบบ ราคาคา
กอสราง กฎหมาย สําหรับ โครงการ ท่ีเปนลักษณะ งาน
อสังหาริมทรัพย คํานึกถึงและใหความสําคัญมากท่ีสุด 
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สวนท่ี 5 รูปแบบของระบบสารสนเทศในขั้นตอนของการจัดทําแบบกอสราง ( Construction 
Drawing )และการประมูลงานกอสราง 
  
ตารางท่ี 35  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 12 
 

12.องคกรของทานมีระบบ ในการจัดทําแบบกอสรางอยางไรบาง รวมถึงบุคคลท่ีเกี่ยวของ
ในข้ันตอนนี้และระบบท่ีใชในการทํางานรวมกัน 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 1 เราก็จะเร่ิมนําแบบขออนุญาตมาพัฒนาตอ โดยใชระบบและวิธีการ

ทํางานเหมือนกับการทําแบบขออนุญาต เพียงแตในข้ันตอนนี้จะมี
วิศวกรเขามาเกี่ยวของ เม่ือเราทําแบบกอสรางในสวนท่ีจะตองมีการ
ประสานรวมกันกับวิศวกร เราก็จะทําการสง File งานไปใหวิศวกร 
เพื่อดําเนนิการตอ มีระบบท่ีใชในการสงแบบคือการสง E-mail เพราะ
มีความรวดเร็วและสามารถตรวจสอบขอมูลท่ีสงได เม่ือวิศวกรทํางาน
ในสวนของงานโครงสรางและระบบตางๆเสร็จ จะสงแบบกลับมาให
เราในรูปแบบของ E-mail เพื่อท่ีจะนํามารวมกับสวนท่ีเราทํา หลังจาก
นั้นก็พมิพเอกสารออกมาเปนแบบกอสรางท่ีสมบูรณ สวนระบบที่
จะตองมีการใชในการประสานงานมีอยู 2 แบบ คือระบบของการ
พูดคุย สวนใหญจะเปนทางโทรศัพท และระบบการส่ือสารผาน E-
mail   

กรณีศึกษาท่ี 2 เราดําเนินการทําแบบกอสรางเองท้ังหมด คือ มีการพัฒนาแบบมาจาก
แบบขออนุญาต ใชโปรแกรมและระบบในการทํางานท่ีเกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอรเปนหลัก ในสวนของแบบกอสรางนั้น เราจะทํางาน
รวมกับวิศวกรท่ีเรามีความคุนเคย เพราะเคยรวมงานกันมากอน จะมี
การสง E-mail งานให และจะใชการพดูคุยผานทางโทรศัพทในการทํา
ความเขาใจแบบท่ีสงไป แตสําหรับโครงการท่ีเรายังไมเคยไดมีการทํา
มากอน ก็จําเปนท่ีตองมีการประชุม เพื่อพูดคุยหรือตกลงรวมกันใน
สวนของการทํางานสวนตางๆ เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงท่ีจะ
เกิดข้ึนในภายภาคหนาได 
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ตารางท่ี 35  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 12 (ตอ) 
 

12.องคกรของทานมีระบบ ในการจัดทําแบบกอสรางอยางไรบาง รวมถึงบุคคลท่ีเกี่ยวของ
ในข้ันตอนนี้และระบบท่ีใชในการทํางานรวมกัน 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 3 หลังจากเสร็จข้ันตอนของแบบขออนุญาตแลว เรากจ็ะนาํแบบมา

พัฒนาเปนแบบกอสราง ตอโดยใชระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงทางองคกร
ของเราจะเขียนแบบเองท้ังหมด โปรแกรมจะใชเหมือนกับพี่อ่ืนๆ คือ 
AutoCAD สวนในชวงเวลาเรงดวน งานไมสามารถทําทัน เราอาจจะมี
การจางคนภายนอกเขียนบางเปนบางคร้ัง โดยในข้ันตอนนี้เราจะ
ทํางานรวมกับวิศวกร ท่ีเคยรวมงานกนัมากอน จะมีการสง File งาน
เพื่อใหทางวิศวกรใชในการทํางานตอในรูปแบบของ E-mail และจะมี
การโทรศัพทพูดคุยกนับาง แตสวนใหญแลวนั้นเราจะมีการอธิบาย ทุก
อยางท่ีเกีย่วกบัแบบลงไปทาง E-mail และจะมีการ Print ในสวนท่ีมี
การสงไปใหทางวิศวกร เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานในการสง 

กรณีศึกษาท่ี 4 แบบกอสรางจะมีการพัฒนาแบบมาจากแบบกอสราง สําหรับในข้ัน 
ตอนนี้เราจะตองดําเนินการเขียนเองท้ังหมด และสงใหวศิวกรทํางาน
ตอ มีระบบท่ีใชคือการสง E-mail เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว โดย
เราจะโทรไปทําความเขาใจเบ้ืองตนของโครงการที่กําลังทําแกวิศวกร
กอนท่ีจะสงแบบให หลังจากทําแบบเสร็จแลว วิศวกรจะสงแบบ
กลับมาท่ีเราในรูปแบบของ E-mail และเราก็จะนํามา Plot ออกมาเปน
เอกสาร Hard copy เพื่อใชในข้ันตอนตอไป 
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ตารางท่ี 35  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 12 (ตอ) 
 

12.องคกรของทานมีระบบ ในการจัดทําแบบกอสรางอยางไรบาง รวมถึงบุคคลท่ีเกี่ยวของ
ในข้ันตอนนี้และระบบท่ีใชในการทํางานรวมกัน 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 5 นําเอาแบบขออนุญาตมาพัฒนาเปนแบบกอสราง โดยใชระบบ

คอมพิวเตอร โปรแกรมสวนใหญกจ็ะใชโปรแกรมท่ัวไป เชน 
AutoCAD สวนแบบวศิวกรรมนั้น เราจะจางวิศวกรท่ีเคยรวมงานกนั
มา เพราะองคกรของเราไมมีวิศวกร มีรูปแบบในการประสานงาน คือ
เราจะใหทางเลขานุการเปนผูแจงถึงรายละเอียดของงานท่ีตองไปแก
ทางวิศวกรกอน เพื่อใหเกดิความเขาใจท่ีตรงกัน หลังจากนั้นเราก็จะสง
แบบท่ีเปน File digital ใหทาง E-mail  เม่ือทางวิศวกรดําเนินการทํา
แบบเสร็จแลวนั้นก็จะสงกลับมาใหเราในรูปแบบเดิม เราก็จะทําการ
นํามา Plot เปน Hard copy เพื่อใชในข้ันตอนตอไป 

กรณีศึกษาท่ี 6 องคกรของเราไมมีการเขียนแบบกอสราง เม่ือจบข้ันตอนแบบขอ
อนุญาตแลว กจ็ะให Outsource เปนคนเขียนท้ังหมด โดยเราจะใช
ข้ันตอนในการทํางานเดียวกบัการทําแบบชวงขออนุญาต 

 
ตารางท่ี 36  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 13 
 

13.ในสวนของขั้นตอนในการจัดซ้ือจัดจางผูรับเหมา เพือ่เขามาดําเนินการกอสรางนั้น 
องคกรของทานไดมีสวนเกีย่วของในข้ันตอนนี้หรือไม อยางไร ระบบท่ีใชในการ
ดําเนินการรวมถึงการประสานงานของฝายตางๆท่ีตองทํางานรวมกนันัน้ เปนไปใน
รูปแบบใดบาง 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 1 ไมมีสวนเกี่ยวของโดนตรง เพราะเราจะรับแบบกอสรางให และเตรียม

เอกสารบางสวนใหเทานัน้ โดยเอกสารท่ีเตรียมใหจะเปน Hard copy 
เทานั้น บางคร้ังอาจจะมีการแนะนําผูรับเหมาบาง ถาลูกคาตองการ
คําแนะนํา หรือมีการชวยลูกคาดูในเร่ืองของ BOQ 
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ตารางท่ี 36  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 13 (ตอ) 
 

13.ในสวนของขั้นตอนในการจัดซ้ือจัดจางผูรับเหมา เพือ่เขามาดําเนินการกอสรางนั้น 
องคกรของทานไดมีสวนเกีย่วของในข้ันตอนนี้หรือไม อยางไร ระบบท่ีใชในการ
ดําเนินการรวมถึงการประสานงานของฝายตางๆท่ีตองทํางานรวมกนันัน้ เปนไปใน
รูปแบบใดบาง 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 2 องคกรเราเพียงแตแนะนําผูรับเหมาใหแกลูกคาเทานั้น เพราะสวนใหญ

แลวลูกคาจะมี Consultant เขามาดูแลและดาํเนินการในสวนนี้ 
นอกจากน้ันกจ็ะมีในเร่ืองของการเตรียมแบบ และตอบปญหาขอ
สงสัยจากผูรับเหมาที่จะสงมาในรูปแบบของ E-mail และโทรสาร เม่ือ
พิจารณาปญหาตางๆแลวนั้น เราจะจัดสงไปในลักษณะของ E-mail 
สําหรับบางโครงการท่ีมีขนาดเล็ก เราจะเขาไปชวยดูในสวนของราคา
กลางใหลูกคาดวย ตามแตลูกคาจะตองการ  

กรณีศึกษาท่ี 3 ทางองคกรของเรา ไมไดเขาไปมีสวนเกี่ยวเก่ียวของกับสวนนี้ เราจะ
ใหเจาของโครงการเปนผูดําเนินการเอง ถาเปนลูกคาท่ีเคยรวมงานกนั
มาหลายคร้ัง จะมีการแนะนําผูรับเหมาให และมีการ Evaluate ให  

กรณีศึกษาท่ี 4 ทางบริษัทจะมีสวนในการแนะนํา และชวยหาผูรับเหมาท่ีสามารถ
ดําเนินโครงการไดอยางมีคุณภาพ โดยจะมีการโทรไปแนะนําลูกคา
และมีการสง E-mail ประวตัิของบริษัทและประสบการณในการ
ทํางานของผูรับเหมา เพื่อใหลูกคาได มีการพิจารณา และแนวทางใน
การคัดเลือก ในสวนอ่ืนๆ กจ็ะมีการเตรียมเอกสาร เชน แบบกอสราง
ให และชวยลูกคาพิจารณาตรวจสอบ BOQ  
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ตารางท่ี 36  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 13 (ตอ) 
 

13.ในสวนของขั้นตอนในการจัดซ้ือจัดจางผูรับเหมา เพือ่เขามาดําเนินการกอสรางนั้น 
องคกรของทานไดมีสวนเกีย่วของในข้ันตอนนี้หรือไม อยางไร ระบบท่ีใชในการ
ดําเนินการรวมถึงการประสานงานของฝายตางๆท่ีตองทํางานรวมกนันัน้ เปนไปใน
รูปแบบใดบาง 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 5 มีสวนเขาไปเกี่ยวของ เพราะโครงการสวนใหญขององคเราจะเปน

