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 This research aimed to compare between two technologies in producing construction 
drawings under the context of Thai architectural firms. The two mentioned technologies were 
Computer Aided Drafting (CAD) technology represented by AutoCAD software and Building 
Information Modeling (BIM) technology, represented by ArchiCAD. The research started with 
delivering a survey questionnaire to the experienced architects to identify the problem often found 
in the process of producing construction drawings. With three comparative factors of time, 
accuracy and budget , the study was then compared with specified performance criteria from the 
opinions of the two senior architects responsible for the project.  The 12 story, 8000 square meters 
residential building was adopted as a case study for the research with 2 months in examining, 
measuring and recording the result in a form of data tables. The result showed that the 
ArchiCADhad a better outcome in all criteria over the AutoCAD under the studied organization’s 
context. The goal of this research was to ensure the potential user that the BIM technology can be 
used to satisfy all architectural related work. 
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บทที ่1 

 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากหลากหลายปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจดัท าแบบก่อสร้างท่ีสะทอ้นออกมาใหเ้ห็น เป็น
จุดบกพร่องของตวัแบบท่ีไม่สามารถน าไปใชเ้ป็นแบบเพื่อก่อสร้างโครงการได้ ยกตวัอยา่งเช่น การ
ตกหล่นของแบบ , ความขดัแยง้กนัของแบบ , ความล่าชา้ซ่ึงเกิดจากการท าแบบก่อสร้างท่ีซ ้ าซอ้น  
ก่อใหเ้กิดการใชง้านบุคลากรเพิ่มข้ึนและค่าใชจ่้ายท่ีส้ินเปลืองในการปรับปรุงแกไ้ขแบบก่อสร้าง
เหล่านั้น (สัญญา นามี, 2543: 4) 
 ถึงแมว้า่ในปัจจุบนัจะไดมี้การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เขา้มาเพื่อช่วยเหลือในดา้นการ
ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง ตั้งแต่ปี คศ. 196 0 แต่ปัญหาขา้งตน้เหล่านั้นก็ยงัคงอยู ่ ซ่ึงโปรแกรมท่ี
นิยมใช้ในปัจจุบนั  ก็คือโปรแกรม AutoCAD ท่ีมีหลกัในการท างาน คือการใชโ้ปรแกรมลากเส้น
เขียนแบบเป็นลกัษณะ 2 มิติ เร่ิมจากการท าผงัพื้นก่อนแลว้จึงจะท าการเขียนรูปตดั รูปดา้น และ
แบบขยายต่างๆในภายหลงั ท าใหค่้อนขา้งเสียเวลา และเกิดปัญหาความไม่ต่อเน่ืองของแบบตามมา  
ส่วนการท าแบบ 3 มิติ (Three Dimension) ของเทคโนโลย ีComputer Aided Design / Drafting 
(CAD) นั้นโดยปกติจะเร่ิมจากน าแบบผงัพื้นมาเป็นแบบเร่ิมตน้หรืออาจจะตอ้ง เสียเวลาเขียนข้ึนมา
ใหม่ในโปรแกรม 3 มิติอ่ืนๆ (วฒิุพงษ ์พจนาพิมล, 2553: 2) 

จากจุด ดอ้ย ดงักล่าว  ท าใหเ้กิดการพฒันาซอฟแวร์ต่างๆเขา้มาเพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วย
แกปั้ญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนแบบใหมี้มากข้ึนกวา่ เดิม หน่ึงในนั้นคือแนวความคิดท่ี
เกิดจากเทคโนโลย ีBuilding Information Modeling (BIM) ซ่ึงเป็นวธีิการปฏิบติังานท่ีแตกต่างจาก
เทคโนโลยี  CAD ตรงท่ีสามารถก าหนดขอ้มูลต่างๆ ( Information) ใหก้บัทุกองคป์ระกอบในงาน
เขียนแบบ เช่น การก าหนดประเภทวสัดุ, ขนาด, รูปแบบ, และอ่ืนๆ ท าใหโ้ปรแกรมสามารถรับรู้ได้
วา่ส่วนใดคือผนงั , เสา, คาน, พื้น, ประตู, หนา้ต่าง , ลิฟต์, หรือบนัได เม่ือเราท าการเปล่ียนแปลงค่า
ใดๆของวตัถุเหล่านั้นไม่วา่จะเป็นในผงัพื้น, รูปตดั, รูปดา้น หรือแบบ 3 มิติแบบทั้งหมดจะถูกแกไ้ข
ไปพร้อมๆกนั มิติของ BIM จึงมีมากกวา่เป็นแค่วตัถุรูปทรง (Object) แต่เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ก าหนดค่าลงไปในแต่ละช้ินของวตัถุ ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ในการท่ีจะค านวณออกมาเป็นพื้นท่ี , 
จ านวน, ราคา, รวมถึงระยะเวลาการก่อสร้างและขอ้มูลงานระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงถือวา่เป็นมิติ
ท่ีมากกวา่มิติท่ี 3 ของแบบก่อสร้างทัว่ไป (รุ่ง วราพรมงคลกุล, 2553: 4) 
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 เทคโนโลยี  BIM ไดเ้ขา้มาเป็นท่ีรู้จกัในประเทศไทยมากกวา่ 5 ปีแลว้ แต่ก็ยงัมีการใช้
งานไม่แพร่หลาย ถึงแมว้า่จะมีคุณสมบติัในการท างานท่ีดีและครบถว้น เหมาะสมท่ีจะน ามาใชง้าน
ในขั้นตอนการออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง รวมถึงการเขา้มามีส่วนช่วยในการบริหารโครงการ
บางช่วงเวลาของการก่อสร้างได ้ซ่ึงน่าจะสะดวกและถูกตอ้ง แม่นย  ามากกวา่การท างานดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยเขียนแบบในปัจจุบนั (วฒิุพงษ ์พจนาพิมล, 2553: 3) 
 ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาความสามารถและความเหมาะสมของเทคโนโลย ี
BIM เพื่อเปรียบเทียบการใชง้านกบั เทคโนโลย ีCAD ในบริบทของการใชง้านเขียนแบบในวงการ
ก่อสร้างประเทศไทย 
 
2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 ศึกษาเปรียบเทียบการท างานของเทคโนโลยกีารเขียนแบบระหวา่ง  CAD และ BIM ใน
ระหวา่งการจดัท าแบบก่อสร้างในปัจจยัดา้นต่างๆ 
 
3. สมมติฐานของการศึกษา 
 เทคโนโลย ี BIM จะช่วยใหก้ารจดัท าแบบก่อสร้างมีความถูกตอ้งแม่นย  า ใชร้ะยะเวลา
ในการจดัท าแบบท่ีรวดเร็ว และมีงบประมาณท่ีใชใ้นการท างานท่ีคุม้ทุนมากกวา่ เทคโนโลย ีCAD 

 
4. ขอบเขตของการศึกษา 
 จะท าการศึกษาเปรียบเทียบการจดัท าแบบก่อสร้างดว้ยการใชโ้ปรแกรม AutoCAD  จาก
เทคโนโลย ี CAD ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีนิยมน ามาใชเ้ขียนแบบก่อสร้างในปัจจุบนักบัโปรแกรม
ArchiCAD จากเทคโนโลย ีBIM ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีคาดหวงัวา่จะเขา้มาช่วยแกปั้ญหาในการจดัท า
แบบก่อสร้างท่ีมีอยู ่อีกทั้ง มีการใชง้านท่ีเขา้ใจง่าย สะดวกทั้งในการออกแบบและการเขียนแบบ
ก่อสร้าง รวมถึงเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายมากข้ึน (วฒิุพงษ ์พจนาพิมล, 2553 :3) 
 โดยจะศึกษาใน ปัจจยัของ แง่ระยะเวลาการท างาน ความถูกตอ้งแม่นย  าและในแง่
งบประมาณ  ซ่ึงเป็นหวัใจหลกัของการบริหารจดัการโครงการก่อสร้าง โดยน าโครงการ อาคาร
สาธารณะท่ีเป็นอาคารพกัอาศยัรวม (Condominium) 12 ชั้น ท่ีผูว้จิยัไดร่้วมออกแบบและเป็นผูดู้แล
ควบคุมการจดัท าแบบก่อสร้าง ในนามบริษทั อาร์คีพลสั สตูดิโอมาเป็นโครงการตวัอยา่งในการ
เปรียบเทียบการ จดัท าแบบก่อสร้างจากโปรแกรมทั้งสอง โดยจดัใหมี้ บริบทในการท างานท่ี
เหมือนกนัทั้งสมรรถนะของเคร่ืองมือ  (คอมพิวเตอร์)  สถานท่ีจดัท าแบบก่อสร้าง ช่วงเวลาในการ
ท างาน และรวมถึงคุณสมบติัและประสบการณ์ของผูเ้ขียนแบบแต่ละโปรแกรม 
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 นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัไดก้  าหนดใหต้วัช้ีวดัท่ีใชใ้นการศึกษามีการอา้งอิงจากมาตรฐานการ
ท างานของบริษทั อาร์คีพลสั สตูดิโอเป็นหลกั ซ่ึงประกอบไปดว้ย  
 งบประมาณในการจดัท าแบบก่อสร้าง ไดแ้ก่ ค่าใชไ้ฟฟ้า ค่ากระดาษ และค่าหมึกพิมพ ์
เป็นตน้  
 ระยะเวลาในการจดัท าแบบก่อสร้าง ซ่ึงทางบริษทัไดล้งนามในสัญญาก าหนดไวส้ าหรับ
โครงการน้ี 2 เดือน 
 จ  านวนและรายละเอียดของแบบก่อสร้างท่ีตอ้งจดัท า ไดแ้ก่ สารบญัแบบ รายการ
ประกอบแบบ ผงัพื้น รูปดา้น รูปตดัเป็นตน้ 
 ก าหนดวธีิและเกณฑก์ารวดัผลแต่ละปัจจยั ไดแ้ก่ เกณฑว์ดัผลในปัจจยัดา้นระยะเวลา
ในการเขียนแบบ ความถูกตอ้งแม่นย  า และงบประมาณท่ีใช ้เป็นตน้ ทั้งน้ีรายละเอียดในการก าหนด
เกณฑก์ารวดัผลแต่ละปัจจยัจะแสดงในบทท่ี 3 ต่อไป 
 
5. ขั้นตอนของการศึกษา 

 5.1 สอบถามและศึกษาปัญหาท่ีพบในระหวา่งการจดัท าแบบก่อสร้างในปัจจุบนั  โดยท า
การสอบถาม ผูจ้ดัท าแบบก่อสร้างท่ีมีประสบการณ์ พร้อมทั้งศึกษาปัญหาท่ีพบในการท าแบบ
ก่อสร้างจากวารสาร และบทความทางวชิาการ รวมถึง งานวจิยั อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหท้ราบถึง
ปัญหาท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนใน กระบวนการ จดัท า แบบก่อสร้าง อยา่งแทจ้ริง น ามาใชเ้ป็นประเด็น
การศึกษาเปรียบเทียบการจดัท าแบบก่อสร้างในคร้ังน้ีต่อไป 
 5.2 ก าหนดประเด็นและปัจจยัของการศึกษาเปรียบเทียบ โดยวธีิการส่งแบบสอบถาม
ใหก้บัผูมี้ประสบการณ์ในการจดัท าแบบก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าโครงการก่อสร้าง ซ่ึง
ไดแ้ก่ หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีออกแบบโครงการ  หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีรับเหมาโครงการ หน่วยงานท่ี
ท าหนา้ท่ีควบคุมงาน และหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีพฒันาอสังหาริมทรัพย ์เพื่อน าขอ้มูลจาก
แบบสอบถามมาสรุปหวัขอ้ปัญหาท่ีแทจ้ริงและครอบคลุม ซ่ึงสามารถน ามาก าหนดเป็นประเด็นท่ี
ใชศึ้กษาเปรียบเทียบการจดัท าแบบก่อสร้างตามขอบเขตการศึกษาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
โปรแกรมจากเทคโนโลยี  CAD และ BIMโดยไดน้ าเอาหลกัการซ่ึงเป็นหวัใจของการบริหารงาน
โครงการก่อสร้าง มาใชเ้ป็นปัจจยัในการศึกษาเปรียบเทียบคร้ังน้ีไดแ้ก่ 
  5.2.1 ปัจจยั ในแง่ระยะเวลาการท างาน วา่โปรแกรมจากเทคโนโลยใีดใช้
เวลาในการจดัท าแบบไดร้วดเร็วกวา่กนั 
  5.2.2 ปัจจยัในแง่ความถูกตอ้งแม่นย  า วา่โปรแกรมจากเทคโนโลยใีด เกิด
ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในแบบก่อสร้างนอ้ยกวา่กนั 
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  5.2.3 ปัจจยั ในแง่งบประมาณ วา่โปรแกรมจากเทคโนโลยใีด มีค่าใชจ่้าย
ระหวา่งการจดัท าแบบก่อสร้างนอ้ยกวา่กนั  
 5.3 ก าหนดวธีิและเกณฑก์ารวดัผลแต่ละปัจจยั การศึกษาโดยท าการรวบรวมขอ้มูลและ
วเิคราะห์หาขอ้สรุปจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัท าแบบก่อสร้าง โดยการตอบแบบสอบถามท่ีได้
จดัท าข้ึนเพื่อน ามาใชก้ าหนดการวดัประสิทธิภาพในการท างานของทั้ง 2 โปรแกรม วา่สามารถผา่น
เกณฑว์ดัผลท่ีไดก้  าหนดไวใ้นแต่ละปัจจยัไดห้รือไม่  
 5.4 ก าหนดบริบทท่ีจะใชใ้นการศึกษาเปรียบเทียบ 
  5.4.1 ก าหนดโครงการก่อสร้างท่ีใชเ้ป็นกรณีศึกษา  โดยในการศึกษาคร้ังน้ี
จะเป็นโครงการท่ีผูว้จิยัสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวก และมีรูปแบบของโครงการท่ีเป็น
อาคารสาธารณะ เหมาะสมท่ีจะน ามาแกไ้ขแบบร่างขั้นสุดทา้ยเพื่อจดัท าแบบก่อสร้างในส่วนของ
งานสถาปัตยกรรม เพราะมีรายการของแบบก่อสร้างครบถว้นทุกระบบตามมาตรฐานการท าแบบ
ก่อสร้างท่ีถูกตอ้ง สามารถท่ีจะน าไปใชเ้ทียบเคียงกบัแบบก่อสร้างโครงการอ่ืนๆไดค้รบถว้น 
  5.4.2 ก าหนดและคดัเลือกบุคคลท่ีจะมา จดัท าแบบก่อสร้าง โดยผูท่ี้จะมาท า
การเขียนแบบ ตอ้งเป็นบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและ มีประสบการณ์ในการจดัท าแบบ
ก่อสร้างดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้ง 2 โปรแกรมได้ เท่าเทียมกนั อีกทั้งยงัตอ้งเคย มีส่วนร่วมใน
การจดัท าแบบก่อสร้างอาคารสาธารณะตั้งแต่ตน้จนจบมาอยา่งนอ้ย 1 โครงการจ านวน 2 คน 
  5.4.3 ก าหนดเคร่ืองมือและสถานท่ีจดัท าแบบก่อสร้าง โดยพิจารณาจาก
เคร่ืองมือท่ีมีคุณสมบติัและสมรรถนะเดียวกนั สามารถรองรับการใชง้านของโปรแกรม AutoCAD  
และ ArchiCAD ไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น 
  -  เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา  
  -  เคร่ืองพิมพเ์อกสาร 
  -  สถานท่ีท่ีจะใชใ้นการด าเนินการศึกษา และทดลอง  
  -  อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังานต่างๆ เป็นตน้  
 5.5 ด าเนินการจดัท าแบบก่อสร้าง  
 การด าเนินการจดัท าแบบ ก่อสร้าง  จะอยูภ่ายใตส้ภาพแวดลอ้ม เง่ือนไข และรูปแบบท่ี
ไดก้ าหนดไว ้โดยท ากา รแกไ้ข แบบ ร่างขั้นสุดทา้ยเพื่อจดัท าเป็นแบบก่อสร้างของโครงการ
กรณีศึกษาตามท่ีก าหนดไวใ้นขอบเขตการศึกษาทั้งโปรแกรม ArchiCAD และ AutoCAD โดยจะท า
การจดัเก็บเป็นตารางขอ้มูลสถิติในแต่ละเป้าหมายท่ีตอ้งการช้ีวดัโดยตวัผูว้จิยัเอง 
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 ซ่ึง มาตรฐานในการจดัท าแบบก่อสร้างจะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ บริษทั อาร์
คีพลสั สตูดิโอ เน่ืองจากเป็นโครงการจริงท่ีทางบริษทัฯไดรั้บมอบหมายเป็นผูอ้อกแบบและเขียน
แบบก่อสร้าง ทั้งรูปแบบและวธีิการจดัท าแบบ รวมถึงช่วงเวลาในการท างานต่อวนัซ่ึงเป็น
ระยะเวลาการท างานจริงของบริษทัอีกดว้ย 
 5. 6 วดัผลการศึกษาของทั้งสองโปรแกรม  
 การวดัผล คือการตรวจสอบดูวา่โปรแกรมใดใหผ้ลการศึกษาท่ีผา่นตามเกณฑว์ดั ผลท่ีได้
วางไวห้รือไม่ อยา่งไร ท าโดยวดัผลตาม ปัจจยัของประเด็น การศึกษาท่ีตั้งไว้  (เวลา, คุณภาพ , 
งบประมาณ) โดยการตรวจสอบพร้อมกบัจดบนัทึกผลของการศึกษาเปรียบเทียบ ซ่ึงจดัท าเป็น
ตารางขอ้มูล น ามาใชเ้ปรียบเทียบกบัเกณฑว์ดัผลแต่ละปัจจยัท่ีไดต้ั้งไวอ้ยา่งชดัเจน  
 5.7 สรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบ 
 ท าการสรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบ พร้อมบทวเิคราะห์และขอ้เสนอแนะในการ
เลือกใชง้าน ทั้ง 2 โปรแกรม ภายใตข้อบเขตการศึกษา วา่มีศกัยภาพท่ีเหมาะสมกบัการจดัท าแบบ
ก่อสร้างในส่วนใดขั้นตอนใด และมีผลลพัธ์ท่ีไดแ้ตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง 
 
6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 สามารถใชข้อ้มูลจากการวจิยัคร้ังน้ีเป็นตวัวดั ผลวา่โปรแกรม  ArchiCAD ซ่ึงเป็นหน่ึง
ของตวัแทนจากเทคโนโลย ี BIM สามารถทดแทนและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท าแบบก่อสร้าง
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัคือ AutoCAD จากเทคโนโลยี  CAD ไดห้รือไม่ อีกทั้งยงั
สามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีไป ช่วยประกอบการตดัสินใจในการเลือกใชโ้ปรแกรมจาก 2 เทคโนโลยน้ีี
ในการจดัท าแบบก่อสร้างแต่ละขั้นตอนใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของโปรแกรมนั้น ๆอีกดว้ย เพื่อ
พฒันาการท างานดา้นเอกสารของการก่อสร้างในประเทศไทยต่อไป 
 
7. อกัษรย่อทีใ่ช้ในการเขียนวจัิยคร้ังนี้ 
 CAD ยอ่มาจาก  Computer Aided Design / Drafting หมายถึง การประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยดีา้นคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ 
 BIM ยอ่มาจาก  Building Information Modeling หมายถึงเทคโนโลยหีรือแนวคิดการ
จ าลอง แบบจ าลองอาคารร่วมกบัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนการก่อสร้างอาคาร 
 VB ยอ่มาจาก Virtual Building หมายถึง เทคโนโลยกีารจ าลองอาคารเสมือนจริงบน
คอมพิวเตอร์ 
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 VR ยอ่มาจาก Virtual Reality หมายถึง สภาวะเสมือนจริงท่ีจ าลองโดยเทคนิคทาง
คอมพิวเตอร์  
 JPG / JPEG ยอ่มาจาก  Joint Photographic Experts Group หมายถึงรูปแบบการบีบอดั
แฟ้มภาพแบบสูญเสีย โดยใหเ้สียความละเอียดนอ้ยท่ีสุด 
 KPI ยอ่มาจาก Key Performance Indicator หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับวดัผลการ
ด าเนินงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในดา้นต่างๆ เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานขององคก์ร หรือหน่วยงานในองคก์ร 
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บทที ่2 

 
ทฤษฎแีละเอกสารงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

  
  เน้ือหาในบทน้ีเป็นรายละเอียดของขอ้มูล และบทความประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงใชเ้ป็น
ขอ้มูลพื้นฐานของการท าการศึกษาเปรียบเทียบการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2โปรแกรม 
คือ โปรแกรม ArchiCAD และ  AutoCAD จากเทคโนโลยี  BIM และ  CAD ในการจดัท าแบบ
ก่อสร้าง โดยเน้ือหาจะประกอบไปดว้ย 1. ขั้นตอนการออกแบบและจดัท าแบบก่อสร้างในปัจจุบนั 
2.ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท าแบบก่อสร้าง 3 . โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีส่วนในการออกแบบและ
จดัท าแบบก่อสร้าง  4. เทคโนโลย ีCAD  5. เทคโนโลย ีBIM และ 6. Key Performance Indicator 
(KPI) 
 
1. ขั้นตอนการออกแบบและจัดท าแบบก่อสร้างในปัจจุบัน 
 งานออกแบบ คือการก าหนดรูปแบบของโครงการ หรือการก าหนดรูปแบบ
องคป์ระกอบของงานสถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง รวมไปถึงการวางแผน การก าหนด
ขอบเขตความสัมพนัธ์และการพิจารณารูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้าง  โดย
ปกติงานออกแบบจะค่อนขา้งมีรูปแบบการท างานท่ีเป็นขั้นเป็นตอนชดัเจน ซ่ึงประกอบไปดว้ยงาน
ขั้นพื้นฐาน ดงัต่อไปน้ี  
 1.1 งานช่วงก่อนการออกแบบ (Predesign Stage) 
 งานในช่วงก่อนการออกแบบมีทั้งความหลากหลาย และแตกต่างกนัในรายละเอียด  
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัประเภทของงาน และความตอ้งการของเจา้ของงาน โดยในช่วงน้ีทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
จะตอ้งท าความเขา้ใจร่วมกนัถึงแนวทางในการออกแบบ ซ่ึงประกอบไปดว้ยขอ้มูลและเน้ือหาขั้น
พื้นฐาน ดงัน้ี 
 - ตวัโครงการ : วตัถุประสงค ์เง่ือนไข เวลา งบประมาณ ความตอ้งการพื้นฐาน และ
พื้นท่ีใชส้อย โดยท่ีเจา้ของงานจะเป็นผูจ้ดัเตรียมขอ้มูลเหล่าน้ีทั้งหมด 
 - พื้นท่ี/ท่ีตั้ง : ขอบเขตท่ีดิน ลกัษณะทางกายภาพ และคุณสมบติัของดิน โดยเจา้ของงาน
เป็นผูจ้ดัเตรียมขอ้มูล 
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 - กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง : กฎหมายเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นต่างๆ เช่น ผงัเมือง ประเภท
อาคาร การก่อสร้าง ท่ีดิน ส่ิงแวดลอ้ม ขอ้มูลเหล่าน้ีสถาปนิกจะเป็นผูน้ าเสนอเพื่อพิจารณาร่วมกนั 
 1.2  การออกแบบร่าง (Schematic Design / Preliminary Design) 
 ในขั้นตอนน้ีเป็นช่วงแรกของการออกแบบ เพื่อหาขอ้สรุปต่างๆ เก่ียวกบัลกัษณะทาง
สถาปัตยกรรมเบ้ืองตน้ โดยเป็นการน าเอาขอ้สรุปจากช่วงก่อนการออกแบบ ( Predesign Stage) มา
เป็นแนวทางในการวางแนวความคิดหลกัของงานสถาปัตยกรรม ( Architectural Design Concept) 
ซ่ึงน าไปสู่การพฒันาเป็นแบบร่างท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะ สัดส่วน ขนาด ความสัมพนัธ์ของ
องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม วสัดุท่ีใชโ้ดยสังเขป รวมไปถึงราคาค่าก่อสร้างเบ้ืองตน้ เพื่อ
น าเสนอต่อเจา้ของงาน โดยในขั้นตอนน้ีอาจมีการแกไ้ข ปรับปรุงแบบจนกระทัง่ไดข้อ้สรุปเป็น
แบบร่างขั้นสุดทา้ย 
 1.3 การพฒันางานออกแบบ (Design Development) 
 เป็น กระบวนการน าแบบร่างขั้นสุดทา้ยมาท าการพฒันาเพื่อใหไ้ดง้านออกแบบทางงาน
สถาปัตยกรรม โครงสร้าง งานระบบและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีงานออกแบบอาจมีการปรับเปล่ียน
ไดเ้พื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล และ/หรือความตอ้งการท่ีเปล่ียนไปเพื่อน าเสนอต่อเจา้ของงาน 
จนกระทัง่ไดข้อ้สรุปสุดทา้ย และการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
 1.4 การจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการขออนุญาต  (Construction Permit 
Document) 
 ขั้นตอนน้ีเป็นกระบวนการจดัท าแบบก่อสร้างภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายหรือ
ขอ้ก าหนดขององคก์รส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้จา้ของโครงการน าไปด าเนินการยืน่ขอ
อนุญาตก่อสร้าง ซ่ึงประกอบไปดว้ยรายละเอียดของแบบ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีไดมี้การระบุ
ไวใ้นขอ้กฎหมาย ระเบียบปฎิบติั ขอ้ก าหนดของส่วนทอ้งถ่ิน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  
 1.5 การจัดท าแบบและเอกสารส าหรับการก่อสร้าง (Construction Document)  
 ขั้นตอนการจดัท าแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง ( Construction 
Specification) ถือเป็นกระบวนการสุดทา้ยในช่วงของการออกแบบ  ซ่ึงหมายรวมถึงงานในทุก
สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ในขั้นตอนน้ีรายละเอียดของแบบก่อสร้างจะตอ้งมีทั้งความถูกตอ้ง แม่นย  า  และ
สามารถก่อสร้างไดต้ามมาตรฐานงานก่อสร้างท่ีมีคุณภาพดี เหมาะสมกบัประเภทงานนั้นๆ และ
สามารถส่ือสารขอ้มูลใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบอยา่งครบถว้นและมีประสิทธภาพ 
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 1.6 การคัดเลอืกผู้รับเหมา  (Tender Stage) 
 ในขั้นตอนน้ีเป็นการใหค้  าปรึกษาดา้นเอกสาร ขอ้มูล และรายละเอียดท่ีจ าเป็นแก่
เจา้ของงาน เพื่อน าไปประกอบการประมูล หรือการคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีมีความเหมาะสม 
 1.7 การให้ค าปรึกษาในช่วงก่อสร้าง (Construction Consulting) 
 เป็นขั้นตอนท่ีมีการใหค้  าปรึกษาแนะน าวธีิการก่อสร้างท่ีถูกตอ้ง และตรงตาม
วตัถุประสงคร์ายละเอียดของแบบ และรายการประกอบแบบก่อสร้าง ซ่ึงถือเป็นความรับผดิชอบ
ของสถาปนิกผูอ้อกแบบ อนัประกอบไปดว้ย 

- การตรวจเยีย่มสถานท่ีก่อสร้างเป็นคร้ังคราว เพื่อตรวจดูงานก่อสร้าง และ
ความกา้วหนา้ของงาน 

- การใหข้อ้มูลและรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีจ าเป็น ในกรณีท่ีแบบมีความไม่
ชดัเจน หรือสืบเน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการก่อสร้าง  

- การอนุมติัวสัดุและรายการก่อสร้างท่ีจ าเป็น ซ่ึงอาจมีผลต่อความงามทาง
สถาปัตยกรรม หรือเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการก่อสร้าง  
 โดยกระบวนการทั้งหมดสามารถแสดงเป็นขั้นตอนการท างานได ้ดงัภาพท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  แสดงกระบวนการด าเนินงานออกแบบและจดัท าแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม    
               ภายในองคก์ร  

ช่วงก่อนการออกแบบ 
(Predesign Stage ) 

การออกแบบร่าง  
(Schematic Design / Preliminary 

Design ) 

การพฒันางานออกแบบ 
 (Design Development) 

การจดัท าแบบและเอกสารส าหรับการขอ
อนุญาต  

(Construction Permit Document) 

การจดัท าแบบและเอกสารส าหรับการ
ก่อสร้าง   

(Construction Document) 

การคดัเลือกผูรั้บเหมา 
 (Tender Stage) 

การใหค้  าปรึกษาในช่วงก่อสร้าง 
(Construction Consulting) 
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 หลงัจากการก่อสร้างเสร็จส้ินลง จะตอ้งมีการจดัท าแบบก่อสร้าง ใหต้รงตามรูปแบบท่ี
ไดมี้การก่อสร้างจริง มอบไวใ้หก้บัทางเจา้ของโครงการ เพื่อประโยชน์ในการซ่อมบ ารุง และต่อเติม
ในภายหลงั โดยเป็นหนา้ท่ีของผูรั้บเหมา หากจะสรุปหนา้ท่ีการท างานการออกแบบและจดัท าแบบ
ก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนภายในบริษทัสถาปนิก สามารถสรุปเป็นผงักระบวนการและ แยกยอ่ยลงไปเป็นผงั
ปฏิบติัการการออกแบบและจดัท าแบบก่อสร้างภายในองคก์รของงานสถาปัตยกรรม  ดงัท่ีแสดงใน
ตารางท่ี 1 โดยผงักระบวนการดงักล่าวจะเร่ิมตน้ภายหลงัจากการลงนามในสัญญาออกแบบ
โครงการ และส้ินสุดลงเม่ือจดัท าแบบก่อสร้างแลว้เสร็จ 
 
