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บทนา

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การบริ หารงานก่ อสร้ างเป็ นการทางานที่มีความสัมพันธ์กบั กิ จกรรม องค์ประกอบและ
รายละเอียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง ทาให้การบริ หารและการควบคุมการทางานเป็ นสิ่ งที่
มี ค วามท้า ทายสู ง ดัง นั้น ความถู ก ต้อ งและความรวดเร็ ว ในการปรั บ เปลี่ ย นสิ่ ง ต่ า งๆให้ ท ัน กับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาเป็ นสิ่ งที่สาคัญ ดังนั้นจึงมีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มา
ใช้ เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการทางาน สาหรับประเทศไทยในปั จจุบนั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นับว่ามีบทบาทสาคัญในวงการวิศวกรรมโยธา การใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการทางานเริ่ มตั้งแต่การ
ออกแบบ การวิเคราะห์คานวณ จนไปถึง การบริ หาร และการควบคุมการทางาน ซึ่ งหากเปรี ยบเทียบ
กับการใช้วิเคราะห์คานวณแบบสมัยก่อนแล้ว จะเห็นได้ชดั ว่าคอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยให้การ
ทางานมี ความรวดเร็ ว ถู กต้อง และแม่นยามากขึ้ น (เกรี ยงศักดิ์ ภานุ วฒั น์วนิ ชย์ และจักรี ติยะวงศ์
สุ วรรณ, 2544: 43)
ในการบริ หารงานก่ อสร้ าง การทางานต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความละเอียดถูกต้อง และ
ความรวดเร็ ว ในการจัด การงานต่ า งๆ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา ทั้ง ภาคการศึ ก ษาและ
ภาคเอกชนได้มี ก ารพัฒ นาโปรแกรมประยุก ต์ส าหรั บ งานก่ อ สร้ า งมากมาย ยิ่ ง ไปกว่ า นั้น การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในปั จจุบนั ยังมิได้จากัดอยูเ่ พียงแค่เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพียงอย่าง
เดียว ยังมีเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตที่ทาให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในการทางาน ซึ่ ง
นับได้วา่ เป็ นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะในการบริ หารงานก่อสร้างซึ่ งต้องอาศัยความสามารถและ
ความร่ วมมือจากบุคคลหลายฝ่ าย ในหลายๆ ครั้งไม่สามารถติดตามบุคคลเหล่านั้นให้มาร่ วมหารื อได้
อย่างพร้อมเพรี ยง (เกรี ยงศักดิ์ ภานุวฒั น์วนิชย์ และจักรี ติยะวงศ์สุวรรณ, 2544: 43)
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทยนั้นมีค่อนข้างน้อย
(ชาติชาย สุ ภคั วนิ ช , 2554: 1) เนื่ องจากความรู้ด้านการก่อสร้ างมีความซับซ้อนมาก เมื่อเทียบกับ
อุตสาหกรรมอื่นๆ อีกทั้งอุ ตสาหกรรมการก่ อสร้างยังมีลกั ษณะการทางานที่ผนั แปรไปตามปั จจัย
ต่ า งๆ ของโครงการ อัน เนื่ อ งมาจากสภาพภู มิ ป ระเทศ สถาปั ต ยกรรมท้อ งถิ่ น รสนิ ย มของผู้
1

2
อยู่อาศัย วัส ดุ ที่ ใช้ในงานก่ อสร้ า ง วิช าชี พ เช่ น สถาปนิ ก วิศวกร รวมถึ ง กฎหมาย มาตรฐานการ
ออกแบบ มาตรฐานการก่อสร้าง ความชานาญของช่างและผูอ้ อกแบบ ซึ่ งทาให้การก่อสร้างเป็ นงาน
เฉพาะตัว (Unique) ในแต่ละโครงการ
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการทางานงานก่อสร้าง จึงเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากช่วยลดต้นทุนในการประมาณราคา
ค่าก่อสร้าง และช่วยประหยัดเวลาในการออกแบบ เช่น การใช้โปรแกรมประเภท CAD (Computer
Aided Design) ในการจาลองการออกแบบอาคารบนคอมพิวเตอร์ ทาให้สถาปนิกสามารถมองเห็น
อาคารเสมือนจริ งขณะออกแบบ ซึ่ งทุกวัตถุ (Object) บนระบบคอมพิวเตอร์ จะมีราคา สี คุณสมบัติ
วัส ดุ เ หมื อ นจริ ง ท าให้ ท ราบราคาค่ า ก่ อ สร้ า งทั้ง อาคารได้ทุ ก ขณะ ลดการท างานผิด พลาดลง
สามารถใช้แบบจาลองไปให้วิศวกรออกแบบโครงสร้าง ไฟฟ้ า ประปา ได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งสร้าง
แบบจาลองใหม่ให้เสี ยเวลา และลดการซ้ าซ้อนทั้งระบบ สะดวกในการนาเสนองาน และการแก้ไข
แบบอาคาร หากมีการแก้ไขขยายขนาดห้องจาก 4.00 เมตร เป็ น 4.50 เมตร ที่รูปใดรู ปหนึ่ง จะทาให้
รู ปทั้งหมด ทั้งรู ปแปลน รู ปด้าน รู ปตัด รู ปขยาย จะปรับปรุ งแบบให้ใหม่ทนั ที ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาใน
การแก้ไขแบบใหม่ (ชาติชาย สุ ภคั วนิช, 2554: 1)
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การใช้ทรัพยากรให้คุม้ ค่ามากที่สุด และเพื่อการติดต่อสื่ อสาร รวมถึงการรับส่ งข้อมูลที่มีความรวดเร็ ว
ถูกต้อง เชื่ อถื อได้ และครบถ้วน ได้รับความสนใจจากหลากหลายประเทศ ความสนใจนี้ ก่อให้เกิ ด
ความต้องการสารวจระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง เพื่อวัดระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการนามาประยุกต์ใช้กบั งานก่อสร้างได้
อย่างไรบ้าง ขั้นตอนใดบ้างที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อดี-ข้อเสี ยจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในส่ วนงานก่ อสร้ า งต่ า งๆ ความสนใจนี้ ก่ อให้เ กิ ดความต้องการส ารวจระดับ การใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศของบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศ โดยเริ่ มต้นจากประเทศ
สวีเ ดนได้คิ ด เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการส ารวจในปี ค.ศ. 1997 ชื่ อ ว่า โครงการ “ไอที บารอมิ เ ตอร์ ”
(Samuelson, 2002: 1) เป้ าหมายของโครงการ ไอที บารอมิเตอร์ คือ เพื่อเป็ นการสร้างวิธีการและ
ดาเนิ นการสารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมก่ อสร้างของประเทศสวีเดน และ
ประเทศใกล้เคียง ด้วยการส่ งแบบสอบถามกระจายไปยังบริ ษทั กลุ่มเป้ าหมาย โดยมีวตั ถุประสงค์คือ
นาเสนอสถานภาพปั จจุ บนั ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั อุตสาหกรรมก่ อสร้ างใน
ประเทศ และเพื่อแสดงผลสารวจบางส่ วนที่เลือกนามาเปรี ยบเทียบระหว่างประเทศ การวิเคราะห์
รายละเอียดของการเปรี ยบเทียบระหว่างประเทศเพื่อนาเสนอในประเด็นที่น่าสนใจ เป็ นประโยชน์ต่อ
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การประเมินสถานการณ์ ปั จจุบนั เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการวางแผนพัฒนาศักยภาพการ
ทางานในหน่วยงานระดับต่างๆ ต่อไป
นอกจากนี้ ยงั มีการสารวจโดยใช้ไอที บารอมิเตอร์ วัดระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้ างในอีกหลายประเทศ เช่ น เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ (Howard et al,
1998: 45-56) แคนาดา (Hugues, Rivard, 2000: 37-56) จอร์ แดน (S.A-Mashaleh, Mohammad,
2007: 279-291) และสิ งคโปร์ (Bee Hua-Goh, 2003: 1-13) เป็ นต้น สาหรับประเทศไทยนั้นก็น่าจะ
ได้รับประโยชน์จากการใช้ไอที บารอมิเตอร์ มาใช้สารวจ เพื่อจะได้ทราบถึงความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของคนไทย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสารวจสถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั รับเหมาก่ อสร้างในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่ อเปรี ย บเที ย บสถานภาพการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลกับ ผลการสารวจในต่างประเทศ
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ผศู ้ ึกษาได้กาหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
มีขอบเขตการศึกษาด้านเนื้ อหาโดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) โดยใช้วิธีการ
ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) จากเอกสารวิชาการ หนังสื อ บทความ รายงานการวิจยั
วิท ยานิ พ นธ์ วารสาร และเอกสารต่า งๆ ที่ เกี่ ยวกับ การส ารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
2. ขอบเขตด้านประชากร
มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะบริ ษทั รับเหมาก่อสร้ างในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
โดยใช้ขอ้ มูลรายชื่อของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างงานประเภทอาคารและงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับอาคารในเขตกรุ งเทพมหานครที่เป็ นสมาชิ กของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สาเหตุที่เลือกศึกษาเฉพาะบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างงานประเภทอาคารและงานระบบต่างๆ
ที่เกี่ ยวข้องกับอาคาร เนื่ องจากต้องการสารวจเฉพาะกลุ่มงานที่เกี่ ยวกับการก่อสร้างอาคารเท่านั้น
ไม่รวมถึ งงานก่ อสร้ างสาธารณู ปโภค-สาธารณู ปการ นอกจากนี้ ยงั ได้เลื อกศึกษาบริ ษทั รับเหมา
ก่อสร้างงานสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องจากสมาคมนี้
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ได้แบ่งประเภทของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างไว้อย่างชัดเจน ทาให้สามารถคัดเลือกข้อมูลมาใช้สะดวก
และตรงตามความต้องการ
ขั้นตอนการศึกษา
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จากเอกสาร หนังสื อ และบทความ
2. หาจานวนของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อใช้ในการสารวจ
3. สร้างแบบสอบถาม
4. ดาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
5. สรุ ปผลสารวจและปรับรู ปแบบให้เหมาะสม
6. เสนอแนวทางการพัฒนาต่อไป
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาความหมายและบทบาทความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ, การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศกับ งานก่ อ สร้ า ง, ข้อ ดี แ ละข้อ เสี ย ของการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศใน
อุตสาหกรรมก่อสร้ าง, ประเภทกิจกรรมที่นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง,
ที่ ม าไอที บารอมิ เ ตอร์ และการใช้ เ ครื่ องมื อ ไอที บารอมิ เ ตอร์ , ความส าคัญ ของการใช้ ไ อที
บารอมิเตอร์ ในงานก่อสร้าง
2. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีคดั เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยคัดเลือกเฉพาะกลุ่มบริ ษทั ที่ลงทะเบียนเป็ นสมาชิ ก ของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 310 บริ ษทั จากบริ ษทั สมาชิ กทั้งหมด 680 บริ ษทั เนื่ องจากการศึกษา
จากบริ ษทั ที่เป็ นสมาชิ กสมาคมก่อสร้างไทย จะได้ขอ้ มูลที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบข้อมูล
อีกครั้งได้
3. สร้างแบบสอบถาม โดยศึกษาก่อนว่ามีประเทศใดบ้างที่ทาการสารวจในเรื่ องนี้ จากนั้น
ศึก ษาบทความผลการส ารวจของประเทศนั้นๆ แล้ววิเคราะห์ แยกข้อค าถามของแต่ ล ะประเทศ
ออกมาเป็ นส่ วนๆ จากนั้นนาข้อคาถามมาเปรี ยบเทียบกันในแต่ละประเทศว่ามีขอ้ คาถามใดที่ถูกใช้
บ่อย จึงนาข้อคาถามนั้นมาปรับใช้กบั งานวิจยั นี้ โดยเลือกข้อคาถามที่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั รับเหมา
ก่อสร้างเท่านั้น
4. ทดสอบคุ ณภาพของแบบสอบถามโดยให้ส ถาปนิ ก ของบริ ษ ทั รั บเหมาก่ อสร้ า งช่ วย
ตรวจสอบข้อบกพร่ องของแบบสอบถาม จากนั้นนามาแก้ไขให้สมบูรณ์ แล้วนาไปเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง

5
5. การเก็บข้อมู ล จะดาเนิ นการเก็บข้อมูลโดยส่ ง แบบสอบถามด้วยตนเองและส่ งทาง
ไปรษณี ย ์ และรับแบบสอบถามตอบกลับคืนทางไปรษณี ยแ์ ละทางโทรสาร
6. นาข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและวิเคราะห์สรุ ปผล โดยใช้หลักสถิติพ้ืนฐานและการ
เปรี ยบเทียบ
นิยามศัพท์ทใี่ ช้ ในการศึกษา
ไอที บารอมิเตอร์ (IT Barometer) หมายถึง เกณฑ์การสารวจข้อมูลเชิงปริ มาณเกี่ยวกับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั ในธุ รกิจก่อสร้างของประเทศ เพื่อวัดระดับการใช้เทคโนโลยี
ของประเทศนั้นๆ ในมาตรฐานสากล
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทราบถึ งสถานภาพและระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานก่ อสร้ างของ
บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. สามารถเปรี ยบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เห็ นถึงความเหมือนและความ
แตกต่างกันระหว่างบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลกับบริ ษทั รับเหมา
ก่อสร้างของต่างประเทศ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในบทนี้จะนาเสนอแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็ น 3 เรื่ องใหญ่ๆ ได้แก่
เรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศทัว่ ไป เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานก่อสร้าง และความรู้เกี่ ยวกับไอที
บารอมิเตอร์
1. เทคโนโลยีสารสนเทศทัว่ ไป
1.1 นิยามเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT)
ค าว่า เทคโนโลยี หมายถึ ง การประยุก ต์เอาความรู้ ท างด้า นวิท ยาศาสตร์ ม าใช้ใ ห้เ กิ ด
ประโยชน์ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของสิ่ งต่างๆ
ส่ วน สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ มนุษย์ได้เรี ยนรู้สิ่งที่เป็ นประโยชน์ต่อการดารงชีวิต ทั้ง
การเรี ยนรู ้สภาพสังคมความเป็ นอยู่ กฎเกณฑ์และวิชาการทั้งที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม (สถาบัน
ส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2554: 1)
ส่ วนคาว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” มีผใู้ ห้คานิ ยามความหมายไว้หลากหลาย เช่น ณัฐณิ ชา
ใฝ่ ใจความรู้ และคณะ (2543: 1) ดวงพร เจียมอัมพร (2541: 15-17) ครรชิต มาลัยวงศ์ (2537: 77) ได้
ให้คานิ ยามคล้ายกันคือ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม
ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ ขอ้ มูลและสารสนเทศ รวมทั้งฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และ
การสื่ อสารโทรคมนาคม
นอกจากนี้ ลูคสั จูเนี ยร์ (Lucas, JR 1997: 7) และซอร์ โคซี ย ์ (Zorkoczy, 1984: 3) เน้น
ความหมายของคาว่าเทคโนโลยีสารสนเทศว่าเป็ นการนาไปใช้ประมวลผลในรู ปของอิเล็กทรอส์นิกส์
โดยมนุษย์เป็ นผูค้ วบคุม และนาผลที่ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
นอกจากนั้นมีผใู ้ ห้คานิ ยามคาว่าเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงการนาไปใช้งาน คือ ฤทัยชนนี
สิ ทธิชยั (2540: 8) กล่าวว่าเป็ นเรื่ องของความรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์ดา้ นเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนามาใช้
เกี่ยวกับการติดต่อสื่ อสาร การบริ หาร และการดาเนินงาน
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จากแนวคิดเบื้องต้น จึงสรุ ปได้วา่ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการ
ควบคุ มอุปกรณ์ ที่เกี่ ยวกับเทคโนโลยี ให้ดาเนิ นการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ประมวลผลข้อมูล รวมถึง
การสื่ อสาร เพื่อนาผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
1.2 บทบาทความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทที่สาคัญในทุกวงการ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกด้าน
ความเป็ นอยู่ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การแพทย์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเมือง ตลอดจน
การวิจยั และการพัฒนาต่างๆ ในภาพกว้างเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมด้านต่างๆ ของผูค้ นหลายประการดังต่อไปนี้ (ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ,
2554: 1) ประการแรก เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็ น
สั ง คมสารสนเทศ เกิ ด สภาพทางการท างานแบบทุ ก สถานที่ แ ละทุ ก เวลา ในด้า นเศรษฐกิ จ
เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแห่ งชาติไปเป็ นเศรษฐกิจโลก ที่ทาให้
ระบบเศรษฐกิ จของโลกผูกพันกับทุกประเทศ ความเชื่ อมโยงของเครื อข่ายสารสนเทศทาให้เกิ ด
สังคมโลกาภิวฒั น์ สาหรั บด้านธุ รกิ จ เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้องค์กรมีลกั ษณะผูกพัน มีการ
บังคับบัญชาแบบแนวราบมากขึ้น หน่วยธุรกิจมีขนาดเล็กลงและเชื่อมโยงกันกับหน่วยธุ รกิจอื่นเป็ น
เครื อ ข่ า ย การด าเนิ น ธุ ร กิ จ มี ก ารแข่ ง ขัน กัน ในด้า นความเร็ ว โดยอาศัย การใช้ร ะบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ และการสื่ อสารโทรคมนาคมเป็ นตัวสนับสนุน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่าย
และรวดเร็ ว
นอกจากนี้สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2554: 1) กล่ าวถึ งความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศแยกเป็ น
บทบาทสาคัญในด้านต่างๆ ว่าทาให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่ งอานวยความสะดวกสบายต่อการดาเนิ น
ชี วิตเป็ นอันมาก ปั จจุบนั เทคโนโลยี มีบทบาทต่อชี วิตความเป็ นอยู่และสังคม มีการเรี ยนรู้และใช้
สารสนเทศกันอย่างกว้างขวาง บทบาทสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุ ปได้ดงั นี้
1. การสร้ างเสริ มคุณภาพชี วิตที่ดีขึ้น สภาพความเป็ นอยูข่ องสังคมเมือง มีการพัฒนาใช้
ระบบสื่ อสารโทรคมนาคม เพื่อติดต่อสื่ อสารให้สะดวกขึ้น มีการประยุกต์มาใช้กบั เครื่ องอานวย
ความสะดวกภายในบ้าน เช่น ใช้ควบคุมเครื่ องปรับอากาศ ใช้ควบคุมระบบไฟฟ้ าภายในบ้าน เป็ นต้น
2. เสริมสร้ างความเท่าเทียมในสั งคมและการกระจายโอกาส ทาให้มีการกระจายโอกาสการ
เรี ยนรู้ มีการใช้ระบบการเรี ยนการสอนทางไกล การกระจายการเรี ยนรู้ ไปทัว่ ทุกหนแห่ ง แม้แต่ถิ่น
ทุรกันดาร นอกจากนี้ในปั จจุบนั มีความพยายามที่ใช้ระบบการรักษาพยาบาลผ่านเครื อข่ายสื่ อสาร
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3. สารสนเทศกับการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน การเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนมีการนา
คอมพิวเตอร์ และเครื่ องมือประกอบช่วยในการเรี ยนรู้ เช่น วีดิทศั น์ เครื่ องฉายภาพ คอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน คอมพิวเตอร์ ช่วยจัดการศึกษา จัดตารางสอน คานวณระดับคะแนน จัดชั้นเรี ยน ทารายงาน
เพื่ อให้ผูบ้ ริ หารได้ท ราบถึ งปั ญหาและการแก้ปัญหาในโรงเรี ยน ปั จจุ บนั มีก ารเรี ยนการสอน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรี ยนมากขึ้น
4. เทคโนโลยีสารสนเทศกับ สิ่ งแวดล้ อม การจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติ หลายอย่า ง
จาเป็ นต้องใช้สารสนเทศ เช่น การดูแลรักษาป่ า จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูล มีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม การ
ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ การจาลองรู ปแบบสภาวะสิ่ งแวดล้อมเพื่อปรับปรุ ง
แก้ไข การเก็บรวมรวมข้อมูลคุณภาพน้ าในแม่น้ าต่างๆ ตลอดจนการตรวจวัดมลภาวะ
5. เทคโนโลยีส ารสนเทศกับการป้องกันประเทศ กิ จการทางด้านการทหารมี การใช้
เทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ลว้ นแต่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และระบบควบคุม มีการใช้
ระบบป้ องกันภัย ระบบเฝ้ าระวังที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมการทางาน
6. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม การแข่งขัน
ทางด้านการผลิตสิ นค้าอุตสาหกรรมจาเป็ นต้องหาวิธีการเพื่อให้ได้ผลผลิตจานวนมาก ต้นทุนต่า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จึงเข้ามามีบทบาทอย่างมาก มีการใช้ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อการบริ หารและการ
จัดการ การดาเนินการและยังรวมไปถึงการให้บริ การกับลูกค้า เพื่อให้ซ้ื อสิ นค้าได้สะดวกขึ้น
จะเห็ นได้ว่าปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกนามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ มีบทบาท
ส าคั ญ ต่ อ การท างาน ตั้ งแต่ ก ารท างานระดั บ ส่ วนตั ว ไปจนถึ ง ระดั บ บริ ษั ท ภาครั ฐ บาล
ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการทางานในระดับประเทศ โดยจะประยุกต์ใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศให้
เหมาะสมกับการทางานนั้นๆ
2. เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานก่อสร้ าง
2.1 การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานก่อสร้ าง
การบริ หารงานก่ อสร้ า งเป็ นการท างานที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ กิ จกรรมต่ า งๆ ที่ เกิ ดขึ้ นใน
โครงการก่อสร้าง องค์ประกอบและรายละเอียดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนทาให้การบริ หารและการควบคุม
การทางานเป็ นสิ่ งที่มีความท้าทายสู ง ดังนั้นความถูกต้องและความรวดเร็ วในการปรับเปลี่ยนสิ่ งต่างๆ
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ให้ ท ันกับ สถานการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลาเป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ จึ ง มี ก ารคิ ด ค้นเพื่ อปรั บ ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน ซึ่ ง สิ่ ง ที่ เห็ นได้ชัดเจนที่ สุ ดคื อการนาเทคโนโลยีค อมพิ วเตอร์ มาใช้
สาหรั บประเทศไทยในปั จจุบนั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นับว่ามีบทบาทสาคัญในวงการวิศวกรรม
โยธา การใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการทางานเริ่ มตั้งแต่การออกแบบ การวิเคราะห์คานวณ จนไปถึงการ
ก่อสร้าง การบริ หาร และการควบคุมการทางาน ซึ่ งหากเปรี ยบเทียบกับการใช้วิเคราะห์คานวณแบบ
สมัยก่ อนแล้ว จะเห็ นได้ชดั ว่าคอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ ที่ช่วยให้การทางานมีความรวดเร็ ว ถูกต้อง
และแม่นยามากขึ้น (เกรี ยงศักดิ์ ภานุวฒั น์วนิชย์ และจักรี ติยะวงศ์สุวรรณ, 2544: 39-43)
ในการบริ หารงานก่ อสร้ าง การทางานต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความละเอียดถูกต้อง และ
ความรวดเร็ ว ในการจัด การงานต่ า งๆ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา ทั้ง ภาคการศึ ก ษาและ
ภาคเอกชนได้มี ก ารพัฒ นาโปรแกรมประยุก ต์ส าหรั บ งานก่ อ สร้ า งมากมาย ยิ่ ง ไปกว่ า นั้น การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในปั จจุบนั ยังมิได้จากัดอยูเ่ พียงแค่เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพียงอย่าง
เดียว ยังมีเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตที่ทาให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในการทางาน ซึ่ ง
นับได้วา่ เป็ นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะในการบริ หารงานก่อสร้างซึ่ งต้องอาศัยความสามารถและ
ความร่ วมมือจากบุคคลหลายฝ่ าย ในหลายๆ ครั้งไม่สามารถติดตามบุคคลเหล่านั้นให้มาร่ วมหารื อได้
อย่างพร้อมเพรี ยง (เกรี ยงศักดิ์ ภานุวฒั น์วนิชย์ และจักรี ติยะวงศ์สุวรรณ, 2544: 39-43)
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทยนั้นมีค่อนข้างน้อย
เนื่ อ งจากความรู ้ ด้า นการก่ อ สร้ า งมี ค วามซับ ซ้ อ นมาก เมื่ อ เที ย บกับ อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ อี ก ทั้ง
อุ ตสาหกรรมการก่ อสร้ างยัง มี ล ักษณะการท างานที่ ผนั แปรไปตามปั จจัย ต่า งๆ ของโครงการ อัน
เนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศ สถาปั ตยกรรมท้องถิ่น รสนิยมของผูอ้ ยูอ่ าศัย วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง
วิชาชีพ เช่น สถาปนิ ก วิศวกร บัญชี เป็ นต้น กฎหมาย มาตรฐานการออกแบบ มาตรฐานการก่อสร้าง
ความช านาญของช่ างและผูอ้ อกแบบ ซึ่ ง ทาให้ก ารก่ อสร้ างเป็ นงานเฉพาะตัว (Unique) ในแต่ ล ะ
โครงการ (ชาติชาย สุ ภคั วนิช, 2554: 1)
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการทางานงานก่อสร้าง จึงเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากช่วยลดต้นทุนในการประมาณราคา
ค่าก่อสร้าง และช่วยประหยัดเวลาในการออกแบบ เช่น การใช้โปรแกรมประเภท CAD (Computer
Aided Design) ในการจาลองการออกแบบอาคารบนคอมพิวเตอร์ ทาให้สถาปนิกสามารถมองเห็น
อาคารเสมือนจริ งบนคอมพิวเตอร์ ขณะออกแบบ ซึ่ งทุกวัตถุ (Object) บนระบบคอมพิวเตอร์ จะมี
ราคา สี คุณสมบัติวสั ดุ เหมือนจริ ง ทาให้ทราบราคาค่าก่อสร้างทั้งอาคารได้ทุกขณะ ลดการทางาน
ผิดพลาดลง สามารถใช้แบบจาลองไปให้วศิ วกรออกแบบโครงสร้าง ไฟฟ้ า ประปา ได้ทนั ที โดยไม่
ต้องสร้างแบบจาลองใหม่ให้เสี ยเวลา และลดการซ้ าซ้อนทั้งระบบ สะดวกในการนาเสนองาน และ
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การแก้ไขแบบอาคาร หากมีการแก้ไขขยายขนาดห้องจาก 4.00 เมตร เป็ น 4.50 เมตร ที่รูปใดรู ปหนึ่ง
จะทาให้รูปทั้งหมด ทั้งผังพื้น รู ปด้าน รู ปตัด รู ปขยาย จะปรับปรุ งแบบให้ใหม่ทนั ที ไม่ตอ้ งเสี ยเวลา
ในการแก้ไขแบบใหม่ (ชาติชาย สุ ภคั วนิช, 2554: 1)
“เทคโนโลยีสื่อผสม” เป็ นการประยุกต์นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานก่ อสร้ างได้
น่าสนใจอย่างหนึ่ ง เทคโนโลยีสื่อผสมเป็ นการรวบรวมเทคโนโลยีหลาย อย่างที่มีอยูแ่ ปลงสภาพให้
สามารถน าเสนองานผ่า นคอมพิ วเตอร์ เพื่ อการสื่ อสารระหว่า งผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ในโครงการ
ก่อสร้าง ให้ทุกฝ่ ายเกิดความเข้าใจร่ วมกันโดยมีองค์ประกอบสาคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่ ภาพ เสี ยง และการ
ตอบโต้ซ่ ึ งกันและกัน เทคโนโลยีสื่อผสมได้นามาประยุกต์ใช้งานหลากหลาย เช่ น การบันทึกข้อมูล
ขั้นตอนการทางานทั้งภาพและเสี ยง การสื่ อสารและการรายงานผลการดาเนินงาน รวมถึงการอธิ บาย
รายละเอียดต่างๆ ในงานก่อสร้างด้วยระบบ Electronics Mail ซึ่ งเป็ นการนาเสนอเทคโนโลยีร่วมกัน
ผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ (กานต์ สงวนแก้ว, 2552: 15)
นอกจากนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศยังถูกนามาในงานก่อสร้างด้านอื่นๆ เช่ น จากการสารวจ
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ 4 ประเทศ ได้แก่ กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย (Howard et al,
1998: 45-56) ประเทศแคนาดา (Hugues, Rivard, 2000: 37-56) ประเทศสิ งคโปร์ (Bee Hua-Goh,
2003: 1-13) และประเทศจอร์แดน (S.A-Mashaleh, Mohammad, 2007: 279-291) พบสิ่ งที่น่าสนใจคือ
การรับ-ส่ งข้อมูล และเอกสารต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ที่ได้รับความสนใจจากบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างเป็ นจานวนมาก เพื่ออานวยความสะดวกในการทางาน
ด้านเอกสารประเภทต่างๆ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานในบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง ผลการ
สารวจพบว่าทุกประเทศมีการนาไปใช้การคานวณชั้นสู ง/การคานวณ อย่างไรก็ตามเอกสารที่แต่ละ
พื้นที่ นิยมส่ ง ถึ ง กัน ก็มี ความแตกต่า งเช่ นกัน ประเทศในกลุ่ มสแกนดิ เนเวีย ไม่ นิย มส่ งเอกสารที่
เกี่ ย วข้องกับ ต้นทุ น เช่ น การท าบัญ ชี เอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ งบประมาณและเอกสารอธิ บ าย
แนวความคิ ด ในการออกแบบต่ า งๆ เช่ น เดี ย วกับ ประเทศแคนาดา แต่ ป ระเทศแคนาดามี ก ารส่ ง
เอกสารรายงานการประชุ มและเอกสารงานออกแบบด้วย ส่ วนประเทศสิ งคโปร์ ไม่มีการส่ งเอกสาร
งานก่อสร้าง งานโครงสร้าง งานออกแบบ รวมถึงงานหลักในภาคก่อสร้างทั้งหมด แต่นิยมส่ งเอกสาร
ด้านการอานวยการต่างๆ ทุ กประเภท ประเทศจอร์ แดนเป็ นประเทศที่มีการส่ งเอกสารถึ งกันผ่า น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์นอ้ ยที่สุดในกลุ่ม คือมีการส่ งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเท่านั้น
การน าเทคโนโลยี ส ารเทศเข้า มาใช้ใ นการท างานก่ อ สร้ า งของทั้ง 4 ประเทศมี ข้อ ดี ที่
เหมือนกัน นัน่ คือ ทาให้คุณภาพงานดีข้ ึน และทาให้เข้าถึงข้อมูลได้เร็ วและง่าย ส่ วนข้ออื่นๆ เช่ น
ทาให้การดาเนินงานในบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างมีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น ใช้เวลาดาเนินการน้อยลง ข้อมูล
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตอ้ งการได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้าน
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การสื่ อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกันได้อย่างรวดเร็ ว อย่างไรก็ตาม พบข้อเสี ยที่ท้ งั 4 ประเทศระบุ
ไว้ตรงกันคือ ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายสู งมากในการปรับรุ่ นอุปกรณ์และโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง นัน่ เพราะ
ทั้ง 4 ประเทศยังเป็ นเพียงผูใ้ ช้งานโปรแกรมต่างๆ เท่านั้น ยังไม่สามารถสร้างโปรแกรมใช้เองได้
ดัง นั้นเมื่ อผูผ้ ลิ ตโปรแกรมพัฒนาโปรแกรมขึ้ นแต่ ล ะครั้ ง กลุ่ ม ผูใ้ ช้โปรแกรมที่ ต้องการใช้ง าน
โปรแกรมรุ่ นใหม่ตอ้ งจ่ายเงินเพิ่มอยูเ่ รื่ อยไป
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ น่า สนใจและนามาใช้ในงานก่ อสร้ า งอี กอย่า งหนึ่ ง ก็คื อ “ระบบ
RFID” (Radio Frequency Identification) เป็ นระบบที่ระบุตวั ตนของมนุษย์ สัตว์ และวัตถุต่างๆ ด้วย
คลื่ นความถี่ วิท ยุ ได้ถูก พัฒนาตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2523 ในประเทศไทยมีก ารประยุกต์ใ ช้ระบบ RFID
ในหลายด้าน เริ่ มมีบทบาทสาคัญในภาคเศรษฐกิจทุกภาค ทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิ ชยกรรม เนื่องจากผูผ้ ลิตสิ นค้า ผูข้ าย ผูใ้ ห้บริ การขนส่ ง และหน่วยงานรัฐบาลได้ตระหนักถึงประโยชน์
ของอาร์ เอฟไอดีในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และลดต้นทุนการผลิตและการขนส่ ง อาทิ การประยุกต์ใช้
กับบัตรจอดรถ การประยุกต์ใช้กบั บัตรทางด่วน บัตรโดยสารรถไฟในด้านการขนส่ ง หนังสื อเดินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมการเข้าออกอาคารสถานที่ การรักษาความปลอดภัย อุตสาหกรรมรถยนต์
ระบบการขนส่ งและการกระจายสิ นค้า และการจัดการสัตว์ เป็ นต้น (ภิวฒั น์ ดีมารยาตร์ , 2552: 32)
ระบบ RFID ได้นามาประยุกต์ใช้ในงานก่ อสร้ าง เช่ น งานระบบท่อ จากผลการวิจยั ของ
ภิวฒั น์ ดี มารยาตร์ เรื่ อง “การศึกษาความเป็ นไปได้ในการใช้ RFID เพื่อระบุตาแหน่ งของท่องาน
ระบบใต้ดิน” (2552: 1-78) เพื่อศึกษาถึงความเป็ นไปได้ในการนาระบบ RFID มาประยุกต์ใช้ในการ
ระบุ ตาแหน่ ง ท่องานระบบใต้ดิน ผลการศึก ษาพบว่าสามารถนาระบบ RFID มาประยุก ต์ใ ช้ระบุ
ตาแหน่งของงานติดตั้งท่องานระบบใต้ดินได้ เพื่อลดความเสี ยหายกับท่อของงานระบบใต้ดิน ข้อดี
ของระบบนี้ คือ สามารถบ่งชี้ วตั ถุ หรื ออ่านข้อมูลได้โดยวัตถุน้ ันไม่ตอ้ งอยู่ในแนวระดับที่มองเห็ น
สามารถอ่านข้อมูลผ่านวัตถุ หรื อสิ่ งกีดขวางได้ (ยกเว้นโลหะหรื อของเหลวที่มีผลต่อการส่ งและรับ
คลื่นวิทยุ) สามารถอ่านข้อมูลของวัตถุท้ งั หมดที่อยูใ่ นรัศมีการอ่านได้ในครั้งเดียว เพิ่มความสะดวก
รวดเร็ ว และความถูกต้องของข้อมูลที่จดั เก็บ อย่างไรก็ตามมีขอ้ จากัดในการส่ งและรับคลื่นความถี่
วิทยุหรื อที่เรี ยกง่ายๆ ว่าระยะการอ่าน ถ้าการติดตั้งอุปกรณ์ลูกข่ายไม่ได้ในแนวดิ่งหรื อเอียงไปด้านใด
ด้านหนึ่ ง ทาให้องศาการส่ งและรับคลื่นความถี่วิทยุไม่ตรงกับเครื่ องอ่าน จะส่ งผลให้การส่ งและรับ
คลื่นความถี่ไม่สมบูรณ์ ผลที่ตามมาคืออ่านค่าได้ระยะที่ส้ นั ลง (ภิวฒั น์ ดีมารยาตร์ , 2552: 71)
“เว็บเซอร์ วิส” (Web Services) เป็ นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ได้ประยุกต์นามาใช้ในงานก่อสร้าง
เว็บเซอร์วสิ คือ แอพพลิเคชันหรื อโปรแกรม ซึ่ งทางานอย่างใดอย่างหนึ่ งในลักษณะให้บริ การ โดยจะ
ถูกเรี ยกใช้งานจากแอพพลิเคชัน หรื อโปรแกรมอื่นๆ ผ่านเว็บในรู ปแบบ RPC (Remote Procedure
Call) หรื อระบบสั่งงานทางไกล การให้บริ การของเว็บเซอร์ วิสจะมีเอกสารอธิ บายคุ ณสมบัติของ
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บริ การกากับไว้ ผูใ้ ช้สามารถเรี ยกใช้บริ การต่างๆ ของแอพพลิเคชันที่อยูบ่ นแพลตฟอร์ มใดๆ ก็ได้ บน
โพรโตคอล HTTP ส าหรั บ World Wide Web เป็ นช่ องทางที่ได้รับความนิ ย มทัว่ โลกในการ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างกัน (สมเกียรติ ดอนทองแดง, 2551: 17)
ในการศึกษาเกี่ ยวกับเว็บเซอร์ วิส มีผศู้ ึกษา เช่ น สมเกี ยรติ ดอนทองแดง (2551: 1-87) ได้
ศึกษาเรื่ อง “การพัฒนาระบบการควบคุ มการเข้า -ออกสถานที่ โดยใช้เว็บเซอร์ วิส ” เป็ นการศึกษา
ระบบการตรวจสอบบุคคลเข้า-ออกสถานที่โดยใช้เว็บเซอร์วสิ มีหลักการการทางานของระบบคือ ใน
การเข้า สถานที่ ผูต้ ิ ด ต่ อ ต้องท าการยืน ยัน ตัว ตน โดยการสแกนลายนิ้ ว มื อเปรี ย บเที ย บกับ ข้อ มู ล
ลายนิ้วมือในบัตรประจาตัวประชาชนของผูต้ ิดต่อ ในกรณี ลายนิ้วมือไม่ตรงกับระบบจะไม่อนุญาตให้
เข้า สถานที่ ไ ด้ แต่ ห ากลายนิ้ วมื อตรงกัน ระบบจะดาเนิ น การตามขั้นตอน แล้วจึ งอนุ ญ าตให้เข้า
สถานที่ได้ โดยก่อนการเข้าสถานที่ระบบจะทาการบันทึกรู ปหน้าผูต้ ิดต่อลงฐานข้อมูลด้วย นับเป็ น
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทสมาใช้ในการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของการเข้า -ออก
สถานที่ที่ตอ้ งการความปลอดภัยสู ง และช่วยลดความเสี่ ยงในการเกิดความเสี ยหายกับสถานที่
เทคโนโลยีสารสนเทศเริ่ มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในหลายๆ ประเทศ จึงเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจที่
จะศึ ก ษาว่า ในแต่ล ะประเทศมี ค วามพร้ อมในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศอย่างไร ในปั จจุบ นั มี
เครื่ องมือหนึ่ งชื่ อไอที บารอมิเตอร์ (IT Barometer) ได้ถูกใช้ เพื่อวัดระดับการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและสามารถนามาประยุกต์กบั งานก่อสร้างได้ รวมถึงสารวจความพร้อมขององค์กรหรื อ
บริ ษทั ที่จะต้องจัดหาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมาใช้ และความสามารถของพนักงานในการใช้อุปกรณ์
ทางเทคโนโลยีเหล่ า นี้ ล้วนก่ อให้เกิ ดประโยชน์ต่องานก่ อสร้ า งได้หรื อไม่ นอกจากนี้ ด้วยความ
หลากหลายจากการปรั บ ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในงานส่ ว นต่ า งๆ ของธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า งไอที
บารอมิเตอร์ยงั สามารถนาผลสารวจจากหลายกลุ่มมาเปรี ยบเทียบความเหมือนหรื อความแตกต่างกัน
ของวัตถุประสงค์ที่นาเทคโนโลยีไปใช้ได้
3. ไอที บารอมิเตอร์
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การใช้ทรัพยากรให้คุม้ ค่ามากที่สุด และเพื่อการติดต่อสื่ อสาร รวมถึงการรับส่ งข้อมูลที่มีความรวดเร็ ว
ถูกต้อง เชื่ อถื อได้ และครบถ้วน ได้รับความสนใจจากหลากหลายประเทศ ความสนใจนี้ ก่อให้เกิ ด
ความต้องการสารวจระดับการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง เพื่อวัดระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการนามาประยุกต์ใช้กบั งานก่อสร้างได้
อย่างไรบ้าง ขั้นตอนใดบ้างที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อดี-ข้อเสี ยจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ในส่ วนงานก่ อสร้ า งต่ า งๆ ความสนใจนี้ ก่ อให้เ กิ ดความต้องการส ารวจระดับ การใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศของบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศ โดยเริ่ มต้นจากประเทศ
สวีเดนได้คิดเครื่ องมือที่ใช้ในการสารวจในปี ค.ศ.1997 ชื่อว่าโครงการ “ไอที บารอมิเตอร์ ” เป้ าหมาย
ของโครงการ ไอที บารอมิเตอร์ คือ เพื่ อเป็ นการสร้างวิธีการและดาเนินการสารวจการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งของประเทศสวี เ ดน และประเทศใกล้เ คี ย ง ด้ว ยการส่ ง
แบบสอบถามกระจายไปยังบริ ษทั กลุ่มเป้ าหมาย โดยมีวตั ถุประสงค์คือ นาเสนอสถานภาพปั จจุบนั
ของการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศของบริ ษทั อุตสาหกรรมก่ อสร้ างในประเทศ และเพื่อแสดงผล
ส ารวจบางส่ ว นที่ เ ลื อ กน ามาเปรี ย บเที ย บระหว่ า งประเทศ การวิ เ คราะห์ ร ายละเอี ย ดของการ
เปรี ย บเที ย บระหว่า งประเทศเพื่ อนาเสนอในประเด็น ที่ น่ า สนใจ เป็ นประโยชน์ต่ อการประเมิ น
สถานการณ์ ปั จจุ บ นั เพื่ อใช้ป ระกอบการตัดสิ น ใจในการวางแผนพัฒนาศัก ยภาพการท างานใน
หน่วยงานระดับต่างๆ ต่อไป
ต่อมา ค.ศ. 1998 ได้มีการสารวจ ไอที บารอมิเตอร์ ที่ประเทศสวีเดนอีกครั้ง ด้วยวิธีการส่ ง
แบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ และในเวลาเดียวกันนั้นได้มีการดาเนินการสารวจ ไอที บารอมิเตอร์ ใน
ประเทศเดนมาร์ กและฟิ นแลนด์ดว้ ย โดยคาถามในแบบสอบถามที่ส่งออกไปจะใช้คาถามเดียวกันทั้ง
3 ประเทศ ยกเว้นรายละเอียด เพียงบางส่ วนที่ปรับรู ปแบบให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น
จากเหตุการณ์น้ นั จึงมีการนาผลการสารวจของทั้ง 3 ประเทศมาเปรี ยบเทียบกันแล้วนาเสนอเผยแพร่
ไว้ในบทความ 2 เรื่ อง ได้แก่ เรื่ อง “IT barometer – international comparisons of IT building”
(Howard et al, 1998: 1) และเรื่ อง “IT barometer survey, Denmark – the use of IT in building.
Technical University of Denmark.” (Howard, 1998: 1)
นอกจาก 3 ประเทศที่กล่าวมาแล้ว การสารวจ ไอที บารอมิเตอร์ นี้ ยงั ได้ถูกนาไปสารวจใน
หลายประเทศ เช่น ประเทศแคนาดา (ค.ศ. 1999) ประเทศจอร์ แดน (ค.ศ. 2007) และประเทศสิ งคโปร์
(ค.ศ. 2003) เป็ นต้น
3.1 ความหมายของ ไอที บารอมิเตอร์
ไอที บารอมิ เ ตอร์ คื อเครื่ องมื อส ารวจการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศของบริ ษ ทั รั บเหมา
ก่อสร้ าง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ผูค้ ิดค้นเครื่ องมือไอที บารอมิเตอร์ คือ Samuelson
(1998: 1) วิศวกรโยธา ประเทศสวีเดน ซึ่ งมีขอบเขตของข้อคาถาม 5 ส่ วนดังนี้ ข้อมูลทัว่ ไปของ
บริ ษทั รั บเหมาก่ อสร้ าง, ระบบปฏิ บตั ิ การคอมพิวเตอร์ และการใช้งานซอฟต์แวร์ , ข้อมูลและการ
ติดต่อสื่ อสาร, ประโยชน์และข้อจากัดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวทางการพัฒนาการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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3.2 วิธีการนาไอที บารอมิเตอร์ ไปใช้ งาน
1. ควรทาการสารวจซ้ า ด้วยแบบสอบถามเดิม ในปี ถัดไปและเปรี ยบเทียบผลสารวจทั้ง 2 ครั้ง
2. ควรเปรี ยบเทียบผลการสารวจระหว่างประเทศที่มีการสารวจด้วยแบบสอบถามเดียวกัน
3. การสารวจให้ครอบคลุมบริ ษทั ทุกประเภทในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง (Samuelson, 1998: 1)
การสารวจด้วย IT Barometer สามารถแบ่งการสารวจได้เป็ น 3 ระดับใหญ่ๆ ได้แก่ ระดับแรก
คือ การเปรี ยบเที ยบผลสารวจระหว่างประเทศ เป็ นการนาผลที่ได้จากการสารวจในภาพรวมของ
ประเทศมาเปรี ยบเทียบกับผลสารวจในเรื่ องเดียวกันของประเทศอื่นๆ ที่ได้ทาการสารวจไว้แล้วใน
ช่วงเวลา 2 ปี ก่อนหน้า หรื อมากกว่านั้น การเปรี ยบเทียบลักษณะนี้ จะถูกเลือกใช้เพื่อการเปรี ยบเทียบ
ให้เห็ นความเหมือนหรื อความต่างของค่านิ ยมร่ วมในแต่ละพื้นที่สารวจที่ต่างกันออกไป เช่ น การ
เลื อ กใช้ ร ะบบปฏิ บ ัติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ แ ละประเภทเอกสารที่ นิ ย มแลกเปลี่ ย นกัน ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น การเทียบสัดส่ วนการใช้ในเรื่ องเดียวกันก็ใช้การเปรี ยบเทียบระหว่างประเทศ
ในการวิเคราะห์เชิ งปริ มาณการใช้ว่ามากหรื อน้อยกว่ากัน แต่ในกรณี น้ ี เนื่องจากช่วงเวลาที่สารวจมี
ความต่างกันและเทคโนโลยีต่างๆ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว จึงไม่สามารถนาผลการ เปรี ยบเทียบมา
ใช้อา้ งอิงได้
ระดับที่ 2 คือ การเปรี ยบเทียบในระดับกลุ่มบริ ษทั ที่ทาการเปรี ยบเทียบปริ มาณอุปกรณ์ดา้ น
เทคโนโลยี รวมถึ งโปรแกรมและระบบต่างๆ ที่มีการใช้งานอยู่ในบริ ษทั แต่ละกลุ่ มซึ่ งถูกจัดแบ่ง
ออกเป็ นประเภทต่างๆ ในการสารวจครั้งเดียวกัน เช่น การสารวจกลุ่มประเทศแถบอเมริ กาเหนือ
(Howard et al, 1998: 45-56) แบ่งบริ ษทั เป็ น 5 ประเภท ได้แก่ สถาปนิก,วิศวกร,ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง,
ผูจ้ ดั การงานก่อสร้าง และอื่นๆ ส่ วนการสารวจประเทศสิ งคโปร์ (Bee Hua-Goh, 2003: 1-13) แบ่ง
บริ ษ ัท เป็ น 6 ประเภท ได้แ ก่ บริ ษ ัท สถาปนิ ก ,บริ ษ ัท วิศ วกร, งานส ารวจปริ ม าณ, งานพัฒ นา
ทรั พ ยากร, บริ ษ ัท งานโครงสร้ า ง, และบริ ษ ัทผูผ้ ลิ ต /ผลิ ต ภัณฑ์ / วัส ดุ ส่ ว นการส ารวจประเทศ
จอร์ แ ดน (S.A-Mashaleh, Mohammad, 2007: 279-291)แบ่ ง บริ ษ ัท เป็ น 4 ประเภท ได้แ ก่
ผูร้ ับเหมาก่อสร้างทัว่ ไป, บริ ษทั ออกแบบ/ก่อสร้าง, บริ ษทั ที่ปรึ กษา/ออกแบบ/ก่อสร้าง, และบริ ษทั
ที่ปรึ กษา ซึ่ งผลการเปรี ยบเทียบลักษณะนี้สามารถใช้ในการอ้างอิงได้ เนื่องจากเป็ นการเปรี ยบเทียบ
จากผลสารวจครั้งเดียวกันหรื อในเวลาเดียวกัน
การเปรี ยบเที ย บระดับ สุ ดท้ายเป็ นการเปรี ย บเที ยบผลต่ างๆ ในเรื่ องเดี ย วกัน จากบริ ษ ทั
ประเภทเดียวกัน แต่มีขนาดบริ ษทั ที่ต่างกันตามเกณฑ์การแบ่งกลุ่มขนาดบริ ษทั ของการสารวจแต่ละ
ประเทศ โดยใช้จานวนพนักงานของบริ ษทั เป็ นตัวชี้ วดั ขนาดของบริ ษทั โดยนับจานวนพนักงาน
ทั้งหมดของแต่ละบริ ษทั แล้วนามาแบ่งกลุ่ ม เช่ น การสารวจไอที บารอมิเตอร์ ของประเทศแถบ
อเมริ กาเหนือ (1998) ได้แบ่งกลุ่มขนาดของบริ ษทั ออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ บริ ษทั ที่มีพนักงานไม่เกิน
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9 คน, บริ ษทั ที่ มีพนักงานตั้งแต่ 10-49 คน, บริ ษทั ที่มีพนักงานตั้งแต่ 50-199 คน, และบริ ษทั ที่มี
พนักงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป เป็ นต้น โดยการเปรี ยบเทียบลักษณะนี้ ตอ้ งการวิเคราะห์วา่ ขนาดของ
บริ ษทั นั้นมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการทางานเรื่ องต่างๆ ของบริ ษทั ตนหรื อไม่
จะเห็ นได้ว่าในการรายงานผลการสารวจของแต่ละประเทศได้เลื อกใช้การเปรี ยบเทีย บ
ระดับต่างๆ ใน แต่ละประเด็นให้สอดคล้องกับตัวแปรที่ได้ผลจากการตอบแบบสอบถาม นามาใช้
เป็ นฐานข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ผลตามวัตถุประสงค์การวิจยั ที่แตกต่างกันต่อไป
3.3 การเลือกผู้ตอบแบบสอบถาม
การเลือกตัวแทนผูต้ อบแบบสอบถาม จาเป็ นต้องพิจารณาคือเกณฑ์จาแนกกลุ่มข้อมูลที่มี 2
เกณฑ์ได้แก่ อิงเกณฑ์การแยกข้อมูลตามประเภทบริ ษทั หรื ออิงเกณฑ์การแยกข้อมูลตามสถานที่
ทางาน ส่ วนการสารวจ ไอที บารอมิ เตอร์ เลื อกอิงเกณฑ์ก ารแยกข้อมูล ตามสถานที่ท างานด้วย
เหตุผล 2 ประการดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั ที่ทาการจดทะเบียนเพื่อรับทางานก่อสร้าง 1 ประเภท แต่แท้จริ งแล้วอาจรับทางาน
ก่ อสร้ า งได้ม ากกว่า1ประเภท หากอิ งเกณฑ์ก ารแยกข้อมูล ตามประเภทบริ ษ ทั อาจได้รับข้อมูล
ซ้ าซ้อน
2. การกาหนดให้ใช้แบบสอบถาม 1 ฉบับ สาหรับบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง 1 แห่ ง กรณี บริ ษทั
ขนาดใหญ่ จะได้รับผลสารวจที่ไม่สมส่ วนในบางข้อคาถาม เนื่องจากบางคาถามมีการให้น้ าหนัก
เกี่ ยวกับจานวนพนักงาน จึงควรเลือกบริ ษทั /สถานที่ทางาน ที่สามารถเก็บข้อมูลในรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ และได้รับข้อมูลที่เป็ นความจริ ง
ดังนั้นการแยกข้อมูลที่เหมาะสมกับการสารวจแบบ ไอที บารอมิเตอร์ คือ แบ่งเป็ น 5 ธุ รกิ จ
ในอุตสาหกรรมก่อสร้ าง และขนาดบริ ษทั /สถานที่ทางาน 4 กลุ่ม (5 Categories and 4 sizes of
workplaces) ได้แก่
ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมก่ อสร้ าง
สถาปนิก
วิศวกร
ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
ผูจ้ ดั การทรัพย์สิน
ผูผ้ ลิต/ผูจ้ าหน่าย