บานพักอาศัย ดังนั้นลูกคาจึงตองการดูแลและบริการท่ีมีความเอาใจใส
ตองานท่ีทําเปนอยางมาก สําหรับในข้ันตอนนี้เราจะมีสวนสําคัญใน
การแนะนําผูรับเหมาที่มีความนาเช่ือถือ และคุณภาพดี ใหกับลูกคา
เพื่อพิจารณา ในสวนขององคเราก็จะมีการทําแบบชุดประมูล หลังจาก
นั้นจะมีการรวบรวมรายช่ือของบริษัทรับเหมาท่ีจะรวมประมูล
โครงการ สวนใหญจะอยูท่ีประมาณ 3-4 บริษัท เพื่อท่ีเราจะตองทําการ
สงเอกสารเชิญใหเขารวมทําการประมูล ในรูปแบบของการสง E-mail 
และมีการโทรแจง เพื่อใหแนใจวาไดรับเอกสารแลว เม่ือทางผูรับเหมา
ไดรับเอกสารและตอบรับท่ีจะเขารวมทําการประมูลนั้น จะตองมาซ้ือ
แบบกับทางองคกรเรา เราจะทําการพิมพแบบไวตามจํานวนของ
ผูรับเหมา เพื่อใหผูรับเหมาไปทําการคิดราคา ในสวนนี้กจ็ะมีการสง
คําถามหรือขอสงสัยท่ีเกี่ยวของกับแบบมาทาง E-mail และโทรสาร 
ซ่ึงทางเราจะรวบรวมขอมูลของคําถามท้ังหมด และสงกลับแก
ผูรับเหมาทุกรายในรูปแบบของ E-mail  

กรณีศึกษาท่ี 6 เรามีการทํางานรวมกับ Developer ทําใหในข้ันตอนนี้ Developer จะ
เปนผูจัดการท้ังหมดโดยจะเปนผูกําหนด TOR เพื่อคัดเลือกผูรับเหมา 
สวนทางองคกรของเราจะมีหนาท่ีตอบคําถามท่ีผูรับเหมามีขอสงสัย
เกี่ยวกับแบบ โดยทางผูรับเหมาจะสงคําถามมาในรูปแบบของ E-mail  
และมีระยะเวลาในการตอบคําถาม 2 อาทิตย หลังจากนัน้ทางเราจะ
รวบรวมคําถามสงกลับไปในรูปแบบของ Mail และมีการโทรแจงแก
ทางผูรับเหมาใหเช็คขอมูลท่ีสงไปวาไดรับหรือไม ทุกคร้ัง 
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ตารางท่ี 37 ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 14 
 

14.ในระหวางการกอสรางโครงการตางๆ องคกรของทานมีการจัดสงสถาปนิกเขาไปตรวจ
หนางานหรือไม อยางไร และมีระบบในการติดตอส่ือสารรวมท้ังประสานงานกับบุคคลท่ี
เกี่ยวของในข้ันตอนนี้อยางไรบาง 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 1 มีการเขาไปตรวจหนางานเปนประจํา ตามที่มีการะบุไวในสัญญา สวน

ในเร่ืองของการประสานน้ัน จะมีระบบในการส่ือสารในรูปแบบของ 
E-mail และโทรศัพทท่ีใชในการแจงเร่ืองตางๆของหนางานเปน
บางคร้ังเทานั้น 

กรณีศึกษาท่ี 2 มีการเขาไปตรวจงานอยูตามขอตกลงในสัญญา และชวงเวลาของการ
กอสรางในสวนของการประชุมท่ีหนางานน้ัน ทางผูรับเหมาจะมีการ
สง E-mail มาแจงเตือนใหทราบ และเรากจ็ะตอบตกลงการเขารวมการ
ประชุมไป E-mail เหมือนกนั 

กรณีศึกษาท่ี 3 องคกรของเราไมมีการสงสถาปนิกเขาไปตรวจหนางาน เพราะลูกคา
จาง Consultant ดูแลแทน แตถามีปญหาท่ีตองเกี่ยวของกบัเรา ทาง 
Consultant จะแจงมาในรูปแบบของ E-mail เพื่อใหเราพิจารณาตอบ
กลับไป 

กรณีศึกษาท่ี 4 มีการเขาไปตรวจหนางานและประชุมรวมกับผูรวมงานจากฝายตางๆ 
ตามขอตก ลง สําหรับในเร่ืองของวันและเวลาก็จะกําหนดตั้งแตเร่ิม
กอสรางโครงการใหมีวันและเวลาสะดวกกับทุกๆฝาย สําหรับเร่ือง
ของการประสานงานกับฝายตางๆนั้นจะรูปแบบการพูดคุย ในลักษณะ
ของการโทรศัพท และมีการสง Massage 
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ตารางท่ี 37  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 14 (ตอ) 
 

14.ในระหวางการกอสรางโครงการตางๆ องคกรของทานมีการจัดสงสถาปนิกเขาไปตรวจ
หนางานหรือไม อยางไร และมีระบบในการติดตอส่ือสารรวมท้ังประสานงานกับบุคคลท่ี
เกี่ยวของในข้ันตอนนี้อยางไรบาง 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 5 มีการเขาไปตรวจงานทุกสัปดาห ซ่ึงก็แลวแตโครงการและข้ันตอน

การกอสรางท่ีดําเนินการอยูในขณะน้ัน โดยปกติแลว โครงการท่ีมีการ
ดําเนินการทําอยูนั้นจะมีการประชุมท่ี ท่ีกอสรางในทุกๆ1-2 อาทิตย 
เพื่อดูผลของานท่ีผูรับเหมาดาํเนินการวามีความกาวหนาแคไหน โดย
ทางผูรับเหมาจะมีการแจงเพือ่หาขอตกลงในการนัดวันเขาประชุม 
เปนประจําในทุกๆเดือน จะมีการแจงมาทางโทรศัพทไปแกทุกฝายท่ี
เกี่ยวของกับโครงการ เพื่อหาขอตกลงรวมกัน เพราะในการประชุมแต
ละคร้ังจะมีผูเขารวมประชุมหลายฝาย ทุกคนจะตองมีชวงเวลาท่ีวาง
ตรงกัน หลังจากท่ีเราสามารถหาวันท่ีสะดวกในการเขาประชุมแลวก็
จะใหเลขานุการเปนผูโทรแจงแกทางผูรับเหมา เพื่อสง Schedule ของ
วันและเวลาในการประชุมของทุกชวงในการกอสรางต้ังแตตนจนจบ
โครงการมาให แตถาในกรณีท่ีผูเขารวมประชุมไมสามารถมารวม
ประชุมได ทางผูรับเหมาจะจัดสงเอกสารบันทึกการประชุมมาใหใน
รูปแบบของ E-mail และโทรมาแจงใหเรารับทราบวา ในคร้ังท่ีเราไม
สามารถเขารวมประชุมไดนัน้ มีการสรุปผล หรือแจงเร่ืองอะไรท่ี
เกี่ยวของกับโครงการไวบาง 

กรณีศึกษาท่ี 6 มีการเขาไปตรวจหนางาน 1 คร้ังตอ 2 อาทิตย เปนประจํา ลักษณะของ
การเขาไปหนางาน ก็เหมือนกับองคกรอ่ืนๆ ท่ัวไป คือจะมี Site 
meeting กันระหวาง สถาปนิก วิศวกร Consultant และผูรับเหมาเปน
ลักษณะของการประชุมพูดคุยกัน แตเนื่องจากทุกโครงการท่ีไดมีการ
รวมงานกนั จะมี Consultant เขามาดูแล ทําใหเม่ือเกิดปญหาตางๆนั้น 
จะตองผาน Consultant กอนท่ีจะมาถึงเราเพื่อพิจารณาอีกข้ันตอนหนึ่ง 
สําหรับระบบของการส่ือสารในข้ันตอนนี ้จะเปนการใช E-mail เปน
หลัก และมีการใชโทรศัพทในการติดตอในกรณีท่ีใช Mail ไมได 
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ตารางท่ี 38  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 15  
 

15.ในระหวางการกอสรางโครงการ เรามักจะพบวาโครงการตางๆมีปญหาเกิดข้ึนในสวน
ของหนางานท่ีกําลังทําการกอสรางอยู องคกรของทานมีรูปแบบหรือระบบอยางไรในการ
ประสานงาน ติดตอส่ือสารหรือจัดสงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับปญหาตางๆท่ีหนางาน ใหกับผูท่ี
มีสวนเกีย่วของ 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 1 ในรูปแบบของ E-mail เพราะมีความสะดวกมากวาระบบอื่นๆ 

สวนมากปญหาทางดานงานกอสรางจะมาพรอมกับแบบท่ีไมมีความ
ชัดเจน หรือแบบท่ีมีการเสนอโดยผูรับเหมา ถาส่ือสารผานระบบ
โทรศัพทอาจจะไมมีความเขาใจเทาทีควร หรือทางโทรสาร ขอมูลท่ีได
จะไมมีความชดัเจน เราจึงเหน็วาการสงขอมูลและการติดตอส่ือสาร
ผานทางระบบ E-mail นั้นสามารถตอบสนองการทํางานขององคเรา
ไดเปนอยางด ี

กรณีศึกษาท่ี 2 สําหรับสวนของปญหาหนางานท่ีทางผูรับเหมาจะสงเอกสารมาใน
รูปแบบของ E-mail เปนหลัก แตอาจจะมีการโทรศัพทมาบาง ถาเทียบ
กับการสง E-mail แลวนัน้ถือวานอยมาก เพราะการติดตอสงขอมูล
ผานทางระบบ Internet นั้นมีความสะดวกรวดเร็วและคอนขางและไม
คอยมีขอผิดพลาดเทากับการโทรศัพท เพราะอาจจะมีเร่ืองของ
สัญญาณไมดี หรือคําพูดท่ีไมเขาใจได 

กรณีศึกษาท่ี 3 สําหรับองคกรของเรา ลูกคาท่ีเรารวมงานดวยจะจาง Consultant เขามา
ดูแลโครงการ ดังนั้นเราจึงไมคอยมีสวนในการเขาไปของเกี่ยวกับทาง
หนางานเทาไร แตถามีปญหาจริงๆ ก็จะเปนในรูปแบบของ E-mail 
เพราะเราจะใช E-mail ในการติดตอส่ือสารกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับ
การทํางานรวมกันท้ังหมด 

