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บทที ่1 

 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 ปัจจุบนัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทาํแบบก่อสร้างในระบบสองมิติมกัเกิดข้ึนด้วยกัน
หลากหลาย ไม่ว่าท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงานร่วมกนัของทีมงานหลายๆ ฝ่ายเพ่ือสร้างช้ินงานเดียวกนั 
โดยในทีมงานแต่ละฝ่ายจาํเป็นจะตอ้งมีขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งและถูกตอ้ง เพื่อลดความขดัแยง้ท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการดาํเนินงาน ปัญหาแบบก่อสร้างไม่เป็นปัจจุบนัทาํให้เกิดความผิดพลาดในงาน
ก่อสร้างหรือแมก้ระทัง่การใช้คนจาํนวนมากในการทาํแบบก่อสร้าง แมจ้ะเกิดปัญหามากมาย
ดงักล่าว แต่การพยายามแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีก็มกัจะเกิดข้ึนไปพร้อมๆกนัเสมอ ไม่ว่าการมีท่ีปรึกษา
เพื่อเขา้มาเป็นตวักลางในการยติุปัญหา ขอ้ขดัแยง้ต่างๆ และเพื่อตรวจสอบความไม่ถูกตอ้งของแบบ
และขั้นตอนของการก่อสร้าง การมีเจา้หน้าท่ีไวส้ําหรับเคลียร์แบบ เขียนแบบ ประจาํหน่วยงาน
ก่อสร้างเพื่อลดปัญหาขอ้มูลไม่เป็นปัจจุบนั แต่ดว้ยวิธีการเหล่าน้ีมกัเป็นสาเหตุของการใชท้รัพยากร
บุคคลเป็นจาํนวนมากเพ่ือเขา้มาลดและแกไ้ขปัญหาของการทาํแบบก่อสร้างในปัจจุบนั อยา่งไรก็ดี
ในการทาํงานก่อสร้างก็มกัจะมีการปรับเปล่ียนตามสภาวะของเน้ืองานนั้นๆ และหากทีมงานแต่ละ
ทีมไม่สามารถนาํขอ้มูลท่ีตรงกนัไปทาํงานแลว้ขอ้ผิดพลาดในการดาํเนินงานดงักล่าวย่อมเกิดข้ึน 
และถึงแมว้า่เม่ือเร่ิมงานก่อสร้างผูรั้บเหมาตอ้งมีแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) เป็นแนวทางเพื่องาน
ก่อสร้างนั้นๆ แต่คาํถามมกัเกิดข้ึนเสมอว่าแบบยงัไม่ชดัเจน แบบขดัแยง้ หรือการตีความหมายของ
แบบผดิเพี้ยน ทาํใหเ้กิดการตีความหมายไปคนละทาง และอาจรวมถึงการลาํเลียงหรือส่งถ่ายขอ้มูล
ท่ีผิดพลาดและไม่ทัว่ถึง การนาํแบบหลายๆชุดมาทาํงานโดยไม่ไดมี้การปรับแกแ้บบตามขอ้มูล
ล่าสุด (ทรงพล ยมนาค, 2553: 19) ซ่ึงอาจทาํให้เกิดความผดิพลาดและเสียหายกบัช้ินงาน ปัญหา
เหล่าน้ียอ่มจะเกิดข้ึนบ่อยคร้ังในการทาํงานก่อสร้างหากยงัไม่มีเทคโนโลยหีรือเคร่ืองมือใดท่ีจะเขา้
มาช่วยแกไ้ขปัญหาเพื่อลดขอ้ผดิพลาดของแบบก่อสร้าง  

 สาํหรับแนวทางท่ีภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างไดน้าํมาช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนขา้งตน้
นั้นก็คือ การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีดา้นคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยพฒันาคุณภาพของการทาํงานและ
ความรวดเร็วของการทาํแบบก่อสร้างท่ีเรียกว่า “ CAD (Computer aid design) ” ซ่ึงหมายถึง ระบบ
การเขียนแบบก่อสร้างและการมีปฎิสัมพนัธ์โดยผูใ้ชส้ามารถสร้างหรือแกไ้ขแบบก่อสร้างไดผ้่าน
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มุมมองกราฟฟิกท่ีแสดงผลจากคอมพิวเตอร์ (Eastman, 2008: 151) ในปัจจุบนั CAD มีการรวมแบบ
ก่อสร้างสามมิติ (3D) และการเคล่ือนไหว (Animation) เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถจาํลองผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนจากการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ก่อนการก่อสร้างจะเร่ิมตน้ข้ึน ทาํให้
สามารถระบุจุดบกพร่องของแบบก่อสร้างและทาํการแกไ้ขก่อนขั้นตอนการก่อสร้าง (Harris and 
McCaffer, 2001:  352-361) 

 โดยเทคโนโลยีท่ีเช่ือว่าจะสามารถแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีได ้ก็คือ การจดัการขอ้มูลของ
อาคารผ่านขบวนการของซอฟตแ์วร์สามมิติ หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ BIM. (Building Information 
Modeling) ซ่ึงเทคโนโลยน้ีีมีรากฐานมาจากช่วงกลางศตวรรษท่ี 1980 โดยแนวคิดแบบจาํลองขอ้มูล
ไดถู้กพฒันาข้ึนเพื่อสนับสนุนดา้นการออกแบบโดยการใชข้อ้มูลพารามิเตอร์ของรูปทรงสามมิติ
เป็นแนวทางในการดาํเนินงาน และแนวคิดดังกล่าวก็ได้รับความนิยมในวงการสถาปัตยกรรม 
วิศวกรรม และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยไดมี้การนาํมาใชก้นัอยา่งแพร่หลายในบริษทัชั้นนาํใน
ต่างประเทศ ซ่ึงเทคโนโลย ีBIM. น้ีไดถู้กพฒันาระบบการทาํงานจนเป็นท่ีรู้จกักนัในวงกวา้งโดยมี
Software ท่ีถูกพฒันาข้ึนภายใตแ้นวความคิด BIM. ท่ีรู้จกักนัดีภายใตช่ื้อ AutoDesk (Revit), Bentley 
(Bentley Architect), Graphisoft (Archicad), Nemetschek เป็นตน้ (ทรงพล ยมนาค, 2553: 17) 

 BIM. ถือเป็นแนวคิดหน่ึงโดย Charles M. Eastman จาก Georgia Institute of 
Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีมีรากฐานของการพฒันากระบวนการออกแบบ
บนคอมพิวเตอร์ โดยถูกนาํมาใชใ้นการพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทางดา้นการออกแบบ ใน
ลกัษณะของการบนัทึกขอ้มูล (Information) ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งลงไปในวตัถุสามมิติ และสร้าง
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกลงไป เพื่อให้สามารถนําขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นมาใช้
สําหรับการวิเคราะห์ผลงานออกแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านพฤติกรรม คุณลักษณะของ
องคป์ระกอบ การประมาณราคา (Cost Estimate) กระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆในงานก่อสร้าง 
(Phasing) ตลอดจนการนาํเสนอผลงานในรูปแบบของหุ่นจาํลองสามมิติ เป็นตน้ ซ่ึงจุดเด่นของการ
พฒันางานออกแบบภายใตแ้นวคิดของ BIM. น่าจะอธิบายไดพ้อสงัเขป ดงัน้ี 
 1. เน้นลกัษณะการสร้างช้ินงานในแบบสามมิติเป็นหลกั และมีกลไกในการควบคุม
ขนาดและสัดส่วนต่าง ๆ ของวตัถุดว้ยระบบพารามิเตอร์ (Parametric Object-Based) โดยควบคุม
การทาํงานผ่านมุมมองต่าง ๆ ทั้งมุมมองท่ีเป็นสองมิติ และสามมิติ และเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดของวตัถุใด ๆ ในมุมมอง กจ็ะส่งผลถึงมุมมองอ่ืน ๆ ทั้งหมด 
  2. เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชส้ําหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม (Computer 
Aided in Architectural Design: CAAD) ท่ีพฒันาข้ึนสาํหรับสถาปนิกและนกัออกแบบเพื่อใชเ้ป็น
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เคร่ืองมือสําหรับสร้างสรรคง์านสถาปัตยกรรมมากกว่าซอฟตแ์วร์ในลกัษณะเดิมท่ีเน้นการเขียน
แบบและนาํเสนองานเพียงอยา่งเดียว 
 3. สามารถใชเ้ทคโนโลยขีอง BIM. เขา้ร่วมกบักระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานดา้นการ
ออกแบบโดยจะเห็นไดช้ดัเจนจากการทาํการประมวลผลขอ้มูลดา้นต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั เช่น การถอด
แบบวตัถุ 3 มิติท่ีสร้างข้ึนเพื่อการประมาณราคา (Cost Estimate) ลาํดบัขั้นตอนต่างๆในงานก่อสร้าง 
(Phasing) เพื่อช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการทาํงานใหส้ั้นลง 
 4. การลดการใช้ทรัพยากรบุคคลและค่าใช้จ่ายในการทํางานให้น้อยลง  โดยนํา
ความสามารถของคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการประมวลผลขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ให้
มากยิง่ข้ึน ซ่ึงส่งผลใหภ้าพรวมของการทาํงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 5. BIM. มีความสามารถในการวิเคราะห์งานออกแบบในดา้นต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์
พื้นท่ี (Area Analysis) การจดัการท่ีดินและดินถม (Cut and Fill) การวิเคราะห์อาคารในดา้นการ
ประหยดัพลงังาน การตรวจสอบทิศทางของแสงแดดท่ีตกกระทบกบัอาคาร (Solar and Day 
Lighting Analysis) การออกแบบการบงัแดด (Shading Analysis) การวิเคราะห์ดา้นโครงสร้าง 
(Structural Analysis) ตลอดจนการวิเคราะห์งานระบบประกอบอาคารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ
ปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบประปา เป็นตน้ 
 6. ความสามารถในดา้นการทาํแบบก่อสร้าง (Construction Documents) รวมถึงแบบ
ขยายและรายละเอียดของส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ความสามารถในการทาํแบบก่อสร้างตามขั้นตอน
ของงานก่อสร้าง (Construction Phasing) และความสามารถในการทาํแบบก่อสร้างในรูปแบบของ
งานปรับปรุงอาคาร 
 7. ส่งเสริมการทาํงานในรูปแบบของทีมงานขนาดใหญ่ (Working in Large Teams) ซ่ึง
เป็นไปในลกัษณะการทาํงานในแบบร่วมมือกนั (Collaboration) และประสานความร่วมมือกนัใน
การควบคุมช้ินงานสถาปัตยกรรมท่ีสร้างข้ึนร่วมกนัผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer 
Network) ผูบ้ริหารโครงการ (Project Manager) สามารถทาํการกาํหนดสมาชิกในทีม เพื่อเลือก
กาํหนดสิทธิและสดัส่วนความรับผดิชอบในส่วนต่างๆ ของอาคารและช้ินงานใหแ้ก่ลูกทีมแต่ละคน
ได ้รวมถึงความสามารถในการรองรับโครงการออกแบบท่ีมีขนาดใหญ่ ท่ีมกัมีหลาย ๆ อาคาร ก็
สามารถทาํการเช่ือมโยงไฟลง์านของช้ินงานต่างๆ เขา้ดว้ยกนัได ้เป็นตน้ (วิวฒัน์ อุดมปิติทรัพย,์ 
2552: 28-29) 

 BIM. เป็นแนวคิดท่ีมีมานานและนิยมใชก้นัอย่างแพร่หลายในต่างประเทศโดยจะ
นาํมาใชก้บังานจดัซ้ือจดัจา้งประเภท Design-Built เป็นส่วนใหญ่ แต่ในประเทศไทยคุน้เคยกบังาน
ออกแบบแลว้ประกวดราคา ซ่ึงตอ้งรอแบบก่อสร้างแลว้เสร็จจึงทาํใหใ้ชเ้วลามาก (ทรงพล ยมนาค, 
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2553: 19)  ท่ีสาํคญั BIM. ยงัถือเป็นเทคโนโลยใีหม่ท่ีตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ จึง
ส่งผลใหบุ้คลากรในงานดา้นวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมตอ้งค่อยๆ เรียนรู้เพื่อปรับตวั  และพฒันา
ศกัยภาพในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการทาํงานในประเทศไทย  

ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงได้มีการเน้นลกัษณะของการวิเคราะห์เพื่อหาปัจจยัท่ีทาํให้องค์กร
ทางดา้นการออกแบบ หรือรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย หนัมาเลือกใชเ้ทคโนโลย ีBIM. เพื่อมา
พฒันารูปแบบหรือกระบวนการในการทาํงานให้มีศกัยภาพมากยิ่งข้ึน และเพ่ือใหส้อดคลอ้งไปกบั
การมีเทคโนโลยใีหม่ ๆ อีกทั้งยงัเป็นการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กบัการทาํความเขา้ใจในพฤติกรรม และ
วิธีการใช ้BIM. ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเพื่อใหไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุด  

 
1.2  ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อสาํรวจการใชง้าน BIM. ในประเทศไทย 
 1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช ้BIM. ในประเทศไทย 

 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 

ปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช ้BIM. สาํหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย
คือการช่วยลดขอ้ผดิพลาดและระบุจุดบกพร่องของแบบก่อสร้างก่อนการก่อสร้างจริง 

 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 ศึกษาเพ่ือหาสาเหตุและปัจจยัของการตดัสินใจเลือกใช ้BIM. ของภาคธุรกิจออกแบบ
และรับเหมาก่อสร้าง โดยจะทาํการทาํการศึกษาจากบริษทัออกแบบ รับเหมาก่อสร้างขนาดกลางข้ึน
ไป โดยดูจากทุนจดทะเบียนบริษทัท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 1 ลา้นบาทข้ึนไปสาํหรับบริษทัออกแบบ และ 10 
ลา้นบาทข้ึนไปสําหรับบริษทัรับเหมาก่อสร้าง โดยตอ้งมีการใชง้าน BIM. เป็นเวลาอย่างนอ้ย 6 
เดือน และมีภูมิลาํเนาตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
 
1.5  ขั้นตอนของการศึกษา 
 สาํหรับในขั้นตอนการศึกษาจะไดท้าํการแยกออกเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนที ่1 เพื่อสาํรวจการใชง้าน BIM. ในประเทศไทย ซ่ึงมีกระบวนการดงัต่อไปน้ี 
 1.1 กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะดาํเนินการศึกษา  
 โดยใชเ้กณฑก์ารคดัเลือกบริษทัท่ีจะนาํมาใชเ้กบ็ขอ้มูล  ซ่ึงจะตอ้งเป็นบริษทัออกแบบ/
รับเหมาก่อสร้าง ท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น (ไม่รวมปริมณฑล) 
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 1.2 ดาํเนินการออกแบบสอบถาม/วิเคราะห์คาํถาม และจดัทาํแบบสาํรวจเก่ียวกบัการใช้
งาน BIM. ในประเทศไทย โดยลกัษณะของแบบสอบถามจะเน้นท่ีความกะทดัรัด เขา้ใจง่าย 
ลกัษณะของคาํถามจะเป็นแบบปิด (Closed Form) โดยให้ผูต้อบเลือกคาํตอบท่ีกาํหนดให้ และ
คาํถามแบบเปิด (Opened Form) ในหัวขอ้ท่ีตอ้งการให้ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น
อยา่งอิสระ เป็นตน้ 
 1.3 การทดสอบแบบสอบถาม (Pilot Study) 
 1.4 ดาํเนินการสาํรวจและทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 โดยวิธีการส่งแบบสอบถาม ซ่ึงแยกการจดัส่งออกเป็น 3 ช่องทาง คือ ทางจดหมาย
อิเลคทรอนิกส์ (E-mail) ทางไปรษณีย ์และจากการส่งแบบสอบถามให้กบักลุ่มขอ้มูลโดยท่ีผูว้ิจยั
ดาํเนินการจดัส่งดว้ยตวัเอง ตามอตัราส่วน 40 , 40 และ 20 เปอร์เซ็น (ของจาํนวนบริษทัทั้งหมด) 
ตามลาํดบั และเม่ือถึงระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้(ประมาณ 2 สัปดาห์ภายหลงัจากการส่งแบบสอบถาม
ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ และทางไปรษณีย)์ หากไม่มีการตอบกลบัจากกลุ่มขอ้มูลดงักล่าว จะได้
ดาํเนินการจดัส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มขอ้มูลอีกคร้ัง ในลกัษณะท่ีเหมือนกบัการจดัส่งในคร้ังแรก 
นอกจากนั้นจะใชว้ิธีการโทรศพัทไ์ปยงักลุ่มขอ้มูลท่ียงัไม่มีการตอบกลบัอีกคร้ัง เป็นการตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจวา่กลุ่มขอ้มูลดงักล่าวไดรั้บแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดัส่งใหเ้รียบร้อยแลว้ 
 1.5 ประมวลผลการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจยั 
  1.6 นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
 ขั้นตอนที่ 2 เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้งาน BIM. ในประเทศไทย ซ่ึงมี
กระบวนการดงัต่อไปน้ี 

 2.1 เก็บรวบรวมปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทาํแบบก่อสร้างในรูปแบบเดิมท่ีเป็นสองมิติ 
โดยเน้นการศึกษาจากเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และจากการสัมภาษณ์จากสถาปนิก วิศวกร 
พนกังานเขียนแบบหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง 
 2.2 กาํหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีจะดาํเนินการศึกษา โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือก 
ดงัต่อไปน้ี 

2 .2 .1  เ ป็นบริษัทออกแบบ  รับเหมาก่อสร้าง  ท่ี มี ภู มิลํา เนาตั้ งอยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานครเท่านั้น (ไม่รวมปริมณฑล) 

2.2.2 เป็นบริษทัออกแบบ รับเหมาก่อสร้างขนาดกลางข้ึนไปโดยดูจากทุนจด
ทะเบียนบริษทัท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 1 ลา้นบาทข้ึนไปสําหรับบริษทัออกแบบ และ 10 ลา้นบาทข้ึนไป
สาํหรับบริษทัรับเหมาก่อสร้าง  
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2.2.3 มีการใชง้านหรือเคยมีประสบการณ์การใชง้าน BIM. เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 6 
เดือน 

2.2.4 เป็นบริษทัท่ีมีการเตรียมการในการใช ้BIM. โดยตรวจสอบจากการส่งคนไป
อบรม หรือมีการสัง่ซ้ือ Software ท่ีเก่ียวขอ้งกบั BIM. 
 2.3 ทาํการออกแบบแบบสัมภาษณ์ (Interview template) และวิเคราะห์คาํถาม เก่ียวกบั
การประยกุตใ์ชแ้นวความคิดของ BIM. ในองคก์รออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง เพื่อศึกษาถึงปัจจยัการ
เลือกใชง้าน ประโยชน์ท่ีไดรั้บ และปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการประยุกตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าว 
โดยลกัษณะของการสัมภาษณ์จะเป็นการสัมภาษณ์ แบบมีคําถามที่แน่นอน (Structure Interview) 
โดยมีการกาํหนดขอ้คาํถามไวก่้อนแลว้ และใหผู้ต้อบสามารถตอบคาํถามไดอ้ยา่งอิสระ 
 2.4 การทดสอบแบบสอบถาม (Pilot Study) 
 2.5 ดาํเนินการสาํรวจและทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยการสัมภาษณ์
และเก็บขอ้มูลจากสถาปนิก วิศวกร พนักงานเขียนแบบ หัวหนา้งานหรือระดบัผูบ้ริหารท่ีมีความ
รับผดิชอบหรือเป็นผูใ้ชง้าน BIM. หรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
 2.6 ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล จดัเรียงขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
โดยการตีความสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั (Inductive) ซ่ึงไดจ้ากการสมัภาษณ์ท่ีไดท้าํการบนัทึกเอาไว ้
 2.7 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและจดัทาํรูปเล่มสาระนิพนธ์ 
 2.8 นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ          
 1.6.1 เพื่อให้เห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมออกแบบ และรับเหมาก่อสร้างในประเทศ 
วา่มีการเลือกใชเ้ทคโนโลย ีBIM. มากนอ้ยเพียงใด 
 1.6.2 สามารถนาํผลการศึกษาท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ หรือขอ้เสนอแนะเพื่อเตรียม
ความพร้อมสําหรับองค์กรท่ีมีความตอ้งการท่ีจะนาํ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร มาประยุกต์ใช้ใน
อนาคต 
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บทที ่2 

 
ทฤษฎแีละเอกสารงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาเก่ียวกบัการเลือกใช ้ BIM. สาํหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยนั้น เป็น

การศึกษาเพื่อใหรู้้ถึงสาเหตุและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช ้ BIM.ในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
ซ่ึงหากจะพิจารณากนัถึงประโยชน์ของ BIM. แลว้ นบัไดว้า่เทคโนโลยดีงักล่าวน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่ง
แพร่หลายในบริษทัชั้นนาํต่างๆในต่างประเทศ โดยแนวคิดดงักล่าวน้ีมีรากฐานมาตั้งแต่ช่วงกลาง
ศตวรรษท่ี 1980 เป็นแนวความคิดของการพฒันากระบวนการออกแบบบนคอมพิวเตอร์ ซ่ึงถูก
นาํมาใชส้าํหรับการพฒันาซอฟตแ์วร์ทางดา้นการออกแบบ  

 
2.1  ววิฒันาการของการทาํแบบก่อสร้าง 

มนุษย์เ ร่ิมรู้จักการเขียนแบบมาตั้ งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จากหลักฐานทาง
โบราณคดีท่ีได้มีทาํการสํารวจดินแดนอียิปต์โบราณสมยัฟาโรห์ โซเซอร์ ราชวงศ์ท่ี 3 แห่งยุค
อาณาจกัรเก่า ไดมี้การคน้พบบนัทึกรูปภาพ อายุประมาณ 4,500 ปี ก่อนคริสตก์าล ในการบนัทึก
ของคนสมยัก่อนจะใชว้ิธีการขีดเขียนรูปภาพบนกอ้นหิน ฝาผนังถํ้าเพ่ือใชใ้นการบนัทึกความจาํ 
การบอกเล่าเร่ืองราว และการส่ือสารเหตุการณ์ต่างๆ 
 ต่อมาไดมี้การพบหลกัฐานช้ินสาํคญัทางโบราณคดี ไดแ้สดงให้เห็นถึงจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรคท์างดา้นงานสถาปัตยกรรม โดยมีการคน้พบแผ่นหินเขียนเป็นภาพแปลนของ
ป้อมปราการ เขียนโดย ชาลเดล เอนจิเนีย กดูวั (Chaldean Engineer Gudea) ชาวเมโสโปเตเมียเม่ือ
ประมาณ 4,000 ปีก่อนคริสตศ์กัราช โดยชาวเมโสโปเตเมียถือเป็นชาติแรกท่ีรู้จกัการเขียนแบบ  

