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บทคัดย่อ : บทความนี้เสนอข้อจํากัดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปช่วยในการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานเดิมของ

ผู้รับเหมางานก่อสร้างขนาดกลางและย่อม โดยเก็บข้อมูลกรณีศึกษา 5 บริษัท สรุปข้อจํากัดได้ 2 ปัจจัยหลัก 

ประกอบด้วย ปัจจัยทางกายภาพ คือข้อจํากัดทรัพยากรที่มีอยู่ อาทิ เงินทุน และบุคลากร ซึ่งเป็นผลจากการจัด

ประเภทบริษัทเป็นขนาดกลางและย่อม ส่วนใหญ่มีสภาพคล่องต่ํา การลงทุนเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง จะต้องถูกเปรียบเทียบ

กับการลงทุนในเร่ืองอ่ืนเสมอ อีกทั้งจํานวนและความสามารถของบุคคลากรแต่ละคนที่ต้องทํางานหลากหลายหน้าที่ 

และมีเวลาเรียนรู้ใช้งานระบบใหม่จํากัด อีกปัจจัยหนึ่ง คือความรู้สึกที่เป็นอุปสรรค แบ่งตามกลุ่มบุคคลคือ ผู้บริหาร 

และผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารที่เป็นคนกําหนด นโยบายและทิศทางของบริษัท จึงมีผลโดยตรงต่อการสนับสนุนให้ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินงานเดิม ทําให้

ผู้ปฏิบัติงานบางรายรู้สึกต่อต้าน และมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเทคโนโลยีใหม ่

คําสําคัญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ, ข้อจํากัด, ปัจจัยทางกายภาพและความรู้สึก 

 

ABSTRACT : This paper studies constraints of introducing information technology to improve working process of 

small to medium contractors. Two main factors can be concluded following the analysis of data, collected from 

five contractors, which are physical and emotion factors. The physical factor consists of limited resources i.e. 

budget and staff i.e. investment for information technology would be compared to the budget for other necessary 

activities. Another constant is limited numbers of staff, which always have multi-function or overloading workload 

so that they could not have chance to learn or practice the new introduced technology. The emotion factors could 

be found both in the managerial level and staff i.e. the managers have great effect in giving the companies 

policy and direction as well as support or reject use the information technology, on the other hand some hand, of 

staff may object the new technology as they believe it would change their usual method of working. 

 

Keywords: information technology, constraints, physical and emotion factor. 
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1. บทนํา 

ธุรกิจการก่อสร้างนั้นประกอบไปด้วยบริษัทรับเหมา

ก่อสร้างขนาดกลางและย่อมจํานวนมากและเป็น

สัดส่วนหลักของอุตสาหกรรมนี้ งานวิจัยและพัฒนา

ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศสําหรับงาน

ก่อสร้างในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบที่ซับซ้อน

และบูรณาการข้อมูลจํานวนมาก ซึ่งอาจทําให้บริษัท

ก่อสร้างเหล่านี้ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ข้อจํากัดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปช่วยในการ

ปรับปรุงขั้นตอนการทํางานเดิมของผู้ รับเหมางาน

ก่อสร้างขนาดกลางและย่อม มีอยู่หลายปัจจัยซึ่งล้วน

แต่เกิดจากลักษณะขององค์กรที่ต่างกัน ดังนั้นการที่จะ

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปเป็น ข้อจํากัดในการ

ปรับปรุงการทํางานของบริษัทรับเหมาขนาดกลางและ

ย่อม ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงน่าสนใจและอาจจะ

นําไปสู่ข้อสรุปของประเด็นปัญหาร่วมในการดําเนิน

ธุรกิจการก่อสร้างของกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

ขนาดกลางและย่อมได้อีกด้วย 

2. ระเบียบวิธีวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย จะแบ่งเป็นการหา ข้อมูลต่างๆที่

เกี่ยวข้อง งานวิจัยในอดีตที่ผ่านมา และขั้นตอนการ

ดําเนินงาน ดังแสดงหัวข้อย่อยดงัต่อไปนี้  

2.1 ข้อมูลต่างๆเกี่ยวขอ้ง 

สํานักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทําการสํารวจท่ัว

ราชอาณาจักรถึงการประยุกต์ใช้ IT ในอุตสาหกรรม

ก่อสร้าง [กลุ่มสถิติสถานประกอบการ] รายงานได้

แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศมี

ลักษณะที่ประกอบขึ้นด้วยหน่วยเล็กๆจํานวนมากคือ มี

บริษัทก่อสร้างที่อยู่ในขนาดกลางและย่อมอยู่ถึง 92% 

โดยที่ 95% ของบริษัททั้งหมดมีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 