กรณีศึกษาท่ี 4 สําหรับปญหาท่ีเกิดข้ึนกับการกอสรางนั้น ทางผูรับเหมาจะใชวิธีการ
พูดคุยเพ่ือปรึกษาปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึน โดยใชการโทรศพัท สวนถา
ปญหาท่ีเกิดข้ึนจะตองเก่ียวของกับแบบ กจ็ะใชเปนการสง Mail แทน 
เพื่อท่ีจะไดเหน็ภาพของปญหา ท่ีเกิดข้ึนไดอยางชัดเจน วิธีการนี้จะ
ชวยใหท้ังสองฝายมีความเขาท่ีตรงกันลด ปญหาความขัดแยงภายหลัง 
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ตารางท่ี 38  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 15 (ตอ)  
 

15.ในระหวางการกอสรางโครงการ เรามักจะพบวาโครงการตางๆมีปญหาเกิดข้ึนในสวน
ของหนางานท่ีกําลังทําการกอสรางอยู องคกรของทานมีรูปแบบหรือระบบอยางไรในการ
ประสานงาน ติดตอส่ือสารหรือจัดสงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับปญหาตางๆท่ีหนางาน ใหกับผูท่ี
มีสวนเกีย่วของ 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 5 สําหรับในสวนของปญหาท่ีเกิดข้ึนหนางานน้ัน ทางผูรับเหมาจะแจง

ปญหามาท่ีเราในระบบของการพูดคุยกัน โดยวิธีการทางโทรศัพท 
หลังจากนัน้กจ็ะมีการสงเอกสารท่ีเกี่ยวของกับปญหานัน้ๆ มาใน
รูปแบบของโทรสาร หรือไมก็ E-mail เม่ือเราไดรับทราบขอมูล
ท้ังหมดท่ีทางผูรับเหมาสงมาแลวนั้น ก็จะทําการพิจารณาถึงปญหาท่ี
เกิดข้ึน และทําการแกไขปญหาเพ่ือสงใหผูรับเหมานําไปดําเนินการทํา
ตอ ในรูปแบบของ E-mail หรือรูปแบบเดียวกับท่ีทางผูรับเหมาสง
ขอมูลมาให และมีการโทรศัพทไปแจงเพื่อทราบวาไดมีการสงขอมูล
ใหแลวในรูปแบบใด เพื่อท่ีทางผูรับเหมาจะไดรับทราบและนําไป
ดําเนินการทันที ทําใหงานท่ีกําลังเปนปญหาและเกิดความลาชาตอ
โครงการ สามารถดําเนินการตามเวลาท่ีกําหนด 

กรณีศึกษาท่ี 6 โครงการท่ีดําเนินการทํานัน้จะมี Consultant อยูทุกโครงการ สําหรับ
ในชาวงท่ีผูรับเหมาเกดิปญหาข้ึนท่ีหนางานน้ัน จะแจงใหทาง 
Consultant ทราบในลักษณะของ E-mail หลังจากนั้น Consultant จะมี
การพิจารณาปญหาท่ีเกิดข้ึนและสงตอมาใหทางสถาปนิกเปนผู
พิจารณาตอ โดยทุกข้ันตอนนั้นจะอยูในรูปแบบของ E-mail ท้ังหมด  
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สวนท่ี 6  ระบบของการเก็บขอมูลและระบบการส่ือสารขององคกร  
  
ตารางท่ี 39 ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 16 
 

16.ระบบในการเก็บขอมูลภายในองคกรของทาน เชน เอกสารสัญญาตางๆ หรือแบบขอ
อนุญาต แบบกอสราง มีรูปแบบอยางไรบาง  
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 1 มีการเก็บท้ังในแบบของเอกสารท่ีเปนแบบกอสรางหรือแบบขอ

อนุญาตตางๆในแบบของพิมพเขียว และแบบท่ีเปน File สําหรับ
เอกสารท่ีเกี่ยวของกับสัญญาหรือเอกสารทางบัญชีตางๆ จะเก็บท่ี
เคร่ืองของพนักงานทานนั้น แตผูบริหารจะสามรถเขาไปดูขอมูลไดอยู
เสมอ โดยปกติแลวภายในองคกรจะมีระบบเช่ือมตอระหวางเคร่ือง
คอมพิวเตอร เพื่อสะดวกในการทํางาน แตเอกสารหรืองานบางอยาง
สถาปนิกหรือวิศวกรก็ไมไดมีสวนที่เกีย่วของ ดังนั้นเราจึงมีการ
เช่ือมตอเฉพาะบุคคลท่ีเกี่ยวของเทานั้น สําหับเอกสารสวนใหญถาเก็บ
เปน Hard copy จะเกบ็ใสแฟมและมีการจดัเรียงหมวดหมูไวคอนขางมี
ระบบ  

กรณีศึกษาท่ี 2 ระบบในการจดัเก็บขอมูลภายในองคกรของเราจะแบงออกเปน
เอกสารท่ัวไป ท่ีเก็บเขาแฟมได กับเอกสารประเภทแบบกอสราง จะมี
การเก็บเอกสารทุกอยางท่ีเกีย่วของกับโครงการ ตั้งแตแบบข้ันตน 
จนกระท่ังแบบกอสราง โดยจะพิมพออกมาเปน Hard copy ท้ังพิมพไข 
และพิมพเขียว นอกจากน้ันจะเก็บในรูปแบบของ File ไวในเคร่ือง 
Server มีระยะเวลาการเก็บ Hard copy ในสวนของแบบประมาณ 5 ป 
หลังจากนัน้เราจะเก็บแต File digital เทานัน้ ในรูปแบบโปรแกรม 
PDF เพราะเอกสารท่ีเปน Hard copy นั้นจะเปลืองพื้นท่ีในการเก็บ แต
ถาเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับสัญญาหรือเอกสารขนาดเล็กท่ีเก็บเขา
แฟม สวนใหญถาจะมีการท้ิงเอกสาร จะพจิารณาอีกทีตามความ
เหมาะสม 
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ตารางท่ี 39 ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 16  (ตอ) 
 

16.ระบบในการเก็บขอมูลภายในองคกรของทาน เชน เอกสารสัญญาตางๆ หรือแบบขอ
อนุญาต แบบกอสราง มีรูปแบบอยางไรบาง  
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 3 เอกสารในสวนของสัญญาจางตางๆ เราเก็บเปนลักษณะของ Hard 

copy และ File Digital แตสําหรับเอกสารในสวนของแบบขออนุญาต
หรือแบบกอสรางตางๆนั้น เราจะเก็บในรูปแบบของ File PDF เปน
หลัก เพราะใชพื้นท่ีในการเกบ็นอย ระยะเวลาในการเก็บก็คือ เราจะ
เก็บไปเร่ือยๆ จนกวา File จะพัง แตสวนของแบบพิมพเขียนตางๆ เรา
มีระยะเวลาในการเก็บประมาณ 5 ปก็จะท้ิง เพราะเอกสารประเภทนี้ใช
พื้นที่ในการเกบ็คอนขางมาก 

กรณีศึกษาท่ี 4 ถาเปนเอกสารที่เกี่ยวกับสัญญาจาง บัญชี การเงิน หรือสวนของเลขา 
จะแบงการเกบ็เปน 2 รูปแบบ คือเก็บลักษณะของ File digital และการ
เก็บเอกสารใสแฟม แยกแตละโครงการ สวนแอกสารในงานออกแบบ
ตางๆนั้น จะเกบ็ท้ัง 2 แบบกคื็อ ท้ัง File digital โดยเก็บต้ังแตแบบขอ
อนุญาตจนกระท้ังถึงแบบกอสราง และเกบ็ เปนแบบพมิพเขียว สวน
ระยะเวลาในการเก็บแบบน้ันจะดูตามความเหมาะสม ของแบบ 

กรณีศึกษาท่ี 5 มีระบบในการจัดเก็บขอมูลหลายรูปแบบ แบงออกตามลักษณะของ
เอก สารท่ีจะเก็บ คือในสวนของเอกสารท่ัวไปที่สามารถใสแฟมไดก็
จะมีการเก็บใสแฟม ในลักษณะของ Hard copy และรูปแบบของ File 
โดยจะเก็บไวในสวนคอมพวิเตอรของผูใชงานท่ีมีความเกีย่วของใน
สวนนี้ คือ สวนของเลขานุการ สําหรับเอกสารท่ีเกี่ยวกับแบบตางๆ 
เร่ิมตนตั้งแตแบบข้ัน ตน จนกระท้ังแบบกอสรางนั้น ก็จะมีการเก็บ
เอกสาร 2 รูปแบบเชน กนั คือเก็บแบบ File digital และแบบพิมพเขียว 
โดยมีระยะเวลาในการเก็บสวนของ Hard copy นั้นประมาณ 5-7 ป 
ท้ังนี้ก็จะข้ึนอยูกับการพิจารณาความเหมาะสมอีกที ในการเก็บเอกสาร
ของแบบข้ันตนนั้นจะมีวิธีท่ีแตกตางจากการเก็บแบบขออนุญาตและ
แบบกอสราง ท่ีมักจะเก็บเปนแบบพิมพเขียว โดยแบบข้ันตน ไมวามีมี
ขนาดเทาใด กจ็ะพับใหมีขนาด ท่ีสามารถเก็บเขาแฟมได  
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ตารางท่ี 39  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 16  (ตอ) 
 

16.ระบบในการเก็บขอมูลภายในองคกรของทาน เชน เอกสารสัญญาตางๆ หรือแบบขอ
อนุญาต แบบกอสราง มีรูปแบบอยางไรบาง  
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 6 ในสวนของระบบการเก็บเอกสารเชน แบบข้ันตน แบบกอสราง มีอยู

ท้ัง 2 รูปแบบ คือแบบ Hard copy และแบบท่ีเก็บในรูปแบบของ File 
digital  โดยมีระยะเวลาในการเก็บสวนของ Hard copy ในสวนท่ีเปน
พิมพเขียวหรือกระดาษไขจะมีระยะเวลาในการเก็บประมาณ 5 ป 
หลังจากนัน้กจ็ะท้ิง เพราะเปลืองพื้นท่ีในการเก็บ ต่ําหรับแบบข้ันตน
นั้นสวนใหญเอกสารในชวงนี้จะเปนรูปแบบของเลมขนาด A4 ไม
เปลืองพื้นท่ีในการเก็บ เราก็จะมี 2 สวนเก็บไวโดยไมไดกําหนด
ระยะเวลาในการเก็บ สวนของสัญญาจางตางๆนั้น เราเก็บท้ังสองแบบ
เชนกัน แตในสวนของ Hard copy เราจะ Print ใสแฟม แยกเปน
หมวดหมูไวอยางชัดเจน มีการจัดเก็บในตูเอกสาร และมีกุญแจล็อค มี
ผูถือกุญแจเพียงคนเดียว เพื่อปองกันการสูญหายและปญหาตางๆ 
เพราะเราถือวาเอกสารสัญญาสําหรับองคกรออกแบบท่ีทํางาน
เกี่ยวของกับ Developer นั้นมีความสําคัญเปนอยางมาก 
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ตารางท่ี 40  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 17 
 