ในศตวรรษท่ี 15 ลิโอนาโด ดาวินซี ชาวอิตาลี ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นบิดาของการ
เขียนแบบโดย ลิโอนาโด ดาวินซี ซ่ึงเป็นนกัปราชญ ์ไดถ่้ายทอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
ดว้ยการเขียนเป็นภาพสามมิติ ภาพจากจินตนาการของ ลิโอนาโด ดาวินซี หลายช้ินไดก้ลายเป็น
ตน้แบบในการสร้างเคร่ืองจกัรกล (ประเวศ มณีกลุ, 2541: ไม่ปรากฎเลขหนา้) 
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ในศตวรรษท่ี 18 หรือประมาณ 200 ปีท่ีผา่นมา แกสปาร์ค มองกิจ (Gaspard Monge คศ.  
1756 - 1818) นายช่างชาวฝร่ังเศส ในสมยัพระเจา้นโปเลียน เป็นผูเ้ร่ิมการเขียนแบบภาพฉายในทาง
ก่อสร้างและทางทหารซ่ึงในขณะนั้น Monge ไดส้อนอยูใ่นโรงเรียนโปลีเทคนิค ในประเทศฝร่ังเศส
และไดพ้ฒันาการเขียนภาพฉาย มาจนกระทัง่กลายเป็นกฏเกณฑก์ารเขียนภาพฉาย และไดใ้ชเ้ป็น
พื้นฐานในการเรียนการสอนวิชาเขียนแบบมาจนถึงทุกวนัน้ี (ประวติัความเป็นมาของงานเขียน 
แบบ, 2555: 10)        

การเขียนแบบไดมี้วิวฒันาการข้ึนมาเร่ือยๆ ทั้งวิธีการเขียนเพ่ือส่ือความหมายให้เขา้ใจ

ตรงกนัระหว่างผูอ้อกแบบกบัช่างเทคนิคผูป้ฏิบติังาน เช่น แบบภาพฉาย ภาพตดั และการใช้

สญัลกัษณ์ต่างๆในการเขียนแบบ ตลอดจนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆท่ีใชใ้นการเขียนแบบ ซ่ึงตอ้ง

อาศยัทกัษะและประสบการณ์ของผูเ้ขียนเอง แต่เน่ืองจากการเขียนท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาค่อนขา้งนาน 

ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการเขียนก็สามารถเกิดข้ึนไดบ่้อยคร้ัง แมแ้ต่การปรับเปล่ียนแกไ้ข

รูปทรงก็ทาํไดล้าํบาก จากปัญหาดงักล่าวจึงไดมี้ความพยายามนาํแนวคิดการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อ

สนบัสนุนการออกแบบ ท่ีเรียกว่า Computer Aid Design (CAD) เขา้มาเพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 

และลดขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเขียนแบบ 

คริตศกัราชท่ี 1960 - 1970 เป็นยุคเร่ิมแรกของคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยเร่ิมข้ึนในช่วง
กลางของทศวรรษท่ี 1950 มาแลว้ ท่ีมีการนาํเอาคอมพิวเตอร์กราฟิก มาใชใ้นการคาํนวณขอ้มูล และ
แสดงผล สาํหรับระบบป้องกนัภยัทางอากาศ ต่อมาความสามารถของคอมพิวเตอร์เร่ิมมีการพฒันา
มากข้ึน ระบบกราฟิกจะเป็นแบบท่ีผูใ้ชส้ามารถโตต้อบได ้โดยการสั่งงานดว้ยการพิมพ ์และรอการ
แสดงผลซ่ึงตอ้งใชเ้วลานาน แต่สําหรับงานเขียนแบบ ส่วนใหญ่ยงัคงใช้มืออยู่ จนกระทัง่มีการ
พฒันาโปรแกรมเขียนแบบตวัแรกข้ึนในปี ค.ศ. 1960 ซ่ึงสามารถใชใ้นการเขียนแบบ 2 มิติ และ
โปรแกรมเขียนแบบดงักล่าวถูกนาํออกมาจาํหน่ายในเชิงพาณิชยใ์นปี ค.ศ. 1969 

คริตศกัราชท่ี 1970 - 1980 ในช่วงตน้ของทศวรรษน้ีการพฒันาระบบ CAD เพื่อการ
พาณิชยมี์มากข้ึน โดยเฉพาะในดา้นท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการบินและยานยนต ์โปรแกรม CAD 
ในระยะน้ีมีการรวมฟังกช์นัการสั่งงานอยูใ่นรูปแบบของรูปภาพ สามารถเขียนแบบ 2 มิติ ทางดา้น
วิศวกรรมได ้โดยมีช่ือเรียกว่า Computer Aided Drafting ในราวปี ค.ศ. 1972 มีการพฒันา
ความสามารถของโปรแกรมทางดา้น CAD มากข้ึนโดยรวมการออกแบบสามมิติ กบัการทาํงานดา้น
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การผลิตไวใ้นโปรแกรมเดียวกนัเพื่อลดความผิดพลาดในการส่งขอ้มูลจาก CAD ไปยงั CAM 
(Computer Aided Manufacturing) จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1976 ระบบการช่วยคาํนวณทางดา้น 
วิศวกรรมได้รับการเสริมเขา้กับการพฒันา เรียกว่า CAD/CAM/CAE (Computer Aided 
Engineering) อย่างไรก็ตามดว้ยขอ้จาํกดัทางดา้นประสิทธิภาพในการประมวลผลและราคาของ
คอมพิวเตอร์ทาํใหโ้ปรแกรมดา้น CAD/CAM/CAE ยงัไม่ไดรั้บการสนใจในการพฒันาไปเท่าท่ีควร 

คริตศกัราชท่ี 1980 - 1989 เป็นช่วงท่ีมีการต่ืนตวัมากทางดา้นอุตสาหกรรมโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เน่ืองจากในช่วงดงักล่าว มีการพฒันาโปรแกรมทางดา้น CAD/CAE ออกมามากมาย 
แต่ละโปรแกรม ก็จะมีลกัษณะ ของการเก็บขอ้มูลท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ทาํให้เกิดปัญหาในการ
ส่งผา่นขอ้มูลระหวา่งโปรแกรม ในทศวรรษท่ี 80 น้ีจึงเป็นช่วงท่ีมีการกาํหนดมาตรฐานเก่ียวกบัการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่าง โปรแกรม และการผลิตทางดา้น CAD/CAM ท่ีสนับสนุนมาตรฐาน
ดงักล่าว โดยเร่ิมในปี ค.ศ. 1979 บริษทั Boeing General Electric และ NIST (The National Institute 
of Standard and Technology) ไดก้าํหนดมาตรฐานการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นผวิ และ
ใชเ้ป็นมาตรฐานสากลท่ียอมรับกนัมาถึงปัจจุบนั 

ช่วงปีคริตศกัราชท่ี 1990 จนถึงปัจจุบนั จากท่ีอุตสาหกรรมดา้นคอมพิวเตอร์ไดมี้การ
เติบโตและพฒันาไปอย่างรวดเร็ว ซ่ึงส่งผลให้โปรแกรมด้าน CAD/CAE/CAM ท่ีอาศัย
ความสามารถเชิงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์เป็นหลกั เติบโตไปอยา่งรวดเร็วดว้ยเช่นกนั ทั้งดา้น
ความถูกตอ้งแม่นยาํ และเวลาในการประมวลผล ความสะดวกในการปรับเปล่ียนขอ้มูลมิติหรือ 
รูปร่างต่างๆ นอกจากนั้นโปรแกรมเหล่าน้ี ยงัถูกปรับปรุงให้สามารถทาํงานบนคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานให้มากข้ึน เช่น ระบบฐานขอ้มูลท่ีทาํงานแบบ
วิศวกรรมคู่ขนาน ระบบผูเ้ช่ียวชาญ ระบบการออกแบบโดยใชฐ้านขอ้มูล ความรู้ หรือแมก้ระทัง่
ระบบการจดัการ ขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์

จึงอาจกล่าวไดว้่าซอฟตแ์วร์ CAD ไดถู้กพฒันาให้มีความสามารถมากยิง่ข้ึน ควบคู่ไป
กบัระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีความเร็วมากข้ึนเร่ือย ๆ จึงทาํใหผู้ใ้ชซ้อฟตแ์วร์ CAD ในปัจจุบนั สามารถ
ทาํการเขียนแบบและช่วยออกแบบไดง่้ายและรวดเร็วยิง่ข้ึน เทคโนโลยขีองซอฟตแ์วร์ CAD ไดถู้ก
พฒันาโดยเร่ิมจากการเป็นซอฟตแ์วร์ช่วยเขียนแบบสองมิติ (Drawing) เสมือนเป็นกระดานเขียน
แบบอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงจะมีคาํสั่งในการใชง้านซ่ึงผูใ้ชส้ามารถเรียกใชค้าํสั่ง โดยการใชเ้มาส์เลือกท่ี
เมนูบนจอภาพ หรือการป้อนคาํสั่งจากแป้นพิมพ ์จากความสามารถของคาํสั่งต่างๆ เหล่าน้ีทาํให้
ผูใ้ชง้านเกิดความสะดวกสบาย อีกทั้งยงัเป็นการประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
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เขียนแบบดว้ยมือ แต่ดว้ยการใชซ้อฟตแ์วร์ CAD ท่ีเป็น 2 มิติน้ี ผูใ้ชย้งัคงตอ้งใชจิ้นตนาการและ
ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้แบบท่ีถูกเขียนออกมามีความถูกตอ้งและแม่นยาํ (CAD software -
history of CAD CAM, 2011: n. pag.) 

 

2.2  ปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการทาํแบบก่อสร้าง 
 จากการศึกษาถึงปัญหาท่ีมกัจะเกิดข้ึนจากการทาํแบบก่อสร้างในปัจจุบนั พบว่าเกิดจาก
ธรรมชาติของกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งในอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีแยกออกจากกนัเป็นส่วนๆและ
การส่ือสารหลักยงัคงต้องพึ่ งพาระบบเอกสาร (paper-based) ซ่ึงอาจเกิดการละเลยหรือความ
ผดิพลาดข้ึนไดง่้ายในเอกสารท่ีเป็นกระดาษ ส่งผลใหเ้กิดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีไม่คาดคิด ความล่าชา้ และ
คดีความระหว่างผูเ้ก่ียวขอ้งในโครงการ (Eastman, 2008: 2) นอกจากนั้นยงัพบปัญหาอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งอีก เช่น  
 2.2.1 ขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการอ่านแบบ การตีความและการถ่ายทอดขอ้มูล ซ่ึง
ในสถานท่ีก่อสร้างจะมีคนท่ีสามารถอ่านและเขา้ใจแบบจริงๆ เพียงไม่ก่ีคน 
 2.2.2 ขาดการบริหารจดัการเร่ืองการควบคุมคุณภาพและความคลาดเคล่ือนของงาน
ก่อสร้าง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความคลาดเคล่ือนท่ีอาจเกิดข้ึนกบัช้ินส่วนสาํเร็จรูปหรือโครงสร้างของ
อาคาร 
 2.2.3 ปริมาณ (quantities) รายการและจาํนวนวสัดุ (Bill of Materials) การวางแผน 
(Planning) และช่วงเวลาในการทาํงาน (Scheduling) จะตอ้งอาศยัคนในการตีความจากแบบก่อสร้าง 
 2.2.4 เกิดค่าใชจ่้ายและการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้น เน่ืองจากก่อนดาํเนินการก่อสร้างผูรั้บเหมา
ส่วนใหญ่จะตอ้งเขียนแบบท่ีใชก่้อสร้าง (Shop Drawing) ข้ึนมาใหม่ เช่น งานเหลก็ งานคอนกรีต 
ช้ินส่วนสําเร็จรูป (precast) หรืองานระบบประกอบอาคาร เพราะแบบก่อสร้างท่ีได้รับจาก
ผูอ้อกแบบยงัไม่ถูกตอ้งตามหลกัทางวิศวกรรม เป็นตน้ (Georgia Institute of Technology, 2009:   
n. pag.) 
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2.3  แนวคดิและทฤษฎขีอง Building Information Modeling (BIM) 
2.3.1  ความเป็นมาและความสําคญั 

Building Information Modeling เป็นแนวคิดท่ีถูกพฒันาข้ึนคร้ังแรกในปีคริตศกัราชท่ี 
1970 ซ่ึงเป็นการเขียนแบบในลกัษณะรูปทรง 3 มิติ โดยองค์ประกอบทุกส่วนของอาคารลว้นมี
ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัขั้นตอนดา้นการวิเคราะห์และการสร้างแบบจาํลองอาคาร ในรูปของ
ขบวนการกระจายและเช่ือมโยงขอ้มูล เพ่ือช่วยในการลดขอ้ผิดพลาดของการทาํแบบก่อสร้าง และ
เพื่อนาํไปใชป้ระกอบการบริหารโครงการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน แต่เน่ืองจากตอ้งมีค่าใชจ่้าย
ในการเปล่ียนแปลงสูงโดยเฉพาะการพฒันาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ จึงทาํให้ไม่ไดรั้บความ
นิยมในอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีเพียงอุตสาหกรรมการผลิตและอากาศยานทางอวกาศเท่านั้นท่ีได้
เลง็เห็นถึงประโยชน์จากแนวความคิดดงักล่าว (Eastman, 2008: 26-27) 
 แนวคิดในการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อสนบัสนุนทางดา้นการออกแบบ ท่ีเรียกว่า Computer 
aided Design (CAD) ไดมี้การพฒันาควบคู่ไปกบัความพยายามในการนาํขอ้มูลท่ีใชใ้นการออกแบบ
ออกมาใชร่้วมกบัขอ้มูลเคร่ืองจกัรกลอาคาร (Mechanical) และระบบไฟฟ้า อยา่งไรก็ตามแนว
ทางการออกแบบสามมิติดงักล่าวยงัมีขอ้จาํกดัในการใชง้าน ซ่ึงคอมพิวเตอร์ยงัไม่สามารถพฒันาได้
เทียบเท่าความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ดงันั้นผูอ้อกแบบส่วนมากจึงนิยมออกแบบเป็นลกัษณะ 2 มิติ 
แต่ภายในระยะเวลาไม่นานจาํนวนผูใ้ช ้ CAD ในการทาํเอกสารก่อสร้างและแบบขยายเพ่ืองาน
ก่อสร้างจริง (Shop drawing) มากกวา่การเขียนแบบบนกระดาษ (Autodesk, 2002: 1) 
 ในช่วงปี ค.ศ. 1980 ระบบการทาํงานในรูปแบบ Object-based parametric modeling ถูก
พฒันาข้ึนเพื่อสนับสนุนการออกแบบซ่ึงแนวทางการทาํงานใชข้อ้มูลพารามิเตอร์ของรูปทรงสาม
มิติในการออกแบบโดยพารามิเตอร์ดังกล่าวมีส่วนท่ีผูอ้อกแบบตอ้งกาํหนดข้ึนเองและส่วนท่ี
กาํหนดเป็นค่าคงท่ี ทาํใหมี้แนวทางการออกแบบอยู ่2 แนวทางไดแ้ก่ การออกแบบโดยกาํหนดกลุ่ม
วตัถุท่ีมีขอ้กาํหนดและความสัมพนัธ์ตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนดโดยใช้ขอ้มูลพารามิเตอร์เก่ียวกบั
ระยะ มุมและขอ้กาํหนดเก่ียวกบั ช้ินส่วนท่ีต่อเน่ืองหรือซอ้นทบักนั ช้ินส่วนท่ีขนานกนั และ
ช้ินส่วนท่ีมีระยะห่างจากช้ินส่วนอ่ืน ในขณะท่ีแนวทางท่ีสองเป็นการออกแบบดว้ยการกาํหนด
หลกัการของการออกแบบและขอ้กาํหนดท่ีจาํเป็นของช้ินส่วนต่างๆ และใหผู้อ้อกแบบเปล่ียนแปลง
ขอ้มูลพารามิเตอร์ไดต้ามความตอ้งการ โดยระบบจะมีการตรวจสอบความถูกตอ้งดว้ยหลกัการ
ทางการออกแบบและขอ้กาํหนดท่ีกาํหนดไว ้ ซ่ึงระบบจะแจง้เตือนเม่ือขอ้มูลไม่ถูกตอ้งตาม
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หลกัการและขอ้กาํหนดซ่ึงการออกแบบดงักล่าวแตกต่างจากการออกแบบดว้ยระบบ 3D CAD 
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงขอ้มูลพารามิเตอร์สาํหรับการออกแบบ CAD ตอ้งทาํการเปล่ียนแปลง
ขอ้มูลพารามิเตอร์ของช้ินส่วนเองในทุกมุมมองท่ีเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กัน ในขณะท่ีการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลพารามิเตอร์สาํหรับการทาํงานแบบ Object-based parametric modeling ขอ้มูล
ของทุกๆองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งจะสามารถปรับเปล่ียนไดเ้องโดยอตัโนมติั (Eastman, 2008: 29 -
30) 
 ในปี ค.ศ. 1987 หลกัการทาํงานแบบ Building Product Model และ Object-based 
parametric modeling ไดถู้กนาํมาใชร่้วมกนัและเรียกรูปแบบการทาํงานแบบใหม่น้ีว่า Building 
Information Modeling โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการบริหารจดัการขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ ทาํใหก้าร
แลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างซอฟต์แวร์มีความง่ายข้ึนและสนับสนุนการทาํงานร่วมกนัในรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์  
 การประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร คร้ังแรกเป็นการนาํเสนอแบบจาํลองอาคาร
เสมือนจริงของซอฟตแ์วร์ ArchiCAD นอกจากน้ีเม่ือปี ค.ศ. 1990 การใชร้ะบบอินเทอร์เน็ตเพื่อ
แบ่งปันขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์มีมากข้ึน ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการแลกเปล่ียนขอ้มูลการ
ออกแบบ CAD จากการใชแ้ผน่ดิสก ์เป็นการใชอิ้นเทอร์เน็ตดว้ย FTP เวบ็เพจ็ และอีเมลเ์พิ่มมากข้ึน 
แนวความคิดเก่ียวกับการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างผู ้ออกแบบและผู ้ว่าจ้างด้วยข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์จึงเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย และน่ีจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของแนวคิดการบริหารจดัการขอ้มูล
ก่อสร้างในรูปแบบของ web-based  (Autodesk, 2002: 2) 
 

 2.3.2  ความหมายและแนวความคดิ 

จากการศึกษาเก่ียวกับความหมายและแนวคิดของ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร (BIM.) 

พบว่า ได้มีผูนิ้ยามความหมายเก่ียวกับแนวคิดดังกล่าวเอาไวอ้ย่างหลากหลาย ซ่ึงมีทั้ งเน้ือหาท่ี

สอดคลอ้งและแตกต่างกนัออกไป ดงัต่อไปน้ี 

อีสทแ์มน (Eastman, 2008: 13) และองคก์รวิจยัและวิเคราะห์ดา้นการก่อสร้าง แมคกรอ 

- ฮิลล ์(MCRA, 2008: 4) ไดนิ้ยามความหมายของ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ว่าหมายถึงกระบวนการ

สร้างขอ้มูลช้ินส่วนสามมิติท่ีสามารถคาํนวณขนาดและหาปริมาณได ้โดยมีความละเอียดครบถว้น

และครอบคลุมเก่ียวกบัการออกแบบ คุณภาพของงานก่อสร้าง ความสามารถสร้างได ้ลาํดบัการ
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ดาํเนินงาน และการคาํนวณตน้ทุน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคนในโครงการสามารถนําขอ้มูล

ดงักล่าวไปใชไ้ดใ้นทุกขั้นตอนของการดาํเนินโครงการ 

 นอกจากน้ีเมนดาติ (Mendati, 2008: 1-2) และนีเดอร์วีน (van Nederveen et al., 2009: 1) 
ได้นิยามเอาไวอี้กว่า แบบจาํลองข้อมูลอาคาร อาจหมายถึง ขั้นตอนการเตรียมแบบจาํลองท่ี
ประกอบไปดว้ยส่วนประกอบต่างๆของอาคารหรือส่ิงก่อสร้าง คุณสมบติัของการใชง้าน รูปร่าง 
วสัดุ และกระบวนการของวงจรชีวิตของอาคาร ท่ีสามารถแสดงผลออกมาเป็นช้ินส่วนในลกัษณะ
สามมิติท่ีเหมือนจริงและสามารถนําไปใช้ได้ในทุกๆขั้นตอนของการดําเนินโครงการ โดย
แบบจาํลองดงักล่าวสามารถเพ่ิมเติม ปรับปรุงและแกไ้ขขอ้มูลโดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกคนไดแ้ละ
ในทุกขั้นตอนของโครงการ นอกจากน้ีหลกัการทาํงานดงักล่าวยงัเป็นการรวบรวมขอ้มูลท่ีกระจาย
ตวัอย่างไม่เป็นระบบ สามารถนาํขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกลบัมาใชใ้หม่โดยไม่ตอ้งสร้างซํ้ าให้เกิดการ
ทาํงานท่ีซํ้ าซ้อน และใชรู้ปแบบช้ินส่วนท่ีออกแบบถูกตอ้งเป็นหลกัในการออกแบบแทนระบบ 
CAD  เพื่อลดความผดิพลาด  
 สมาคมสถาปนิกของอเมริกา (American Institute of Architect-AIA, 2012: 2) และ
สถาบนัท่ีศึกษาเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ทางดา้นอาคารแห่งชาติของอเมริกา (National Institute of 
Building Sciences [NIBS], 2007: 23) ไดก้ล่าวไวว้่า แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร คือ เทคโนโลยกีาร
สร้างแบบจาํลองของโครงการท่ีมาจากการเช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆภายในโครงการเขา้ดว้ยกนั เพื่อเป็น
ฐานขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดส้าํหรับประกอบการตดัสินใจในช่วงวงจรของโครงการ 
 จากนิยามทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้สามารถนาํมาสรุปใจความสําคญัเก่ียวกบั
ความหมายและแนวคิดของ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ว่าหมายถึง เทคโนโลยหีรือแนวคิดการจดัการ
ขอ้มูลอาคารผ่านแบบจาํลองอาคารสามมิติ โดยขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งจะอยู่ในรูปของฐานขอ้มูล 
ซ่ึงประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบต่างๆของอาคาร รวมถึงความสมัพนัธ์ต่างๆท่ีสามารถเช่ือมโยงและ
แบ่งปันขอ้มูลร่วมกนัได ้ทั้งลกัษณะทางกายภาพ การวิเคราะห์พลงังานและสภาพแวดลอ้มของ
อาคาร ขั้นตอนการก่อสร้างและการส่ือสาร 
 