50 ล้านบาท รายงานยังแสดงว่ามีบริษัทก่อสร้าง

จํานวนเพียง 1.7% ที่มีการพัฒนาซอฟแวร์ขึ้นใช้เอง 

(in-house software) ในขณะที่บริษัทเหล่านี้มี

คอมพิวเตอร์ใช้งานอยู ่42.8%  

Kaplan (1996) [1]  ได้เสนอว่างานวิจัยส่วนใหญ่ที่

ปรากฏอยู่ในวารสารวิชาการของ American Society of 

Civil Engineers (ASCE) ได้ละเลยกลุ่มใหญ่ของ

อุตสาหกรรมก่อสร้างเหล่านี้ เขาจึงเรียกร้องให้งานวิจัย

และพัฒนาหันมาให้ความสนใจ construction SMEs 

มากขึ้ น  โ ดยที่ บ ริ ษั ท เหล่ า นี้ ส่ ว น ใหญ่ ยั ง ค ง ใ ช้

กระบวนการดําเนินธุรกิจแบบดั้งเดิมที่พึ่งพามนุษย ์

(manual processes) และข้อมูลเชิงเอกสาร การ

วิเคราะห์ตัดสินใจด้วยประสบการณ์และความรู้สึก โดย

ที่ไม่ได้นํา ICT มาใช้ช่วยงาน ซึ่งลักษณะการดําเนินการ

แบบนี้อาจเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของปัญหาต่างๆที่พบ

เสมอได้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเช่น โครงการล่าช้า 

คุณภาพงานตํ่า ค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ ระบบการ

ควบคุมผลงานไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หน่วยงาน

ภาครัฐได้รับรู้ถึงประเด็นปัญหานี้ดังจะเห็นได้ว่ามีการ

ผลักดันโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพของบริษัท 

SMEs ในหลายๆอุตสาหกรรมด้วยการนํา ICT มา

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ สถานการณ์นี้ยังมีความ

คล้ายคลึงกับประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย Jaafar และ

คณะ (2007) ได้ทําการสํารวจอุตสาหกรรมก่อสร้างใน

มาเลเซีย ซึ่งยืนยันว่าบริษัทก่อสร้างทั้งหลายเห็นด้วย

ว่า IT มีความสามารถช่วยพัฒนาปรับปรุงบริษัทพวก

เขาได้ Goh (2006) [2]  ได้สรุปจากการศึกษาสํารวจที่

สิงคโปร์ว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่จะต้องสอดคล้อง

กับวิถีการทํางานแบบเดิมของผู้ปฏิบัติงานและต้องง่าย

ต่อการใช้ เพราะบริษัทขนาดกลางและย่อมมีทรัพยากร

จํากัดสําหรับการฝึกการใช้ Yang และคณะ (2007) [3] 

(เกาหลีใต้)ได้พบว่าผู้บริหารในสถานที่ก่อสร้างส่วน

ใหญ่นิยมใช้โปรแกรมสํานักงานพื้นฐานเช่น MS Excel 

สําหรับการบันทึกและประมวลผลข้อมูลทั้ งด้าน

ค่าใช้จ่ายและแผนงาน มากกว่าการใช้โปรแกรม

สําเร็จรูปต่างๆที่สร้างเพื่องานบริหารโครงการที่ต้องใช้

เวลามากในการเรียนรู้วิธีการป้อนข้อมูลจํานวนมาก

และซับซ้อน Acar และคณะ (2004) [4]  ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของบริษัทก่อสร้างกับ

ปริมาณการใช้ ICT ในตุรกีพบว่ายิ่งบริษัทมีขนาดใหญ่ก็
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ยิ่งมีการใช้ ICT มาก ทั้งนี้เน่ืองมาจากการใช้ ICT นั้น

ต้องมีการลงทุนเป็นเงินจํานวนหนึ่งซึ่งอาจเป็นข้อจํากัด

สําหรับบริษัทก่อสร้างขนาดเล็ก 

2.2 งานวิจัยในอดีตที่ผ่านมา 

O’Brien และ Fisher [5} อ้างว่าศักยภาพ  (capacity) 