2. ปัญหาทีพ่บจากแบบก่อสร้างทีไ่ม่ได้คุณภาพ 
 ปัญหาหรือขอ้บกพร่อง ส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ีนจากการเขียนแบบก่อสร้างมกัเกิดข้ึนจาก
หลายปัจจยัดว้ยกนั ทั้งท่ีส่งผลในแง่ของทรัพยากร การบริหารจดัการและการควบคุมคุณภาพ 
ยกตวัอยา่งเช่น ขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการอ่านแบบ ตีความและการถ่ายทอดขอ้มูลของ
บุคลากรในโครงการ ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนในการคิดปริมาณ ( Quantities) รายการ
และจ านวนวสัดุ ( Bill of Materials) การวางแผนงาน ( Planning) และช่วงเวลาในการท างาน 
(Scheduling) นอกจากน้ียงัท าใหเ้กิดการท างานท่ีซ ้ าซอ้น และค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนจากการเขียนแบบ
เพื่อใชส้ าหรับการก่อสร้าง (Shop Drawing) เพราะแบบก่อสร้างท่ีไดรั้บจากผูอ้อกแบบยงัไม่ถูกตอ้ง
ตามหลกัทางวศิวกรรม เป็นตน้ (Georgia Institute of Technology, 2009: n. pag.) ซ่ึงอาจมีสาเหตุ
จากการใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจดัท าแบบก่อสร้างในปัจจุบนั เร่ิมตน้การท าแบบร่างดว้ย
โปรแกรม  2  มิติ  และใชโ้ปรแกรมอีกโปรแกรม จดัท าภาพ 3 มิติ ซ่ึงท าใหก้ารท างานไม่ต่อเน่ือง 
ตอ้งจินตนาการดว้ยตวัผูใ้ชง้านเองเพื่อคิดรูปดา้นในบริเวณท่ีโปรแกรม 3 มิติไม่ไดส่ื้อสาร ในช่วง
เวลาท่ีจดัท าแบบก่อสร้างโดยโปรแกรม 2 หากเกิดการเปล่ียนแปลงแบบจากโปรแกรมใดโปรแกรม
หน่ึงระหวา่ง 2 มิติ และ 3 มิติ ตอ้งพยามส่ือสารและส่งขอ้มูลกนัอยา่งละเอียดเพื่อป้องกนั
ขอ้บกพร่องของการท่ีมีแบบคลาดเคล่ือนกนั ซ่ึงอาจจะท าไดดี้หาก 2 การท างานน้ีอยูใ่นองคก์ร
เดียวกนั แต่อยา่งท่ีทราบกนัดีวา่แบบของโครงการกวา่จะสามารถน าไปใชเ้ป็นเอกสารก่อสร้างนั้น 
ตอ้งมีการปรับเปล่ียนหลายคร้ังจากหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงทุกคร้ังก็จะกระทบการท างานทั้ง 2 
โปรแกรมน้ี ทั้งการน าเสนองานท่ีเป็น 2 มิติ และการจดัท าแบบก่อสร้างดว้ยโปรแกรม 2 มิติ ซ่ึงหาก
อยูก่นัคนละองคก์รแลว้จะยิง่มีความยากล าบากมากข้ึนไปอีก (วฒิุพงษ ์พจนาพิมล, 2553: 2) 
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ตารางท่ี 1  แสดงกระบวนการด าเนินงานออกแบบและจดัท าแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม 
                 ภายในองคก์ร (บริษทั อาร์คีพลสั สตูดิโอ) 
 

ขั้นตอน 

ผู้รับผดิชอบ 

Managing 
Director 

Project 
Architect 

Production 
Architect 

Success Factor Key Performance 
Indicator 

กา
รร
วบ

รว
มข้

อมู
ลแ
ละ
ก า
หน

ดแ
นว

ทา
ง 

   - ระยะ ขนาด และ 
ลกัษณะทางกายภาพ
ของท่ีดินโครงการตอ้ง
ถูกตอ้ง และตรงกบั
ความเป็นจริง 
- กฎหมายและ
ขอ้ก าหนดตรงตาม
ประเภทอาคารของ
โครงการ 
- แนวความคิด ตรงใจ
ลูกคา้ 

- วดัจากขนาดพ้ืนท่ีตอ้ง
ตรงกบัท่ีระบุในโฉนด 
- วดัจากจ านวน
ขอ้ผดิพลาดโดยการ
ตรวจสอบของ
เจา้หนา้ท่ี  กทม.ไม่ให้
เกิน 5 ขอ้ 
- วดัจากจ านวนคร้ังท่ี
ลูกคา้ใหแ้กไ้ข ไม่ให้
เกิน 2 คร้ัง 

กา
รอ
อก

แบ
บ 

 
ตรวจแบบร่าง 

  - แบบร่างตรงตามแนว 
 ความคิดของโครงการ 
- พ้ืนท่ีใชส้อยครบถว้น
ตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ 
 
 

- วดัจากจ านวนคร้ังท่ี  
กรรมการผูจ้ดัการให้
แกไ้ข ไม่ใหเ้กิน 2 คร้ัง 
 

กา
รจ
ดัท

 าผ
ลง
าน

 

 
 

ตรวจแบบ
ก่อสร้าง 

  - ภาพมีความสวยงาม 
ดึงดูดใจ ตรงตาม
ความคิดลูกคา้ 
- แบบ ถูกตอ้งค านึงถึง
ขอ้ก าหนดต่าง ๆ และ
มาตรฐาน การเขียน
แบบ 
- แบบเขา้ใจง่าย ชดัเจน 
ไม่ตกหล่น บกพร่อง 
 

- วดัจากจ านวนรูปท่ี
ลูกคา้ตอ้งการน าไปท า
โฆษณาต่อ ไม่ใหต้ ่า
กวา่ 4 รูป    
- วดัจาก รายละเอียด  
ของแบบท่ีขดัแยง้กนั
ไม่เกิน 5 จุดต่อแผน่  
- วดัจากจ านวนคร้ังท่ี  
เจา้หนา้ท่ีกทม.ใหแ้กไ้ข 
ไม่ใหเ้กิน 2 คร้ัง 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

ผา่น 

เร่ิมต้น 

ส ารวจพืน้ที่ / 
ตรวจสอบกฎหมาย 

ก าหนดแนวความคิด 

จัดท าแบบร่าง 

จัดท าแบบจริง 
และภาพทัศนียภาพ 

จัดท าแบบตกแต่งภายใน 

จัดท าแบบก่อสร้าง 

ส้ินสุดการท างาน 

ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้าง 

ไม่ผา่น 
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3. โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่ีส่วนในการออกแบบและจัดท าแบบก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรมใน
ปัจจุบัน 
 การออกแบบ  และเขียนแบบ งานสถาปัตยกรรมใน อดีต  จะถูกเขียนผา่นลายเส้นของ
ดินสอและปากกาเขียนแบบ ส่งผลใหก้ารแกไ้ขแบบแต่ละคร้ังเป็นเร่ืองท่ียากล าบาก โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่โครงการท่ีมีขนาดใหญ่ ท่ีมีความซบัซอ้น หรือมีรูปทรงท่ีอิสระ จะสร้างความล าบากในการ
เขียนและแกไ้ขแบบของสถาปนิกและวศิวกรในโครงการทั้งส้ิน  (จรรยา   ผลประเสริ ฐ, 2549 : ไม่
ปรากฎเลขหนา้) 
 ในปัจจุบนัคอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มา มีบทบาทส าคญั ในการปฏิบติังาน และมีการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะโปรแกรมส าเร็จรูป ท่ีมีประสิทธิภาพในการท างาน ท่ีสูงข้ึน ท าใหล้ดความ
ยุง่ยากและซ ้ าซอ้นในการปฏิบติังาน ส าหรับดา้นการออกแบบและเขียนแบบ ดว้ยมือนั้น เน่ืองจาก
ตอ้งใชเ้คร่ืองมือประกอบในการปฏิบติังานหลายช้ิน ทั้งยงัมีราคาสูงและยงัตอ้งใชท้กัษะของผูเ้ขียน
แบบเป็นส าคญั เป็นผลใหม้าตรฐานการปฏิบติังานของแต่ละบุคคล แต่ละองคก์รมีความแตกต่างกนั 
แต่เม่ือคอมพิวเตอร์เขา้มามีบทบาทในการออกแบบและจดัท าแบบก่อสร้างเกือบทุกขั้นตอน และ
ทุกระบบ ท าใหก้ารปฏิบติังานต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ไดเ้ปล่ียนไป  
 คอมพิวเตอร์ ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัในการเขียนแบบก่อสร้าง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในแง่
ของการแกไ้ขแบบ ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งเขียนแบบใหม่ทั้งแผน่หรือทั้งชุด ส่งผลใหร้ะยะเวลาในการ
เขียนแบบสั้นลง และแบบยงัมีความถูกตอ้งแม่นย  ามากข้ึน เม่ือเทียบกบัการเขียนดว้ยดินสอและ
ปากกาเขียนแบบ ท่ีตอ้งอาศยัทกัษะความช านาญจากผูเ้ขียน  (สัญญา นามี,  2543 : ไม่ปรากฎเลข
หนา้)  
 3.1 การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ในการออกแบบและจัดท าแบบก่อสร้าง   
 ในปัจจุบนัสามารถ แบ่งขั้นตอนการด าเนินงาน ออกแบบและจดัท าแบบก่อสร้างงาน
สถาปัตยกรรม ไดด้งัน้ี 
  3.1.1 ขั้นตอนการจดัท าแบบร่าง  ในขั้นตอนน้ีมีการใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการท างาน ประกอบดว้ย  
   - โปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ  : น ามาใชใ้นการท าผงัพื้น และผงับริเวณของ
โครงการ 
   - โปรแกรมข้ึนรูปอาคาร 3 มิติ : น ามาใชใ้นการท าภาพ ทศันียภาพ 
(Perspective) ของตวัอาคาร ซ่ึงในส่วนน้ีอาจจะใชโ้ปรแกรมนั้นๆ จดัท าเป็นรูปทรง 3 มิติ ของตวั
อาคารประกอบภาพเคล่ือนไหว (Animation) เพื่อใหลู้กคา้หรือเจา้ของโครงการเห็นภาพของตวั
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อาคารไดโ้ดยรอบทั้งภายในและภายนอก เป็นลกัษณะ 3 มิติ  แทนการ จดัท าภาพ ทศันียภาพ  
(Perspective) ท่ีเป็นเพียงรูปภาพ 2 มิติ   
   - โปรแแกรมตกแต่งภาพ : น ามาใชใ้นการตกแต่งทั้งในส่วนภาพ ทศันียภาพ  
(Perspective) และผงัพื้นกบัผงับริเวณ เน่ืองจากลูกคา้หรือเจา้ของโครงการ จะสามารถเขา้ใจถึง
แนวความคิดในการออกแบบไดดี้กวา่ แบบก่อสร้าง 2 มิติจากโปรแกรมเขียนแบบเพียงอยา่งเดียว  
    - โปรแกรมน าเสนองาน : น ามาใชใ้นการน าเสนอผลงานทางดา้น
แนวความคิดการออกแบบ และรูปแบบของตวัอาคารโครงการ ใหเ้ขา้ใจง่ายมีความน่าสนใจ และมี
การจดัเรียงล าดบัการน าเสนอได ้  
   ปัญหา-อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  ในขั้นตอนของการจดัท าแบบร่างมกัจะเกิดข้ึน
จากโปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ เน่ืองจากความสามารถในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงแบบในแต่ละ
มุมมอง ไม่มีความสัมพนัธ์กนั เพราะฉะนั้นหากมีการเปล่ียนแบบบ่อยคร้ัง ก็จะส่งผลถึงระยะเวลา
ในการท างาน นอกจากนั้นยงักระทบต่อการข้ึนรูป 3 มิติใน โปรแกรมจดัท ารูปทรงอาคาร 3 มิติท่ี
จะตอ้งแกไ้ขตามการเปล่ียนแปลงแบบ ซ่ึงเป็นการท างานท่ีซ ้ าซอ้น 
 
   3.1.2 ขั้นตอนการพฒันาแบบ  ในขั้นตอนน้ีมีการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการท างาน ประกอบดว้ย  
   - โปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ : น ามาใชใ้นการท าผงัพื้นทุกชั้นของอาคารและ
ผงับริเวณของโครงการท่ีแสดงรายละเอียดครบถว้นชดัเจน การท ารูปตดัเพื่อแสดงระดบัและความ
สูงของอาคารเป็นส าคญั 
   - โปรแกรมข้ึนรูปอาคาร 3 มิติ : แสดงใหเ้ห็นภาพของโครงการและ น ามา
แกไ้ขปรับเปล่ียนรูปทรงอาคารตามความตอ้งการของเจา้ของโครงการ 
   - โปรแกรมประมวลภาพทศันียภาพเสมือนจริง (Perspective) : น ามาใชใ้น
การ ประมวล ภาพทศันียภาพ  (Perspective) ใหดู้สมจริงท่ีสุดทั้งวสัดุอาคาร และขนาดรูปทรง 
รวมถึงการจ าลองการตกกระทบของแสงธรรมชาติ และแสงจากหลอดไฟทั้งภายนอกอาคารและ
ภายในอาคาร ในตอนกลางวนัและกลางคืน เพื่อช่วยในการตดัสินเลือกใชบ้ริการและ ลงนามท า
สัญญาวา่จา้งออกแบบและจดัท าแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมโครงการนั้นๆ 
   - โปรแกรมตกแต่งภาพ : น ามาใชใ้นการตกแต่งภาพทั้งในส่วน ทศันียภาพ  
(Perspective) และ ผงัพื้น ผงับริเวณ อาจมีการเพิ่มเติมในส่วนของการจดัภูมิทศัน์ใหเ้ห็นถึงความ
สอดคลอ้งกบัตวัอาคารโครงการ เม่ือก่อสร้างแลว้เสร็จ 
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   - โปรแกรมน าเสนอ ผลงาน : น ามาใชใ้นการน าเสนอผลงานทางดา้น
แนวความคิดการออกแบบ และรูปแบบของตวัอาคารโครงการ ใหเ้ขา้ใจง่ายมีความน่าสนใจ และมี
การจดัเรียงล าดบัการน าเสนอได ้  
   ปัญหา-อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ในขั้นตอนของการพฒันาแบบมกัจะเกิดปัญหา
เร่ืองการแกไ้ขแบบหลายคร้ัง จนกวา่จะไดแ้บบท่ีทางเจา้ของงานพอใจ ปัญหาดงักล่าวเกิดจาก
วธีิการใชง้านและการท างานของโปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ และโปรแกรมจดัท ารูปทรงอาคาร 3 มิติ 
ดงัเช่นท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนของการท าแบบร่าง แต่ในขั้นตอนน้ีมีการใชง้าน โปรแกรมประมวลภาพ  
เพิ่มเขา้มาเพื่อท าหนา้ท่ีในการประมวลภาพทศันียภาพ  (Perspective) ใหเ้สมือนจริง จะเห็นไดว้า่ใน
ขั้นตอนน้ีพบการท างานท่ีซ ้ าซอ้นหลายขั้นตอน และใชเ้วลาค่อนขา้งมาก  เพราะความสามารถใน
การแกไ้ขแบบในแต่ละมุมมองของเทคโนโลย ีCAD ไม่มีความสัมพนัธ์กนั  
 
   3.1.3 ขั้นตอนการเขียนแบบก่อสร้าง  ในขั้นตอนน้ีมีการใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการท างาน ประกอบดว้ย 
   - โปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ : น ามาใชใ้นการจดัท าแบบก่อสร้างทั้งหมดเพื่อ
ยืน่ขออนุญาตต่อเขตปกครองในพื้นท่ีก่อสร้าง หลงัจากนั้นจึงน าแบบท่ีไดรั้บอนุญาตแลว้มา ระบุ
วสัดุก่อสร้างและรายละเอียดการติดตั้ง ก่อสร้าง รวมถึง แบบขยายต่างๆ ดว้ยโปรแกรมน้ี 
   - โปรแกรมจดัท าตารางและคิดค านวณขอ้มูล วสัดุ อุปกรณ์และพื้นท่ี
ก่อสร้าง : น ามาใชใ้นการแจกแจง รายการวสัดุและอุปกรณ์ประกอบอาคารต่างๆ วา่วสัดุชนิดใดใช้
กบัพื้นท่ีส่วนใด ปริมาณ หรือครอบคลุมพื้นท่ีเท่าไหร่ เพื่อจดัท าเป็นรายการส่งมอบใหก้บัผูรั้บเหมา 
เพื่อน าไปเป็นขอ้มูลในการประเมินราคาค่าก่อสร้าง และประมูลโครงการ  
 ปัญหา-อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  ปัญหาในขั้นตอนของการเขียนแบบก่อสร้างจะเกิดข้ึนจาก
การใชง้านโปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติเป็นส่วนใหญ่  ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะตอ้งมีการระบุวสัดุและแบบ
รายละเอียดการติดตั้งเพิ่มเขา้มา ซ่ึงท าใหแ้บบมีปริมาณมากข้ึน ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท าแบบก็เพิ่ม
มากข้ึนดว้ย รวมถึงการคิดค านวณพื้นท่ี และปริมาณวสัดุซ่ึงตอ้งอาศยัความความช านาญและความ
แม่นย  าของผูป้ระเมิน เพื่อใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด อยา่งไรก็ตามโปรแกรม AutoCAD ซ่ึงมี
ระบบการท างานบนพื้นฐานสองมิติ ท าใหก้ารแกไ้ขแบบในแต่ละมุมมองท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ไม่สัมพน์ักนั ท าใหแ้บบก่อสร้างมีอตัราความผดิพลาดจากผูท้  าแบบ ( Human Error) ค่อนขา้งสูง 
เพราะตอ้งอาศยัทกัษะความช านาญของผูเ้ขียนเป็นส่วนใหญ่  
   3.1.4 ขั้นตอนการ ใหค้  าปรึกษาในช่วง ก่อสร้าง  ในขั้นตอนน้ีมีการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการท างาน ประกอบดว้ย 
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   - โปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ : น ามาใชใ้นการจดัท าแบบก่อสร้างหนา้งานใน
กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง การติดปัญหาขณะก่อสร้างท่ี จ าเป็น ตอ้งแกไ้ขแบบ หรือการจดัท า
รายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบท่ีมีอยูเ่พื่อความเขา้ใจยิง่ข้ึนระหวา่งผูรั้บเหมาและผูอ้อกแบบ 
   - โปรแกรมข้ึนรูปอาคาร 3 มิติ  : น ามาจดัท าแบบในส่วนท่ีมีความซบัซอ้น
เขา้ใจยากเกินกวา่แบบ 2 มิติจะสามารถอธิบายได ้
  ปัญหา-อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  ปัญหาในขั้นตอนการร่วมควบคุมการก่อสร้างจะเกิดข้ึน
จากการใชง้านโปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติเป็นหลกั ปัญหาท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนจากการจดัท า
แบบรายละเอียดส าหรับงานก่อสร้าง หรือการแกไ้ขแบบใหต้รงกบัสภาพหนา้งานจริงดว้ย
โปรแกรม AutoCAD แมจ้ะมีการจดัท าแบบดงักล่าวส าหรับใชใ้นงานก่อสร้าง แต่ดว้ยความซบัซอ้น
ของแบบและสภาพหนา้งานจริงท่ีไม่สามารถก่อสร้างไดต้ามแบบท่ีท ามาตั้งแต่แรกนั้น จ าเป็นท่ี
จะตอ้งอาศยัโปรแกรมข้ึนรูปอาคาร 3 มิติเขา้มาช่วยอธิบายแบบใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
 
4. เทคโนโลย ีCAD และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีเ่กีย่วข้อง 
 ววิฒันาการดา้นการเขียนแบบไดถู้กพฒันาข้ึนจากการเขียนแบบดว้ยมือลงบนกระดาษ 
เพื่อส่ือความหมายใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น ผงัพื้น รูปดา้น รูปตดั ภาพตดั
ฉาย ตลอดจนการใชส้ัญลกัษญต่์างๆ ในการเขียนแบบ ซ่ึงตอ้งอาศยัทกัษะ ความช านาญและ
ประสบการณ์ของผูเ้ขียนเป็นหลกั และตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเขียนแบบแต่ละโครงการใหแ้ลว้
เสร็จซ่ึงใชเ้วลาค่อนขา้งนาน  ท าใหเ้กิดความผดิพลาดไดบ้่อยคร้ัง จากปัญหาดงักล่าวจึงไดมี้การ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีา้นคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเขียนแบบ ท่ีเรียกวา่ CAD เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพดา้นการท างานและลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเขียนแบบ 
 CAD มีจุดเร่ิมตน้จากการน าไปใชใ้นงานเขียนแบบเพื่อใชใ้นงานอุตสาหกรรม ซ่ึงมี
ความตอ้งการเคร่ืองมือส าหรับช่วยในการเขียนแบบใหมี้ความรวดเร็วมากข้ึน ลดปัญหาการขาด
แคลนคนงานเขียนแบบ รวมไปถึงขอ้จ ากดัในดา้นทกัษะ และมาตรฐานดา้นการเขียนแบบท่ี
แตกต่างกนั และจากความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยท่ีีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วท าใหมี้การพฒันา
ความสามารถของ CAD ท่ีสามารถรวมแบบก่อสร้างสามมิติ (3D) และภาพเคล่ือนไหว (Animation)  
เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถจ าลองผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม 
ก่อนการก่อสร้างจะเร่ิมตน้ข้ึน ท าใหส้ามารถระบุจุดบกพร่องของแบบก่อสร้างและท าการแกไ้ข
ก่อนขั้นตอนการก่อสร้าง (Harris and McCaffer, 2001: 352-361) 
 การพฒันาคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยส าหรับงานออกแบบไม่เพียงแต่แพร่หลายในงานดา้น
วศิวกรรมเท่านั้น แต่ยงัแพร่หลายไปสู่การออกแบบดา้นสถาปัตยกรรม และ การออกแบบทางดา้น
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ศิลปะในแขนงอ่ืนๆอีก ซ่ึงตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัก็คือการใช้ คอมพิวเตอร์ ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์
ผลงานภาพยนต ์การท า Computer Generated (CG) ภาพเคล่ือนไหว ( Animation) ท่ีเห็นไดใ้น
ปัจจุบนั ดว้ยเทคนิคการสร้างกราฟฟิคโมเดลในรูปแบบต่างๆ ทั้ง Non-Uniform Rational B - 
Splines (NURBS), Parametric และอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถออกแบบออก มาในลกัษณะ รูปทรงอิสระ  
(Freeform Surface) ไดดี้ยิง่ข้ึน 
 ขอ้ดีท่ีเห็นไดช้ดัเจนของซอฟแวร์ประเภท CAD ก็คือการน ามาใชเ้พื่อเพิ่มศกัยภาพใน
การเขียนแบบ เป็นการช่วยลดทั้งเวลาและค่าใชจ่้ายเพราะการออกแบบ  เขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์
สามารถสร้างสรรคแ์ละแกไ้ขปัญหาดา้นการออกแบบไดร้วดเร็วมากกวา่การออกแบบดว้ยเคร่ืองมือ
พื้นฐาน เช่น ดินสอ ปากกา ฉากสามเหล่ียม เป็นตน้  อีกทั้งยงัมีความแน่นอนและไม่ตอ้งอาศยัฝีมือ
ของคนเขียนแบบมากนกั เพียงแต่อาศยัเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกท่ีซอฟแวร์มีมาใหบ้วกกบั
จินตนาการก็สามารถผลิตผลงานออกมาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 ปัจจุบนัไม่เพียงแต่ CAD จะมีบทบาทในวงการออกแบบมากข้ึนเท่านั้น แต่ยงัส่งผลท า
ใหซ้อฟแวร์ส าหรับงานออกแบบทางดา้นวศิวกรรมแตกแขนงออกไปมากมาย ไม่วา่จะเป็น 
Computer Aided Manufacturing (CAM), Computer Aided Engineering (CAE) และ Finite 
Element Analysis (FEA)  
  
 4.1 โปรแกรม AutoCAD 
 Computer Aided Design / Dafting (CAD) หมายถึง ระบบการเขียนแบบก่อสร้างและ
การมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถสร้างหรือแกไ้ขแบบก่อสร้างได ้โดยผา่นมุมมองกราฟฟิกท่ี
แสดงผลจากจอคอมพิวเตอร์ ( Eastman, 2008: 151) Computer Aided Design / Dafting (CAD)  เป็น
แนวคิดในการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อสนบัสนุนทางดา้นการออกแบบเขียนแบบ และไดมี้การพฒันาไป
พร้อมๆกบัการ น าขอ้มูล ท่ีใชใ้นการออกแบบมาใชร่้วมกบัขอ้มูลเคร่ืองจกัร กลอาคารและระบบ
ไฟฟ้า อยา่งไรก็ตามแนวทางดงักล่าวยงัมีขอ้จ ากดัใน ดา้นการใชง้าน  ซ่ึงคอมพิวเตอร์ยงัไม่สามารถ
พฒันาไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน จึงท าใหผู้อ้อกแบบส่วนใหญ่สร้างงานออกมาในลกัษณะ 2 
มิติ และ CAD ก็ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้างจริง ( Shop Drawing) มากกวา่
การเขียนแบบบนกระดาษ (Autodesk, 2002: 1) 
 AutoCAD เป็นซอฟตแ์วร์ช่วยออกแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ ท่ีสามารถรองรับการท างาน
ทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ แมว้า่ในตลาดซอฟตแ์วร์จะมีโปรแกรมประเภท CAD หลากหลายโปรแกรม 
แต่ในงานออกแบบดา้นวศิวกรรม สถาปัตยกรรม และอุตสาหกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน องคก์รทั้ง
ของรัฐบาลและเอกชนทัว่โลกส่วนใหญ่จะนิยมใช ้AutoCAD  
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 เน่ืองจากเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีมีขีดความสามารถสูงในการสร้างแบบจ าลอง  3 มิติ และเขียน
แบบ  2 มิติ นกัออกแบบสามารถควบคุมการข้ึนรูป และเปล่ียนมุมมองไดใ้นทุกทิศทางโดยรอบ 
ดว้ยค าสั่งและเคร่ืองมือหลากหลายท่ีช่วยให้ ตวัซอฟตแ์วร์มีประสิทธิภาพ ช่วยประหยดัเวลาและ
ค่าใชจ่้าย ส่งผลให ้AutoCAD เป็นตวัเลือกท่ีดีในงาน หรือโครงการท่ีมีความละเอียด ซบัซอ้นและ
ตอ้งการความแม่นย  าสูง นอกจากน้ี AutoCAD ยงัมีชุดค าสั่งส าหรับสร้างใหแ้บบจ าลองมีแสง เงา 
สีสันท่ีดูเสมือนจริงอีกดว้ย โปรแกรม AutoCAD มีการพฒันาเวอร์ชนัต่างๆข้ึนมาอยา่งต่อเน่ือง นบั
ถึงเวอร์ชนัล่าสุด  (AutoCAD 2014) ซ่ึงแต่ละเวอร์ชนั ต่างก็มีจุดเด่นเฉพาะตวัแทบทั้งส้ิน ขอ้ดีของ
การใชโ้ปรแกรมน้ี คือ เม่ือมีการพฒันาเวอร์ชัน่ใหม่ ค าสั่งท่ีมีใชใ้น AutoCAD เวอร์ชัน่เก่าก็ยงัคงอยู่
เกือบทั้งหมด อีกทั้งวธีิการใชง้าน AutoCAD ในแต่ละรุ่นก็มีความคลา้ยคลึงกนั ดงันั้นการศึกษาการ
ใชง้าน  ค าสั่งของ AutoCAD เวอร์ชัน่เก่า ก็สามารถใชเ้ป็นพื้นฐานในการใชง้าน AutoCAD รุ่น
ใหม่ๆ (AutoCAD คืออะไร?,  2554: ไม่ปรากฎเลขหนา้) 
 ในยคุแรกของการพฒันาแบบ CAD มีความสามารถส าหรับแบบก่อสร้าง 2 มิติ เท่านั้น 
แต่ในปัจจุบนั ไดมี้การรวมแบบก่อสร้าง 3 มิติและการเคล่ือนไหว ( Animation) เพื่อใหผู้ใ้ชง้าน
สามารถจ าลองผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการออกแบบ ท าใหส้ามารถระบุจุดบกพร่องของแบบ
ก่อสร้างและท าการแกไ้ขก่อนด าเนินการก่อสร้าง (Harris and McCaffer, 2001: 352-361) 
 
 4.2 อุปสรรคในการใช้ AutoCAD 
 โดยส่วนใหญ่แลว้ คอมพิวเตอร์ส าหรับช่วยเขียนแบบ และออกแบบ  (Computer Aided 
Drafting / Design) หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่โปรแกรม CAD นั้นจะใช้ส าหรับการเขียนแบบเป็นหลกั 
และมกัจะใชก้บัอุตสาหกรรมเคร่ืองกล ( Mechanical) แต่ส าหรับดา้นการออกแบบสถาปัตยกรรม
นั้น มกัจะน า CAD มาช่วยในการเขียนแบบเป็น 2 มิติกนัเป็นส่วนใหญ่ หากตอ้งการน าเสนอผลงาน
เป็นภาพทศันียภาพ  (Perspective) หรือเป็นภาพเคล่ือนไหว ( Animation) จะใชโ้ปรแกรมอ่ืนในการ
สร้างโมเดลอาคารเป็น 3 มิติ  แลว้ท าการระบายสีภาพ ( Rendering) หรือสร้างเป็นภาพเคล่ือนไหว  
โดยทัว่ไปโปรแกรม AutoCAD เป็นแค่การประยกุตก์ารใชง้านกบัดา้นสถาปัตยกรรม วศิวกรรม 
และงานก่อสร้างเท่านั้น เพราะการท างานในส่วนอ่ืนๆ เช่น การวเิคราะห์ทางดา้นการออกแบบ การ
ประมาณราคา การศึกษารูปทรง ( Mass Study) หรือการศึกษาเร่ืองแสงเงา (Shading) จะตอ้งใช้
โปรแกรมอ่ืนๆ ในการจดัท า  ในส่วนของการแกไ้ขแบบก่อสร้าง หากมีการแกไ้ขรูปดา้น หรือผงั
พื้นอาคาร ผูเ้ขียนแบบจะตอ้งท าการแกไ้ขแบบในแผน่อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทุกๆ แผน่ ท าใหต้อ้งใชเ้วลา
ในการผลิตแบบเป็นเวลานาน และมีโอกาสท าใหง้านเกิดความผดิพลาดค่อนขา้งสูง (โปรแกรม
ออกแบบสถาปัตยกรรม, 2556: ไม่ปรากฎเลขหนา้) 
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 นอกจากท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ การใชง้าน CAD ยงัส่งมีขอ้เสียเปรียบเม่ือเทียบกบั
การเขียนแบบดว้ยมือ ดงัต่อไปน้ี 
 - อุปกรณ์มีราคาแพง เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองวาดเอกสาร ( Plotter) จอแสดงผลขนาด
ใหญ่ (Monitor) เป็นตน้ 
 - ซอฟแวร์และค่าธรรมเนียมรายปีมีราคาแพง  
 - อุปกรณ์ท่ีมีความเปราะบาง สามารถเกิดความเสียหายไดง่้าย 
 - จ าเป็นท่ีจะตอ้ง Updated และปรับปรุงอุปกรณ์และซอฟแวร์อยา่งต่อเน่ือง 
 - การจดัเก็บขอ้มูลท่ีเปราะบาง ท าใหข้อ้มูลท่ีมีอยูอ่าจเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย  ซ่ึง
นัน่ถือเป็นภยัคุกคามอยา่งยิง่ส าหรับการจดัเก็บขอ้มูล 
 - ตอ้งมีความรู้ ทกัษะ และพื้นฐานในการใชง้านคอมพิวเตอร์ดา้นการเขียนแบบ  
 - ตอ้งไดรั้บการบ ารุงรักษา และการก ากบัดูแลอยา่งเหมาะสม ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งมาก
ส าหรับระบบคอมพิวเตอร์ (Mehmood, 2012: no. pag.) 
 