2.3.3 หลกัการทาํงาน 

กระบวนการทาํงานของ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ถือเป็นแนวทางในการทาํงานท่ีมา

พร้อมกบัการเจริญเติบของระบบดิจิตอลผา่นการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ส่วนตวัเพื่อตอบสนอง
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ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นธุรกิจ ซ่ึงมีความตอ้งการขอ้มูล (Information) ท่ีถูกตอ้งผา่นการบริหาร

จดัการมาเป็นอย่างดี และมีการนาํเสนอผลงานในลกัษณะเสมือนจริงท่ีสามารถรับรู้มิติผ่านส่ือ

เช่ือมโยงทางอิเลค็ทรอนิกส์ (ทรงพล ยมนาค, 2553: 25) 

แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) เป็นหลักการทํางานท่ีรวมกันระหว่าง Building 

Product Model และ Object-based parametric modeling  ซ่ึงมีวตุัประสงคใ์นการแลกเปล่ียนขอ้มูล

ระหว่างซอฟต์แวร์และสนับสนุนการทาํงานร่วมกันบนฐานขอ้มูลดิจิตอล  ซ่ึงสามารถทาํการ

บริหารจัดการ เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้มูลเหล่านั้ นได้ตลอดเวลา นอกจากนั้ นขอ้มูลของ

องคป์ระกอบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในทุกมุมมองจะสามารถปรับเปล่ียนไดเ้องโดยอตัโนมติั  

 โดยหลกัการทาํงานดงักล่าวเร่ิมตน้ดว้ยแนวความคิดในการดึงขอ้มูล (Capturing) และ

การบริหารจดัการขอ้มูลอาคาร และแสดงขอ้มูลเหล่านั้นในแบบอย่างหรือวิธีการท่ีใช้กนั หรือ

วิธีการท่ีมีความเหมาะสมต่อการส่ือสาร โดยแบบจาํลองขอ้มูลอาคารจะเร่ิมเก็บรวบรวมขอ้มูล

ตั้งแต่เร่ิมสร้างตวัแบบจาํลองรวมถึงขั้นตอนการจดัเก็บและบริหารจดัการไวใ้นฐานขอ้มูลโครงการ 

และอนุญาตให้ทุกคนในโครงการสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้แบบจึงกลายเป็นการมองเห็นขอ้มูลท่ี

อธิบายถึงตวัโครงการเอง 

 ขอ้มูลของแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร จะถูกจดัเก็บเป็นฐานขอ้มูล (data base) แทนท่ีจะอยู่

ในรูปแบบท่ีจะตอ้งใชเ้พื่อการนาํเสนอเท่านั้น ตวัสร้างแบบจาํลองจะแสดงขอ้มูลท่ีมีอยูเ่พื่อให้ผูใ้ช ้

สามารถเขา้ไปหรือดูและจดัการขอ้มูลเพื่อท่ีจะนาํขอ้มูลออกมานาํเสนอเพื่อใหผู้ดู้เขา้ใจแบบไดม้าก

ท่ีสุด (Autodesk, 2002: 2-3) 

 

2.4  การประยุกต์ใช้ Building Information Modeling (BIM) ในอุตสาหกรรมออกแบบ รับเหมา 

        ก่อสร้างในปัจจุบัน  

 ปัจจุบนัมีการประยกุตใ์ช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในหลายประเทศและในอนาคตยงัมี

แนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว จากการสาํรวจและเปรียบเทียบระดบัการประยกุตใ์ชแ้บบจาํลอง

ขอ้มูลอาคารในสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี คศ. 2007 และ 2009 พบว่ามีการประยุกตใ์ชง้านเพิ่มข้ึน
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จาก 28 เปอร์เซ็นต ์เป็น 48 เปอร์เซ็นต ์หรือเพิ่มข้ึนถึง 75 เปอร์เซ็นตภ์ายในระยะเวลาเพียง 2 ปี ดงัท่ี

แสดงในรูปท่ี 1 (MCRA, 2009: 36) จากการสาํรวจองคก์รสถาปนิก 100 อนัดบัแรกของประเทศ

สหรัฐอเมริกา พบว่า  45 จาก 48 องคก์รท่ีดาํเนินการสาํรวจหรือประมาณ 94 เปอร์เซ็นต ์มีการใช้

งานและเห็นตรงกนัว่า BIM. มีประโยชน์กบังานทางดา้นสถาปัตยกรรม (National Institute of 

Building Sciences (NIBS), 2010: 23)  

 

 

 

  

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงแนวโนม้การเติบโตในการประยกุตใ์ช ้BIM. ในช่วงปี 2007 และ 2009 

 (MRCA, 2009: 5) 

 

2.5  ปัจจัยทีส่่งผลให้เกดิการใช้ Building Information Modeling  (BIM.) 

 ปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อการประยุกตใ์ช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคารนั้นลว้นเกิดข้ึนจากความ
ตอ้งการท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพดา้นการขจดัขอ้ผิดพลาด การลดค่าใชจ่้าย และความถูกตอ้ง
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การปรับปรุงเอกสารงานก่อสร้างใหมี้ความถูกตอ้งมากข้ึนซ่ึงถือเป็นศกัยภาพท่ีมี
ความสาํคญัสูงสุดสาํหรับ BIM. และทาํใหทุ้กๆฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ร่วมกนั นอกจากนั้น
ยงัส่งผลใหปั้ญหาซ่ึงเกิดจากการประสานงานภาคสนามมีจาํนวนลดลงดว้ย  

28%

48%

ปี 2007 ปี 2009

แนวโน้มการเติบโตในการประยุกต์ใช้ BIM. ในปี 2007 และ 2009
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 นอกจากปัจจยัดา้นการใชง้านและประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก BIM. แลว้ ปัจจยัดา้นการผลิต
กมี็ส่วนสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดการเลือกใช ้เช่น การส่ือสารระหว่างผูท่ี้เก่ียวขอ้งในขั้นตอนออกแบบและ
ก่อสร้าง การเขียนแบบก่อสร้างใชเ้วลานอ้ยลงซ่ึงทาํใหมี้เวลาในการออกแบบเพิ่มมากข้ึน และความ
ตอ้งการในการร้องขอ้มูล (information requests) มีจาํนวนลดลง เป็นตน้ 
 ดา้นเวลาและงบประมาณ การประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายถือเป็นเป้าหมายหลกัของผู ้
ดาํเนินโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจา้ของโครงการและผูรั้บเหมาก่อสร้างซ่ึงมีความตอ้งการท่ีจะ
ลดค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง เพราะฉะนั้นทั้งเวลาและค่าใชจ่้ายจึงถือเป็นประโยชน์ท่ีมีอิทธิพลสาํคญั
ต่อการตดัสินใจประยกุตใ์ช ้BIM. 
 นอกจากนั้นยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงผูใ้ชจ้าํนวนน้อยกว่าคร่ึงหน่ึงไดก้ล่าวถึงประโยชน์ท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจประยกุตใ์ช ้BIM.  
 -  ตารางเวลาการก่อสร้างท่ีลดลง เพิ่มความสามารถในการใช ้Lean Construction  
 -  การตรวจสอบรหสัการตรวจสอบ (code checking) และการปฎิบติัตาม (compliance) 
 -  ลดการดาํเนินคดี (litigation) และการเรียนร้องเอาประกนั (insurance claims) 
 -  ความสามารถในการปรับปรุงการดาํเนินการออกแบบท่ีย ัง่ยนืและการก่อสร้าง 
 -  การปรับเปล่ียนตวัแปรของการออกแบบ 
 -  ปรับปรุงดา้นการดาํเนินงาน การบาํรุงรักษา และการจดัการส่ิงอาํนวยความสะดวก 
 -  ความสามารถในการปรับปรุงการผลิตช้ินส่วนระบบดิจิตอล (MCRA, 2009: 42) 
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แผนภูมิท่ี 2 แสดงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจประยกุตใ์ช ้BIM. ในอนาคต 

             (MRCA, 2009: 42) 

 

2.6   โครงการตัวอย่างทีมี่การประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร 
 การประยุกต์ใช้งาน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร มกัจะมีความแตกต่างกันซ่ึงข้ึนอยู่กับ

ลักษณะของโครงการ และการบริหารงานขององค์กร โดยสมาคมสถาปนิกของอเมริกา The 

American Institute of Architects (AIA) ไดมี้การนาํเสนอตวัอยา่งโครงการท่ีไดรั้บรางวลัจากการ
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ความสามารถด้านการวางแผนงานทีดี่ขึน้

ลดจํานวนข้อร้องเรียนของข้อมูล

ประหยัดแรงงาน

ลดเวลาในการเขียนแบบ ทาํให้มีเวลาในการออกแบบเพิ่มมากขึน้

ลดต้นทนุงานก่อสร้าง

ความสามารถด้านการประมาณราคาและงบประมาณ

ความต้องการใช้งานในโครงการของผู้ว่าจ้าง

ลดจํานวนของปัญหาทีเ่กิดขึน้จากการประสานงานในโครงการ

ทาํให้การติดต่อส่ือสารระหว่างผู้ทีเ่กี่ยวข้องในขัน้ตอนการ
ออกแบบและก่อสร้างมีดีขึน้

เอกสารงานก่อสร้างมีความถูกต้อง แม่นยํามากขึน้

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจประยุกต์ใช้ BIM ในอนาคต
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แข่งขนัของโครงการท่ีมีการประยุกต์ใช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในระหว่างปี 2005 ถึงปี 2006 

และมีโครงการท่ีไดรั้บเลือกให้มีแนวทางในการประยุกต์ใช้ท่ีเหมาะสมและสามารถนาํไปเป็น

ตวัอยา่งได ้ซ่ึงมีทั้งหมด 6 โครงการ ดงัน้ี (AIA, 2006: n. pag.) 

 1. โครงการ Flint Global V6 Engine Plant Expansion  

 ลกัษณะของโครงการคือ เป็นอาคารโรงงานโครงสร้างเหลก็ ขนาด 455,000 ตารางฟุต 

ซ่ึงมีรูปแบบการประยกุตใ์ชง้าน BIM. ดงัต่อไปน้ี  

  -  ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างโดยการสร้างแบบจาํลอง 3 มิติและ
ตรวจสอบความสามารถสร้างไดข้องแบบก่อนดาํเนินขั้นตอนการก่อสร้าง 
  -  ตรวจสอบความขดัแยง้ของโครงสร้างดว้ยแบบจาํลอง 3 มิติ 
  -  ส่งแบบจาํลองขอ้มูลอาคารใหผู้ผ้ลิตช้ินส่วนใชผ้ลิตตามรายละเอียด 
  -  ผูผ้ลิตช้ินส่วนสามารถทาํแบบขยายเพื่องานก่อสร้างจริง (Shop drawing) 
ใหว้ิศวกรยนืยนัและนาํไปก่อสร้างไดจ้ริง 
 
 2. โครงการ Fredric C. Hamilton Building 
 ลกัษณะของโครงการ เป็นพิพิธภณัฑโ์ครงสร้างผสมระหว่างเหลก็และคอนกรีต ขยาย
พื้นท่ีเพิ่ม 146,000 ตารางฟุต ซ่ึงมีรูปแบบการประยกุตใ์ชง้าน BIM. ดงัต่อไปน้ี 
  -  ใชใ้นการออกแบบดว้ยแบบจาํลอง 3 มิติและนาํแบบดงักล่าวไปใชใ้น
ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง 
  -  ใชว้ิเคราะห์โครงสร้างเหล็ก ทาํแบบขยายเพื่องานก่อสร้างจริง (Shop 
drawing) สาํหรับขั้นตอนการก่อสร้าง ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบก่อสร้างสาํหรับการผลิต
ช้ินส่วน สาํรวจและวางผงัพื้นท่ีก่อสร้าง 
  -  ใชค้าํนวณปริมาณโครงสร้างคอนกรีต ทาํแบบขยายเพื่องานก่อสร้าง 
จริง (Shop drawing) และตรวจสอบแบบโครงสร้างและงานระบบประกอบอาคาร 
  -  ใชว้ิเคราะห์พื้นท่ีในการติดตั้ง และสนบัสนุนดา้นการติดตั้งของงาน
ระบบประกอบอาคาร 
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 3. โครงการ Georgia State University Library Transformation and Georgia State 
University Library North Plaza Modifications Feasibility Study 
 ลกัษณะของโครงการ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กใชเ้พื่อห้องสมุดและอาคารเรียน 
ซ่ึงมีรูปแบบการประยกุตใ์ชง้าน BIM. ดงัต่อไปน้ี 
  -  สนับสนุนการออกแบบร่วมกนัระหว่างผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในโครงการ
จากองคก์รท่ีต่างกนั 
  -  จาํลองลกัษณะอาคารเพ่ือการส่ือสารระหว่างเจา้ของงาน ผูรั้บเหมาและ
บริษทัท่ีปรึกษา 
  -  วิเคราะห์โครงสร้างและสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้าง 
  -  สนบัสนุนขั้นตอนการวางแผนโครงการ 
  
 4. โครงการ Herbert C. Hoover Building 
 ลกัษณะโครงการ เป็นการบูรณะซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 180,000 
ตารางฟุต ซ่ึงมีรูปแบบการประยกุตใ์ชง้าน BIM. ดงัต่อไปน้ี 
  -  จาํลองอาคารหลงัเดิมและลกัษณะอาคารหลงัใหม่ท่ีจะปรับปรุงเพิ่ม 
  -  สนบัสนุนการทาํแบบขยายเพื่องานก่อสร้างจริง (Shop drawing) แบบ
ก่อสร้างและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดของโครงการ 
  -  ใชใ้นการส่ือสารระหวา่งผูอ้อกแบบ เจา้ของงาน และตวัแทนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  -  สนบัสนุนมุมมองการเปล่ียนแปลงประตูหนา้ต่างท่ีมีจาํนวนมาก 
  -  คาํนวณปริมาณงาน ประมาณราคาและพ้ืนท่ีของแต่ละหอ้ง 
 
 5. โครงการ Merck Research Laboratories 
 ลกัษณะโครงการ เป็นอาคารโครงสร้างเหลก็เพื่อการวิจยัและการประชุม ซ่ึงมีรูปแบบ
การประยกุตใ์ชง้าน BIM. ดงัต่อไปน้ี 
  -  สามารถใชข้อ้มูลการออกแบบในการส่ือสารระหวา่งสถาปนิกและวิศวกร 
โดยสามารถปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลไดต้ลอดเวลา 
  -  สร้างมุมมองและรูปภาพตามความตอ้งการของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
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  -  สนบัสนุนแบบก่อสร้างในทุกมุมมองตามความตอ้งการของผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งในโครงการ 
  -  จาํลองการติดตั้งเกา้อ้ีและอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นสาํหรับหอ้งประชุมขนาดใหญ่
ก่อนการก่อสร้าง เพื่อวิเคราะห์ลกัษณะพื้นท่ีใชส้อยและความสามารถในการก่อสร้าง 
  -  ตรวจสอบความขดัแยง้ระหวา่งแบบก่อสร้าง  
  
 6. โครงการ Satterfield & Pontikes Corporate Headquarters  
 ลกัษณะของโครงการ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 65,000 ตารางฟุต ซ่ึงมี
รูปแบบการประยกุตใ์ชง้าน BIM. ดงัต่อไปน้ี 
  -  สนบัสนุนขั้นตอนการออกแบบ เช่น การแกไ้ขเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบ
ของอาคาร รวมทั้งสนบัสนุนการวิเคราะห์การใชพ้ลงังาน 
  -  สนบัสนุนการจดัทาํเอกสารและรายละเอียดของแบบก่อสร้าง 
  -  ช่วยในดา้นการส่ือสารระหว่างผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในแบบสถาปัตยกรรม 
แบบโครงสร้าง และแบบงานระบบประกอบคาร 
  -  ผูรั้บเหมาหลกัใช้ประมาณราคาค่าก่อสร้างและการวางแผนโครงการ 
รวมทั้งส่งรายละเอียดช้ินส่วนใหผู้ผ้ลิตสามารถนาํไปดาํเนินงานได ้
 จากการประยกุตใ์ช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในโครงการตวัอยา่งขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็น
ว่า เทคโนโลยีดงักล่าวสามารถนาํมาช่วยสนบัสนุนทางดา้นการออกแบบและการวิเคราะห์อาคาร 
เช่น โครงสร้าง พลงังาน การตรวจสอบความขดัแยง้ของแบบก่อสร้าง การทาํแบบขยายเพ่ืองาน
ก่อสร้างจริง (Shop drawing) การคาํนวณพื้นท่ี ปริมาณ การทาํงานร่วมกนั การวางแผนโครงการ 
การเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้าง การจาํลองรูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์ การจดัทาํเอกสารและ
รายละเอียดแบบก่อสร้าง การส่ือสารระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และการสร้างรายละเอียดช้ินส่วน
สาํหรับผูผ้ลิตโดยโครงการตวัอยา่งมีรูปแบบการใชง้านหลากหลาย และซอฟตแ์วร์ท่ีแตกต่างกนั
ตามความเหมาะสม และลกัษณะการดาํเนินงาน 
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บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิดําเนินการวจัิย 
 

การศึกษาเก่ียวกับการเลือกใช้ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร (Building Information 
Modeling – BIM.) สาํหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย ในคร้ังน้ีจะแยกออกเป็น 2 
ขั้นตอนหลกั ๆ ไดแ้ก่ 1) การสํารวจการใช้งานของ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร (BIM.) ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง และ 2) การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร (BIM.) 
จากกรณีศึกษา  

โดยมีรายละเอียดและระเบียบวิธีการดาํเนินการวิจยัเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ทั้ ง 2 
ประการโดยแบ่งเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
 
3.1  การสํารวจการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

การสาํรวจขอ้มูลการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร (BIM.) โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการวดัปริมาณการใชง้านในแต่ละองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมออกแบบและ
รับเหมาก่อสร้าง โดยผลจากแบบสํารวจดังกล่าวจะสะทอ้นให้เห็นถึงปริมาณและความเขา้ใจ
เทคโนโลยรีวมถึงสถานะการประยกุตใ์ชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ซ่ึงวิธีการในงานวิจยัขั้นตอน
น้ี จะเป็นเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ ทางสถิติศาสตร์ ซ่ึง
มีรายละเอียดการดาํเนินงานดงัต่อไปน้ี   

 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงขั้นตอนการสาํรวจการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 

 
กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะศึกษา 

ออกแบบและวเิคราะห์
แบบสอบถาม 

วเิคราะห์และ
สรุปผลการสาํรวจ 

สาํรวจและเกบ็
รวบรวมขอ้มูล 

สถานะการ
ใชง้าน 
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 1.1 กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะดาํเนินการศึกษา  
 โดยใชเ้กณฑก์ารคดัเลือกบริษทัท่ีจะนาํมาใชเ้กบ็ขอ้มูล  ซ่ึงจะตอ้งเป็นบริษทัออกแบบ/
รับเหมาก่อสร้าง ท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น (ไม่รวมปริมณฑล) 

การคน้หารายช่ือบริษทัออกแบบ/รับเหมาก่อสร้าง จะใชว้ิธีการสืบคน้จากเว็ปไซต์ท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น เวป็ไซตท่ี์ใชส้าํหรับการสืบคน้ขอ้มูลต่าง ๆ (www.google.co.th),  เวป็ไซตข์องสภา
ส ถ า ป นิ ก  ( http://architectsearch.asa.or.th/ )  , เ ว็ ป ไ ซ ต์ ข อ ง ส ภ า วิ ศ ว ก ร ร ม ส ถ า น  
(http://www.eit.or.th) และอ่ืนๆ ท่ีเ ก่ียวข้องเช่น http://directory.thaicontractors.com และ
http://www.buildingmart.org/listbuilder.php  ซ่ึงนอกจากการสืบคน้จากเวป็ไซตต่์างๆ แลว้ยงัใช้
วิธีการสอบถามจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดา้นการออกแบบ/รับเหมาก่อสร้าง เช่น สถาปนิก วิศวกร 
พนกังานเขียนแบบ  
 เม่ือไดร้ายช่ือของบริษทัออกแบบ/รับเหมาก่อสร้างท่ีตอ้งแลว้ ไดด้าํเนินการคดักรอง
ขอ้มูลของบริษทัต่างๆอีกคร้ังเพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทัดงักล่าวมีตวัตนจริงๆ หรือขอ้มูลท่ีตั้งของบริษทั
เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นเวป็ไซต ์โดยวิธีการเขา้ไปตรวจสอบในเวป็ไซตข์องบริษทัว่ายงัมีการเปิดใช้
งานอยู่หรือไม่ และจากการโทรศพัท์เขา้ไปสอบถามโดยใชว้ิธีการสุ่มจากบริษทัท่ีไดค้ดัเลือกไว ้
แล้ว โดย ณ ขณะท่ีทาํการศึกษามีบริษัทท่ีได้ทาํการคดัเลือกไวแ้ล้วทั้ งส้ินจาํนวน 160 บริษัท 
แบ่งเป็นบริษทัออกแบบจาํนวน 80 บริษทั และบริษทัรับเหมาก่อสร้างจาํนวน 80 บริษทั 
 1.2 ทาํการออกแบบและวิเคราะห์แบบสอบถาม  
 การสาํรวจการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร (BIM.) ในประเทศไทย จะอยูใ่นรูปแบบ
ของแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยจะใชชุ้ดคาํถามท่ีเป็นขอ้ความสาํหรับใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบ
โดยการเขียนเป็นขอ้ความและเขียนเคร่ืองหมายตามเง่ือนไขท่ีไดก้าํหนดไว  ้ ส่วนลกัษณะของ
คาํถามจะเน้นให้ผูต้อบได้แสดงความคิดเห็น ทัศนคติ และวิสัยทัศน์อย่างอิสระท่ีมีต่อการ
ประยกุตใ์ช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ซ่ึงแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 2 ตอนดงัน้ี 
  
 ตอนที ่1   
 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบไปเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั เพศ อาย ุ
การศึกษา ตาํแหน่งงาน ประสบการณ์ในการทาํงาน และประเภทธุรกิจขององคก์ร ซ่ึงจากการศึกษา
วิเคราะห์ พบว่า คาํถามเหล่าน้ีมีความสําคญัและเก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการ
ทาํงาน หรือการใช้เทคโนโลยีด้านการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง โดยคาํถามจะมีทั้งหมด 6 
คาํถาม ประเดน็ท่ีใชใ้นการสอบถามมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  การออกแบบ/วิเคราะห์คาํถาม สาํหรับตอนท่ี 1 
 

ลาํดับ คาํถาม เหตุผลในการตั้งคาํถาม 
1 
 

2 
 
 
 

3 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 
 

เพศ 
 
อาย ุ

 
 
 

การศึกษาสูงสุด 
 

ตาํแหน่งงาน 
 
 

ประสบการณ์ในการทาํงาน
ในองคก์ร 

 
ประเภทธุรกิจขององคก์ร 
 

เพ่ือสาํรวจเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
เพ่ือศึกษาช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถามหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
การประยกุตใ์ช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร (BIM.) ซ่ึงอาจจะมี
ส่วนในการ เลือกใช/้ไม่ใช ้BIM.  
 