ของบริษัทผู้รับเหมาช่วงมีขีดจํากัดระดับหนึ่งและเป็น

ปัจจัยหลักที่กําหนด (constraints) ประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน (performance) เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้

สถานะผลงานก่อสร้างของโครงการไม่เป็นไปตามแผน

ที่วางไว้ จะทําให้บริษัทต่างๆในทีมงานต้องจัดสรร

ทรัพยากรของบริษัทตนเองใหม่โดยต้องคํานึงถึง

โครงการก่อสร้างอ่ืนๆที่บริษัทนั้นๆกําลังดําเนินการอยู่

ด้วย สภาวะเกินขีดระดับความสามารถ (overcapacity) 

อาจเกิดขึ้นได้และนั้นจะทําให้ต้นทุนของบริษัทนั้นสูงขึ้น

เกินที่ตั้งไว้ ส่งผลให้ความตั้งใจที่จะรักษาความร่วมมือ

ร่วมใจในทีมงานก่อสร้างนั้นหย่อนลงหรือหมดไป

นอกจากนี้ Dawood [6]เสนอว่าสาเหตุของปัญหายัง

อาจเกิดได้จากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในทีมงานมีระบบ

การทํางานที่ด้อยประสิทธิภาพโดยไม่สามารถ

ดําเนินงานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบให้ เสร็จทัน

แผนงานของโครงการ สาเหตุความด้อยประสิทธิภาพ

เกิดจากเช่น มีอัตราผลงาน(productivity) ต่ํากว่าที่

คาดการณ์ มีระบบการสื่อสารประสานงานไม่ดี มี

ทรัพยากรพื้นฐานในการทํางานไม่เพียงพอ หรือระบบ

บริหารจัดการข้อมูลไม่ดี ไม่บูรณาการ  และล้าช้า เป็น

ต้น อย่างไรก็ตาม J. Andersen และคณะ [7] กล่าวว่า 

ในทางปฏิบัติจริงของธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ปัญห า ขอ ง ง า นก่ อ ส ร้ า ง ก า ร จั ด ก า ร แล ะก า ร

ประสานงานระหว่างกันภายในทีมงานโครงการก่อสร้าง

ที่พบได้ ท่ัวไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนก็ยังคงอยู่และไม่มี

สถานะที่ดีขึ้น ปัญหาเหล่านั้นส่งผลเสียต่อธุรกิจ

มากมาย เช่น โครงการล่าช้า ต้นทุนเกินงบประมาณ 

และคุณภาพของงาน ท่ามกลางกระแสการพัฒนา

เทคโนโลยีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์อย่างรวดเร็ว  ใน

ปัจจุบัน J. Andersen และคณะ [8]   ได้ให้ความเห็นไว้

ว่าธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างยังขาดการนําเทคโนโลยี

สื่อสารและสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ปฏิบัติจริงให้

กว้างขวาง เมื่อเทียบกับธุรกิจอุตสาหกรรมประเภท

อ่ืนๆ เนื่องมาจาก  ทัศนะคติและการเห็นความสําคัญ

จากผู้บริหาร และขาดการลงทุนในเทคโนโลยีนี้อย่าง

เพียงพอ ซึ่งพวกเขายังได้เสริมว่าธุรกิจอุตสาหกรรม

ก่อสร้างน้ันเน้นการแข่งขันกันทางด้านราคาเป็นหลักจึง

ทําให ้การลงทุนทางเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาเพิ่มศักยภาพ

บริษัทตนเองถูกละเลยหรือมองข้าม 

2.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อสรุปบริษัทที่เข้าร่วม

โครงการวิจัยครบท้ัง 5  แห่ง จะทําการนัดหมายการ

ทํางานครั้งแรก ด้วยการสํารวจการทํางานรูปแบบเดิม 

คณะผู้วิจัยจะสังเกตการณ์ และสอบถามขั้นตอนที่

สงสัย โดยยังไม่แนะนําหรือให้ความเห็นใดๆ เพราะ

ต้องการให้ ผู้ประกอบการอธิบายขั้นตอนการทํางาน

รูปแบบที่ดําเนินการอยู่จริงมากที่สุด เ มื่อทําการ

สังเกตการณ์ และรวบรวมข้อมูลครบทั้ง 5  บริษัท 

คณะผู้วิจัยนําผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาวิธีการ

พัฒนาวิธีการทํางานของผู้ ร่วมวิจัยแต่ละแห่งให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยจะทําการนัดหมายคร้ังที่สอง 