5.  เทคโนโลย ีBIM และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีเ่กีย่วข้อง 
 BIM ยอ่มาจาก Building Information Modeling หรือแปลเป็นภาษาไทย ก็คือ การข้ึน
แบบจ าลองดว้ยขอ้มูลต่างๆ ของอาคาร American Institute of Architect (AIA) ไดใ้หค้วามหมาย
ของ BIM วา่ "a model-based technology linked with a database of project information"  
“เทคโนโลยกีารสร้างแบบจ าลองของโครงการ โดยการเช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆ ภายในโครงการเขา้
ดว้ยกนั” (American Institute of Architect - AIA, 2012: 2) 
 BIM เป็นแนวคิดท่ีมีรากฐานของการพฒันากระบวนการออกแบบบนคอมพิวเตอร์ โดย
ถูกน ามาใชใ้นการพฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ทางดา้นการออกแบบ ในลกัษณะของการบนัทึก
ขอ้มูล (Information) ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งลงไปในวตัถุ สามมิติ และสร้างความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีถูก
บนัทึกลงไป เพื่อใหส้ามารถน าขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นมาใชส้ าหรับการวเิคราะห์ผลงาน
ออกแบบได ้ เช่น ขอ้มูลดา้นพฤติกรรม คุณ สมบติั ขององคป์ระกอบ การประมาณราคา และ
กระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆในงานก่อสร้าง ( Phasing) หรือการน าเสนอผลงานในรูปแบบ สาม
มิติ เป็นตน้ ซ่ึงการออกแบบภายใตแ้นวคิดของ BIM มีจุดเด่นท่ีสามารถอธิบายไดค้ร่าวๆ ดงัน้ี 
 เนน้การสร้างผลงานในรูปแบบ 3 มิติเป็นหลกั ควบคุมขนาดและสัดส่วนต่างๆ ของวตัถุ
ดว้ยระบบพารามิเตอร์  (Parametric Object-Based) ซ่ึงควบคุมการท างานผา่นมุมมองต่าง ๆ ทั้ง
มุมมองท่ีเป็น 2 มิติ และ 3 มิติ 
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 การท างานแบบ Object-base Parametric Modeling ไดถู้กพฒันาข้ึนเพื่อเป็นแนวทางเพื่อ
การสนบัสนุนการออกแบบ โดยพารามิเตอร์ดงักล่าวมีส่วนท่ีตอ้ง ก าหนดข้ึนเอง และส่วนท่ีก าหนด
เป็นค่าคงท่ี ไดแ้ก่ ขอ้มูลพารามิเตอร์ท่ีเก่ียวกบัระยะ มุม และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัช้ินส่วนท่ีมีความ
ต่อเน่ืองหรือซอ้นทบักนั และขอ้มูลพารามิเตอร์ท่ีก าหนดหลกัการของการออกแบบและขอ้ก าหนด
ท่ีจ าเป็นของช้ินส่วนต่างๆ ซ่ึงขอ้มูลพารามิเตอร์เหล่าน้ีสามารถเปล่ียนแปลงขอ้มูลไดต้ามตอ้งการ 
โดยระบบจะมีการตรวจสอบความถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดท่ีไดก้ าหนดไว ้และจะมีการแจง้เตือนเม่ือ
ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งตามหลกัการดงักล่าว (Eastman, 2008: 29-30) 
  เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีสร้างข้ึนส าหรับ งานออกแบบสถาปัตยกรรม ( Computer Aided in 
Architectural Design : CAAD) ถูกพฒันาข้ึนส าหรับสถาปนิกเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับ การ
สร้างสรรคผ์ลงานมากกวา่เนน้เฉพาะการเขียนแบบและน าเสนองาน 
 ใชร่้วมกบักระบวนการสร้างสรรค์ ผลงานดา้นการออกแบบ ทางสถาปัตยกรรม ซ่ึง เห็น
ไดช้ดัจากการประมวลผลขอ้มูลดา้นต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เช่น การถอดแบบวตัถุ 3 มิติท่ีสร้างข้ึนเพื่อ
การประมาณราคา ( Cost Estimate) การล าดบัขั้นตอนต่างๆในงานก่อสร้าง ( Phasing) เพื่อช่วยลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการท างานใหส้ั้นลง 
 ลดการใชท้รัพยากรบุคคลและ ลดค่าใชจ่้ายในการท างานใหน้อ้ยลง  โดยอาศยั
ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลขอ้มูลของโครงการ เพื่อใหก้ารท างานมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 ความสามารถในการวเิคราะห์งานออกแบบในดา้นต่าง ๆ เช่น การวเิคราะห์อาคารใน
ดา้นการประหยดัพลงังาน  การวเิคราะห์พื้นท่ี ( Area Analysis) การจดัการท่ีดิน (Cut and Fill) การ
ออกแบบการบงัแดด (Shading Analysis) การตรวจสอบทิศทางของแสงแดดท่ีตกกระทบกบัอาคาร 
(Solar and Day Lighting Analysis) การวเิคราะห์ดา้นโครงสร้าง ( Structural Analysis) และการ
วเิคราะห์งานระบบประกอบอาคารต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เป็นตน้ 
 ความสามารถในการท าแบบก่อสร้าง ( Construction Documents) แบบขยายและ
รายละเอียดของส่วนต่าง ๆ ของอาคาร การท าแบบก่อสร้างตามขั้นตอนของงานก่อสร้าง 
(Construction Phasing) และการท าแบบก่อสร้างในรูปแบบของงานปรับปรุงอาคาร เป็นตน้ 
 ส่งเสริมการท างานในรูปแบบของทีมงานขนาดใหญ่ ( Working in Large Teams) ใน
ลกัษณะการท างานแบบร่วมมือกนั ( Collaboration) และประสานความร่วมมือกนัในการควบคุม
ช้ินงานสถาปัตยกรรมท่ีสร้างข้ึนผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network) รวมถึง
ความสามารถในการรองรับโครงการออกแบบท่ีมีขนาดใหญ่ ท่ีมกัมีหลาย ๆ อาคาร  
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 ก็สามารถท าการเช่ือมโยงไฟลง์านของช้ินงานต่างๆ เขา้ดว้ยกนัได ้เป็นตน้  (ววิฒัน์ 
อุดมปิติทรัพย,์ 2552: 28-29) 

กระบวนการท างานของ แบบจ าลองขอ้มูลอาคาร ถือเป็นอีกแนวทางในการท างานท่ีมา

พร้อมกบัการเจริญเติบโตของระบบดิจิตอลผา่นการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ส่วนตวัเพื่อ

ตอบสนองความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นธุรกิจ ซ่ึงมีความตอ้งการขอ้มูล ( Information) ท่ีถูกตอ้งผา่น

การบริหารจดัการมาเป็นอยา่งดี และมีการน าเสนอผลงานในลกัษณะเสมือนจริงท่ีสามารถรับรู้มิติ

ผา่นส่ือเช่ือมโยงทางอิเล็คทรอนิกส์ (ทรงพล ยมนาค, 2553: 25) 
 

 5.1 BIM กบัการเปลีย่นแปลงวธีิการท างานด้านสถาปัตยกรรม  

 Glenn W. Birx, AIA กล่าวไวว้า่ แบบจ าลองขอ้มูลอาคาร  (BIM) ไดเ้ขา้มาเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมและวธีิการท างาน ในบริษทัของเขา โดย  Birx ยนืยนัวา่หลงัจากท่ีบริษทัเร่ิม ประยกุต์ใช ้
BIM ใหส้อดคลอ้งกบัวธีิการท างาน ท าให้ เห็นถึงความเปล่ียนแปลง ท่ีเกิดข้ึนในวฒันธรรมของการ
ท างาน  ตั้งแต่ผูร่้วมงาน  ค่าใชจ่้าย รวมไปถึงขั้นตอนและกระบวนการในการออกแบบ   และยงัเพิ่ม
ความสามารถของสถาปนิกในการ บริหารจดัการขอ้มูลโครงการ  ซ่ึงประกอบไปดว้ยรายละเอียด 
ดงัต่อไปน้ี  
  BIM ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งยิง่ใหญ่กบัวธีิการท างาน : แนวทางในการท างาน
ท่ีตอ้งอาศยัขอ้มูลของรูปทรงสามมิติในการออกแบบ (Parametric Object-Based Design) ไดถู้ก
พฒันาข้ึนราวปี คศ.1980 และเทคโนโลยดีงักล่าวไดถู้กพฒันาใหดี้ข้ึนเม่ือไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา โดยการ
ก าหนดความสัมพนัธ์และการบรรจุขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุหรือแบบจ าลองนั้นๆ ซ่ึงระบบจะ
แสดงรายละเอียดในเร่ืองของมิติ ระยะ มุม ขอ้ก าหนดดา้นวสัดุ ตน้ทุน รวมถึงขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัช้ินส่วนท่ีมีความต่อเน่ืองหรือซอ้นทบักนั โดยขอ้มูลขององคป์ระกอบเหล่าน้ีจะมีการ
ปรับเปล่ียนไดเ้องโดยอตัโนมติั เม่ือมีการแปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
 ยน่ระยะเวลาท่ีตอ้งการส าหรับงานออกแบบ  : ขอ้ดีท่ีโดดเด่นท่ีสุดเม่ือใช ้ BIM ในงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรม คือ การยน่ระยะเวลาท่ีใชส้ าหรับการออกแบบไดห้ลายชัว่โมง ตั้งแต่การ
จดัท าแบบร่างจนถึงการออกแบบ กล่าวคือ สถาปนิกใชเ้วลาในการจดัท าแบบร่างนอ้ยลง ส่งผลให้
สถาปนิกมีระยะเวลาส าหรับงานออกแบบมากข้ึน  
 ทั้งน้ีหากมีการบริหารจดัการการใช ้BIM อยา่งเหมาะสม แบบท่ีออกแบบไวซ่ึ้งแสดงให้
เห็นในรูป 3 มิติ จะท าใหส้ถาปนิกสามารถศึกษาแบบไดอ้ยา่งละเอียดและปรับแต่งใหแ้บบมีความ
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สมบูรณ์มากยิง่ข้ึน รวมถึงเอกสารต่างๆท่ีตอ้งจดัท าเพื่อการก่อสร้างนั้นก็มีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน
ดว้ย   
  เปล่ียนแปลงรูปแบบการจดับุคลากรส าหรับงานออกแบบโครงการ :  เน่ืองจากการใช้
ซอฟทแ์วร์  BIM ในการข้ึนร่างแบบจ าลอง จะตอ้งใชข้อ้มูลโดยละเอียดจากผูท่ี้มีความรู้และความ
เช่ียวชาญทั้งดา้นงานออกแบบและงานก่อสร้าง ดงันั้นในช่วงเร่ิมตน้งานออกแบบโครงการ ตอ้ง
รวบรวมขอ้มูลต่างๆท่ีไดรั้บจากบุคลากรอาวโุสท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ ท าใหร้ะดบั
หวัหนา้ก ากบัดูแลภาพรวมของโครงการ ผูจ้ดัการโครงการและสถาปนิกโครงการตอ้งปฏิบติังาน
เตม็เวลา ในขณะท่ีสถาปนิกระดบัรองลงมาปฏิบติังานแบบไม่เตม็เวลา ซ่ึงแต่เดิมนั้น ในช่วงเร่ิมตน้
งานออกแบบโครงการ ระดบัหวัหนา้ก ากบัดูแลภาพรวมของโครงการ  ผูจ้ดัการโครงการและ
สถาปนิกโครงการ จะปฏิบติังานแบบไม่เตม็เวลา   
  การเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีรับผดิชอบส าหรับสถาปนิกรุ่นใหม่  : เป็นโอกาสดี ส าหรับ
สถาปนิกรุ่นใหม่ ท่ีจะสามารถใชค้วามรู้ ความสามารถทาง ดา้นการออกแบบจากท่ีเรียนมาไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองทนัทีหลงัจากเรียนจบ และสามารถคน้หาแนวทางการออกแบบของตวัเองไดม้ากข้ึน  ซ่ึงท า
ใหมี้โอกาสกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วในฐานะนกัออกแบบ 
  การเปล่ียนแปลงค่าใชจ่้ายและค่าออกแบบ  : BIM จะมีส่วนในการ เปล่ียนแปลง
โครงสร้างค่าบริการ ดว้ยประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของพนกังานท่ีมากข้ึนตั้งแต่เร่ิมโครงการ  
ท าให้พบวา่อตัราชัว่โมงการท างานโดยเฉล่ียจะเพิ่มข้ึน   แต่ก็ยงัใช้เวลาในการท างานโดยรวมเพียง
เล็กนอ้ยหากเปรียบเทียบกบัการท างานในลกัษณะเดียวกนั  
 BIM ช่วยเพิ่มรูปแบบการใหบ้ริการ  : เน่ืองจากภาพ  3 มิติของแบบจ าลองโครงการท่ี
สร้างข้ึนดว้ย BIM จากฐานขอ้มูลของงานแต่ละระบบรวมกนันั้น สามารถแสดงใหเ้ห็นรายละเอียด
ส่วนต่างๆของอาคารและระบบประกอบอาคารไดทุ้กมุมมอง ชดัเจน เขา้ใจไดง่้าย ท าใหส้ถาปนิก
สามารถคิดค่าบริการรายเดือนกบัผูท่ี้ตอ้งการรายละเอียดขอ้มูลต่างๆ อาทิเช่น ผูจ้ดัการงานก่อสร้าง
และผูรั้บจา้งก่อสร้างรายยอ่ย  ซ่ึงดูไดจ้าก BIM รวมถึงการคิดค่าบริการอ่ืนๆท่ีตอ้งใชซ้อฟทแ์วร์ 
BIM อาทิเช่น การจดัท าแบบแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง การผลิตช้ินส่วน และแผนงานก่อสร้าง 
  BIM ช่วยใหส้ามารถท างานต่างๆไดจ้ากไฟลเ์พียง ไฟลเ์ดียว : ขอ้ดีท่ีส าคญัรองลงมา
จากการใช ้BIM คือ แบบจ าลอง 3 มิติท่ีสร้างข้ึนรูปจากฐานขอ้มูลเพียงไฟลเ์ดียว ซ่ึงไฟลฐ์านขอ้มูล
ส่วนกลางทั้งหมดจะเป็นไฟลท่ี์มีขนาดไม่ใหญ่ จะถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบหลกัของ BIM ท่ีแตกต่างจาก
การข้ึนรูป 2 มิติ ซ่ึงตอ้งใชม้ากกวา่ 1 ไฟลต่์อ 1 รูป                           
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 เม่ือใช ้BIM ในการสร้างภาพจ าลองของอาคารในรูปแบบดิจิตอล สถาปนิกสามารถยา้ย
ผนงัจากดา้นหน่ึงไปไวอี้กดา้นหน่ึงได ้โดยท่ีรูปดา้นของอาคารจะปรับเปล่ียนตามโดยอตัโนมตั
รวมถึงชนิดของผนงั ประตูและส่วนประกอบอ่ืนๆท่ีผนงั เน่ืองจาก BIM ใชฐ้านขอ้มูลจากไฟลเ์ดียว 
ในขณะท่ีเม่ือจะตอ้งยา้ยผนงัอาคารในรูป 2 มิติ จะตอ้ง แกไ้ขหลายจุดเน่ืองจากขอ้มูลอยูใ่นหลาย
ไฟล ์(Brix, 2006: 1-2) 
  
 5.2  โปรแกรม ArchiCAD  
 ArchiCAD เป็นซอฟแวร์ 3 มิติ ส าหรับช่วยในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม ท่ี ท าให้
สามารถเขียนแบบก่อสร้าง และค านวณปริมาณ ของวสัดุได ้พร้อมๆกบัการสร้าง แบบจ าลอง  3 มิติ 
ซ่ึงไดรั้บความนิยมอยา่งสูงในต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบยโุรป และเน่ืองจากไดรั้บการพฒันา
อยา่งต่อเน่ืองมาตลอด 25 ปี โดยสถาปนิก ท าให้  ArchiCAD มีรูปแบบ การประสานกิจกรรม  
(Interface) และขั้นตอนการใชง้านท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการและการท างานของสถาปนิก
ไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่วา่จะเป็นความยดืหยุน่ในการสร้างโมเดล การจดัท าแบบก่อสร้างและท าแบบ
ส าหรับน าเสนอลูกคา้ ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัได ้รวมถึงรูปแบบการ น าเสนอ  (Presentation) 
ท่ีหลากหลาย เช่นการ Render ภาพเสมือนจริง การท า Animation รวมถึงการท า Virtual Reality 
(VR) Presentation ดว้ย   
 ArchiCAD นั้นเป็นซอฟทแ์วร์ท่ีถูกออกแบบตามแนวความคิดของ Virtual Building 
(VB) ซ่ึงพฒันาโดยบริษทั  Graphisoft แมจ้ะเรียกแตกต่างกนัแต่ความหมายและแนวความคิดของ 
Virtual Building ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกบัเทคโนโลย ีBIM ArchiCAD ไดถู้กออกแบบและพฒันา
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองการท างานดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
 - การออกแบบ   - การมีส่วนร่วมในการท างาน 
 - การบริหาร ความเปล่ียนแปลง  - การติดต่อประสานงาน 
 - การสร้างทางเลือ กในการออกแบบ 
  
 5.3 จุดเด่นของโปรแกรม ArchiCAD 
 -The Virtual Building : ArchiCAD มีการจดัเก็บขอ้มูลของทั้งอาคารอยูใ่นฐานขอ้มูล
เดียวกนั ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ข ท่ีมุมมองใดมุมมองหน่ึง มุ มมองอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งก็จะถูก
แกไ้ขดว้ย ไม่วา่จะเป็นผงัพื้น, รูปดา้น, รูปตดั, แบบจ าลองอาคาร, และรายการวสัดุ 
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  Intelligent Object : องคป์ระกอบอาคารของ ArchiCAD เช่น ประตู , หนา้ต่าง , เสา 
สามารถเขา้ใจคุณสมบติัของตวัเอง และมีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มโดยรอบซ่ึงช่วยใหก้าร
ออกแบบ และการบริหารจดัการขอ้มูลมีความรวดเร็วและสะดวกมากข้ึน 
 The Ability to Think and Work ‘Live’ in 3D : ผูอ้อกแบบสามารถท างานไดโ้ดยตรง
ผา่นมุมมอง 3 มิติ ซ่ึงสามารถตรวจสอบและเปล่ียนแปลงแกไ้ข ตามความตอ้งการของลูกคา้ หรือ
เจา้ของโครงการไดท้นัที  
 Instant Visualization : ArchiCAD มีเคร่ืองมือในการ  Render ท่ีสามารถเขา้ใจไดง่้าย ท า
ใหเ้ราสามารถน าเสนองานไดห้ลายรูปแบบและน่าสนใจ เช่นการท า Animation และ VR 
Presentation เป็นตน้ 
 Efficient Documentation : แบบก่อสร้างและขอ้มูลต่างๆ เช่น รายการวสัดุ สามารถ
เรียกดูไดจ้าก แบบจ าลอง อาคาร ซ่ึงสามารถตรวจสอบต าแหน่งและสถานะของแต่ละวตัถุ แต่ละ
พื้นท่ี และยงัสามารถเพิ่มสัญลกัษณ์ต่างๆ ดว้ยตนเองเพื่อความสะดวกในการเขียนแบบได ้ทั้งแบบ
แสดงผลอตัโนมติั และแบบท่ีมีความเช่ือมโยงกบัคุณสมบติัขององคป์ระกอบอาคาร  
 Hassle-Free Layouting : มี Layout Book ท่ีช่วยใหเ้ราสามารถจดัวางมุมมองต่างๆลงใน
แบบไดอ้ยา่งอิสระส าหรับการ พิมพ ์(Print) หรือเขียนงาน (Plot) พร้อมทั้งยงัมีล าดบัหมายเลขของ
แบบและการจดัท าสารบญัแบบใหอ้ยา่งอตัโนมติั ช่วยเพิ่มความสะดวกและลดขอ้ผดิพลาดจากการ
แกไ้ขแบบได ้
 Clear Communication :  ดว้ยฟังกช์ัน่ Teamwork ช่วยแบ่งงานใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดง่้าย
และเป็นระบบ อีกทั้งยงัสามารถท าการส่งแบบใหก้บัลูกคา้และทีมงานวศิวกรท่ีปรึกษาในรูปแบบ
ของไฟล ์CAD ชนิดต่างๆ หรือแสดงแบบผา่น Web Browser ส าหรับตรวจสอบและระบุต าแหน่งท่ี
ตอ้งการใหแ้กไ้ข ซ่ึงแบบท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้นั้นสามารถน ากลบัมาเปรียบเทียบกบัแบบท่ีท า
อยูไ่ดท้นัที  
 
 5.4 อุปสรรคในการใช้ ArchiCAD 
 จุดมุ่งหมายสูงสุดในการสร้างแบบจ าลองอาคารแบบบูรณาการ ก็เพื่อใหเ้ห็นภาพของ
อาคารตามความเป็นจริง และขอ้ผดิพลาดต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนก่อนการก่อสร้างอาคารจริง เพื่อ
ป้องกนัการสูญเสียทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ จากการทุบร้ือเพื่อแกไ้ขขอ้ผดิพลาด แต่ดว้ย
ประเพณีและวฒันธรรมท่ีสืบต่อกนัมา การแยกสัญญา กฎหมายท่ีลา้สมยั ขอ้จ ากดัทางดา้นเทคนิค 
และปัญหาท่ีเกิดจากการท างานร่วมกนั ไดเ้ขา้มาเป็นตวัแปรส าคญัท่ีมาขวางกั้นความตอ้งการหรือ
ความคิดในการประยกุตใ์ช ้BIM ซ่ึงรายละเอียดของตวัแปรต่างๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้มีดงัน้ี 
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 -ขอ้จ ากดัของซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ (Software and Hardware Constraints) ตามทฤษฎี
แลว้การสร้างแบบจ าลอง BIM จะตอ้งไม่มีขีดจ ากดัในการจดัเก็บขอ้มูล แต่ในทางปฎิบติัจริง
ถึงแมว้า่เคร่ืองคอมพิวเตอร์และซอฟแวรตจ์ะมีประสิทธิภาพและความเร็วสูงแลว้ก็ตาม แต่เม่ือ
แบบจ าลองมีขนาดใหญ่ข้ึน ก็จะส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการท างานชา้ลง 
 -ตน้ทุนท่ีท าไดจ้ริง (Cost Practicalities) ในบางคร้ังการท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมรายละเอียด
ลงไปในแบบจ าลองนั้นยงัไม่มีความจ าเป็น เน่ืองจากผูรั้บจา้งก่อสร้างอาคารจะตอ้งใชว้จิารณญาณ
ในการตดัสินใจหนา้งาน  
 -การพฒันาไปสู่ความเป็นสากล ( Universal Adaption) BIM จะมีประโยชน์ก็ต่อเม่ือมี
การใชง้านกนัอยา่งแพร่หลาย โดยผูอ้อกแบบ ผูรั้บเหมาก่อสร้าง ตลอดจนผูผ้ลิต และแมใ้นปัจจุบนั
ทั้งผูรั้บเหมาก่อสร้าง และผูผ้ลิตต่างก็ปฎิบติังานโดยใช ้ BIM แต่ก็ยากท่ีจะน าขอ้มูลจาก BIM มา
รวมกนั 
 -การท างานร่วมกนั ( Interoperability) ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานบริหารงานก่อสร้างหรือ
บริหารโครงการใดๆ ท่ีประกอบดว้ยทีมสถาปนิก และทีมบริหารงานโครงการ ก็ต่างประสบปัญหา
ในการรวบรวมขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั เน่ืองจากใชร้ะบบการจดัเก็บขอ้มูลท่ีไม่เหมือนกนั ซ่ึงในท านอง
เดียวกนั BIM ก็ประสบปัญหาในการแบ่งปันขอ้มูลกบัโปรแกรมอ่ืน ซ่ึงมีระบบการจดัเก็บขอ้มูลท่ี
แตกต่างกนัดงันั้นแบบจ าลองของ BIM ท่ีสมบูรณ์นั้นยงัไม่มี ปัจจุบนัยงัอยูใ่นขั้นพฒันาแบบจ าลอง
โดยผูใ้ชง้าน  BIM ซอฟแวร์ ซ่ึงรวมถึงสถาปนิก วศิวกร ท่ีปรึกษา ผูรั้บจา้งก่อสร้างและผูผ้ลิต ซ่ึง
ต่างก็มีการใชง้านแบบจ าลอง BIM ท่ีท  าไวเ้ฉพาะกลุ่ม ดงันั้นผูใ้ช ้ BIM ในแต่ละกลุ่มอาจไม่ไดใ้ช้
ซอฟแวร์ตวัเดียวกนั  
 -การลงนามในเอกสาร ( Document Signing) สัดส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุดส าหรับค่าธรรมเนียม
ของสถาปนิก และวศิวกรก็คือค่าตอบแทนส าหรับการผลิตเอกสารงานก่อสร้าง ดงันั้น 40-60 % ของ
แบบก่อสร้างจะถูกทิ้งไปเพื่อเปล่ียนใหเ้ป็นแบบรายละเอียด ( Shop Drawing) ซ่ึงตน้ทุนของ
โครงการประมาณ 1-3% จะสูญเสียไปกบัขั้นตอนดงักล่าว 
  
6. ดัชนีช้ีวดั (Key Performance Indicator - KPI) 
  KPI คือ เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัผลการด าเนินงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในดา้นต่างๆ  
ซ่ึงสามารถแสดงผลของการวดัหรือการประเมินในรูป ของขอ้มูลเชิงปริมาณ เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบติังานขององคก์รหรือหน่วยงานภายในองคก์ร 
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 6.1 ความเป็นมาของตัวช้ีวดั 
 มนุษยมี์การใช ้"ตวัช้ีวดั" มาตั้งแต่สมยัดึกด าบรรพ ์โดยเฉพาะตวัช้ีวดัทางกายภาพในเชิง
คุณลกัษณะ เช่น ความร้อน ความยาว เป็นตน้ ต่อมาตวัช้ีวดัคุณลกัษณะไดรั้บการก าหนดใหเ้ป็นเชิง
ปริมาณท่ีไดรั้บการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล เช่น องศาเซลเซียสและฟาเรนไฮต ์เป็นตน้   
 ตั้งแต่ปี 1960 นกัวางแผนและนกับริหารซ่ึงไดแ้นวความคิดการบริหารจดัการโดยเนน้
จุดหมายปลายทาง  (Management By Objective) ไดพ้ฒันาตวัช้ีวดัเพื่อการด าเนินงานของโครงการ  
โดยก าหนดตวัช้ีวดัผลงานหรือผลผลิตจากการปฏิบติังาน  (Performance Indicators) เพื่อวดั
ประสิทธิภาพ  (Efficiency) และผลิตภาพ  (Productivity) ดว้ยตวัช้ีวดัซ่ึงมีค่าเป็นอตัราส่วน  (Ratio) 
และสัดส่วน  (Proportion) ในรูปต่างๆ  ไดแ้ก่  ปริมาณผลผลิตภายในช่วงเวลาท่ีก าหนด  (เช่น 
นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาต่อปี ) ความประหยดั  (เช่น ความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงกิโลเมตรต่อลิตร ) 
คุณภาพ (เช่น ผลผลิตต่อไร่) ความรวดเร็ว  (เช่น ความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชัว่โมง ) เป็นตน้ และ
ยงัคงเป็นหลกัในการก าหนดตวัช้ีวดัผลงานหรือผลผลิตจาการปฏิบติังาน  (Performance Indicators) 
มาจนกระทัง่ปัจจุบนัน้ี (คู่มือการจดัท าตวัช้ีวดัตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัแกไ้ขปรับปรุงคร้ังท่ี 1 ปี พ.ศ. 2544), 2544: ไม่ปรากฎเลขหนา้) 
 
 6.2 ความหมายของตัวช้ีวดั 
 "Indicator" ในภาษาไทยมีการใชค้  าเรียกอยา่งหลากหลาย เช่น ตวัช้ีวดั ตวัช้ี ดชันี และ
เคร่ืองช้ีวดั เป็นตน้ ค าเหล่าน้ี มกัถูกใชเ้ป็นมาตรฐานทางสถิติ หรือเคร่ืองช้ีสภาวะบางอยา่งเพื่อใช้
วเิคราะห์เก่ียวกบัสภาพการณ์หรือภาวะการเปล่ียนแปลงต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัปัจจยัการผลิต  
กระบวนการด าเนินงาน การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูห่รือผลผลิต หรือผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน เป็นตน้ 
 ไดมี้ผูใ้หค้  านิยามของ "ตวัช้ีวดั" เอาไวอ้ยา่งหลากหลาย ซ่ึงพอจะยกตวัอยา่งเพื่อเป็น
แนวทางของความหมายของ ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
 The American Heritage Dictionary (1972) ไดนิ้ยามตวัช้ีวดัวา่ หมายถึง ขอ้ความท่ีใชบ้่ง
บอก หรือเคร่ืองมือท่ีใชติ้ดตามการด าเนินงานหรือสภาวะของระบบ 
 Johnstone (1981) กล่าววา่ ตวัช้ีวดั หมายถึง ตวัแปรหรือตวัประกอบ  (Factor) ท่ีใชว้ดั
เพื่อใหไ้ดคุ้ณค่าหรือคุณลกัษณะ  ซ่ึงบ่งบอกสถานภาพของลกัษณะหรือผลของส่ิงใดส่ิงหน่ึงใน
ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 
 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน(ก.พ.) (2556) ไดก้ล่าววา่ ตวัช้ีวดั หรือ KPI 
เป็น เป็นดชันีหรือหน่วยวดัความส าเร็จของการปฏิบติังานท่ีก าหนดข้ึน  โดยเป็นหน่วยวดัท่ีแสดง
ผลสัมฤทธ์ิของงาน และสามารถแยกแยะความแตกต่างของผลการปฏิบติังานได ้ 
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 ส านกัแผนงานและโครงการพิเศษ ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(สป.กษ.) (2550) ไดนิ้ยามของค าวา่  ตวัช้ีวดั (Indicators) หมายถึง  เคร่ืองมือหรือส่ิงท่ีบ่งบอกถึง
ความกา้วหนา้  ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของกิจกรรมหรือกระบวนการด าเนินงาน  เม่ือเทียบกบั
เกณฑท่ี์ก าหนดในมิติต่างๆ  ทั้งในเชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพประสิทธิภาพ  หรือประสิทธิผล  บางคร้ัง
เรียกวา่ ‚เคร่ืองช้ี‛ หรือ ‚เคร่ืองช้ีวดั‛ 
 จากความหมายของ "ตวัช้ีวดั" ท่ีไดมี้ผูนิ้ยามความหมายเอาไวต่้างๆ กนั พอจะสรุปไดว้า่ 
มีลกัษณะส าคญั 2 ประการ ดงัน้ี 
 1. ตวัช้ีวดัจะตอ้งสามารถใหค้่าหรือบ่งบอกคุณลกัษณะของส่ิงท่ีท าการวดัวา่  มีปริมาณ 
หรือคุณลกัษณะอยา่งไร ส่วนจะมีความหมายอยา่งไรจะตอ้งน าไปตีค่าหรือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
หรือมาตรฐานจึงจะทราบไดว้า่ส่ิงนั้นมีค่าสูงหรือต ่า ไดม้าตรฐานหรือไม่ 
 2. คุณค่าหรือคุณลกัษณะท่ีไดจ้ากตวัช้ีวดั มีความหมายภายใตเ้ง่ือนไข 2 ประการ ดงัน้ี 
  2.1 เง่ือนไขของเวลา กล่าวคือ ตวัช้ีวดัจะบ่งบอกสถานภาพของส่ิงท่ีมุ่งวดั
เฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง  เช่น ระยะเวลา  1 สัปดาห์, 3 เดือน, 1 ปี ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาท่ีเก็บ
รวบรวมขอ้มูลมาใช ้และการตีความหมาย 
  2.2 เง่ือนไขของสถานท่ี  กล่าวคือ ตวัช้ีวดัจะบ่งบอกสถานภาพของส่ิงท่ีมุ่ง
วดัเฉพาะในเขตพื้นท่ี  หรือบริเวณ  หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของระบบท่ีท าการตรวจสอบ  เช่น ระดบั
ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ดา้นปัจจยั กระบวนการ หรือผลลพัธ์ เป็นตน้  
 ความหมายและขอ้สรุปของ "ตวัช้ีวดั" ท่ีไดมี้ผูนิ้ยามไวใ้นขา้งตน้นั้น ทุกๆ ความหมาย
ลว้นมีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัการศึกษาเปรียบเทียบในคร้ังน้ี กล่าวคือ "ตวัช้ีวดั" ท่ีมีความ
เหมาะสมกบัการศึกษาน้ีจะตอ้งเป็นตวัแปร หรือเคร่ืองมือท่ีจะน ามาใชว้ดัผลการด าเนินงาน หรือ
ความส าเร็จของงาน ตามเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดซ่ึงไดก้ าหนดเอาไวต้ั้งแต่แรก ซ่ึงผลท่ีไดค้วรเป็น
ค่าท่ีสามารถวดัไดใ้นเชิงปริมาณ เช่น จ านวนแบบก่อสร้าง (แผน่)ท่ีท  าแลว้เสร็จในเวลาท่ีก าหนด 
หรือ จ านวนขอ้ผดิพลาด (จุด) ท่ีเกิดข้ึนในแบบก่อสร้าง หรือเชิงคุณภาพ เป็นตน้ 
 นอกจากนั้นผลหรือค่าท่ีไดจ้าก "ตวัช้ีวดั" ท่ีก าหนดข้ึนจะตอ้งไดม้าภายใตเ้ง่ือนไข หรือ
ตวัแปรส าคญัดา้นเวลา และสถานท่ีใกลเ้คียงกนั ยกตวัอยา่งเช่น ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา
เปรียบเทียบ จะตอ้งอยูใ่นช่วงเวลาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั และมีระยะเวลาในการปฎิบติังาน
เท่ากนั เพื่อใหผ้ลท่ีไดมี้ความน่าเช่ือถือและไม่เกิดขอ้ไดเ้ปรียบ เสียเปรียบระหวา่งการศึกษา
เปรียบเทียบ 
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 6.3 ประเภทของตัวช้ีวดั 
  โดยทัว่ไป "ตวัช้ีวดั" สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
  1. ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ  มีค่าเป็นตวัเลข เช่น จ านวนคน น ้าหนกั งบประมาณ  
  2. ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ  เช่น คุณภาพชีวติ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ การ 
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ฯลฯ  
     