เพ่ือเกบ็ขอ้มูลระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 
  
เพ่ือสาํรวจขอ้มูลของตาํแหน่งงาน หรือหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของผูต้อบแบบสอบถาม  
 
เพ่ือสาํรวจอายกุารทาํงานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 
เพ่ือสาํรวจขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะหรือประเภทของธุรกิจ 
เพ่ือให้ทราบว่าองคก์รท่ี เลือก/ไม่เลือกใช ้BIM. เป็นองคก์ร
ประเภทใด 

 
 ตอนที ่2   
 เป็นคาํถามท่ีมีวตัถุประสงค์หลกัในการสํารวจการใช้งาน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 
(BIM) ของแต่ละองค์กร เพื่อให้ทราบถึงมุมมองของแต่ละองค์กรท่ีมีต่อแนวคิดดังกล่าว  โดย
ลกัษณะของคาํถามจะเป็นแบบผสม คือมีทั้งคาํถามแบบปิด (Closed End) โดยให้ผูต้อบเลือก
คาํตอบท่ีกาํหนดให ้และคาํถามแบบเปิด (Opened End) ในหวัขอ้ท่ีตอ้งการใหผู้ต้อบแบบสอบถาม
ไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ โดยประเด็นท่ีใชใ้นการสอบถามมีรายละเอียดและมีแนวทางใน
การตั้งคาํถามตามท่ีไดว้ิเคราะห์ในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี  2  การออกแบบและวิเคราะห์คาํถาม สาํหรับตอนท่ี 2 
 
ลาํดับ คาํถาม เหตุผลในการตั้งคาํถาม 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 

 
 

6 
 
 
 
 
7 

ท่าน รู้จัก   “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” 
(Building Information Modeling ) หรือไม่ 
 
ห า ก รู้ จั ก  ท่ า น ไ ด้ รั บ ท ร า บ ข้ อ มู ล 
“แบบจําลองข้อมู ลอาคาร ” ( Building 
Information Modeling ) จากแหล่งใด 
 
 
ท่านคิดว่า  “แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร” 
(Building Information Modeling ) คืออะไร 
 
 
 
ท่านไดมี้การนาํ  แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 
(Building Information Modeling) เขา้มาใช้
ในองคก์ร หรือไม่ 
 
ระยะเวลาท่ีไดมี้การนาํ แบบจาํลองขอ้มูล
อาคาร ( Building Information Modeling ) 
มาใชง้านในองคก์ร 
 
หากมีการนํามาใช้ ท่านใช้ แบบจําลอง
ขอ้มูลอาคาร (Building  Information 
Modeling ) เพ่ือทาํอะไรบา้ง (สามารถตอบ
ได ้มากกวา่ 1 ขอ้) 
 
ท่ านคิดว่ า   แบบจําลองข้อมูลอาคาร 
(Building Information Modeling)มี
ความสําคัญกับอุตสาหกรรมออกแบบ 
รับเหมาก่อสร้างหรือไม่ อยา่งไร 

เพ่ือสํารวจว่าผูต้อบแบบสอบถามรู้จัก แบบจาํลอง
ขอ้มูลอาคาร หรือไม่ อยา่งไร 
 
เ พ่ื อสํ า ร ว จ แหล่ ง ขอ งก า ร รับทร าบข่ า วส า ร 
“แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร” ขององคก์ร เพ่ือท่ีจะไดรู้้
วา่ผูต้อบแบบสอบถามเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองของ BIM. 
ผา่นส่ือประเภทใด 
 
เพ่ือสํารวจความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถามว่ามี
ความ รู้ความ เข้า ใจ  เ ก่ี ยวกับความหมายของ 
“แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร” อย่างไร มีความเหมือน
หรือแตกต่างจากท่ีไดท้าํการศึกษาหรือไม่  
 
เพ่ือสาํรวจการใชง้าน “แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร” ใน
องค์กรออกแบบ และรับเหมาก่อสร้างในประเทศ
ไทย 

 
เพ่ือสาํรวจระยะเวลาท่ีมีการประยกุตใ์ช ้“แบบจาํลอง
ขอ้มูลอาคาร” ของแต่ละองคก์ร  

 
 
เพ่ือสํารวจการใช้งาน  “แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร”  
ของแต่ละองคก์ร วา่มีการนาํมาใชง้านในดา้นใดบา้ง 
มี ค ว า ม สั ม พัน ธ์ กับ แน ว คิ ด แ ล ะทฤษ ฎี ข อ ง 
“แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร”  หรือไม่ อยา่งไร 
 
เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม
เ ก่ี ย วกับ  “แบบจํา ลอ งข้อมู ล อ าค า ร ” ท่ี มี ต่ อ
อุตสาหกรรมออกแบบ และรับเหมาก่อสร้าง  
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 1.3 การทดสอบแบบสอบถาม (Pilot Study) 
 เน่ืองจากการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการส่งแบบสอบถาม ซ่ึงจะดาํเนินการ
ภายหลงัจากการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งเรียบร้อยแลว้ โดยก่อนท่ีจะทาํการส่งแบบสอบถามจริง ไดใ้ห้
กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมก่อสร้างทดลองกรอกแบบสอบถาม เพื่อทดสอบว่า
มีความเขา้ใจในเน้ือหา และวตัถุประสงคข์องคาํถามหรือไม่  ไดผ้ลออกมาดงัน้ี 
 ในคร้ังแรกของการทดลอง พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจวตัถุประสงคข์อง
คาํถามในบางคาํถาม เน่ืองจากเน้ือหาของคาํถามยงัไม่สอดคลอ้งกบัคาํตอบท่ีกาํหนดเอาไว ้ และ
คาํถามไม่ครอบคลุมกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการ 
 เม่ือทราบถึงจุดบกพร่องท่ีเกิดข้ึน ไดท้าํการปรับแกไ้ขเน้ือหาของคาํถามเพ่ือให้มีความ
ชดัเจนและเขา้ใจไดง่้าย และมีเน้ือหาครอบคลุมกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ จากนั้นจึงดาํเนินการ
ทดลองกบักลุ่มตวัอย่างอีกคร้ัง ผลท่ีไดพ้บว่ากลุ่มตวัอย่างมีความเขา้ใจเน้ือหาและสามารถตอบ
คาํถามไดต้รงประเดน็มากข้ึน และคาํตอบกไ็ม่เบ่ียงเบนไปในทิศทางอ่ืนมากนกั 
 เม่ือวิเคราะห์แลว้ว่าแบบสอบถามท่ีไดมี้ความสมบูรณ์ทั้งดา้นเน้ือหาและความเขา้ใจ
แลว้ จึงไดมี้การนาํแบบสอบถามดงักล่าวส่งไปยงักลุ่มตวัอยา่งท่ีไดท้าํการคดัเลือกเอาไว ้
 1.4 ดาํเนินการสาํรวจและทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 ดาํเนินการสาํรวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีไดท้าํการคดัเลือกในเร่ือง
การสาํรวจการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร (BIM.) ซ่ึงการจดัส่งแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 
ช่องทางคือ ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ทางไปรษณีย ์และการส่งแบบสอบถามให้กบักลุ่มขอ้มูล
โดยท่ีผูว้ิจยัดาํเนินการจดัส่งดว้ยตวัเอง ตามอตัราส่วน 40 , 40 และ 20 เปอร์เซ็น ของกลุ่มขอ้มูล
ทั้งหมดตามลาํดบั ดงัน้ี 
 ช่องทางท่ี 1 ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ จาํนวน 40 เปอร์เซ็นต ์คิดเป็น 64 บริษทั 

ช่องทางท่ี 2 ทางไปรษณีย ์จาํนวน 40 เปอร์เซ็นต ์คิดเป็น 64 บริษทั 
ช่องทางท่ี 3 จากการจดัส่งดว้ยตวัเอง จาํนวน 20 เปอร์เซ็นต ์คิดเป็น 32 บริษทั 

 1.5 ประมวลผลการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจยั  
 โดยนาํขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากศึกษาและสาํรวจกลุ่มตวัอย่าง มาวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ของการใชง้าน BIM. ในประเทศไทยในปัจจุบนัและแนวโนม้ของการใชง้าน BIM. ใน
อนาคตของอุตสาหกรรมออกแบบ/รับเหมาก่อสร้าง โดยใชว้ิธีการทางสถิติพื้นฐาน 

 1.6 นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



26 
 
3.2  การศึกษาปัจจัยทีมี่ผลต่อการเลอืกใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร  จากกรณศึีกษา 
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร (BIM.) โดยใชก้าร
สมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาจากกรณีศึกษาท่ีไดท้าํการคดัเลือก ซ่ึงวิธีการวิจยัในขั้นตอนน้ี
จะเป็นวิธีวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 แสดงขั้นตอนการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร  
  
  2.1 เก็บรวบรวมขอ้มูลปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงานในรูปแบบเดิมท่ีเป็น 2 มิติ จาก
การอ่านวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และจากการสอบถาม สมัภาษณ์จากสถาปนิก วิศวกร พนกังานเขียน
แบบ หรือจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการออกแบบ และรับเหมาก่อสร้าง  
 2.2 กาํหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีจะดาํเนินการศึกษา ซ่ึงจะตอ้งเป็นบริษทัท่ีอยู่ภายใต้ใน
เง่ือนไขต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

 
ศึกษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาจากการทาํงานในรูปแบบ 2 มิติ 

กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะดาํเนินการศึกษา 

ดาํเนินการออกแบบและวเิคราะห์คาํถาม 

ทดสอบแบบสอบถาม 

สาํรวจและเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง 

ตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในประเทศไทย 
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  (1)  เป็นบริษัทออกแบบ/รับเหมาก่อสร้าง/บริษัทท่ีให้บริการด้านการ
ฝึกอบรมเก่ียวกบัโปรแกรมออกแบบ เขียนแบบ ขนาดกลางข้ึนไป ท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
  (2)  เ ป็นบริษัทออกแบบ / รับเหมาก่อสร้างท่ีมีการใช้งานหรือเคยมี
ประสบการณ์การใช ้BIM มาก่อน ตวัอย่างเช่น บริษทัท่ีมีการใชง้าน AllPlan , ArchiCAD , 
Autodesk Revit , Bentley Building , DigitalProject or VectorWorks  เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 6 เดือน  
  (3)  เป็นบริษทัออกแบบ/รับเหมาก่อสร้างท่ีมีการเตรียมการในการใช ้BIM 
โดยตรวจสอบจากการส่งพนักงานไปอบรมในการใช้โปรแกรมออกแบบ เขียนแบบท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือมีการสัง่ซ้ือ Software ท่ีเก่ียวขอ้งกบั BIM ตวัอยา่งเช่น AllPlan , ArchiCAD , Autodesk Revit , 
Bentley Building , DigitalProject or VectorWorks เป็นตน้   
  โดยในการศึกษาคร้ังน้ีจะไดท้าํการสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการใชง้าน 
BIM. ในองคก์รนั้นๆ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ผูอ้อกแบบโครงสร้าง/สถาปัตยกรรม ผูรั้บเหมางาน
ก่อสร้าง วิศวกร/สถาปนิกท่ีปรึกษา พนกังานเขียนแบบ กลุ่มผูข้าย/ผูใ้หก้ารฝึกอบรมเก่ียวกบัการใช้
งานโปรแกรมท่ีช่วยในการออกแบบ/เขียนแบบก่อสร้าง และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
  โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีจะทาํการศึกษานั้น ผูว้ิจัยได้คดัเลือกจากกลุ่มบริษทั/
หน่วยงาน/องคก์ร ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการใช้งาน BIM. โดยคดัเลือกแบบเจาะจงเน่ืองจาก
เทคโนโลยปีระเภทน้ียงัไม่แพร่หลายนกั ซ่ึงแยกการศึกษาตามเกณฑข์องการคดัเลือกบริษทั ดงัน้ี 

1. บริษทัออกแบบท่ีมีการใชง้าน/เคยมีประสบการณ์ในการใชง้าน BIM. อยา่งนอ้ย 
6 เดือนท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยไดค้ดัเลือกมา 3 บริษทั ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

 1.1 บริษทัออกแบบสถาปัตยกรรม ขนาดใหญ่  
 1.2 บริษทัออกแบบสถาปัตยกรรม ขนาดกลาง  
 1.3 บริษทัออกแบบสถาปัตยกรรม ขนาดกลาง  
2. บริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีมีการใชง้าน/เคยมีประสบการณ์ในการใชง้าน BIM. 

อยา่งนอ้ย 6 เดือน ท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยไดค้ดัเลือกมา 2 บริษทั ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
 2.1 บริษทัรับเหมาก่อสร้าง ขนาดใหญ่  
 2.2 บริษทัรับเหมาก่อสร้าง ขนาดใหญ่  
3. บริษทัออกแบบ/รับเหมาก่อสร้าง/พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีมีการเตรียมการใน

การใชง้าน BIM ท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยไดค้ดัเลือกมา 3 บริษทั ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
 3.1 บริษทัออกแบบสถาปัตยกรรม ขนาดใหญ่ 
 3.2 บริษทัผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ขนาดใหญ่ 
 3.3 บริษทัออกแบบสถาปัตยกรรม ขนาดกลาง 
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4. บริษทัท่ีให้บริการดา้นการฝึกอบรมเก่ียวกบัการใชง้านโปรแกรมท่ีช่วยในการ
ออกแบบ/เขียนแบบก่อสร้าง ท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยไดค้ดัเลือกมา 1 บริษทั  
 
ตารางท่ี 3 กลุ่มตวัอยา่งงานวิจยั 

 
 2.3 ทาํการออกแบบและวิเคราะห์คาํถาม ซ่ึงมีรายละเอียดต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) เป็น
การศึกษา ซ่ึงใช้การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท่ี้ทาํหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกับการประยุกต์ใช้แนวคิด
ดงักล่าว โดยลกัษณะของการสัมภาษณ์จะเป็นการสัมภาษณ์ แบบมีคําถามที่แน่นอน (Structured 
Interview) โดยจะมีการกาํหนดขอ้คาํถามไวก่้อนแลว้ และให้ผูต้อบสามารถตอบคาํถามไดอ้ย่าง
อิสระ ซ่ึงเน้ือหาของคาํถามจะเจาะลึกในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลทัว่ไปขององคก์ร ลกัษณะ
หรือรูปแบบการดําเนินงาน เทคโนโลยีด้านการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างท่ีใช้ในองค์กร 
นโยบายหรือแนวความคิดในการประยกุตใ์ช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
แนวคิดดังกล่าว ประโยชน์ท่ีได้รับ ปัญหา-อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลให้การประยุกต์ใช ้
แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในองค์กรประสบความสําเร็จ ทั้งน้ีเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและปัจจยัท่ี
ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมก่อสร้างใหค้วามสาํคญัและหนัมาเลือกใชเ้ทคโนโลยขีอง BIM. 
 การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อการสํารวจปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช ้
แบบจาํลองข้อมูลอาคาร (BIM.) ในองค์กรก่อสร้างนั้ น โดยประเด็นท่ีใช้ในการสัมภาษณ์มี
รายละเอียดดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 4 
 
 
 
 
 

กรณศึีกษาที ่ หน้าทีรั่บผดิชอบ 
1 - 5 
6 - 7 

8 
9 

ผูอ้อกแบบ 
ผูรั้บเหมาหลกั 
ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
ผูใ้หบ้ริการดา้นการฝึกอบรม และตวัแทนจาํหน่าย Software คอมพิวเตอร์ 
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ตารางท่ี  4  การออกแบบคาํถามสาํหรับแบบสมัภาษณ์ 
 
ลาํดับ คาํถาม เหตุผลในการตั้งคาํถาม 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 

ขอ้มูลทัว่ไปขององคก์ร 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก่อนท่ีจะมีการประยุกต์ใช ้“แบบจาํลอง
ขอ้มูลอาคาร” (Building Information 
Modeling) องคก์รของท่านใชเ้ทคโนโลยี
ชนิดใดในการออกแบบ  เ ขี ยนแบบ
ก่อสร้าง 
 
 
ท่านคิดว่า “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” 
(Building Information Modeling) ใน
ความคิดของท่านคืออะไร 
 
 
อ ง ค์ ก ร ข อ ง ท่ า น มี  น โ ย บ า ย ห รื อ
แ น ว ค ว า ม คิ ด อ ย่ า ง ไ ร ใ น ก า ร นํ า 
“แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building 
Information Modeling) มาประยุกต์ใช้
งาน  

เพ่ือสํารวจขอ้มูลทั่วไปของกรณีศึกษา เช่น ประเภท
ของธุรกิจ วิสัยทศัน์ขององค์กร ระยะเวลาท่ีดาํเนิน
กิจการ ลักษณะและรูปแบบการดาํเนินงาน จํานวน
พนกังานหรือจาํนวนคอมพิวเตอร์ท่ีมีการใชง้านในดา้น
การออกแบบหรือทาํแบบก่อสร้าง เป็นต้น ทั้ งน้ีเพ่ือ
ตอ้งการสาํรวจในแง่ของศกัยภาพขององคก์ร ท่ีมีผลต่อ
การพฒันาและการประยุกต์ใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูล
อาคาร (BIM.) 
 
เพ่ือสํารวจขอ้มูลของเทคโนโลยีสําหรับการออกแบบ 
และเขียนแบบก่อสร้างของกรณีศึกษา ก่อนท่ีจะมีการ
ประยุกต์ใช้  แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) ว่ามี
รูปแบบและลักษณะการทํางาน และผลดี – ผลเสีย
อยา่งไร ท่ีส่งผลให้มีการประยกุตใ์ช ้แบบจาํลองขอ้มูล
อาคาร (BIM.) 
 
เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของกรณีศึกษา ว่ามีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบั แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร (BIM.) 
อย่ า ง ไร  มี คว าม เห มือนห รือแตก ต่ า งจ าก ท่ี ได้
ทาํการศึกษาหรือไม่ 
 
เพ่ือสาํรวจแนวความคิด หรือนโยบายของกรณีศึกษาท่ี
มีผลต่อการนาํ  แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร (BIM.) เขา้มา
ประยุกต์ใชใ้นองค์กร เน่ืองจากแรงสนับสนุนของ
องค์กรหรือผูบ้ริหารระดบัสูงค่อนขา้งจะมีผลอย่างยิ่ง
ต่อการผลกัดนัให้มีการประยุกต์ใช ้แบบจาํลองขอ้มูล
อาคาร ภายในองคก์ร สาเหตุเพราะเทคโนโลยีดงักล่าว
มีราคาค่อนขา้งสูง อีกทั้งยงัขาดผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้
ความสามารถเฉพาะทางในการให้ความรู้ในด้าน
เทคโนโลยดีงักล่าวน้ี 
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ตารางท่ี  4  การออกแบบคาํถามสาํหรับแบบสมัภาษณ์ (ต่อ) 
  
ลาํดับ คาํถาม เหตุผลในการตั้งคาํถาม 

5 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัสาํคญัในการนาํ “แบบจาํลองขอ้มูล
อาคาร”(Building Information Modeling)  
เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน 
 
ลั ก ษ ณ ะ ห รื อ รู ป แ บ บ ใ น ก า ร นํ า 
แบบจํา ลองข้อมู ลอ าค าร  ( Building 
Information Modeling ) มาประยกุตใ์ช้
งานในองคก์ร  
 
 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการนาํ แบบจาํลอง
ขอ้มูลอาคาร (Building Information 
Modeling ) เขา้มาใชง้านในองคก์ร 
 
 
ปัญหา – อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการนํา 
แบบจํา ลองข้อมู ลอ าค าร  ( Building 
Information Modeling ) มาใชใ้นองคก์ร 
 
 
 
 
 
 
ท่านคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างท่ีส่งผลให้
อ งค์ก รประสบความสํ า เ ร็ จ ในการ
ประยุกต์ใช้  แบบจําลองข้อมูลอาคาร 
(Building Information Modeling ) 
 
 
 

เพ่ือสาํรวจความคิดเห็นของกรณีศึกษา ในดา้นปัจจยัท่ี
มีผลต่อการเลือกใชเ้ทคโนโลย ี แบบจาํลองขอ้มูล
อาคาร (BIM.)  
 