เพื่อบ่งชี้อุปสรรคและข้อจํากัดในขั้นตอนการทํางานที่

ได้จากผลการวิเคราะห์ครั้งแรก โดยขั้นตอนการบ่งชี้

ดังกล่าวจะรวมถึงการพยายามนําเสนอ แนวความคิด 

และวิธีการปรับปรุงพัฒนา ขั้นตอนการทํางานด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะอยู่บนกรอบพื้นฐานของ 

กระบวนการทํางานเดิมทุกประการ เพียงแต่หาวิธีการ

ที่ทํางานที่ง่ายขึ้น เป็นระบบมากขึ้น ลดการทํางานที่

ซ้ําซ้อน และสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อนํามาใช้ได้สะดวก 

(การดําเนินการวิจัยส่วนนี้ใช้เวลาในการนัดหมาย

ทํางานร่วมกันระหว่างผู้ ร่วมโครงการกับคณะวิจัย

ประมาณ  20-30  สัปดาห์ ขึ้นกับปัญหาของ แต่ละแห่ง)

การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทําการศึกษาหาวิธีการแก้ไข 

ห รือพัฒนาขั้ น ตอนการ ทํ า ง านของ  ผู้ เ ข้ า ร่ วม

โครงการวิจัยทั้งหมด จะถูกมองเป็น 2 ประเดน็ใหญ่คือ 

ประเด็นปัญหาร่วมที่เกิดจากพื้นฐานของลักษณะงานที่

มีความคล้ายคลึงกัน กับประเด็นปัญหาเฉพาะที่เกิด
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จากลักษณะงานที ่ต่างไป การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก

การเก็บข้อมูลนั้น จะถูกนํามาคิดหาวิธีการพัฒนา

ขั้นตอนการทํางานด้วยการใช้ เทคโนโลยี สื่อสาร

สารสนเทศ และติดตามผลของการใช้งานระบบที่

พัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อนํามาวิเคราะห์หาข้อจํากัดในการใช้

เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ ของผู้ประกอบต่อไป 

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

3.1 ประเด็นปัญหาร่วมในการดําเนินธุรกิจ 

บริษัททั้งหมดมีประเด็นปัญหาในด้านการจัดการ

กับข้อมูลของโครงการก่อสร้างเพื่อใช้การดําเนินธุรกิจ

ให้มีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีความเชี่ยวชาญแตกต่าง

กันในประเภทงานก่อสร้างหรือมีหนึ่งบริษัทที่เป็นผู้ผลิต

คอนกรีตสําเร็จรูป และยังแตกต่างกันในขนาดของ

โครงการก่อสร้างที่ รับดําเนินการ แต่ก็พบว่าบริษัท

เหล่านี้มีสภาพการดําเนินธุรกิจที่คล้ายกันคือ มีการ

บันทึกข้อมูลเป็นแบบเอกสาร (paper-based data) ทํา

ให้การจัดการ  และวิเคราะห์ข้อมูลต้องอาศัยแรงงาน

มนุษย์ ซึ่งไม่สะดวกและทําได้อย่างล่าช้าเน่ืองจาก

ข้อมูลของโครงการก่อสร้างหนึ่งๆมีเป็นจํานวนมาก 

ส่งผลให้ไม่ทันต่อเหตุการณ์  เช่น โครงการก่อสร้าง

มักจะดําเนินการเสร็จไปแล้วก่อนที่จะสามารถรวบรวม

ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นได้ และยังอาจเกิดความ

ผิดพลาดได้มาก เหล่านี้รวมเป็นผลให้การควบคุม

เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งที่บริษัทเหล่านี้มี

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ช่วยงานทุกบริษัทแต่ลักษณะการ