 6.4 คุณลกัษณะทีด่ีของตัวช้ีวดัผลการด าเนินงาน 
 ศิริชยั กาญจนวาสี (2544) ไดก้ล่าวถึง คุณสมบติัของ "ตวัช้ีวดั" ท่ีดี มีดงัน้ี 
  1. ความตรง  (Validity) ตวับ่งช้ีท่ีดีจะตอ้งบ่งช้ีไดต้ามคุณลกัษณะท่ีตอ้งการ
วดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า ซ่ึงมีลกัษณะส าคญัดงัน้ี 
   1.1 มีความตรงประเด็น  (Relevant) ตวับ่งช้ีตอ้งช้ีวดัไดต้รง
ประเด็น มีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัคุณลกัษณะท่ีมุ่งวดั  เช่น GPA ใชเ้ป็นตวั
บ่งช้ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นตน้ 
   1.2 มีความเป็นตวัแทน  (Representative) ตวับ่งช้ีจะตอ้งมีความ
เป็นตวัแทนคุณลกัษณะท่ีมุ่งวดัหรือมีมุมมองท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบท่ีส าคญัของคุณลกัษณะท่ีมุ่ง
วดัอยา่งครบถว้น เช่น อุณหภูมิร่างกายเป็นตวับ่งช้ีสภาวะการมีไขข้องผูป่้วย เป็นตน้ 
  2. ความเท่ียง  (Reliability) ตวับ่งช้ีท่ีดีจะตอ้งบ่งช้ีคุณลกัษณะท่ีมุ่งวดัได้
อยา่งน่าเช่ือถือ  คงเส้นคงวา  หรือบ่งช้ีไดค้งท่ีเม่ือท าการวดัซ ้ าในช่วงเวลาเดียวกนั  ซ่ึงมีลกัษณะ
ส าคญัดงัน้ี 
   2.1 มีความเป็นปรนยั (Objectivity) ตวับ่งช้ีตอ้งช้ีวดัไดอ้ยา่งเป็น
ปรนยั การตดัสินใจเก่ียวกบัค่าของตวับ่งช้ีควรข้ึนอยูก่บัสภาวะท่ีเป็นอยูห่รือคุณสมบติัของส่ิงนั้น
มากกวา่ท่ีจะข้ึนอยูก่บัความรู้สึกตามอตัวสิัย 
   2.2 มีความคลาดเคล่ือนต ่า  (Minimum Error) ตวับ่งช้ีตอ้งช้ีวดั
ไดอ้ยา่งมีความคลาดเคล่ือนต ่า ค่าท่ีไดจ้ะตอ้งมาจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
  3. ความเป็นกลาง  (Neutrality) ตวับ่งช้ีท่ีดีจะตอ้งบ่งช้ีดว้ยความเป็นกลาง  
ปราศจากความล าเอียง (Bias) ไม่โนม้เอียงเขา้หาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  ไม่ช้ีน าโดยการเนน้การบ่งช้ีเฉพาะ
ลกัษณะความส าเร็จหรือความลม้เหลวหรือความไม่ยติุธรรม 
  4. ความไว (Sensitivity) ตวับ่งช้ีท่ีดีจะตอ้งมีความไวต่อคุณลกัษณะท่ีมุ่งวดั  
สามารถแสดงความผนัแปรหรือความแตกต่างระหวา่งหน่วยวเิคราะห์ไดอ้ยา่งชดัเจน  โดยตวับ่งช้ี
จะตอ้งมีมาตร และหน่วยวดัท่ีมีความละเอียดเพียงพอ 
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  5. สะดวกในการน าไปใช้  (Practicality) ตวับ่งช้ีท่ีดีจะตอ้งสะดวกในการ
น าไปใช ้ซ่ึงมีลกัษะส าคญัดงัน้ี 
   5.1 เก็บขอ้มูลง่าย  (Availability) ตวับ่งช้ีท่ีดีจะตอ้งสามารถ
น าไปใชว้ดัหรือเก็บขอ้มูลไดส้ะดวก  สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตรวจ  นบั วดั หรือสังเกต
ไดง่้าย 
   5.2 แปลความหมายง่าย  (Interpretability) ตวับ่งช้ีท่ีดีควรใหค้่า
การวดัท่ีมีจุดสูงสุดและต ่าสุด เขา้ใจง่ายและสามารถสร้างเกณฑต์ดัสินคุณภาพไดง่้าย 
  
 6.5 ขั้นตอนในการจัดท าตัวช้ีวดั 
  การจดัท าตวัช้ีวดัโดยทัว่ไปมีขั้นตอน ดงัน้ี 
  1) วเิคราะห์ข้อมูล  โดยการวเิคราะห์วตัถุประสงค์  ยทุธศาสตร์  แผนงาน  
โครงการและกิจกรรมใหช้ดัเจนวา่มีวตัถุประสงคอ์ะไร  เป้าหมายท่ีเป็นผลผลิต  (Output) หรือ
ผลลพัธ์ (Outcome) ในระยะสั้นและระยะยาวคืออะไร  
 ในกรณีท่ีตอ้งการวดัผลเฉพาะระดบัโครงการหรือบางกิจกรรมก็จะพิจารณาเฉพาะ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนใจเท่านั้น 
  2) ก าหนดประเด็น  ประมวลเป็นประเด็นท่ีตอ้งติดตามประเมินผลใหค้รบ
ทุกขั้นตอน  โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการใชปั้จจยั  (Input) ท่ีใชใ้นการด าเนินงาน  กระบวนการ
ด าเนินงาน (Process) ไปจนถึงผลผลิต และผลลพัธ์ในระยะยาวท่ีจะเกิดข้ึน ถา้วดัเฉพาะผลผลิตหรือ
ผลลพัธ์โดยไม่ไดว้ดัปัจจยัก็อาจจะไม่ทราบถึงสาเหตุวา่ส าเร็จเพราะเหตุใด  เช่น ไดรั้บงบประมาณ
หรือมีบุคลากรเพียงพอหรือไม่ เป็นตน้ 
  3) เลอืกประเด็นส าคัญ ในแต่ละประเด็นท่ีมีผลต่อความส าเร็จ  ไม่ส าเร็จของ
การด าเนินงาน  (Critical Success Factor : CSF) หรือสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการด าเนินงาน
มากท่ีสุด มาเป็นประเด็นท่ีตอ้งติดตามหรือประเมินผล 
  4) ก าหนดตัวช้ีวดั โดยการเลือกตวัช้ีวดัท่ีตรงประเด็นมากท่ีสุดเพื่อประหยดั
งบประมาณและเวลาในการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูล ซ่ึงในแต่ละประเด็นอาจมีมากกวา่  1 
ตวัช้ีวดัก็ได ้ในบางกรณีอาจจ าเป็นตอ้งจดัท าเป็นดชันี (Index) ข้ึนมาดว้ย โดยเฉพาะกรณีท่ีมีตวัช้ีวดั
หลายตวัหรือมีเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งหลายประเด็นหรือหลายมิติ  จะตอ้งจดัท าเป็นดชันีรวม  (Composite 
Index) เพื่อใหส้ามารถสรุปเป็นภาพรวมในประเด็นนั้นๆ ไดด้ว้ย 
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  5) วางระบบจัดเกบ็และประมวลผลข้อมูล  ตอ้งมีการ ก าหนดรายละเอียด
ขอ้มูลท่ีจะจดัเก็บในแต่ละช่วงเวลาอยา่งเหมาะสม  เช่น  ก่อนหรือหลงัโครงการ  หรือระหวา่ง
ด าเนินการ เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และทนัต่อเหตุการณ์  
 รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลาได้  (แนวทางการ
สร้างตวัช้ีวดั, ส านกัแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ., 2550: 11-15) 
 
สรุป 
 ในบทน้ีไดมี้การอภิปรายถึงกระบวนการและขั้นตอนในการจดัท าแบบก่อสร้างและ
ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน เทคโนโลยแีละโปรแกรมต่างๆท่ีมีใชใ้นการออกแบบก่อสร้าง เช่นเทคโนโลย ี
CAD และ BIM รวมถึงรูปแบบและกระบวนการในการท างานของโปรแกรมแต่ละชนิด ขอ้ดี -
ขอ้เสียท่ีเกิดข้ึน และการก าหนดดชันีช้ีวดั (KPI) เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาเปรียบเทียบ 
และวเิคราะห์ผลการศึกษาต่อไป 
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บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิด าเนินการศึกษา 
 
 เน้ือหาในบทน้ีเป็นรายละเอียดของวธีิการศึกษา โดยท าการ เปรียบเทียบศกัยภาพการ
จดัท าแบบก่อสร้างระหวา่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 โปรแกรม คือ โปรแกรม AutoCAD และ
โปรแกรม ArchiCAD 
 โดยมีล าดบัขั้นตอนของวธีิการท่ีจะท าการศึกษาเปรียบเทียบการท างานของทั้ง 2 
โปรแกรมดงัน้ี คือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 2  แสดงขั้นตอนวธีิการศึกษาเปรียบเทียบการท างานของทั้ง 2 โปรแกรม

สอบถามและศึกษาปัญหาที่พบในระหว่างการท าแบบก่อสร้าง 

ก าหนดประเดน็และปัจจยัของการศึกษาเปรียบเทียบ 

สรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบ 

วดัผลการศึกษาของทั้งสองโปรแกรม 

ด าเนินการจดัท าแบบก่อสร้าง 

ก าหนดบริบทที่จะใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบ 

ก าหนดวธีิและเกณฑ์การวดัผลแต่ละปัจจยัการศึกษา 
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1. สอบถามและศึกษาปัญหาทีพ่บในระหว่างการจัดท าแบบก่อสร้าง 
 ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษา และ เก็บรวบรวมขอ้มูลปัญหาท่ีเกิดข้ึน ในการจดัท าแบบก่อสร้าง  

จากการอ่านวรรณกรรม วารสาร บทความทางวชิาการ และ งานวจิยั อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กบั
กระบวนการ จดัท าแบบก่อสร้า ง และ ศึกษาถึงปัญหาในช่วงของการ จดัท าแบบก่อสร้าง โดย การ
จดัท าแบบสอบถา มดงัท่ีแสดงในภาพท่ี 3 ส่ง ไปใหก้บัสถาปนิก ผูมี้ประสบการณ์การท างานดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจดัท าแบบก่อสร้างมาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี สถาปนิกเหล่าน้ี ถูกเลือกโดย
ทุกคนมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการจดัท าหรือควบคุมการจดัท าแบบก่อสร้างโครงการอาคาร
สาธารณะอยูใ่นขณะนั้น โดยไดข้อความร่วมมือในการตอบค าถามและส่งค าตอบกลบัมา ในช่วง
ระยะเวลา ท่ีก าหนด คือ 2 สัปดาห์ ใน แบบสอบถามประกอบดว้ย ค าช้ีแจงถึงท่ีมา และจุดมุ่งหมาย
ของงานวจิยั รวมถึงค าถามปลายเปิดในเชิงแสดงความคิดเห็นวา่   
 “ ปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์รของ ท่านส าหรับ กระบวนการการจดัท า
แบบก่อสร้างของแต่ละองคก์รคืออะไร ” 
 สถาปนิกท่ีตอบแบบสอบถาม กลบัมานั้น ส่วนใหญ่ ท างาน อยูใ่นหน่วยงาน ท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งครอบคลุมทุกภาคส่วนในโครงการก่อสร้างไดแ้ก่ บริษทัออกแบบ บริษทัผูรั้บเหมา บริษทั
ควบคุมงานก่อสร้าง และบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงมีค าตอบท่ีไดม้ากลบัจากสถาปนิกเป็น
จ านวนทั้งหมด 30 ท่าน จาก 30 องคก์ร ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 2โดยขอ้มูลท่ีปรากฎในตารางน้ี
สามารถสรุปเป็นค าตอบท่ีมีความคลา้ยคลึงไปในทิศทางเดียวกนัทั้งหมด 8 ค าตอบ 8 ประเด็น
ปัญหา (ดูภาคผนวก ก.) 
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แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมลูศกึษางานวิจยั  1 

“การศกึษาเปรียบเทียบการเขียนแบบโดยเทคโนโลยี CAD และ BIM ในโครงการก่อสร้าง” 

ของ นายปรเมศวร์  พลรัฐธนาสิทธ์ิ  

นกัศกึษาปริญญาโท สาขาการจดัการโครงการก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร  

สว่นท่ี 1 ข้อมลูโดยทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.ช่ือ .......................................................  นามสกลุ.................................................... 

2.อาย.ุ.....................ปี 

3.มีอาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการก่อสร้างในลกัษณะใด  (โปรดใช้เคร่ืองหมาย ( / ) ลงในชอ่งวา่ง) 

(  ) ออกแบบโครงการ   (  ) รับเหมาโครงการ 

(  )ควบคุมโครงการ   (  ) พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

4.ต าแหนง่งาน......................................... 

5.ช่ือบริษัทหรือหนว่ยงานในสงักดั.....................................................................................  

6.ประสบการณ์ในท างานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท าแบบก่อสร้าง..........................................ปี 

สว่นท่ี 2 ข้อมลูจากประสบการณ์ท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.ปัญหาที่มกัจะเกิดขึน้ในการจดัท าแบบก่อสร้างของหนว่ยงานทา่น คือ สิง่ใดเป็นส าคญั  

  ....................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................  

  .......................................................................................................................................  

  .......................................................................................................................................  

 ขอขอบคณุในความร่วมมือของทา่นในครัง้นีม้าอยา่งสงู 

(กรุณาสง่กลบัภายในวนัศกุร์ที่ 21 ต.ค.54 ด้วยนะครับ จกัเป็นพระคณุอยา่งสงูครับ) 
โทรสาร. 0-2997-2220-30  ตอ่3618 

มือถือ : 081-868-5078  E-mail : Porramat13@gmail.com 

ภาพท่ี 3  แสดงตวัอยา่งแบบสอบถามถึงประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีแทจ้ริง ท่ีเกิดข้ึนในการ    
               จดัท าแบบก่อสร้างในปัจจุบนั 

 

mailto:Porramat13@gmail.com
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ตารางท่ี 2 แสดง ปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนในการจดัท าแบบก่อสร้างในปัจจุบนั 

 จากการสอบถามสถาปนิกผูจ้ดัท าแบบก่อสร้าง  

 
 
 
 

บริษัท หน้าที ่ ความคดิเห็น 

(พฒันาอสงัหาริมทรัพย)์ 
EASTERNSTAR 

REAL ESTATE PCL 

สถาปนิก
โครงการ 

“ปัญหาจากการตอ้งท าการ Drawing แบบก่อสร้างหลาย ๆ แผน่ 
จากการเปล่ียนแปลงแกไ้ขแบบเพียงเลก็นอ้ย ท าใหเ้กิดการ
ผิดพลาด คือ การไม่ตรงกนัของแบบ” 

(มีสถาปนิกใหค้  าตอบคลา้ยคลึงกนั 9 ท่าน) 

(ออกแบบโครงการ) 
Arj Studio co.,ltd 

สถาปนิก
โครงการ 

“ปัญหาจากการถอดแบบจาก โมเดล 3 มิติ เพื่อมาท าแบบ
ก่อสร้าง ท าไดไ้ม่ครบถว้นสมบูรณ์ ท าใหเ้กิดการตกหล่นของ
แบบ(มีสถาปนิกใหค้  าตอบคลา้ยคลึงกนั 2 ท่าน) 

(ควบคุมโครงการ) 
SQ Architects and 

Planners 

สถาปนิก
โครงการ 

“ปัญหาจากการท่ีแบบสถาปัตยกรรมไม่ถูกตอ้งตามหลกัและ
สอดคลอ้งกบัแบบวศิวกรรมตั้งแต่แรก ท าใหเ้กิดการแกไ้ขแบบ
ก่อสร้างซ ้ าไปซ ้ ามา ส้ินเปลืองงบประมาณ” 

(มีสถาปนิกใหค้  าตอบคลา้ยคลึงกนั 3 ท่าน) 

(ออกแบบโครงการ) 
Palmer &Turner 
(Thailand) Ltd. 

สถาปนิก
โครงการ 

“ปัญหาจากการท่ีไม่สามารถจดัเวลาในการท าแบบก่อสร้างได้
อยา่งชดัเจนและแน่นอน ท าใหเ้กิดการส่งแบบท่ีล่าชา้ ผิดนดัและ
สญัญา” 

(มีสถาปนิกใหค้  าตอบคลา้ยคลึงกนั 1 ท่าน) 

(ออกแบบโครงการ) 
Lynk Architect Co.,ltd 

สถาปนิก
โครงการ 

“ปัญหาจากการประสานงานของแต่ละ Party ในการแกไ้ข , 
เปล่ียนแปลง และUpdate แบบก่อสร้างแต่ละระบบไม่สอดคลอ้ง
กนั ท าใหแ้บบท่ีออกมาหนา้งานไม่ตรงกนั” 

(มีสถาปนิกใหค้  าตอบคลา้ยคลึงกนั 6 ท่าน) 

(รับเหมาโครงการ) 
Jans (1999) Co.,ltd 

สถาปนิก
โครงการ 

“ปัญหาจากการไม่เขา้ใจในแบบ Detail ของช่างก่อสร้าง  จึงตอ้ง
มีการท าแบบเพ่ิมเติมเพ่ือช้ีแจงเป็นลกัษณะ Isometric จ านวน
หลายรูปและบ่อยคร้ัง ท าใหเ้กิดการเสียเวลาเน่ืองจากเป็นการ
ท างานซ ้ าซอ้น” 

(มีสถาปนิกใหค้  าตอบคลา้ยคลึงกนั 3 ท่าน) 
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ตารางท่ี 2 แสดง ปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนในการจดัท าแบบก่อสร้างในปัจจุบนั 

 จากการสอบถามสถาปนิกผูจ้ดัท าแบบก่อสร้าง(ต่อ)  
  

บริษัท หน้าที ่ ความคดิเห็น 

(ออกแบบโครงการ) 
Archiplus studio  Co.,ltd 

สถาปนิก
โครงการ 

“ปัญหาจากลกัษณะการจดัวางรูปแบบ( Pattern) และฐานขอ้มูล
(Database) ของแบบก่อสร้างไม่ไปในทิศทางเดียวกนัของแต่ละ
ระบบ ท าใหเ้สียเวลาในการท าความเขา้ใจและปรับแก ้ส่งผลให้
การส่งแบบล่าชา้เกินก าหนด ” 

(มีสถาปนิกใหค้  าตอบคลา้ยคลึงกนั 2 ท่าน) 

(พฒันาอสงัหาริมทรัพย)์ 
Halcrow (Thailand) Ltd. 

สถาปนิก
โครงการ 

“ปัญหาของการท าแบบขยาย และก าหนดวสัดุก่อสร้างท่ีไม่
ละเอียดชดัเจน และไม่สามารถครอบคลุมไดท้ั้งหมด ท าใหก้าร
คิดราคาประมาณการก่อสร้างคลาดเคล่ือนกวา่ท่ีควรจะเป็น
ค่อนขา้งมาก ” 

(มีสถาปนิกใหค้  าตอบคลา้ยคลึงกนั 4 ท่าน) 

  
 จากขอ้มูลท่ีสรุปไดใ้นตารางขา้งตน้ท าใหท้ราบถึงประเด็นปัญหาของการจดัท าแบบ
ก่อสร้างท่ีครอบคลุมในทุกขั้นตอนการก่อสร้างท่ีมีแบบก่อสร้างเขา้ไปไปมีส่วนเก่ียวขอ้งเน่ืองจาก
เป็นค าตอบท่ีมาจากสถาปนิกท่ีอยูใ่นทุกภาคส่วนของการจดัท าโครงการก่อสร้าง  
 ซ่ึงจากน้ีผูว้จิยัตอ้งการท่ีจะจ าแนกประเด็นปัญหาส าคญัของการจดัท าแบบก่อสร้างท่ี
ส่งผลต่อการท างานในโครงการก่อสร้างจริงๆ เพื่อท่ีจะน ามาเป็นประเด็นในการศึกษาเปรียบเทียบ
การจดัท าแบบก่อสร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นปัจจุบนั (AutoCAD จากเทคโนโลย ีCAD
กบัโปรแกรม ArchiCAD จากเทคโนโลย ี BIM) ท่ีถูกพฒันาเพื่อใหแ้กปั้ญหาตามท่ีไดก้ล่าวมา
ขา้งตน้วา่สามารถท าไดจ้ริงหรือไม่  
  

2. ก าหนดประเด็นและปัจจัยของการศึกษาเปรียบเทยีบ 

 เม่ือทราบถึงหวัขอ้ ปัญหาต่างๆในการท าแบบก่อสร้างจากการน าค าตอบท่ีไดม้าท าการ
จดัหมวดหมู่ค  าตอบท่ีมีความคลา้ยคลึงไปในทิศทางเดียวกนัดงัตารางท่ี 2 ขา้งตน้ แลว้ ผูว้จิยัไดน้ า
หวัขอ้ปัญหาเหล่านั้นจดัท าเป็นแบบสอบถามอีกคร้ังเพื่อการคน้หาหวัขอ้ปัญหาท่ีส าคญัจริงๆของ
การจดัท าแบบก่อสร้าง โดยวดัจากจ านวนสถาปนิกท่ีเห็นดว้ยกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนเช่นเดียวกนักบัการ
จดัท าแบบก่อสร้างภายในหน่วยงานของตนเอง 
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 ซ่ึงหวัขอ้ปัญหาท่ีส าคญัน้ีจะน ามาใชเ้ป็นประเด็นศึกษาเปรียบเทียบการจดัท าแบบ
ก่อสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 โปรแกรม โดยจดัส่งแบบสอบถามท่ีมีหวัขอ้ปัญหาตาม
ตารางท่ี 2 ใหก้บัสถาปนิกท่ีมีคุณสมบติั และประสบการณ์ในการจดัท าแบบก่อสร้างดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เช่นเดียวกบัสถาปนิกในกลุ่มแรกอีก จ านวน 30 ท่าน (เน่ืองจากตอ้งการใหมี้จ านวน
เท่ากบัสถาปนิกท่ีตอบแบบสอบถามมาในขั้นตอนแรก เพื่อท่ีจะท าการเปรียบเทียบ และเนน้ย  ้าวา่มี
ความแตกต่างกนัรึไม่) โดยใหเ้ลือกลงคะแนนเห็นดว้ยเพียง 1 คะแนนจากหวัขอ้ปัญหาท่ีสรุปมาให้
ทั้ง 8 หวัขอ้วา่หวัขอ้ปัญหาการจดัท าแบบก่อสร้างใด ท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงานของตนเช่นเดียวกนั
โดยมีตวัอยา่งแบบสอบถาม ดงัท่ีแสดงในภาพท่ี 4  
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แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมลูศกึษางานวิจยั  2 

 

“การศกึษาเปรียบเทียบการเขียนแบบโดยเทคโนโลยี CAD และ BIM ในโครงการก่อสร้าง” 

ของ นายปรเมศวร์  พลรัฐธนาสิทธ์ิ  

นกัศกึษาปริญญาโท สาขาการจดัการโครงการก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  

สว่นท่ี 1 ข้อมลูโดยทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.ช่ือ .......................................................  นามสกลุ.................................................... 

2.อาย.ุ.....................ปี 

3.มีอาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการก่อสร้างในลกัษณะใด  (โปรดใช้เคร่ืองหมาย ( / ) ลงในชอ่งวา่ง) 

(  ) ออกแบบโครงการ   (  ) รับเหมาโครงการ 

(  )ควบคุมโครงการ   (  ) พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

4.ต าแหนง่งาน......................................... 

5.ช่ือบริษัทหรือหนว่ยงานในสงักดั.....................................................................................  

6.ประสบการณ์ในท างานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท าแบบก่อสร้าง..........................................ปี 

สว่นท่ี 2 ข้อมลูจากประสบการณ์ท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

***จากประสบการณ์ในการจดัท าแบบก่อสร้างของทา่นปัญหาใดในหวัข้อที่ก าหนดที่เป็นปัญหาส าคญัที่เกิด
ขึน้กบัหนว่ยงานของทา่นเช่นเดียวกนั***  (โปรดใช้เคร่ืองหมาย ( / ) ลงในชอ่งวา่งได้เพียง 1 หวัข้อครับ) 
(  ) ปัญหาจากแบบที่ไมต่รงกนั เนื่องจากการแก้ไขแบบเพียงเลก็น้อย ท าให้ต้องแก้ไขแบบก่อสร้างจ านวน
หลายๆ แผน่ 
(  ) ปัญหาการถอดแบบ/คิดปริมาณงาน จากโมเดล 3 มิติ เพื่อมาท าแบบก่อสร้าง ท าได้ไมค่รบถ้วนสมบรูณ์ 
(  ) ปัญหาแบบสถาปัตยกรรมไมถ่กูต้องตามหลกัการออกแบบและสอดคล้องกบัแบบวิศวกรรมตัง้แตแ่รก 
(  ) ปัญหาจากการท่ีไมส่ามารถจดัเวลาในการท าแบบก่อสร้างได้อยา่งชดัเจนและแนน่อน 
(  ) ปัญหาการประสานงานของแตล่ะ Party ในการแก้ไข , เปลีย่นแปลง และUpdate แบบก่อสร้างแตล่ะระบบ
ไมส่อดคล้องกนั 
       (มีตอ่หน้าสองครับ) 
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ภาพท่ี 4  ตวัอยา่งแบบสอบถามถึงความส าคญัของประเด็นปัญหาในการจดัท าแบบก่อสร้างใน
 ปัจจุบนั 

 

(  ) ปัญหาการไมเ่ข้าใจในแบบ Detail ของผู้ รับเหมา จึงต้องมีการท าแบบเพิ่มเติมเพื่อชีแ้จงเป็นลกัษณะ 

Isometric จ านวนหลายรูปและบอ่ยครัง้ 

(  ) ปัญหาการจดัวางรูปแบบ(Pattern) และฐานข้อมลู(Database) ของแบบก่อสร้างไมไ่ปในทิศทางเดียวกนั

ของแตล่ะระบบ 

(  ) ปัญหาของการท าแบบขยายและก าหนดวสัดกุ่อสร้างที่ไมล่ะเอียดชดัเจน และ ไมส่ามารถครอบคลมุได้

ทัง้หมด ท าให้การคิดราคาประมาณการก่อสร้างคลาดเคลือ่นกวา่ที่ควรจะเป็นคอ่นข้างมาก 

ขอขอบคณุในความร่วมมือของทา่นในครัง้นีม้าอยา่งสงู 
(กรุณาสง่กลบัภายในวนัศกุร์ที่ 9 ธ.ค.54 ด้วยนะครับ จกัเป็นพระคณุอยา่งสงูครับ) 
โทรสาร. 0-2997-2220-30  ตอ่3618 
มือถือ : 081-868-5078  E-mail : Porramat13@gmail.com 

 
ภาพท่ี 4 (ต่อ)  ตวัอยา่งแบบสอบถามถึงความส าคญัของประเด็นปัญหาในการจดัท าแบบก่อสร้างใน
      ปัจจุบนั 

 
 ผลจากค าตอบแบบสอบถามของสถาปนิก 30 ท่าน แสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของ
หวัขอ้ปัญหาในการจดัท าแบบก่อสร้าง ท่ีตรงกนักบัหน่วยงานของตนเอง ตามตารางท่ี  3  ซ่ึงผูว้จิยั
จะน าหวัขอ้ปัญหาท่ีมีการลงคะแนนเห็นดว้ยมากท่ีสุด ซ่ึงถือไดว้า่เป็นหวัขอ้ปัญหาท่ีมีความส าคญั
สมควรท่ีจะไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขท่ีสุด มาเป็นประเด็นในการศึกษาเปรียบเทียบการจดัท าแบบ
ก่อสร้างของโปรแกรม 2 โปรแกรมในคร้ังน้ี   
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ตารางท่ี 3 แสดงความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจดัท าแบบก่อสร้างดว้ยโปรแกรม
 คอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั  

 
  

หัวข้อปัญหาการจัดท าแบบก่อสร้างในปัจจุบัน 
จ านวนสถาปนิก

ทีเ่ห็นด้วย 

เปอร์เซ็นต์ 
(%) 

1. ปัญหาจากแบบท่ีไม่ตรงกนั เน่ืองจากการแกไ้ขแบบเพียงเล็กนอ้ย    
    ท าใหต้อ้งแกไ้ขแบบก่อสร้างจ านวนหลายๆ แผน่ 

8 27 % 

2. ปัญหาการถอดแบบ/คิดปริมาณงาน จากโมเดล 3 มิติ เพื่อมาท า 
แบบก่อสร้างท าไดไ้ม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

1 3 % 

3. ปัญหาแบบสถาปัตยกรรมไม่ถูกตอ้งตามหลกัการออกแบบและ 
สอดคลอ้งกบัแบบวศิวกรรมตั้งแต่แรก 

5 17 % 

4. ปัญหาจากการท่ีไม่สามารถจดัเวลาในการท าแบบก่อสร้างได้ 
อยา่งชดัเจนและแน่นอน 

2 7 % 

 5. ปัญหาการประสานงานของแต่ละองคก์รในการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงและUpdate แบบก่อสร้างแต่ละระบบไม่สอดคลอ้งกนั 