เพ่ือสํารวจลักษณะหรือรูปแบบในการประยุกต์ใช ้ 
แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) ของกรณีศึกษา ว่า
สามารถนําไปใช้ในด้านไหนได้บ้าง  และผลการ
ดาํเนินงานท่ีได้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ
ขององคก์รไดห้รือไม่ อยา่งไร 
 
เพ่ือสํารวจการใช้ประโยชน์จาก  แบบจาํลองข้อมูล
อาคาร (BIM.) ในองคก์รของกรณีศึกษา วา่สามารถใช้
ประโยชน์ในด้านไหนได้บ้าง มีความใกล้เคียงหรือ
เทียบเท่ากบัท่ีไดท้าํการศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 
เพ่ือสํารวจถึงปัญหา – อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการนํา 
แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) เข้ามาประยุกต์ใช้
องคก์รของกรณีศึกษา ไม่ว่าจะในดา้นการปรับเปล่ียน
รูปแบบหรือลกัษณะของการดาํเนินงาน การพฒันาดา้น
ศักยภาพของทรัพยากรบุคคลและเคร่ืองมือในการ
ทาํงาน การปรับเปล่ียนในแง่ของนโยบายองคก์รเพ่ือให้
มีความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกับการนําเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร เป็นตน้ 
 
เพ่ือสาํรวจปัจจยัท่ีส่งผลใหแ้ต่ละองคก์รของกรณีศึกษา 
สามารถดํา เ นิน กิจการ ต่อไปภายใต้ก ารนํา เ อ า
แนวความคิดของ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร (BIM.) มา
ประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างประสบความสําเร็จ 
ตวัอยา่งเช่น การส่งเสริมจากนโยบายหรือวิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารองค์กร การตอบรับนโยบายจากบุคลากรใน
องคก์ร เป็นตน้ 
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ตารางท่ี  4  การออกแบบคาํถามสาํหรับแบบสมัภาษณ์ (ต่อ) 
 
ลาํดับ คาํถาม เหตุผลในการตั้งคาํถาม 

10 ขอ้เสนอแนะ (จากการประยุกต์ใช ้
แบบจําลองข้อมู ลอาคาร  - Building 
Information Modeling ) 

เ พ่ื อสํ ารวจความคิด เ ห็นและข้อ เสนอแนะของ
กรณีศึกษาต่อการประยกุตใ์ช ้ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 
(BIM.) ในอุตสาหกรรมออกแบบ และรับเหมาก่อสร้าง
ในประเทศไทย เช่น แนวโนม้ในการใชง้านในอนาคต  
ขอ้จาํกัดในด้านอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการประยุกต์ใช้งาน 
การปรับตวัในด้านต่าง ๆ ขององค์กรเพ่ือรองรับกับ
เทคโนโลยใีหม่ๆ  เป็นตน้ 

 
 2.4 การทดสอบแบบสอบถาม (Pilot Study) 

เน่ืองจากการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ การจดบันทึกและการ
บนัทึกเสียงสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา ซ่ึงจะดาํเนินการภายหลงัจากท่ีไดท้าํการคดัเลือกกรณีศึกษา
แลว้ โดยก่อนท่ีจะทาํการสัมภาษณ์จริง ไดท้าํการทดลองสัมภาษณ์กบักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นบุคคลซ่ึง
มีความเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมก่อสร้าง ว่ามีความเขา้ใจในเน้ือหา และวตัถุประสงคข์องคาํถาม
หรือไม่ เพียงใดซ่ึงไดผ้ลออกมาดงัน้ี 

ในคร้ังแรกของการทดลอง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจในบางคาํถามมากนัก 
เน่ืองจากคาํถามบางขอ้มีการใชค้าํท่ีสั้นและกะทดัรัดจนเกินไป ทาํให้ผูต้อบไม่เขา้ใจซ่ึงส่งผลให้
คาํตอบท่ีไดจึ้งยงัไม่ตรงกบัวตัถุประสงคข์องคาํถามมากนกั 

เม่ือไดท้ราบถึงจุดบกพร่องท่ีเกิดข้ึน ไดท้าํการปรับแกไ้ขเน้ือหาของคาํถามในแบบ
สัมภาษณ์ให้มีความชัดเจน และตรงประเด็นมากข้ึน และเร่ิมทาํการทดลองสัมภาษณ์กับกลุ่ม
ตวัอย่างอีกคร้ัง เพื่อวดัผลความเขา้ใจ ผลท่ีไดพ้บว่ากลุ่มตวัอย่างมีความเขา้ใจและสามารถตอบ
คาํถามไดต้รงประเดน็มากข้ึน ทาํใหค้าํตอบท่ีไดไ้ม่เบ่ียงเบนไปในทิศทางอ่ืน 

เม่ือวิเคราะห์แลว้ว่าแบบสัมภาษณ์ท่ีไดมี้ความสมบูรณ์แลว้ทั้งในดา้นเน้ือหา และความ
เขา้ใจแลว้ จึงไดมี้การนาํแบบสมัภาษณ์ดงักล่าวไปใชใ้นการสมัภาษณ์จริงกบักรณีศึกษาต่อไป  

2.5 ดาํเนินการสาํรวจและทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีไดท้าํการศึกษา
ในเร่ืองการใช้งาน ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช ้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งก่อนและหลงัการใช้งาน และ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้งานโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซ่ึงรูปแบบและลกัษณะการสัมภาษณ์จะ
เหมือนกนัทุกองคก์ร โดยในระหว่างท่ีมีการสัมภาษณ์จะทาํการจดบนัทึกและทาํการบนัทึกเสียง
สมัภาษณ์ดว้ยเคร่ืองมืออิเลค็ทรอนิกส์ เพื่อป้องกนัการผดิพลาดของขอ้มูลท่ีไดท้าํการสมัภาษณ์ 
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2.6 ดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูล จดัเรียงขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการ
ตีความสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั (Inductive) ซ่ึงไดจ้ากการสมัภาษณ์ท่ีไดท้าํการบนัทึกเอาไว ้

2.7 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการนาํขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดศึ้กษาจากกลุ่มตวัอยา่งมา
วิเคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติพื้นฐานเพ่ือหาขอ้สรุปเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชง้าน 
ปัญหาและวิธีการเลือกใช ้BIM. สาํหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย 

2.8 นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

3.3  สรุป 
ในบทน้ีไดแ้สดงถึง ขั้นตอนและวิธีการศึกษาทั้ง 2 วิธีการ และจะแสดงผลการศึกษา

เก่ียวกบัการสาํรวจการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในประเทศไทย และผลการศึกษาเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในประเทศไทย ในบทต่อไป 
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บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเก่ียวกบัการเลือกใช ้BIM. สาํหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยน้ี 

เป็นการศึกษาโดยมีวตัถุประสงคห์ลกั 2 ประการ คือ การสาํรวจการใชง้านแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 
และการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชแ้บบจาํลองขอ้มูลอาคาร โดยในบทน้ีจะแบ่งเป็นการ
รายงานผลการศึกษา 2 ส่วน ส่วนแรกจะอธิบายถึงผลจากการสาํรวจการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูล
อาคาร ในประเทศไทย โดยจะแบ่งเป็นสามส่วนยอ่ยคือ 1) ภาพรวมของการศึกษา  2) ผลการศึกษา
ในบริษทัออกแบบ  และ 3) ผลการศึกษาของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง และส่วนท่ี 2 จะแสดงผลการ
สมัภาษณ์กรณีศึกษาถึงปัจจยัในการเลือกใช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในประเทศไทย 

 
ส่วนที ่ 1 
1. ผลการสํารวจการใช้งานแบบจําลองข้อมูลอาคาร ในบริษัทออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง 
 การสํารวจการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร มีวตัถุประสงคเ์พื่อสํารวจการใชง้าน 
แบบจําลองข้อ มูลอาคาร  ในองค์กรออกแบบและ รับ เหมา ก่อส ร้ างในประ เทศไทย 
(กรุงเทพมหานคร) โดยวิธีการส่งแบบสอบถามไปยงับริษทัออกแบบ และรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงมี
จาํนวนรวมทั้งส้ิน 160 องคก์ร แบบสอบถามท่ีไดรั้บการตอบกลบัมามีจาํนวนทั้งส้ิน 72 บริษทั หรือ
คิดเป็น 45.625 เปอร์เซ็นตข์องจาํนวนแบบสอบถามทั้งหมด ดงัท่ีแสดงในแผนภูมิท่ี 3 
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แบบสอบถามท่ีส่งออกท้ังหมด แบบสอบถามท่ีได้รับการตอบกลับท้ังหมด

ผลการสํารวจการตอบแบบสอบถามในบริษทัออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง
ในประเทศไทย

* n = 160 (จํานวนบริษัททีส่่งแบบสอบถาม)

เปอร์เซน็ต ์(%)

160 บริษัท

73 บริษัท

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงผลการสาํรวจการตอบแบบสอบถามของ บริษทัออกแบบ รับเหมาก่อสร้างใน
 ประเทศไทย 
 
1.1  รูปแบบช่องทางการส่งแบบสอบถาม 
 จากผลการสํารวจท่ีแสดงในแผนภูมิ ท่ี  4  พบว่า  จากการจัดส่งทางจดหมาย
อิเลค็ทรอนิกส์ ทั้งหมด 64 บริษทั ไดรั้บการตอบกลบัมาเพียง 8 บริษทั คิดเป็น 12.5 เปอร์เซ็นตข์อง
จาํนวนท่ีส่งทั้งหมด หรือคิดเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ของแบบตอบรับทั้งหมด การจดัส่งทางไปรษณีย ์
ทั้งหมด 64 บริษทั ไดรั้บการตอบกลบัมาจาํนวน  32 บริษทั คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นตข์องจาํนวนท่ีส่ง
ทั้งหมด หรือ คิดเป็น 20.625 เปอร์เซ็นตข์องแบบตอบรับทั้งหมด  และการจดัส่งแบบสอบถามดว้ย
ตวัเอง ทั้งหมด 32 บริษทั ไดรั้บการตอบกลบัมาเท่ากบัจาํนวนท่ีมีการจดัส่งคือ 32 บริษทั คิดเป็น 
100  เปอร์เซ็นตข์องจาํนวนท่ีส่งทั้งหมด หรือ คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นตข์องแบบตอบรับทั้งหมด จาก
ผลการสาํรวจดงักล่าวทาํใหท้ราบไดว้่า วิธีการจดัส่งแบบสอบถามท่ีไดผ้ลตอบกลบัมามากท่ีสุด คือ 
การจดัส่งดว้ยตวัเอง ทางไปรษณีย ์และทางจดหมายอิเลค็ทรอนิกส์ ตามลาํดบั  
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แผนภูมิท่ี 4 แสดงจาํนวนแบบสอบถามท่ีมีการตอบกลบัมาในแต่ละช่องทาง ของบริษทัออกแบบ  
 และรับเหมาก่อสร้าง ในประเทศไทย 
  
1.2 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการสาํรวจเพศของผูต้อบแบบสอบถาม ดงัท่ีแสดงในแผนภูมิท่ี 5 พบว่ากว่า 84.93 
เปอร์เซ็นต ์ท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ส่วนเพศหญิงมีเพียง 15.06 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 5 แสดงเพศของผูต้อบแบบสอบถามของบริษทัออกแบบ และรับเหมาก่อสร้าง 
 ในประเทศไทย 

จดหมาย
อิเล็คทรอนกส์

ไปรษณยี์
การจัดส่งด้วย

ตัวเอง

แบบสอบถามท ีส่่งออกท ัง้หมด 64 64 32

แบบสอบถามท ีไ่ด้รับการตอบกลับ 8 33 32

64 64
32

8
33 32

0
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80

จาํ
นว

น 
([บ

ริษ
ัท)

ผลการสํารวจบริษัทออกแบบ และรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย

5%

40% 40%

20% 20%20.625%

*n = 160 (จาํนวนแบบสอบถามที่จดัส่ งทัง้หมด)

73 62
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จาํนวนแบบสอบถามท่ีได้รับการตอบกลับ เพศของผู ้ตอบแบบสอบถาม

แผนภูมิแสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถามของบริษัทออกแบบ รบัเหมาก่อสร้าง

ในประเทศไทย

แบบสอบถาม เพศชาย เพศหญงิ

จาํนวน (บริษัท)

 (100 %)
 (84.93%)

 (15.06 %)
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1.3 ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาดา้นช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 5 พบว่าผูท่ี้มี
อายอุยูร่ะหว่าง  31 - 40 ปี มีจาํนวนการตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คิดเป็น 35.62 เปอร์เซ็นต ์ช่วง
อายุระหว่าง 20 - 30 ปี มีจาํนวนรองลงมาเป็นอนัดบั 2 คิดเป็น 34.24 เปอร์เซ็นต ์ช่วงอายุระหว่าง 
41-50 ปี อยูใ่นอนัดบั 3 คิดเป็น 21.92 เปอร์เซ็นต ์ช่วงอายท่ีุมากกว่า 50 ปีมาเป็นอนัดบัท่ี 4 คิดเป็น 
8.22 เปอร์เซ็นต ์และไม่มีคนท่ีอยูใ่นช่วงอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 5  แสดงจาํนวนของผูต้อบแบบสอบถามในช่วงอายตุ่างๆ ของบริษทัออกแบบ และ 
 รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย  
 

ช่วงอายุ จํานวน (คน) เปอร์เซ็นต์ (%) 

ตํ่ากวา่ 20 ปี 0 0.00 
20 - 30 ปี 25 34.24 
31 - 40 ปี 26 35.62 
41 - 50 ปี 16 21.92 

มากกวา่ 50 ปี 6 8.22 
รวม  (n) 73 100.00 

       * n  = จาํนวนบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม 
 
1.4 การศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สําหรับการศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถาม ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 6 พบว่าส่วน
ใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ซ่ึงคิดเป็น 61.64 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือปริญญาโท คิด
เป็น 28.77 เปอร์เซ็นต ์ การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาดรี(ม.6 ,ปวช.,ปวส.) คิดเป็น 8.22 เปอร์เซ็นต ์และ
สูงกวา่ปริญญาโท คิดเป็น 1.37 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี  6  แสดงระดบัการศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถาม ของบริษทัออกแบบ และ 
 รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย  

  * n  = จาํนวนบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม 
 
1.5 ตําแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาตาํแหน่งงานของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่จะอยูใ่นตาํแหน่ง
สถาปนิก คิดเป็น 57.53 เปอร์เซ็นต ์ตาํแหน่งวิศวกร คิดเป็น 15.07 เปอร์เซ็นต ์และตาํแหน่งอ่ืนๆ คิด
เป็น 12.33 เปอร์เซ็นต ์ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี  7  แสดงตาํแหน่งงานของผูต้อบแบบสอบถาม ของบริษทัออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง 
 ในประเทศไทย  
 

ตําแหน่งงาน จํานวน (คน) เปอร์เซ็นต์ (%) 
วิศวกร 11 15.07 
สถาปนิก 42 57.53 

พนกังานเขียนแบบ 6 8.22 
เจา้ของกิจการ 5 6.85 
ตาํแหน่งอ่ืนๆ 9 12.33 

รวม (n) 73 100.00 
* n  = จาํนวนบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม 
  
 

การศึกษาสูงสุด จํานวน (คน) เปอร์เซ็นต์ (%) 
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี (ม.6 ,ปวช.,ปวส.) 6 8.22 

ปริญญาตรี 45 61.64 
ปริญญาโท 21 28.77 

สูงกวา่ปริญญาโท 1 1.37 
รวม (n) 73 100 
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1.6 ประสบการณ์ในการทาํงานในองค์กรของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการสํารวจประสบการณ์ในการทาํงานในองค์กรของผูต้อบแบบสอบถาม ดังท่ี
แสดงในแผนภูมิท่ี 6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทาํงานในองคก์ร 
มากกว่า 8 ปี คิดเป็น 45.20 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ 4 - 6 ปี คิดเป็น 19.18 เปอร์เซ็นต ์ และอนัดบั
ถดัไปมีจาํนวนเท่ากนัถึง  2 ช่วงคือ 2 - 4 ปี และ 6 - 8 ปี ซ่ึงคิดเป็น 10.96 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั 

 
แผนภูมิท่ี 6 แสดงประสบการณ์ในการทาํงานในองคก์รของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ของบริษทัออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย  
 
1.7 บริษัทออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย รู้จัก แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) หรือไม่ 
 จากการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่ รู้จกั BIM. คิดเป็น 52.05 เปอร์เซ็นต ์อีก 34.25 เปอร์เซ็นต ์
ไม่รู้จกั และ 13.70 เปอร์เซ็นต ์ยงัไม่แน่ใจ ซ่ึงนัน่แสดงให้เห็นว่า บริษทัออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง
ในประเทศไทยกว่าคร่ึงหน่ึงท่ีไดท้าํการสาํรวจ "รู้จกั" แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ดงัท่ีแสดงในตาราง
ท่ี 8 
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ของบริษัทออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย

จาํนวน (คน)

* n = 73 (จํานวนบริษัทท่ีตอบแบบสอบถาม)

(5.48%) (8.22%) (10.96%)

(19.18%)

(10.96%)

(45.20%)
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ตารางท่ี  8  แสดงสถิติของบริษทัออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยท่ี  "รู้จกั" และ "ไม่รู้จกั"  
 แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 
 

รู้จัก / ไม่รู้จัก จํานวน (บริษทั) เปอร์เซ็นต์ (%) 

รู้จกั 38 52.05 

ไม่รู้จกั 25 34.25 

ไม่แน่ใจ 10 13.70 

รวม (n) 73 100.00 

        * n = จาํนวนบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม 
  
1.8  บริษัทออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย รับทราบข้อมูล ข่าวสารเกีย่วกบั  
       แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) จากแหล่งใดบ้าง 
 จากการศึกษาแหล่งขอ้มูล ข่าวสารท่ีบริษทัออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย
ไดรั้บทราบเก่ียวกบั แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ดงัท่ีแสดงในแผนภูมิท่ี 7 พบว่าช่องทาง 3 อนัดบัแรก
คือรับทราบทางส่ืออิเล็คทรอนิกส์ คิดเป็น 48.94 เปอร์เซ็นต์ จากเพื่อนร่วมงาน คิดเป็น 44.68 
เปอร์เซ็นต์ และจากหนังสือ/เอกสารงานวิจยั/บทความวิชาการต่างๆ คิดเป็น 24.55 เปอร์เซ็นต ์
ตามลาํดบั 
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แผนภูมิท่ี 7 แสดงแหล่งขอ้มูล ข่าวสาร ท่ีบริษทัออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย 
 ไดรั้บทราบเก่ียวกบั แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 
 
1.9  บริษัทออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยคดิว่า แบบจําลองข้อมูลอาคาร คอือะไร 
 จากการศึกษาความหมายของ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ท่ีบริษทัออกแบบ รับเหมา
ก่อสร้างในประเทศไทย มีความเขา้ใจดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 9 พบว่าส่วนใหญ่กว่า 78.69 เปอร์เซ็นต ์
คิดว่า BIM. คือ ระบบการจดัการอาคารผา่นขบวนการของ Software 3 มิติ 44.26 เปอร์เซ็นต ์คิดว่า
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับการออกแบบ/เขียนแบบก่อสร้าง และท่ีเหลืออีก 31.15 , 27.87 และ 13.11 
เปอร์เซ็นต ์คิดว่า คือ Revit, ArchiCAD, Tekla, Allplan, etc.. , หลกัการทาํงานแบบ Object-base 
Parametric Modeling และอ่ืนๆ ตามลาํดบั 
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วิทย/ุโทรทัศน์

หนังสือ/เอกสารงานวิจัย/บทความวิชากา รต่างๆ

แผนภูมิแสดงแหล่งข่าวสาร/ข้อมูล ท่ีบริษัทออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศ
ไทย ได้รับทราบเกี่ยว แบบจําลองข้อมูลอาคาร

*n = 47 (จาํนวนบริษัทท่ีตอบแบบสอบถาม)
หมายเหต ุ: 1 บริษัทสามารถตอบได้มากกว่า 1 คาํตอบ

(42.55%)

(2.13%)

(48.94%)

(19.15%)

(44.68%)

(12.77%)
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ตารางท่ี  9  แสดงความเขา้ใจของบริษทัออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย  
 เก่ียวกบัความหมายของ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 
 

ความหมายของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร 
จํานวน 
(บริษัท) 

เปอร์เซ็นต์ (%) 

ระบบการจดัการอาคารผา่นขบวนการของ Software 3 มิติ 48 78.69 

เคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับการออกแบบ/เขียนแบบก่อสร้าง 27 44.26 

หลกัการทาํงานแบบ Object-base Parametric Modeling 17 27.87 

Revit , ArchiCAD , Tekla , Allplan , etc.. 19 31.15 

อ่ืน ๆ 8 13.11 

  * n  = 61 (จาํนวนบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม)   
  หมายเหตุ : 1 บริษทัสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 
 
1.10  สถิติของบริษัทออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ทีมี่การ ใช้งาน / ไม่ใช้งาน  
         แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) และระยะเวลาในการใช้งาน 
 จากการสํารวจการใช้งาน แบบจาํลองข้อมูลอาคาร ของบริษัทออกแบบ รับเหมา
ก่อสร้างในประเทศไทย ดังท่ีแสดงในแผนภูมิท่ี 8 พบว่าบริษัทท่ีมีการใช้งานมีเพียง 21.92 
เปอร์เซ็นต ์ส่วนบริษทัท่ีไม่มีการใชง้าน มีจาํนวนถึง 78.08 เปอร์เซ็นต ์โดยพบวา่ส่วนใหญ่แลว้ กว่า 
56.25 เปอร์เซ็นต ์มีระยะเวลาการใชง้าน 1 ปีข้ึนไป รองลงมาคือ 31.25 เปอร์เซ็นต ์มีระยะเวลาการ
ใชง้าน 6 เดือน - 1 ปี และท่ีเหลืออีก 21.50 เปอร์เซ็นต ์มีระยะเวลาการใชง้านนอ้ยกว่า 6 เดือน ดงัท่ี
แสดงในแผนภูมิท่ี 9 
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แผนภูมิท่ี 8 แสดงผลการสาํรวจการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ของบริษทัออกแบบ  
 รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย 

 
แผนภูมิท่ี 9 แสดงระยะเวลาการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ของบริษทัออกแบบ  
 รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย   
 

57

16

0 10 20 30 40 50 60

บริษัทที่ไม่มีการใชง้าน

บริษัทที่มีการใชง้าน

จาํนวน (บริษัท)

สถ
ติิก

าร
ใช้
งา
น

สถิติการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร ของบริษัทออกแบบ รับเหมาก่อสร้างใน
ประเทศไทย

(21.92%)

(78.08%)
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รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย

(56.25%)

(31.25%)

(12.50%)

* n = 16 (จาํนวนบริษัทที่มกีารใช้งาน แบบจาํลองข้อมูลอาคาร)
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1.11  เทคโนโลย/ีSoftware ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างทีมี่การใช้งานในองค์กร ก่อนจะมีการใช้งาน 
         แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) ของบริษัทออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย  
 จากการสาํรวจเทคโนโลยี/Softwarre ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างท่ีมีการใชง้าน ใน
องค์กร ก่อนจะมีการใช้งาน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ของบริษทัออกแบบ รับเหมาก่อสร้างใน
ประเทศไทย ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 10 พบว่าเทคโนโลยี/Software ท่ีมีการใชง้านมากท่ีสุดคือ 
AutoCAD คิดเป็น 87.50 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ Sketch up คิดเป็น 62.50 เปอร์เซ็นต ์และอนัดบั
สุดทา้ยคือ 3D Max คิดเป็น 37.50 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั 