ใช้คอมพิวเตอร์จะเป็นไปเพื่อการเตรียมเอกสารรายงาน 

โดยไม่ได้นํามาใช้ในการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 

ซึ่งประเด็นปัญหานี้เป็นสิ่งที่บริษัทเหล่านี้สนใจให้

ความสําคัญ  และต้องการให้แก้ไขมากที่สุด จาก

ประเด็นปัญหาของบริษัทร่วมโครงการท้ัง 5 แห่ง

สามารถจําแนกเป็นปัญหาร่วมได ้3 ประการดังนี้ 

ก.การควบคุมต้นทุน และติดตามความก้าวหน้า

ของโครงการก่อสร้าง 

ข.การรวบรวมข้อมูลต้นทุนจากไซต์งานก่อสร้าง 

ค .การบ ริหารการผลิ ตและ จัดส่ ง ชิ้ นส่ ว น

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 

3.2 วิธีการพัฒนาขั้นตอนการทํางานด้วยการใช้

เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ 

จากประเด็นปัญหาร่วมในการดําเนินธุรกิจ จาก

บริษัทที่เข้าร่วมการวิจัยทั้ง 5  แห่ง สามารถสรุปเป็น

แนวทางแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาระบบซอฟแวร์ขึ้นใหม่ 

เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน คือ 

 ก. การควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้าง 

 ข. การรวบรวมข้อมูลต้นทุนโครงการก่อสร้าง 

 ค. การติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง 

 ง .  การรายงานข้อมูลการผลิต  และขนส่ ง

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป 

ระบบซอฟแวร์  ที่จะพัฒนาขึ้น เพื่อนํากลับไปใช้

กับบริษัทที่ร่วมโครงการวิจัย จะถูกติดตามผลการใช้

งาน และวิเคราะห์ผล เพื่อนํามาสรุปเป็นข้อจํากัดของ

การพัฒนาศักยภาพบริษัทรับเหมาขนาดกลางและย่อม                   

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศดังจะถูกกล่าวในหัวข้อ 3.5 

ต่อไป 

สําหรับซอฟแวร์ประเภทจัดการฐานข้อมูลขนาด

กะทัดรัด (compact database management system) 

โดยเลือกใช ้Microsoft Access เนื่องจากความเหมาะสม

ในหลายประการดังนี้ เป็นซอฟแวร์ที่รวมอยู่ในชุด

โปรแกรม MS Office ที่เป็นที่นิยมใช้อย่างกว้างขวาง

และราคาไม่แพง และบริษัทที่เป็นกรณีศึกษาทุกบริษัท

ล้วนแต่มี MS Office แม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยใช้ MS 

Access มาก่อน แต่เนื่องจากเป็นโปรแกรมในชุด

เดียวกับโปรแกรมที่คุ้นเคยคือ MS Excel, MS Word จึง

ทําให้มีหน้าตาและคําสั่งพื้นฐานสําหรับใช้งานท่ัวไป

คล้ายกัน ซึ่งหมายถึงว่าจะทําให้เรียนรู้การใช้ระบบใหม่

ได้เร็วขึ้นและไม่มีค่าใช้จ่ายด้านซอฟแวร์ รวมท้ัง MS 

Access จัดให้มี interfaces ที่หลากหลายจัดแบ่งตาม

ประเภทการใช้เป็น Tables, Queries, Forms, Reports 

และ Modules ซึ่งเหมาะสมกับข้อกําหนดของระบบ
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ควบคุมต้นทุน ทั้งยังมี API ที่ใช้ภาษา VBA เพื่อการ

เขียนโปรแกรมเพิ่มเติมฟังก์ชันการใช้งานได้ MS Access 

สุดท้าย MS Access สามารถจัดการกับข้อมูลจํานวน

มากได้ด้วยหลักการของการจัดการฐานข้อมูลทั้งใน

ด้าน data integrity และ data security  ด้วยข้อ

ได้เปรียบเหล่านี้ทําให้ MS Access สามารถเอาชนะ

ข้อจํากัดของ construction SMEs ได้หลายประการ 

หน้าที่ของระบบควบคุมต้นทุนในด้านการรวบรวม

ข้อมูลจากหลากหลายแหล่งนั้น  กระทําผ่านทาง

อินเตอร์เน็ตด้วยการแลกเปลี่ยนไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ 