4 13 % 

6. ปัญหาความไม่เขา้ใจในแบบ  Detail ของผูรั้บเหมา จึงตอ้งมีการ
ท าแบบเพิ่มเติมเพื่อช้ีแจงเป็นลกัษณะ  Isometric จ านวนหลายรูป
และบ่อยคร้ัง 

2 7 % 

7. ปัญหาการจดัวางรูปแบบ  (Pattern) และฐานขอ้มูล  (Database) 
ของแบบก่อสร้างไม่ไปในทิศทางเดียวกนัของแต่ละระบบ 

2 7 % 

8. ปัญหาของการท าแบบขยายและก าหนดวสัดุก่อสร้างท่ีไม่ละเอียด
ชดัเจน และไม่สามารถครอบคลุมไดท้ั้งหมดท าใหก้ารคิดราคา
ประมาณการก่อสร้างคลาดเคล่ือนกวา่ท่ีควรจะเป็นค่อนขา้งมาก 

6 20 % 

รวม 30 100% 
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 ผลจากการศึกษาขา้งตน้จะเห็นวา่ปัญหาท่ีตรงกนัมากเป็นอนัดบั 1 และ 2 ของ การจดัท า
แบบก่อสร้างจากแบบสอบถาม ก็คือ   
  1. การแกไ้ขแบบก่อสร้างเป็นจ านวนหลายแผน่ หลายรายการ จากการ
เปล่ียนแปลงแบบเพียงเล็กนอ้ย ส่งผลใหแ้บบก่อสร้างในแต่ละรายการมีรายละเอียดท่ีไม่ตรงกนั 
  2. ปัญหาของการท าแบบขยายและก าหนดวสัดุก่อสร้างท่ีไม่ละเอียดชดัเจน 
และไม่ครอบคลุม ท าใหก้ารคิดราคาประมาณการก่อสร้างคลาดเคล่ือนกวา่ท่ีควรจะเป็น
ค่อนขา้งมาก 
 แต่ถึงแมก้ารคิดราคาประมาณการก่อสร้างคลาดเคล่ือน จะเป็นปัญหาท่ีตรงกนัมากเป็น
อนัดบั 2 แต่ปัญหาดงักล่าวถือเป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการท าแบบขยายและการก าหนด
รายละเอียดของวสัดุไม่ชดัเจน ไม่ไดเ้ป็นผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากการเขียนแบบก่อสร้างโดยตรง 
เพราะฉะนั้นผูว้จิยัจึงเลือกปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก  การแกไ้ขแบบก่อสร้างเป็นจ านวนหลายแผน่  มา
ท าการศึกษาเปรียบเทียบในคร้ังน้ี เน่ืองจากปัญหาดงักล่าวเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากการเขียนแบบและ
แกไ้ขแบบก่อสร้าง  และยงัสามารถบ่งบอกไดถึ้งประสิทธิภาพในการท างานของเทคโนโลย ี CAD 
และ BIM อีกดว้ย 
 ดงันั้นประเด็นการศึกษาเปรียบเทียบท่ีจะใชใ้นการวดัผลการจดัท าแบบก่อสร้างของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 โปรแกรม จาก 2 เทคโนโลยใีนคร้ังน้ี ก็คือ “ การแกไ้ขแบบร่างขั้นสุดทา้ย
เพื่อจดัท าเป็นแบบก่อสร้าง (Revise for Construction Drawing)” โดยประเด็นการศึกษาเปรียบเทียบ
น้ีมีปัจจยัท่ีตอ้งการวดัผลการจดัท าแบบก่อสร้าง อยูด่ว้ยกนั 3 ปัจจยั ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 1 วา่
น าหลกัการซ่ึงเป็นหวัใจของการบริหารงานโครงการก่อสร้าง มาใชเ้ป็นปัจจยัในการศึกษา
เปรียบเทียบคร้ังน้ีไดแ้ก่ 
 - ปัจจยั ในแง่ระยะเวลาการท างาน  หลงัจาก ทางบริษทั ฯไดท้  าการสรุป รายละเอียดใน
แบบร่างโครงการ คร้ังสุดทา้ยกบัทุกฝ่ายทั้งทางเจา้ของโครงการ สถาปนิกผูร่้วมออกแบบ และทีม
วศิวกร  เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบวสัดุอาคาร  ลกัษณะโครงสร้าง และงานระบบ ท่ีชดัเจนแน่นอน พร้อมท่ี
จะน าไปแกไ้ขใหเ้ป็นแบบก่อสร้าง โดยสัญญาก าหนดใหมี้เวลาในการจดัท าทั้งหมด 2 เดือน ซ่ึงใน
การศึกษาเปรียบเทียบคร้ังน้ีตอ้งการท่ีจะวดัผลเพื่อน าไปแกปั้ญหาในการท างานจริง กรอบ
ระยะเวลาของการท าวจิยัจึงเป็นเช่นเดียวกบัท่ีทางบริษทัไดรั้บมอบหมาย 
 โดยจะเ ร่ิมนบัเวลาหลงัจากท่ีทั้ง 2 บริษทัไดจ้ดัท าแบบร่างโครงการตามลกัษณะการ
ท างานของแต่ละโปรแกรมเรียบร้อย พร้อมท่ีจะท าการแกไ้ขเพื่อใหเ้ป็นแบบก่อสร้างต่อไป ภายใน
ระยะเวลา  2 เดือน และจะ มีการตรวจสอบทุกสัปดาห์วา่ การท างาน แต่ละโปรแกรม วา่มีความ
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คืบหนา้อยา่งไร  โดยจะท าการตรวจสอบเป็นรายสัปดาห์ ทั้งหมด  8 สัปดาห์ก าหนดใหมี้การ
ตรวจสอบในวนัศุกร์หรือวนัท างานวนัสุดทา้ยของสัปดาห์นั้นๆ พร้อมทั้งตรวจสอบวดัผลภาพ รวม
การเปรียบเทียบการจดัท าแบบก่อสร้างในแง่ระยะเวลาทั้งหมดดว้ย 
 - ปัจจยัในแง่ความถูกตอ้งแม่นย  า  จากการท่ีไดก้ าหนดใหมี้การตรวจสอบแบบ ก่อสร้าง
ท่ีทุกๆ สัปดาห์เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อวดัผลความคืบหนา้ในปัจจยัแง่ระยะเวลาแลว้ส าหรับปัจจยัใน
แง่ความถูกตอ้งแม่นย  าก็จะใชช่้วงเวลาเดียวกนั ในการตรวจสอบความถูกตอ้ง โดยน าแบบท่ีแลว้
เสร็จในแต่ละสัปดาห์จากการจดัท าของทั้ง 2 โปรแกรม ซ่ึงอาจมีจ านวนแผน่ท่ี แลว้เสร็จไม่เท่ากนั 
มาตรวจความถูกตอ้งเรียบร้อยของ การจดัท า แบบก่อสร้างโครงการ และท าการจดบนัทึกวา่มี จุด
ผดิพลาดบกพร่องในแต่ละแผน่นั้นอยูใ่นเกณฑว์ดัผลท่ีก าหนดไวห้รือไม่เป็นรายสัปดาห์รวมทั้งส้ิน
8 สัปดาห์ โดยก าหนดใหไ้ม่สามารถกลบัไปแกไ้ขแบบท่ีท าแลว้เสร็จได ้เน่ืองจากตอ้งการวดัผลใน
ภาพรวมทั้ง 2 เดือนดว้ย  
 - ปัจจยัในแง่งบประมาณ การวดัผลและตรวจสอบส าหรับเป้าหมายน้ี นอกเหนือจากค่า
ติดตั้งโปรแกรมท่ีถูกลิขสิทธ์ิของทั้ง 2 โปรแกรมแลว้ ในการท างานท่ีไดก้ าหนดควบคุมบริบท และ 
รูปแบบการท างานไวใ้หบุ้คคลากรท่ีจดัท าแบบก่อสร้างของทั้ง 2 โปรแกรมเป็นไปในลกัษณะ
เดียวกนัทั้งหมดนั้น ท าใหพ้บวา่ส่ิงท่ีจะน ามาเป็นประเด็นศึกษาเปรียบเทียบเพื่อเช่ือมโยงไปหาผล
การศึกษาในแง่งบประมาณได ้นั้นก็คือ เร่ืองระยะเวลาท่ีใชใ้นการท างานแต่ละวนั ของแต่ละคน 
รวมเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมด จากค่าไฟฟ้าของการใชง้านคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์( Printer) หลอดไฟ
แสงสวา่ง เคร่ืองปรับอากาศ  และค่าใชจ่้ายอุปกรณ์ส านกังานต่างๆ รวมถึงไดมี้การก าหนดเวลา
ท างานต่อวนัของทั้ง 2 โปรแกรมวา่ไม่ใหเ้กินกรอบเวลาท่ีวางไว ้เน่ืองจากตอ้งการเทียบเคียงกบั
กรอบเวลาการท างานจริงของบริษทัในช่วงของการท างานจริง  ซ่ึงแต่ละคน แต่ละวนั อาจใชเ้วลา
จดัท าแบบก่อสร้างโครงการแลว้เสร็จไดจ้  านวนแผน่ท่ีตอ้งการ นอ้ยกวา่กรอบเวลาท่ีก าหนด เช่น 
กรอบเวลาก าหนดใหท้ าได ้1 วนัไม่เกิน 6 ชัว่โมง แต่อาจจะท าเพียงแค่ 5 ชัว่โมงก็ไดป้ริมาณงาน
แลว้เสร็จมากกวา่เกณฑว์ดัผลท่ีก าหนดแลว้  ซ่ึงจะท าการตรวจสอบเวลาการท างานเป็นรายวนั ราย
สัปดาห์ และภาพรวมทั้ง 2 เดือน วา่ใชเ้วลาในการท าแบบก่อสร้างรวมทั้งหมดก่ีชัว่โมง  
 
3. ก าหนดวธีิและเกณฑ์การวดัผลแต่ละปัจจัยการศึกษา 
 3.1 วธีิการวดั เน่ืองดว้ยพฤติกรรม และทฤษฎีการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัของการใช้
งานโปรแกรม 2 โปรแกรมน้ี ( AutoCADและArchiCAD) ท าใหก้ารวดัผลเปรียบเทียบการท างาน
คร้ังน้ีจ  าเป็นตอ้งมีเกณฑม์าตรฐาน  (KPI) ท่ีเป็นกลางและเช่ือถือไดม้าเป็นตวัช้ีวดัในแต่ละปัจจยั
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การศึกษา ซ่ึงการท างานของแต่ละโปรแกรมอาจจะไดผ้ลลพัธ์ท่ีแตกต่างกนั แต่ถา้ทั้งสองโปรแกรม
ผา่นเกณฑว์ดัผลท่ีไดต้ั้งไวก้็ถือวา่ผา่นเกณฑใ์นปัจจยันั้นๆทั้ง 2 โปรแกรม  
 โดยเกณฑก์ารวดั ผลในแต่ละปัจจยัของประเด็นการศึกษาเปรียบเทียบคร้ัง น้ีไดม้าจาก
การน าขอ้มูลจากแบบสอบถามดงัท่ีแสดงในภาพท่ี 5 ซ่ึงเป็นขอ้มูลจาก การสถาปนิกผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมี
ประสบการณ์การจดัท าแบบก่อสร้างไม่ต ่ากวา่ 10 ปี  ซ่ึงทุกท่านเป็นสถาปนิกอาวโุสของบริษทั อาร์
คีพลสั สตูดิโอ บริษทัท่ีไดรั้บมอบหมายใหจ้ดัท าแบบก่อสร้างโครงการกรณีตวัอยา่งของการศึกษา
เปรียบเทียบคร้ังน้ี การศึกษาเปรียบเทียบในคร้ังน้ี ไดก้  าหนด  "เกณฑ์วดัผล" ซ่ึงเป็นเชิงปริมาณ  ท่ี
สามารถวดัค่าออกมาเป็นตวัเลขได ้เช่น เวลา จ านวนจุดผดิพลาด และงบประมาณ  ผลหรือค่าท่ีวดั
ไดจ้ะถูกน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑว์ดัผลท่ีไดก้  าหนดไว ้เพื่อใหท้ราบวา่ผลนั้นมีค่าสูงหรือต ่า หรือ
อยูใ่นเกณฑว์ดัผลหรือไม่ ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้  าการก าหนดปัจจยัในการศึกษาเปรียบเทียบ
ประเด็นการจดัท าแบบก่อสร้างไว ้ 3 ปัจจยัดงัน้ี 
 - ระยะเวลาในการท างาน เน่ืองจากการจดัท าแบบก่อสร้างจ าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะ 
ความสามารถส่วนบุคคล และเคร่ืองมือส าหรับช่วยในการเขียนแบบ เพื่อใหส้ามารถจดัท าแบบ
ก่อสร้างไดใ้นระยะเวลาอนัรวดเร็ว สามารถส่งมอบแบบก่อสร้างไดท้นัตามเวลาท่ีก าหนด 
เพราะฉะนั้น "เวลา" จึงถือเป็น  "เกณฑว์ดัผล" ส าคญัท่ีจะเปรียบเทียบไดว้า่เทคโนโลย ี CAD หรือ 
BIM ท่ีใชเ้วลาในการท างานไดใ้กลเ้คียงค่าเกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งไวม้ากกวา่กนั   
 - ความถูกตอ้งแม่นย  า นอกจากการตอ้งจดัท าแบบใหท้นัภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแลว้ 
ส่ิงท่ีมีความส าคญัไม่แพก้นั ก็คือ คุณภาพของแบบก่อสร้าง กล่าวคือ แบบท่ีถูกจดัท าข้ึนจะตอ้งมี
ความถูกตอ้ง แม่นย  า และสามารถน าไปใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้น "ความถูกตอ้ง 
แม่นย  า" ของแบบจึงถือเป็น "เกณฑว์ดัผล"ส าคญัในการเปรียบเทียบดา้นคุณภาพของแบบก่อสร้าง
จากทั้ง 2 เทคโนโลย ี
 -  งบประมาณ ถือเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ และสอดคลอ้งกบัระยะเวลาในการท างาน 
เน่ืองจากมีผลโดยตรงจากระยะเวลาในการท างาน เช่น หากมีการใชเ้วลาในการท าแบบก่อสร้าง
นาน งบประมาณท่ีจะตอ้งสูญเสียไป เช่น ค่าไฟฟ้า หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในระหวา่งการ
จดัท าแบบก่อสร้างก็จะมีปริมาณมากข้ึนตามไปดว้ย ในทางกลบักนัหากมีการใชเ้วลาท าแบบนอ้ย 
งบประมาณท่ีสูญเสียไปก็จะนอ้ยตาม "งบประมาณ"จึงถือเป็น "เกณฑว์ดัผล"ท่ีส าคญั 
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แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมลูศกึษางานวิจยั  3 

 

““การศกึษาเปรียบเทียบการเขียนแบบโดยเทคโนโลยี CAD และ BIM ในโครงการก่อสร้าง” 

ของ นายปรเมศวร์  พลรัฐธนาสิทธ์ิ  

นกัศกึษาปริญญาโท สาขาการจดัการโครงการก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  

สว่นท่ี 1 ข้อมลูโดยทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.ช่ือ .......................................................  นามสกลุ.................................................... 

2.อาย.ุ.....................ปี 

3.มีอาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการก่อสร้างในลกัษณะใด  (โปรดใช้เคร่ืองหมาย ( / ) ลงในชอ่งวา่ง) 

(  ) ออกแบบโครงการ   (  ) รับเหมาโครงการ 

(  )ควบคุมโครงการ   (  ) พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

4.ต าแหนง่งาน......................................... 

5.ช่ือบริษัทหรือหนว่ยงานในสงักดั.....................................................................................  

6.ประสบการณ์ในท างานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท าแบบก่อสร้าง..........................................ปี 

สว่นท่ี 2 ข้อมลูจากประสบการณ์ท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.จากประสบการณ์ท างานของทา่น หากต้องจดัท าแบบก่อสร้างตามมาตรฐานทัง้หมด 30 แผน่ ภายในเวลา 2 

เดือน  เกณฑ์มาตรฐานท่ีหนว่ยงานของทา่นสามารถจดัแบบก่อสร้างให้ได้แล้วเสร็จหรือไม ่หากไมค่วรใช้เวลา

เทา่ใด  (  ) ใช่ 

 (  ) ไมใ่ช่  ควรใช้เวลา ............................. เดือน ...........................สปัดาห์  

 

2.จากประสบการณ์ท างานของทา่น หากต้องจดัท าแบบก่อสร้างตามมาตรฐานทัง้หมด 30 แผน่ในเวลา 2 เดือน  

  เกณฑ์มาตรฐานท่ีหนว่ยงานของทา่นสามารถจดัแบบก่อสร้างแล้วเสร็จตอ่ 1 สปัดาห์เป็นจ านวนก่ีแผน่  

  ............................................ แผน่  

 

ภาพท่ี 5 แสดงตวัอยา่งแบบสอบถามถึงเกณฑว์ดัผล (KPI) ในแต่ละปัจจยัการศึกษา 
 เปรียบเทียบจากสถาปนิกผูเ้ช่ียวชาญการจดัท าแบบก่อสร้างโครงการ  
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3.จากประสบการณ์ท างานของทา่น หากต้องจดัท าแบบก่อสร้างตามมาตรฐานทัง้หมด 30 แผน่ ให้ได้ตามเวลาที่

ก าหนด จ านวนจดุผิดพลาดที่เกิดขึน้ในแบบท่ีสามารถน ากลบัไปแก้ไขได้ทนัภายในเวลาที่ก าหนดควรจะมี

จ านวนจดุผิดพลาดในแบบก่อสร้างตอ่แผน่ได้ก่ีจดุ ....................................จดุ  

4.จากประสบการณ์ท างานของทา่น การพืน้ท่ีโครงการการคิดพืน้ท่ีโครงการเพื่อถอดแบบประมาณราคาคา่

ก่อสร้าง ในขนาดโครงการก่อสร้างตามแบบที่แนบมา(เอกสาร ก.)ควรใช้ระยะเวลาไมเ่กิน ก่ีวนั หรือ ก่ีชัว่โมง 

......................................วนั ........................................ชัว่โมง 

5.จากประสบการณ์ท างานของทา่น การพืน้ท่ีโครงการการคิดพืน้ท่ีโครงการเพื่อถอดแบบประมาณราคาคา่

ก่อสร้าง ในขนาดโครงการก่อสร้างตามแบบที่แนบมา(เอกสาร ก.)ควรมีความผิดพลาดคลาดเคลือ่นจากคา่กลาง 

หรือความเป็นจริงได้ไมเ่กิน ก่ีเปอร์เซ็นต์  

ทัง้ในการคิดพืน้ท่ีแตช่ัน้................................เปอร์เซนต์ 

และภาพรวมทัง้โครงการ...............................เปอร์เซนต์ 

 

ขอขอบคณุในความร่วมมือของทา่นในครัง้นีม้าอยา่งสงู 

(กรุณาสง่กลบัภายในวนัศกุร์ที่ 16มี.ค.55 ด้วยนะครับ จกัเป็นพระคณุอยา่งสงูครับ) 
โทรสาร. 0-2997-2220-30  ตอ่3618 

มือถือ : 081-868-5078  E-mail : Porramat13@gmail.com 

 
ภาพท่ี 5 (ต่อ)  แสดงตวัอยา่งแบบสอบถามถึงเกณฑว์ดัผล(KPI)ในแต่ละปัจจยัการศึกษา 
      เปรียบเทียบจากสถาปนิกผูเ้ช่ียวชาญการจดัท าแบบก่อสร้างโครงการ  
 
 3.1  เกณฑ์วดัผลปัจจัยการศึกษา ในแง่ระยะเวลาการ แก้ไขแบบร่างข้ันสุดท้ายเพือ่จัดท า
แบบก่อสร้าง 
 จากความค าตอบในแบบสอบถามของสถาปนิกผูเ้ช่ียวชาญ (ดูภาคผนวก  ข. ) เห็นวา่
ระยะเวลาโดยรวมท่ีถูกก าหนดในสัญญาใหมี้เวลาจดัท าแบบก่อสร้างทั้งหมด 30 แผน่ภายใน 2 
เดือน หากใชเ้วลาเกินน้ีจะท าใหผ้ดิสัญญา เกณฑว์ดัผลภาพรวมในปัจจยัน้ีจึงควรท่ีจะก าหนดตาม
ระยะเวลาท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงระยะเวลา 2 เดือน ประกอบดว้ย 8 สัปดาห์ หากน าจ านวนแผน่ของ
แบบก่อสร้างท่ีตอ้งจดัท าทั้งหมดมาเฉล่ียทั้ง 8 สัปดาห์ จะไดเ้กณฑว์ดัผลปัจจยัการศึกษาในแง่
ระยะเวลารายสัปดาห์วา่ ภายใน 1 สัปดาห์  จ านวนแบบก่อสร้าง ท่ีแลว้เสร็จจะตอ้งมีไม่นอ้ยกวา่ 4 

 

mailto:Porramat13@gmail.com
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แผน่/สัปดาห์หรือ คิดเป็น 12.5% ของจ านวน แผน่แบบก่อสร้างท่ีตอ้งแกไ้ขทั้งหมด (30แผน่) จึงจะ
ถือวา่ผา่นเกณฑว์ดัผลท่ีไดต้ั้งไว ้  
 

 3.2 เกณฑ์วดัผลปัจจัยการศึกษา ในแง่ความถูกต้อง แม่นย าการแก้ไขแบบร่างข้ันสุดท้าย
เพือ่จัดท าแบบก่อสร้าง 
 จากความค าตอบในแบบสอบถามของสถาปนิกผูเ้ช่ียวชาญ (ดูภาคผนวก ข.) เห็นวา่การ
ท่ีจะยนืยนัไดว้า่แบบก่อสร้างแผน่นั้นๆมีความถูกตอ้งแม่นย  า การตรวจสอบแบบก่อสร้างในปัจจยั
การศึกษาน้ี ควรท่ีจะก าหนดเกณฑว์ดัผลกนัท่ีจ านวนจุดผดิพลาดหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนในแบบ
ก่อสร้างแต่ละแผน่วา่มีเกิดข้ึนหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด 
 และเน่ืองดว้ยในการท างานของ 2 โปรแกรมโดยบุคลากรท่ีท าการใชง้านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการแกไ้ขแบบร่างขั้นสุดทา้ยเพื่อจดัท าแบบก่อสร้างนั้นอาจจะมีความผดิพลาดท่ี
เกิดข้ึนจากตวับุคลากรเอง ไม่ใช่เกิดจากศกัยภาพของโปรแกรม ซ่ึงเป็นเช่นเดียวกบัสถานการณ์จริง
ท่ีเกิดข้ึนในการจดัท าแบบก่อสร้างดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีบุคคลากร หรือผูใ้ชง้านโปรแกรม
นั้น ยอ่มมีส่วนร่วมและรับผดิชอบกบัผลลพัธ์ในการท างานนั้นไปดว้ยกนั สถาปนิกผูเ้ช่ียวชาญ จึง
ไดอ้นุโลมใหเ้กิดจุดผดิพลาดหรือขอ้บกพร่องเกิดข้ึนได ้แต่จุดผดิพลาด ในแบบก่อสร้างนั้นๆตอ้งมี
จ านวนอยูใ่นกรอบท่ีก าหนดตามเกณฑว์ดัผลของปัจจยัการศึกษาในแง่ความถูกตอ้งแม่นย  า ซ่ึงได้
ก าหนดไวว้า่ ภายใน 1 สัปดาห์แบบท่ี แลว้เสร็จท่ีส่งมาใหต้รวจสอบจะ ตอ้งมีจุดผดิพลาด ในแต่ละ
แผน่ไม่เกิน 3 จุด จึงจะถือวา่ผา่นเกณฑว์ดัผลท่ีไดต้ั้งไวโ้ดยใหเ้หตุผลวา่จากประสบการณ์ในการ
ท างานจริงหากมีจุดผดิพลาดเกินกวา่น้ีจะท าใหเ้สียเวลาในการแกไ้ขมาก และอาจเป็นสาเหตุท าให้
แบบก่อสร้างแลว้เสร็จไม่ทนัตามสัญญา  พร้อมทั้งไดก้  าหนดลกัษณะของจุดผดิพลาดท่ีถือวา่เป็น
ขอ้บกพร่องท่ีไม่ไดเ้กิดจากบุคลากรผูใ้ชง้านโปรแกรม แต่เกิดจากลกัษณะการท างานของตวั
โปรแกรมเองซ่ึงจุดผดิพลาดท่ีถือวา่เขา้ข่ายดงักล่าว ประกอบดว้ย 
 - การตกหล่นของแบบ (แบบหลุด) : คือการท่ีรายละเอียดของแบบ ก่อสร้างไม่ครบถว้น
ตามท่ีควรจะเป็นเช่น ภาพท่ีน าเสนอทศันียภาพท่ีเป็น  3 มิติมีปรากฏอยู่  แต่ในแบบ ก่อสร้างไม่ได้
แสดง ไม่เห็น หรือตกหล่นหายไป ในผงัพื้นปรากฏอยูแ่ต่ในรูปดา้น หรือรูปตดัไม่แสดงใหเ้ห็น อาจ
เกิดจากสาเหตุท่ีรายละเอียดนั้นถูกบดบงัไม่ถูกแสดงอยา่งชดัเจนในแบบ 1 รายการส่งผลใหแ้บบ
รายการอ่ืนๆก็ไม่ไดถู้กหยบิยกข้ึนมาแสดงไปดว้ย เป็นตน้ดงัแสดงในภาพท่ี 6  
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ภาพท่ี 6   แสดงตวัอยา่งจุดผดิพลาดในแบบก่อสร้างท่ีเขา้ข่ายภายใตห้วัขอ้ “การตกหล่นของ
 แบบ” (ดูตวัอยา่งเพิ่มเติม ภาคผนวก ง.) 
 
 - ความไม่ชดัเจนของแบบ (แบบไม่เคลียร์) : คือ การระบุรายละเอียดของแบบก่อสร้างท่ี
ไม่สามารถทราบไดว้า่ตอ้งการจะส่ือสารอะไร หรือส่ือสารผดิพลาด เช่น ผนงัในผงัพื้นท่ีไม่มี
สัญลกัษณ์ประกอบแบบ และตวัแบบท่ีมีเพียงเส้นคู่ ซ่ึงผนงัน้ี จะเป็นผนงัก่ออิฐหรือกระจกหรือราว
กนัตกก็เป็นได ้อาจเกิดจากการท่ีต าแหน่งของสัญลกัษณ์ หรือค าอธิบายท่ีเคยระบุไวไ้ม่ไดอ้ยูใ่น
ต าแหน่งท่ีควรจะเป็น (อยา่งท่ีมกัมีค าพดูเป็นศพัทท์างเทคนิคกนัวา่ “ฟอนทห์รือสเป็คเดง้”)ไม่วา่จะ
เป็น สัญลกัษณ์ ประตูหรือหนา้ต่าง เลขเบอร์ของวสัดุ ซ่ึงก็อาจเป็นอีกกรณีท่ีขณะท างาน ใน
จอมอนิเตอร์ นั้นมีแสดงปรากฏอยูใ่นต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง แต่เม่ือพิมพแ์บบ ออกมาแลว้รายละเอียด
เหล่านั้นไม่ไดถู้กแสดงดว้ย หรือไม่อยูใ่นต าแหน่งท่ีถูกตอ้งก็เป็นไดเ้ป็นตน้ดงัแสดงในภาพท่ี 7 
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ภาพท่ี 7 แสดงตวัอยา่งจุดผดิพลาดในแบบก่อสร้างท่ีเขา้ข่ายภายใตห้วัขอ้ “ ความไม่ชดัเจนของ     
              แบบ ” (ดูเพิ่มเติม ภาคผนวก ง.) 
  
 - ความคลาดเคล่ือนของแบบ (แบบไม่ตรงกนั)  : คือ การท่ีรายละเอียดของแบบก่อสร้าง
แต่ละแผน่นั้นไม่ตรงกนั อาจจะเป็นในแง่ของระยะ ขนาดท่ีไม่ตรงกนั หรืออาจจะเป็นรูปแบบท่ี
แตกต่างกนัทั้งๆท่ีเป็นรายละเอียดจุดเดียวกนั  เช่น ต าแหน่งและความสูงของประตูในรูปตดั ท่ีไม่
ตรงกบัต าแหน่งในผงัพื้น และมีขนาดไม่เท่ากนักบัแบบขยายประตูบานนั้น  ซ่ึงอาจมองวา่เป็น
ความผดิพลาดของบุคคลากรท่ีจดัท าแบบแต่ละแผน่ใหมี้รายละเอียดไม่ตรงกนัเสียเอง แต่ในความ
คิดเห็นของสถาปนิกผูเ้ช่ียวชาญ (ดูภาคผนวก ค.) เห็นวา่ถา้หากตวัโปรแกรมเองมีประสิทธิภาพใน
การตรวจสอบจุดผดิพลาดท่ีไม่ตรงกนัของแต่ละรายละเอียดในแบบ ต าแหน่ง ระยะ ขนาด ของ
รายละเอียดนั้นๆในแบบก่อสร้างทุกๆแผน่ ก็จะปรากฏตรงกนัไม่ผดิเพี้ยน เป็นตน้  ดงัท่ีแสดงใน
ภาพท่ี 8 
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ภาพท่ี 8 แสดงตวัอยา่งจุดผดิพลาดในแบบก่อสร้างท่ีเขา้ข่ายภายใตห้วัขอ้ “ ความคลาดเคล่ือน
 ของแบบ ” (ดูเพิ่มเติม ภาคผนวก ง.) 
 