17.ลักษณะภาพรวมของระบบที่องคกรของทานใชในการติดตอส่ือสารระหวางบุคลากร
ภายในองคกรนั้นเปนอยางไร 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 1 เปนการพูดคุยกันมากกวา มีการประชุมเพือ่แจงใหทราบถึงเร่ืองท่ี

สําคัญๆ นอกนั้นในสวนของการการ Comment แบบ การปรึกษาใน
เร่ืองท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีทํา จะเปนการพูดคุยกันโดยตรง 

กรณีศึกษาท่ี 2 ลักษณะขององคกร ก็จะเปนในรูปแบบของการพูดคุยกันระหวาง
ผูบริหารและพนักงานมากวารูปแบบอ่ืนๆ แตในกรณีท่ีตองการแจงให
ทราบในเร่ืองสําคัญท่ีจะตองมีการรับรูรวมกันนั้น จะมีอยูใน 2 
รูปแบบคือ จดหมายเวียน โดยท่ีทางเลขานกุารจะรับขอมูลจาก
ผูบริหาร จากนั้นจะทําเปนจดหมายเวยีนสงใหพนกังาน อานท่ีละคน
แลวเซ็นตช่ือรับทราบ สวนอีกรูปแบบหนึ่งจะเปนการประชุมท้ัง
องคกร เพื่อแจงใหทราบเร่ืองตางๆ สําหรับการประชุมนัน้มี 2 แบบ 
คือ ประชุมเร่ืองท่ัวไปที่ประชุมเดือนละ 2 คร้ัง กับประชุมเร่ือง
เกี่ยวกับโครงการท่ีทํา ประชุมทุกวันจันทรและวันศุกรของทุกอาทิตย
เพื่อแจกงานและสรุปงาน 

กรณีศึกษาท่ี 3 สําหรับในเร่ืองของการแจงขาวสารแกพนกังานในองคกร เราจะใช
ระบบพูดคุย เนื่องจากเราเปนองคกรเล็ก พื้นที่ของบริษทัสามารถ
ทํางานและมองเห็นกนัไดหมด ทําใหเดินไปพูดคุยกันจะเปนชองทาง
ท่ีสะดวกท่ีสุด แตถาในกรณท่ีีมีเรื่องสําคัญจะแจงใหทราบ เราจะใช
การประชุมกัน เพื่อแจงใหทุกคนในองคกรไดรับรูรวมกัน 
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ตารางท่ี 40  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 17  (ตอ) 
 

17.ลักษณะภาพรวมของระบบที่องคกรของทานใชในการติดตอส่ือสารระหวางบุคลากร
ภายในองคกรนั้นเปนอยางไร 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 4 จะใชระบบในการพูดคุยกัน ในลักษณะพูดคุยแบบตวัตอตัว เพราะ

องคกรมีขนาดเล็ก พื้นท่ีในการทํางานไมมาก ทําใหทุกคนสามารถ
พูดคุยกนัอยางสะดวก โดยไมตองมีข้ันตอนหรือระบบอะไรท่ียุงยาก 
เราคิดวาการท่ีเปนองคกรขนาดเล็กและมกีารพูดคุยกนัจะชวยทําให
การทํางานมีปญหานอยลง เพราะทุกคนสามารถส่ือสารรวมกันได
อยางอิสระ สวนถาเปนเร่ืองสําคัญ มีการแจงใหทราบถึงเร่ืองตางๆท่ี
เปนวาระ จะมีการประชุม ซ่ึงในการทํางานน้ัน กจ็ะมีการประชุมอยู
เปนประจํา เพือ่พูดคุยเกี่ยวกบัเร่ืองงาน และสําหรับเร่ืองท่ีสําคัญเฉพาะ
คน ทางผูบริหารก็จะมีการเรียกไปพดูคุยในลักษณะท่ีเปนการสวนตัว
มากข้ึน  

กรณีศึกษาท่ี 5 เปนการพูดคุยกัน สําหรับสวนท่ัวๆไปในการทํางาน แตถาเปนเร่ือง
สําคัญ ทางเลขานุการจะแจงใหทราบโดยใชวิธีพูดประกาศใหทราบท่ัว
ท้ังบริษัท เพราะมีขนาดเล็ก และพนกังานทุกคนอยูรวมกัน จึงสามารถ
แจงขาวไดงาย ในสวนของการประชุม ก็จะเปนในลักษณะของการ
พูดคุยมากกวา บางกรณีอาจมีการพูดคุยผาน Social network เปน
บางคร้ัง 

กรณีศึกษาท่ี 6 องคกรเรามีขนาดเล็ก แตพืน้ท่ีการทํางานแบงออกเปนหลายช้ัน การ
ติดตอส่ือสารระหวางบุคคลนั้นจะตองแบงเปนในสวนของแตละช้ัน 
ถาอยูในช้ันเดยีวกันสามารถพูดคุยกนัได หรือระหวางช้ันก็จะใชระบบ
โทรศัพทเขามาชวย ในสวนของการพูดคุยท้ังองคกร องคกรของเราจะ
เปนลักษณะของการประชุมกันมากกวา โดยมีการประชุมเกี่ยวกับงาน
ท่ีทําทุกสัปดาห 
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ตารางท่ี 41  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 18 
 

18.ลักษณะภาพรวมของระบบที่องคกรของทานใชในการติดตอส่ือสารกับบุคคลภายนอก
ท่ีมีสวนเกีย่วของในข้ันตอนตางๆในการทํางานน้ันเปนอยางไร 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 1 ใช E-mail เปนหลัก มีโทรศัพทมาบางเปนบางคร้ัง  
กรณีศึกษาท่ี 2 มีหลายรูปแบบ มีท้ังการติดตอทาง E-mail  ทางโทรศัพท หรือ ทาง 

Fax โดยระบบตางๆท่ีใชนัน้จะข้ึนอยูกับข้ันตอนในการทํางานดวย 
เชนในชวงแรกท่ีทําการออกแบบ ก็จะเปนในเร่ืองของ โทรศัพท ท่ีใช
ในการติดตอกบัลูกคา แตถาเปนชวงของงานกอสราง ก็จะเลือกใช E-
mail ในการตดิตองานกับผูรับเหมา เพราะมีความสะดวกรวดเร็วและ
สามารถตอบสนองการทํางานในข้ันตอนนั้นๆไดดกีวา การติดตอใน
รูปแบบอ่ืนๆ 

กรณีศึกษาท่ี 3 โดยรวมจะอยูในรูปแบบของ E-mail เพราะมีความสะดวกมากกวา
ระบบอ่ืนๆ สําหรับในสวนของโทรศัพทและโทรสารนั้น มีเปน
บางคร้ัง แตไมบอยเทา E-mail  

กรณีศึกษาท่ี 4 จะเปนระบบของการพูดคุยดวยวิธีการโทรศัพท ถามีเอกสารเขามา
เกี่ยวของก็จะใชรูปแบบของการสง E-mail เพราะสามารถพูดคุยและ
สงเอกสารไปไดพรอมกัน ชวยใหผูไดรับขอมูลเกิดความเขาใจ
มากกวาการพดูคุยทางโทรศัพท 

กรณีศึกษาท่ี 5 มีหลายรูปแบบตามลักษณะของงานในสวนนั้นๆ สําหรับในสวนท่ี
เกี่ยวของกับงานออกแบบ จะเปนในรูปแบบของการสง E-mail 
ระหวางสถาปนิกและผูท่ีเกี่ยวของเชน วิศวกรและผูรับเหมา 
นอกจากน้ันกจ็ะมีการโทรศพัทและสงโทรสาร ในกรณท่ีี สถานท่ี
กอสรางไมสามารถสง E-mail ได สวนของการติดตอระหวาง
เลขานุการและบุคคลภายนอกน้ัน จะเปนรูปแบบของโทรศัพท และ 
โทรสารเพราะสะดวกมากกวาในการรับขอมูล เนื่องจากขอมูลจะเปน
รูปแบบของเอกสารท่ีมีขนาดเล็ก 
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ตารางท่ี 41  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 18 (ตอ) 
 

18.ลักษณะภาพรวมของระบบที่องคกรของทานใชในการติดตอส่ือสารกับบุคคลภายนอก
ท่ีมีสวนเกีย่วของในข้ันตอนตางๆในการทํางานน้ันเปนอยางไร 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 6 ระบบท่ีใชเปนในรูปแบบของ E-mail เปนหลัก ประมาณ 80% ของ

การติดตอกันระหวางเรากับ ผูรวมงานท่ีเกีย่วของ เพราะ E-mail นั้นจะ
ชวยใหเราสามารถทํางานไดงายยิ่งข้ึน มีความรวดเร็ว และสามารถเช็ค
ขอมูลไดวา สงขอมูลมาวันและเวลาอะไร ซ่ึงเปนส่ิงจําเปนอยางมาก
ในกรณีท่ีมีความขัดแยงเกิดข้ึนกับโครงการ เชน การทําโครงการ
หนึ่งๆ นั้น เราจะต้ัง E-mail กลางไว 1 อัน ทุกคนท่ีเกีย่วของ เชน 
สถาปนิก วิศวกร มัณฑนากร จะสามารถทราบ Login และ Password 
ไวเพื่อสงผานงานท่ีทําเพื่อจะ Update ขอมูลท่ีทํา ทําใหผูรวมงาน
สามารถเขามาเอาขอมูลท่ีเปนปจจุบันไปใชงานได 

 
สวนท่ี 7 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศในองคกรและปญหาตางๆภายในองคกรท่ีเกิดจาก
ระบบสารสนเทศ  
 
ตารางท่ี 42  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 19 
 

19.องคกรของทานมีปจจยัหรือแนวความคิดในการเลือกใชระบบสารสนเทศตางๆภายใน
องคกรอยางไร และใครมีสวนสําคัญในการเลือกใชระบบตางๆภายในองคกร  
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 1 สวนใหญจะเลือกใชงานระบบตางๆ ตามความเหมาะสมของแตละ

งานมากกวา วาควรใชอะไร สําหรับผูท่ีมีสวนเลือกนั้น ทางองคกรจะ
ประชุมเพื่อเสนอแนวทางหรือระบบตางๆท่ีนาสนใจหรือโปรแกรม
ตางๆท่ีสามารถนํามาใชงานในองคกรไดอยางเหมาะสม ทางผูบริหาร
ก็จะนําไปพจิารณาอีกทีวา เหมาะสมหรือไม  
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ตารางท่ี 42  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 19  (ตอ) 
 