ขนาดบริษัท/สถานทีท่ างาน
บริ ษทั มีพนักงาน 1-9 คน
บริ ษทั มีพนักงาน 10-49 คน
บริ ษทั มีพนักงาน 50-199 คน
บริ ษทั มีพนักงาน 200 คน หรื อมากกว่า
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3.4 วิธีการสารวจโดยใช้ ไอที บารอมิเตอร์ ในการสารวจของต่ างประเทศ
วิธีการสารวจโดยใช้ไอที บารอมิเตอร์ ของทุกประเทศที่ทาการสารวจ ได้แก่ กลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวีย (Howard et al, 1998: 45-56) ประเทศแคนาดา (Hugues, Rivard, 2000: 37-56)
ประเทศสิ งคโปร์ (Bee Hua-Goh, 2003: 1-13) และประเทศจอร์ แดน (S.A-Mashaleh, Mohammad,
2007: 279-291) จะใช้วิธีการสารวจเหมือนกัน คือ ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล เริ่ มจากการ
สร้ า งแบบสอบถาม โดยจัด แบ่ ง กลุ่ ม ข้อค าถามออกเป็ นส่ วนหลัก ๆ ที่ ต้องการส ารวจ ได้แ ก่
ส่ วนข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนข้อมูลการเลือกใช้ระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมใน
กระบวนการท างานต่ างๆ ของบริ ษ ทั แต่ ละประเภทที่ ประกอบอยู่ในอุตสาหกรรมก่ อสร้ างของ
ประเทศที่ ท าการส ารวจ ส่ ว นต่ อ มาเป็ นส่ ว นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารการแลกเปลี่ ย นเอกสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั กลุ่มตัวอย่างแต่ละพื้นที่สารวจและการใช้งานระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
ของบริ ษ ทั กลุ่ ม ตัวอย่าง และส่ วนที่ ส อบถามผูบ้ ริ หารของแต่ล ะบริ ษ ทั ถึ งผลการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในงานก่อสร้างในอดีตและทิศทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงาน
ก่อสร้างในอนาคตอันใกล้ รวมถึงแผนการลงทุนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั
จากนั้นนาแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองสารวจกับกลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นอาสาสมัครฯ โดยการให้
ตอบแบบสอบถามหรื อใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล เพื่อทาการปรับปรุ งรายละเอียดในแต่ละ
ข้อคาถามให้เข้า ใจง่ า ยขึ้ น มี ความชัดเจนของประเด็นที่ตอ้ งการถาม และเป็ นรู ปแบบที่ผูต้ อบมี
ความคุน้ เคย แล้วจึงส่ งแบบสอบถามทางไปรษณี ยไ์ ปยังบริ ษทั กลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งเป็ นกลุ่มบริ ษทั ที่ทา
ธุ รกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้างของแต่ละประเทศ และรอการตอบแบบสารวจที่ถูกส่ งกลับมาด้วยวิธี
ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในแบบสอบถามของแต่ละประเทศ
เมื่ อรวบรวมแบบสอบถามทั้ง หมดที่ส่ ง กลับ มาจนสิ้ นสุ ดระยะเวลาที่ กาหนด จึ ง ท าการ
สรุ ป ผลการตอบแบบสอบถามโดยจัดแยกเป็ นหมวดหมู่ใช้เป็ นฐานข้อมูล ส าหรั บนามาแยก
วิเคราะห์ในแต่ละประเด็นที่ตอ้ งการตามวัตถุประสงค์การวิจยั ในแต่ละประเทศ เพื่อจัดทารายงาน
อภิปรายผลจากการวิเคราะห์สรุ ปผล และข้อแนะนาในการสารวจครั้งต่อไป
อย่างไรก็ตามพบว่า แต่ละประเทศมีวตั ถุประสงค์การวิจยั ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการสารวจจึงแตกต่างกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั คือ ประเทศสิ งคโปร์ มีวตั ถุประสงค์ใน
การสารวจเพื่อต้องการเป็ นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเอเชีย การวิเคราะห์ขอ้ มูลจึงนา
ผลที่ได้จากการสารวจไปเปรี ยบเทียบกับผลการสารวจ ไอที บารอมิเตอร์ ของประเทศอื่นๆ ได้แก่
เดนมาร์ ค สวีเดน และฟิ นแลนด์ หรื อกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย การนาผลสารวจไปเปรี ยบเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ ก็เพื่อต้องการวัดระดับการใช้เทคโนโลยีของประเทศตนว่าอยูใ่ นระดับไหนเมื่อเทียบ
กับประเทศอื่น และมีศกั ยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเท่าเทียมกับประเทศอื่นหรื อไม่
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ส่ ว นประเทศจอร์ แ ดนนั้น มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ส ารวจการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศใน
อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งภายในประเทศ ดัง นั้น ข้อ ค าถามจึ ง เป็ นการส ารวจการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในประเทศของตนเองเป็ นส่ วนใหญ่ ไม่มีเปรี ยบเทียบกับผลสารวจกับต่างประเทศ ใน
ขั้นตอนของการวิเคราะห์ ก็เป็ นเพีย งการวัดระดับการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในประเทศของ
ตนเองว่ามีมากน้อยเพียงใด ทาให้ทราบแนวโน้มหรื อทิศทางว่าควรพัฒนาไปในทางใด หรื อคุม้ ค่า
ต่อการลงทุนพัฒนาต่อหรื อไม่
3.5 ผลการศึกษาการใช้ IT Barometer ในประเทศต่ างๆ
จากการตอบแบบสอบถามในการเริ่ ม ส ารวจเป็ นครั้ งแรกของทุ ก ประเทศ ได้แ ก่ กลุ่ ม
ประเทศสแกนดิเนเวีย (Howard et al, 1998: 45-56) ประเทศแคนาดา (Hugues, Rivard, 2000: 3756) ประเทศสิ งคโปร์ (Bee Hua-Goh, 2003: 1-13) และประเทศจอร์ แดน (S.A-Mashaleh,
Mohammad, 2007: 279-291) แสดงให้เห็นความตื่นตัวและความสนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และปฏิ กิ ริยาตอบสนองด้านการมีส่วนร่ วมเบื้องต้นของบริ ษทั กลุ่ มตัวอย่างในทุ กประเทศ โดย
ประเทศที่มีการตื่นตัวในการตอบแบบสอบถามมากเป็ นอันดับที่ 1 คือ ประเทศสวีเดน คิดเป็ น 16 %
ส่ วนประเทศอื่นๆ ได้แก่ ประเทศจอร์ แดน เดนมาร์ ก แคนาดา ซาอุดิอาระเบีย สิ งคโปร์ นิวซี แลนด์
มีเปอร์ เซ็นต์ของผูต้ อบอยูใ่ นช่วง 7% – 10%
ผลสารวจที่ได้ของทั้ง 4 ประเทศโดยรวมจะได้ผลที่ใกล้เคียงกัน สิ่ งที่น่าสนใจคือทุกประเทศ
มีการเลือกใช้ระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows ในงานก่อสร้างมากที่สุด ระบบนี้เป็ นระบบที่ใช้
มานานแม้เวลาจะผ่านเป็ น 10 ปี ก็ตาม เห็นได้จากผลสารวจของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย (1998)
ซึ่ งได้รับ ความนิ ย มเป็ นอันดับ หนึ่ ง ในหลายปี ต่อมาผลการสารวจของประเทศจอร์ แดน (2007)
ระบบนี้ ก็ย งั คงได้รับความนิ ยม เนื่ องจากเป็ นระบบปฏิ บ ตั ิการที่ ใช้งานง่ าย ขั้นตอนการทางานไม่
ซับซ้อน รวมทั้งมีโปรแกรมที่สามารถใช้ร่วมกับระบบปฏิบตั ิการนี้ได้
นอกจากนี้ยงั พบว่าโปรแกรมที่ทุกประเทศใช้ช่วยในการเขียนแบบในงานก่อสร้างมากที่สุด
คือ AutoCAD ผลการสารวจนับสิ บปี อย่างผลสารวจของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย (1998) และแคนาดา
(2000) ก็นิยมใช้โปรแกรมนี้ในงานเขียนแบบ โปรแกรม AutoCAD จึงยังคงเป็ นโปรแกรมที่ได้รับ
ความนิยมในทุกประเทศที่ทาการสารวจ นอกจากนี้ยงั ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในงานก่อสร้าง เช่น ช่วยพัฒนาการสื่ อสารให้ดีข้ ึน ช่วยพัฒนาคุณภาพของงาน ช่วยให้
งานเสร็ จไวขึ้นและใช้เวลาน้อยลง เป็ นต้น
จะเห็นได้วา่ ไอที บารอมิเตอร์ นามาใช้เป็ นเครื่ องมือสารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริ ษ ัท รั บ เหมาก่ อ สร้ า งได้จริ ง สามารถนาข้อมู ล ที่ ไ ด้จากการส ารวจมาวิเคราะห์ เพื่อ ตอบ
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วัตถุ ประสงค์ของประเทศนั้นๆ แล้วนาผลสารวจที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาหรื อวางแนวทางการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อไปในอนาคตได้
4. สรุ ป
ในบทนี้ได้กล่าวถึ งความน่าสนใจในคุณสมบัติที่หลากหลายของเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้กบั ทุกสาขาอาชีพ ทั้งธุ รกิ จขนาดเล็กๆและธุ รกิจขนาดใหญ่ รวมถึง
องค์ก รต่ า งๆ ทั้ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนได้ใ ห้ค วามสนใจน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ใ น
กระบวนการทางานและการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าทางธุ รกิจ นอกจากนี้ ยงั แสดงให้เห็นภาพรวม
ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานก่อสร้าง ทั้งการนามาช่วยในกระบวนการทางาน
และข้อดีขอ้ เสี ยของการนามาใช้ รวมถึงการนาเครื่ องมือไอที บารอมิเตอร์ มาใช้ในการสารวจการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างของต่างประเทศ
ในบทต่อไปจะอธิ บายถึงวิธีการดาเนินการวิจยั ซึ่ งได้แยกเป็ น 2 ส่ วนหลัก คือ วิธีการศึกษา
และการพัฒนาแบบสอบถาม

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
ในบทที่ 3 จะเป็ นการอธิ บายถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษา โดยจะแบ่งออกเป็ น 2 หัวข้อ
หลัก คือ 1) วิธีการศึกษาและ 2) การพัฒนาแบบสอบถาม ดังนี้
1. วิธีการศึกษา
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) ซึ่ งแบ่งเป็ นการศึกษาวิจยั
ออกเป็ นขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Literature Review)
การศึ ก ษาข้อมู ล จากเอกสารเป็ นการศึ ก ษารวบรวมข้อมูล จากเอกสารวิชาการ หนังสื อ
บทความ รายงานการวิจยั วิทยานิ พนธ์ วารสาร และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับความหมายและ
บทบาทความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงาน
ก่อสร้าง, ข้อดีและข้อเสี ยของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมก่อสร้าง, ที่มาของไอที
บารอมิเตอร์ และการใช้เครื่ องมือไอที บารอมิเตอร์ , ความสาคัญของการใช้ไอที บารอมิเตอร์ ใน
งานก่อสร้าง หลังจากนั้นทบทวนและสรุ ปสิ่ งที่ได้จากการศึกษาทั้งแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษา
ที่ ไ ด้ เพื่ อ ใช้ เ ป็ นแนวทางการศึ ก ษาในครั้ งนี้

โดยเน้น ศึ ก ษาที่ ม าและความหมายของไอที

บารอมิเตอร์ วิธีการสารวจโดยใช้ ไอที บารอมิเตอร์ เป็ นเครื่ องมือ และผลการสารวจของประเทศ
ต่างๆ
1.2 การหาจานวนกลุ่มตัวอย่าง
การหาจานวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ในการตอบแบบสอบถาม กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากบริ ษทั ที่เป็ นสมาชิกของสมาคม
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อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ปี พ.ศ. 2551 สาเหตุที่เลือกบริ ษทั ที่เป็ นสมาชิกของ
สมาคมฯ นี้ เพราะจะได้ขอ้ มูลที่น่าเชื่อถือ บริ ษทั มีอยูจ่ ริ ง และสามารถตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งได้
ทั้งนี้สมาคมฯ ได้แบ่งประเภทงานก่อสร้างออกเป็ น 9 ประเภท โดยการศึกษานี้ มุ่งการศึกษา
ไปที่บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างประเภทอาคารและงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร ได้แก่ อาคารที่
อยู่อาศัย อาคารสู ง อาคารโรงงานอุตสาหกรรม มีรายชื่ อบริ ษทั รวมทุกประเภททั้งสิ้ น 680 บริ ษทั
เป็ นกลุ่มบริ ษทั รั บเหมาก่ อสร้ างที่เป็ นสมาชิ กของสมาคมอุตสาหกรรมก่ อสร้างไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์จานวน 310 บริ ษทั ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในงานวิจยั นี้ เพื่อเป็ นการยืนยันการมี
ตัวตนของบริ ษทั ทั้ง 310 แห่ง และได้ทาการสุ่ มตรวจโดยการโทรศัพท์เพื่อยืนยันเลขที่ต้ งั ของบริ ษทั
อีกขั้นตอนหนึ่ง
1.3 สร้างแบบสอบถามเพื่อใช้วดั ปริ มาณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ
การสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้วดั ปริ มาณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ หลังจาก
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ แล้ว ได้ดาเนิ นการสร้างแบบสอบถาม โดยการศึกษานี้ เลือกใช้ ไอที
บารอมิเตอร์ (IT Barometer) เป็ นเครื่ องมือในการสารวจโดยทาการประยุกต์แบบสอบถามจาก
ต่างประเทศ โดยศึกษารู ปแบบข้อคาถามซึ่ งนามาจากการศึกษาจากประเทศอื่นๆ มาปรับให้เข้ากับ
วัตถุ ประสงค์ของงานวิจยั ในครั้งนี้ หลักและวิธีในการเลือกคาถามคือ เป็ นคาถามที่ประเทศส่ วน
ใหญ่ เลื อกใช้ถ ามในการสารวจ เพราะจะสามารถนาไปเปรี ย บเที ย บได้ใ นอนาคต หลังจากนั้น
พิจารณาว่าคาถามนั้นเป็ นคาถามที่ใช้สารวจบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง และเป็ นคาถามที่เหมาะสมกับ
สภาพการก่อสร้างของประเทศไทย รวมทั้งเลือกคาถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั ครั้งนี้
1.4. ทดสอบแบบสอบถาม
ในการวิจยั นี้ ได้มีทดสอบแบบสอบถามเพื่อให้ได้คาถามที่มีคุณภาพ โดยแบ่งการทดสอบ
แบบสอบถามออกเป็ น 2 ส่ วนคือ
1.4.1 การทดสอบในด้านเนื้อหา (Content Validity)
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การทดสอบในด้า นเนื้ อหาโดยนาแบบสอบถามที่ ผูศ้ ึ ก ษาสร้ า งขึ้ นไปร่ วมพิ จารณากับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญโดยตรวจสอบความถูกต้องในเรื่ องความครอบคลุมในด้านเนื้ อหาตลอดจนการใช้ภาษา
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด พร้อมทั้งปรับปรุ งและแก้ไข เพื่อให้ครอบคลุ มและ
ชัดเจนยิง่ ขึ้น
1.4.2 ทดสอบกับกลุ่มทดสอบ (Pilot Study)
การทดสอบกับกลุ่มทดสอบ โดยทาการทดสอบความเหมาะสมของแบบสอบถาม โดยให้
สถาปนิกของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างจานวน 10 คนได้ทดลองทาข้อสอบ ก่อนที่จะนาแบบสอบถาม
ไปใช้งานจริ ง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามให้สถาปนิ ก ของบริ ษ ทั รับ เหมา
ก่อสร้างทดลองทา และรับฟั งข้อแนะนาเกี่ยวกับแบบสอบถาม ปั ญหาที่พบส่ วนใหญ่คือ ข้อคาถาม
ยังไม่ชัดเจน อ่านไม่เข้าใจ ดังนั้นจึงได้ปรับปรุ งแบบสอบถาม โดยการปรับปรุ งภาษาที่ใช้ และ
ยกเลิกคาถามที่ให้ผตู ้ อบกรอกคาตอบเอง แต่ใช้วิธีให้เลือกจากตัวเลือกที่กาหนดให้ เพราะต้องการ
คาตอบที่ชดั เจนและตรงประเด็น นอกจากนี้ ยงั ปรับปรุ งคาถามบางข้อคือ ให้ยกเลิกคาถามเรื่ องชื่ อ
และที่ต้ งั ของบริ ษทั ออกไป เมื่อนาแบบสอบถามไปปรับปรุ งแล้ว จึงนาไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจริ งกับกลุ่มประชากรเป้ าหมาย
1.5. ดาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การดาเนิ นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยนาแบบสอบถามส่ งไปยังบริ ษทั รับเหมา
ก่อสร้างตามรายชื่อที่ได้คดั เลือกเอาไว้ ซึ่งเป็ นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จานวนทั้งสิ้ น 310 บริ ษทั ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เจ้าของบริ ษทั ผูบ้ ริ หารบริ ษทั
หัวหน้าแผนกก่อสร้าง พนักงานแผนกงานก่อสร้าง พนักงานฝ่ ายบุคคล และฝ่ ายพัสดุ ซึ่ งคาตอบที่
ได้จะถือเป็ นตัวแทนของบริ ษทั
การนาส่ งแบบสอบถามมี 2 วิธี คือ วิธีนาส่ งด้วยตนเอง และส่ งทางไปรษณี ย ์ วิธีการส่ งจะ
ยึดหลัก คื อ วิธี นาส่ ง ด้วยตนเองจะส่ ง แบบสอบถามในเขตพื้น ที่ ที่ มี จานวนสมาชิ ก ของสมาคม
อุ ตสาหกรรมก่ อสร้ า งไทยในพระบรมราชู ป ถัม ภ์หนาแน่ น มากที่ สุ ด ได้แก่ เขตลาดพร้ า ว เขต
รามคาแหง และเขตบึงกุ่ม ซึ่ งมีท้ งั หมด 60 บริ ษทั การส่ งแบบสอบถามจะส่ งผ่านฝ่ ายแผนกต้อนรับ
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แล้ ว ให้ ภ ายในบริ ษัท ด าเนิ น การต่ อ ไป ส่ ว นบริ ษัท ที่ เ หลื อ จ านวน 250 บริ ษัท จะใช้ วิ ธี ส่ ง
แบบสอบถามทางไปรษณี ย ์
การรวบรวมแบบสอบถามใช้ระยะเวลา 1 เดื อน หลังจากผ่านไป 1 เดื อน ได้รับการตอบ
กลับเป็ นจานวน 35 ฉบับ ผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีโทรศัพท์ในการติดตามเพื่อให้ได้รับแบบสอบถามที่เหลือ
ตอบกลับมารวมจานวนที่ได้ตอบกลับมาทั้งสิ้ น 39 บริ ษทั จากที่ส่งแบบสอบถามไปทั้งหมด 310
บริ ษทั อย่างไรก็ตามมีบางข้อคาถามที่ตอบไม่สมบูรณ์ ในการวิเคราะห์จึงเลือกเฉพาะแบบสอบถาม
ที่ตอบสมบูรณ์เท่านั้น จากนั้นผูศ้ ึกษานาข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและวิเคราะห์สรุ ปผลต่อไป
1.6 ประมวลผลข้อมูลแบบสอบถาม
ขั้น ตอนนี้ เป็ นการน าแบบสอบถามที่ ส มบู ร ณ์ ม าประมวลผลข้อ มู ล โดยใช้โ ปรแกรม
Microsoft Office Excel ค่าสถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้ง 5 ส่ วน คือ การแจกแจงความถี่
(Frequency distribution) ร้อยละ (Percentage) การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง (Central tendency)
โดยหาค่าฐานนิยม (Mode)
โดยในการพิจารณาแต่ละข้อคาถาม หากพบความไม่สมบูรณ์ของคาตอบ ผูศ้ ึกษาได้ทาการ
ตัดทิ้งคาตอบที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจานวนบริ ษทั (N) ที่ตอบแบบสอบถามสมบูรณ์ ในแต่ละข้อจึง
อาจจะไม่เท่ากัน โดยในส่ วนของคาถามที่ให้ผตู้ อบเรี ยงลาดับความสาคัญตามตัวเลือกที่ให้น้ นั จะมี
วิธีการประมวลผลอยูส่ องแบบ กล่าวคือ 1) การให้ความสาคัญกับค่าความถี่ (Frequency) ของลาดับ
ที่ให้ ซึ่ งคาตอบที่ ผูต้ อบแบบสอบถามเลื อกเป็ นอันดับ 1 ซ้ า กันมากที่สุ ด จะได้ถื อว่าสาคัญเป็ น
อันดับที่ 1 คาตอบที่ถูกเลือกเป็ นอันดับ 2 ซ้ ากันมากที่สุด จะเป็ นอันดับ 2 และคาตอบที่ถูกเลื อก
อันดับ 3 ซ้ ากันมากที่สุด จะเป็ นอันดับ 3
วิธี ที่ ส อง เป็ นการให้ค่ า น้ า หนัก ที่ ต่า งกันของค าตอบ โดยจะท าการแปลงค่ า ล าดับ เป็ น
คะแนนเพื่ อใช้ใ นการค านวณหาว่า ปั จ จัย ใดที่ เลื อ กได้รับ การเลื อ กมากที่ สุ ด โดยมี วิธี ก ารดัง นี้
คาตอบที่ถูกเลือกเป็ นอันดับที่ 1 จะให้น้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน อันดับที่ 2 จะให้น้ าหนักเท่ากับ 2
คะแนน ส่ วนอันดับที่ 3 จะให้น้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน หลังจากนั้นจึงรวมคะแนนเพื่อดูวา่ ปั จจัยใด
ได้ค่าน้ าหนักมากที่สุด ก็จะถือว่าสาคัญที่สุด ส่ วนค่าน้ าหนักรองลงไปก็มีความสาคัญลดหลัน่ กันไป