 และหากเกณฑว์ดัผลรายสัปดาห์ ท่ีสถาปนิกผูเ้ช่ียวชาญก าหนดไวว้า่ยนิยอมใหเ้กิดจุด
ผดิพลาด จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ได้ แผน่ละไม่เกิน  3 จุด ซ่ึงแบบก่อสร้างตามรายการท่ีตอ้งจดัท า
ทั้งหมดนั้นมี 30 แผน่ และถา้หากทุกแผน่สามารถมีจุดผดิพลาดไดไ้ม่เกิน 3 จุดเช่นเดียวกนั ดงันั้น
ในระยะเวลา 2 เดือน จะรวมมีจุดผดิพลาดได ้90 จุด อยา่งไรก็ตามสถาปนิกผูเ้ช่ียวชาญได้
ก าหนดให้ยนิยอมใหเ้กิดจุดผดิพลาดใน แบบก่อสร้างทุกแผน่ รวมกนัทั้งหมด ไม่เกิน 60 จุด หรือ 2 
ใน 3 ของจุดท่ีสามารถผดิพลาดได้  คิดเป็น 66 % ของทั้งหมดจึงจะถือวา่ผา่นเกณฑว์ดัผล ปัจจยั
การศึกษาในแง่ความถูกตอ้งแม่นย  าในการแกไ้ขแบบร่างขั้นสุดทา้ยเพื่อจดัท าแบบก่อสร้างใน
ภาพรวมโดยใหเ้หตุผลวา่จากประสบการณ์ในการท างานจริงหากมีจุดผดิพลาดรวมกนัเกินกวา่น้ีจะ
ท าใหเ้สียเวลาในการแกไ้ขมาก และอาจเป็นสาเหตุท าใหแ้บบก่อสร้างแลว้เสร็จไม่ทนัตามสัญญาได้
เช่นกนั  
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 3.3 เกณฑ์วดัผลปัจจัยการศึกษาในแง่ งบประมาณในการแก้ไขแบบร่างข้ันสุดท้ายเพือ่
จัดท าแบบก่อสร้าง 
 การวจิยัน้ีเป็นการจ าลองแบบการท างานในโครงการท่ีไดรั้บมอบหมายและการวา่จา้ง
จริงของ บริษทั อาร์คีพลสั สตูดิโอ จ ากดัซ่ึงเป็นบริษทัสถาปนิกท่ีรับผดิชอบการออกแบบและ ดูแล
การจดัท าแบบก่อสร้างของโครงการทั้งหมด ซ่ึงเม่ือตอ้งการเปรียบเทียบจากท างานในแง่
งบประมาณ ซ่ึงถือเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ และสอดคลอ้งกบัระยะเวลาในการท างาน เน่ืองจากมี
ผลโดยตรงจากระยะเวลาในการท างาน เช่น หากมีการใชเ้วลาในการท าแบบก่อสร้างนาน 
งบประมาณท่ีจะตอ้งสูญเสียไป เช่น ค่าไฟฟ้า หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในระหวา่งการจดัท า
แบบก่อสร้างก็จะมีปริมาณมากข้ึนตามไปดว้ย ผูว้จิยัจึงน าเอาค่าเฉล่ียของค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
การท างานจริงของบริษทัน้ีมาเป็นขอ้มูลส าหรับร่วมคิดเกณฑว์ดัผล 
 โดยค่าใชจ่้ายท่ีน ามาคิดงบประมาณในการท างานน้ี ประกอบดว้ย ค่าไฟฟ้า ค่ากระดาษ
และค่าหมึกพิมพ ์ตามการคิดค านวณการท างานของสถาปนิกหรือพนกังานเขียนแบบ 1 คน กบั
อุปกรณ์ส านกังานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดของบริษทั จากขอ้มูลของ บริษทั อาร์คีพลสั สตูดิโอ จ ากดั ท่ีมี
สถาปนิกและพนกังานเขียนแบบรวมกนัทั้งหมด 8 คน  มีค่าใชจ่้ายรายเดือนดงัน้ี 
 - ค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อเดือนประมาณ   4,000                  บาท  
 - ค่ากระดาษ ( A4 , A3 , A0) เฉล่ียต่อเดือนประมาณ  2,500                  บาท  
 - ค่าหมึกพิมพ ์  
   (เคร่ืองพิมพ ์ A4 1 เคร่ือง, เคร่ืองพิมพ ์A3 1 เคร่ือง และเคร่ืองพิมพ ์A0 1 เคร่ือง)   
 - เฉล่ียต่อเดือนประมาณ   2,000                 บาท  
 (ท่ีมา :  จากการสอบถามฝ่ายธุรการและเลขานุการ บริษทั อาร์คีพลสั สตูดิโอ จ ากดั) 
 
 โดยหากคิดเฉล่ียค่าใชจ่้ายเป็นรายบุคคล/เดือนแลว้ (เน่ืองจากบุคลากรท่ีท าการศึกษา
เปรียบเทียบคร้ังน้ีเป็นตวัแทนท างานแต่ละโปรแกรมเพียง 1 คน) จะไดเ้ท่ากบั (4,000 + 2,500 + 
2,000) / 8 = 1,062.5 บาท ต่อคน / เดือน แต่เน่ืองจากระยะเวลาการท างานทั้งหมดมี 2 เดือนจึงได้
เท่ากบั 1,062.5 x 2 = 2,125 บาท และน าค่าใชจ่้ายน้ีก าหนดเป็นเกณฑว์ดัผลไดว้า่การท างานศึกษา
เปรียบเทียบการแกไ้ขแบบร่างขั้นสุดทา้ยเพื่อเป็นแบบก่อสร้างของ 2 โปรแกรมคร้ังน้ี จะตอ้งมี
ค่าใชจ่้ายส านกังานในการท างาน ต่อบุคลากร 1 คน ไม่เกิน 2,125 บาท 
 ซ่ึงในการท่ีจะคิดค่าใชจ่้ายทั้งหมดของแต่ละคนนั้น จ าเป็นท่ีจะตอ้งคิดค านวณค่าใชจ่้าย
ท่ีเป็นรายชัว่โมงออกมา เพื่อเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายต่อวนั ซ่ึงอาจมีชัว่โมงการท างานไม่เท่ากนัของ 2 
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โปรแกรมวา่ผา่นตามเกณฑว์ดัผลท่ีไดก้ าหนดไวห้รือไม่ ซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีอา้งอิงตามจริงของสถาปนิก
ผูจ้ดัท าแบบก่อสร้างโครงการ  1  คน ค่าใชจ่้ายต่อคนต่อ 1 ชัว่โมง ก็จะไดด้งัน้ี  
 2,125 / 43 = 61.04 ~ 61 บาท/ วนั (2,125 คือค่าใชจ่้ายรายเดือนคูณ 2 เน่ืองจาก
ก าหนดเวลาท าแบบทั้งหมด 2 เดือน ส่วน 43 คือ จ านวนวนัท่ีท างานในระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ 
พ.ย. – ธ.ค. 54  ลบเสาร์อาทิตยอ์อกไปแลว้) เม่ือไดค้่าใชจ่้ายต่อวนัแลว้ก็น าไปหาค่าใชจ่้ายต่อ
ชัว่โมงดงัน้ี 61 / 6 = 10.16 บาท /ชัว่โมง (6 คือจ านวนชัว่โมงท่ีก าหนดใหใ้ชใ้นการจดัท าแบบ
ก่อสร้าง ต่อหน่ึงวนั) ซ่ึงผลท่ีไดเ้ป็นค่าใชจ่้ายเฉล่ียการท างานรายคนต่อ 1 ชัว่โมงในการท างานจริง
ของบริษทั ซ่ึงเม่ือน าไปคูณกบัเวลา (ชัว่โมง) ของการแกไ้ขแบบร่างเพื่อ จดัท าแบบก่อสร้าง  ของแต่
ละบุคคลกรในแต่ละโปรแกรมแลว้ ก็จะไดค้่าใชจ่้ายของแต่ละโปรแกรมออกมา แลว้จึงน าผลน้ีไป
เปรียบเทียบกบัเกณฑว์ดัผลปัจจยัการศึกษาของในแง่งบประมาณ ซ่ึง ตอ้ง ไม่เกิน 2,125 บาท หาก
ไม่เกินก็จะถือวา่ผา่นเกณฑว์ดัผลของประเด็นการศึกษาเปรียบเทียบในปัจจยัน้ีได ้ 
 
4. ก าหนดบริบททีจ่ะใช้ในการศึกษาเปรียบเทยีบ 
 4.1 ก าหนดโครงการก่อสร้างทีใ่ช้เป็นกรณศึีกษา 
 ในท่ีน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดใหเ้ป็น โครงการ อาคารพกัอาศยัรวม ท่ีมีจ านวน 12 ชั้น
ประกอบดว้ยหอ้งพกั 44 ยนิูต รวม 3,800 ตารางเมตร พื้นท่ีใหเ้ช่าเป็นร้านคา้ 1,400 ตารางเมตร 
พื้นท่ีส่วนกลาง 1,600 ตารางเมตร ซ่ึงเป็น สระวา่ยน ้า ร้านอาหาร หอ้งออกก าลงักาย   ท่ีจอดรถ และ
ร้านกาแฟ เม่ือรวมพื้นท่ีส่วนบริการ และบริหารโครงการแลว้ จะมีพื้นท่ีทั้งโครงการประมาณ 7 ,000 
ตารางเมตร   ตั้งอยูบ่น ถ.ประชาอุทิศ หว้ยขวาง เขตสามเสนนอก  กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการ
อาคารสาธารณะขนาดกลางท่ีตอ้งมีการจดัท าแบบก่อสร้างอาคารครบใหทุ้กระบบ อีกทั้งโครงการน้ี
ผูว้จิยั ไดร่้วมออกแบบ โครงการ ในนามของ บริษทั อาร์คีพลสัสตูดิโอ และ ได้รับมอบหมายเป็น
ผูดู้แลการจดัท าแบบก่อสร้าง รวมถึงการประสานงานกบัวศิวกรโครงสร้างและวศิวกรงานระบบทุก
ระบบ จึงสามารถน าขอ้มูลทั้งหมดของโครงการน้ีมา ใช้เป็นโครงการกรณีศึกษา โดยไดรั้บ ความ
ยนิยอมและร่วมมือจากเจา้ของโครงการ และทางบริษทัเป็นอยา่งดี โดยรูปแบบของอาคารเป็นดงัรูป
ทศันียภาพ ในภาพท่ี 9  
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ภาพท่ี 9 แสดงรูปตวัอยา่งทศันียภาพจ าลองภายนอกของโครงการกรณีศึกษาจากขั้นตอนการ 
              ออกแบบโครงการ (ดูเพิ่มเติม ภาคผนวก จ.) 
  
 4.2 บุคลากรทีจ่ะมาเขียนแบบ  
 โดยก าหนดบุคลากรท่ีจะมาเป็นผูใ้ชง้านแต่ละโปรแกรม ใหเ้ป็นนกัศึกษาท่ีมีความรู้
ความสามารถในการจดัท าแบบก่อสร้างทั้งโครงการได ้ โดยตอ้งอยูใ่นชั้นปีเดียวกนั คณะและ
สถานศึกษาเดียวกนั เพื่อตดัปัญหาความเหล่ือมล ้าในแง่ของความช านาญดา้นการใชง้านโปรแกรม 
และประสบการณ์ในการจดัท าแบบท่ีไม่เท่ากนั รวมถึงความเขา้ใจในพื้นฐานของการจดัท าแบบ
ก่อสร้างในท่ีน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดใหเ้ป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต จ านวน 2 คน ซ่ึงสามารถเขียนแบบดว้ยโปรแกรมทั้งสองน้ีไดเ้หมือนกนั และมี
ประสบการณ์การเขียนแบบก่อสร้างโครงการอาคารสาธารณะตั้งแต่ตน้จนจบมาแลว้ 1 โครงการ 
ซ่ึงเป็นโครงงานในวชิาการออกแบบสถาปัตยกรรม 1  คือ โครงการอาคารบา้นพกัอาศยัรวมแนวตั้ง 
(Vertical Home) มาแลว้ในขณะท่ีศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 2  ภาคปีการศึกษา 2555 
 
 4.3 ก าหนดเคร่ืองมือและสถานทีจั่ดท าแบบก่อสร้าง 
 คุณสมบติัสมรรถนะของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจะน ามาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จะตอ้ง
เป็นแบบเดียวกนั มีความเท่าเทียมกนั และสามารถรองรับการใชง้านของโปรแกรม AutoCAD และ 
ArchiCAD ไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อลดปัญหาอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งการศึกษา  
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 เช่น การเกิดความขดัขอ้งของเคร่ืองมือระหวา่งด าเนินการจดัท าแบบ เป็นตน้ ซ่ึง
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีมีความจ าเป็นในการศึกษาเปรียบเทียบคร้ังน้ี ประกอบไปดว้ย 
  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา เป็นทรัพยสิ์นของศูนยบ์ริการวชิาการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต ซ่ึงมีคุณสมบติัและสมรรถนะเดียวกนัจ านวน 2 เคร่ือง 
สามารถรองรับการใชง้านของโปรแกรม AutoCAD และ  ArchiCAD ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยมี
สมรรถนะของตวัเคร่ืองดงัน้ี 
  1. 2.3 GHz quad-core Intel core i5  
  2. Turbo boost up to 3.3 GHz 4GB 1600 MHz Ram 500GB 5400-rpm 
  3.  Intel HD graphics 4000 NVIDA GeForce GT 650 M Built-in battery     
(7 hours) 
  - เคร่ืองพิมพเ์อกสาร ขนาด A3 ซ่ึงสามารถพิมพแ์บบออกมาไดใ้นขนาดท่ี
สามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งชดัเจนกบัขนาดของโครงการ  
  - สถานท่ีของศูนยบ์ริการวชิาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รังสิต ท่ีใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนเป็นอยา่งดีในการท าการศึกษาเปรียบเทียบคร้ังน้ี โดยมีเวลา
เปิด - ปิด ตามเวลาราชการคือ นกัศึกษาจะเขา้มาท างานไดใ้นช่วงเวลาตั้งแต่ 09.00 - 12.00 และเวลา 
14.00 - 17.00 น. ของวนัจนัทร์ - ศุกร์  
  - อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังานต่างๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้พร้อมใหบ้ริการใน
ศูนยบ์ริการวชิาการฯ เช่น ปากกา กระดาษ หมึกพิมพ ์รวมถึง ไฟฟ้าและการใชง้านของ
เคร่ืองปรับอากาศดว้ยดงัแสดงในภาพท่ี 10  
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ภาพท่ี 10 แสดงภาพบรรยากาศของบุคลากร เคร่ืองมือและสถานท่ีท่ีใชท้  าการศึกษาเปรียบเทียบ 

                 การจดัท าแบบก่อสร้าง (ดูเพิ่มเติม ภาคผนวก ค.) 
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5. ด าเนินการจัดท าแบบก่อสร้าง 
 5.1 รายการของแบบก่อสร้างทีต้่องจัดท า (List  of  Construction Drawing) 
 ในการเปรียบเทียบการจดัท าแบบก่อสร้างคร้ังน้ี ไดจ้  าลองจากสถานการณ์ในการจดัท า
แบบก่อสร้างโครงการจริงท่ีจะออกมาเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาท่ีทางบริษทัฯก าหนด คือ 2 
เดือน และตอ้งมีรายละเอียดแบบก่อสร้างตามมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง ของสมาคมสถาปนิก
สยามฯ  ปี 2549  ไดก้  าหนดไว ้ซ่ึงมีรายละเอียดระบุอยูใ่นบทท่ีสอง รวมถึงระบุอยูใ่นสัญญาท่ีทาง
บริษทัไดท้  าไวก้บัทางเจา้ของโครงการวา่ตอ้งส่งมอบแบบก่อสร้างท่ีประกอบดว้ยแบบก่อสร้าง
ทั้งหมด คือ 30 แผน่ ดงัน้ี 
  
 - สารบญัแบบ , รายการประกอบแบบ , ผงับริเวณ , ผงัโฉนด , ผงัมาตรการป้องกนัตาม
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 39     จ านวน 3 แผน่  
 -ผงัพื้นชั้น 1   จ านวน 1 แผน่  
 -ผงัพื้นชั้น 2   จ านวน 1 แผน่  
 -ผงัพื้นชั้น 3   จ านวน 1 แผน่  
 -ผงัพื้นชั้น 4   จ านวน 1 แผน่  
 -ผงัพื้นชั้น 5 - 11   จ านวน 1 แผน่  
 -ผงัหลงัคา    จ  านวน 1 แผน่  
 -รูปดา้น    จ  านวน 4 แผน่  
 -รูปตดั    จ  านวน 2 แผน่  
 -แบบขยายบนัได   จ  านวน 5 แผน่  
 -แบบขยายหอ้งน ้า   จ  านวน 2 แผน่  
 -แบบขยายประตูหนา้ต่าง  จ  านวน 5 แผน่  
 -แบบขยายอ่ืนๆ   จ  านวน 1                  แผน่  
   
 รวมแบบก่อสร้างโครงการทั้งหมด  จ านวน 30  แผน่  
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6. การวดัผลการศึกษาเปรียบเทยีบของทั้งสองโปรแกรม 
 โดยการตรวจสอบผลและจดบนัทึกในทุกสัปดาห์ และภาพรวมทั้ง 2 เดือน ตามท่ีได้
ก าหนดไวใ้นหวัขอ้ ขั้นตอนการศึกษาเปรียบเทียบขา้งตน้ทั้ง โดยแบ่งการวดัผลตามปัจจยัการศึกษา 
3 ปัจจยั ซ่ึงเม่ือ น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัผลมาจดัท าเป็นตารางเปรียบเทียบกบัเกณฑว์ดัผลจะได้
ทั้งหมด 3 ตารางขอ้มูล ดงัน้ี 

  - ตารางเปรียบเทียบขอ้มูลจากปัจจยัการศึกษาในแง่ระยะเวลาการแกไ้ขแบบ
ร่างขั้นสุดทา้ยเพื่อจดัท าแบบก่อสร้าง 
  - ตารางเปรียบเทียบขอ้มูลจากปัจจยัการศึกษาในแง่ความถูกตอ้งแม่นย  าใน
การแกไ้ขแบบร่างขั้นสุดทา้ยเพื่อจดัท าแบบก่อสร้าง 
  - ตารางเปรียบเทียบขอ้มูลจากปัจจยัการศึกษาในแง่งบประมาณการ แกไ้ข
แบบร่างขั้นสุดทา้ยเพื่อจดัท าแบบก่อสร้าง 
 
7. สรุปผลการศึกษาเปรียบเทยีบ 
 โดยการน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบจากการแกไ้ขแบบร่างขั้นสุดทา้ย
เพื่อจดัท า แบบก่อสร้าง ของ 2 โปรแกรม คือ AutoCAD และโปรแกรม ArchiCAD มาสรุปและ
วเิคราะห์ผลการด าเนิน งานของทั้ง 2 โปรแกรมภายใตข้อบเขตการศึกษา วา่โปรแกรมใดมีศกัยภาพ
ในการจดัท าแบบก่อสร้างผา่นเกณฑว์ดัผลท่ีไดก้  าหนดไวอ้ยา่งไรบา้ง 
    
สรุป 
 ในบทน้ีไดก้ล่าวถึง ระเบียบวธีิด าเนินการศึกษาเปรียบเทียบของประเด็นการศึกษา "การ
แกไ้ขแบบร่างขั้นสุดทา้ยเพื่อจดัท า แบบก่อสร้าง " ของ 2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือโปรแกรม 
AutoCAD และโปรแกรม ArchiCAD โดยท าการเปรียบเทียบในปัจจยัการศึกษา 3 ปัจจยั คือ 
ระยะเวลา ความถูกตอ้งแม่นย  า และงบประมาณในการจดัท าแบบก่อสร้างโครงการกรณีศึกษา ตาม
ขอบเขตและขั้นตอนการศึกษาท่ีไดว้างไว ้รวมถึงการบนัทึกผลใหเ้ป็นไปในรูปแบบของ
ตารางขอ้มูลเปรียบเทียบ ซ่ึงจะมีทั้งหมด 3 ตารางโดยมีเกณฑว์ดัผลการท างานในแต่ละปัจจยั
การศึกษาตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมด ซ่ึงผลของการศึกษาเปรียบเทียบคร้ังน้ีจะแสดงใหเ้ห็น
รายละเอียดในบทผลการศึกษา ต่อไป 
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บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
       เน้ือหาในบทน้ีเป็นการแสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบจากประเด็นการศึกษา "การ
แกไ้ขแบบร่างขั้นสุดทา้ยเพื่อจดัท า แบบก่อสร้าง  ของ 2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือโปรแกรม 
AutoCAD และโปรแกรม  ArchiCAD โดยไดท้  าการเปรียบเทียบในปัจจยัการศึกษา 3 ปัจจยั คือ 
ระยะเวลา  ความถูกตอ้งแม่นย  า และงบประมาณในการจดัท าแบบก่อสร้างของโครงการกรณีศึกษา  
 

1. ผลการศึกษาเปรียบเทยีบปัจจัยระยะเวลาการแก้ไขแบบร่างข้ันสุดท้ายเพือ่จัดท าแบบก่อสร้าง 
 เป็นผลของจ านวนแผน่ของแบบก่อสร้างท่ีแกไ้ขแลว้เสร็จจากการท างานของ2
โปรแกรม โดยแสดงในตารางท่ี 4 ซ่ึงเป็นผลรายสัปดาห์และภาพรวม 2 เดือน 
 
ตารางท่ี 4  แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาการท างานของจดัท าแบบก่อสร้างจากแบบร่างขั้น 
                  สุดทา้ย 
 

 

โปรแกรม 
จ านวนแผ่นของแบบก่อสร้างทีแ่ล้วเสร็จ (ทั้งหมด 30 แผ่น)  

สัปดาห์
1 

สัปดาห์ 
2 

สัปดาห์
3 

สัปดาห์
4 

สัปดาห์
5 

สัปดาห์
6 

สัปดาห์ 
7 

สัปดาห์ 
8 

รวม 

AutoCAD 
(จ านวนแผน่) 

4 5 5 4 5 4 3 - 30 

ArchiCAD 
(จ านวนแผน่) 

- - 8 6 5 6 5 - 30 
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 จากผล การศึกษาเปรียบเทียบท่ีจดบนัทึกเป็นขอ้มูลแสดงอยูใ่นตารางขา้งตน้นั้น จะเห็น
ไดว้า่ในในช่วง 2 สัปดาห์แรกนั้นโปรแกรม ArchiCAD ไม่มีแบบก่อสร้างท่ีแลว้เสร็จออกมาไดเ้ลย 
ต่างจากโปรแกรม AutoCAD  ท่ีสามารถแกไ้ขแบบร่างขั้นสุดทา้ย และจดัท าเป็นแบบก่อสร้างออก
แลว้เสร็จไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 4- 5 แผน่ ตั้งแต่สัปดาห์แรกของการท างาน แต่เม่ือผา่นสัปดาห์ท่ี 2 เป็น
ตน้มาโปรแกรม  ArchiCAD ก็ผลิตแบบก่อสร้างท่ีแลว้เสร็จออกมาไดเ้ป็นจ านวนมากถึง 8 แผน่ ท า
ใหแ้บบก่อสร้างแลว้เสร็จก่อนเวลาในภาพรวมท่ีตั้งไว ้2 เดือน เช่นเดียวกบัโปรแกรม AutoCAD  
แลว้เสร็จก่อนเวลาล่วงหนา้ 1 สัปดาห์เช่นเดียวกนั ซ่ึงจากผลในตารางสามารถใชเ้กณฑว์ดัผล
ตรวจสอบวา่ผลท่ีไดใ้นปัจจยัการศึกษาเปรียบเทียบน้ี ผา่นเกณฑท่ี์ไดต้ั้งไวห้รือไม่ ดงัน้ี  
 จากขอ้มูลท่ีแสดงในตารางท่ี 4 จะเห็นวา่ โปรแกรม AutoCAD สามารถท าไดผ้า่นตาม
เกณฑท่ี์ก าหนดไวต้ั้งแต่สัปดาห์แรกไปจนถึงสัปดาห์ท่ี 6 และแลว้เสร็จในสัปดาห์ท่ี 7 จึงถือไดว้า่
โปรแกรม AutoCAD สามารถท าไดผ้า่นตามเกณฑ์ซ่ึงตอ้งแลว้เสร็จไม่นอ้ยกวา่ 4 แผน่/สัปดาห์  
แตกต่างต่างกบัโปรแกรม ArchiCAD ท่ีในช่วง 2 สัปดาห์แรก ไม่สามารถ จดัท าแบบก่อสร้างท่ีแลว้
เสร็จออกมาได ้ถือวา่โปรแกรม ArchiCAD ไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับดชันีช้ีวดัรายสัปดาห์ 
 ในแง่การวดัผลภาพรวม  เม่ือดูจากขอ้มูลในตาราง  4 แลว้จะพบวา่ ทั้งสองโปรแกรม
สามารถจดัท าแบบไดแ้ลว้เสร็จ ก่อนระยะเวลาท่ีก าหนดไวถึ้ง 1 สัปดาห์ ซ่ึงก็ถือวา่ทั้งสอง
โปรแกรมผา่นเกณฑว์ดั ผลภาพรวม ในปัจจยัการศึกษา น้ี ถึงแมว้า่โปรแกรม  ArchiCAD  จะเร่ิม
จดัท าแบบ ก่อสร้าง ท่ีแลว้เสร็จออกมาไดช้า้กวา่ ในช่วง 2 สัปดาห์แรก แต่เม่ือ ถึงสัปดาห์ท่ี 3 
โปรแกรม ArchiCAD สามารถผลิต แบบก่อสร้างท่ีแลว้เสร็จ ออกมาจนได ้และยงั มีจ านวนถึง 8 
แผน่/สัปดาห์ถือวา่เป็นจ านวนท่ีเยอะมาก เม่ือน าไปเทียบกบัโปรแกรม AutoCAD ซ่ึงผลิตไดม้าก
ท่ีสุดเพียง 5 แผน่ต่อสัปดาห์เท่านั้น  
 
2. ผลการศึกษาเปรียบเทยีบในปัจจัย ความถูกต้องแม่นย าใน การแก้ไขแบบร่างข้ันสุดท้ายเพือ่จัดท า
แบบก่อสร้าง 
 ผลการศึกษาของเกณฑว์ดัผลรายสัปดาห์จะแสดงเป็นตารางขอ้มูลท่ีแสดงแต่ละสัปดาห์
ทั้งหมด 7 สัปดาห์วา่มีจุดผดิพลาดในแบบก่อสร้างแต่ละโปรแกรมมากนอ้ยเพียงใด ผา่นเกณฑ์
วดัผลหรือไม่ และจุดผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนนั้นมีลกัษณะท่ีเขา้ข่ายแบบตามขอบเขตท่ีก าหนดแบบใด
จาก 3 ลกัษณะท่ีไดก้ าหนดไว ้ไดแ้ก่ แบบตกหล่น แบบไม่ชดัเจน และ แบบคลาดเคล่ือน  ดงัท่ี
แสดงในตารางท่ี 5 – 19 น้ี 
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ตารางท่ี 5  แสดง จ านวนจุดผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในแบบก่อสร้าง ต่อแผน่ จากการแกไ้ขแบบร่างขั้น
 สุดทา้ยเพื่อจดัท าแบบก่อสร้าง สัปดาห์ท่ี 1  
 

โปรแกรม 
จ านวนจุดผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ในแบบก่อสร้างต่อ แผ่น (สัปดาห์ที ่1) 

แผ่นที ่1 (จุด) แผ่นที ่2 (จุด) แผ่นที ่3 (จุด) แผ่นที ่4 (จุด) 

AutoCAD 1 5 2 4 

ArchiCAD - - - - 

 
 โดยลกัษณะของจุดผดิพลาดท่ีพบในแบบก่อสร้างท่ีแลว้เสร็จของทั้งสองโปรแกรมใน
สัปดาห์ท่ี 1 มีผลดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 6 ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 6  แสดงลกัษณะของจุดผดิพลาดท่ีพบในแบบก่อสร้างจาก การแกไ้ขแบบร่างขั้นสุดทา้ย
 เพื่อจดัท าแบบก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในแบบก่อสร้าง สัปดาห์ท่ี 1 
 

โปรแกรม 
ลกัษณะของจุดผดิพลาดทีพ่บในแบบก่อสร้าง (สัปดาห์ที ่1) 

แบบตกหล่น (จุด) แบบไม่ชัดเจน(จุด) แบบคลาดเคลือ่น (จุด) รวม (จุด) 

AutoCAD 7 4 1 12 

ArchiCAD - - - - 

  
 จากผลในตารางท่ี 5 และ 6 ซ่ึงเป็นผลการศึกษาเปรียบเทียบในปัจจยัความถูกตอ้ง
แม่นย  าในการจดัท าแบบก่อสร้างของสัปดาห์ท่ี 1 จะเห็นไดว้า่มีเพียงโปรแกรม  AutoCAD ท่ีเกิดจุด
ผดิพลาดในแบบก่อสร้าง เน่ืองจากในสัปดาห์น้ีโปรแกรม ArchiCAD ยงัจดัท าแบบก่อสร้างไม่แลว้
เสร็จแมแ้ต่แผน่เดียว ซ่ึงในสัปดาห์น้ีมี 2 แผน่ในโปรแกรม AutoCAD ท่ีมีจุดผดิพลาดเกินท่ีเกณฑ์
วดัผลก าหนดไว ้จึงท าใหถื้อวา่ในสัปดาห์ท่ี 1 นั้นโปรแกรม AutoCAD ไม่ผา่นเกณฑว์ดัผลในปัจจยั
ความถูกตอ้งแม่นย  ารายสัปดาห์น้ี  โดยลกัษณะของจุดผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่คือ การตกหล่น
ของแบบ โดยมีผลการศึกษาเปรียบเทียบในสัปดาห์ท่ี 2 ถดัมา ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 7-8 ดงัน้ี  
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ตารางท่ี 7  แสดง จ านวนจุดผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในแบบก่อสร้าง ต่อแผน่ จากการแกไ้ขแบบร่างขั้น
 สุดทา้ยเพื่อจดัท าแบบก่อสร้าง สัปดาห์ท่ี 2 
 

โปรแกรม 
จ านวนจุดผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ในแบบก่อสร้างต่อแผ่น (สัปดาห์ที ่2) 

แผ่นที ่1 (จุด) แผ่นที ่2 (จุด) แผ่นที ่3 (จุด) แผ่นที ่4 (จุด) แผ่นที ่5 (จุด) 

AutoCAD 2 3 0 6 9 

ArchiCAD - - - - - 

  
 โดยลกัษณะของจุดผดิพลาดท่ีพบในแบบก่อสร้างท่ีแลว้เสร็จของทั้งสองโปรแกรมใน
สัปดาห์ท่ี 2 มีผลดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 6 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 8  แสดงลกัษณะของจุดผดิพลาดท่ีพบในแบบก่อสร้างจาก การแกไ้ขแบบร่างขั้นสุดทา้ย
 เพื่อจดัท าแบบก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในแบบก่อสร้าง สัปดาห์ท่ี 1 
 

โปรแกรม 
ลกัษณะของจุดผดิพลาดทีพ่บในแบบก่อสร้าง (สัปดาห์ที ่2) 

แบบตกหล่น (จุด) แบบไม่ชัดเจน (จุด) แบบคลาดเคลือ่น (จุด) รวม (จุด) 

AutoCAD 11 3 6 20 

ArchiCAD - - - - 

  
 จากผลในตารางท่ี 7 และ 8 ซ่ึงเป็นผลการศึกษาเปรียบเทียบในปัจจยัความถูกตอ้ง
แม่นย  าในการจดัท าแบบก่อสร้างของสัปดาห์ท่ี 2 จะเห็นไดว้า่ยงัมีเพียงโปรแกรม AutoCAD ท่ีเกิด
จุดผดิพลาดในแบบก่อสร้าง  เน่ืองจากในสัปดาห์น้ีโปรแกรม ArchiCAD ก็ยงัไม่สามารถจดัท าแบบ
ก่อสร้างไม่แลว้เสร็จ ซ่ึงในสัปดาห์น้ีมี 2 แผน่ในโปรแกรม AutoCAD ท่ีมีจุดผดิพลาดเกินท่ีเกณฑ์
วดัผลก าหนดไว ้จึงท าใหถื้อวา่ในสัปดาห์ท่ี 2 นั้นโปรแกรม AutoCAD ไม่ผา่นเกณฑว์ดัผลในปัจจยั
ความถูกตอ้งแม่นย  ารายสัปดาห์  โดยลกัษณะของจุดผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่คือ การตกหล่น
ของแบบเช่นกนั โดยมีผลการศึกษาเปรียบเทียบในสัปดาห์ท่ี 3 ถดัมา ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 9-10 
ดงัน้ี  
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ตารางท่ี 9  แสดง จ านวนจุดผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในแบบก่อสร้าง ต่อแผน่ จากการแกไ้ขแบบร่างขั้น
 สุดทา้ยเพื่อจดัท าแบบก่อสร้าง สัปดาห์ท่ี 3 
 