 
ตารางท่ี 10 แสดงเทคโนโลย/ีSoftware ท่ีมีการใชง้านก่อนมีการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 
 ของบริษทัออกแบบในประเทศไทย  
 

เทคโนโลย/ีSoftware ทีมี่การใช้งาน จํานวน (บริษทั) เปอร์เซ็นต์  (%) 
AutoCAd 14 87.50 
Sketch up 10 62.50 
3D Max 6 37.50 
อ่ืนๆ  0 0.00 

รวม (n) 16 100.00 
   * n  = 16 (จาํนวนบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม)   
    หมายเหตุ : 1 บริษทัสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 
 
1.13  รูปแบบการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) ของบริษัทออกแบบในประเทศไทย  
 จากการสํารวจการประยุกตใ์ช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ของบริษทัออกแบบ รับเหมา
ก่อสร้างในประเทศไทย ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 11 พบว่า 3 อนัดบัแรกท่ีมีการประยุกตใ์ชม้ากท่ีสุด
คือ การสร้างแบบจาํลองอาคาร 3 มิติ (Model) คิดเป็น 81.25 เปอร์เซ็นต ์เขียนแบบก่อสร้าง/Shop 
Drawing คิดเป็น 68.75 เปอร์เซ็นต ์และการนาํเสนอผลงาน คิดเป็น 62.50 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั 
โดยพบวา่ การลาํดบัขั้นตอนของงานก่อสร้าง มีการประยกุตใ์ชง้านนอ้ยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 11 แสดงรูปแบบการประยกุตใ์ช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ของบริษทัออกแบบ  
 รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย 
 

รูปแบบการประยุกต์ใช้งาน จํานวน (บริษทั) เปอร์เซ็นต์ (%) 
สร้างแบบจาํลองอาคาร 3 มิติ 13 81.25 
เขียนแบบก่อสร้าง 11 68.75 
นาํเสนอผลงาน 10 62.50 
ตรวจสอบขอ้ขดัแยง้ของแบบก่อสร้าง 9 56.25 
ประมาณราคา  9 56.25 
วิเคราะห์อาคาร (ดา้นพลงังาน,โครงสร้าง,งาน
ระบบอาคาร,ส่ิงแวดลอ้ม,อ่ืนๆ) 

5 31.25 

ลาํดบัขั้นตอนของงานก่อสร้าง 3 18.75 
อ่ืน ๆ 0 0.00 

* n  = 16 (จาํนวนบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม)   
 หมายเหตุ : 1 บริษทัสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 
 
1.14  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความสําคญัของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ทีมี่ต่ออุตสาหกรรมออกแบบ  
         รับเหมาก่อสร้าง ในประเทศไทย ของบริษัทออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง 

จากการสํารวจขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความสําคญัของ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ท่ีมีต่อ
อุตสาหกรรมออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ของบริษทัออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง ดงัท่ี
แสดงในตารางท่ี 12 พบว่า 5 อนัดบัแรกท่ีบริษทัออกแบบ รับเหมาก่อสร้างให้ความสนใจคือ ลด
ขั้นตอน ระยะเวลา ตน้ทุนในการทาํงานและขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในขั้นตอนการออกแบบและ
ในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง ซ่ึงคิดเป็น 40.43 เปอร์เซ็นต,์ 31.91 เปอร์เซ็นต ์คิดว่าลดการทาํงาน
ท่ีซบัซอ้น, 25.53 เปอร์เซ็นต ์ คิดว่าสามารถช่วยในการวางแผน บริหารจดัการและควบคุมงาน
ก่อสร้างใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน, 21.28 เปอร์เซ็นต ์ คิดว่าช่วยในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
และ 14.89 เปอร์เซ็นต ์คิดว่าช่วยในดา้นการพฒันาคุณภาพของงานออกแบบ งานเขียนแบบ และ
งานก่อสร้างใหมี้ประสิทธภาพ ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 12 แสดงขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความสาํคญัของ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ท่ีมีต่อ
 อุตสาหกรรมออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ของบริษทัออกแบบ 
 รับเหมาก่อสร้าง 
 

ลาํดับ ข้อเสนอแนะ 
จํานวน 
(บริษัท) 

เปอร์เซ็นต์ 
(%) 

1 

ลดขั้นตอน ระยะเวลา ต้นทุนในการทํางานและข้อผิดพลาด
ทีอ่าจเกดิขึน้ในขั้นตอนการออกแบบและในระหว่างขั้นตอน
การก่อสร้าง  จากการตรวจสอบปัญหา และขอ้ขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนจากแบบก่อสร้าง 

19 40.43 

2 

ลดการทํางานที่ซับซ้อน  เน่ืองจากไม่ตอ้งเสียเวลาในการ
เขียนแบบข้ึนมาใหม่ทุกคร้ังหากเกิดการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดของแบบก่อสร้าง และตาํแหน่งของงานท่ีมีการ
แก้ไขจะสามารถเช่ือมโยงไปยังส่วนอ่ืนๆท่ีเ ก่ียวข้อง
สัมพนัธ์กนั ทาํให้การแกไ้ขเกิดข้ึนไดใ้นขั้นตอนเดียว ไม่
ตอ้งแกไ้ขในหลายๆมุมมอง 

15 31.91 

3 

การวางแผน บริหารจัดการและควบคุมงานก่อสร้างให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของโครงการทั้งดา้นระยะเวลา งบประมาณ และคุณภาพใน
การทาํงาน ซ่ึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของตวัอาคาร  

12 25.53 

4 
การประมาณราคาค่าก่อสร้าง  และลดการบานปลายของค่า
ก่อสร้างท่ีอาจเกิดข้ึนในขั้นตอนการออกแบบ และควบคุม
งบประมาณในการก่อสร้าง 

10 21.28 

5 
พัฒนาคุณภาพของงานออกแบบ งานเขียนแบบ และงาน
ก่อสร้างให้มีประสิทธภาพ  และความแม่นยาํมากข้ึนจากการ
เห็นภาพจาํลองอาคาร (Model) เสมือนจริงก่อนการก่อสร้าง 

7 14.89 
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ตารางท่ี 12 แสดงขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความสาํคญัของ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ท่ีมีต่อ
 อุตสาหกรรมออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ของบริษทัออกแบบ 
 รับเหมาก่อสร้าง  (ต่อ) 
 

ลาํดับ ข้อเสนอแนะ 
จํานวน 
(บริษัท) 

เปอร์เซ็นต์ 
(%) 

6 
ใช้ในการทาํแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) แบบก่อสร้างจริง 
(As-Built Drawing) ทีมี่ความถูกต้อง แม่นยาํ  โดยใชข้อ้มูล
ท่ีไดจ้ากการทาํแบบจาํลองอาคาร 3 มิติ 

6 12.77 

7 

ช่วยแก้ปัญหาที่เกดิขึน้จากการประสานงานของระบบต่าง ๆ 
(Combine)  เช่น งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรมม งาน
ระบบ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งก่อนและในระหว่างขั้นตอน
การก่อสร้าง โดยการใชแ้บบจาํลองอาคารเดียวกนั 

3 6.38 

8 
ส่งเสริมด้านการนําเสนอผลงานให้มีประสิทธิภาพ  ช่วยให้
ลูกคา้และผูอ้อกแบบมีความเขา้ใจในแบบก่อสร้างไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

3 6.38 

9 
ลดข้อจํากดัของการออกแบบอาคารทีมี่ความสลบัซับซ้อน 
โดยเฉพาะอาคารท่ีมีรูปทรงอิสระและออกแบบไดต้รงตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ 

3 6.38 

10 

ข้อจํากัดในเ ร่ืองลิขสิทธ์ิ  วิ ธีการใช้งาน  และบุคลากร  
โดยเฉพาะผูท่ี้มีความรู้ ความเช่ียวชาญในดา้นการใชง้านซ่ึง
ทาํให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และการนาํไปใช ้ทั้งยงัขาด
คนท่ีนาํมาใชง้านอยา่งจริงจงั 

2 4.26 

11 

ช่วยในด้านการวเิคราะห์อาคาร   เช่น พลงังาน โครงสร้าง 
งานระบบประกอบอาคาร ส่ิงแวดลอ้มและอ่ืนๆ และทาํให้
สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ ก่อนท่ีจะมี
การออกแบบและการก่อสร้างจริง 

2 4.26 
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ตารางท่ี 12 แสดงขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความสาํคญัของ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ท่ีมีต่อ
 อุตสาหกรรมออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ของบริษทัออกแบบ 
 รับเหมาก่อสร้าง  (ต่อ) 
 

ลาํดับ ข้อเสนอแนะ 
จํานวน 
(บริษัท) 

เปอร์เซ็นต์ 
(%) 

12 Value Engineering 1 2.13 

13 
ขาดฐานข้อมูล (data base) ทีเ่หมาะสมกบัการใช้งานใน
ประเทศไทย   เพราะขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นของต่างประเทศ  

1 2.13 

14 
ทาํให้รู้ระยะเวลาในการก่อสร้างล่วงหน้าทีมี่ความใกล้เคยีง
กบัการก่อสร้างจริง 

1 2.13 

* n  = 47 (จาํนวนบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม)   
 หมายเหตุ : 1 บริษทัสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 
 
 ในลาํดบัต่อไปจะเป็นผลการสํารวจการใช้งาน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร โดยแยกผล
การศึกษาจากลกัษณะการประกอบธุรกิจขององคก์ร ซ่ึงแบ่งออกเป็น บริษทัออกแบบ และ บริษทั
รับเหมาก่อสร้าง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ทราบขอ้มูลในเชิงปฎิบติัการแยกตามสายงานการ
ประกอบธุรกิจ ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงระดบัการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลองคก์ร ในองคก์รประเภท
ต่างๆ 
 
2.  การสํารวจการใช้งาน  แบบจําลองข้อมูลอาคาร  ในบริษัทออกแบบ  
 จากการสาํรวจผลการตอบแบบสอบถามของบริษทัออกแบบ ในประเทศไทย ดงัท่ี
แสดงในแผนภูมิท่ี 10 พบวา่ มีแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตอบกลบัทั้งหมด 42 บริษทั คิดเป็น 52.50 
เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงมีจาํนวนมากกวา่คร่ึงของแบบสอบถามทั้งหมด 
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100 %

52.50 %

0

50

100

แบบสอบถามท่ีส่งออกทัง้หมด แบบสอบถามท่ีได้รับการตอบกลับ

ผลการตอบแบบสอบถามของบริษัทออกแบบ ในประเทศไทย

เปอร์เซน็ต์ (%)

80 บริษัท

42 บริษัท

 
 
แผนภูมิท่ี 10 แสดงผลการตอบแบบสอบถามของ บริษทัออกแบบในประเทศไทย 
 
2.1  รูปแบบช่องทางการส่งแบบสอบถาม 
 สํารวจดังท่ีแสดงในแผนภูมิท่ี 11 พบว่า จากการจัดส่งทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ 
ทั้งหมด 32 บริษทั ได้รับการตอบกลบัมาเพียง 8 บริษทั คิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ของจาํนวนท่ีส่ง
ทั้งหมด หรือคิดเป็น 10 เปอร์เซ็นตข์องแบบตอบรับทั้งหมด การจดัส่งทางไปรษณีย ์ทั้งหมด 32 
บริษทั ไดรั้บการตอบกลบัมาจาํนวน 16 บริษทั คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นตข์องจาํนวนท่ีส่งทั้งหมด หรือ
คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นตข์องแบบตอบรับทั้งหมด และการจดัส่งแบบสอบถามดว้ยตวัเอง ทั้งหมด 16 
บริษทั ไดรั้บการตอบกลบัมาเท่ากบัจาํนวนท่ีมีการจดัส่งคือ 16 บริษทั คิดเป็น 100  เปอร์เซ็นตข์อง
จํานวนท่ีส่งทั้ งหมด หรือ คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ของแบบตอบรับทั้ งหมด โดยผลรวมของ
แบบสอบถามทั้งหมดท่ีได้รับการตอบกลบัจากกลุ่มขอ้มูล มีจาํนวนทั้งส้ิน 42 ฉบบั ซ่ึงคิดเป็น 
52.50 เปอร์เซ็นของจาํนวนแบบสอบถามทั้งหมดท่ีไดมี้การจดัส่งไปยงักลุ่มขอ้มูล 
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แผนภูมิท่ี 11 แสดงผลการสาํรวจการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร บริษทัออกแบบ 
   ในเขตกรุงเทพฯ  
 
2.2 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการสาํรวจเพศของผูต้อบแบบสอบถาม ของบริษทัออกแบบในประเทศไทย ดงัท่ี
แสดงในแผนภูมิท่ี 12 พบว่า เพศชายมีจาํนวนการตอบแบบสอบถามมากว่าเพศหญิง ซ่ึงคิดเป็น 
78.57 และ 21.43 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 12 แสดงเพศของผูต้อบแบบสอบถาม ของบริษทัออกแบบในประเทศไทย 
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จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ ไปรษณีย์ ส่งด้วยตวัเอง

แผนภูมิแสดงผลการสํารวจบริษัทออกแบบในประเทศไทย

จาํนวนแบบสอบถามท่ีส่งออกท้ังหมด

จาํนวนแบบสอบถามท่ีได้รับการตอบกลับ
จาํนวน (บริษัท)

*n = 80 (จํานวนแบบสอบถามทีส่่งออกทัง้หมด)

42 องคก์ร
(100%) 33 คน(78.57%)

9 คน (21.43%)

จาํนวนแบบสอบถาม เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม

กราฟแสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม ของบริษัทออกแบบในประเทศไทย

เพศหญิง เพศชาย แบบสอบถาม
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2.3 ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาดา้นช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 13 พบว่าผูท่ี้มี
อายอุยูร่ะหว่าง  31 - 40 ปี มีจาํนวนการตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คิดเป็น 40.48 เปอร์เซ็นต ์ช่วง
อายรุะหวา่ง 20 - 30 ปี มีจาํนวนรองลงมาเป็นอนัดบั 2 คิดเป็น 38.10 เปอร์เซ็นต ์ช่วงอายรุะหวา่ง 41 
- 50 ปี อยู่ในอนัดบั 3 คิดเป็น 14.29 เปอร์เซ็นต ์ช่วงอายุท่ีมากกว่า 50 ปีมาเป็นอนัดบัท่ี 4 คิดเป็น 
7.14 เปอร์เซ็นต ์และในช่วงอายท่ีุตํ่ากวา่ 20 ปี ไม่มีผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 13 แสดงจาํนวนของผูต้อบแบบสอบถามในช่วงอายตุ่างๆ ของบริษทัออกแบบ 
 ในประเทศไทย  
 

ช่วงอายุ จํานวน (คน) เปอร์เซ็นต์  (%) 

ตํ่ากวา่ 20 ปี 0 0.00 

20 - 30 ปี 16 38.10 

31 - 40 ปี 17 40.48 

41 - 50 ปี 6 14.29 

มากกวา่ 50 ปี 3 7.14 

รวม  (n) 42 100.00 

* n  = จาํนวนบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม 
 
2.4  การศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถาม ของบริษทัออกแบบ ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 14 
พบวา่ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ซ่ึงคิดเป็น 57.14 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือปริญญา
โท คิดเป็น 35.71 เปอร์เซ็นต ์ การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาดรี(ม.6 ,ปวช.,ปวส.) คิดเป็น 4.76 เปอร์เซ็นต ์
และสูงกวา่ปริญญาโท คิดเป็น 2.38 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 14  แสดงระดบัการศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถาม ของบริษทัออกแบบ 
 ในประเทศไทย  
 

การศึกษาสูงสุด จํานวน (คน) เปอร์เซ็นต์ (%) 
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี (ม.6 ,ปวช.,ปวส.) 2 4.76 

ปริญญาตรี 24 57.14 
ปริญญาโท 15 35.71 

สูงกวา่ปริญญาโท 1 2.38 
รวม (n) 42 100.00 

* n  = จาํนวนบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม 
 
2.5  ตําแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การศึกษาเร่ืองตาํแหน่งงานของผูต้อบแบบสอบถาม ของบริษทัออกแบบ ดงัท่ีแสดงใน
ตารางท่ี 15 พบว่า 3 อนัดบัแรกคือตาํแหน่งสถาปนิก คิดเป็น 73.81 เปอร์เซ็นต ์ตาํแน่งอ่ืนๆ คิดเป็น 
14.29 เปอร์เซ็นต์ ตาํแหน่งพนักงานเขียนแบบและเจ้าของกิจการ มีจํานวนเท่ากันคือ 4.76 
เปอร์เซ็นต ์และอนัดบัสุดทา้ย คือตาํแหน่งวิศวกร คิดเป็น 2.38 เปอร์เซ็นต ์
 
ตารางท่ี 15 แสดงตาํแหน่งงานของผูต้อบแบบสอบถาม ของบริษทัออกแบบในประเทศไทย  
 

ตําแหน่งงาน จํานวน (คน) เปอร์เซ็นต์  (%) 

สถาปนิก 31 73.81 
ตาํแหน่งอ่ืนๆ 6 14.29 

พนกังานเขียนแบบ 2 4.76 
เจา้ของกิจการ 2 4.76 

วิศวกร 1 2.38 
รวม (n) 42 100.00 

* n  = จาํนวนบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม 
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2.6  ประสบการณ์ในการทาํงานในองค์กรของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การศึกษาเร่ืองประสบการณ์ในการทาํงานในองคก์รของผูต้อบแบบสอบถาม ดงัท่ีแสดง
ในแผนภูมิท่ี 13 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทาํงานในองค์กร 
มากกว่า 8 ปี คิดเป็น 42.86 เปอร์เซ็นต ์รองลงมามีจาํนวนเท่ากนัถึง 3 ช่วง คือ 2 - 4 ปี , 4 - 6 ปี และ 
6 - 8 ปี ซ่ึงคิดเป็น 16.67 เปอร์เซ็นต ์1 - 2 ปี คิดเป็น 4.76 เปอร์เซ็นต ์และนอ้ยกว่า 1 ปี คิดเป็น 2.38 
เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั 
 

 
แผนภูมิท่ี 13 แสดงประสบการณ์ในการทาํงานในองคก์รของผูต้อบแบบสอบถาม  
   ของบริษอัอกแบบในประเทศไทย  
 
2.7 บริษัทออกแบบ ในประเทศไทย รู้จัก แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM) หรือไม่ 
 จากการสํารวจบริษทัออกแบบว่ารู้จกั แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร หรือไม่ ดงัท่ีแสดงใน
ตารางท่ี 16 พบว่า  57.14 เปอร์เซ็นต ์รู้จกั 30.98 เปอร์เซ็นต ์ไม่รู้จกั และ 11.91 เปอร์เซ็นต ์ยงัไม่
แน่ใจ ซ่ึงนั่นแสดงให้เห็นว่า บริษัทออกแบบในประเทศไทยส่วนใหญ่มากกว่า 50% รู้จัก 
แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 
 
 

1 2
7 7 7

18

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
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ประสบการณ์ในการทํางานในองค์กรของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ของบริษัทออกแบบในประเทศไทยจาํนวน (คน)

* n = 42 (จํานวนบริษัททีต่อบแบบสอบถาม)

(2.38%) (4.76%)

(16.67%) (16.67%) (16.67%)

(42.86%)
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ตารางท่ี 16 แสดงสถิติของบริษทัออกแบบในประเทศไทยท่ี  "รู้จกั" และ "ไม่รู้จกั" แบบจาํลอง
 ขอ้มูลอาคาร 
 

ประเภทธุรกจิองค์กร จํานวน (บริษทั) เปอร์เซ็นต์  (%) 

รู้จกั 24 57.14 

ไม่รู้จกั 13 30.95 

ไม่แน่ใจ 5 11.91 

รวม (n) 42 100.00 

* n  =  42 (จาํนวนบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม) 
 
2.8  บริษัทออกแบบ ในประเทศไทย รับทราบข้อมูล ข่าวสารเกีย่วกบั แบบจําลองข้อมูลอาคาร    
       (BIM.) จากแหล่งใดบ้าง 
 จากการศึกษาแหล่งขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบั แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ท่ีบริษทัออกแบบ
ได้รับ ดังท่ีแสดงในแผนภูมิท่ี 14 พบว่าส่ือ 3 อันดับแรกคือ ส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์/
อินเตอร์เน็ต/เฟสบุค/อ่ืนๆ) คิดเป็น 59.26 เปอร์เซ็นต ์เพื่อนร่วมงาน คิดเป็น 55.56 เปอร์เซ็นต ์และ
จากหนงัสือ/เอกสารงานวิจยั/บทความวิชาการต่างๆ คิดเป็น 44.44 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั แสดงให้
เห็นว่าในปัจจุบนัผูค้นส่วนใหญ่มีการรับรู้ข่าวสาร ขอ้มูลจากทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์และจากเพ่ือน
ร่วมงานเป็นจาํนวนมาก  
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แผนภูมิท่ี 14 แสดงแหล่งขอ้มูล/ข่าวสาร ท่ีบริษทัออกแบบในประเทศไทย ไดรั้บทราบเก่ียวกบั 
   แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 
 
2.9  องค์กรออกแบบในประเทศไทยคดิว่า แบบจําลองข้อมูลอาคาร คอือะไร 
 จากการศึกษาความหมายของ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ท่ีบริษทัออกแบบในประเทศ
ไทยมีความเขา้ใจ ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 17 พบว่า หมายถึงระบบการจดัการอาคารผ่านขบวนการ
ของ Software 3 มิติ คิดเป็น 85.71 เปอร์เซ็นต ์หมายถึงเคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับการออกแบบ/เขียน
แบบก่อสร้าง คิดเป็น 42.86 เปอร์เซ็นต์ หมายถึงหลกัการทาํงานแบบ Object-base Parametric 
Modeling คิดเป็น 31.43 เปอร์เซ็นต ์หมายถึง Revit, ArchiCAD, Tekla, Allplan, etc.. คิดเป็น 28.57 
เปอร์เซ็นต ์และความหมายอ่ืนๆ อีก 20.00 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั 
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อ่ืนๆ (การอบรม/สมันา)

เพ่ือนร่วมงาน

สือ่/สิ่งพิมพ์

ส ือ่อิเลก็ทรอนิกส(์อีมล์/อินเตอร์เน็ต/เฟสบุค/อ่ืนๆ)

วิทย/ุโทรทัศน์

หนังสอื/เอกสารงานวิจัย/บทความวิชาการตา่งๆ

แหล่งข้อมูล/ข่าวสาร ท่ีบริษัทออกแบบในประเทศไทย ได้รับทราบเกี่ยวกับ 
แบบจําลองข้อมูลอาคาร