23
1.7 สรุ ปผล และวิเคราะห์ผลตามวัตถุประสงค์การศึกษา
สรุ ปผล และวิเคราะห์ผลตามวัตถุประสงค์การศึกษา แล้วนาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ มา
ทดสอบสมมติฐาน พร้ อมทั้งเสนอแนะแนวทางการวิจยั ครั้งต่อไป สาหรับผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้
ศึกษาจะนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบตาราง และแผนภูมิรูปภาพแสดงผลการสารวจ พร้อมทั้งอธิ บาย
เชิงพรรณนาสรุ ปผลการสารวจที่ได้
2. การพัฒนาแบบสอบถาม
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาเลือกรู ปแบบแบบสอบถามแบบปลายปิ ด เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกันระหว่า งผูถ้ ามและผูต้ อบแบบสอบถาม อี ก ทั้ง จะได้ค าตอบที่ ต รงประเด็น และสมบูร ณ์
อย่างไรก็ตามได้มีการเว้นช่ องว่างเพื่อให้ผตู้ อบคาถามสามารถเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่
ต้องการ แบบสอบถามที่ใช้ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและประยุกต์มาจากแบบสอบถามการใช้ไอที
บารอมิเตอร์ ในการวัดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างของต่างประเทศ โดย
หลักการการพัฒนาดังนี้ เริ่ มจากการวิเคราะห์คาถาม ซึ่ งพบว่ามี 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ข้อมูล
พื้นฐานของบริ ษทั กลุ่มเป้ าหมายการสารวจ, 2) การใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ , 3) ข้อมูลและ
การติดต่อสื่ อสาร และ 4) ประโยชน์และข้อจากัดจากการใช้ IT บริ ษทั รับเหมา จากนั้นได้วิเคราะห์
ว่าข้อคาถามใดที่เหมาะสมกับการสารวจในประเทศไทย
จากการศึกษาสามารถแบ่งคาถามได้ดงั ต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง เป็ นคาถามที่ถามเกี่ ยวกับข้อมูลพื้นฐาน
ทัว่ ไปของบริ ษทั ได้แก่ ชื่ อบริ ษทั , จานวนพนักงาน, จานวนคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ และคอมพิวเตอร์
แบบพกพา สิ่ งที่ได้จากคาถามส่ วนที่ 1 คือ ทาให้ทราบจานวนบริ ษทั ที่เป็ นสมาชิกของสมาคมฯ ที่
ส่ ง กลับ แบบสอบถาม, จานวนพนัก งานในแผนกก่ อสร้ า งของบริ ษทั ที่ เป็ นสมาชิ ก ของสมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้ างไทยฯ และความสามารถของการมีคอมพิวเตอร์ ใช้ของบริ ษทั ที่เป็ นสมาชิ ก
ของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ผลการวิเคราะห์ดงั ที่แสดงในตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 แสดงข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของบริ ษทั กลุ่มเป้ าหมายการสารวจ
ประเทศจอร์ แดน 2007 ประเทศสิงคโปร์ 2003 ประเทศแคนาดา 2000
1. หาจานวนบริ ษทั ที่
1. หาจานวนบริ ษทั ที่ 1. หาจานวนบริ ษทั ที่
ส่งกลับแบบสอบถาม ส่งกลับแบบสอบถาม ส่งกลับแบบสอบถาม
2. หาจานวนพนักงาน
2. หาประเภทของ
2. หาขนาดของ
ของบริ ษทั
ผูต้ อบแบบสอบถาม บริ ษทั โดยใช้เกณฑ์
3. หาจานวนคอมพิวเตอร์ 3. หาจานวนงานที่ใช้ การแยกขนาดบริ ษทั
ที่มีในบริ ษทั
คอมพิวเตอร์ทา ของ ตาม จานวนพนักงาน
4. หาจานวน
แผนกต่างๆในบริ ษทั ของแต่ละบริ ษทั และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา อุตสาหกรรม
งานที่แต่ละบริ ษทั รับ
ที่มีในบริ ษทั
ก่อสร้าง
ทาในรอบ 1 ปี
คาถามทีเ่ ลือกใช้ ในการทาสารวจในรายวิชานี้
1. คาถามที่ถามถึงรายละเอียดของบริ ษทั ผูต้ อบแบบสอบถาม (ชื่อบริ ษทั ,
สถานที่ต้ งั บริ ษทั )
2. คาถามที่ถามถึงตาแหน่งหน้าที่งานของผูต้ อบแบบสอบถาม
3. คาถามที่ถามถึงจานวนพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั ผูต้ อบแบบสอบถาม
4. คาถามที่ถามถึงจานวนพนักงานภายในแผนกของผูต้ อบแบบสอบถาม
5. คาถามที่ถามถึงจานวนคอมฯ ตั้งโต๊ะ และคอมฯ พกพาที่มีในบริ ษทั

ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย 1998
1. หาจานวนบริ ษทั ที่ส่งกลับ
แบบสอบถาม
2. หาประเภทของผูต้ อบ
แบบสอบถาม

คาตอบในหัวข้ อนีน้ ามาวิเคราะห์ หา
- สถานภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเบื้องต้นของบริ ษทั
จากจานวนคอมพิวเตอร์ที่มี
เทียบกับจานวนพนักงาน

ส่ วนที่ 2 ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์และการใช้งานซอฟต์แวร์ เป็ นคาถามที่ถามเกี่ยวกับ
ประเภทของระบบปฏิบตั ิการที่ใช้, การใช้คอมพิวเตอร์ ในส่ วนงานต่างๆ และการใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการออกแบบ (Computer Added Design - CAD) ของแต่ละบริ ษทั สิ่ งที่ได้จากคาถามส่ วนที่
2 คือ ทาให้ทราบระบบปฏิบตั ิการที่มีการใช้ในบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง และสัดส่ วนการใช้แต่ละ
ระบบปฏิบตั ิการประเภทของซอฟต์แวร์ ที่มีการใช้ในบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง, ประเภทของ CAD ที่
มีการใช้ในบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง, การใช้งานแต่ละหน้าที่ของ CAD และสัดส่ วนของการนา CAD
มาใช้ในแต่ละประเภทงานในแผนกก่อสร้างของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง ผลการวิเคราะห์ดงั ที่แสดง
ในตารางที่ 3.2
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ตารางที่ 3.2 แสดงข้อคาถามเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
ประเทศจอร์ แดน2007
1. ผลการใช้
ซอฟต์แวร์ของบริ ษทั
ทุกกลุ่มประเภท
รวมกัน
2. การใช้ซอฟท์แวร์
แยกประเภทบริ ษทั (%)
3. ความถี่ของการ
ใช้ AutoCAD ในการ
ผลิตผลงานออกแบบ

ประเทศสิงคโปร์ 2003
1. ประเภทของ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในบริ ษทั
เทียบระหว่างประเทศ
2. สัดส่วนของอุปกรณ์ที่
พนักงานแต่ละประเทศ
ใช้
3. สารวจวัตถุประสงค์
การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่
ประเทศสิ งคโปร์เน้นเป็ น
หลัก

ประเทศแคนาดา 2000
1. ร้อยละของการใช้
ซอฟต์แวร์ออฟฟิ ศใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
2. กระบวนการ(งาน)ที่ใช้
คอมพิวเตอร์
3. ร้อยละของบริ ษทั แต่ละ
ประเภทที่มีการใช้ CAD
4. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์
CAD ต่างๆของบริ ษทั
5. ร้อยละของการใช้CAD
ในการเขียนแบบ
6. โครงสร้างของการ
จัดเก็บข้อมูล CAD
คาถามทีเ่ ลือกใช้ ในการทาสารวจในรายวิชานี้
1. คาถามที่ถามถึงระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในบริ ษทั ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
2. คาถามที่ถามถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในแผนกของผูต้ อบแบบสอบถาม
3. คาถามที่ถามถึงประเภทงานที่ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ได้เลือกในข้อที่
2 ของผูต้ อบแบบสอบถาม
4. คาถามที่ถามถึงการใช้ CAD ของผูต้ อบแบบสอบถาม
5. คาถามที่ถามถึงประเภทงานที่มีการใช้ CAD ทาของผูต้ อบแบบสอบถาม

ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย 1998
1. ระบบปฏิบตั ิการที่ใช้ใน
บริ ษทั ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานในบริ ษทั
ที่มีความโดดเด่นใน3 ประเทศ
3. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน
การเขียนแบบก่อสร้าง

คาตอบในหัวข้ อนีน้ ามาวิเคราะห์
- สถานภาพการใช้เทคโนโลยี
สาสนเทศจากประเภทของ
ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์,
ซอฟต์แวร์ และCAD ที่บริ ษทั
ในอุตสาหกรรมก่อสร้างใช้วา่
มีความแตกต่างกันอย่างไร

ส่ วนที่ 3 ข้อมูลและการติดต่อสื่ อสาร เป็ นคาถามที่ถามเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์ เน็ต, e-mail
และ ประเภทของงานที่มีการแลกเปลี่ ยนกันระหว่างบริ ษทั สิ่ งที่ได้จากคาถามส่ วนที่ 3 คือ ทาให้
ทราบผลลัพธ์ ของความสามารถในการมีอินเตอร์ เน็ตใช้ในบริ ษทั รับเหมาก่ อสร้าง, ผลลัพธ์ของ
ความสามารถการมี e-mail ของบริ ษทั ให้ใช้ และ e-mail ส่ วนตัว / สัดส่ วนของงานที่มีการส่ งผ่าน email, ประเภทของการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง, สัดส่ วนของประเภทงานที่มี
การแลกเปลี่ยนกันระหว่างบริ ษทั และภายในบริ ษทั (แลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ) ผลการ
วิเคราะห์ดงั ที่แสดงในตารางที่ 3.3
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ตารางที่ 3.3 แสดงข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลและการติดต่อสื่ อสาร
ประเทศจอร์ แดน 2007
ประเทศสิงคโปร์ 2003
ประเทศแคนาดา 2000 ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย 1998
1. วิธีการเชื่อมต่อไปยัง 1. สารวจจานวนบริ ษทั ทีใช้ 1. การเชื่อมต่อไปยัง 1. เทียบการใช้อินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ต
และไม่ใช้เครื อข่าย LANs อินเตอร์เน็ตที่ทางาน ระหว่างประเทศ:บริ ษทั ที่มี
2. ความสามารถเปิ ดใช้ 2. เทียบการใช้อินเตอร์เน็ต 2. สัดส่วนการใช้
เว็บไซด์ของตัวเอง:การใช้
เว็บไซต์ได้จริ งและ
ระหว่างประเทศ:บริ ษทั ที่ e - mail ในแต่ละอาชีพ อินเตอร์เน็ตในเครื อข่ายของ
แผนงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ มีเว็ปไซด์ของตัวเอง:การ 3. สัดส่วนพนักงานที่ บริ ษทั :ใช้อินเตอร์เน็ตโดย
3. การสร้างและใช้งาน ใช้อินเตอร์เน็ตในเครื อข่าย เข้าใช้อินเตอร์เน็ต(%) คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
เว็บไซต์ของแต่ละ
ของบริ ษทั
4. การแลกเปลี่ยน
2. เทียบสัดส่วนตามประเภท
ประเภทบริ ษทั
3. การใช้อิเล็กทรอนิกส์ใน เอกสารแบบดิจิตอล เอกสารที่ใช้แลกเปลี่ยนกัน
4. ร้อยละของพนักงานที่ การแลกเปลี่ยนเอกสาร
5. สัดส่วนพนักงานที่ แบบดิจิตอล
มีการเข้าใช้ e-mail
:ใช้อินเตอร์เน็ตโดย
สามารถเข้าใช้
5. สัดส่วนพนักงานที่เข้า คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
อินเตอร์เน็ตจากอุปกรณ์
ใช้อินเตอร์เน็ต(%)
4. การใช้
ต่างๆ
6. การใช้อิเล็กทรอนิกส์ InternetProjectWebของ
ในการแลกเปลี่ยน
ประเทศ
เอกสาร
คาถามทีเ่ ลือกใช้ ในการทาสารวจในรายวิชานี้
คาตอบในหัวข้ อนีน้ ามาวิเคราะห์
1. คาถามที่ถามถึงการใช้อินเตอร์เน็ตในบริ ษทั ของผูต้ อบแบบสอบถาม
- สถานภาพการใช้เทคโนโลยี
2. คาถามที่ถามถึงเว็บไซต์บริ ษทั ของผูต้ อบแบบสอบถาม
สาสนเทศจากความแตกต่าง
3. คาถามที่ถามถึง e-mail พนักงานในนามบริ ษทั ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ของเครื อข่ายภายในและ
4. คาถามที่ถามถึง e-mail ส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ภายนอก, ประเภทการ
5. คาถามที่ถามถึงประเภทงานที่ใช้ e-mail ในการรับ-ส่ง ของผูต้ อบแบบสอบถาม เชื่อมต่อเครื อข่าย, การ
6. คาถามที่ถามถึงระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ภายในบริ ษทั ของผูต้ อบ
แลกเปลี่ยนเอกสารข้อมูลของ
แบบสอบถาม (Local Area Network: LAN)
บริ ษทั ในอุตสาหกรรม
7. คาถามที่ถามถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายในบริ ษทั ของผูต้ อบแบบสอบถาม ก่อสร้าง
8. คาถามที่ถามถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบริ ษทั ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
9. คาถามที่ถามถึงประเภทการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในบริ ษทั ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
10. คาถามที่ถามถึงประเภทข้อมูลข่าวสา
11. คาถามที่ถามถึงประเภทของเอกสารข้อมูลที่ใช้ส่งระหว่างบริ ษทั ที่ใช้แจ้งแก่
พนักงานทราบผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
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ส่ วนที่ 4 ประโยชน์และข้อจากัดจากการใช้ IT ในส่ วนของแผนกก่อสร้าง เป็ นคาถามที่ถาม
เกี่ยวกับ ข้อดีและข้อเสี ยของการนา IT มาใช้ในส่ วนของแผนกงานก่อสร้างในบริ ษทั ดังนิยามศัพท์
ที่เกี่ยวข้อง ต่อไปนี้
1. “ข้อดี ” ในที่ น้ ี กาหนดความหมายถึ ง ความรวดเร็ ว (ทาให้งานเสร็ จเร็ วขึ้น, สามารถ
ทางานได้ปริ มาณมากขึ้น, ทาให้บริ ษทั มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และลดต้นทุนให้บริ ษทั ),
ความถูกต้อง (ความแม่นยาของข้อมูล เช่ น ราคา, การรับ-ส่ งงาน ทาให้สามารถลด
ความผิดพลาด, ลดความเสี่ ยงต่างๆ) และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย (จัดเก็บได้ง่าย,
ค้นหาใช้ได้ง่าย)
2. “ข้อเสี ย” ในที่น้ ีกาหนดความหมายถึง การเพิ่มต้นทุนให้บริ ษทั , ความจาเป็ นต้องปรับรุ่ น
ซอฟต์แวร์ ที่ใช้งานอย่างต่อเนื่อง และการขาดทักษะการใช้งานซอฟต์แวร์ ของพนักงาน
ในบริ ษทั
สิ่ งที่ได้จากคาถามส่ วนที่ 4 คือ ทาให้ทราบข้อดีต่างๆที่เกิดขึ้นจากการนา IT มาใช้ในบริ ษทั
รับเหมาก่อสร้าง, ข้อเสี ยต่างๆ ที่เกิดจากการนา IT มาใช้ในบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง และสัดส่ วนของ
ข้อดีและข้อเสี ยที่เกิ ดขึ้นในส่ วนต่างของแผนก่อสร้างในบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง ผลการวิเคราะห์
ดังที่แสดงในตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.4 แสดงข้อคาถามเกี่ยวกับประโยชน์และข้อจากัดจากการใช้ IT บริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง
ประเทศจอร์ แดน 2007

ประเทศสิงคโปร์ 2003

ประเทศแคนาดา 2000

ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย
1998
1. ประเมินการ
1. การตอบรายงานถึงอัตรา
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การผลิตที่เพิ่มขึ้นจากสายงาน
จากการลงทุนใน IT ที่ ต่างๆ ของบริ ษทั ในประเทศ
ผ่านมาและในอนาคต
2. ทัศนคติในการใช้
IT ของพนักงาน ใน
บริ ษทั ทั้ง3 ประเภท
3. เทียบอัตราส่วน
ผลกระทบจาก IT ต่อ
อัตราการผลิตในแต่ละ
ส่วนงาน
4. สาเหตุที่กระตุน้ การ
ลงทุนในIT
5. การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากการนา IT
มาใช้ในแต่ละงาน

1. การลงทุนด้าน IT ใน 1. การแสดงแผน
2 ปี ที่ผา่ นมา
ยุทธศาสตร์ดา้ น IT ของ
2. การลงทุนด้าน IT ใน บริ ษทั ในประเทศ
2 ปี ข้างหน้า
2. เทียบเงินใช้ลงทุน
3. ทัศนคติเชิงบวกในการ หมุนเวียนด้านITต่อปี
ใช้ ITของพนักงาน
3. ลาดับงานที่มีผลผลิต
4. เทียบอัตราส่วน
เพิ่มขึ้นในประเทศ
ผลกระทบจาก IT ต่อ
4. จัดอันดับเหตุผลที่
อัตราการผลิตทางธุรกิจ ส่งผลให้ตดั สิ นใจลงทุน
:ของบริ ษทั รับเหมา
ด้านITใหม่ๆในอนาคต
ก่อสร้างทัว่ ไป:ของบริ ษทั 5. ใน 2 ปี ที่ผา่ นมาการใช้
ออกแบบ,ก่อสร้าง:ของ IT ในกระบวนการ
บริ ษทั ที่ปรึ กษา
ทางานใดเปลี่ยนแปลง
5. แรงจูงใจสาหรับการ มากที่สุด
ใช้ IT
6. ความเปลี่ยนแปลงจาก
การใช้ IT ในงาน
คาถามทีเ่ ลือกใช้ ในการทาสารวจในรายวิชานี้
คาตอบในหัวข้ อนีน้ ามาวิเคราะห์ หา
1 คาถามที่ถามถึงข้อดีที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางาน
- ข้อดี-ข้อเสี ยจากการใช้
2 คาถามที่ถามถึงข้อเสี ยที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. สรุ ป
บทที่ 3 นี้ได้อธิ บายถึงวิธีการดาเนินการวิจยั ซึ่ งได้แยกเป็ น 2 ส่ วนคือ วิธีการศึกษาและการ
พัฒนาแบบสอบถาม โดยวิธีการศึกษาทาให้ทราบขั้นตอนการศึกษาข้อมูลและนามาประมวลผล
ตลอดจนการเปรี ยบเทียบให้เห็นแนวทางการเก็บข้อมูลจากต่างประเทศที่ใช้ไอที บารอมิเตอร์ เป็ น
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เครื่ องมือ รวมถึงการพัฒนาแบบสอบถามจากต่างประเทศจนได้แบบสอบถามที่เหมาะสมกับการ
สารวจในประเทศไทย
ในบทต่อไปจะกล่าวถึ งผลการศึกษาที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของบริ ษทั รับเหมา
ก่ อสร้ า ง โดยแสดงผลการศึก ษาตามข้อค าถามทั้ง 4 ส่ วน ในรู ปแบบการพรรณนา ตาราง และ
แผนภูมิรูปภาพ เพื่อให้ทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั
รั บ เหมาก่ อ สร้ า งในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ตามแนวทางการส ารวจโดยใช้ ไ อที
บารอมิเตอร์เป็ นเครื่ องมือ

บทที่ 4
ผลการศึกษา
ในบทที่ 4 นี้ จะอภิปรายถึงผลการศึกษาที่ได้รับจากการเก็บข้อมูล โดยแสดงผลการศึกษา
ออกเป็ น 4 ส่ วนได้แก่ 1) ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างและผูต้ อบแบบสอบถาม 2)
ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และการใช้งานซอฟต์แวร์ ของบริ ษทั 3) ข้อมูลและการติดต่อสื่ อสาร
4) ประโยชน์และข้อจากัดจากการใช้ ไอที ในส่ วนของแผนกก่อสร้าง
จากการส่ งแบบสารวจข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยการส่ งแบบสอบถามไปยัง
บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจานวน 310 แห่ ง สามารถจาแนกข้อมูลที่
ได้รับตามวิธีการสารวจ 2 วิธี ได้แก่ วิธีส่งทางไปรษณี ย ์ และการนาส่ งด้วยตนเอง พบว่ามีบริ ษทั
ตอบแบบสอบถามกลับมาเพียง 39 แห่ง ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 แสดงการเปรี ยบเทียบจานวนบริ ษทั ที่ส่งแบบสารวจ และจานวนบริ ษทั ที่ได้รับ
แบบสอบถามคืน
วิธีการ

จานวนบริ ษทั (แห่ง)

จานวนผูต้ อบ

คิดเป็ น (%)

ส่งแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์

250

28

11%

การนาส่งด้วยตนเอง

60

11

18%

รวม

310

39

13%

30
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ส่ วนที่ 1 ผลการสารวจข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างและผูต้ อบแบบสอบถาม ได้ผลดังนี้
1.1 ข้อมูลด้านสาขาวิชาชีพของผูต้ อบแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่าในจานวน 39 บริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม ผูต้ อบแบบสอบถามทางาน
ด้านวิศวกรรม 17 คน คิดเป็ น 44 % ด้านสถาปั ตยกรรม 9 คนคิดเป็ น 23 % ด้านบริ หารธุ รกิจและนัก
จัดการทรัพยากรบุคคลมีจานวน 6 คนเท่ากัน คิดเป็ น 15% และ 1 คน คิดเป็ น 3 % เป็ นเจ้าของกิจการ
ดังแสดงในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลด้านสาขาวิชาชีพของผูต้ อบแบบสอบถาม
วิชาชีพ
วิศวกรรม
สถาปั ตยกรรม
บริ หารธุรกิจ
นักจัดการทรัพยากรบุคคล
เจ้าของกิจการ
รวม

จานวน (บริ ษทั )
17
9
6
6
1
39

คิดเป็ น (%)
44%
23%
15%
15%
3%
100 %

1.2 ตาแหน่งงานของผูต้ อบแบบสอบถาม
จากการศึ กษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นผูบ้ ริ หารบริ ษทั โดยคิดเป็ น 31%
ของผูต้ อบทั้ง หมด รองลงมาเป็ นหัวหน้า แผนกก่ อ สร้ า ง คิ ด เป็ น 28% และเป็ นพนัก งานแผนก
ก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล, ฝ่ ายพัสดุ และเจ้าของบริ ษทั ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 แสดงสัดส่ วนจานวนผูต้ อบแบบสอบถามแยกตามตาแหน่งในบริ ษทั
ตาแหน่งงาน
ผูบ้ ริ หารบริ ษทั
หัวหน้าแผนกก่อสร้าง
พนักงานแผนกงานก่อสร้าง
พนักงานฝ่ ายบุคคล,ฝ่ ายพัสดุ
เจ้าของบริ ษทั
รวม

จานวน (คน)
12
11
7
5
4
39

คิดเป็ น (%)
31%
28%
18%
13%
10%
100%

1.3 จานวนพนักงานของแต่ละบริ ษทั
จากการการศึกษาพบว่า บริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถามเป็ นบริ ษทั ที่มีพนักงานอยู่ระหว่าง 10-49
คน คิดเป็ น 37 % ของบริ ษทั ทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม รองลงมาเป็ นบริ ษทั ที่มีพนักงานอยู่ระหว่าง
50-199 คน คิดเป็ น 32 % อันดับที่ 3 เป็ นบริ ษทั ที่มีพนักงาน 200 คนขึ้นไป คิดเป็ น 26 % และบริ ษทั ที่มี
พนักงาน 1-9 คน คิดเป็ น 5 % ดังตารางที่ 4.4 ดังนี้
ตารางที่ 4.4 แสดงสัดส่ วนของกลุ่มขนาดบริ ษทั แบ่งโดยจานวนพนักงานของบริ ษทั
ขนาดบริ ษทั
(แบ่งโดยใช้จานวนพนักงานทั้งบริ ษทั
รวมเจ้าของด้วย)
พนักงาน 1-9 คน
พนักงาน 10-49 คน
พนักงาน 50-199 คน
พนักงาน 200 คนขึ้นไป
รวม

จานวน(บริ ษทั )

คิดเป็ น (%)

2
15
12
10
39

5%
37%
32%
26%
100%
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1.4 จานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะและแบบพกพาสาหรับพนักงาน
คาถามในข้อนี้ เป็ นการสารวจจานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีใช้อยู่ในองค์กร โดยแยก
คาถามออกเป็ น 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็ นที่ 1 จ านวนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี เพื่ อส ารวจจานวนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ทั้งหมดของบริ ษทั ทั้งที่สานักงานและนอกสานักงาน เช่น เครื่ องที่นาไปใช้งานตามสถานที่ก่อสร้าง
ต่างๆ และเครื่ องที่นางานไปเสนอแก่ลูกค้าภายนอกสานักงานด้วย
จากการศึ ก ษาพบว่ า บริ ษ ัท ที่ มี พ นัก งาน 1-9 คน ไม่ มี ค อมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ง านนอก
สานักงาน บริ ษทั ที่ มีพ นักงาน 10-49 คน มี คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง สิ้ น176 เครื่ อง ที่ ใช้งานภายใน
สานักงาน 131 เครื่ อง คิดเป็ น 75% และ 45 เครื่ อง ใช้งานในสถานที่อื่นนอกสานักงาน คิดเป็ น 25%
บริ ษทั ที่มีพนักงานจานวน 50-199 คน มีคอมพิวเตอร์จานวน 162 เครื่ อง แบ่งเป็ น 128 เครื่ อง ใช้งาน
ภายในสานักงาน คิดเป็ น 80% ส่ วน ที่ใช้งานในพื้นที่อื่นๆ 34 เครื่ อง คิดเป็ น 20% และบริ ษทั ที่มี
พนัก งาน 200 คนขึ้ น ไป มี ค อมพิว เตอร์ ใ ช้ 615 เครื่ อง โดยแบ่ ง 357 เครื่ องส าหรั บใช้งานใน
สานักงาน คิดเป็ น 58% ส่ วนคอมพิวเตอร์ ที่นาไปใช้งานนอกสานักงาน จานวน 258 เครื่ องคิดเป็ น
42% ดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในสานักงานและนอกสานักงานแบ่งตาม
ขนาดของบริ ษทั
ขนาดบริ ษทั