โปรแกรม 

จ านวนจุดผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ในแบบก่อสร้างต่อแผ่น (สัปดาห์ที ่3) 

แผ่นที ่
1 

(จุด) 

แผ่นที ่
2 

(จุด) 

แผ่นที ่
3 

(จุด) 

แผ่นที ่
4 

(จุด) 

แผ่นที ่
5 

(จุด) 

แผ่นที ่
6 

(จุด) 

แผ่นที ่
7 

(จุด) 

 

แผ่นที ่
8 

(จุด) 
 

AutoCAD 4 7 2 1 3 - - - 

ArchiCAD 1 2 2 4 2 2 4 2 

  
 โดยลกัษณะของจุดผดิพลาดท่ีพบในแบบก่อสร้างท่ีแลว้เสร็จของทั้งสองโปรแกรมใน
สัปดาห์ท่ี 3 มีผลดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 10 ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 10  แสดงผลลกัษณะของจุดผดิพลาดท่ีพบในแบบก่อสร้างจากการแกไ้ขแบบร่างขั้น  
  สุดทา้ยเพื่อจดัท าแบบก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในแบบก่อสร้าง สัปดาห์ท่ี 3 
 

โปรแกรม 

ลกัษณะของจุดผดิพลาดทีพ่บในแบบก่อสร้าง (สัปดาห์ที ่3) 

แบบตกหล่น  
(จุด) 

แบบไม่ชัดเจน  
(จุด) 

แบบคลาดเคลือ่น 
(จุด) 

รวม 

(จุด) 

AutoCAD 10 3 4 17 

ArchiCAD 6 9 4 19 
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 จากผลในตารางท่ี 9 และ 10 ซ่ึงเป็นผลการศึกษาเปรียบเทียบในปัจจยัความถูกตอ้ง
แม่นย  าในการจดัท าแบบก่อสร้างของสัปดาห์ท่ี 3 จะเห็นไดว้า่ในส่วนของโปรแกรม AutoCAD   
นั้นเกิดจุดผดิพลาดในแบบก่อสร้างมีจ านวนอยูใ่นเกณฑว์ดัผล 3 แผน่  และมีเพียง 2 แผน่ในสัปดาห์
น้ีท่ีเกินเกณฑว์ดัผลท่ีไดต้ั้งไว ้คือ แผน่ท่ี 1 (4 จุด) และแผน่ท่ี 2 (7 จุด) โดยลกัษณะของจุดผดิพลาด
ยงัเป็นเร่ืองแบบตกหล่นอยู ่ ส่วนในสัปดาห์น้ีโปรแกรม ArchiCAD ก็เร่ิมผลิตแบบก่อสร้างแลว้
เสร็จออกมาได ้โดยมีจ านวนมากถึง 8 แผน่แต่ก็เกิดจุดผดิพลาดเกินท่ีเกณฑว์ดัผลก าหนดไว ้2 แผน่
เช่นกนั คือ แผน่ท่ี 4 และ 7 (รวม 8 จุด)โดยลกัษณะของจุดผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่คือ การไม่
ชดัเจนของแบบ ท าใหถื้อวา่ในสัปดาห์ท่ี 3 นั้นโปรแกรม AutoCAD และ ArchiCAD ไม่ผา่นเกณฑ์
วดัผลในปัจจยัความถูกตอ้งแม่นย  ารายสัปดาห์น้ีได ้โดยมีผลการศึกษาเปรียบเทียบในสัปดาห์ท่ี 4 
ถดัมา ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 11-12 ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 11  แสดง จ านวนจุดผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในแบบก่อสร้าง ต่อแผน่ จากการแกไ้ขแบบร่างขั้น
 สุดทา้ยเพื่อจดัท าแบบก่อสร้าง สัปดาห์ท่ี 4 
 

โปรแกรม 

จ านวนจุดผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ในแบบก่อสร้างต่อแผ่น (สัปดาห์ที ่4) 

แผ่นที ่1 
(จุด) 

แผ่นที ่2 
(จุด) 

แผ่นที ่3 
(จุด) 

แผ่นที ่4 
(จุด) 

แผ่นที ่5 
(จุด) 

แผ่นที ่6 
(จุด) 

AutoCAD 0 4 1 8 - - 

ArchiCAD 3 3 4 5 2 1 

 
 โดยลกัษณะของจุดผดิพลาดท่ีพบในแบบก่อสร้างท่ีแลว้เสร็จของทั้งสองโปรแกรมใน
สัปดาห์ท่ี 4 มีผลดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 12 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 12  แสดงลกัษณะของจุดผดิพลาดท่ีพบในแบบก่อสร้างจากการแกไ้ขแบบร่างขั้น   
  สุดทา้ยเพื่อจดัท าแบบก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในแบบก่อสร้าง สัปดาห์ท่ี 4 
 

โปรแกรม 

ลกัษณะของจุดผดิพลาดทีพ่บในแบบก่อสร้าง (สัปดาห์ที ่4) 

แบบตกหล่น  
(จุด) 

แบบไม่ชัดเจน  
(จุด) 

แบบคลาดเคลือ่น 
(จุด) 

รวม 

(จุด) 

AutoCAD 4 2 7 13 

ArchiCAD 4 11 3 18 

 
 จากผลในตารางท่ี 11 และ 12 ซ่ึงเป็นผลการศึกษาเปรียบเทียบในปัจจยัความถูกตอ้ง
แม่นย  าในการจดัท าแบบก่อสร้างของสัปดาห์ท่ี 4 จะเห็นไดว้า่ในส่วนของโปรแกรม AutoCAD  
นั้นเร่ิมเกิดจุดผดิพลาดในแบบก่อสร้างเท่ากบัสัปดาห์ท่ีผา่นมาคือ  2 แผน่ และมี 1 แผน่(แผน่ท่ี 4 ) 
ท่ีเกิดจุดผดิพลาดจ านวนมาก คือ 8 จุด แต่ลกัษณะของจุดผดิพลาดส่วนใหญ่เปล่ียนจากเร่ืองแบบตก
หล่น เป็นการคลาดเคล่ือนของแบบแทน  
 ส่วนทางดา้นโปรแกรม ArchiCAD ในสัปดาห์น้ี ก็ยงัคงเกิดจุดผดิพลาดเกินท่ีเกณฑ์
วดัผลก าหนดไว ้2 แผน่เช่นกนั คือในแผน่ท่ี 3 และ 4  โดยลกัษณะของจุดผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนส่วน
ใหญ่คือ ความไม่ชดัเจนของแบบ(11 จุด) ท าใหถื้อวา่ในสัปดาห์ท่ี 4 นั้นโปรแกรม AutoCAD และ 
ArchiCAD ไม่ผา่นเกณฑว์ดัผลในปัจจยัความถูกตอ้งแม่นย  ารายสัปดาห์น้ีได ้โดยมีผลการศึกษา
เปรียบเทียบในสัปดาห์ท่ี 5 ถดัมา ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 13-14 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 13 แสดงผลจ านวนจุดผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในแบบก่อสร้าง ต่อแผน่ จากการแกไ้ขแบบร่างขั้น
 สุดทา้ยเพื่อจดัท าแบบก่อสร้าง สัปดาห์ท่ี 5 
 

โปรแกรม 
จ านวนจุดผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ในแบบก่อสร้างต่อ แผ่น (สัปดาห์ที ่5) 

แผ่นที ่1 (จุด) แผ่นที ่2 (จุด) แผ่นที ่3 (จุด) แผ่นที ่4 (จุด) แผ่นที ่5(จุด) 

AutoCAD 3 1 1 2 3 

ArchiCAD 1 0 0 2 0 

 
 โดยลกัษณะของจุดผดิพลาดท่ีพบในแบบก่อสร้างท่ีแลว้เสร็จของทั้งสองโปรแกรมใน
สัปดาห์ท่ี 5 มีผลดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 14 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 14 แสดงลกัษณะของจุดผดิพลาดท่ีพบในแบบก่อสร้างจาก การแกไ้ขแบบร่างขั้นสุดทา้ย
 เพื่อจดัท าแบบก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในแบบก่อสร้าง สัปดาห์ท่ี 5 
 

โปรแกรม 
ลกัษณะของจุดผดิพลาดทีพ่บในแบบก่อสร้าง (สัปดาห์ที ่5) 

แบบตกหล่น (จุด) แบบไม่ชัดเจน (จุด) แบบคลาดเคลือ่น (จุด) รวม (จุด) 

AutoCAD 3 1 6 10 

ArchiCAD 1 2 0 3 

  
 จากผลในตารางท่ี 13และ 14 ซ่ึงเป็นผลการศึกษาเปรียบเทียบในปัจจยัความถูกตอ้ง
แม่นย  าในการจดัท าแบบก่อสร้างของสัปดาห์ท่ี 5 จะเห็นไดว้า่ทั้งในส่วนของโปรแกรม AutoCAD 
และ ArchiCAD นั้นเกิดจุดผดิพลาดในแบบก่อสร้างต่อแผน่ไม่เกินเกณฑท่ี์ก าหนด โดยลกัษณะการ
เกิดจุดผดิพลาดก็ยงัมีผลเป็นในทิศทางเดียวกนักบัสัปดาห์ท่ีผา่นมา ท าใหถื้อวา่ในสัปดาห์ท่ี 5นั้น
โปรแกรม AutoCAD และ ArchiCAD ผา่นเกณฑว์ดัผลในปัจจยัความถูกตอ้งแม่นย  ารายสัปดาห์น้ี
ไดท้ั้งคู่ โดยมีผลการศึกษาเปรียบเทียบในสัปดาห์ท่ี 6 ถดัมา ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 15-16 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 15  แสดงผลจ านวนจุดผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในแบบก่อสร้างต่อแผน่ จากการแกไ้ขแบบร่าง 
  ขั้นสุดทา้ยเพื่อจดัท าแบบก่อสร้าง สัปดาห์ท่ี 6 
 

โปรแกรม 

จ านวนจุดผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ในแบบก่อสร้างต่อแผ่น (สัปดาห์ที ่6) 

แผ่นที ่1 
(จุด) 

แผ่นที ่2 
(จุด) 

แผ่นที ่3 
(จุด) 

แผ่นที ่4 
(จุด) 

แผ่นที ่5 
(จุด) 

แผ่นที ่6 
(จุด) 

AutoCAD 2 4 4 7 - - 

ArchiCAD 0 1 0 3 2 1 

  
 โดยลกัษณะของจุดผดิพลาดท่ีพบในแบบก่อสร้างท่ีแลว้เสร็จของทั้งสองโปรแกรมใน
สัปดาห์ท่ี 6 มีผลดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 16 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 16  แสดงลกัษณะของจุดผดิพลาดท่ีพบในแบบก่อสร้างจากการแกไ้ขแบบร่าง 
  ขั้นสุดทา้ยเพื่อจดัท าแบบก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในแบบก่อสร้าง สัปดาห์ท่ี 6 
 

โปรแกรม 

ลกัษณะของจุดผดิพลาดทีพ่บในแบบก่อสร้าง (สัปดาห์ที ่6) 

แบบตกหล่น  
(จุด) 

แบบไม่ชัดเจน  
(จุด) 

แบบคลาดเคลือ่น 
(จุด) 

รวม 

(จุด) 

AutoCAD 5 2 11 17 

ArchiCAD 1 4 2 7 

 
 จากผลในตารางท่ี 15 และ 16 ซ่ึงเป็นผลการศึกษาเปรียบเทียบในปัจจยัความถูกตอ้ง
แม่นย  าในการจดัท าแบบก่อสร้างของสัปดาห์ท่ี 6 จะเห็นไดว้า่ในส่วนของโปรแกรม AutoCAD  
นั้นกลบัมาเกิดจุดผดิพลาดในแบบก่อสร้างมากอีกคร้ัง โดยมีแบบ 3 แผน่ท่ีเกิดจุดผดิพลาดเกินกวา่
เกณฑท่ี์ก าหนด คือ แผน่ท่ี 2 (4 จุด) แผน่ท่ี 3 (4 จุด) และแผน่ท่ี 4 (7 จุด) โดยลกัษณะการเกิดจุด
ผดิพลาดเป็น ความคลาดเคล่ือนของแบบแต่ละแผน่ (11 จุด)  
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 ท าให้ ถือวา่ในสัปดาห์ท่ี 6 นั้นโปรแกรม AutoCAD ไม่ผา่นเกณฑว์ดัผลในปัจจยัความ
ถูกตอ้งแม่นย  ารายสัปดาห์น้ี  ส่วนทางดา้นของโปรแกรม ArchiCAD นั้นเกิดจุดผดิพลาดในแบบ
ก่อสร้างเพียง 1 -3 จุดต่อสัปดาห์ แบบทุกแผน่ท่ีออกมามีจุดผดิพลาดอยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด และ
ลกัษณะการเกิดจุดผดิพลาดก็ยงัมีผลเป็นในทิศทางเดียวกนักบั 2 สัปดาห์ท่ีผา่นมา คือ แบบไม่
ชดัเจน (4 จุด) จึงถือวา่ในสัปดาห์ท่ี 6 นั้นโปรแกรม ArchiCAD ผา่นเกณฑว์ดัผลในปัจจยัความ
ถูกตอ้งแม่นย  ารายสัปดาห์น้ีไปไดโ้ดยมีผลการศึกษาเปรียบเทียบในสัปดาห์ท่ี 7 สัปดาห์ซ่ึงเป็น
สุดทา้ยท่ีมีแบบแลว้เสร็จออกมา แสดงในตารางท่ี 17-18 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 17  แสดงจ านวนจุดผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในแบบก่อสร้างต่อแผน่ จากการแกไ้ขแบบร่าง 
  ขั้นสุดทา้ยเพื่อจดัท าแบบก่อสร้าง สัปดาห์ท่ี 7 
 

โปรแกรม 
จ านวนจุดผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ในแบบก่อสร้างต่อแผ่น (สัปดาห์ที ่7) 

แผ่นที ่1 แผ่นที ่2 แผ่นที ่3 แผ่นที ่4 แผ่นที ่5 

AutoCAD 8 4 11 - - 
ArchiCAD 0 0 3 1 0 

  
 โดยลกัษณะของจุดผดิพลาดท่ีพบในแบบก่อสร้างท่ีแลว้เสร็จของทั้งสองโปรแกรมใน
สัปดาห์ท่ี 7 มีผลดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 18 ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 18 แสดงผลลกัษณะของจุดผดิพลาดท่ีพบในแบบก่อสร้างจาก การแกไ้ขแบบร่างขั้น
 สุดทา้ยเพื่อจดัท าแบบก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในแบบก่อสร้าง สัปดาห์ท่ี 7 
 

โปรแกรม 
ลกัษณะของจุดผดิพลาดทีพ่บในแบบก่อสร้าง (สัปดาห์ที ่6) 

แบบตกหล่น (จุด) แบบไม่ชัดเจน (จุด) แบบคลาดเคลือ่น (จุด) รวม (จุด) 

AutoCAD 6 3 14 23 

ArchiCAD 0 3 1 4 
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 จากผลในตารางท่ี 17 และ 18 ซ่ึงเป็นผลการศึกษาเปรียบเทียบในปัจจยัความถูกตอ้ง
แม่นย  าในการจดัท าแบบก่อสร้างของสัปดาห์ท่ี 7 จะเห็นไดว้า่ในส่วนของโปรแกรม AutoCAD  
นั้นยงัคงเกิดจุดผดิพลาดในแบบก่อสร้างมากมายอยา่งต่อเน่ือง 8 จุด 4 จุด และ 11 จุด โดยลกัษณะ
การเกิดจุดผดิพลาดเป็น ความคลาดเคล่ือนของแบบแต่ละแผน่เป็นส าคญั แบบท่ีแลว้เสร็จทั้ง 3 แผน่
ไม่มีแผน่ไหนผา่นเกณฑว์ดัผลท่ีตั้งไวไ้ด ้ท าใหถื้อวา่ในสัปดาห์ท่ี 7 น้ีโปรแกรม AutoCAD ไม่ผา่น
เกณฑว์ดัผลในปัจจยัความถูกตอ้งแม่นย  ารายสัปดาห์  ส่วนทางดา้นของโปรแกรม  ArchiCAD นั้น
เกิดจุดผดิพลาดในแบบก่อสร้างเพียง 1 – 3 จุด เช่นเดิม และลกัษณะการเกิดจุดผดิพลาดก็ยงัมีผล
เป็นในทิศทางเดียวกนักบั 3 สัปดาห์ท่ีผา่นมา  คือแบบไม่ชดัเจน (3 จุด) ท าให้ ถือวา่ในสัปดาห์ท่ี 7 
นั้นโปรแกรม ArchiCAD ผา่นเกณฑว์ดัผลในปัจจยัความถูกตอ้งแม่นย  ารายสัปดาห์น้ีไปได ้โดยมี
ผลการศึกษาเปรียบเทียบในภาพรวมทุกสัปดาห์ ดงัแสดงในตารางท่ี 19-20 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 19  แสดงผลจ านวนแบบก่อสร้างท่ีมีจุดผดิพลาดต่อแผน่เกินเกณฑว์ดัผลท่ีก าหนดไว ้
  ภาพรวมทุกสัปดาห์  
  

โปรแกรม 

จ านวนแบบก่อสร้างทีม่ีจุดผดิพลาดเกนิเกณฑ์ทีก่ าหนดแต่ละสัปดาห์ 

สัปดา
ห์ที ่1 

สัปดา
ห์ที ่2 

สัปดา
ห์ที ่3 

สัปดา
ห์ที ่4 

สัปดา
ห์ที ่5 

สัปดา
ห์ที ่6 

สัปดา
ห์ที ่7 

รวม 

AutoCAD 

2 แผน่ 2 แผน่ 2 แผน่ 2 แผน่ 0 แผน่ 3 แผน่ 3 แผน่ 14แผน่ 

ไม่ผา่น
เกณฑ์
ราย

สปัดาห์ 

ไม่ผา่น
เกณฑ์
ราย

สปัดาห์ 

ไม่ผา่น
เกณฑ์
ราย

สปัดาห์ 

ไม่ผา่น
เกณฑ์
ราย

สปัดาห์ 

ผ่าน
เกณฑ์
ราย

สัปดาห์ 

ไม่ผา่น
เกณฑ์
ราย

สปัดาห์ 

ไม่ผา่น
เกณฑ์
ราย

สปัดาห์ 

ไม่ผา่น
เกณฑ์
ราย

สปัดาห์ 

ArchiCAD 

- - 2 แผน่ 2 แผน่ 0 แผน่ 0 แผน่ 0 แผน่ 4 แผน่ 

ไม่ผา่น
เกณฑ์
ราย

สปัดาห์ 

ไม่ผา่น
เกณฑ์
ราย

สปัดาห์ 

ไม่ผา่น
เกณฑ์
ราย

สปัดาห์ 

ไม่ผา่น
เกณฑ์
ราย

สปัดาห์ 

ผ่าน
เกณฑ์
ราย

สัปดาห์ 

ผ่าน
เกณฑ์
ราย

สัปดาห์ 

ผ่าน
เกณฑ์
ราย

สัปดาห์ 

ไม่ผา่น
เกณฑ์
ราย

สปัดาห์ 
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 โดยจ านวนของจุดผดิพลาดท่ีพบในแบบก่อสร้างท่ีแลว้เสร็จของทั้งสองโปรแกรมใน
ภาพรวมทุกสัปดาห์ มีผลดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 20 ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 20  แสดงผลจ านวนของจุดผดิพลาดท่ีในแบบก่อสร้างท่ีแลว้เสร็จภาพรวมทุกสัปดาห์   
 

โปรแกรม 

จ านวนแบบก่อสร้างทีม่ีจุดผดิพลาดเกนิเกณฑ์ทีก่ าหนดทุกสัปดาห์ 

สัปดาห์
ที ่1 

สัปดาห์
ที ่2 

สัปดาห์
ที ่3 

สัปดาห์
ที ่4 

สัปดาห์
ที ่5 

สัปดาห์
ที ่6 

สัปดาห์
ที ่7 

รวม 

AutoCAD  12 จุด 20 จุด  17 จุด 13 จุด 10 จุด  17 จุด 23 จุด 112 จุด 

ArchiCAD - -  19 จุด 18 จุด 3 จุด 7 จุด 4 จุด 51 จุด 

  

 จากผลในตารางท่ี 19 และ 20 ซ่ึงเป็นผลการศึกษาเปรียบเทียบในปัจจยัความถูกตอ้ง
แม่นย  าในการจดัท าแบบก่อสร้างภาพรวมของทุกสัปดาห์จะเห็นไดว้า่จากการท่ีไดก้ าหนดไวว้า่ เม่ือ
ครบ 2 เดือนจะน าแบบก่อสร้างท่ีท าการแกไ้ขทั้งหมดมาตรวจสอบหาจุดบกพร่องทั้งหมดของทั้ง  2 
โปรแกรม โดยจากความเห็นของสถาปนิกผูเ้ช่ียวชาญ ( ดูภาคผนวก ค.) ซ่ึง ก าหนดให้วา่แบบท่ีท า
แลว้เสร็จทั้งหมดจะตอ้งมีขอ้บกพร่อง รวมกนัทั้งหมดไม่เกิน 60 จุด หรือ 2 ใน 3 ของแบบ (คิดเป็น
66 %) ท่ีสามารถผดิพลาดไดท้ั้งหมดรวมกนั จากขอ้มูลผลการเปรียบเทียบท่ีไดแ้สดงในตารางท่ี 19 
- 20 นั้นท าใหท้ราบวา่จุดผดิพลาดโดยรวมของแบบก่อสร้างทุกแผน่รวมกนัของโปรแกรม  
AutoCAD นั้นเท่ากบั 112 จุด เกินจากเกณฑท่ี์ก าหนดเอาไวม้ากต่างกบัโปรแกรม ArchiCAD  ท่ีมี
จุดผดิพลาดทั้งหมดรวมกนัเท่ากบั 51 จุด ซ่ึงยงัอยูภ่ายในเกณฑท่ี์ก าหนดเอาไว ้จึงถือโปรแกรม 
ArchiCAD สามารถท าแบบก่อสร้างใหอ้อกมามีจุดผดิพลาดอยูใ่นเกณฑว์ดัผลภาพรวมท่ีวางไว ้ต่าง
จากโปรแกรม AutoCAD ท่ีไม่ผา่นเกณฑว์ดัผลภาพรวมในปัจจยัการศึกษาน้ี   
  

3.  ผลการศึกษาเปรียบเทยีบในปัจจัย งบประมาณการแก้ไขแบบร่างข้ันสุดท้ายเพือ่ จัดท า แบบ
ก่อสร้าง 
 ในการเปรียบเทียบงบประมาณในการท างานของทั้ง 2 โปรแกรม ส่ิงท่ีน ามาเป็นตวัช้ีวดั
เพื่อเช่ือมโยงไปหาผลการศึกษาในแง่งบประมาณ ก็คือ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท างานในแต่ละวนั 
ของบุคลากรแต่ละคนซ่ึงจะท าใหไ้ดค้่าใชจ่้ายต่อคน  
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 โดยมีรายละเอียดของเกณฑก์ารวดัผลในปัจจยัการศึกษาน้ีแสดงอยูใ่นบทระเบียบ
วธีิด าเนินการวจิยั ผลการศึกษาเปรียบเทียบในภาพรวม 2 เดือน ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 21 น้ี 
 
ตารางท่ี 21  แสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาการท างานต่อวนัเพื่อหาค่าใชจ่้ายรายเดือนรวม
 ทุกสัปดาห์  

  
 จากผลการเปรียบเทียบในตารางขา้งตน้ สามารถอธิบายโดยมีเกณฑ์ วดัผลในภาพรวม  
ดงัน้ี 

 เกณฑว์ดัผลภาพรวม จากการศึกษาเปรียบเทียบคร้ังน้ีเม่ือคิดค่าใชจ่้ายเป็นรายเดือน/คน 
แลว้ พบวา่  
 โปรแกรม AutoCAD  มีค่าใชจ่้ายต่อคนต่อเดือน ในระยะเวลา 2 เดือน =  1,564.64 บาท 

  (154 x 10.16 = 1,564.64 บาท ) 
 โปรแกรม ArchiCAD มีค่าใชจ่้ายต่อคนต่อเดือนในระยะเวลา 2 เดือน = 1,463.04 บาท   
  ( 144 x 10.16 = 1,463.04 บาท ) 
 โดยเกณฑท่ี์ตั้งไว ้คือ ค่าใชจ่้ายต่อคนส าหรับ 1 โปรแกรมตอ้งไม่เกิน 2,125บาทจึงถือวา่
ทั้ง 2 โปรแกรม คือ โปรแกรม AutoCAD  และ ArchiCAD ผา่นเกณฑว์ดัผลในปัจจยังบประมาณ
การแกไ้ขแบบร่างขั้นสุดทา้ยเพื่อจดัท าแบบก่อสร้าง  และหากดูผลการศึกษาเปรียบเทียบเป็นราย
สัปดาห์แลว้จะเห็นไดว้า่ระยะเวลาในช่วง 3 สัปดาห์แรก โปรแกรม ArchiCAD จะใชเ้วลาการ
ท างานต่อวนัท่ีเยอะกวา่เฉล่ียวนัละ 1-2 ชม. แต่ทั้งสองโปรแกรมก็สามารถผา่นเกณฑไ์ปได้
เหมือนกนั  
 
 
 
 

โปรแกรม 

ระยะเวลาการท างานในแต่ละสัปดาห์ (ช่ัวโมง) 

สัปดาห์
1 

สัปดาห์ 

2 
สัปดาห์

3 
สัปดาห์

4 
สัปดาห์

5 
สัปดาห์ 

6 
สัปดาห์ 

7 
รวม 

AutoCAD 22 20 19 24 23 22 24 154 

ArchiCAD 27 24 24 18 16 16 19 144 
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สรุป  
 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบการแกไ้ขแบบร่างขั้นสุดทา้ยเพื่อจดัท าแบบก่อสร้างของ
โปรแกรม AutoCAD และ โปรแกรม ArchiCAD ใน 3 ปัจจยัการศึกษาน้ี จะน าไปสู่การ สรุป และ
วเิคราะห์ถึงสาเหตุ ท่ีส่งผลกบัทิศทางของผลการศึกษาคร้ังน้ี รวมถึงการน าผลการศึกษาท่ีไดม้าเป็น
ตวัช้ีวดัศกัยภาพการท างานเพื่อเป็นขอ้เสนอแนะ ในการร่วมแกปั้ญหาท่ีไดว้างกรอบของขอบเขต
การศึกษาไวต้ั้งแต่ตน้ ซ่ึงจะมีรายละเอียดอยูใ่น บทสรุปผลการศึกษาพร้อมบทวเิคราะห์และ
ขอ้เสนอแนะต่อไป 
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บทที ่5  
 

สรุปผลการศึกษา 
 

เน้ือหาในบทน้ีกล่าวถึง 
 1.การสรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบ ศกัยภาพการท างานของโปรแกรม AutoCAD จาก
เทคโนโลย ีCAD และโปรแกรม  ArchiCAD จากเทคโนโลยี  BIM ในการแกไ้ขแบบร่างขั้นสุดทา้ย
เพื่อจดัท าแบบก่อสร้าง 
 2. การวเิคราะห์ผลการศึกษาเปรียบเทียบ  
 3. การเสนอแนะแนวทางพร้อมกบัความคิดเห็นในการเลือกใชง้านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จาก 2 เทคโนโลยรีะหวา่ง  CAD และ BIM ใหเ้หมาะสมกบัในการจดัท าแบบเพื่อ
โครงการก่อสร้างต่อไป  
  

1. สรุปผลการศึกษาเปรียบเทยีบ 

 ผลการศึกษาเปรียบเทียบการท างานในประเด็นการแกไ้ขแบบร่างขั้นสุดทา้ยเพื่อจดัท า
แบบก่อสร้างของ โปรแกรม คือ AutoCAD จากเทคโนโลย ีCAD และโปรแกรม ArchiCAD จาก
เทคโนโลย ีBIM ซ่ึงมีปัจจยัการศึกษา 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
 ปัจจยัการศึกษาในแง่ระยะเวลา 
 ปัจจยัการศึกษาในแง่ความถูกตอ้งแม่นย  า  
 ปัจจยัการศึกษาในแง่งบประมาณ  
 โดยมีเกณฑว์ดัผลเป็นรายสัปดาห์และภาพรวม ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทระเบียบวธีิศึกษา 
สามารถสรุปผลทั้งหมดจากบทผลการศึกษาไดเ้ป็นขอ้มูลตาราง ดงัแสดงในตารางท่ี 21 ดงัน้ี



70 

 

 

ตารางท่ี 22 แสดงการสรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบการแกไ้ขแบบร่างขั้นสุดทา้ยเพื่อจดัท าแบบ
 ก่อสร้างใน 3 ปัจจยัการศึกษา ( Time, Quality, Cost)    

ตารางวดัผลเปรียบเทยีบ 

ในแต่ละปัจจัยการศึกษา 

AutoCAD ArchiCAD 

ดชันีช้ีวดัราย
สัปดาห์ 

ดชันีช้ีวดั
ภาพรวม 

ดชันีช้ีวดัราย
สัปดาห์ 

ดชันีช้ีวดั
ภาพรวม 

ระยะเวลาการจดัท าแบบ

ก่อสร้าง  (Time) 

ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ์ 

-มีจ านวนแบบ
แลว้เสร็จไม่

นอ้ยกวา่ 4 แผน่
ทุกสปัดาห์  

- จดัท าแบบแลว้
เสร็จ 30 แผน่

ตั้งแต่สปัดาห์ท่ี 7 
ก่อนเกณฑท่ี์

ก าหนด 1 สปัดาห์  

- สปัดาห์ท่ี 1-2 
ไม่สามารถ

จดัท าแบบแลว้
เสร็จออกมาได ้

- จดัท าแบบแลว้
เสร็จ 30 แผน่

ตั้งแต่สปัดาห์ท่ี 7 
ก่อนเกณฑท่ี์

ก าหนด 1 สปัดาห์ 

ความถูกต้องแม่นย าของการ
จดัท าแบบก่อสร้าง 

(Quality) 

ไม่ผา่นเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ์ 

-มีจ านวนจุด
ผิดพลาดใน
แบบเกิน 3 จุด
ทุกสปัดาห์

ยกเวน้สปัดาห์ท่ี 
5 สปัดาห์เดียว 

-มีจ านวนจุด
ผิดพลาดในแบบ
ทั้งหมด 112จุด 
เกินเกณฑท่ี์

ก าหนด(60จุด)มา 
52 จุด  

(คิดเป็น 86%) 

-มีจ านวนจุด
ผิดพลาดใน

แบบเกิน 3 จุด 2 
สปัดาห์ ไม่เกิน 
3 สปัดาห์ คือ
สปัดาห์ท่ี 5,6

และ7 

-มีจ านวนจุด
ผิดพลาดในแบบ
ทั้งหมด 51จุด 
นอ้ยกวา่เกณฑท่ี์
ก าหนด(60จุด)มา  

9 จุด 

(คิดเป็น 15%) 

งบประมาณในการจดัท าแบบ

ก่อสร้าง  (Cost) 

- ผ่านเกณฑ์ - ผ่านเกณฑ์ 

-ไม่มีการวดัผล
ในรายสปัดาห์ 

- ชม.ท างาน
ทั้งหมด 154 ชม.
คูณค่าใชจ่้าย/
ชัว่โมงแลว้ได ้
1,564.64 บาท 
นอ้ยกวา่เกณฑท่ี์
ก าหนด(2,125 