19.องคกรของทานมีปจจยัหรือแนวความคิดในการเลือกใชระบบสารสนเทศตางๆภายใน
องคกรอยางไร และใครมีสวนสําคัญในการเลือกใชระบบตางๆภายในองคกร  
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 2 เนื่องจากองคกรน้ีจะมีผูบริหาร 3 ทาน การทํางานจะแบงหนาท่ีความ

รับผิดชอบออกตามความถนดัของแตละคน ผูบริหารที่มีความถนัด
ทางดานระบบสารสนเทศก็จะทําหนาท่ีดูแลระบบรวมท้ังอุปกรณและ
วิธีการตางๆท่ีเกี่ยวของกับระบบในการทํางานท้ังหมด โดยมีอํานาจใน
การตัดสินใจในการจัดซ้ือหรือเลือกใชระบบตางๆ แตถาในกรณีท่ี
พนักงานภายในองคกรมีขอเสนอท่ีนาสนใจและเปนประโยชนกับทาง
องคกร ก็สามารถเสนอตอคุณผูบริหารได ในชวงท่ีมีการประชุม จะ
เปนลักษณะของการแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกัน โดยทางองคกร
จะจดัใหมีการประชุมเร่ืองท่ัวไปในองคกร เดือนละประมาณ 2 คร้ัง 

กรณีศึกษาท่ี 3 สวนใหญแลวจะเปนสถาปนกิ หรือผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการทํางาน
โดยตรง จะเปนผูเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือเพ่ิมระบบ
สารสนเทศตางๆเขามาในองคกร โดยจะเสนอมาท่ีผูบริหาร เพื่อ
พิจารณาในรูปแบบของหัวขอหนึ่งท่ีจะใชในการประชุมในทุกอาทิตย 
หลังจากนัน้เราก็จะมกีรนํามาพูดคุยกนัในท่ีประชุมวามีแนวทางใน
การดําเนนิการอยางไรไดบาง มีการคํานึงถึงประโยชนของการใชงาน 
และความจําเปนเปนหลัก 

กรณีศึกษาท่ี 4 สําหรับปจจัยท่ีเลือกใชระบบตางๆภายในองคกร จะเลือกระบบท่ี
สอดคลองกับการทํางาน และสามารถครอบคุลมการทํางานทุกๆดาน
ไดเปนอยางดี ส่ิงท่ีเราคํานึงถึงเปนอับดับแรกในการเลือกใชระบบ
ตางๆก็คือ ศักยภาพของระบบนั้นๆ จะตองดีและเกิดขอผิดพลาดนอย
ท่ีสุด โดยในสวนของเลือกใชระบบตางๆภายในองคกรนั้น พนกังาน
จะมีสวนสําคัญ เพราะจะเปนคนท่ีทราบถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจํา 
พนักงานจะสามารถเสนอความเห็นตางๆท่ีเกี่ยวกับระบบที่ใชงานอยู 
เพื่อใหผูบริหารพิจารณากอนการอนุมัต ิ
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ตารางท่ี 42  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 19  (ตอ) 
 

19.องคกรของทานมีปจจยัหรือแนวความคิดในการเลือกใชระบบสารสนเทศตางๆภายใน
องคกรอยางไร และใครมีสวนสําคัญในการเลือกใชระบบตางๆภายในองคกร  
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 5 ปจจัยท่ีสําคัญคือข้ันตอนในการทํางาน โดยเราจะเลือกระบบในการ

ทํางานใหตอบสนองกับงานท่ีจะตองทํา มีการคํานึงถึงคุณภาพของ
งานเปนหลัก สําหรับในสวนของการตัดสินใจในเลือกระบบตางๆ จะ
เปนในลักษณะของพนักงานทุกคนในองคกรจะชวยกันมากกวา มีการ
ปรึกษารวมกบัในรูปแบบของการพูดคุยเปนสวนใหญ มีการเสนอ
แนวทางในการเลือกเอาระบบตางๆเขามาใช และตัดสินใจรวมกนั 
กอนท่ีจะเสนอใหผูบริหารพิจารณาความเหมาะอีกที 

กรณีศึกษาท่ี 6 สําหรับองคกรของเรา จะใหความสําคัญกับทุกอยางท่ีเกีย่วของกับ
คอมพิวเตอร โดยเราจะพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการ
ทํางานเปนหลัก ในสวนของผูท่ีมีสวนในการเลือกใช สวนใหญจะเปน
เจาขององคกร ซ่ึงเปนสถาปนิก จะเปนผูตดัสินใจในการเลือกใช แต
ทุกคร้ังท่ีมีการประชุมเกีย่วกบัเร่ืองตางๆขององคกร พนกังานก็
สามารถที่จะเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบหรือเลือกใชอุปกรณ 
Software , Hardware ท่ีเหมาะสมกับปจจุบันได 
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ตารางท่ี 43  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 20 
 

20.องคกรของทานมีนโยบายในการพัฒนาระบบสารสนเทศในดานตางๆ รวมท้ังการ
จัดสรรงบประมาณในการพฒันาระบบสารสนเทศ หรือไม เพราะเหตุใด 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 1 ไมมีนโยบายท่ีตายตัว แตจะมีการปรับปรุงเร่ือย ตามความเหมาะสม 

สวนใหญจะเปนพวกโปรแกรม และ แอพปริเคช่ันตางๆ ท่ีใชในการ
ทํางาน สําหรับงบประมาณก็จะมีรองรับในสวนท่ีจะตองมีการพัฒนา
อยูแลว แตมีตวัเลขท่ีไมแนนอน 

กรณีศึกษาท่ี 2 ไมมีนโยบายท่ีแนนอน สวนใหญจะดเูปนกรณี วามีความจําเปนแค
ไหน ในสวนของงบประมาณ จะมีไวรองรับสําหรับในสวนท่ีจะตองมี
การจัดซ้ือทันที แตในเร่ืองของระบบท่ีเกี่ยวของกับการทํางานจะมีการ
พัฒนาอยูเสมอ เชน Software ตางๆ ท่ีใชในการผลิตงาน 

กรณีศึกษาท่ี 3 มี ประมาณ 2 ป เราจะมีการ Upgrade เคร่ืองคอมพิวเตอรและตรวจเช็ค
ระบบตางๆภายในองคกรวามีสวนไหนท่ีตองไดรับการปรับปรุง
หรือไม โดยท่ีจะมีผูดูแลดาน IT ขององคกร นั้นก็คือ สถาปนิกท่ีมี
ความถนัดในดานนี้ แตถาระหวางดําเนินการทํางานมีปญหาท่ี
เกี่ยวเนื่องกับระบบตางๆในสวนของ Hardware หรือ Software เราก็จะ
ปรับปรุงไปตามการใชงาน ในสวนของงบประมาณเราจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสมของระบบท่ีตองไดรับการพัฒนา 

กรณีศึกษาท่ี 4 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนือ่ง ท้ังในสวนท่ีเกี่ยวของกับ
การทํางานและจัดทําผลงาน เชนระบบท่ีเกีย่วกับคอมพิวเตอร โดยมี
กําหนดจํานวนปในการใชคอมพิวเตอร และเม่ือครบกําหนดจะตองมี
การเปล่ียนใหม เพื่อใหเคร่ืองมีความทันสมัย และจะมีการปรุงปรุง
และดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรอยูเปนประจํา ในสวนอ่ืนๆ ก็จะมีการ
จัดซ้ือหรือปรับเปล่ียนระบบเล็กๆ นอยเพือ่ชวยใหระบบสามารถ
ตอบสนองการทํางานไดอยางดีท่ีสุด สําหรับงบประมาณ ทางบริษัทมี
การจัดสรรจบประมาณไวเปนตัวเลขตายตวั ในแตละป เพื่อใชในการ
พัฒนาระบบ 
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ตารางท่ี 43  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 20 (ตอ) 
 

20.องคกรของทานมีนโยบายในการพัฒนาระบบสารสนเทศในดานตางๆ รวมท้ังการ
จัดสรรงบประมาณในการพฒันาระบบสารสนเทศ หรือไม เพราะเหตุใด 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 5 ไมมีนโยบาย แตจะใชพิจารณาเปนกรณีๆ ในสวนของเคร่ือง

คอมพิวเตอร หรืออุปกรณท่ีใชงาน จะมีการปรับปรุงตามความ
เหมาะสม โดยท่ีสอดคลองกับงบประมาณท่ีมีอยูดวย โดยสวนใหญ
แลว ในการพฒันาระบบตางๆในองคกรจะเนนหนกัไปทางดานระบบ
ท่ีเกี่ยวของกับการทํางานโดยตรงเพ่ือใหไดงานออกมาอยางมีคุณภาพ 
ซ่ึงก็มีท้ัง Hardware และ Software  

กรณีศึกษาท่ี 6 ไมมีนโยบายตายตัวในการพฒันา สวนใหญเราจะดําเนินการพัฒนา
ระบบตางๆ ตามโอกาส แตสําหรับในสวนของคอมพิวเตอร เราจะ
พัฒนาระบบอยางตอเนื่อง เพราะระบบนีถื้อเปนหัวใจขององคกร 
เนื่องจากเราจะตองใชคอมพิวเตอรในการทํางานเกือบทุกข้ันตอน 
สวนใหญแลวเราจะพัฒนาในสวนของทั้ง Software และ Hardware อยู
เสมอ ตาโอกาสที่มีการชํารุดเสียหาย  สําหรับงบประมาณเรามี
งบประมาณรองรับแตไมมีตัวเลขท่ีแนชัดเพราะจะข้ึนอยูกับอุปกรณ
หรือระบบท่ีตองมีการพัฒนา ก็จะดูตามความเหมาะสม 
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ตารางท่ี 44  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 21 
 

21.ภายในองคกรของทานมีปญหาท่ีเกิดข้ึนจากระบบสารสนเทศหรือไม ถามีเกิดข้ึนจาก
สวนใดบาง สงผลกระทบตอการทํางานอยางไร และทานมีแนวทางแกไขอยางไร 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 1 โดยภาพรวม ไมมีปญหาท่ีเกิดข้ึนและสงผลตองานมากนัก สวนใหญ

จะเปนในเร่ืองโปรแกรมท่ีใชในการทํางาน ท่ีอาจจะทําใหงานไมเกดิ
ประสิทธิภาพเทาท่ีควร อยางเชน ปจจุบัน พบวาปญหาของการสง E-
mail เร่ิมจะมีปญหาบาง ในเร่ืองของ File งานท่ีมีขนาดใหญ ทําให
เวลาสงลําบาก บางทีอาจจะตองมีการนําขอมูลใสแผนซีดี สงใหแก
ทางผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการนั้นๆ เชน วิศวกร ซ่ึงเม่ือเราไดเหน็ถึง
ปญหาท่ีกําลังเกิดข้ึนกก็ําลังหาแนวทางแกไข โดยอาจจะซ้ือ แอพปริ
เคช่ัน สําหรับการสงขอมูลขนาดใหญมาใช ซ่ึงอยูในระหวางการ
พิจารณา 