จานวน
(บริ ษทั )

จานวน คอมพิวเตอร์
พนักงานรวม (ใช้ภายใน
(คน)
สานักงานเครื่ อง)
7
6

1-9 คน

2

10-49 คน

15

309

131

50-199 คน

12

1,241

200 คนขึ้นไป

10

รวม

39

คอมพิวเตอร์
(ใช้งานนอก
สานักงานเครื่ อง)
-

รวมจานวน คิดเป็ น (%)
คอมพิวเตอร์
(เครื่ อง)
6

85%

45

176

56%

128

34

162

13%

3,889

357

258

615

15%

5,446

622

337

959

17%
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ประเด็นที่ 2 สารวจโดยการแยกตามประเภทการใช้งาน ได้แก่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบ
ตั้งโต๊ะ และเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา เพื่อสารวจจานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ แต่ละประเภทที่
บริ ษทั จัดไว้ให้พนักงานใช้
จากการศึกษาพบว่า หากแบ่งกลุ่มตามจานวนพนักงานของบริ ษทั จะพบว่า บริ ษทั ที่มี
พนักงาน 1-9 คน จานวน 2 แห่ ง ใช้คอมพิวเตอร์ ทุกประเภทรวมกัน 6 เครื่ อง แยกเป็ นแบบตั้งโต๊ะ
ถึ ง 5 เครื่ อง ส่ วนอี ก 1 เครื่ องเป็ นแบบพกพา บริ ษ ทั ที่ มี พ นัก งาน 10-49 คน จานวน 15 แห่ ง มี
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้ น 176 เครื่ อง แบ่งเป็ นคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ 138 เครื่ อง คิดเป็ น 78% และ
38 เครื่ องเป็ นคอมพิวเตอร์ แบบพกพา คิดเป็ น 22% บริ ษทั ที่มีพนักงานจานวน 50-199 คน จานวน
12 แห่ง มีคอมพิวเตอร์ รวมทุกประเภท 162 เครื่ อง แบ่งเป็ นคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ 135 เครื่ อง คิด
เป็ น 83% ส่ ว น คอมพิ วเตอร์ แ บบพกพา จ านวน 27 เครื่ อง คิ ดเป็ น 17% และกลุ่ ม บริ ษ ทั ที่ มี
พนักงานตั้งแต่ 200 คน ขึ้ นไป จานวน 10 แห่ ง มีคอมพิวเตอร์ รวมกัน 615 เครื่ อง โดยแบ่ง 500
เครื่ องเป็ นคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ คิดเป็ น 81% ส่ วนคอมพิวเตอร์ แบบพกพา มีจานวน 115 เครื่ อง
คิดเป็ น 19% ดังตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและแบบพกพาแบ่งตามขนาดของบริ ษทั
ขนาดบริ ษทั

จานวน
(บริ ษทั )

จานวน
พนักงานรวม
(คน)

คอมพิวเตอร์แบบ
ตั้งโต๊ะ (เครื่ อง)

คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(เครื่ อง)

1-9 คน
10-49 คน
50-199 คน
200 คนขึ้นไป
รวม

2
15
12
10
39

7
309
1,241
3,889
5,446

5
138
135
500
778

1
38
27
115
181

จานวนรวม
คอมพิวเตอร์
ของบริ ษทั
(เครื่ อง)
6
176
162
615
959
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ส่ วนที่ 2 ผลการสารวจระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์และการใช้งานซอฟต์แวร์ของบริ ษทั ได้ผลดังนี้
2.1 ระบบปฏิบตั ิการ ที่บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างใช้ในการทางาน
ผลการสารวจพบว่าบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในกรุ งเทพมหานครฯ และปริ มณฑล ส่ วนใหญ่
เลือกใช้ระบบปฏิบตั ิการ Window XP คิดเป็ น 92.31% จากทุกบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม Window7
คิดเป็ น 38.46% Vista คิดเป็ น 20.51% ส่ วน Mac และ Window 2000 คิดเป็ น 5.13% เท่ากัน Linux
มีผใู้ ช้เพียง 2.56 % แสดงดังแผนภูมิรูปภาพที่ 4.1

OS: Linux

2.56%

OS: Mac

5.13%

OS: Window 2000

5.13%

OS: Vista

20.51%
38.46%

OS: Win7

92.31%

OS: Win XP
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

แผนภูมิรูปภาพที่ 4.1 แสดงการเลือกใช้ระบบปฏิบตั ิการแต่ละชนิดของแต่บริ ษทั
2.2 การนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ในงานต่างๆของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง
ผลการศึกษาพบว่า บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างส่ วนใหญ่นาคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่ใช้เขียน
แบบ มาใช้งานด้านการก่ อสร้ าง 37 แห่ ง คิ ดเป็ น 94.87% ของบริ ษ ทั ทั้งหมดที่ ตอบแบบสอบถาม
รองลงมาเป็ นโปรแกรมคาสั่งประมวลผลใช้งานด้านบัญชี และการจัดซื้ อ จานวน 35 แห่ ง คิดเป็ น
89.74% อันดับที่ 3 เป็ นโปรแกรมที่ใช้ในการวางแผนการทางานตารางเวลานัดประชุม, กาหนดการ
ใช้ในงานด้านสื่ อสารและโปรแกรมที่ใช้ทาฐานข้อมูลต่างๆ ใช้งานบริ หารทรัพยากรบุคคลเป็ น
จานวนเท่า กัน คิ ดเป็ น 84.62 % อันดับสุ ดท้ายเป็ นโปรแกรมท าและสร้ างกราฟิ กใช้งานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ คิดเป็ น 48.72% ดังตารางที่ 4.7
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ตารางที่ 4.7 แสดงการเปรี ยบเทียบจานวนบริ ษทั ที่เลือกใช้คอมพิวเตอร์ในงานส่ วนต่างๆ
ประเภทของงาน
โปรแกรมที่ใช้เขียนแบบ
โปรแกรมคาสัง่ ประมวลผล
โปรแกรมที่ใช้ในการวางแผนโครงการ
ตารางเวลา
โปรแกรมที่ใช้ทาฐานข้อมูล
โปรแกรมทาและสร้างงานกราฟิ ก

จานวน (บริ ษทั )
37
35
33

คิดเป็ น (%)
94.87%
89.74%
84.62%

33
19

84.62%
48.72%

2.3 จานวนบริ ษทั ที่ใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยในการเขียนแบบก่อสร้าง (Computer Aided Design CAD) ในงานของแผนกก่อสร้าง
ผลการศึกษาพบว่า บริ ษทั ที่ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการเขียนแบบก่อสร้าง มีจานวนทั้งสิ้ น
35 บริ ษทั จากบริ ษทั ทั้งหมด 39 บริ ษทั คิดเป็ น 89.74 % ส่ วนบริ ษทั ที่ยงั คงใช้วิธีการเขียนแบบ
ก่อสร้างด้วยมือมี 4 บริ ษทั เท่ากับ 10.26 % ดังตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 แสดงสัดส่ วนจานวนบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในกรุ งเทพฯและปริ มณฑลที่ใช้ CAD
บริ ษทั
ใช้ CAD
ไม่ใช้ CAD

จานวน (แห่ง)
35
4

คิดเป็ น (%)
89.74%
10.26%

2.4 ประเภทของ Software (CAD) ที่นามาใช้งาน
บริ ษทั ส่ วนใหญ่จากการสารวจเลือกใช้ AutoCAD Software จาก Autodesk มีจานวนมาก
ถึง 31 บริ ษทั (94.12%) รองลงมา เลือกใช้ Sketch Up software จานวน 9 บริ ษทั (26.47%) มีบริ ษทั
เลือกใช้โปรแกรมเขียนแบบ อื่นๆ จานวน 6 บริ ษทั (20.59%) บริ ษทั ที่เลือกใช้ Visio Technical
จานวน 2 บริ ษทั (5.88%) และบริ ษทั ที่เลือกใช้ Microstation จานวน 1 บริ ษทั (2.94%) แสดงตาม
แผนภูมิรูปภาพที่ 4.2
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แผนภูมิรูปภาพที่ 4.2 แสดงโปรแกรม CAD ที่เลือกใช้ในบริ ษทั ต่างๆในการทางานก่อสร้าง
2.5 สารวจเปรี ยบเทียบสัดส่ วนการใช้ CAD ตามวัตถุประสงค์ต่างๆในงานส่ วนก่อสร้างของบริ ษทั
ผลการศึกษาพบว่า บริ ษทั ส่ วนใหญ่ใช้ CAD ในการแก้ไขแบบก่อสร้างมากที่สุดถึง 85.29%
หรื อ 29 บริ ษทั รองลงมาเป็ นการสร้างผังโครงการและการเขียนแบบงานก่อสร้างเพิ่มเติม 73.53% หรื อ 25
บริ ษทั ซึ่งการใช้งาน CAD ตามวัตถุประสงค์ท้ งั 3 ข้อนั้นเป็ นการเขียนแบบก่อสร้างแบบ 2 มิติ ทั้งสิ้ น ส่ วน
งานเขียนแสดงภาพ 3 มิติ นั้น มี การนา CAD ไปใช้น้อยที่สุ ด เพียง 32.35% หรื อ 11 บริ ษทั ดังแสดง
รายละเอียดตามตารางที่ 4.9
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ตารางที่ 4.9 แสดงวัตถุประสงค์ต่างๆ ของบริ ษทั ที่ใช้ CAD ในงานก่อสร้าง
วัตถุประสงค์การ

จานวน (บริ ษทั )

คิดเป็ น (%)

เขียนแก้ไขแบบ

29

85.29%

เขียนแบบผังโครงการ

25

73.53%

เขียนแบบงานเพิ่มเติม

25

73.53%

เขียนแบบสารวจพื้นที่ก่อสร้าง

23

67.65%

เขียนแบบร่ าง

21

61.76%

เขียนผังงานระบบ

21

61.76%

ภาพตัด,รายละเอียดโครงสร้าง

20

58.82%

เขียนแบบผังพื้น

18

52.94%

เขียนภาพด้านต่างๆ

15

44.12%

เขียนระบุวสั ดุ

15

44.12%

งานนาเสนอลูกค้า

15

44.12%

เขียนแสดงภาพ 3D

11

32.35%

ใช้งานด้านอื่นๆ

2

5.88%

ส่ วนที่ 3 ผลการสารวจข้อมูลและรู ปแบบการติดต่อสื่ อสาร
จากผลการตอบแบบสอบถามข้อที่ 10,11,12,13 ของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างทั้ง 39 แห่ ง
พบว่า ผลการตอบแบบสอบถามข้อ 10. บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างจานวน 38 แห่ ง จาก 39 แห่ ง มีการ
ใช้ง านอิ นเตอร์ เ น็ ต เมื่ อคิ ด เที ย บอัตราส่ วนแล้วคิ ดเป็ นร้ อยละ 97.37
ของบริ ษ ทั ฯที่ ตอบ
แบบสอบถาม มีเพียงบริ ษทั เดี ยวที่ไม่มีการใช้งานอินเตอร์ เน็ต ผลการตอบแบบสอบถามข้อ 11.
พบว่าบริ ษทั ฯที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 15 แห่ ง จาก 39 บริ ษทั ที่มีเว็บไซต์ของตนเอง คิดเป็ น
38.46% จากบริ ษทั ทั้งหมด และเมื่อสารวจจานวนบริ ษทั ที่มี E- mail ของบริ ษทั จากแบบสอบถาม
ข้อ 12.พบว่าบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 35 แห่ ง จาก 39 บริ ษทั ที่มี E- mail ของบริ ษทั คิด
เป็ น 89.74% และผลการตอบแบบสอบถามข้อ 13.แสดงให้เห็นว่า พนักงานของบริ ษทั ฯจานวน 35
แห่ง จาก 39 บริ ษทั ที่พนักงานมี E-Mail ส่ วนตัว คิดเป็ น 89.74%
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3.1 ประเภทของเอกสารที่บริ ษทั ส่ งถึงกันทาง E-Mail
เอกสารที่นิยมส่ งทาง E-Mail มากที่สุด คือ เอกสารรายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างมี
จานวนมากถึ ง 32 บริ ษ ทั คิดเป็ น 84.21% รองลงมาเป็ นการส่ งแผนการดาเนิ นงานมี จานวน 29
บริ ษทั คิดเป็ น 76.32% เอกสารประเมินราคาก่ อสร้างและแบบโครงสร้ างมีจานวนเท่ากันคือ 26
บริ ษทั คิดเป็ น 68.42% และเอกสารสัญญามีจานวน 24 บริ ษทั คิดเป็ น 63.16% ตามลาดับ ดังแสดง
ในตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 แสดงประเภทของเอกสารที่บริ ษทั ส่ งถึงกันทาง ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทเอกสาร
ส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้า
ของงานก่อสร้าง
เอกสารประเมินราคาก่อสร้าง
เอกสารสัญญา
เอกสารแผนการดาเนินงาน
แบบโครงสร้าง

จานวนบริ ษทั
32

คิดเป็ น (%)
84.21%

26
24
29
26

68.42%
63.16%
76.32%
68.42%

3.2 บริ ษทั ที่มีระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน (Local Area Network หรื อ LAN)
ผลการส ารวจพบว่า มี บ ริ ษ ัท จ านวน 30 บริ ษ ัท หรื อ คิ ด เป็ น 77% ที่ มี ร ะบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ภายใน (LAN) ใช้ในบริ ษทั ตามแผนภูมิรูปภาพที่ 4.3
23%
บริ ษทั มีระบบ LAN
ไม่มีระบบLAN
77%

แผนภูมิรูปภาพที่ 4.3 แสดงสัดส่ วนของจานวนบริ ษทั ที่มีและไม่มีการใช้ระบบ LAN
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3.3 ประเภทของการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างเลือกใช้
จากการศึกษา พบว่าบริ ษทั ส่ วนใหญ่ 28 บริ ษทั เลือกใช้ ADSL คิดเป็ น 71.79 % รองลงมา
เลือกใช้ Modem (dial-up) 9 บริ ษทั หรื อคิดเป็ น 23.08 % อันดับที่ 3 เลือกใช้ ISDN และ Cable
Modem 3 บริ ษทั คิดเป็ น 7.69 % ส่ วน T1/T3 ไม่มีบริ ษทั ใดเลือกใช้ ดังแผนภูมิรูปภาพที่ 4.4
แสดงจานวนบริษัททีเ่ ลือกใช้ การเชื่อมต่ ออินเตอร์ เน็ตแบบต่ างๆ
ใช้ ISDN, 7.69%
ใช้ T1/T3, 0.00%

ใช้ ADSL, 71.79%

ใช้ Modem, 23.08%

ใช้ Modem

ใช้ Cable Modem

ใช้ ADSL

ใช้ Cable Modem,
ใช้ ISDN 7.69%ใช้ T1/T3

แผนภูมิรูปภาพที่ 4.4 แสดงจานวนบริ ษทั ที่เลือกใช้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบต่างๆ
3.4 ประเภทเอกสาร ข้อมูล และข่าวสาร ที่บริ ษทั นิ ยมส่ ง – รับ ภายในบริ ษทั ผ่านระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ มากที่สุด 3 อันดับแรก
ผลสารวจตามตารางเปรี ยบเทียบความถี่ของการตอบแบบสอบถามข้อที่ 17 สรุ ปได้วา่
จากบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม 39 แห่ ง มี 18 บริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ จานวนบริ ษทั
คงเหลือที่ใช้สรุ ปผลสารวจมี 21 แห่ง
ตารางเปรี ยบเทียบของการจัดอันดับเอกสารที่ถูกส่ งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในบริ ษทั
แสดงช่องความถี่แถวล่างสุ ดที่แสดงผลรวมจานวนครั้งที่ถูกเลือกซ้ าในแต่ละอันดับ ระบุวา่ เอกสาร
“รายละเอียดงาน” ถูกเลือกให้เป็ นอันดับที่ 1 ถึง 6 ครั้ง จาก 21 บริ ษทั ฯ เอกสารที่ถูกเลือกให้เป็ น
อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 คือ เอกสาร “แผนงานก่อสร้าง” ที่ถูกเลือก 4 ครั้ง จาก 21 บริ ษทั ฯ ให้เป็ น
อันดับที่ 2 และ เลือก 5 ครั้ง จาก 21 บริ ษทั ให้เป็ นอันดับที่ 3 ดังตารางที่ 4.11

อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3

1
2
5
6
8
11
12
13
14
15
16
18
20
23
25
26
28
29
30
31
35
ความถี่
1

3

3
1
3

2
1
2

2
3

3

3
1
1

3
2
2

3
2

2
1
3
0 0 2 2 2 3 1 3 3 6 3 0 4 4 5 4 3 0 1 3 2 2 3 2 1 0 3

1
1

1
2

1
2

1

2
1

1

2
3
3

1

3
3
1

3
2

2
1

1
2

2
2
1
2

1

1
2

2
2

เอกสารงานทัว่ ไป

ใบเสนอราคา

ใบประมูลงาน

ใบสัง่ ซื้อ,แจ้งหนี้

แผนงานก่อสร้าง

รายละเอียดงาน

วันเวลาการประชุม

เอกสารแบบโครงสร้าง

เอกสารงานออกแบบ

บริ ษทั ทีต่ อบถูกวิธี
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ตารางที่ 4.11 แสดงความถี่ของการจัดอันดับเอกสารที่ถูกส่ งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในบริ ษทั
มากที่สุด 3 อันดับ

3
3
3

2
3

3

1
3
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การคานวณผลส ารวจ โดยใช้ก ารคูณค่า น้ า หนัก ดังนี้ ให้นาจานวนการถูก เลื อกให้เป็ น
อันดับ 1 คูณ ด้วย 3 เป็ นค่าน้ าหนัก ให้นาจานวนการถูก เลื อกให้เป็ นอันดับ 2 คูณด้วย 2 เป็ นค่า
น้ า หนัก ส่ วนจานวนการถู ก เลื อกให้เ ป็ นอันดับ 3 คู ณด้ว ย 1 เป็ นค่ า น้ า หนัก แล้วนาผลที่ ไ ด้ม า
รวมกันเป็ นคะแนน ใช้จดั ลาดับความสาคัญ จะพบว่า “แผนงานก่ อสร้าง” เป็ นข้อมูลที่รับส่ ง
ภายในผ่า นระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ากที่ สุ ด มี คะแนนมากที่ สุ ด คื อ 25 คะแนน รองลงมาคื อ
“รายละเอียดของงาน” คิดเป็ น 24 คะแนน ส่ วนลาดับที่ สาม เป็ น “ใบสั่งซื้ อ แจ้งหนี้ ” มีค่าคะแนน
เท่ากับ 18 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 4.12

เอกสารงานทัว่ ไป

ใบเสนอราคา

ใบประมูลงาน

ใบสัง่ ซื้อ,แจ้งหนี้

แผนงานก่อสร้าง

รายละเอียดงาน

วันเวลาการประชุม

เอกสารแบบโครงสร้าง

เอกสารงานออกแบบ

อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3

บริ ษทั ทีต่ อบถูกวิธี

ตารางที่ 4.12 แสดงการเปรี ยบเทียบผลคะแนนโดยใช้การคูณค่าน้ าหนัก จานวนมากที่สุด 3 อันดับ
แรกของเอกสารที่ถูกส่ งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในบริ ษทั

ความถี่

0 0 2 2 2 3 1 3 3 6 3 0 4 4 5 4 3 0 1 3 2 2 3 2 1 0 3

ค่าน้ าหนัก x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1

คะแนน 0 0 2 6 4 3 3 6 3 18 6 0 12 8 5 12 6 0 3 6 2 6 6 2 3 0 3
คะแนน
รวม

2

13

12

24

25

18

11

14

6
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3.5 ประเภทเอกสาร ข้อมูล และข่าวสาร ที่บริ ษทั นิยมส่ ง – รับ ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตระหว่าง
บริ ษทั และบุคคลภายนอก มากที่สุด 3 อันดับแรก
ผลสารวจตามตารางเปรี ยบเทียบความถี่ของการตอบแบบสอบถามข้อที่ 18 สรุ ปได้วา่
จากบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม 39 แห่ ง มี 17 บริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ จานวนบริ ษทั
คงเหลือที่ใช้สรุ ปผลสารวจมี 22 แห่ง
ตารางแสดงความถี่ของการจัดอันดับเอกสารที่ถูกส่ งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตภายนอกบริ ษทั
แสดงช่องความถี่แถวล่างสุ ดที่แสดงผลรวมจานวนครั้งที่ถูกเลือกซ้ าในแต่ละอันดับ ระบุวา่ เอกสาร
“รายละเอียดงาน” และ“ใบสั่งซื้อ, ใบแจ้งหนี้ ” ถูกเลือกให้เป็ นอันดับที่ 1 ถึง 5 ครั้ง จาก 22 บริ ษทั ฯ
เอกสารที่ถูกเลือกให้เป็ นอันดับที่ 2 ได้แก่ เอกสาร “แผนงานก่อสร้าง” และ “ใบสั่งซื้ อ, ใบแจ้งหนี้ ”
ได้ 5 คะแนน จาก 22 คะแนน เท่ากัน และเอกสาร “รายละเอียดงาน” ได้ 5 คะแนน อีกครั้ง จาก 22
คะแนน ในอันดับที่ 3 ดังตารางที่ 4.13

อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
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1
2
5
6
11
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13
15
16
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22
23
24
25
27
28
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35
38
ความถี่
2
3
1
1
1

1

1

1
2
3
1
2
1 1 1 2 0 2 3 2 2 5 4 5 1 5 3 5 5 2 1 2 3 4 2 4 0 1 0

3

1
1

1

2
3 1

2
1

3
1

3
2
2
3

2
1

3

2

3
2

2
3 1
3 2

2
2
2
3
1

1

2
2

2

3

2

3
1

3

2

2
3

3
1

1

1

1

เอกสารงานทัว่ ไป

ใบเสนอราคา

ใบประมูลงาน

ใบสัง่ ซื้อ,แจ้งหนี้

แผนงานก่อสร้าง

รายละเอียดงาน

วันเวลาการประชุม

เอกสารแบบโครงสร้าง

เอกสารงานออกแบบ

บริ ษทั ทีต่ อบถูกวิธี
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ตารางที่ 4.13 แสดงความถี่ของการจัดอันดับเอกสารที่ถูกส่ งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตภายนอกบริ ษทั
มากที่สุด 3 อันดับ

3

3
3

3

2

3
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การคานวณผลสารวจ โดยใช้การคูณค่าน้ าหนักจะพบว่าเอกสาร “รายละเอียดงาน” เป็ น
เอกสารที่ถูกส่ งระหว่างบริ ษทั หรื อบุคคลภายนอกบริ ษทั ผ่านระบบเครื อข่าย มีคะแนนมากที่สุดคือ
28 คะแนน รองลงมาเป็ น “ใบสั่งซื้อ แจ้งหนี้” คิดเป็ น 27 คะแนน ส่ วนลาดับที่สามคือใบเสนอราคา
คิดเป็ น 20 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 4.14

เอกสารงานทัว่ ไป

ใบเสนอราคา

ใบประมูลงาน

ใบสัง่ ซื้อ,แจ้งหนี้

แผนงานก่อสร้าง

รายละเอียดงาน

วันเวลาการประชุม

เอกสารแบบโครงสร้าง

เอกสารงานออกแบบ
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อันดับ1
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อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3

บริ ษทั ทีต่ อบถูกวิธี

ตารางที่ 4.14 แสดงการเปรี ยบเทียบผลคะแนน โดยใช้การคูณค่าน้ าหนัก จานวนมากที่สุด 3 อันดับ
แรกของเอกสารที่ถูกส่ งผ่านเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างบริ ษทั หรื อบุคคลภายนอก
มากที่สุด

ความถี่

1 1 1 2 0 2 3 2 2 5 4 5 1 5 3 5 5 2 1 2 3 4 2 4 0 1 0

ค่าน้ าหนัก x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1

คะแนน 3 2 1 6 0 2 9 4 2 15 8 5 3 10 3 15 10 2 3 4 3 12 4 4 0 2 0
คะแนน
รวม

6

8

15

28

16

27

10

20

2
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ส่ วนที่ 4 ผลการสารวจประโยชน์และข้อจากัดจากการใช้ ไอที ในส่ วนของแผนกก่อสร้าง
4.1 เปรี ยบเทียบข้อดีที่ได้จากการนา ไอที มาใช้ในการทางานมากที่สุด 3 อันดับแรก
ผลสารวจ ตามตารางเปรี ยบเทียบความถี่ของการตอบแบบสอบถามข้อที่ 20 สรุ ปได้วา่
จากบริ ษ ทั ที่ ตอบแบบสอบถาม 39 แห่ ง 7 บริ ษ ทั ตอบแบบสอบถามไม่ ส มบูรณ์ จานวนบริ ษ ทั
คงเหลือที่ใช้สรุ ปผลสารวจมี 32 แห่ ง ผลสารวจระบุว่า ประโยชน์/ข้อดีจากการนา ไอที มาใช้ใน
งานก่ อสร้ าง “งานมี คุณภาพมากขึ้ น” ถูกเลื อกให้เป็ นอันดับที่ 1 ถึง 7 คะแนน จาก 32 คะแนน
ประโยชน์จากการใช้ ไอที ในงานก่อสร้าง ที่ถูกเลือกให้เป็ นอันดับที่ 2 ได้แก่ “การสื่ อสารดีข้ ึน”
ได้ 8 คะแนน จาก 32 คะแนน และข้อดีอนั ดับที่ 3 จากการใช้ ไอที ในงานก่อสร้าง คือ “ทางานเสร็ จ
เร็ วขึ้น” ได้ 9 คะแนน จาก 32 คะแนน แสดงผลตามตารางที่ 4.15
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1
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23
24
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28
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30
31
32
33
35
ความถี่