บาท) 530.36บาท  
(คิดเป็น 25%) 

-ไม่มีการวดัผล
ในรายสปัดาห์ 

- ชม.ท างาน
ทั้งหมด 144 ชม.
คูณค่าใชจ่้าย//
ชัว่โมงแลว้ได ้

1,463.04 บาท นอ้ย
กวา่เกณฑท่ี์
ก าหนด(2,125 

บาท) 661.96บาท 

(คิดเป็น 31%) 
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 จากขอ้มูลใน ตารางท่ี 21 น้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ทุกปัจจยัการศึกษาเปรียบเทียบนั้นมีขอ้สรุป
จากการแกไ้ขแบบร่างขั้นสุดทา้ยเพื่อจดัท าแบบก่อสร้าง ดงัน้ี 
  การวดัผลรายสัปดาห์  ในส่วนน้ีโปรแกรม AutoCAD  เป็นโปรแกรมเดียวท่ี
สามารถจดัท าแบบไดผ้า่นเกณฑว์ดัผลรายสัปดาห์ในแง่การจดัท าแบบก่อสร้างเพียงปัจจยัเดียว  
แตกต่างกบัการวดัผลรายสัปดาห์ของโปรแกรม ArchiCAD  ท่ีไม่สามารถผา่นเกณฑว์ดัผลราย
สัปดาห์ในทุกปัจจยัการศึกษาไดเ้ลย 
  การวดัผลภาพรวม  ในส่วนน้ีโปรแกรม   ArchiCAD เป็นโปรแกรมเดียวท่ี
สามารถจดัท าแบบไดผ้า่นเกณฑว์ดัผลภาพรวมทุกปัจจยัการศึกษา แตกต่างกบัโปรแกรม  
AutoCAD ท่ีจดัท าแบบไดผ้า่นเกณฑว์ดัผลภาพรวมไดเ้พียง 2 ใน 3 ปัจจยัการศึกษาเท่านั้น คือ 
ปัจจยัระยะเวลาการจดัท าแบบก่อสร้าง และปัจจยังบประมาณการจดัท าแบบ ส่วนปัจจยัความ
ถูกตอ้งแม่นย  าในการจดัท าแบบนั้นโปรแกรม AutoCAD ไม่สามารถมีผลการศึกษาท่ีผา่นเกณฑ์
วดัผลภาพรวมไดเ้หมือนกบัโปรแกรม ArchiCAD 

  สรุปไดว้า่ผลการศึกษาเปรียบเทียบในประเด็นการแกไ้ขแบบร่างขั้นสุดทา้ย
เพื่อจดัท าแบบก่อสร้างของโปรแกรม  ArchiCAD  จากเทคโนโลย ีBIM  ผา่นเกณฑว์ดัผลภาพรวม
ในปัจจยัการศึกษาไดทุ้กปัจจยัจึงแสดงใหเ้ห็นวา่โปรแกรม ArchiCAD  มีศกัยภาพในการแกไ้ข
แบบร่างเพื่อจดัท าแบบก่อสร้างในบริบทของการท างานภายใตอ้งคก์รท่ีรับผดิชอบการจดัท าแบบ
ก่อสร้างโครงการกรณีศึกษาน้ี ไดดี้กวา่โปรแกรม AutoCAD จากเทคโนโลย ีCAD 

 

2. วเิคราะห์ผลการศึกษาเปรียบเทยีบ 
 โดยจะท าการวเิคราะห์ถึงสาเหตุท่ีส่งผลต่อผลการศึกษาการแกไ้ขแบบร่างขั้นสุดทา้ย
เพื่อจดัท าแบบก่อสร้างดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้ง 2 โปรแกรมในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
  

 2.1 บทวเิคราะห์ ผลการศึกษาเปรียบเทยีบในปัจจัยระยะเวลาการแก้ไขแบบร่างขั้น
สุดท้ายเพือ่จัดท าแบบก่อสร้าง 
 จากผลการศึกษา จะเห็นไดว้า่โปรแกรม ArchiCAD ไม่ผา่นเกณฑว์ดัผลรายสัปดาห์ใน
ปัจจยัการศึกษาน้ี  เน่ืองจากตอ้งเสียเวลาไปกบัแกไ้ขและไล่เรียงฐานขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งใหม่ 
ทั้งโครงการเน่ืองจากวธีิการด าเนินงานท่ีตอ้งจดัท าแบบก่อสร้างท่ีมีรายละเอียดของการระบุวสัดุท่ี
ตอ้งชดัเจน และน าเอาขอ้มูลเหล่าน้ีใส่เขา้ไปในระบบ เพื่อท่ีขอ้มูลทั้งหมดน้ีจะไดถู้กใชเ้ป็น
องคป์ระกอบในการจดัท าแบบก่อสร้างตามลกัษณะการท างานของโปรแกรม ArchiCAD ต่อไป   
(ดูรายละเอียดในบททฤษฎีและเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง)  
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 ซ่ึง เป็นพื้นฐานของการท างานของโปรแกรมจากเทคโนโลยี  BIM จึงท าใหค่้อนขา้ง
เสียเวลาในช่วงแรกสัปดาห์ท่ี 1 และ 2 ท่ีไม่สามารถแกไ้ขแบบร่างขั้นสุดทา้ยเพื่อจดัท าแบบก่อสร้าง
ใหแ้ลว้เสร็จออกมาตามเกณฑท่ี์วางไว ้แต่เม่ือการจดัวางระบบ และน าขอ้มูลโครงการทั้งหมดใส่
โปรแกรมเสร็จเรียบร้อย ในสัปดาห์ถดัมาจึงท าใหมี้แบบท่ีแลว้เสร็จออกมาเป็นจ านวนมาก ผา่น
เกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไวต้ลอดจนส่งผลใหด้ชันีช้ีวดัภาพรวมผา่นเกณฑก่์อนเวลาถึง 1 สัปดาห์ 

  เช่นเดียวกนักบัโปรแกรม AutoCAD ท่ีสามารถแกไ้ขแบบร่างขั้นสุดทา้ยเพื่อจดัท าแบบ
ก่อสร้างไดแ้ลว้เสร็จออกมาไดต้ามเกณฑว์ดัผลภาพรวม อีกทั้งยงัผา่นเกณฑว์ดัผลรายสัปดาห์
ก าหนดไวไ้ด ้ตั้งแต่ในสัปดาห์แรกท่ี จดัท าแบบก่อสร้างออกมาไดเ้กิน 4 แผน่ทุกสัปดาห์มีเพียง
สัปดาห์ท่ี 7 ท่ีไดจ้  านวนแผน่เพียง 3 แผน่ เน่ืองจากเหลือแบบร่างขั้นสุดทา้ยใหแ้กไ้ขเพื่อจดัท าแบบ
ก่อสร้างเพียง 3 แผน่เท่านั้น ซ่ึงดว้ยวธีิการท างานท่ีสามารถแยกส่วนการจดัท าของแบบก่อสร้างแต่
ละแผน่ของโปรแกรม AutoCAD  ไดท้  าใหเ้ม่ือรับขอ้มูลต่างๆรวมถึงแบบร่างขั้นสุดทา้ย ก็สามารถ
น าไปพฒันาแกไ้ขต่อจนเป็นแบบก่อสร้างไดเ้ลยดงัท่ีแสดงในแผนภูมิเส้นท่ี 1  
   

 

 

 
แผนภูมิเส้นท่ี 1  ผลการศึกษาเปรียบเทียบในปัจจยัระยะเวลาการแกไ้ขแบบร่างขั้นสุดทา้ย เพื่อจดั 
         ท าแบบก่อสร้าง 

4แผ่น 

5แผ่น 5แผ่น

4แผ่น 4แผ่น

0% 0%

8แผ่น

6แผ่น)

5แผ่น

6แผ่น

5แผ่น

0%
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 สัปดาห์ท่ี 5 สัปดาห์ท่ี 6 สัปดาห์ท่ี 7 สัปดาห์ท่ี 8

(จ
 าน

วน
แผ่

น)

แผนภูมิเส้นแสดงจ านวนแผ่นของแบบก่อสร้างท่ีแล้วเสร็จ 

(ทัง้หมด 30 แผ่น)
AutoCAD

ArchiCAD

=  จ านวน (แผ่น) ทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานรายสัปดาห์ คดิเป็น 4 แผ่น หรือคดิเป็น 12.5% 
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 2.2 บทวเิคราะห์ผลการศึกษาเปรียบเทยีบในปัจจัยความถูกต้องแม่นย าในการแก้ไขแบบ
ร่างข้ันสุดท้ายเพือ่จัดท าแบบก่อสร้าง 
 จากผลการศึกษาในปัจจยัน้ีจะเห็นไดว้า่ทั้ง 2 โปรแกรม มีผลการศึกษาท่ีไม่ผา่นเกณฑ์
วดัผลรายสัปดาห์และหากดูลงไปในรายละเอียดจะเห็นวา่ในช่วงเวลาทั้ง 7 สัปดาห์ท่ีมีการจดัท า
แบบก่อสร้างนั้น มีเพียงสัปดาห์เดียวท่ีโปรแกรม AutoCAD ผา่นเกณฑว์ดัผลรายสัปดาห์ คือ 
สัปดาห์ท่ี 5 ซ่ึงเป็นสัปดาห์ท่ีผูใ้ชง้านโปรแกรม AutoCAD ท างานในส่วนของ สัญลกัษณ์ประกอบ
แบบ, รายการประกอบแบบ,สารบญัแบบ,แผนท่ีโดยสังเขปและผงัวางโฉนดท่ีดิน ท าให้โอกาสท่ีจะ
มีจุด ผดิพลาด เกิดข้ึนในแบบก่อสร้างนั้นเป็นไป ไดน้อ้ย เน่ืองจาก แบบเหล่านั้น เป็นรูปแบบ
มาตรฐานท่ีทางส านกังาน (บริษทั อาร์คีพลสัสตูดิโอ) มีไวอ้ยูแ่ลว้เหลือแค่เพียงปรับเปล่ียนขอ้ความ
ท่ีเก่ียวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบัโครงการกรณีศึกษาน้ี และน าแบบก่อสร้างในส่วนของผงับริเวณ และ
รูปตดัท่ีแลว้เสร็จบางส่วนมาจดัวางในหนา้กระดาษของแบบก่อสร้างในขา้งตน้  
 และหากจะวเิคราะห์เป็นรายนั้นในสัปดาห์ท่ี 1 -3 นั้น AutoCAD เกิดจุดผดิพลาดใน
ลกัษณะการตกหล่นของแบบเป็นส่วนใหญ่อาจเป็นเพราะเกิดจากการเร่งจดัท าแบบก่อสร้างให้
ทนัเวลาตามเกณฑว์ดัผลในปัจจยัระยะเวลาก็เป็นได ้ส่วนใน สัปดาห์ท่ี 4  จะเห็นไดว้า่โปรแกรม 
AutoCAD นั้นเร่ิมเกิดจุดผดิพลาดส่วนใหญ่เปล่ียนจากเร่ืองแบบตกหล่น เป็นการคลาดเคล่ือนของ
แบบแทน ซ่ึงอาจเป็นเพราะเป็นช่วงของการแกไ้ขรูปตดั และรูปดา้น ท าใหร้ายละเอียดของแบบ
อาจจะไม่ตรงกนัในแต่ละแผน่ เช่น ขนาดและความสูงของผนงักระจกของรูปดา้น 1 ซ่ึงเช่ือมต่อกบั
รูปดา้น 2 ไม่ตรงกนั เป็นตน้  ส่วนในสัปดาห์ท่ี 6 นั้นจุดผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนถึง 11 จุดในลกัษณะการ
คลาดเคล่ือนของแบบ อาจเพราะเป็นช่วงของการเร่ิมท าแบบขยายต่างๆ ท าใหร้ายละเอียดของแบบ
ขยายนั้นไม่ตรงกนั หรือไม่ตรงกบัแบบก่อสร้างแผน่อ่ืนๆ เช่น การตอ้งก าหนดทางระบายน ้าท่ีพื้น
ของแบบขยายหอ้งน ้า ท าใหต้อ้งปรับเปล่ียนต าแหน่งสุขภณัฑ์  ซ่ึงไม่สัมพนัธ์กบัต าแหน่งผงัพื้นเดิม 
เป็นตน้ ซ่ึงทั้งหมดไดแ้สดงในแผนภูมิเส้นท่ี 2 
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แผนภูมิเส้นท่ี 2  แสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบในปัจจยัความถูกตอ้งแม่นย  าในการแกไ้ขแบบร่าง
        ขั้นสุดทา้ยเพื่อจดัท าแบบก่อสร้างของโปรแกรม AutoCAD 

 
 แต่ส าหรับ ArchiCAD มีเพียง 2 สัปดาห์ คือ สัปดาห์ท่ี 3-4 ท่ีมีจุดผดิพลาดไม่ผา่นเกณฑ์
มาตรฐานตามขอ้ก าหนด เน่ืองดว้ยลกัษณะการท างานของโปรแกรม  ArchiCAD ท่ีมีการท างาน
สัมพนัธ์กนัของแบบทุกแผน่ เม่ือระบุรายละเอียดลงไปในแผน่ใดก็จะปรากฏในแผน่อ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งดว้ย  (ผงัพื้น, รูปตดั, รูปดา้น) เพียงแต่อยูใ่นต าแหน่งท่ีไม่สามารถอ่านแบบไดช้ดัเจน
เท่านั้น เช่น การระบุสัญลกัษณ์บนัไดในผงัพื้นบริเวณทางข้ึนบนัไดชั้น 1 แต่ในรูปตดัอาจจะปรากฏ
ตรงบริเวณชานพกัของบนัไดชั้น 2 ก็เป็นได ้หรือการท าแบบขยายทางสถาปัตยกรรม ซ่ึงแบบขยาย
บางส่วน เช่น แบบขยายหอ้งน ้า จ  าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนการวางสุขภณัฑ์ ภายหลงัเพื่อให้สอดรับกบั
งานระบบสุขาภิบาล มากข้ึนท าใหต้  าแหน่งของรายละเอียดท่ีปรากฏในแบบส่วนอ่ืนอาจจะไม่
ตรงกนัโดยเป็นลกัษณะจุดผดิพลาด ความไม่ชดัเจนของแบบ แตกต่างจากโปรแกรม AutoCAD ท่ี
สามารถปรับเปล่ียนแกไ้ขแบบในแผน่นั้นๆได ้โดยท่ีไม่กระทบกบัแบบก่อสร้างแผน่อ่ืนเลย ซ่ึงใน
สัปดาห์ท่ี 5 จนถึง สัปดาห์ท่ี 7 แบบก่อสร้างท่ีแกไ้ขจากโปรแกรม  ArchiCAD ก็มีผลการศึกษาท่ี

แผ่นท่ี 1 แผ่นท่ี 2 แผ่นท่ี 3 แผ่นท่ี 4 แผ่นท่ี 5

สปัดาห์ท่ี 1 1 5 2 4

สปัดาห์ท่ี 2 2 3 0 6 9

สปัดาห์ท่ี 3 4 7 2 1 3

สปัดาห์ท่ี 4 0 4 1 8

สปัดาห์ท่ี 5 3 1 1 2 3

สปัดาห์ท่ี 6 2 4 4 7

สปัดาห์ท่ี 7 8 4 11
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แผนภมิูเส้นแสดงจ านวนจุดผิดพลาดที่เกดิขึน้ในแบบก่อสร้าง 1 แผ่น
แต่ละสัปดาห์ของโปรแกรม AutoCAD

=  จ านวน(จุดผดิพลาด) ทีผ่่านเกณฑ์ดชันีช้ีวดัรายสัปดาห์คดิเป็น 3 จุด ต่อแบบ 1 แผ่น 
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ผา่นเกณฑต์ลอดจนแลว้เสร็จทั้งโครงการ อาจเป็นเพราะขอ้มูลของโครงการท่ีจ าเป็นตอ้งใส่ลงไป
แบบก่อสร้างครบถว้นหมดแลว้ เหลือเพียงแค่ตรวจสอบต าแหน่งการจดัวางสัญลกัษณ์เท่านั้น จุด
ผดิพลาดจึงเกิดข้ึนไดน้อ้ยอยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด ดงัท่ีแสดงในแผนภูมิเส้นท่ี 3  
 

 
 

 

 

แผนภูมิเส้นท่ี 3  แสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบในปัจจยัความถูกตอ้งแม่นย  าในการแกไ้ขแบบร่ าง
        ขั้นสุดทา้ยเพื่อจดัท าแบบก่อสร้างของโปรแกรม ArchiCAD 

 

 และจากผลการศึกษาเปรียบเทียบการแกไ้ขแบบร่างเพื่อจดัท าแบบก่อสร้างในปัจจยัดา้น
ความถูกตอ้งแม่นย  าของโปรแกรม AutoCAD ท่ีไม่ผา่นเกณฑว์ดัผลรายสัปดาห์เกือบทุกสัปดาห์มี
เพียงสัปดาห์ท่ี 5 สัปดาห์เดียวท่ีผา่นเกณฑน์ั้น ส่งผลใหมี้จุดผดิพลาดสะสมมาเป็นจ านวนมาก  ท า
ใหไ้ม่สามารถผา่นเกณฑว์ดัผลในภาพรวมไปดว้ย  จุดผดิพลาดส่วนมากของการจดัท าแบบก่อสร้าง
ของโปรแกรม  AutoCAD น้ีเกิดจากความคลาดเคล่ือนของแบบ ก่อสร้างระหวา่งแผน่ท่ีแสดงแบบ
ส่วนเดียวกนั แต่มีรายละเอียด ไม่ตรงกนั  เช่น การตอ้งก าหนดทางระบายน ้าท่ีพื้นของแบบขยาย
หอ้งน ้า ท าใหต้อ้งปรับเปล่ียนต าแหน่งสุขภณัฑซ่ึ์งไม่สัมพนัธ์กบัต าแหน่งผงัพื้นเดิม เป็นตน้  

แผ่นท่ี 1 แผ่นท่ี 2 แผ่นท่ี 3 แผ่นท่ี 4 แผ่นท่ี 5 แผ่นท่ี 6 แผ่นท่ี 7 แผ่นท่ี 8

สปัดาห์ท่ี 1

สปัดาห์ท่ี 2

สปัดาห์ท่ี 3 1 2 2 4 2 2 4 2

สปัดาห์ท่ี 4 3 3 4 5 2 1

สปัดาห์ท่ี 5 1 0 0 2 0

สปัดาห์ท่ี 6 0 1 0 3 2 1
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           แผนภมิูเส้นแสดงจ านวนจุดผิดพลาดที่เกดิขึน้ในแบบก่อสร้าง 1 แผ่น 
ในแต่ละสัปดาห์ ของโปรแกรม ArchiCAD

=  จ านวน (จุดผดิพลาด) ทีผ่่านเกณฑ์ดชันีช้ีวดัรายสัปดาห์  คดิเป็น 3 จุด ต่อแบบ 1 แผ่น 
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 ซ่ึงก็เป็นหน่ึงในประเด็นปัญหาท่ีไดจ้ากการสอบถามสถาปนิกผูเ้ช่ียวชาญ แตกต่างกบั
ของโปรแกรม ArchiCAD ท่ีแมมี้ 2 สัปดาห์ท่ีไม่ผา่นเกณฑว์ดัผลรายสัปดาห์ แต่ก็ยงัสามารถมี
ผลรวมทั้งหมดผา่นเกณฑใ์นส่วนดชันีช้ีวดัภาพรวมได ้โดยจุดผดิพลาดส่วนมากของการจดัท าแบบ
ก่อสร้างของโปรแกรม ArchiCAD น้ีเกิดจาก ความความไม่ชดัเจนของแบบ ก่อสร้าง หรือ
รายละเอียดของ แบบก่อสร้าง ไม่สมบูรณ์ซ่ึงอาจจะเกิดจากสาเหตุท่ีในขั้นแรกของการจดัท าแบบ
ก่อสร้างของโปรแกรม ArchiCAD นั้น จ  าเป็นตอ้งมีการวางระบบ และไล่เรียงฐานขอ้มูลเพื่อท่ีจะใช้
ขอ้มูลเหล่านั้นเป็นองคป์ระกอบในการผลิตแบบออกมา ซ่ึงบางคร้ังการวางระบบท่ีไม่ละเอียด 
ครอบคลุมพออาจจะท าใหผ้ลลพัธ์ของแบบก่อสร้างท่ีออกมาในแง่ความถูกตอ้งแม่นย  าแลว้ไม่
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้การระบุสัญลกัษณ์ประกอบแบบท่ียงัไม่ตรงกบัต าแหน่ง
ท่ีควรจะแสดงในแบบแต่ละแผน่ เช่น การระบุสัญลกัษณ์บนัไดในผงัพื้นบริเวณทางข้ึนบนัไดชั้น 1 
แต่ในรูปตดัอาจจะปรากฏตรงบริเวณชานพกัของบนัไดชั้น 2  เป็นตน้ ซ่ึงผลรวมของจุดผดิพลาด
ของทั้ง 2 โปรแกรมไดแ้สดงใหเ้ห็นในแผนภูมิแท่งท่ี 4 ดงัน้ี 
 

 
 

 

แผนภูมิแท่งท่ี 4  แสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบการแกไ้ขแบบร่างเพื่อจดัท าแบบก่อสร้างในปัจจยั
         ความถูกตอ้งแม่นย  ากบัเกณฑว์ดัผลภาพรวม  

 

 2.3 บทวเิคราะห์ผลการศึกษาเปรียบเทยีบในปัจจัย งบประมาณในการแก้ไขแบบร่างขั้น
สุดท้ายเพือ่จัดท าแบบก่อสร้าง 
 จากปัจจยัการศึกษาน้ีท่ี ตอ้งการเปรียบเทียบจากท างานในแง่งบประมาณ ซ่ึงถือเป็น
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ และสอดคลอ้งกบัระยะเวลาในการท างาน เน่ืองจากมีผลโดยตรงจาก
ระยะเวลาในการท างาน เช่น หากมีการใชเ้วลาในการท าแบบก่อสร้างนาน  
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แผนภมิูแท่งแสดงจุดผิดพลาดที่เกดิขึน้ในแบบก่อสร้างในภาพรวม

AutoCAD

ArchiCAD

=  จ านวน (จุดผิดพลาด) ที่ผ่านเกณฑ์ดัชนีชีว้ัดภาพรวม คิดเป็น 60 จุด หรือ 66% 
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 งบประมาณท่ีจะตอ้งสูญเสียไป เช่น ค่าไฟฟ้า หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในระหวา่ง
การจดัท าแบบก่อสร้างก็จะมีปริมาณมากข้ึนตามไปดว้ย จากขอ้มูล ในบทผลการศึกษาจะเห็นไดว้า่
ผลการศึกษาเปรียบเทียบ รายสัปดาห์ในช่วง 3   สัปดาห์แรก โปรแกรม ArchiCAD จะใชเ้วลาการ
ท างานต่อวนั มากกวา่เน่ืองจากตอ้งน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีไดรั้บการแกไ้ขจาก
สถาปนิกและวศิวกรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งลงในตวัโปรแกรม อีกทั้งการวางระบบไล่เรียงขอ้มูลให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัแบบก่อสร้างของท่ีโครงการตอ้งการ และ เพื่อใหไ้ด้ จ  านวนแบบ
ก่อสร้างแลว้เสร็จตามเกณฑ ์ท าใหใ้ชเ้วลาใช่วง  3 สัปดาห์แรกเตม็ท่ีตามกรอบท่ีใหไ้วคื้อ 6 ชัว่โมง
เกือบทุกวนั  
 แตกต่าง กบัทางโปรแกรม AutoCAD ท่ีสามารถใชเ้วลาในช่วงแรก แกไ้ขแบบร่างขั้น
สุดทา้ยเพื่อจดัท า แบบก่อสร้างใหแ้ลว้เสร็จออกมา พร้อมๆไปกบัการ จดัท าแบบก่อสร้างแผน่อ่ืนๆ  
แต่เม่ือมาดูในช่วงสัปดาห์ ท่ี 4-7  จะเห็นไดว้า่จากความซบัซอ้นของแบบขยาย ต่างๆ และความไม่
สอดคลอ้งต่อเน่ืองกนัของแบบ ทั้งหมด ท าใหโ้ปรแกรม  AutoCAD ใชเ้วลาต่อวนัค่อนขา้งมากใน
การไล่เรียงรายละเอียดของแบบขยายใหต้รงกบัแบบส่วนอ่ืนๆดว้ยตวัผูท่ี้ใชโ้ปรแกรมนั้นๆเอง  ต่าง
กบั ArchiCAD ท่ีเม่ือจดัการกบัขอ้มูลในช่วงแรกเสร็จเรียบร้อยก็สามารถน าแบบท่ีข้ึนเป็น 3 มิติแลว้ 
มาเลือกฉายภาพในแต่ละส่วนท่ีตอ้งการ และจดัวางในหนา้กระดาษเพื่อเป็นแบบก่อสร้างไดเ้ลย  แต่
ทั้งสองโปรแกรมก็สามารถผา่นเกณฑว์ดั ผลในแง่งบประมาณการท างานไปไดเ้หมือนกนั  หากนบั
ชัว่โมงการท างานรวมท่ีไม่เกินกรอบเวลาท่ีใชเ้ป็นเกณฑว์ดัผลไว ้ ดงัแสดงในแผนภูมิแท่งท่ี 2   
 

     
 
 
แผนภูมิแท่งท่ี 5  แสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยังบประมาณในการแกไ้ขแบบร่างขั้น   
         สุดทา้ยเพื่อจดัท า แบบก่อสร้าง 
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แผนภมิูแท่งแสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรายเดือนรวมทุกสัปดาห์

AutoCAD

ArchiCAD

=  ค่าใช้จ่ายในการท างานต่อ 1 คน ทีผ่่านเกณฑ์ดชันีช้ีวดั คดิเป็น 2,125 บาท  
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3. การเสนอแนะแนวทางในการใช้งาน  
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีมีเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบการแกไ้ขแบบร่างขั้นสุดทา้ยเพื่อจดัท า
แบบก่อสร้างในปัจจยัการศึกษา 3 แนวทาง (ระยะเวลา, ความถูกตอ้งแม่นย  า และงบประมาณ)
ระหวา่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากเทคโนโลย ี CAD และ BIM ก็จริงแต่หากจะมองลึกลงไปใน
รายละเอียดแลว้การเตรียมการในการใชง้านโปรแกรม จากเทคโนโลยี  BIM จดัท าแบบก่อสร้างนั้น
จ าเป็นตอ้งมีการวางแผน และวางระบบท่ีชดัเจนครอบคลุมทุกส่วนของการท างานร่วมกนั ทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งในโครงการ รูปแบบและวธีิการท างานตอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
เทคโนโลยน้ีี เพราะฉะนั้นเทคโนโลย ี BIM จึงเหมาะสมกบัหน่วยงานท่ีมีการท างานกนัภายใน
องคก์รหลายภาคส่วน มีนโยบายปฏิบติัท่ีสอดคลอ้ง มีการ ประสานขอ้มูล เก่ียวกบัโครงการท่ีดีเพื่อ
ลดขอ้บกพร่องเพียงอยา่งเดียวของเทคโนโลยน้ีี คือ ฐานขอ้มูลท่ีไม่ตรงกนัจะท าใหก้ารท างานไม่
สัมพนัธ์กนั ถึงแมจ้ะเป็นโครงการท่ีมีรายละเอียดซบัซอ้นแต่ถา้สามารถจดัการขอ้มูลตามท่ีกล่าวมา
ไดก้ารจดัท าแบบก่อสร้างก็สามารถแลว้เสร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไดใ้นระยะเวลาท่ีก าหนด 
แบบท่ีออกมามีความถูกตอ้งแม่นย  า และอยูใ่นงบประมาณท่ีไดต้ั้งไวอ้ยา่งดี แต่ถา้หากเป็นโครงการ
ก่อสร้างท่ีมีขนาดเล็ก ความละเอียดซบัซอ้นมีไม่มาก มีผูเ้ก่ียวขอ้งในการส่ือสารทางเอกสารนอ้ย 
โปรแกรมจากเทคโนโลย ี CAD ก็ยงัสามารถใชง้านในการจดัท า แบบก่อสร้างไดเ้ป็นอยา่งดี 
โดยเฉพาะในปัจจยัดา้นระยะเวลาในการจดัท าแบบ 
  
4. สรุป 

 จากการสรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบ และบทวเิคราะห์ขา้งตน้ ท าใหท้ราบวา่โปรแกรม 
ArchiCAD  จากเทคโนโลยี  BIM  มีศกัยภาพในการจดัท าแบบก่อสร้างตามประเด็นการศึกษา  ผา่น
เกณฑว์ดัผลในภาพรวมไดร้วดเร็ว มีความถูกตอ้งแม่นย  า และใชง้บประมาณไดคุ้ม้ค่ากวา่ 
โปรแกรม AutoCAD จากเทคโนโลย ีCAD ทุกปัจจยัการศึกษา ในบริบทขององคก์รท่ีท าการศึกษา 
ดงันั้นโปรแกรม ArchiCAD หรือโปรแกรมอ่ืนๆ จากเทคโนโลยี  BIM จึงน่าจะมีความเหมาะสม
และควรมีการส่งเสริมใหมี้การใชง้านโปรแกรมมากกวา่ท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั เพื่อเป็นการ
พฒันาการท างานในวงการการก่อสร้างไทยโดยเฉพาะในดา้นงานเอกสารก่อสร้างใหมี้
ประสิทธิภาพมากกวา่ข้ึนกวา่เดิม  
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5. ข้อเสนอแนะแนวทางในการศึกษาในอนาคต 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกา รเปรียบเทียบประเด็นการศึกษา น้ีไดมี้การก าหนด ปัจจยัการศึกษาใน
แง่ของระยะเวลา ความถูกตอ้ง แม่นย  า  และงบประมาณ ซ่ึง เป็นแค่การยกเอาหวัใจของหลกัการ
บริหารโครงการก่อสร้างมาเป็นแนวทางเท่านั้น ยงัมีอีกหลายปัจจยั หลายแนวทางท่ีควรจะน ามา
ศึกษาการวจิยัต่อไป ควรก าหนดปัจจยัการศึกษาใหท่ี้มีความหลากหลายมากข้ึนโดยศึกษาจากปัญหา
อุปสรรคอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนจาก งานเอกสารโครงการก่อสร้าง โดยเฉพาะ การออกแบบ และจดัท าแบบ
ก่อสร้าง  งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัท่ีใชก้รณีศึกษาในการวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงมีลกัษณะเป็นอาคาร
สาธารณะ พกัอาศยัรวม ซ่ึงมีรายละเอียดของอาคารท่ีไม่ซบัซอ้นมากนกั ส าหรับในงานวจิยัคร้ัง
ต่อไปควรเลือกใช้ โครงการ กรณีศึกษาท่ีมีองคป์ระกอบ  และควา มซบัซอ้นของโครงการมากข้ึน 
หรือเลือกโครงการกรณีศึกษาท่ีมีรูปแบบการใชง้านท่ีหลากหลาย เพื่อใหผ้ลท่ีไดจ้ากการวจิยัมีความ
ละเอียดมากข้ึน และสามารถน าไปใช้ วเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกบัการท างานท่ีมีลกัษณะ ใกลเ้คียง
สอดคลอ้งกนัไดเ้ป็นอยา่งดีต่อไป  
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