XML ที่มีขนาดเล็กแต่ยืดหยุ่น จึงสามารถส่งผ่าน

อินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วปกติ และไฟล์ XML สามารถ

เปิดอ่านได้ด้วยโปรแกรมหลากหลาย รวมท้ัง MS 

Access ก็รองรับการทํางานกับไฟล์ XML นี้โดยสามารถ

ส่งออกและนําเข้าข้อมูลในรูปแบบ XML  

3.3 ระบบที่พัฒนาขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร

สารสนเทศ 

ระบบควบคุมต้นทุนที่พัฒนาขึ้นจนแล้วเสร็จนั้นมี

หลักการและหน้าที่การมีรายละเอียดฟังก์ชันใช้งาน

หลักๆแบ่งเป็นส่วนต่างๆดังนี้  

ก.การเพิ่มและแก้ไข BOQ 

ใช้ในการสร้าง BOQ ของโครงการก่อสร้างใหม่ที่

กําลังจะเร่ิมดําเนินการ และสามารถแก้ไขเพิ่มเติม

รายการงานของ BOQ ของโครงการที่กําลังดําเนินการ

อยู่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง   

ข.การเพิ่มและแก้ไขข้อมูลประกอบเพิ่มเติม 

เป็นรายละเอียดของข้อมูลในกลุม่Supplementary 

data 

ค.แบบฟอร์มการเบิกใช้วัสดุ  

เป็นส่วนที่ป้อนข้อมูลนําเข้าอีกกลุ่มของระบบ ที่มี

การหน้าตาการจัดวางรูปแบบที่เลียนแบบมาจาก

แบบฟอร์มเอกสารที่บริษัทนั้นใช้อยู่เดิม เพื่อให้เกิด

ความคุ้นเคยและความเข้าใจในการป้อนข้อมูลลง

ฐานข้อมูล  โดยอํานวยความสะดวกเป็นรายการ

ตัวเลือก (Dropdown boxes) แทนการพิมพ์ป้อนข้อมูล

เองท้ังหมด ข้อมูลการเบิกใช้วัสดุนี้ได้มาจากสถานที่

ก่อสร้างต่างๆที่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมคลังวัสดุเป็นผู้ป้อน 

ง.การส่งออกและรวบรวมข้อมูลการเบิกใช้วัสดุ  

ข้อมูลการเบิกใช้วัสดุในแต่ละวันทําการจะถูก

รวบรวมและส่งออกมาจากสถานที่ก่อสร้างต่างๆ

ตอนท้ายของชั่วโมงทํางาน โดยการให้ระบบทําการ

แปลงข้อมูลเป็นรูปแบบไฟล์ XML จากนั้นจึงส่งไฟล์ที่ได้

ผ่านมาทางอินเตอร์เน็ตสู่สํานักงาน โดยผู้ปฏิบัติงานที่

สํานักงานจะรวบรวมไฟล์ต่างๆที่ รับมาเพื่อทําการ

เพิ่มเติมลงในฐานข้อมูลที่สํานักงาน ซึ่งจะทําให้ได้

ข้อมูลทีทั่นสมัยทั้งหมด 

จ .การรายงานค่าใช้จ่ายและการใช้ วัสดุของ

โครงการ  

จากข้อมูลต่างๆที่บันทึกรวบรวมอยู่ในฐานข้อมูลที่

สํานักงานสามารถนํามาจัดทําเป็นรายงานในรูปแบบ

ตารางหรือคัดกรองเฉพาะข้อมูลที่สนใจต่างๆได้ เช่น 

รายงานการใช้วัสดุประจําวัน รายงานสรุปยอดการเบิก

ใช้วัสดุทั้งหมด รายงานการใช้วัสดุของแต่ละผู้รับเหมา

ย่อย 

3.4 การติดตามผลของการใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้น 

และการวิเคราะห์หาข้อจํากัดในการใช้เทคโนโลยี

สื่อสารสารสนเทศ 

การติดตามผลของการใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้น 

จะเน้นที่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจากการใช้งานระบบใหม ่

เป รียบเทียบกับระบบเดิมของแต่ละบริษัท  และ

สอบถามติดตามปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการ

ใช้งานระบบทั้ง 2 โดยจําแนกตามความพึงพอใจ ของ

กลุ่มระดับผู้ปฏิบัติงาน และกลุ่มผู้บริหาร (เจ้าของ

บริษัท) ทั้งนี้การสํารวจพฤติกรรมดังกล่าวจะใช้เวลา

พอสมควร คือการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานจากระบบ

ดั่งเดิม ทีละส่วน โดยการเพิ่มระบบใหม่เข้าไปทีละ

ขั้นตอน แบ่งตามช่วงเวลา หรือ ระบบงานของแต่ละ

บริษัท เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการสะดุดของระบบงานเดิม

ที่ดําเนินการอยู่ แต่เป็นการชี้ให้เห็นถึงการลดภาระ

ขั้นตอนการทํางานจากแบบเดิมให้ง่ายขึ้น (ลดความ
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ซ้ําซ้อนของงานเอกสารต่างๆ) จนค่อยๆปรับเปลี่ยนการ

ทํางานเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม

รูปแบบที่แตกต่างกันของแต่ละบริษัทที่ร่วมวิจัย จะ

สามารถสรุปเป็นข้อจํากัดในการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร

สารสนเทศได้ดังจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป 

3.5 ข้อจํากัดในการใช้เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ 

ข้อจํากัด ในการปรับปรุงการทํางานของบริษัท

รับเหมาขนาดกลางและย่อมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ  

ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางความรู้สึก โดย

ในกลุ่มแรกปัจจัยทางกายภาพคือข้อจํากัดที่เกี่ยวเนื่อง

กับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดของบริษัทได้แก่ เงินทุน 

และบุคคลากร ซึ่งทั้งสองอย่างเป็นข้อจํากัดที่ชัดเจน

เนื่องจากเป็นเงื่อนไขในการจัดแบ่งประเภทขนาดของ

บริษัทเป็นขนาดกลางและย่อม โดยท่ัวไปจะมีสภาพ

คล่องต่ํา (underfinanced) ในขณะหนึ่งจะมีเงินทุน

เหลืออยู่จํากัดสําหรับการลงทุนเร่ืองใดๆ และการ

ลงทุนเพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องถูก

เปรียบเทียบกับความต้องการการลงทุนในเร่ืองอ่ืนๆที่

บริษัทอาจเห็นว่าจําเป็นยิ่งกว่า และถึงแม้ผู้บริหารจะ

เช่ือมั่นในประโยชน์ที่จะได้รับ พวกเขาก็อาจจะไม่มีเงิน

พอสําหรับลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สําเร็จรูป (commercial package) ที่มีราคาสูงได้ อีกท้ัง

บริษัทเหล่านี้ยังมีข้อจํากัดด้านบุคคลากรทั้งในแง่ของ

จํานวนและความสามารถ ด้วยจํานวนพนักงานที่น้อย 

พนักงานในบริษัทต้องทํางานหลากหลายหน้าที่และ

รวมทั้ งบริ ษัทยังไม่สามารถดึง ดูดบุคคลากรที่มี

ความสามารถสูงด้วยอัตราค่าจ้างที่สูง จึงเป็นข้อจํากัด

ที่บุคคลากรในบริษัทเหล่านี้จะไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีเวลา

จํากัดในการเรียนรู้การใช้งานระบบใหม ่

ข้อจํากัดอีกกลุ่มหนึ่งคือปัจจัยทางความรู้สึกต่างๆ

ที่เป็นอุปสรรค แบ่งออกได้ตามกลุ่มบุคคลคือ ผู้บริหาร

และผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารคือผู้ที่กําหนดนโยบายและทํา

หน้าที่ตัดสินใจที่สําคัญต่างๆ จึงเป็นผู้ที่มีผลโดยตรงต่อ

การสนับสนุนและการจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็นต่อการ

ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารมีระดับของ

ความเชื่อมั่นในประโยชน์และระดับและความต่อเนื่อง

ของการให้ความสนับสนุนเป็นของตนเอง นอกจากนี้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถี

การดําเนินงาน (work routine) ของผู้ปฏิบัติงานยัง

สามารถก่อให้เกิดความต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนั้น

และผู้ปฏิบัติงานบางคนยังมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเทคโนโลยี

ใหม่หรือกลัวการใช้ โดยพวกเขาคิดว่าเป็นเร่ืองยากเกิน

กว่าจะเข้าใจได ้

4. สรุปผลการวิจัย 

การจัดกลุ่มข้อจํากัดของ การปรับปรุงการทํางาน

ของบริษัทรับเหมาขนาดกลางและย่อมด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีอยู ่2 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย ปัจจัยทาง

กายภาพ คือข้อจํากัดทรัพยากรที่มีอยู่ อาทิ เงินทุน 

จํานวนบุคลากร  และปัจจัยทางความรู้สึกที่ เ ป็น

อุปสรรค ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลง

วิถีการดําเนินงานเดิม ทําให้ผู้ปฏิบัติงานบางรายรู้สึก

ต่อต้าน และมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเทคโนโลยีใหม ่
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