ดึงดูดพนักงานใหม่

การจัดการข้อมูลจานวนมาก

ทางานจากทีบ่ า้ น

ความพึงพอใจลูกค้า

ลดจานวนพนักงาน

การพัตนาธุรกิจใหม่

เข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้ น

การใช้งานข้อมูลร่วมกัน

ุ ภาพมากขึ้ น
งานมีคณ

งานเสร็จไวขึ้ น

สื่อสารดีข้ ึ น

ควบคุมทางการเงินดีข้ ึ น
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อันดับ1
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บริ ษทั ทีต่ อบถูกวิธี

ตารางที่ 4.15 แสดงความถี่ของการเลือกคาตอบที่ซ้ ากันจานวนมากที่สุด 3 อันดับแรกของ
ประโยชน์/ข้อดีที่ได้จากการนา ไอที มาใช้ในงานก่อสร้างของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง
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2
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3
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1
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การคานวณผลสารวจ โดยใช้การคูณค่าน้ าหนักจะพบว่า ช่วยให้การสื่ อสารดีข้ ึน คิดเป็ น 36
คะแนน รองลงมาเป็ น การทางานเสร็ จเร็ วขึ้น และงานมีคุณภาพมากขึ้น คือ 32 คะแนน อันดับที่
สามคือการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น เป็ น 28 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 4.16

48

ดึงดูดพนักงานใหม่

การจัดการข้อมูลจานวนมาก

ทางานจากทีบ่ า้ น

ความพึงพอใจลูกค้า

ลดจานวนพนักงาน

การพัตนาธุรกิจใหม่

เข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้น

การใช้งานข้อมูลร่วมกัน

ุ ภาพมากขึ้น
งานมีคณ

งานเสร็จไวขึ้น

สื่อสารดีข้ ึน

ควบคุมทางการเงินดีข้ ึน
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อันดับ3

บริ ษทั ทีต่ อบถูกวิธี

ตารางที่ 4.16 แสดงการเปรี ยบเทียบผลคะแนนโดยใช้การคูณค่าน้ าหนัก จานวนมากที่สุด 3 อันดับ
แรกของประโยชน์/ข้อดีที่ได้จากการนา ไอที มาใช้ในงานก่อสร้างของบริ ษทั รับเหมา
ก่อสร้าง

0 0 5 6 8 2 5 4 9 7 4 3 4 6 3 3 6 7 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 3 1 0 0 1
ค่าน้ าหนัก x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1
คะแนน 0 0 5 18 16 2 15 8 9 21 8 3 12 12 3 9 12 7 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 18 6 1 0 0 1
5
36
32
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27
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1
3
2
0
25
1
คะแนน
ความถี่

4.2 เปรี ยบเทียบข้อเสี ยที่ได้จากการนา ไอที มาใช้ในการทางานมากที่สุด 3 อันดับแรก
ผลสารวจ ตามตารางเปรี ยบเทียบความถี่ของการตอบแบบสอบถามข้อที่ 21 สรุ ปได้วา่
จากบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม 39 แห่ ง 12 บริ ษทั ตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ จานวนบริ ษ ทั
คงเหลือที่ใช้สรุ ปผลสารวจมี 27 แห่ ง ผลสารวจระบุวา่ ปั ญหา/ข้อเสี ยจากการนา ไอที มาใช้ในงาน
ก่ อสร้ า ง “ต้อ งการผูช้ านาญมากขึ้ น ” ถู ก เลื อ กให้เ ป็ นอัน ดับที่ 1 ถึ ง 6 คะแนน จาก 27 คะแนน
ข้อเสี ยจากการใช้ ไอที ในงานก่อสร้างที่ถูกเลือกให้เป็ นอันดับ ที่ 2 ได้แก่ “ต้องการผูช้ านาญมาก
ขึ้น” เช่ นกัน ได้ 7 คะแนน จาก 32 คะแนน และข้อเสี ยอันดับที่ 3 จากการใช้ ไอที ในงานก่อสร้าง
คือ “จาเป็ นต้อง Upgrade บ่อย” ได้ 7 คะแนน จาก 32 คะแนน แสดงผลตามตารางที่ 4.17
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ความถี่

อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายสูง

ความเข้ากันไม่ได้ของ Software

เกิดปัญหาบริ หาร ตามข้อตกลง

มีเ วลาตัดสินใจน้อย

ขาดมาตรฐานในการประสานงาน

มีความปลอดภัยน้อยลง

ต้องการผูช้ านาญมากขึ้ น

ข้อมูลมากเกินไป

ความเสี่ยงจาก IT ทีใ่ ช้งานไม่ได้

ยากทีจ่ ะวัดผลกาไร

จาเป็ นต้อง Upgrade บ่อย

มีความเชื่อว่า วิธีเ ก่าดีกว่า
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บริ ษทั ทีต่ อบถูกวิธี

ตารางที่ 4.17 แสดงความถี่ของการเลือกคาตอบที่ซ้ ากันจานวนมากที่สุด 3 อันดับแรกของข้อเสี ยที่
ได้จากการนา ไอที มาใช้ในงานก่อสร้างของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง
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การคานวณผลสารวจโดยใช้การคูณค่าน้ าหนักจะพบว่า ความต้องการผูช้ านาญงานมากขึ้น
เป็ นข้อเสี ยมากที่สุด คิดเป็ น 35 คะแนน รองลงมาคือจาเป็ นต้อง Upgrade บ่อย คิดเป็ น 27 คะแนน
อันดับที่สามเป็ น ความเสี่ ยงจาก IT ที่ใช้งานไม่ได้ และ มีความปลอดภัยน้อยลง คิดเป็ น 26 คะแนน
เท่ากัน ดังแสดงในตารางที่ 4.18
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อืน่ ๆ

ค่าใช้จ่ายสูง

ความเข้ากันไม่ได้ของ Software

เกิดปัญหาบริ หาร ตามข้อตกลง

มีเ วลาตัดสินใจน้อย

ขาดมาตรฐานในการประสานงาน

มีความปลอดภัยน้อยลง

ต้องการผูช้ านาญมากขึ้น

ข้อมูลมากเกินไป

ความเสี่ยงจาก IT ทีใ่ ช้งานไม่ได้

ยากทีจ่ ะวัดผลกาไร

จาเป็ นต้อง Upgrade บ่อย

มีความเชือ่ ว่า วิธีเ ก่าดีกว่า

อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3
อันดับ1
อันดับ2
อันดับ3

บริ ษทั ทีต่ อบถูกวิธี

ตารางที่ 4.18 แสดงการเปรี ยบเทียบผลคะแนนโดยใช้การคูณค่าน้ าหนัก จานวนมากที่สุด 3 อันดับ
แรกของข้อเสี ยที่ได้จากการนา ไอที มาใช้ในงานก่อสร้างของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง

ความถี่

0 0 1 4 4 7 0 0 0 5 4 3 1 1 1 6 7 3 5 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4 3 2 4 2 1 0 1

ค่าน้ าหนัก x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1

คะแนน 0 0 1 12 8 7 0 0 0 15 8 3 3 2 1 18 14 3 15 6 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 8 3 6 8 2 3 0 1
คะแนน
รวม

1

27

0

26

6

35

26

1

0

0

20

16

4

สรุ ป
ในบทที่ 4 นี้ เป็ นการสรุ ปของแบบสอบถาม โดยการสรุ ปเป็ นประเด็นข้อคาถามทั้ง 4 ส่ วน
เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจยั ในบทที่ 5 ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ในบท
ถัดไปจะอภิปรายรายละเอียดการวิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครั้งนี้

บทที่ 5
การวิเคราะห์ ข้อมูลและอภิปรายผลของการวิจัย
ในบทนี้จะแสดงให้เห็นการนาผลการสารวจจากบทที่ 4 มาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การ
วิจยั ที่ตอ้ งการทราบการใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของ
ประเทศไทย โดยจะแบ่งเป็ น 1) การวิเคราะห์และอภิปราย เทคโนโลยี ระบบปฏิบตั ิการ ซอฟต์แวร์
และโปรแกรม ที่บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเลือกใช้ โดยแบ่งบริ ษทั
เป็ นกลุ่ม ตามเกณฑ์การแยกข้อมูลที่เหมาะสมกับการสารวจแบบ ไอที บารอมิเตอร์ ในบทที่ 2 เพื่อ
ใช้เปรี ยบเทียบชนิด และปริ มาณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างแต่ละกลุ่ม
และ 2) วิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับผลสารวจของประเทศอื่นๆที่ทาการสารวจในประเด็นเดียวกัน เพื่อ
เทียบสถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั รับเหมาก่ อสร้ างในแต่ละประเทศ ว่ามี
ความเหมือนหรื อต่างกันหรื อไม่ อย่างไร ดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์ ผลทีไ่ ด้ จากการสารวจ
ตารางที่ 5.1 แสดงการเปรี ยบเทียบสัดส่ วนบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถามของประเทศต่างๆ
อุตสาหกรรม/บริ ษทั / ประเทศที่สารวจด้วย ไอที บารอมิเตอร์
อุตสาหกรรมการก่อสร้างในสวีเดน ค.ศ. 1998

เปอร์เซ็นต์การตอบกลับ
16%

บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในกรุ งเทพฯ ค.ศ. 2009
อุตสาหกรรมการก่อสร้างในจอร์แดน ค.ศ. 2007
อุตสาหกรรมการก่อสร้างในเดนมาร์ก ค.ศ. 1998
อุตสาหกรรมการก่อสร้างในแคนาดา ค.ศ. 1997

13%
10%
10%
10%

อุตสาหกรรมการก่อสร้างในซาอุดิอาระเบีย ค.ศ. 1999
บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในสิ งคโปร์ ค.ศ. 2003
อุตสาหกรรมการก่อสร้างในนิวซีแลนด์ ค.ศ. 1997

9%
7%
7%
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จากตารางที่ 5.1 แสดงให้เห็นร้อยละของการตอบแบบสอบถามในการเริ่ มสารวจเป็ นครั้ง
แรกของทุกประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นความตื่นตัว ความสนใจด้าน ไอที และปฏิกิริยาตอบสนองด้าน
การมี ส่ ว นร่ ว มเบื้ อ งต้น ของบริ ษ ัท กลุ่ ม ตัว อย่า งในทุ ก ประเทศ ซึ่ งบริ ษ ัท รั บ เหมาก่ อ สร้ า งใน
กรุ งเทพฯ มีผตู้ อบแบบสอบถาม 13% มากเป็ นอันดับที่ 2 ของตาราง ส่ วนอันดับที่ 1 เป็ นประเทศ
สวีเดน มี 16 % ส่ วนประเทศอื่นๆ มีเปอร์ เซ็นต์ของผูต้ อบอยูใ่ นช่วง 7% – 10% ทั้งสิ้ น การที่บริ ษทั
รับเหมาก่อสร้างในกรุ งเทพฯ มีผตู ้ อบแบบสอบถามมากเป็ นอันดับ 2 แสดงให้เห็นว่ามีความสนใจ
และให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็ นอย่างดี
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทรับเหมาก่อสร้ าง
จากการศึกษาพบว่าจานวนคอมพิวเตอร์ ที่มีอยูใ่ นการใช้งานของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เทียบกับจานวนพนักงานของบริ ษทั ในตารางที่ 4.5 และตารางที่
4.6 ระบุผลส ารวจในแถวสุ ดท้าย (จานวนคอมพิ วเตอร์ ของบริ ษทั ) แสดงข้อมูล ตรงกันทุก ช่ อง
แสดงให้เห็นว่าผลการตอบแบบสอบถามเรื่ องจานวนคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง เป็ น
ข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้ และเมื่อทาการเทียบสัดส่ วนจานวนคอมพิวเตอร์ ท้ งั 2 แบบ ต่อพนักงาน
1 คน ของบริ ษทั ทั้ง 39 แห่ง ได้ผลดังตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 แสดงค่าเฉลี่ยของสัดส่ วนคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและแบบพกพา ต่อพนักงาน 1 คน จาก
บริ ษทั ฯ ทั้งหมด
จานวนพนักงานของบริ ษทั ฯ
ทั้งหมด 39 แห่ง
กลุ่มที่ 1 : พนักงาน1-9คน
กลุ่มที่ 2 : พนักงาน10-49คน
กลุ่มที่ 3 : พนักงาน50-199คน
กลุ่มที่ 4 : พนักงาน200คนขึ้นไป
ค่าเฉลี่ยสัดส่วนคอมฯ:พนักงาน 1 คน

ค่าเฉลี่ยสัดส่วนคอมฯแบบตั้งโต๊ะ
ต่อพนักงาน 1 คน
0.83
0.47
0.15
0.17
0.32

ค่าเฉลี่ยสัดส่วนคอมฯแบบ
พกพาต่อพนักงาน 1 คน
0.08
0.12
0.03
0.04
0.07

จากตารางที่ 5.2 แสดงให้ เ ห็ น ว่า ค่ า เฉลี่ ย ของสั ด ส่ ว นจ านวนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ต่ อ
พนักงาน 1 คน ในบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างทั้งหมด มีคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ คิดเป็ น 0.32 เครื่ อง
มากกว่า คอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพาที่ มี เ พี ย ง 0.07 เครื่ อง ต่ อ พนัก งาน 1 คน สรุ ป ได้ว่า ในบริ ษ ัท
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ผูร้ ั บเหมาก่ อสร้ าง มีการใช้คอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะมากกว่าการใช้คอมพิวเตอร์ แบบพกพา) และเมื่อ
เปรี ย บเที ย บผลการศึ ก ษานี้ ก ับ ผลส ารวจจากประเทศแคนาดาและประเทศจอร์ แดน ได้ผลการ
เปรี ยบเทียบดังตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างประเทศใน เรื่ อง จานวนคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและแบบ
พกพาต่อพนักงาน 1 คน
ประเทศ (ปี ที่ศึกษา)
ประเทศแคนาดา (1998)
ประเทศจอร์แดน (2007)
กรุ งเทพมหานครฯ (2009)

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
0.300
0.350
0.320

คอมพิวเตอร์แบบพกพา
0.060
0.017
0.070

จากตารางที่ 5.3 แสดงว่า จานวนคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะต่อพนักงานของบริ ษทั รับเหมา
ก่อสร้ างในกรุ งเทพฯ (2009) เทียบสัดส่ วนกันแล้ว ได้ 0.32 เครื่ องสารวจในปี ค.ศ. 2009 ซึ่ งน้อย
กว่า ผลสารวจของประเทศจอร์ แดนที่ทาการสารวจในปี ที่ไล่เลี่ยกัน คือในปี ค.ศ. 2007 ที่ได้ 0.35
เครื่ อง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาผลการศึกษาเทียบกับประเทศแคนาดาที่ได้ สารวจตั้งแต่ 11 ปี
ก่อนหน้านี้ เราพบว่าตัวเลขไม่ต่างกันมาก คือ 0.3 เครื่ องต่อพนักงาน 1 คน ซึ่ ง ณ ปั จจุบนั ตัวเลขนี้
อาจเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกที่มากกว่านี้
ส่ วนจานวนคอมพิวเตอร์ แบบพกพาต่อพนักงานของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในกรุ งเทพฯ
เทียบสัดส่ วนกันแล้ว ได้ 0.07 มีค่ามากกว่า ทั้งประเทศแคนาดา ที่ได้ 0.06 ในปี ค.ศ. 1998 และ
ประเทศจอร์ แดนที่ได้ 0.017 เมื่อปี ค.ศ. 2007 วิเคราะห์ได้วา่ จานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา
ที่บริ ษทั รั บเหมาก่ อสร้ างเตรี ยมให้พนักงานของบริ ษทั ทั้ง 3 ประเทศใช้ ยังมีจานวนน้อยมากและ
น้อยกว่าจานวนเครื่ องแบบตั้งโต๊ะ มากถึง 6.6 เท่า สาเหตุอาจเป็ นเพราะคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะถูก
ผลิตขึ้นมาก่อนจึงมีจานวนมากกว่า และอาจเพราะคุณสมบัติในการใช้งานที่คงทนมากกว่า ใช้งาน
ได้นานกว่า สามารถปรับเปลี่ ยนพัฒนาอุปกรณ์ต่างได้มากกว่า และราคาถูกกว่าคอมพิวเตอร์ แบบ
พกพาก็เป็ นได้
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ส่ วนที่ 2 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และการใช้ งานซอฟต์ แวร์ ของบริษัท
จากผลการสารวจระบบปฏิบตั ิการ ที่บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างใช้ในการทางาน ตามแผนภูมิ
รู ปภาพที่ 4.1 จะเห็นได้ว่า บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในกรุ งเทพฯเลือกใช้ระบบปฏิบตั ิการ Window
XP คิดเป็ นร้ อยละ 92 จากทุกบริ ษทั ที่ ตอบแบบสอบถาม เมื่อทาการเปรี ยบเทียบกับผลสารวจ
ระบบปฏิบตั ิการที่บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างจากต่างประเทศเลือกใช้มากที่สุด 3 อันดับแรก แสดงผล
ตามตารางที่ 5.4
หากแยกการวิเคราะห์โดยดูจากระบบปฏิบตั ิการ (Operating System) พบว่า บริ ษทั เหล่านั้น
ใช้ Window base operating system สู งที่สุด คิดเป็ นเกื อบ 100% จากทั้งหมด เนื่ องจากตาราง
แสดงผลการตอบแบบสอบถามของ 39 บริ ษทั ระบุวา่ มีบริ ษทั ที่เลือกใช้ระบบปฏิบตั ิการ Window
XP ถึง 36 แห่งจากทั้งหมด 39 แห่ง และ บริ ษทั 3 แห่งที่ไม่ได้เลือกใช้ระบบปฏิบตั ิการ Window XP
เนื่องจากบริ ษทั เหล่านั้น ได้พฒั นาไปใช้ ระบบปฏิบตั ิการ Window 7 แทน
ตารางที่ 5.4 แสดงการเปรี ยบเทียบการเลือกใช้ระบบปฏิบตั ิการของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างแต่ละ
ประเทศ
เดนมาร์ก (1998)
ฟิ นแลนด์ (1998)
แคนาดา (2000)
กรุ งเทพฯ (2009)
ลาดับที่ 1 Windows 94.00% MS Windows 67.00% MS Windows 90.00% MS Windows 92.31%
ลาดับที่ 2 Macintosh 6.00% UNIX/Linux 4.00% Macintosh OS 8.00% Mac
5.13%
ลาดับที่ 3 UNIX/Linux 1.00% Macintosh
0.50% ระบบอื่นๆ
2.00% UNIX/Linux 2.56%

จากตารางที่ 5.4 พบว่าทุกประเทศที่ทาการสารวจ แม้วา่ อาจจะอยูใ่ นช่วงเวลาที่ต่างกัน จะพบว่า
ระบบปฏิ บตั ิการที่ ได้รับความนิ ยมเลื อกใช้งานมากที่สุด ได้แก่ ระบบปฏิ บตั ิการ Windows แม้จะใช้
เวอร์ ช่นั ที่ ต่างกัน เนื่ องจากความแตกต่างของช่ วงเวลาในการสารวจ เช่ นประเทศเดนมาร์ ก (1998) ใช้
Windows95 คิดเป็ น 92.31% ประเทศฟิ นแลนด์ ใช้ Windows95 42.00% ประเทศแคนาดา เลือกใช้ MS
Windows คิดเป็ น 90.00% และบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในกรุ งเทพฯ ก็ใช้ Windows XP มากที่สุด คิดเป็ น
92.31% เท่ากับประเทศเดนมาร์ ก ระบบปฏิบตั ิการ Windows ได้รับความนิ ยมมานานในทั้ง 4 ประเทศ
เนื่องจากเป็ นระบบปฏิบตั ิการที่ใช้งานง่าย ขั้นตอนการทางานไม่ซบั ซ้อน รวมทั้งมีโปรแกรมที่สามารถ
ใช้ร่วมกับระบบปฏิบตั ิการนี้ได้
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นอกจากนี้ จากผลการตอบแบบสอบถามในตารางที่ 4.7 แสดงประเภทงานที่บริ ษทั รับเหมา
ก่ อสร้ างเลื อกน าเครื่ องคอมพิ วเตอร์ และโปรแกรมต่ างๆ มาใช้ในการท างานของบริ ษ ัทฯ พบว่ า
บริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง ส่ วนใหญ่นาคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่ใช้เขียนแบบมาใช้งานด้านการ
ก่อสร้างเป็ นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็ นโปรแกรมคาสั่งประมวลผลใช้งานด้านบัญชีและการจัดซื้ อ และ
อันดับที่ 3 เป็ นโปรแกรมที่ใช้ในการวางแผนการทางานตารางเวลานัดประชุม, กาหนดการใช้ในงาน
ด้านสื่ อสารและโปรแกรมที่ใช้ทาฐานข้อมูลต่างๆ ใช้งานบริ หารทรัพยากรบุคคล เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ผลสารวจของประเทศจอร์แดน สามารถวิเคราะห์ได้วา่ บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในกรุ งเทพฯ นิยมนา ไอที
มาใช้ในงานต่างๆ เหมือนกัน โดยมีการใช้โปรแกรมที่ช่วยในการเขียนแบบในงานก่อสร้างมากที่สุดถึง
94.87% เช่นเดียวกับประเทศจอร์ แดน (2007) ที่บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างเกือบทั้งหมด (94.00%) ใช้ CAD
ในการทางานก่อสร้างของบริ ษทั ฯ
โปรแกรมคาสั่งประมวลผลเช่น Excel ใช้ในงานบัญชี , จัดซื้ อ มีการใช้เป็ นลาดับถัดมา โดยมี
อัตราการใช้อยูท่ ี่ 89.74% ซึ่งน้อยกว่าผลสารวจของประเทศจอร์แดนที่ใช้ Excel ที่มีถึง 97.00%
การใช้โปรแกรมฐานข้อมูลด้านงานทรัพยากรบุคคล เช่น Access มีการใช้งานอยูท่ ี่ 84.63% จาก
บริ ษทั ฯทั้งหมดในกรุ งเทพฯ ต่างจากผลสารวจของประเทศจอร์ แดนที่มีการใช้โปรแกรม Access เพียง
24.00% เท่านั้น
งานสื่ อสารมีการใช้งานโปรแกรมสร้างตารางเวลานัดหมายต่างๆ และโปรแกรมรายงานผลการ
ดาเนิ นงานโครงการเช่ น Project Planning และ Microsoft Project และงานด้านทรัพยากรบุคคลของ
บริ ษ ทั ฯ ในกรุ งเทพฯ มี การใช้เท่ ากันคื อ 84.63% ซึ่ งแตกต่ างอย่างมากกับผลส ารวจของประเทศ
จอร์แดนที่มีการใช้เพียง 23.00%
งานที่บริ ษทั รับเหมาก่อสร้ างในกรุ งเทพฯ นาโปรแกรมทาเว็บไซต์และสร้างกราฟิ กมาใช้ใน
งานประชาสัมพันธ์น้อยกว่างานประเภทอื่น เพียง 48.72% น้อยกว่าประเทศจอร์ แดนที่ใช้โปรแกรม
Web Browser มากถึง 76.00 % ดังแสดงในแผนภูมิรูปภาพที่ 5.1
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แผนภูมิรูปภาพที่ 5.1 แสดงการเปรี ยบเทียบการนา ไอที มาใช้ในงานประเภทต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ใน
กรุ งเทพฯ และประเทศจอร์แดน
ส่ วนผลการสารวจจานวนบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลที่ใช้ CAD แสดง
ในตารางที่ 4.8 พบว่าการใช้คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ช่วยในการทางานก่อสร้างของบริ ษทั ในกรุ งเทพ
คิดเป็ น 89.74% เมื่ อนามาเปรี ยบเที ยบกับผลสารวจจากจอร์ แดน (2007) ที่มีการใช้งาน 100% และ
ประเทศสิ งคโปร์ (2003) ที่มีอตั ราการเขียนแบบด้วยคอมฯ ใกล้เคียงกันถึง 90.00% (ผลการสารวจเมื่อ
เก้าปี ที่ แล้ว ปั จจุบนั มี โอกาสที่ จะเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ มากกว่านี้ มาก) อีกทั้งยังพบว่ามีบริ ษทั
รับเหมาก่อสร้างในกรุ งเทพฯ บางส่ วนที่ใช้การเขียนแบบด้วยมือ ดังแสดงในตารางที่ 5.5
ตารางที่ 5.5 แสดงสัดส่ วนบริ ษทั ที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานก่อสร้างของบริ ษทั ประเทศต่างๆ
ประเทศ/ปี สารวจ
จอร์แดน (2007)
สิ งคโปร์ (2003)
กรุ งเทพฯ (2009)