กรณีศึกษาท่ี 2 ปญหาท่ีเกิดข้ึนสวนใหญมาจากหลายปจจยั ท่ีเกีย่วกับ คอมพิวเตอร
สวนใหญจะเปนในเร่ืองของ อุปกรณภายในเคร่ืองมีการชํารุดเสียหาย 
หรือเส่ือมคุณภาพ สําหรับสวนอ่ืนๆ เชนการส่ือสารระหวางบุคคล
พบวามีปญหาบาง ในสวนของขอมูลท่ีไดรับไมตรงกัน เนื่องจากการ
ใชระบบส่ือสารผิดประเภท เชน การพูดคุยเร่ืองแบบผานทางโทรศัพท
ทําใหบางคร้ังอาจมีความเขาใจท่ีไมตรงกนั วิธีการแกปญหาคือ ตอง
เลือกการติดตอประสานงานใหเหมาะสมกบัขอมูลท่ีตองการจะ
ถายทอดไป อยางใหเร่ืองของแบบท่ีจะจัดสงออกสูภายนอก ทาง
องคกรของเราก็จะมีแผนกท่ีคอยตรวจสอบความถูกตองอยูเสมอ 

กรณีศึกษาท่ี 3 มี สวนใหญจะเกดิข้ึนกับคนท่ีใชงานระบบ ขาดการประสานงานกัน
ทําใหขอมูลงานไม Update คนท่ีทํางานตอไปก็เกดิปญหา การส่ือสาร
หรือสงผานขอมูลใหกันคนที่รวมงานกนัในโครงการน้ันๆ ไมมีความ
ชัดเจน ก็จะทําใหงานลาชา ปจจุบันเราแกปญหาโดย จะตองมีการ
ประชุมงานกันใหบอยขึ้น เพื่อเช็คขอมูลท่ีเราไดรับมาวาตรงกัน
หรือไม กลาวอีกอยางหนึ่งคือ พนักงานควรจะตองมีส่ือสารและการ
แลกเปล่ียนขอมูลระหวางกันบอยข้ึน 
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ตารางท่ี 44  ตารางคําถามและคําตอบขอท่ี 21 (ตอ) 
 

21.ภายในองคกรของทานมีปญหาท่ีเกิดข้ึนจากระบบสารสนเทศหรือไม ถามีเกิดข้ึนจาก
สวนใดบาง สงผลกระทบตอการทํางานอยางไร และทานมีแนวทางแกไขอยางไร 
องคกรสถาปนิก คําตอบ 
กรณีศึกษาท่ี 4 มีบาง และเกดิข้ึนจากหลายสวนๆ คือสวนแรกเกี่ยวของกบัการทํางาน

โดยตรงของสถาปนิกในองคกรคือระบบท่ีเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร มี
ปญหาทางดานอุปกรณ Hardware ชํารุด เสียหาย  Software มีปญหา
เร่ืองโปรแกรมท่ีใช งานเปนคนละเวอรช่ัน ในสวนของคน จะมีเร่ือง
ของการทํางานซํ้าซอนกัน ขาดการประสานงานท่ีดี ปญหาเหลานี้มี
การแกปญ หาไปตามกรณีท่ีเกิดข้ึน ในสวนท่ีเกีย่วของกบัคอมพิวเตอร 
ก็จะมีการจัด ซ้ืออุปกรณเพิม่ และทําความเขาใจกอนการทํางานใน
เร่ืองของการทํางานซํ้าซอน 

กรณีศึกษาท่ี 5 ปญหาท่ีเกิดข้ึน สวนใหญจะเปนเร่ืองเกี่ยวกับอุปกรณท่ีใชในการ
ทํางานชํารุดหรือเสียหาย ทําใหการทํางานไมเกิดประสิทธิภาพเทา ท่ี
ควร นอกจากน้ันจะเปนในสวนของขอมูลที่ใชในการทาํงานไม 
Update เนื่องจากในข้ันตอนการทํางานน้ัน จะมีการนาํ File งานจาก
เคร่ือง Server มาทํางาน บางคร้ังผูท่ีทํางานกอนหนานี้อาจจะไมไดเอา 
File งานไป Update ในเคร่ือง Server ใหมีความเปนปจจบัุน ผูท่ีทํางาน
ตอก็จะนําไปทํางาน สงผลใหงานเกดิความลาชาและซํ้าซอน ปญหาท่ี
พบคอนขางบอยคือ Software ท่ีใชเปนคนละเวอรช่ัน ทําใหการทํางาน
ท่ีตองมีการประสานงานในสวนของขอมูลนั้นเกดิความยุงยากข้ึนได 

กรณีศึกษาท่ี 6 สวนใหญปญหาท่ีเกิดข้ึนจะเกิดจากหลายๆสวน มีท้ังจากคนผูใชงาน 
ระบบ บางคร้ังในการทํางานตองมีการส่ือสารขอมูลไปสูคนอ่ืนๆท่ี
ตองรวมงานดวย แตมีงานท่ีตองรับผิดชอบมากเกินไปกเ็ลย อาจทําให
ลืม ขอมูลไปไมไดคนท่ีตองการ งานเกดิความลาชาได สําหรับในสวน
ของ Hardware และ Software เราไมพบปญหา ในสวนของการส่ือสาร 
จะติดตอกันในงานแบบท่ีตองมีการสง E-mail เราจะปองกันการตก
หลนของขอมูลโดยการโทรศัพทแจงแกอีกฝาย ใหทราบวามีการสง E-
mail ไปแลว ปองกันความผิดพลาดของงานท่ีอาจเกดิข้ึนได 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
(การจัดการโครงสรางองคกรสถาปนิก และ บุคลากรภายในองคกรสถาปนิก) 
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การจัดการโครงสรางองคกรสถาปนิก 
  การจัดการโครงสรางองคกรภายในองคกรสถาปนิกสามารถแบงออกเปน 2 สวน
คือ การจัดการโครงสรางองคกรดานการบริหาร และการจัดการโครงสรางดานการออกแบบ 
 

1. การจัดการโครงสรางองคกรดานการบริหาร การจัดสํานักงานขนาดเล็กและขนาดกลาง
สวนใหญใชระบบกลุมผูถือหุนหลัก ซ่ึงผูถือหุนสวนใหญเปนผูรวมกอต้ังสํานักงานและทําหนาท่ี
เปนผูบริหารระดับสูงในสํานักงาน ผูบริหารสํานักงานสถาปนิกสวนใหญ มีนโยบายท่ีจะแบงระดับ
ผูถือหุนใหแกพนักงานในอนาคต แตท้ังนี้ข้ึนอยูกับระยะเวลาในการดําเนินงานสํานักงาน วัยวุฒิ
ของผูบริหาร รวมท้ังความพรอมของบุคลากรท่ีจะเขารวมเปนผูบริหาร นอกจากสํานักงานขนาด
กลางและขนาดใหญยังมีการใชระบบการบริหารรูปแบบบริษัทในเครือดวย ซ่ึงมีการแยกระบบ
บัญชีกันอยางชัดเจน ผูบริหารใหเหตุผลท่ีคลายคลึงกันวา เนื่องจากตองการลดขนาดของการ
ควบคุมการทํางานท่ีครบวงจรสามารถใหบริการลูกคาไดอยางเต็มรูปแบบ สามารถสนับสนุน
การเงินซ่ึงกันและกันได การทํางานมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน ดังนั้นการท่ีผูบริหารจะเลือก
ระบบใดระบบหน่ึงข้ึนอยูกับนโยบายของสํานักงาน ทัศนคติสวนตัว ประสบการณและความพรอม
ของบุคลากร 

 
2. การจัดองคกรดานการออกแบบ การที่จะจัดระบบโครงสรางตางๆ ในการทําองคกรหรือ

สํานักงานเพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับขนาดของสํานักงานนั้น มีปจจัยหลากหลายอยางท่ีเปน
ตัวกําหนดหรือสงเสริมตอความเหมาะสมและเปนตัวกําหนดรูปแบบระบบโครงสรางตางๆ ภายใน
องคกรและสํานักงาน ระบบโครงสรางของสํานักงานสถาปนิกจึงสามารถสรุปรูปแบบได 7 ระบบ
ดังนี้ 
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บริหารหรืออ
ที่แนนอนตอ

 

15- 20 คน เป
เขามา รับผิด
นความคิดสร
ยนแบบ ใน 1
ารณสูงมีหน
ารออกแบบร
าจมีประสบก
จแบบกอสร
ก ทํางานตาม
ระสบการณม
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องคกรท่ีมี
โครงการ

นสตูดิโอ
ดชอบใน
รางสรรค 
1 สตูดิโอ
าท่ีติดตอ
รางข้ันตน 
การณการ
าง จัดทํา
มที่ไดรับ
านาน ทํา



 

ภาพท่ี 24 โค
 

2.ระ
ที่มีทีมรับผิด
ประมาณราค
โครงการ จน
ตลอดจนการ
กรณีที่มีความ

ภาพที่ 25 โค

รงสรางระบบ

ะบบหลายสตู
ดชอบงานแต
คา ทํางานต้ัง
นจบโครงการ
รแกปญหาตา
มจําเปน 

รงสรางระบบ

บสตูดิโอเด่ียว

ดิโอ เหมาะสํ
ละโครงการไ
งแตตนจนจบ
ร บุคลากรใน
งๆรวมกัน ส

บหลายสตูดิโ

ว 

สาหรับสํานักง
ไป แตละทีม
บโครงการ ก
นทีมจะรวมกั
ามารถประส

อ 

 

งานสถาปนิก
จะมีสถาปนิ

การทํางานใน
กันทํางาน รับ
านงานตอกัน

 

 

ที่มีบุคลากรจ
ก พนักงานเขี
นระบบนี้มีคว
รูถึงแนวควา

นได หรือทําง

จํานวนมาก เป
ขียนแบบ จน
วามตอเนื่องต
ามคิดและสถ
านแทนกันได
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ปนระบบ
นกระท่ังผู
ต้ังแตเร่ิม
ถานการณ 
ดหากเกิด



 

 รูปแ
1.ระ

หนาท่ีออกแบ
เปนสถาปนิก
ทํางานลวงเว
ยืดหยุนสูง ส
สํานักงานจํา
คาใชจายตอโ
หรืองานราช
การควบคุมคุ