ใช้ CAD สาหรับออกแบบ
100.00%
90.00%
89.74%

ไม่ใช้ CAD สาหรับออกแบบ
0.00%
10.00%
10.26%

57
หากพิ จารณาถึ ง Software ที่ ใช้ในการท าแบบจะพบว่า บริ ษ ัทเกื อบทั้งหมดในกรุ งเทพฯ
เลือกใช้ Auto CAD ในการทางานก่ อสร้าง (แผนภูมิรูปภาพที่ 4.3) ซึ่ งสอดคล้องกับผลสารวจจาก
ต่างประเทศ ที่ ใช้ Auto CAD ในการทางานก่ อสร้ างมากเป็ นอันดับแรก ตารางที่ 5.6 แสดงผลการ
เปรี ยบเทียบโปรแกรมที่บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างนิยมใช้ทางานก่อสร้างมากที่สุด 5 ลาดับ
ตารางที่ 5.6 แสดงการเปรี ยบเทียบโปรแกรม ที่บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างใช้ในการทางานก่อสร้างระหว่าง
ประเทศ
ประเทศ
เดนมาร์ก
ฟิ นแลนด์
สวีเดน
แคนาดา
กรุ งเทพฯ

ลาดับที่ 1
AutoCAD
AutoCAD
AutoCAD
AutoCAD
AutoCAD

ลาดับที่ 2
Microstation
LT Autocad
LTAutocad
Microstation
SketchUp

ลาดับที่ 3
ลาดับที่ 4
LT Autocad
DOGS
Other
Kymdata
Other
Archicad
Visio Technical
Other
Microstation Visio Technical

ลาดับที่ 5
Arris
Archicad
Steelcad
LT Autocad
Other

สาหรับการใช้โปรแกรม CAD นั้น (ตารางที่ 4.9) จากการศึกษาพบว่า การนา CAD มาใช้ใน
งานก่อสร้างของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เกือบทั้งหมดนามาใช้ในการ
เขียนแบบ 2 มิติ ทั้งแบบไม่มีโครงสร้างเสมือนรู ปถ่าย, แบบมีโครงสร้างโดยมีการแบ่ง Layer และแบบ
มีโครงสร้างและมีการระบุรายละเอียดต่างๆ ลงไปด้วย แต่การใช้ CAD เพื่อเขียนแบบ 3 มิติ ยังมีจานวน
น้อยที่สุดเพียง 32.35% แม้จะมีโปรแกรมที่สามรถเขียนแบบ 3 มิติได้ดีให้เลือก แต่บริ ษทั เหล่านี้ ยงั คง
เขียนแบบ 2 มิติ เนื่ องจากเป็ นวิธีสื่อสารที่มีความคุ น้ เคยหรื อการเขียนแบบ 3 มิติ อาจใช้เวลาในการ
ทางานมากเกินไป
จากการเปรี ยบเทียบกับต่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่า กรุ งเทพฯ มีการใช้คอมพิวเตอร์ ในการ
เขียนแบบก่อสร้าง 89.74% จากบริ ษทั ทั้งหมดในปี ค.ศ. 2009 น้อยกว่าจอร์ แดนที่มีการใช้คอมพิวเตอร์
เขียนแบบก่อสร้าง 100% ในปี ค.ศ. 2007 โปรแกรม Auto CAD ถูกเลือกใช้ในการเขียนแบบก่อสร้าง
ของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างทั้งในกรุ งเทพฯ และทุกประเทศที่ทาการสารวจ จากการสารวจครั้งแรกในปี
ค.ศ. 1998 ถึงปัจจุบนั โปรแกรม Auto CAD ยังคงเป็ นโปรแกรมที่ใช้งานมากที่สุดในการเขียนแบบ
สรุ ปผลการวิ เคราะห์ ข ้อมู ลส่ วนที่ 2 จากข้อมู ลข้างต้นแสดงให้เห็ นว่า ระบบปฏิ บ ัติ การ
Window ได้รับความนิยมมากที่สุด มากกว่าระบบปฏิบตั ิการอื่นๆ อย่างชัดเจนจากผลสารวจการใช้
งาน Window ของบริ ษ ทั รั บ เหมาก่ อสร้ างในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ทุ กบริ ษ ทั คิ ดเป็ น
100% แม้จะมีความต่างเรื่ องของรุ่ นที่ใช้ต่างกัน เช่ น Window XP และ Window 7 แต่ยงั คงเป็ น
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ระบบปฏิ บ ตั ิ การเดี ยวกัน ความนิ ยมระบบปฏิ บตั ิ การ Window นี้ มิ ไ ด้มีแต่ ใ นปั จจุ บ นั เท่ า นั้น จาก
การศึ กษาผลสารวจต่างประเทศที่ สารวจไว้ในปี ค.ศ. 1998 เช่ นกลุ่ มประเทศแถบสแกนดิ เนเวีย
ได้แก่ ประเทศเดนมาร์ ก สวีเดน และฟิ นแลนด์ ก็นิยมใช้ระบบปฏิบตั ิการ Window รุ่ นต่างๆ เช่นกัน
การเลื อกใช้ระบบปฏิ บ ัติการย่อมส่ งผลโดยตรงต่ อการเลื อกใช้โปรแกรมต่ างๆ เนื่ องจาก
ระบบปฏิบตั ิการ Window เป็ นที่นิยมใช้กนั ทุกสาขาวิชาชีพ จึงมีโปรแกรมที่สามารถใช้งานร่ วมกันได้
เป็ นจานวนมาก การเลื อกนาโปรแกรมต่างๆ มาใช้ในกระบวนการทางานของบริ ษทั รับเหมาก่ อสร้าง
เป็ นตัวชี้ วดั สาคัญที่ บ่งชี้ ถึงความชานาญ ความรู้ และความสามารถของพนักงานและบริ ษทั รับเหมา
ก่อสร้างในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆ จาก การวิเคราะห์แผนภูมิรูปภาพที่ 5.1 ที่เปรี ยบเทียบ
การนา ไอที มาใช้ในงานประเภทต่างๆ ของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างทั้ง 3 กลุ่มในช่วงเวลาที่ต่างกันกรณี
การประเทศแคนาดาที่ทาการสารวจในปี ค.ศ. 1998 ไม่สามารถนาผลสารวจมาเปรี ยบเทียบได้เนื่องจาก
ช่วงเวลาที่ห่างกันถึ ง 11 ปี จึงเลือกเปรี ยบเทียบเฉพาะการสารวจของประเทศจอร์ แดนในปี ค.ศ. 2007
เพื่อแสดงให้เห็นความรู้ความชานาญในการใช้เทคโนโลยีที่ต่างกัน ผลการตอบแบบสอบถามของบริ ษทั
รับเหมาก่อสร้างในกรุ งเทพและปริ มณฑลระบุวา่ มีการใช้โปรแกรมที่ใช้ในงานส่ วนก่อสร้างมากที่สุด
อันดับที่ 2 เป็ นงานด้านบัญชี และการจัดซื้ อที่ใช้โปรแกรมคาสั่งประมวลผล สอดคล้องกับผล
สารวจของประเทศจอร์ แดนที่มีการใช้โปรแกรมในงานเขียนแบบก่ อสร้าง และงานบัญชี ,จัดซื้ อ มาก
ที่สุด ส่ วนอันดับที่ 3 เป็ นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ในงานบริ หารทรัพยากรบุคคลและงานด้าน
การสื่ อสารต่างๆ ที่ใช้โปรแกรมวางแผนการดาเนินงานก่อสร้าง,ส่ งตารางนัดหมายประชุม, แจ้งกาหนด
ส่ งงวดงานต่างๆ ผลส ารวจในส่ วนนี้ ขดั แย้งกับผลส ารวจของประเทศจอร์ แดนที่ มีการใช้โปรแกรม
จัดการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุ คคลเพียง 24% และการใช้โปรแกรมการวางแผนโครงการและทา
ตารางแจ้งนัดหมายประชุ มต่างๆ เพียง 23% เท่านั้น แม้จะมีโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ดีให้เลือก
มากมาย แต่ ก ลั บ ไม่ เ ป็ นที่ นิ ย มในกลุ่ ม บริ ษัท รั บ เหมาก่ อสร้ า งประเทศจอร์ แ ดน แต่ ง านด้ า น
ประชาสัมพันธ์ ที่ใช้โปรแกรมเกี่ ยวกับเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตและงานกราฟิ ก มีบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง
ของจอร์ แดนใช้งานถึง 76% แต่กลับเป็ นงานที่บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในกรุ งเทพฯ ให้ความสนใจน้อย
ที่สุ ดเพียง 48.72% เนื่ องจากบริ ษทั รับเหมาก่ อสร้ างในกรุ งเทพฯ จานวนมากขาดบุคลากรที่มี ความ
ชานาญเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์ เน็ตเป็ นสื่ อประชาสัมพันธ์ และไม่ตอ้ งการสิ้ นเปลืองงบประมาณในการ
ดาเนิ นงานในส่ วนนี้ เนื่ องจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั ที่มีอยู่จากัดนั้นต้องใช้ในขั้นตอนการ
ดาเนิ นงานต่างๆ ของบริ ษทั โดยเฉพาะงานเขียนแบบก่อสร้างที่ระบุในผลสารวจว่ามีการใช้เทคโนโลยี
มาประกอบมากที่สุด
ด้วยเหตุ ดงั กล่ าวจึ งท าการส ารวจการใช้ CAD ในบริ ษทั รั บเหมาก่ อสร้ างในกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล จากการศึ กษาพบว่า มี การใช้คอมพิวเตอร์ ในการเขียนแบบก่ อสร้ าง 89.74% จากบริ ษ ทั
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ทั้งหมดในปี ค.ศ. 2009 น้อยกว่าจอร์ แดนที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ เขียนแบบก่ อสร้ าง 100% ในปี ค.ศ.
2007 ส่ วนการนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการเขียนแบบก่อสร้างของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในกรุ งเทพฯ
ใช้โปรแกรม Auto CAD เกื อบทั้งหมด เช่ นเดียวกันกับทุกประเทศที่ทาการสารวจ จากการสารวจครั้ง
แรกในปี ค.ศ. 1998 ถึงปั จจุบนั โปรแกรม Auto CAD ยังคงเป็ นโปรแกรมที่ใช้งานมากที่สุดในการ
เขียนแบบตลอดมา
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลและการติดต่ อสื่ อสาร
จากผลการตอบแบบสอบถามข้อที่ 11 เกี่ ยวกับจานวนบริ ษทั ที่มีเว็บไซต์ของตนเอง เมื่อ
นามาวิเคราะห์ แยกเป็ น 4 กลุ่ ม สรุ ปว่าบริ ษ ทั กลุ่ มที่ 4 ขนาด 200 คนขึ้ นไป มีเว็บ ไซต์เป็ นของ
ตนเอง คิดเป็ น70% กลุ่มที่ 3 มีพนักงาน 50-199 คน มีเว็บไซต์เป็ นของตนเอง คิดเป็ น 42% กลุ่มที่ 2
มีพนักงาน 10-49 คน มีเว็บไซต์เป็ นของตนเอง คิดเป็ น 20% และกลุ่มที่ 1 มีพนักงาน 1-9 คน ไม่มี
เว็บไซต์เป็ นของตนเอง สรุ ปได้วา่ บริ ษทั ที่มีพนักงานจานวนมาก จะมีเว็บไซต์เป็ นของตัวเองมากขึ้น
ตามจานวนพนักงานในบริ ษทั แสดงผลดังตารางที่ 5.7 ซึ่ งการเลื อกใช้ LAN ในบริ ษทั ที่สารวจก็ มี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันด้วย ดังแสดงผลในตารางที่ 5.8
ตารางที่ 5.7 แสดงจานวนบริ ษทั ที่มีเว็บไซต์ของตนเอง มาแยกผลสารวจตามกลุ่มบริ ษทั ทั้ง 4 กลุ่ม
กลุ่มบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง

จานวนบริ ษทั ในกลุ่ม
(บริ ษทั )
กลุ่ม 1 มีพนักงาน 1-9 คน
2
กลุ่ม 2 มีพนักงาน 10-49 คน
15
กลุ่ม 3 มีพนักงาน 50-199 คน
12
กลุ่ม 4 มีพนักงาน 200 คน ขึ้นไป
10

จานวนบริ ษทั ที่มี
เว็บไซต์ (บริ ษทั )
0
3
5
7

เทียบสัดส่ วนจากบริ ษทั
ทั้งหมดในกลุ่ม (%)
0%
20%
42%
70%
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ตารางที่ 5.8 แสดงการเปรี ยบเทียบสัดส่ วนบริ ษทั ที่มีการใช้ (LAN) ของทั้ง 4 กลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง

จานวนบริ ษทั ในกลุ่ม จานวนบริ ษทั ที่มีการใช้ เทียบสัดส่ วนจากบริ ษทั
(บริ ษทั )
ระบบ LAN (บริ ษทั )
ทั้งหมดในกลุ่ม (%)
กลุ่ม 1 มีพนักงาน 1-9 คน
2
1
50%
กลุ่ม 2 มีพนักงาน 10-49 คน
15
10
67%
กลุ่ม 3 มีพนักงาน 50-199 คน
12
9
75%
กลุ่ม 4 มีพนักงาน 200 คน ขึ้นไป
10
10
100%

เมื่อพิจารณาถึงระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต จากการศึกษาพบว่า ที่นิยมมากที่สุดของทั้ง
4 กลุ่มคือ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) เนื่ องจากขออนุ ญาตติดตั้งง่าย ส่ วนการ
เชื่ อมต่อด้วย Modem โดยอาศัยคู่สายโทรศัพท์ธรรมดา เป็ นวิธีที่กลุ่มบริ ษทั ยังคงใช้งานมาอย่าง
ต่อเนื่ อง เพราะการเปลี่ยนแปลงวิธีเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนเปลี่ยน
อุปกรณ์ ต่างๆ ที่มากหรื อน้อยขึ้นอยู่กบั ขนาดของบริ ษทั นั้นๆ ส่ วนการเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตแบบ
Cable Modem ที่มีอุปกรณ์เป็ น Modem ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างผูร้ ับบริ การ กับผูใ้ ห้บริ การ (Service
Provider) โดยผ่านทางเครื อข่ายสาย Cable TV เช่น การใช้ร่วมกับสาย Cable ของ UBC ตามอาคาร
ต่างๆไม่เป็ นที่นิยมเนื่ องจากต้องเสี ยค่าเดินสายไปยังจุดที่ตอ้ งการใช้งาน การเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ต
ด้วย ระบบ ISDN ที่สามารถ รับ-ส่ ง ข้อมูล ด้วยความเร็ ว 128 Kbps ขึ้นไป ด้วยระบบดิจิตอลนั้น มี
การใช้ในบริ ษทั กลุ่มที่ 3และกลุ่มที่ 4 ที่มีพนักงานจานวนมาก เท่านั้น เนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายสู งกว่า
มาก ตามตารางที่ 5.9 ดังนี้
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ตารางที่ 5.9 แสดงจานวนบริ ษทั ที่เลือกใช้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบต่างๆ
กลุ่มบริ ษทั
รับเหมาก่อสร้าง

กลุ่ม 1 มีพนักงาน 1-9 คน
กลุ่ม 2 มีพนักงาน 10-49 คน
กลุ่ม 3 มีพนักงาน 50-199 คน
กลุ่ม 4 มีพนักงาน 200 คน
ขึ้นไป

จานวน
บริ ษทั ใน
กลุ่ม
(บริ ษทั )
2

ใช้ Modem

15
12

2
3

10

4

ใช้ ADSL

ใช้ Cable
Modem

2 100% 13% 10 67% 2 13%
25% 8 67% 40% 8 80% 1 10%

ใช้ ISDN

1

ใช้
T1/T3

8% -

2 20% -

เมื่อพิจารณาประเภทเอกสาร ,ข้อมูล และข่าวสาร ที่บริ ษทั นิยมส่ ง – รับ ภายในบริ ษทั ผ่าน
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มากที่สุด 3 อันดับแรก พบว่า เอกสารที่ส่งถึงกันภายในบริ ษทั ฯมาก
ที่สุ ดคื อ เอกสารงานก่ อสร้ า ง อันดับที่ 2 คื อรายละเอี ย ดของงาน ส่ วนอันดับที่ 3 เป็ นใบสั่ ง ซื้ อ
เนื่ องจากเป็ นการส่ งข้อมูลต่างๆภายในบริ ษทั เอกสารงานก่ อสร้างจึงเป็ นเอกสารที่มีการส่ งผ่าน
ระบบอิ เล็ก ทรอนิ กส์ ม ากที่ สุ ดเพื่ อ ความสะดวกในการท างานโครงการต่ า งๆ อันดับ ต่ อมาเป็ น
เอกสารรายละเอียดงานที่ตอ้ งแจ้งหน้าที่รับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันดับที่ 3 เป็ นใบสั่งซื้ อ
สิ นค้าต่างๆที่ตอ้ งส่ งถึงแผนกที่รับผิดชอบภายในบริ ษทั
เอกสารที่ถูกส่ งระหว่างบริ ษทั หรื อบุคคลภายนอกบริ ษทั ผ่านระบบเครื อข่ายมากที่สุด 3
อันดับแรก คือ เอกสารรายละเอียดงาน ที่ตอ้ งแจ้งแก่ผทู้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องรับทราบหน้าที่รับผิดชอบ
ของตนเอง ลาดับต่อมาเป็ นใบสั่งซื้ อ, ใบแจ้งหนี้ เพื่อเรี ยกเก็บค่าจ้างงวดงานจากเจ้าของโครงการ
อันดับที่ 3 เป็ นใบเสนอราคา เพื่อแจ้งค่าใช้จ่ายเพื่อขออนุมตั ิดาเนินการก่อสร้างตามราคาที่ตกลงไว้
จากผลสารวจนี้แสดงให้เห็นว่า บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในกรุ งเทพฯไม่นิยมส่ งเอกสารงานออกแบบ
หรื อเอกสารแบบโครงสร้ างออกสู่ บุคคลภายนอกองค์กรเนื่ องจากไม่มน่ั ใจในความปลอดภัยของ
ข้อมูลต่างๆ
เมื่อเทียบผลสารวจกับต่างประเทศในช่วงเวลาที่ต่างกัน พบว่า ประเทศจอร์ แดนและกลุ่ม
ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย มีการส่ งเอกสารงานในส่ วนก่อสร้างและงานออกแบบมากที่สุด แต่ไม่
นิ ย มส่ ง เอกสารที่ เกี่ ย วกับ การค านวณต่ า งๆ ส่ วนประเทศสิ ง คโปร์ ไ ม่ มี ก ารส่ ง เอกสารในส่ ว น
ก่ อสร้ างใดๆ จะมุ่งเน้นการแลกเปลี่ ยนเอกสารด้านอื่นๆ เช่ นเอกสารงานบัญชี และวันเวลาการ
ประชุมเป็ นต้นโดยมีการส่ งใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้เป็ นอันดับที่ 1 แสดงผลดังตารางที่ 5.10
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ตารางที่ 5.10 แสดงการเปรี ยบเทียบเอกสารที่ถูกส่ งจากบริ ษทั ออกสู่ ภายนอกมากที่สุดของบริ ษทั
ประเทศต่างๆ
ประเทศ
กรุ งเทพฯ (2009)

อันดับที่ 1
รายละเอียดงาน

อันดับที่ 2
ใบสัง่ ซื้อ,แจ้งหนี้

อันดับที่ 3
ใบเสนอราคา

จอร์แดน (2007)

เอกสารงานออกแบบ

ใบเสนอราคา

วันเวลาการประชุม

สิ งคโปร์ (2003)

ใบสัง่ ซื้อ,แจ้งหนี้

งานบัญชี

วันเวลาการประชุม

สวีเดน (1998)

วันเวลาการประชุม

รายละเอียดงาน

แผนงานก่อสร้าง

เดนมาร์ก (1998)

แผนงานก่อสร้าง

รายละเอียดงาน

เอกสารแบบโครงสร้าง

ฟิ นแลนด์ (1998)

แผนงานก่อสร้าง

รายละเอียดงาน

วันเวลาการประชุม

ส่ วนที่ 4 ข้ อดีและข้ อเสี ยจากการใช้ ไอที ในงานของแผนกก่อสร้ าง
เปรี ยบเทียบข้อดี ที่ได้จากการนา ไอที มาใช้ในการทางานมากที่สุด 3 อันดับแรก พบว่า
ประโยชน์ ห รื อข้อ ดี จ ากการน า ไอที มาใช้ ใ นงานก่ อ สร้ า งของบริ ษัท รั บ เหมาก่ อ สร้ า งใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล คือ การสื่ อสารที่ดีข้ ึน งานเสร็ จไวขึ้น และงานมีคุณภาพดีข้ ึน หาก
ใช้อนั ดับที่ได้จากการคานวณค่าน้ าหนักมาพิจารณาจะพบว่ามีคล้ายหรื อใกล้เคียงกัน หากแต่ลาดับ
ต่างกันบ้าง กล่าวคือ อันดับที่ 1 คือ งานมีคุณภาพดีข้ ึน ส่ วน งานเสร็ จไวขึ้น ได้รับเลือกเป็ นอันดับที่
3 มากที่สุด จึงสรุ ปให้ ข้อดีอนั ดับที่ 2 เป็ น เรื่ องของงานที่มีคุณภาพดีข้ ึน ส่ วนอันดับที่ 3 เป็ นการใช้
เวลาทางานน้อยลง ตามลาดับ
เมื่อนาผลสารวจจากต่างประเทศมาเปรี ยบเทียบข้อดีจากการนา ไอที มาใช้ในงานก่ อสร้าง 3
อันดับแรก จากผลสารวจบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในกรุ งเทพฯ เลือกการสื่ อสารที่ดีข้ ึนเป็ นประโยชน์
อันดับที่ 1 ซึ่ งไม่ตรงกับประเทศใด ประเทศสวีเดนและประเทศแคนาดาเลือก การเพิ่มคุณภาพงาน ส่ วน
ประเทศสิ งคโปร์ เลื อกงานเสร็ จไว เป็ นอันดับแรก และเลื อกการเพิ่ มคุ ณภาพงานให้เป็ นอันดับที่ 2
เช่ นเดี ยวกับบริ ษทั รับเหมาก่อสร้ างในกรุ งเทพฯ ส่ วนอีก 2 ประเทศ คือ ประเทศสวีเดนและแคนาดา ที่
เลือกงานเสร็ จไว เป็ นข้อดีอนั ดับที่ 2 แต่บริ ษทั ในกรุ งเทพฯ เลือก งานเสร็ จไว มาเป็ นอันดับที่ 3 แต่ท้ งั
3 ประเทศเลือกข้อดีอนั ดับที่ 3 แตกต่างกัน สรุ ปได้ว่าบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในกรุ งเทพมหานครให้
ความสาคัญเรื่ องการสื่ อสารที่ดีข้ ึนมากที่สุด ต่างจากผลสารวจของประเทศอื่นๆ ที่มองเรื่ องการ
สร้างผลงานเป็ นสาคัญดังแสดงในตารางที่ 5.11
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ตารางที่ 5.11 แสดงการเปรี ยบเทียบข้อดีที่ได้จากการนา ไอที มาใช้ในงานก่อสร้างของประเทศต่างๆ
ประเทศ

อันดับที่ 1

อันดับที่ 2

อันดับที่ 3

กรุ งเทพฯ (2009)
สวีเดน (1998)
แคนาดา (2000)
สิ งคโปร์ (2003)

การสื่ อสารดีข้ ึน
เพิ่มคุณภาพงาน
เพิ่มคุณภาพงาน
งานเสร็ จไว

เพิม่ คุณภาพงาน
งานเสร็ จไว
งานเสร็ จไว
เพิ่มคุณภาพงาน

งานเสร็ จไว
สัดส่ วนของการดาเนินการแบบใหม่ๆ
ควบคุมการเงินดี
เข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้น