ภาพท่ี 26 โค

2.ระ
เขามา ตามปร
ประมาณ 10 
ประมาณ 6-8
งานโครงการ
ขนาดเล็ก เชน

แบบท่ี 3 ระบบ
ะบบผสมแบบ
บบพัฒนาแบ
กอาวุโส และ
วลา สวนงาน
สามารถปรับล
านวนจํากัด 
โครงการสูงใ
การไดเพราะ
คุณภาพของงา
 

รงสรางระบบ

ะบบผสมแบบ
ระเภทและขน
คน ตางจากร

8 คน เนื่องจาก
รเขามามาก จ
น บานพักอาศ

บผสม (Hybri
บ A เปนระบบ
บและทําราย
ะหากมีงานโ
เขียนแบบนั้น
ลด-เพิ่มพนัก
คาใชจายปร
นสวนของงา
บุคลากรจําน
านสูง เนื่องจา

บผสมแบบ A

บ B ระบบนี้ใน
นาดของโครง
ระบบสตูดิโอ
กงานท่ีเขามา
จะมีการแบงง
ศัย เปนตน ระ

id) มี 2 ระบบ
บสตูดิโอเล็ก
ละเอียดการก
โครงการปริม
นจะจายงานอ
กงานตามปริม
ระจําจึงนอย 
นเขียนแบบ อี
วนจํากัด สวน
ากมีคาใชจาย

A 

นสวนออกแบ
งการ ในสํานั
อ คือ มีการแย
สวนใหญเปน
งานเขียนแบบ
ะบบนี้สถาปนิ

บ 
มีพนักงานป
กอสราง โดยพ
มาณมาก จะใ
ออกนอกสํานั
มาณงานท่ีเข
สามารถคว
อีกท้ังไมสาม
นใหญจะรับง
งานเขียนแบบ

 

 
บบจะมีการจดั
ักงานมีพนักง
ยกแผนกเขียน
นโครงการขน
บโดยใชพนัก
นกิจะไดทํางา

ระจําเปนตัวห
พยายามผลักด
ใชการจางสถ
นักงานท้ังหมด
ามา โดยจะมี
บคุมคาใชจ
มารถรับงานที่
งานประเภทบ
บออกไป 

ดตั้งทีมงานให
งานประมาณ
นแบบออกอ
นาดใหญและ
งานเขียนแบบ
านโครงการห

หลังของสํานั
ดันพนักงานป
ถาปนิกช่ัวคร
ด ทําใหองคก
มีพนักงานหลั
ายไดงาย แต
ที่มีขนาดโครง
บานพักอาศัยแ

 

หมเม่ือมีโครง
 25-30 คน มี
ยางชัดเจน มี
มีความซับซอ
บชั่วคราวใน
หลายประเภท
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นักงาน ทํา
ประจําข้ึน
ราวเขามา
กรมีความ
ลักประจํา
ตตองเสีย
งการใหญ
และตองมี

งการใหม
สถาปนิก
พนักงาน
อน หากมี
โครงการ
เนื่องจาก



 

สามารถจัดที
ขนาด เนื่องจ
ทํางานไดปริ
ในเวลาเดียว
เขียนแบบได
  

ภาพท่ี 27 โค
 
 รูปแ
โครงการใหม
โครงการแล
ออกแบบ ซ่ึง
ในหนึ่งทีมงา
ทํางานอาคาร
โครงการขน
ในการทํางา

ทีมงานท่ีเหมา
จากมีการแยก
ริมาณมากข้ึน 
กัน อาจเกิดป
ด 

รงสรางระบบ

แบบท่ี 4 ระบบ
มเขามา ผูบริห
ละประเภทโค
งควบคุมผลงา
านประกอบด
รทุกประเภท 
าดใหญเขามา
นมากข้ึน ใน

าะสมกับประ
กสวนออกแบ
แตสถาปนิก

ปญหาการซอ

บผสมแบบ B

บทีมงานโครง
หารจะจัดตั้งที
ครงการ จาก
านโดยหัวหน
วย สถาปนิก
มีประสบการ
า แตละทีมจะ
นระบบนี้พนั

เภทของโคร
บบและสวนเ
กอาจเกิดความ
นทับของงาน

 
B 

งการ เหมาะส
ทีมข้ึนมารับผิ
นั้นสงตองา

นาแผนกแตละ
โครงการ สถ
รณหลากหลา
ะแขงขันกันโ
นักงานจะทร

งการท่ีเขามา
เขียนแบบอย
มสับสน หาก
นในชวงท่ีมีก

สําหรับสํานัก
ผิดชอบในสว
นใหแผนกเขี
ะแผนก มีฝาย
าปนิกและสถ
าย สามารถรว
ดยปริยาย ทํา
าบถึงหนาท่ีข

ได สามารถรั
ยางชัดเจน ทํา
กตองรับผิดชอ
การสงตอจาก

กงานท่ีมีพนัก
วนของงานออ
ขียนแบบ แล
ยออกแบบคว
ถาปนิกฝกหัด
วมทีมทํางาน
าใหพนักงานเ
ของตนเองอ

รับงานโครงก
าใหพนักงาน
อบงานหลาย
ฝายออกแบบ

 

กงานจํานวนม
อกแบบ ตามข
ละแผนกนําเ
วบคุมท้ังโครง
ด พนักงานทกุ
เปนทีมใหญไ
เกิดความกระ
อยางชัดเจนแ
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การไดทุก
นสามารถ
โครงการ
บไปสูฝาย

มาก เม่ือมี
ขนาดของ
สนองาน
งการอีกที 
กคนจะได
ได หากมี
ะตือรือรน
และมีการ



 

ตรวจสอบคุณ
เนื่องจากมีกา
โครงการที่ได
 

 
ภาพท่ี 28 โค
 
 รูปแ
proposal ทํ
development
Document 
Management
ใหมเกิดข้ึนจ
ได ไมจําเปน
คัดเลือกจาก
ตั้งแตการออ

ณภาพงานอีก
ารปรับเปล่ียน
ดรับมอบหมา

รงสรางระบบ

แบบท่ี 5 ระบ
ทําหนาท่ีจัดทํ
t ทําหนาท่ี

ทําหนาท
t ทําหนาท่ีบ
ะมีการคัดเลือ
นตองเปนสถา
ลุมตางๆ ตา
อกไปติดตอ

คร้ังโดยฝายอ
นทีมงานใหม
าย 

บทีมงานโครง

บบเมตริกซ 
ทําความเปนไ
ออกแบบวาง
ท่ีเขียนแบบง
บริหารจัดการ
อกผูอํานวยกา
าปนิก ผูอํานว
มความเหมา
ลูกคา การคิ

ออกแบบ พนั
มตลอดเวลาแล

งการ 

ประกอบดว
ปไดของโคร
งแนวความคิ
งานกอสราง
รโครงการทั้ง
ารโครงการรับ
วยการโครงก
ะสม และเป
ดคาบริการ 

ักงานจึงมีควา
ละพนักงานอ

ยกลุมงานตา
รงการ เขียนเ
ด ออกแบบร
ง แบบขออนุ
ในงานออกแ
บผิดชอบโคร
การเปนผูจัดห
นผูดูแลโครง
ควบคุมคุณภ

ามสามารถใน
อาจจะไมมีคว

างๆ 4 กลุมไ
สนองานโคร
รางข้ันตนจน
นุญาตกอสรา
แบบและงานก
รงการ จากพนั
หาทีมงานรับ
งการตั้งแตเร่ิ
ภาพ เวลาแล

นการทํางานเป
วามถนัดในงา

ไดแก 1) กลุม
รงการ 2) กลุ
ถึงข้ันสุดทาย
างตางๆ และ
กอสราง เม่ือ
นักงานอาวุโส
ผิดชอบโครง
ร่ิมจนส้ินสุดโ
ละคาใชจาย 
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ปนทีมสูง 
านในบาง

 

ม Design 
ม Design 
ย 3) กลุม 
ะ 4) กลุม 
โครงการ
สกลุมใดก็
งการ โดย
โครงการ
ตามงาน



 

ออกแบบ เรีย
โครงการและ
หัวหนาโครง
ไปดวย 1) ผู
ประสานงาน
ข้ันตอนการอ
ในสาขาเมือ
สถาปนิกและ
 

 
ภาพท่ี 29 โค
 
 รูปแ
ตําแหนงผูจัด
ประสานงาน
เงินเพื่อใหง

ยกเก็บเงินลูก
ะพนักงาน 1 
งการในโครง
ผูประสานงา
น ติดตามงาน
ออกแบบ และ
องไทยหรือส
ะสถาปนิกฝก

รงสรางระบบ

แบบท่ี 6 ระบ
ดการโครงก
นโครงการ ติด
านสามารดํา

คาและปดโค
คน มีความรั
งการแรกและ
านโครงการ
 ส่ังสินคา รับ
ะออกแบบงา
สาขาตางประ
กหัด ทําหนาที

บเมตริกซ 

บบผูจัดการโ
การทําหนาท่ี
ดตามงานในแ
าเนินไปไดอ

ครงการ โดยที
ับผิดชอบท่ีแ
ทําหนาท่ีเปน
 ทําหนาท่ีเป
บขอมูลสรุปจ
น Concept d
ะเทศก็ไดแลว
ที่พัฒนาแบบแ

ครงการ เปน
ในการควบค
แผนกตางๆ แ
ยางรวดเร็ว 

ที่ผูอํานวยการ
แตกตางกันใน
นสถาปนิกใน
ปนตัวแทนผู
จากลูกคา 2) ห
esign ถึง Sch
วแตโครงกา
และเขียนแบบ

นการจัดการโ
คุมดูแลตลอด
และดูแลงานด
ผูจัดการหนึ่

รโครงการสา
นแตละโครงก
นโครงการที่ส
อํานวยการโ
หัวหนาโครง

hematic desig
ารและความต
บในบางโครง

โครงสรางอ
ดโครงการ ตั
ดานเอกสารโ
นึ่งคนสามารถ

มารถรับผิดช
การ เชน ทําห
สอง ใน 1 ทีม
โครงการชว
งการ ทําหนา
gn ซ่ึงอาจเปน
ตองการของ
งการ 

งคกรแยกแผ
ตั้งแตการติด
โครงการ การ
ถรับผิดชอบ
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ชอบหลาย
หนาท่ีเปน
ประกอบ
วยในการ
ที่ดูแลใน

นพนักงาน
ลูกคา 3) 

 

ผนก เพิ่ม
ตอลูกคา 
รเรียกเก็บ
ไดหลาย



 

โครงการ ข้ึน
โครงการตั้ง
ติดตองานได
ในการประส
 

ภาพท่ี 30 โค
 
 รูปแ
สวนใหญปร
ผูบริหารเปน
เดียวกันและใ
งานไดรวดเร็
เครือได ผูบริ
 

นอยูกับความส
แตเร่ิมจนจบ
ดสะดวก แตตั
สานงานและดํ

รงสรางระบบ

แบบท่ี 7 ระบบ
ระกอบดวยบริ
นกลุมเดียวกัน
ใชสวนกลางร
ร็ว แกปญหาไ
ริหารมีความรั

สามารถและ
บโครงการ แ
ตัวผูจัดการโค
าเนินการงาน

บผูจัดการโคร

บบริษัทในเครื
ริษัทดานสถา
น โดยแบงแยก
รวมกันได มีร
ไดทันที สามา
ับผิดชอบสูง 

ประสบการณ
ละสามารถติ
ครงการตองเป
นลาชา 

 
รงการ 

รือ เปนระบบ
าปตยกรรม ต
กระบบบัญชี
ระบบการทํา
ารถใชพนักง
เนื่องจากตอง

ณในการทํางา
ติดตามปญหา
ปนผูที่มีความ

บที่มีการจัดตั้ง
ตกแตงภายใน
และการเงินอ
งานท่ีครบวง
านรวมกันหรื
งรับผิดชอบง

าน การจัดระ
าไดอยางใกล
มสามารถสูง ม

งบริษัทใหมีก
นและบริหารง
อยางชัดเจน แ
จรสามารถทํ
รือยืมตัวพนัก
านหลายสวน

บบนี้จะมีผูรับ
ลชิด ลูกคาจึง
มิเชนนั้นจะเกิ

การบริการที่ค
งานกอสราง 
แตอาจอยูในส
างานไดสะด
กงานระหวาง
น 
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บผิดชอบ
งสามารถ
กิดปญหา

 

รอบคลุม 
ซ่ึงมีกลุม
สํานักงาน
วก สงตอ
บริษัทใน



 

 

ภาพท่ี 31 โค
 

บุคล
องค

บุคลากรภาย
ดังนี้ 

1. สวนบ
- 
- 
- 
- 

- 
- 

รงสรางระบบ

ลากรภายในอ
สถาปนิกเปน
ในองคกรจึงมี

บริหาร (Admi
ประธานกรร
กรรมการบริ
ผูจัดการท่ัวไ
และกรรมกา
หนาท่ีของคณ
กําหนดแนวน
กําหนดแนวน

บบริษัทในเครื

งคกรสถาปนิ
นองคกรท่ีคว
มคีวามแตกต

inistration Of
มการ (Presid
หาร (Board o
ป (General M
รอ่ืนๆ แลวแต
ณะกรรมการบ
นโยบายของบ
นโยบายการอ

 
รือ 

นกิ 
วามเปนเฉพา
างจากองคกร

ffice) มีคณะก
dent) 
of Director) 

Manager) 
ตบริษัทจะแต
บริหารคือ 
บริษัทท้ังหมด
ออกแบบ 

าะตัว เพราะเ
รประเภทอ่ืน 

กรรมการบริห

ตงต้ัง 

ด 

เปนการใหบ
มีการแบงบุค

หารอันประกอ

ริการแบบเฉ
ลากรภายในอ

อบดวย 
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ฉพาะดาน 
องคกรไว



160 
 

- การวางกําลังบุคลากร 
- การควบคุมอนุมัติการปฏิบัติงานตางๆภายในบริษัท 
- อ่ืนๆตามแนวนโยบายของแตละบริษัทท่ีวางไว 

2. สวนออกแบบ (Design Office) เปนสวนท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการออกแบบต้ังแต
เร่ิมตนโครงการ จนกระท่ังเสร็จสมบูรณ ประกอบดวยตําแหนงตางๆดังนี ้

2.1 สถาปนิกอาวุโส (Senior Architect) ประกอบดวยผูจัดการโครงการ (Project Manager) 
เปนผูรับผิดชอบโครงการทุกข้ันตอน รวมทั้งการประสานงานกับผูรวมงานออกแบบ
ท้ังหมดกับสถาปนิกโครงการ (Project Architect) ทําหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการ
ออกแบบโครงการและควบคุมการออกแบบใหเปนไปตามแนวความคิดท่ีกําหนดจน
จบโครงการ 

2.2 สถาปนิก (Architect) มีหนาที่รับผิดชอบในการชวยสถาปนิกโครงการดําเนินการ
ออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมโครงการ 

2.3 ผูชวยสถาปนกิ (Junior Architect) เปนผูชวยสถาปนิกในการออกแบบต้ังแตเร่ิมจนจบ
โครงการ ในขณะเดียวดนัก็ตองพยายามเรียนรูงานเพ่ือพรอมท่ีจะกาวข้ึนสูตําแหนง
สถาปนิกในโอกาสตอไป 

2.4 สถาปนิกฝกหดั (Trainee Architect) เปนสถาปนิกท่ีเพิ่มเขามาใหม ยังไมมีความ
ชํานาญจะตองใชเวลาฝกหัดในการชวยออกแบบโครงการกับสถาปนิกไปกอนต้ังแต
เร่ิมตนงานจนกระท่ังจบโครงการ 

3. สวนผลิต (Production Office) เปนสวนท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบงานเขียนแบบราง 
(Preliminary Drawing) งานเขียนแบบกอสราง (Construction Drawing) ท้ังนี้ในปจจุบันได
หันมาใชคอมพิวเตอรในการเขียนแบบแทนหมดแลว รวมไปถึงงานทํา Presentation ตางๆ
เชน งานเขียน Perspective และงานทําหุนจาํลอง (Model) ในสวนผลิตประกอบไปดวย
ตําแหนงตางๆดังนี ้
3.1 พนักงานเขียนแบบอาวุโส (Senior Technician) เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแล

รับผิดชอบงานเขียนแบบท้ังหมดในเสร็จเรียบรอยสมบูรณตรงตามเวลา รวมทั้งการ
ตรวจสอบคุณภาพของงานใหดีครบถวนถูกตองทุกโครงการ ท้ังยังมีหนาท่ี
ประสานงานกับสวนอ่ืนๆเชน สวนออกแบบ สวนสนับสนุน อีกดวย 
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3.2 พนักงานเขียนแบบ (Technician) เปนพนักงานเขียนแบบคอมพิวเตอรท่ัวไป มีหนาท่ี
เขียนแบบโครงการตางๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากพนักงานเขียนแบบอาวโุสหรือจาก
สถาปนิก ใหเสร็จเรียบรอยทันเวลา และมีคุณภาพท่ีดีครบถวน 

3.3 พนักงานเขียนทัศนียภาพ และทําหุนจําลอง (Perspective and Model Presentation) เปน
พนักงานซ่ึงมีหนาท่ีในการเขียนทัศนยีภาพดวยคอมพิวเตอร หรือดวยฝมือ ของ
โครงการตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากสวนออกแบบ และพนกังานทําหุนจําลอง 
ซ่ึงอาจมีท้ังท่ีเปนลักษณะเพือ่การศึกษารูปทรงอาคาร (Mass Study Model) วา
เหมาะสมเพยีงใดในชวงของงานแบบราง หรือการทําหุนจําลองข้ันสุดทายตามสัญญา
เพื่อสงมอบใหกับลูกคาตามสัญญา 

4. สวนสนับสนนุ (Supporting Office) 
4.1 แผนกคอมพิวเตอร (Computer Department) ทําหนาท่ีดูแลเร่ืองเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

ท้ังหมด ชวยเหลือใหคําแนะนําตางๆ แกพนักงานทัว่ไปกรณีมีปญหาเกี่ยวกับเร่ือง
คอมพิวเตอร ทดสอบโปรแกรมตางๆ ท่ีมีประโยชนตอการใชงานในระบบ
คอมพิวเตอรของบริษัท 

4.2 แผนกประมาณราคา และเขียนรายละเอียดประกอบแบบ (Estimation and 
Specification Department) มีหนาท่ีเกีย่วกบัการถอดแบบประมาณราคาการกอสราง
และรับผิดชอบดูแลการทํารายละเอียดประกอบแบบกอสรางทุกโครงการ รวมท้ัง
หนาท่ีในการดูแลรับผิดชอบในการคนหาขอมูลเกี่ยวกบัผลิตภัณฑวสัดุชนิดใหมๆ ท่ี
ผลิตออกมาขายในตลาดวงการกอสราง 

4.3 แผนกวิจัย และวางแผน (Research and Planning Department) มีหนาท่ีเปนศูนยกลาง
จัดเก็บ และรวบรวมขอมูลตางๆของบริษัท โดยแยกเก็บรักษาเปนหมวดหมู โดยเฉพาะ
ประวัติ และผลงานของบริษัทตองปรับปรุงใหทันสมัยอยูตลอดเวลา เพื่อใชศึกษาและ
เสนอตัวในการทํา Presentation ในโอกาสตางๆ หนาท่ีในการจัดทําโครงการวิจยั
เกี่ยวกับโครงการตางๆ ท่ีทางบริษัทรับทํา เชน การทํารายงาน การศกึษารายละเอียด
ความเปนไปได (Feasibility Study) ในโครงการตางๆ รวมท้ังมีหนาท่ีรวบรวม
กฎหมายทุกประเภทท่ีเกี่ยวของและใชในการออกแบบใหครบถวน และติดตามความ
เคล่ือนไหว รวบรวมจดัหมวดหมูใหทันสมัยอยูเสมอ 
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5. สวนธุรการ และบุคลากร (Business and Personnel Department) หมายความถึงเลขานุการ
ของสวนตางๆซ่ึงมีหนาท่ีดูแลเอกสาร และธุรการตางๆของบริษัท และสวนบุคลากรซ่ึงมี
หนาท่ีดแูลงานท่ัวไปของบริษัท เชน ในเรื่องเบิกจายเคร่ืองมือใชประจําสํานักงาน เร่ือง
สวัสดิการตางๆของพนักงาน  

6. สวนการเงิน (Accounting Department) สวนการเงินมีหนาท่ีประมาณรายไดและรายจาย
ของบริษัททุกระยะ เพื่อใหทราบความเคล่ือนไหวสถานการณการเงนิไดตลอดเวลาและมี
หนาท่ีทําจดหมายติดตามทวงถาม และจัดเก็บคาบริการวชิาชีพใหไดตามเปาหมายท่ีวางไว 
สวนบัญชีมีหนาท่ีตรวจสอบเอกสารการชําระเงิน ดแูลการเบิกจาย รายรับ รายจายของ
บริษัท เปนตน 

7. ฝายบริการ (Service Department) พนักงานในสวนนี้ จะมีหนาท่ีปฏิบัตคิลายกับสํานกังาน
ท่ัวไปดังนี ้
7.1 พนักงานทําความสะอาด 
7.2 พนักงานถายเอกสารและทําเล็ม 
7.3 พนักงานสงเอกสาร 
7.4 พนักงานขับรถ 
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