เมื่อเปรี ยบเทียบข้อเสี ยที่ได้จากการนา ไอที มาใช้ในการทางาน พบว่า ความต้องการผูม้ ีความ
ชานาญมากขึ้น เป็ นปัญหาอันดับที่ 1 อันดับที่ 2 คือ ความจาเป็ นต้อง Upgrade บ่อย และข้อเสี ยอันดับ
ที่ 3 ได้แก่ ความเสี่ ยงจาก ไอที ที่ใช้งานไม่ได้ และข้อมูลมีความปลอดภัยน้อยลง มีแต้มเท่ากันจึงต้อง
ใช้ผลจากการคานวณด้วยค่าความถี่เพื่อช่ วยในการตัดสิ นใจ ผลจากตารางคานวณค่าความถี่ ระบุว่า
ปั ญหาเรื่ องความเสี่ ยงจาก ไอที ที่ ใช้งานไม่ได้ ถูกเลื อกให้เป็ นข้อเสี ยในอันดับที่ 2 มากกว่า ส่ วน
ปั ญหาเรื่ องความปรอดภัยน้อยลงนั้นได้รับเลือกให้เป็ นข้อเสี ยอันดับที่ 3 มากกว่า ดังนั้นข้อเสี ยอันดับ
ที่ 3 จึงเป็ นเรื่ องความเสี่ ยงจาก ไอที ที่ใช้งานไม่ได้
เมื่อนาผลสารวจจากประเทศจอร์ แดนในปี 2007 มาเปรี ยบเทียบ พบว่า มีขอ้ ที่เลือกสลับกันอยู่
2 ข้อ ได้แก่ ต้องการผูช้ านาญมากขึ้น กับ จาเป็ นต้อง Upgrade บ่อย แต่ในอันดับที่ 2 มีการเลือกที่ต่างกัน
โดยบริ ษทั รับเหมาในกรุ งเทพฯ เลือก ความเสี่ ยงจาก IT ที่ใช้งานไม่ได้ แต่ จอร์ แดนเลือก ค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนสู ง ดังแสดงในตารางที่ 5.12
ตารางที่ 5.12 แสดงการเปรี ยบเทียบข้อเสี ยที่ได้จากการนา ไอที มาใช้ในการทางานก่อสร้างกับ
ต่างประเทศ
ประเทศ

ข้อเสี ย อันดับที่ 1

กรุ งเทพฯ (2009) ต้องการผูช้ านาญมากขึ้น
แคนาดา (2000) จาเป็ นต้อง Upgrade บ่อย
จอร์แดน (2007) จาเป็ นต้อง Upgrade บ่อย

ข้อเสี ย อันดับที่ 2

ข้อเสี ย อันดับที่ 3

ความเสี่ ยงจาก IT ที่ใช้งานไม่ได้
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสู ง
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสู ง

จาเป็ นต้อง Upgrade บ่อย
ต้องการผูช้ านาญมากขึ้น
ต้องการผูช้ านาญมากขึ้น
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สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนที่ 4 จะพบว่า ข้อดีของการนาเอา ไอที มาใช้ในงานก่อสร้าง
ของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในกรุ งเทพมหานครมีหลายข้อ แต่ที่ได้รับคะแนนมากเป็ นอันดับแรก
เป็ นเรื่ องการสื่ อสารที่ ดีข้ ึ น ต่างจากผลสารวจของประเทศอื่นๆ ที่มองเรื่ องการสร้ างผลงานเป็ น
สาคัญ เช่น งานการเพิม่ คุณภาพงาน หรื องานเสร็ จไวขึ้นเป็ นต้น ส่ วนข้อเสี ยที่เกิดขึ้นจากการนา ไอ
ที มาใช้ในงานก่อสร้างของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่ได้รับเลือก
มากที่สุดจากตัวแทนของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง ได้แก่ ต้องการผูช้ านาญมากขึ้น เป็ นการเลือกที่ต่าง
จากผลส ารวจจากประเทศอื่นๆที่เลื อก จาเป็ นต้อง Upgrade บ่อย มุมมองของปั ญหาข้อนี้ มุ่ งเน้นว่า
ปั ญหาที่สาคัญเกิ ดจากอุปกรณ์ ทางเทคโนโลยี แต่ปัญหาเรื่ องต้องการผูช้ านาญมากขึ้น ของบริ ษทั ฯใน
กรุ งเทพฯ นั้นมีความสอดคล้ององกับข้อสังเกตที่พบจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานของบริ ษทั รับเหมา
ก่ อสร้ างในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เรื่ องที่บริ ษทั ไม่ใ ห้ความสาคัญและไม่เปิ ดโอกาสให้
พนักงานของบริ ษทั ฯ พัฒนาความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เนื่ องจากไม่มีการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้ น ส่ งผลให้เลือกปั ญหาขาดผูช้ านาญเป็ น
ปัญหาสาคัญที่สุด
สรุ ปผลตามวัตถุประสงค์ การวิจัย
จากการศึกษาสามารถสรุ ปได้วา่ บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
เกือบทั้งหมดมีการใช้คอมพิวเตอร์ ในงานก่อสร้าง กล่าวคือ ส่ วนใหญ่มากกว่า 90% ใช้คอมพิวเตอร์
ในงานด้านก่อสร้าง โดยนามาใช้ในการแก้ไขแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD นอกจากนี้ ยงั
ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในงานด้า นบัญชี และการจัดซื้ อ โดยใช้โปรแกรมค าสั่งประมวลผลใน
กระบวนการทางาน ส่ วนการใช้ในงานบริ หารทรัพยากรบุคคลจะใช้โปรแกรมในการวางแผนการ
ทางานตารางเวลานัดประชุม สาหรับการใช้ในงานด้านสื่ อสารใช้โปรแกรมที่ใช้ทาฐานข้อมูลต่างๆ
แต่สาหรับงานด้านการประชาสัมพันธ์ มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ นอ้ ยกว่า 50% โดยใช้โปรแกรมทา
เว็บไซต์และสร้างกราฟิ ก นอกจากนี้ จากผลการสารวจถึงข้อดีของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ใ นงานก่ อสร้ า ง แสดงให้ เ ห็ น ว่า ชัด เจนว่า บริ ษ ทั รั บ เหมาก่ อ สร้ า งในกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑลได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการสื่ อสารให้ดีข้ ึน
การเปรี ยบเทียบผลสารวจบริ ษทั รับเหมาก่ อสร้ างในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลเมื่อปี
2009 กับผลสารวจของต่างประเทศเพื่อหาว่ามีความเหมือนหรื อความแตกต่างกันอย่างไรนั้น พบว่า
มี ค วามเหมื อ นกันในบางเรื่ อ ง กล่ า วคื อ มี ก ารใช้ร ะบบปฏิ บ ัติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ของ Microsoft
Windows เป็ นส่ วนใหญ่ซ่ ึ งในต่างประเทศมีการใช้เป็ นเวลานานแล้วตั้งแต่ทาการสารวจครั้งแรกเมื่อ
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ปี 1998 แต่จะมีการอัพเกรดระบบให้ทนั สมัยขึ้น ส่ วนโปรแกรมที่ใช้ในงานเขียนแบบใช้โปรแกรม
AutoCAD ยังคงเป็ นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมและใช้ในทุกประเทศที่ทาการสารวจ
ส่ วนการเปรี ยบเทีย บความแตกต่ าง ผลการสารวจพบว่า บริ ษทั รับเหมาก่ อสร้ า งในเขต
กรุ งเทพและปริ ม ณฑลปี 2009 มีก ารคอมพิ วเตอร์ ในงานด้านประชาสัมพันธ์ น้อยกว่า 50% ซึ่ ง
แตกต่างกับผลการสารวจของประเทศจอร์ แดนเมื่อปี 2007 ที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ ในงานดังกล่าว
มากกว่าคือ 76%
นอกจากนี้ จากผลการสารวจกับประเทศอื่นๆ ได้แก่ ประเทศจอร์ แดน (2007) สิ งคโปร์
(2003) กลุ่ ม ประเทศสแกนดิ เนเวีย (1998) พบว่า การส่ ง เอกสารแลกเปลี่ ย นระหว่า งบริ ษ ทั กับ
บุ ค คลภายนอกมี ค วามแตกต่ า งกัน คื อ การส ารวจบริ ษ ัท รั บ เหมาก่ อสร้ า งในเขตกรุ ง เทพและ
ปริ มณฑลในปี 2009 เอกสารส่ วนใหญ่เป็ นเอกสารรายละเอียดงาน แต่ประเทศอื่นๆ ได้แก่ กลุ่ ม
ประเทศสแกนดิเนเวียเอกสารส่ วนใหญ่จะเป็ นเอกสารแผนงานก่อสร้าง ส่ วนประเทศจอร์ แดนเป็ น
เอกสารงานออกแบบ ประเทศสิ งคโปร์เป็ นเอกสารใบสั่งซื้ อและใบแจ้งหนี้ ซึ่ งในปั จจุบนั อาจจะมี
ความแตกต่างไปแล้วในประเทศที่สารวจนานกว่า 10 ปี
ส่ วนการเปรี ยบเทีย บข้อดี ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานก่ อสร้ า งของบริ ษ ทั
รับเหมาก่อสร้างในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลปี 2009 พบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยพัฒนาการ
สื่ อ สารให้ ดี ข้ ึ น ส่ ว นประเทศสวีเ ดนและแคนาดา น ามาช่ ว ยพัฒ นาคุ ณ ภาพของงาน ประเทศ
สิ งคโปร์ นามาช่ วยให้งานเสร็ จไวขึ้นและใช้เวลาน้อยลงเป็ นอันดับหนึ่ ง ซึ่ งตรงกันข้ามกับบริ ษทั
รับเหมาก่อสร้างในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลให้ความสาคัญในเรื่ องนี้เป็ นอันดับที่ 3
สาหรับการเปรี ยบเทียบข้อเสี ยของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานก่อสร้างของบริ ษทั
รับเหมาก่อสร้างในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลปี 2009 ส่ วนใหญ่พบว่า ต้องการผูช้ านาญมากขึ้น แต่
ประเทศแคนาดาและจอร์ แดน พบว่าปั ญหาที่พบอันดับหนึ่ งคือต้องมีการอัพเกรดบ่อย ในขณะที่
บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลให้ความสาคัญเรื่ องนี้เป็ นอันดับที่ 3
ข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือ สาเหตุที่ตอ้ งทาการเปรี ยบเทียบผลสารวจกับประเทศจอร์ แดน
มากกว่าประเทศอื่ นๆ เนื่ องจากประเทศจอร์ แดนมีการสารวจแยกตามประเภทบริ ษทั โดยมีการ
ส ารวจบริ ษ ัท รั บ เหมาก่ อ สร้ า งโดยตรง และเป็ นการส ารวจที่ เ น้น ให้ เ ห็ น การใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างภายในประเทศ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั นี้ ที่ตอ้ งการสารวจ
บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในกรุ งเทพและปริ มณฑล แต่ประเทศอื่นๆ นั้นจะสารวจเปรี ยบเทียบในเชิ ง
ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างระหว่างประเทศมากกว่า
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ปัญหาและอุปสรรคในการวิจัย
1. การส ารวจของต่ า งประเทศมี ค าถามส่ วนที่ ส ารวจแนวโน้ม การลงทุ นด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ไม่ปรากฏในการสารวจครั้งนี้ เนื่องจากด้วยข้อจากัดของวิธีการสารวจโดย
การแจกแบบสอบถาม ทาให้ไม่สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ หารของทุกบริ ษทั ได้
2. การส่ ง แบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ มี ข ้อ จากัด เนื่ อ งจากวิธี ก ารส ารวจแบบนี้ ท าให้ไ ม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริ งของผูต้ อบแบบสอบถามได้
ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้ทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. การวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษากลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั้งหมดของธุ รกิจการก่อสร้าง ไม่
เพี ย งแต่ บ ริ ษ ัท รั บ เหมาก่ อ สร้ า งเท่ า นั้น แต่ ค วรรวมถึ ง บริ ษ ัท วิศ วกร บริ ษ ัท ออกแบบ
สถาปั ตยกรรม และบริ ษทั ที่ปรึ กษาการจัดการก่อสร้างด้วย
2. การสารวจครั้งต่อไปควรมีการเก็บข้อมูลในเชิงลึก เช่น การสัมภาษณ์ผบู้ ริ หาร พนักงานใน
บริ ษทั ธุ รกิจการก่อสร้ าง เพื่อจะได้ขอ้ มูลและความคิดเห็นในเชิ งลึกมากขึ้น และสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
3. ควรทาการสารวจซ้ าอย่างน้อยปี ละครั้ง เพื่อให้เห็นพัฒนาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในงานก่ อสร้ างในประเทศไทยได้อย่า งชัดเจนและเพื่อทราบความเปลี่ ยนแปลง ความ
เคลื่ อนไหวของข้อมูลส่ งผลให้สามารถวางแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
ก่อสร้างต่อไปได้
4. ควรนาข้อมูลที่สารวจแล้วในครั้งต่อๆ ไปมาเปรี ยบเทียบกับผลสารวจที่ได้ในต่างประเทศ
เพื่อทราบถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของต่างประเทศ และ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในประเทศไทย รวมถึงสามารถ
คาดการณ์แนวโน้มและวางแผนพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานก่อสร้าง
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แบบสอบถาม
เรื่ อง การสารวจระดับความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
........................................................
เรี ยน ผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่าน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม 1 ฉบับ มีจานวน 4 หน้า
คาชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการทาสารนิพนธ์สาขาวิชาการจัดการโครงการ
ก่อสร้างภาควิชาเทคนิคสถาปั ตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาศิลปากร
วัตถุประสงค์
1. สารวจสถานภาพ (ระดับ) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างใน
เขตกรุ งเทพมหานครฯ และ ปริ มณฑล ในปัจจุบนั (ค.ศ. 2010)
2. เปรี ยบเทียบสถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้จากการสารวจนี้ กับผลจากการ
สารวจในประเทศอื่นๆ และหาแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในบริ ษทั รับเหมา
ก่อสร้างในเขตกรุ งเทพมหานครฯ และปริ มณฑล
แบบสอบถามประกอบไปด้วย 5 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง
ส่ วนที่ 2 ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์และการใช้งานซอฟต์แวร์
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลและการติดต่อสื่ อสาร
ส่ วนที่ 4 ประโยชน์และข้อจากัดจากการใช้ IT ในส่ วนของแผนกก่อสร้าง
ส่ วนที่ 5 แนวทางการพัฒนาการใช้ ITในบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง
ขอความกรุ ณ าตอบแบบสอบถามทุ ก ข้อ ตามความเป็ นจริ ง ค าตอบของท่ า นจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษา
ผูศ้ ึกษาขอรับรองว่าข้อมูลที่ท่านตอบทั้งหมดจะนาเสนอภาพรวม และไม่มีผลเสี ยต่อท่าน
แต่ประการใด อีกทั้งขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้บนซองจดหมาย
หรื อทางแฟกซ์หมายเลข 0 2886 9990 ภายใน1สั ปดาห์ นบั จากวันที่ได้รับแบบสอบถามในซอง
จดหมายประทับตรามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ส่งทางไปรษณี ยห์ รื อผูศ้ ึกษานาส่ งด้วยตนเอง
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ช่องทางการติดต่อในกรณี ที่มีคาถาม มีดงั นี้ โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข 08 4119 0191
และ อี-เมล์ tassanachai@hotmail.co.th
ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็ นอย่างดี
นายทัศนชัย โอฬารึ ก
ผูศ้ ึกษา

72
หมายเลขแบบสอบถาม............
แบบสอบถาม
เรื่ อง การสารวจระดับความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ส่ วนที่ 1: ข้ อมูลทัว่ ไป
โปรดทาเครื่องหมาย ลงใน  หรือเติมคาลงในช่ องว่างทีต่ รงกับความเป็ นจริงของ
ท่าน
1. วิชาชีพของผูต้ อบแบบสอบถาม  วิศวกรรมโยธา อื่นๆ..........................................
2. ตาแหน่งงานของผูต้ อบแบบสอบถาม
เจ้าของบริ ษทั ผูบ้ ริ หารบริ ษทั  หัวหน้าแผนกก่อสร้าง พนักงานแผนกงาน
ก่อสร้าง
3. บริ ษทั มีพนักงานทั้งหมด จานวน ........................................ คน
4. แผนกของคุณมีพนักงาน จานวน ........................................ คน
5. แผนกคุณมีคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั ที่ใช้ในสานักงานจานวน .......... เครื่ อง,ใช้นอกสถานที่
...... ..เครื่ อง
5.1 คอมพิวเตอร์ PC จานวน ………………….............. เครื่ อง
5.2 คอมพิวเตอร์ Laptop จานวน ……………………... เครื่ อง
ส่ วนที่ 2: ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และการใช้ งานซอฟต์ แวร์
โปรดทาเครื่องหมาย ลงใน  หรือเติมคาลงในช่ องว่างทีต่ รงกับความเป็ นจริงของ
ท่าน
6. บริ ษทั มีการใช้ระบบปฏิบตั ิการประเภทใด ? (สามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
 Window XP
 Window 2000
 Vista
 Window 7
 Linux
 Macintosh
 อื่นๆ (กรุ ณาระบุ ………………………..)
7. คอมพิวเตอร์ ในบริ ษทั ของคุณมีไว้เพื่อใช้กบั งานส่ วนใดบ้าง(สามารถตอบได้มากกว่าหนึ่ง
ข้อ)และกรุ ณากรอกชื่อโปรแกรมที่ใช้ทางานนั้นๆบนเส้นประด้านหลังข้อความต่อไปนี้
 งานประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลต่างๆของบริ ษทั เช่น ผลงานที่ผา่ นมา
สิ นค้า)..................................
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 งานสื่ อสาร (ใช้เป็ นช่องทางในการสื่อสารภายในและภายนอกบริ ษทั ผ่านระบบ
Internet)...........................
 งานบัญชี /จัดซื้ อ (เช่น ตั้งงบประมาณตาม BOQ. ออกใบขอซื้อPR,ออกใบสัง่ ซื้อ PO,รับของ
,ควบคุมStock, บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ, การปิ ดงบทางบัญชี)...................................................
 งานบุคคล (เก็บประวัติพนักงาน, ทาบัญชีเงินเดือน, บันทึกเวลาทางาน, พิมพ์รายงานการทางาน
ของพนักงาน)....................................................................................................................
 งานก่อสร้าง(การวางแผน,จัดทาDrawing, งาน Estimate, งาน Cost Control)...............................

 งานอื่นๆ (กรุ ณาระบุ ……………………..................................................................)
8. คุณใช้ CAD (คอมพิวเตอร์ ช่วยในการเขียนแบบ/ออกแบบ) ในงานของแผนกก่อสร้างใน
บริ ษทั คุณหรื อไม่? (ถ้าไม่ ใช้ ให้ขา้ มไปทาข้อ 12)
 ใช้
 ไม่ใช้
9. คุณใช้ CAD (คอมพิวเตอร์ ช่วยในการเขียนแบบ/ออกแบบ) ประเภทใดบ้าง? (สามารถ
ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
 Auto Cad  Sketch Up  Microstation  Visio Technical
 อื่นๆ (กรุ ณาระบุ ………………………………………………………)
10. คุณใช้ CAD (ที่ตอบในข้อ 9) ในงานส่ วนใดบ้าง? (สามารถตอบได้มากกว่า 1ข้อ)
เขียนแบบสารวจพื้นที่ก่อสร้าง เขียนแบบร่ าง
เขียนแบบผังบริ เวณโครงการ
เขียนแบบผังพื้น,เฟอร์นิเจอร์
เขียนภาพด้านต่าง
ภาพตัด,รายละเอียดโครงสร้าง
เขียนผังงานระบบต่างๆ
เขียนระบุวสั ดุก่อสร้าง เขียนแก้ไขแบบก่อสร้าง
เขียนแบบงานก่อสร้างเพิม่ เติม งานนาเสนอลูกค้า
เขียนแสดงทัศนียภาพ(3มิติ)
อื่นๆ โปรดระบุ....................................................................................................................
ส่ วนที่ 3: ข้ อมูลและการติดต่ อสื่ อสาร
โปรดทาเครื่องหมาย ลงใน  หรือเติมคาลงในช่ องว่างทีต่ รงกับความเป็ นจริงของท่ าน
11. บริ ษทั มีการใช้อินเตอร์ เน็ตหรื อไม่

 มี

 ไม่มี

12. บริ ษทั มีเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อไม่

 มี

 ไม่มี

13. คุณมี e-mail ในนามของบริ ษทั หรื อไม่

 มี

 ไม่มี
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14. คุณมี e-mail ส่ วนตัวหรื อไม่

 มี

 ไม่มี

15. คุณใช้ e-mail กับงานประเภทใดบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
 ส่ งเอกสารรายงาน
 เอกสารประเมินราคาก่อสร้าง
 เอกสารสัญญา
 เอกสารแผนการดาเนินงาน
 แบบโครงสร้าง
 อื่นๆ (กรุ ณาระบุ.....................................…)
16. บริ ษทั ของคุณมีระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ภายใน (Local Area Network: LAN) หรื อไม่
 มี

ไม่มี

17. กรุ ณาเลือกประเภทของการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตที่บริ ษทั ของคุณใช้งานเพียง 1 ประเภท
 Modem  Cable modem  ADSL  ISDN  T1/T3
 ไม่ทราบ

 อื่นๆ (กรุ ณาระบุ ……………………………………………)

18. ข้อมูลข่าวสารประเภทใดที่ใช้แจ้งแก่พนักงานทราบผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ภายใน
(โปรดเรี ยงลาดับการใช้มากที่สุด 3 ประเภท โดยใส่ หมายเลขในช่องด้านหน้าข้อความดังนี้ เลข 1.มาก
ที่สุด และ 2, 3 ลดลงตามลาดับ ) หากไม่มีการแจ้งผ่านระบบเครื อข่าย กรุ ณาข้ามไปทาข้อถัดไป
เอกสารงานออกแบบ
เอกสารแบบโครงสร้าง
วันเวลาการประชุม
แผนการทางานก่อสร้าง เอกสารเสนอประมูลงาน เอกสารคานวณประเมินราคา
เอกสารสั่งซื้อ,ใบแจ้งหนี้
รายละเอียดงาน
อื่นๆโปรดระบุ................
19. เอกสารข้อมูลประเภทใดที่ใช้ส่งระหว่างบริ ษทั (โปรดเรี ยงลาดับการใช้มากที่สุด 3 ประเภท โดย
ใส่ หมายเลขในช่องด้านหน้าข้อความดังนี้ เลข 1.มากที่สุด และ 2, 3 ลดลงตามลาดับ ) หากไม่มีการแจ้ง
ผ่านระบบเครื อข่าย กรุ ณาข้ามไปทาข้อถัดไป
เอกสารงานออกแบบ
เอกสารแบบโครงสร้าง
วันเวลาการ ประชุม
รายละเอียดงาน
แผนการทางานก่อสร้าง
เอกสารสั่งซื้อ,ใบแจ้งหนี้
เอกสารเสนอประมูลงาน เอกสารคานวณประเมินราคา อื่นๆโปรดระบุ............
ส่ วนที่ 4: ประโยชน์ และข้ อจากัดจากการใช้ IT ในส่ วนของแผนกก่อสร้ าง
โปรดทาเครื่องหมาย ลงใน  หรือเติมคาลงในช่ องว่างทีต่ รงกับความเป็ นจริงของท่ าน
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20. คุณคิดว่าข้อดีที่ได้จากการนา IT มาใช้ในการทางาน (โปรดเรี ยงลาดับมากที่สุด 3 ข้อ โดยใส่
หมายเลขในช่องด้านหน้าข้อความดังนี้ เลข 1 .มากที่สุด และ 2, 3 ลดลงตามลาดับ )
การควบคุมทางการเงินที่ดีข้ ึน การสื่ อสารที่ดีข้ ึน
ทางานเสร็ จเร็ วขึ้น
การทางานมีคุณภาพมากขึ้น
การใช้งานข้อมูลร่ วมกัน
เข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้น
การพัฒนาธุ รกิจใหม่
ลดจานวนพนักงาน
ความพึงพอใจของลูกค้า
ทางานจากที่บา้ น
การจัดการข้อมูลจานวนมาก เพื่อดึงดูดพนักงานใหม่
อื่นๆ โปรดระบุ...................................................................................................................
21. คุ ณคิ ดว่า ข้อเสี ย จากการนา IT มาใช้ใ นการท างาน (โปรดเรี ยงลาดับมากที่สุด 3 ข้อ โดยใส่
หมายเลขในช่องด้านหน้าข้อความดังนี้ เลข 1.มากที่สุด และ 2,3 ลดลงตามลาดับ )
 มีความเชื่อว่าทาวิธีเก่าดีกว่า
 จาเป็ นต้อง Upgrade บ่อยๆ  ยากที่จะวัดผลกาไร
 ความเสี่ ยงจาก IT ที่ใช้งานไม่ได้  ข้อมูลมากเกินไป  ต้องการผูช้ านาญมากขึ้น
 มีความปลอดภัยน้อยลง
 ขาดมาตรฐานในการประสานงาน
 มีเวลาตัดสิ นใจน้อย
 เกิดปัญหาการบริ หารตามข้อตกลง
 ความเข้ากันไม่ได้ของซอฟต์แวร์  ค่าใช้จ่ายสู ง
 อื่นๆ โปรดระบุ....................................................................................................................
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ประวัติผ้วู จิ ัย
ชื่อ-สกุล
ทีอ่ ยู่

นายทัศนชัย โอฬารึ ก
บ้านสวน เลขที่ 2 ซอยสมเด็จพระปิ่ นเกล้า 8 ถนนสมเด็จพระปิ่ นเกล้า
แขวงบางยีข่ นั เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ 10700
กรมราชทัณฑ์

ทีท่ างาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2542
สาเร็ จการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์บณั ฑิ ต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จาก
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลส่ วนกลาง
พ.ศ. 2550
ศึกษาต่อระดับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการโครงการก่อสร้าง บัณฑิต
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทางาน
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2547-2548
ส่ วนกลาง
พ.ศ. 2548-ปัจจุบนั
นักวิชาการอบรมและฝึ กวิชาชีพ ระดับชานาญการ กรมราชภัณฑ์
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