(44.44%)

(3.70%)

(59.26%)

(18.52%)

(55.56%)

(11.11%)

*n = 27 (จํานวนบริษัทที่ตอบแบบสอบถาม)
 หมายเหต ุ: 1 บริษัทสามารถตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
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ตารางท่ี 17 แสดงความเขา้ใจของบริษทัออกแบบในประเทศไทย เก่ียวกบัความหมายของ 
 แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 
 

ความหมายของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร 
จํานวน 
(บริษัท) 

เปอร์เซ็นต์ (%) 

ระบบการจดัการอาคารผา่นขบวนการของ 
Software 3 มิติ 

30 85.71 

เคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับการออกแบบ/เขียน
แบบก่อสร้าง 

15 42.86 

หลกัการทาํงานแบบ Object-base 
Parametric Modeling 

11 31.43 

Revit , ArchiCAD , Tekla , Allplan , etc.. 10 28.57 

อ่ืน ๆ 7 20.00 

  * n  = 35 (จาํนวนบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม)   
  หมายเหตุ : 1 บริษทัสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 
 

2.10  สถิติของบริษัทออกแบบในประเทศไทย ทีมี่การ ใช้งาน / ไม่ใช้งาน  แบบจําลองข้อมูลอาคาร     
         (BIM.) และระยะเวลาในการใช้งาน 
 จากการสาํรวจสถิติการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ของบริษทัออกแบบในประเทศ
ไทย  ดงัท่ีแสดงในแผนภูมิท่ี 15 พบว่า มีการใชง้านเพียง 10 บริษทัซ่ึงคิดเป็น 23.81 เปอร์เซ็นต ์
ส่วนบริษทัท่ีไม่มีการใช้งานมีจาํนวนถึง 32 บริษทั คิดเป็น 76.19 เปอร์เซ็นต์ ของบริษทัท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด (จาํนวน 42 บริษทั ) หากมองในแง่ของระยะเวลาในการใชง้านแลว้ จะพบว่า
บริษทัท่ีมีระยะเวลาการใชง้านมากกว่า 1 ปีข้ึนไป มีจาํนวน 6 บริษทั หรือคิดเป็น 60.00 เปอร์เซ็นต ์
บริษทัท่ีมีระยะเวลาการใชง้านอยูร่ะหว่าง 6 เดือน - 1 ปีมีจาํนวน 3 บริษทั คิดเป็น 30.00 เปอร์เซ็นต ์
และบริษัทท่ีมีระยะเวลาการใช้งานเป็นเวลาน้อยกว่า 6 เดือนมีเพียง 1 บริษัท คิดเป็น 10.00 
เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั ดงัท่ีแสดงในแผนภูมิท่ี 16 
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แผนภูมิท่ี 15 แสดงสถิติการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ของบริษทัออกแบบในประเทศไทย   
 
 

 
แผนภูมิท่ี 16 แสดงระยะเวลาการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ของบริษทัออกแบบ 
  ในประเทศไทย   
 
 

32

10

0 10 20 30 40

บริษัทที่ไม่มีการใช้งาน

บริษัทที่มีการใช้งาน

จาํนวน (บริษทั)

สถิ
ตกิ

าร
ใช้
งา
น

สถิติการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร ของบริษัทออกแบบ ในประเทศไทย

(23.81%)

(76.19%)

* n=42 (จํานวนบริษทัที่ตอบแบบสอบถาม)
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ในประเทศไทย

(60.00%)

(30.00%)

(10.00%)

* n = 10 (จํานวนบริษัทที่มีการใช้งาน แบบจาํลองข้อมูลอาคาร)
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2.11  เทคโนโลย/ีSoftware ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างทีมี่การใช้งานในองค์กร ก่อนจะมีการใช้งาน 
        แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) ของบริษัทออกแบบในประเทศไทย  
 จากการศึกษาเก่ียวกบัแสดงเทคโนโลย/ีSoftware ท่ีมีการใชง้านองคก์รก่อนมีการใชง้าน 
แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ของบริษทัออกแบบในประเทศไทย ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 18 พบว่า มีการ
ใช้งาน AutoCAD มากท่ีสุด คิดเป็น 90.00 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ Sketch up คิดเป็น 80.00 
เปอร์เซ็นต ์และอนัดบัสุดทา้ยคือ 3D Max คิดเป็น 60.00 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั 

 
ตารางท่ี 18 แสดงเทคโนโลย/ีSoftware ท่ีมีการใชง้านในองคก์รก่อนมีการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูล
 อาคาร ของบริษทัออกแบบในประเทศไทย  
 

เทคโนโลย ี/ Software ทีมี่การใช้
งานในองค์กร 

จํานวน (บริษทั) เปอร์เซ็นต์  (%) 

AutoCAD 9 90.00 

Sketch up 8 80.00 

3D Max 6 60.00 

อ่ืนๆ 0 0.00 

รวม (n) 10 100.00 

   * n  = 10 (จาํนวนบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม)   
    หมายเหตุ : 1 บริษทัสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 

 
2.12  รูปแบบการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) ของบริษัทออกแบบในประเทศไทย  
 จากการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการประยุกต์ใช้ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ของบริษทั
ออกแบบในประเทศไทย ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 19 พบว่า 3 อนัดบัแรกท่ีมีการประยกุตใ์ชม้ากท่ีสุด
คือ สร้างแบบจาํลองอาคาร 3 มิติ (Model) คิดเป็น 90.00 เปอร์เซ็นต ์เขียนแบบก่อสร้าง / Shop 
Drawing และ นาํเสนอผลงาน อยูใ่นอนัดบัท่ี 2 เท่ากนัคิดเป็น 80.00 เปอร์เซ็นต ์และอนัดบัท่ี 3 คือ
ตรวจสอบขอ้ขดัแยง้ของแบบก่อสร้าง และ ประมาณราคา คิดเป็น 60.00 เปอร์เซ็นตเ์ท่ากนั 
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ตารางท่ี 19 แสดงรูปแบบการประยกุตใ์ช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ของบริษทัออกแบบ 
 ในประเทศไทย 
 

รูปแบบการประยุกต์ใช้งาน จํานวน (บริษทั) เปอร์เซ็นต์ (%) 

สร้างแบบจาํลองอาคาร 3 มิติ  9 90.00 
เขียนแบบก่อสร้าง 8 80.00 

นาํเสนอผลงาน 8 80.00 
ตรวจสอบขอ้ขดัแยง้ของแบบก่อสร้าง 6 60.00 
ประมาณราคา  6 60.00 
วิเคราะห์อาคาร (ดา้นพลงังาน,โครงสร้าง,
งานระบบอาคาร,ส่ิงแวดลอ้ม,อ่ืนๆ) 

5 50.00 

ลาํดบัขั้นตอนของงานก่อสร้าง 1 10.00 
อ่ืน ๆ 0 0.00 
* n  = 10 (จาํนวนบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม)   
 หมายเหตุ : 1 บริษทัสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 
 
2.13  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความสําคญัของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ทีมี่ต่ออุตสาหกรรมออกแบบ / 
        รับเหมาก่อสร้าง ในประเทศไทย ของบริษัทออกแบบ 
 จากการศึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความสําคญัของ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ท่ีมีต่อ
อุตสาหกรรมออกแบบ/รับเหมาก่อสร้าง ของบริษทัออกแบบ ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 20 พบว่า 55.56 
เปอร์เซ็นต์ หรือ 15 บริษทั คิดว่าช่วยลดตน้ทุนและขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในขั้นตอนการ
ออกแบบและในระหว่างการก่อสร้าง, 51.85 เปอร์เซ็นต ์หรือ 14 บริษทั คิดว่าช่วยลดระยะเวลาใน
การเขียนแบบก่อสร้างและการทาํงานท่ีซบัซอ้น และ 22.22 เปอร์เซ็นต ์คิดว่าช่วยในการประมาณ
ราคาค่าก่อสร้างและลดการบานปลายของค่าก่อสร้างท่ีอาจเกิดข้ึนในขั้นตอนการออกแบบ 
ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 20 แสดงขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความสาํคญัของ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ท่ีมีต่อ
 อุตสาหกรรมออกแบบ /รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ของบริษทัออกแบบ 
 

ลาํดับ ข้อเสนอแนะ 
จํานวน 
(บริษัท) 

เปอร์เซ็นต์ (%) 

1 
ช่วยลดต้นทุนและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ในขั้นตอนการ
ออกแบบและในระหว่างการก่อสร้าง  จากการตรวจสอบ
ปัญหา และขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนจากแบบก่อสร้าง 

15 55.56 

2 

ช่วยลดระยะเวลาในการเขียนแบบก่อสร้าง และการทํางานที่
ซับซ้อน   เน่ืองจากไม่ตอ้งเสียเวลาในการเขียนแบบข้ึนมา
ใหม่ทุกคร้ังหากเกิดการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของการ
ก่อสร้าง และตําแหน่งของงานท่ีมีการแก้ไขจะสามารถ
เช่ือมโยงไปยงัส่วนอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั ทาํให้การ
แก้ไขเกิดข้ึนได้ในขั้นตอนเดียว ไม่ต้องแก้ไขในหลายๆ
มุมมอง 

13 48.15 

3 
ช่วยในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  และลดการบานปลาย
ของค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการออกแบบ 

6 22.22 

4 
ทาํให้การวางแผนงานก่อสร้างมีความถูกต้อง แม่นยาํและมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

4 14.81 

5 

ใช้ในการทาํแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) แบบก่อสร้างจริง 
(As-Built Drawing) ทีม่ีความถูกต้อง แม่นยาํ  โดยใชข้อ้มูล
ท่ีไดจ้ากการทาํแบบจาํลองอาคาร 3 มิติ 

3 11.11 

6 

ช่วยแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการประสานงานของระบบต่างๆ 
(Combine)  เช่น งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรมม งาน
ระบบประกอบอาคาร และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งก่อนและใน
ระหวา่งขั้นตอนการก่อสร้าง โดยใชแ้บบจาํลองอาคาร
เดียวกนั 

2 7.41 
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ตารางท่ี 20  แสดงขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความสาํคญัของ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ท่ีมีต่อ อุตสาหกรรม

ออกแบบ /รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ของบริษทัออกแบบ  (ต่อ) 
 

ลาํดับ ข้อเสนอแนะ 
จํานวน 
(บริษัท) 

เปอร์เซ็นต์ (%) 

7 
พฒันาคุณภาพของงานออกแบบ งานเขยีนแบบ และงาน
ก่อสร้าง  ใหมี้ประสิทธภาพและความแม่นยาํท่ีมากข้ึน 

2 7.41 

8 
ทาํให้รู้ระยะเวลาในการก่อสร้างล่วงหน้าทีม่ีความใกล้เคยีง
กบัการก่อสร้างจริง 

1 3.70 

9 
ส่งเสริมด้านการนําเสนอผลงานให้มีประสิทธิภาพ  ช่วยให้
ลูกคา้และผูอ้อกแบบมีความเขา้ใจในแบบก่อสร้างไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

1 3.70 

10 Value Engineering 1 3.70 

11 
ช่วยเพิม่ศักยภาพในการออกแบบทีม่ีความสลบัซับซ้อน  
โดยเฉพาะอาคารท่ีมีรูปทรงอิสระ 

1 3.70 

* n  = 27 (จาํนวนบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม)   
 หมายเหตุ : 1 บริษทัสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 
 
3.  การสํารวจการใช้งาน  แบบจําลองข้อมูลอาคาร  ในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
 จากการสํารวจผลการตอบแบบสอบถามของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง ในประเทศไทย 
ดงัท่ีแสดงในแผนภูมิท่ี 17 พบว่า มีแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตอบกลบัทั้งหมด 31 บริษทั คิดเป็น 
38.75 เปอร์เซ็นต ์ของจาํนวนแบบสอบถามทั้งหมด 80 ฉบบั 
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แผนภูมิท่ี 17 แสดงผลการตอบแบบสอบถามของ บริษทัรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย 
 
3.1 รูปแบบช่องทางการส่งแบบสอบถาม 
 จากผลการสํารวจ พบว่า จากการจดัส่งทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ ทั้งหมด 32 บริษทั 
ซ่ึงไม่ได้รับการตอบกลับมา คิดเป็น 0 เปอร์เซ็นต์ของจํานวนท่ีส่งทั้ งหมด หรือ คิดเป็น 0 
เปอร์เซ็นตข์องแบบตอบรับทั้งหมด การจดัส่งทางไปรษณีย ์ทั้งหมด 32 บริษทั ไดรั้บการตอบ
กลบัมาจาํนวน 15 บริษทั คิดเป็น 46.875 เปอร์เซ็นต์ของจาํนวนท่ีส่งทั้งหมด หรือคิดเป็น 18.75 
เปอร์เซ็นตข์องแบบตอบรับทั้งหมด และการจดัส่งแบบสอบถามดว้ยตวัเอง ทั้งหมด 16 บริษทั 
ไดรั้บการตอบกลบัมาเท่ากบัจาํนวนท่ีมีการจดัส่งคือ 16 บริษทั คิดเป็น 100  เปอร์เซ็นตข์องจาํนวน
ท่ีส่งทั้งหมด หรือ คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นตข์องแบบตอบรับทั้งหมด  โดยผลรวมของแบบสอบถาม
ทั้งหมดท่ีไดรั้บการตอบกลบัจากกลุ่มขอ้มูล มีจาํนวนทั้งส้ิน 31 ฉบบั ซ่ึงคิดเป็น 38.75 เปอร์เซ็น 
ของจาํนวนแบบสอบถามทั้งหมดท่ีไดมี้การจดัส่งไปยงักลุ่มขอ้มูล ดงัท่ีแสดงในแผนภูมิท่ี 18 
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ผลการตอบแบบสอบถามของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ในประเทศไทย

เปอร์เซ็นต์ (%)
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แผนภูมิท่ี 18 แสดงผลการสาํรวจการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร  ของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง
   ในประเทศไทย 
 
3.1  เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการสาํรวจเพศของผูต้อบแบบสอบถาม ของบริษทัรับเหมาก่อสร้างในประเทศ
ไทย ดงัท่ีแสดงในแผนภูมิท่ี 19 พบว่า เพศชายมีจาํนวนการตอบแบบสอบถามมากว่าเพศหญิง ซ่ึง
คิดเป็น 93.55 และ 6.45 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั 

 
แผนภูมิท่ี 19 แสดงเพศของผูต้อบแบบสอบถามของ บริษทัรับเหมาก่อสร้าง ในประเทศไทย 
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แผนภูมิแสดงผลการสํารวจบริษัทรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย
แบบสอบถามที่ ส่งออกทัง้หมด แบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับ

จํานวน (บริษัท)
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0

5

10

15

20

25

30

35

จํานวนแบบสอบถาม เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม

กราฟแสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม บริษัทรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย
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3.2  ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาดา้นช่วงอายุของผูต้อบแบบสอบถาม ของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง ดงัท่ี
แสดงในตารางท่ี 21 พบว่าในสามช่วงอายมีุปริมาณใกลเ้คียงกนั โดยพบว่า ผูท่ี้มีอายอุยูร่ะหว่าง  41 
- 50 ปี มีจาํนวนการตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คิดเป็น 32.26 เปอร์เซ็นต ์ช่วงอายรุะหว่าง 20 - 30 
ปี และ 31 - 40 ปี อยูใ่นเป็นอนัดบั 2 เท่ากนั คิดเป็น 29.03 เปอร์เซ็นต ์ช่วงอายมุากกว่า 50 ปี อยูใ่น
อนัดบั 3 คิดเป็น 9.68 เปอร์เซ็นต ์และไม่มีคนท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 21 แสดงจาํนวนของผูต้อบแบบสอบถามในช่วงอายตุ่างๆ ของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
 ในประเทศไทย  
 

ช่วงอายุ จํานวน (คน) เปอร์เซ็นต์  (%) 

ตํ่ากวา่ 20 ปี 0 0.00 

20 - 30 ปี 9 29.03 

31 - 40 ปี 9 29.03 

41 - 50 ปี 10 32.26 

มากกวา่ 50 ปี 3 9.68 

รวม  (n) 31 100.00 

       * n  = จาํนวนบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม 
 
3.3  การศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถาม ของบริษทัรับเหมาก่อสร้างดังท่ีแสดงใน
แผนภูมิท่ี 20 พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ซ่ึงคิดเป็น 67.74 เปอร์เซ็นต ์
รองลงมาคือระดบัปริญญาโท คิดเป็น 19.36 เปอร์เซ็นต ์การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาดรี (ม.6 ,ปวช., 
ปวส.) คิดเป็น 12.90 เปอร์เซ็นต ์และไม่มีคนท่ีมีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาโทตอบแบบสอบถาม 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



64 

 

 
แผนภูมิท่ี 20 แสดงการศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถาม ของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
   ในประเทศไทย 
 
3.4  ตําแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การศึกษาเก่ียวกบัตาํแหน่งงานของผูต้อบแบบสอบถาม ของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 22 พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นตาํแหน่งสถาปนิกและวิศวกร ซ่ึงคิดเป็น 35.48 และ
32.26 เปอร์เซ็นต์ พนักงานเขียนแบบ คิดเป็น 12.90 เปอร์เซ็นต์ และสุดทา้ยคือตาํแหน่งเจา้ของ
กิจการ และ ตาํแหน่งอ่ืนๆ ซ่ึงมีจาํนวนเท่ากนั คิดเป็น 9.68 เปอร์เซ็นต ์

 
ตารางท่ี 22  แสดงตาํแหน่งงานของผูต้อบแบบสอบถาม ของบริษทัรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย  
 

ตําแหน่งงาน จํานวน (คน) เปอร์เซ็นต์ (%) 

วิศวกร 10 32.26 

สถาปนิก 11 35.48 
พนกังานเขียนแบบ 4 12.90 
เจา้ของกิจการ 3 9.68 
ตาํแหน่งอ่ืนๆ 3 9.68 

รวม (n) 31 100.00 
* n  = จาํนวนบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม 
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กราฟแสดงการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย

ํ

*n = 31 (จํานวนบริษัท)

ํ

(12.90%)

(67.74%)

(19.36%) (0.00%)
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3.5  ประสบการณ์ในการทาํงานในองค์กรของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การศึกษาเร่ืองประสบการณ์ในการทาํงานในองค์กรของผูต้อบแบบสอบถาม ของ
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ดังท่ีแสดงในแผนภูมิท่ี 21 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการทาํงานในองคก์ร มากกว่า 8 ปี คิดเป็น 48.39 เปอร์เซ็นต ์รองลงมา คือ 4 - 6 ปี  
คิดเป็น 22.58 เปอร์เซ็นต ์1 - 2 ปี คิดเป็น 12.90 เปอร์เซ็นต ์นอ้ยกว่า 1 ปี คิดเป็น 9.68 เปอร์เซ็นต์
และสุดทา้ยคือ 2 - 4 ปี และ 6 - 8 ปี ซ่ึงมีจาํนวนเท่ากนั คิดเป็น 3.23 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั 

 
แผนภูมิท่ี 21 แสดงประสบการณ์ในการทาํงานในองคก์รของผูต้อบแบบสอบถาม ของบริษทั  
   รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย 
 
3.6  บริษัทรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย รู้จัก แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM) หรือไม่ 
 จากการศึกษาบริษทัรับเหมาก่อสร้างวา่รู้จกั แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร หรือไม่ ดงัท่ีแสดง
ในตารางท่ี 23 พบวา่ ส่วนใหญ่เกือบคร่ึงหน่ึงของผูต้อบแบบสอบถามรู้จกั แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร
ซ่ึงคิดเป็น 45.16 เปอร์เซ็นต ์ท่ีเหลืออีก 38.71 เปอร์เซ็นต ์ไม่รู้จกั และ 16.13 เปอร์เซ็นต ์ยงัไม่แน่ใจ 
ตามลาํดบั 
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จํานวน (คน)

(9.68%)
(12.90%)

(3.23%)

(22.58%)

(3.23%)

(48.39%)
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ตารางท่ี 23 แสดงจาํนวนบริษทัรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยท่ี  "รู้จกั" และ  "ไม่รู้จกั"   
 แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 
 

ลกัษณะความรู้จัก จํานวน (บริษทั) เปอร์เซ็นต์ (%) 

รู้จกั 14 45.16 

ไม่รู้จกั 12 38.71 

ไม่แน่ใจ 5 16.13 

รวม (n) 31 100.00 

        * n  = จาํนวนบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม 
 
3.7  บริษัทรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย รับทราบข่าวสาร ข้อมูลเกีย่วกบั แบบจําลองข้อมูล 
        อาคาร จากแหล่งใด 
 จากการศึกษาแหล่งขอ้มูล ข่าวสารท่ีบริษทัรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยไดรั้บทราบ
เก่ียวกบั แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 24 พบว่าแหล่งขอ้มูล ข่าวสารใน 3 อนัดบั
แรกคือ ทางหนังสือ/เอกสารงานวิจัย/บทความวิชาการต่างๆ  ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์(อีเมล์/
อินเตอร์เน็ต/เฟสบุค/อ่ืนๆ) และจากเพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงคิดเป็น 40.00 , 35.00 และ 30.00 เปอร์เซ็นต ์
ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 24  แสดงแหล่งข่าวสาร/ขอ้มูล ท่ีบริษทัรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ไดรั้บทราบ 
 เก่ียวกบัแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 
  

แหล่งข้อมูล ข่าวสาร จํานวน (บริษทั) เปอร์เซ็นต์  (%) 

หนงัสือ/เอกสารงานวิจยั/บทความ
วิชาการต่างๆ 

8 40.00 

วิทย/ุโทรทศัน ์ 0 0.00 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์(อีเมล/์
อินเตอร์เน็ต/เฟสบุค/อ่ืนๆ) 

7 35.00 

ส่ือ/ส่ิงพิมพ ์ 4 20.00 
เพื่อนร่วมงาน 6 30.00 

อ่ืนๆ 3 15.00 
รวม (n) 20 100.00 

* n  =  จาํนวนบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม 
หมายเหตุ : 1 บริษทัสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 
 
3.8  บริษัทรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย คดิว่า แบบจําลองข้อมูลอาคาร คอือะไร 
 จากการศึกษา พบวา่บริษทัรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยมีความเขา้ใจความหมายของ 
แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร โดยส่วนใหญ่คิดว่า BIM. คือระบบการจดัการอาคารผา่นขบวนการของ 
Software 3 มิติ คิดเป็น 69.23 เปอร์เซ็นต ์หมายถึงเคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับการออกแบบ/เขียนแบบ
ก่อสร้าง คิดเป็น 46.15 เปอร์เซ็นต,์ หมายถึง Revit, ArchiCAD, Tekla, Allplan, etc.. คิดเป็น 34.62 
เปอร์เซ็นต,์ หมายถึงหลกัการทาํงานแบบ Object-base Parametric Modeling คิดเป็น 23.08 
เปอร์เซ็นต ์และความหมายอ่ืนๆ อีก 3.85 เปอร์เซ็นต ์ดงัท่ีแสดงในแผนภูมิท่ี 22 
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แผนภูมิท่ี 22 ความหมายของแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในความคิดของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
   ในประเทศไทย 
 
3.9  บริษัทรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ทีมี่การใช้งาน / ไม่ใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร 
        (BIM.) 

จากการสาํรวจสถิติการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ของบริษทัรับเหมาก่อสร้างใน
เขตกรุงเทพฯ  ดังท่ีแสดงในแผนภูมิท่ี 23 พบว่า มีการใช้งาน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร เพียง 6 
บริษทั ซ่ึงคิดเป็น 19.35 เปอร์เซ็นต์ ส่วนบริษทัท่ีไม่มีการใช้งานมีจาํนวนถึง 25 บริษทั คิดเป็น 
80.65 เปอร์เซ็นต ์ของบริษทัท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด (จาํนวน 31 บริษทั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

9

6

12

18

0 5 10 15 20

อ่ืน  ๆ

Revit,ArchiCAD,Tekla,Allplan,etc..

หลกัการทํางานแบบ Object-base Parametric Modeling

เครื่องมือที่ใช้สาํหรับการออกแบบ/เขียนแบบก่อสร้าง

ระบบการจัดการผา่นขบวนการของ Software  3 มิต ิ

ความหมายของแบบจําลองข้อมูลอาคาร ในความคิดของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ในประเทศไทย

*n = 26 (จํานวนบริษัท)
หมายเหต ุ: 1 บริษัทสามารถตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ

(69.23%)

(46.15%)

(23.08%)

(34.62%)

(3.85%)
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แผนภูมิท่ี 23 แสดงจาํนวนบริษทัรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ท่ีมีการใชง้าน / ไม่ใชง้าน 
   แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 

 
3.10  ระยะเวลาทีมี่การใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM) ของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
          ในประเทศไทย  
 จากการสํารวจระยะเวลาท่ีมีการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ของบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างในเขตกรุงเทพฯ ดงัท่ีแสดงในแผนภูมิท่ี 24 พบว่ากว่า 50.00 เปอร์เซ็นต ์มีระยะเวลาการใช้
งาน 1 ปีข้ึนไป รองลงมาคือ 33.33 เปอร์เซ็นต ์มีระยะเวลาการใชง้านอยูร่ะหว่าง 6 เดือน - 1 ปี และ
สุดทา้ย 16.67 เปอร์เซ็นต ์มีระยะเวลาการใชง้านนอ้ยกวา่ 6 เดือน  
 
 
 

6

25

0 5 10 15 20 25 30

บริษัทท่ีมีการใช้งาน

บริษัทท่ีไม่มีการใช้งาน

จํานวน (บริษัท)

บริษัทรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ท่ีมีการใช้งาน/ไม่ใช้งาน 
แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM)

(80.65%)

(19.35%)

* n = 31 (จํานวนบริษัท)
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แผนภูมิท่ี 24 ระยะเวลาการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
   ในประเทศไทย   
 
3.11  เทคโนโลย/ีSoftware ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างทีมี่การใช้งานในองค์กร ก่อนจะมีการใช้งาน 
         แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM) ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย  
 จากการสํารวจเทคโนโลยี/Softwarre ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างท่ีมีการใชง้านใน
องคก์ร ก่อนจะมีการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ของบริษทัรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย 
ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 25 พบว่าเทคโนโลย/ีSoftware ท่ีมีการใชง้านมากท่ีสุดคือ AutoCAD คิดเป็น 
83.33 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ Sketch up คิดเป็น 33.33 เปอร์เซ็นต ์ส่วน 3D Max และเทคโนโลย/ี
Software อ่ืนๆ ไม่ไดมี้การนาํมาใชง้าน  
 
 
 
 
 
 
 

1

2

3

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

น้อยกว่า 6 เดอืน

6 เดอืน - 1 ปี

1 ปีขึน้ไป

นอ้ยกว่า 6 เดอืน 6 เดอืน - 1 ปี 1 ปีข ึน้ไป
จํานวนบริษัท 1 2 3

ระยะเวลาท่ีมีการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM)
ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย

*n = 6 (จาํนวนบริษัทที่มีการใช้งาน)

(50.00%)

(33.33%)

(16.67%)
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ตารางท่ี 25  แสดงเทคโนโลย/ีSoftware ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างท่ีมีการใชง้านในองคก์ร  
  ของบริษทัรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ก่อนจะมีการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูล 
  อาคาร (BIM.) 
 

เทคโนโลย ี/ Software ออกแบบ/
เขียนแบบ 

จํานวน (บริษทั) เปอร์เซ็นต์  (%) 

AutoCad 5 83.33 

Sketch up 2 33.33 

3D Max 0 0.00 

อ่ืน ๆ 0 0.00 

        * n  = จาํนวนบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม 
           หมายเหตุ : 1 บริษทัสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 
 
3.12  รูปแบบการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM) ของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
          ในประเทศไทย  
 จากการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการประยุกต์ใช้ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ของบริษทั
รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 26 พบว่า 3 อนัดบัแรกท่ีมีการประยุกตใ์ช้
มากท่ีสุดคือ สร้างแบบจาํลองอาคาร 3 มิติ (Model) ซ่ึงคิดเป็น 66.67 เปอร์เซ็นต ์เขียนแบบก่อสร้าง 
/ Shop Drawing  ตรวจสอบขอ้ขดัแยง้ของแบบก่อสร้าง และ ประมาณราคา อยูใ่นอนัดบัท่ี 2 ซ่ึงคิด
เป็น 50.00 เปอร์เซ็นต ์และอนัดบัท่ี 3 คือลาํดบัขั้นตอนของงานก่อสร้าง และ นาํเสนอผลงาน ซ่ึงคิด
เป็น 33.33 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 26  แสดงรูปแบบการประยกุตใ์ช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร (BIM.) 
  ของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง ในประเทศไทย 
 

รูปแบบการประยุกต์ใช้งาน จํานวน (บริษทั) เปอร์เซ็นต์  (%) 

สร้างแบบจาํลองอาคาร 3 มิติ  4 66.67 
เขียนแบบก่อสร้าง / Shop Drawing 3 50.00 
ตรวจสอบขอ้ขดัแยง้ของแบบก่อสร้าง 3 50.00 
ประมาณราคา  3 50.00 
ลาํดบัขั้นตอนของงานก่อสร้าง 2 33.33 
นาํเสนอผลงาน 2 33.33 
วิเคราะห์อาคาร (ดา้นพลงังาน,โครงสร้าง,
งานระบบอาคาร,ส่ิงแวดลอ้ม,อ่ืนๆ) 

0 0.00 

อ่ืน ๆ 0 0.00 
* n  =  6 (จาํนวนบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม)   
 หมายเหตุ : 1 บริษทัสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 

 
3.13  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความสําคญัของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ทีมี่ต่ออุตสาหกรรมออกแบบ  
          รับเหมาก่อสร้าง ในประเทศไทย ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย 
 จากการศึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความสําคญัของ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ท่ีมีต่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 27 พบว่า บริษทัรับเหมา
ก่อสร้างส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นว่า ปัจจยัแรกของความสาํคญัของ BIM. ต่ออุตสาหกรรมออกแบบ
ก่อสร้าง คือช่วยในการวางแผน บริหารจดัการและควบคุมงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
คิดเป็น 40.00 เปอร์เซ็นต,์ 35.00 เปอร์เซ็นต ์คิดว่าช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลา ตน้ทุนในการทาํงาน
และขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในขั้นตอนการออกแบบและในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง และ 
25.00 เปอร์เซ็นต ์คิดว่าสามารถเห็นภาพจาํลองอาคาร (Model) เสมือนจริงไดอ้ยา่งชดัเจนก่อนการ
ก่อสร้าง ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 27 แสดงขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความสาํคญัของ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ท่ีมีต่อ  
 อุตสาหกรรมออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
  

ลาํดับ ข้อเสนอแนะ 
จํานวน 
(บริษัท) 

เปอร์เซ็นต์ (%) 

1 

ช่วยในการวางแผน บริหารจัดการและควบคุมงานก่อสร้าง
ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของโครงการทั้งดา้นระยะเวลา งบประมาณ และคุณภาพใน
การทาํงาน  ซ่ึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของตวัอาคาร 

8 40.00 

2 

ลดขั้นตอน ระยะเวลา ต้นทุนในการทํางานและข้อผิดพลาด
ที่อาจเกดิขึน้ในขั้นตอนการออกแบบและในระหว่างขั้นตอน
การก่อสร้าง  จากการตรวจสอบปัญหา และข้อขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนจากแบบก่อสร้าง 

7 35.00 

3 
สามารถเห็นภาพจําลองอาคาร (Model) เสมือนจริงได้อย่าง
ชัดเจนก่อนการก่อสร้าง  และสามารถใช้เก็บเป็นขอ้มูลใน
การก่อสร้างและการบริหารจดัการอาคาร 

5 25.00 

4 ประมาณการและควบคุมงบประมาณ ในการก่อสร้างได ้ 4 20.00 

5 
ช่วยในการจัดทาํแบบก่อสร้าง Shop Drawing และ  
As-Built Drawing  ท่ีมีความแม่นยาํและตรงกบัการก่อสร้าง
จริง 

2 10.00 

6 
ส่งเสริมด้านการนําเสนอผลงานให้มีประสิทธิภาพ  ช่วยให้
ลูกคา้และผูอ้อกแบบมีความเขา้ใจในแบบก่อสร้างไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

2 10.00 

7 

ช่วยในด้านการวิ เคราะห์อาคาร   เ ช่น  ด้านพลังงาน 
โครงสร้าง งานระบบประกอบอาคาร ส่ิงแวดลอ้มและอ่ืนๆ 
และทาํให้สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
ก่อนท่ีจะมีการออกแบบและการก่อสร้างจริง 

2 10.00 
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ตารางท่ี 27  แสดงขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความสาํคญัของ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ท่ีมีต่อ  
 อุตสาหกรรมออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
 (ต่อ) 
 

ลาํดับ ข้อเสนอแนะ 
จํานวน 
(บริษัท) 

เปอร์เซ็นต์ (%) 

8 
ลดข้อจํากัดของการออกแบบรูปทรงอาคารที่มีความ
สลบัซับซ้อนได้อย่างหลากหลาย  และตรงตามความตอ้งการ
ของลูกคา้ 

2 10.00 

9 

ข้อจํากัดในเร่ืองลิขสิทธ์ิ วิธีการใช้งาน และบุคลากรที่มี
ความรู้ ความเช่ียวชาญ   โดยเฉพาะในดา้นการใชง้านซ่ึงทาํ
ให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และการนาํไปใช ้นอกจากนั้น
ยงัขาดคนท่ีนาํมาใชง้านอยา่งจริงจงั 

2 10.00 

10 
ขาดฐานข้อมูล (data base) ทีม่ีความเหมาะสมกบัการใช้งาน
ในประเทศไทย  เพราะขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นของต่างประเทศ 

1 5.00 

11 

ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึน้จากการประสานงานของระบบต่างๆ 
(Combine)  เช่น งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรมม งาน
ระบบประกอบอาคาร และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งก่อนและใน
ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง โดยการใชแ้บบจาํลองอาคาร
เดียวกนั 

1 5.00 

* n  = 20 (จาํนวนบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม)   
 หมายเหตุ : 1 บริษทัสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 
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ส่วนที ่2 
4  ผลการศึกษาถึงปัจจัยทีมี่ผลต่อการเลอืกใช้แบบจําลองข้อมูลอาคาร 
4.1 ข้อมูลทัว่ไปขององค์กร 
 ตารางท่ี 28 เป็นการแสดงถึงประเภทธุรกิจและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ของกรณีศึกษา
ทั้ง 9  ท่ีมีความหลากหลายในแง่ของการดาํเนินธุรกิจแต่ละประเภท ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความเก่ียวขอ้ง
กบัอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยทั้งส้ิน  
  
ตารางท่ี 28 แสดงประเภทธุรกิจ/หนา้ท่ีความรับผดิชอบ ของกรณีศึกษาทั้ง 9 องคก์ร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปขององค์กรกรณีศึกษา ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 29 พบว่า
กรณีศึกษาส่วนใหญ่กว่าคร่ึงหน่ึงหรือ 5 องคก์ร ประกอบธุรกิจดา้นการออกแบบเป็นหลกั ในแง่
ของระยะเวลาในการดาํเนินงานขององคก์ร พบว่ากว่า 7 องคก์รมีการดาํเนินธุรกิจมามากกว่า 20 ปี
ข้ึนไป ส่วนจาํนวนคอมพิวเตอร์ท่ีมีการใชง้าน BIM. นั้นมีตั้งแต่ท่ียงัไม่มีการนาํมาใชง้านไปจนถึงมี
การนาํมาใชง้านแลว้กวา่ 37 เคร่ือง 
 
 
 

ลาํดับที ่ ประเภทธุรกจิ/หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

1 บริการออกแบบ 

2 ท่ีปรึกษาโครงการ 

3 รับเหมาก่อสร้าง 

4 ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

5 
ผูใ้หบ้ริการดา้นการฝึกอบรม และตวัแทนจาํหน่าย 
Software คอมพิวเตอร์ 
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ตารางท่ี 29 แสดงขอ้มูลทัว่ไปขององคก์ร ของกรณีศึกษา 
 

กรณศึีกษา 
ประเภทธุรกจิ / หน้าทีค่วาม

รับผดิชอบ 
ระยะเวลาการ
ดาํเนินงาน (ปี) 

จํานวนคอมพวิเตอร์ทีม่ีการ
ใช้งาน BIM. เฉลีย่ (เคร่ือง) 

1 2 3 4 5 
กรณีศึกษาท่ี 1        28 17 
กรณีศึกษาท่ี 2       32 4 
กรณีศึกษาท่ี 3       2 4 
กรณีศึกษาท่ี 4       21 20 
กรณีศึกษาท่ี 5       30 7 
กรณีศึกษาท่ี 6       43 0 
กรณีศึกษาท่ี 7       8 4 
กรณีศึกษาท่ี 8       28 10 
กรณีศึกษาท่ี 9      20 37 

รวม 5 2 2  2   1 เฉลีย่ 23.56 ปี เฉลีย่ 11 เคร่ือง 

* n  =  9 (จาํนวนกรณีศึกษา)   
 
4.2 ก่อนที่จะมีการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM) องค์กรของกรณีศึกษามีการใช้
เทคโนโลยี / Software ชนิดใดในการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง และจากการใช้งานพบปัญหา-
อุปสรรคหรือไม่ อย่างไร 
 จากการสัมภาษณ์เก่ียวกบัเทคโนโลยี / Software ท่ีมีการใชง้านในองคก์ร ก่อนท่ีจะมี
การประยกุตใ์ช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 30 พบว่า เทคโนโลย/ีSoftware ท่ีมี
การใชง้านมากท่ีสุดคือ AutoCAD , เขียนดว้ยมือ / Sketch Up / 3D Max ซ่ึงคิดเป็น 87.50 และ 
37.50เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 30 แสดงเทคโนโลย/ีSoftware ในการออกแบบ  เขียนแบบก่อสร้างในองคก์ร ก่อนท่ีจะมี 
 การประยกุตใ์ช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 

* n = 8  (จาํนวนกรณีศึกษา) 
 
 จากการศึกษาเก่ียวกบัปัญหา-อุปสรรคท่ีพบจากการใชเ้ทคโนโลยี / Software ในการ
ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างของกรณีศึกษา ก่อนท่ีจะมีการประยุกต์ใช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 
ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 31 พบวา่ ปัญหา-อุปสรรคท่ีพบมากท่ีสุดกว่า 62.50 เปอร์เซ็นต ์คือการทํางาน
ซ้ําซ้อน, 25.00 เปอร์เซ็นต ์พบว่า การใช้งานโปรแกรม Auto CAD ต้องอาศัยผู้ที่มีทักษะ ความรู้
ความสามารถด้านการก่อสร้างเพื่อใช้ในการถ่ายทอดข้อมูลและการส่ือสาร และ ข้อจํากัดในด้าน
ลิขสิทธ์ิของ Software / Hardware และ 12.50 เปอร์เซ็นต ์คิดว่าเกิดจากข้อจํากัดของโปรแกรม 
AutoCAD ซ่ึงเป็นระบบ 2 มิติ, ความถูกต้อง แม่นยําที่น้อยกว่า, แบบก่อสร้างไม่สัมพันธ์กับ
งบประมาณในการก่อสร้าง และ ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้  
 
 
 

เทคโนโลย/ีSoftware 
ทีใ่ช้ในการออกแบบ 
 เขียนแบบก่อสร้าง 

กรณีศึกษา ความถี่แยก 
ตามการ 

ใช้งาน  (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 รวม 

เขียนดว้ยมือ         3 37.50 
AutoCAD         7 87.50 
Sketch Up         3 37.50 
3D Max         3 37.50 
3D Wish         1 12.50 

Photoshop        1 12.50 
Digital Project         1 12.50 

Rhino         1 12.50 
Draft site         1 12.50 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



78 

 
ตารางท่ี 31 แสดงปัญหา - อุปสรรคท่ีพบจากการใชง้านเทคโนโลย/ีSoftware สาํหรับออกแบบ 
 เขียนแบบก่อสร้างของกรณีศึกษา 

* n = 9 (จาํนวนกรณีศึกษา) 
 
 
 

ลาํดบั ปัญหา - อุปสรรคทีพ่บ 
กรณีศึกษา ความถี่ 

(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 รวม 

1 

การทํางานซ้ําซ้อน เพราะ
ต้องเร่ิมต้นเขียนแบบใหม่
ทุ ก ค ร้ั ง ท่ี มี ก า ร แ ก้ ไ ข
เปล่ียนแปลง  แบบก่อสร้าง 

      5 62.50 

2 ไม่พบปัญหา - อุปสรรค       2 25.00 

3 

การใช้งานโปรแกรม Auto 
CAD ต้องอาศัยผู้ที่มีทักษะ 
ความรู้ความสามารถด้าน
การก่อสร้างเพื่อใช้ในการ
ถ่ ายทอดข้อ มูลและการ
ส่ือสาร 

        2 25.00 

4 
ข้อจํากดัในด้านลขิสิทธ์ิ   
ของ  Software และ 
Hardware  ท่ีมีราคาสูง 

        2 25.00 

5 

ข้ อจํ า กั ดของ โปรแกรม 
AutoCAD  ซ่ึงเป็นระบบ 2 
มิติ ยงัไม่สามารถสนบัสนุน
ลกัษณะการทาํงานท่ีมีความ
ซบัซอ้น 

       1 12.50 

6 
ความถูกต้อง แม่นยาํน้อย
กว่า ทั้งแบบก่อสร้าง และ
ปริมาณ 

       1 12.50 

7 
แบบก่อสร้างไม่สัมพนัธ์กบั
งบประมาณในการก่อสร้าง 

       1 12.50 

8 
เวลาและค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้
จากการแกไ้ขแบบใน
ระหวา่งการก่อสร้าง 

       1 12.50 
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4.3  ความหมายของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM) ในความคดิของกรณศึีกษา 
 จากการศึกษาความเขา้ใจของกรณีศึกษาเก่ียวกบัความหมายของ แบบจาํลองขอ้มูล
อาคาร ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 33 พบว่ากรณีศึกษาส่วนใหญ่คิดว่า แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร หมายถึง
การทาํแบบในระบบ 3 มิติ โดยการบรรจุเอาลกัษณะ และคุณสมบติัต่างๆ ขององคป์ระกอบอาคาร
เขา้ไป ทาํใหเ้สน้แต่ละเสน้มีความหมายและกลายเป็นขอ้มูลท่ีสะทอ้นออกมาในรูปของปริมาณวสัดุ 
ซ่ึงคิดเป็น 55.56 เปอร์เซ็นต ์
 จากการสอบถามไดท้ราบถึงความหมายของ  แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ตามความเขา้ใจ
ของกรณีศึกษา ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 32 และเม่ือเอาไปแจกแจงจะไดผ้ลตามตารางท่ี 33 
 
ตารางท่ี 32  แสดงความหมายของ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ของกรณีศึกษา 
 

  
  
 
 
 
 
 

ลาํดับที ่ ความหมายของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร 

1 ไม่ทราบ / ไม่แน่ใจ 

2 
การทาํแบบในระบบ 3 มิติ โดยการบรรจุเอาลกัษณะ และคุณสมบติั
ต่างๆ ขององคป์ระกอบอาคารเขา้ไป ทาํให้เส้นแต่ละเส้นมีความหมาย
และกลายเป็นขอ้มูลท่ีสะทอ้นออกมาในรูปของปริมาณวสัดุ 

3 

การสร้าง แบบจาํลองอาคาร ท่ีมีส่วนประกอบของอาคารเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
และทุกๆส่วนของอาคารล้วนมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กัน เช่น งาน
โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับการก่อสร้างจริง ใช้สําหรับกระบวนการ
ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง 
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ตารางท่ี 33 แสดงความถ่ีของความหมายของ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ตามความเขา้ใจ 
 ของกรณีศึกษา 
 

ความหมายของ 
แบบจําลองข้อมูลอาคาร 

กรณีศึกษา ความถี่ 
(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม 

1          1 11.11 

2          5 55.56 

3          3 33.33 

* n = 9 (จาํนวนกรณีศึกษา) 
 
4.4  นโยบายหรือแนวความคดิในการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) เข้ามาประยุกต์ใช้ใน 
       องค์กร ของกรณศึีกษา 
 จากการศึกษาเก่ียวกบันโยบายหรือแนวความคิดในการนาํ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร มา
ประยกุตใ์ชใ้นองคก์รของกรณีศึกษา ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 35 พบวา่ 3 อนัดบัแรก คือ  
 1. เพือ่ศึกษาและพฒันาด้านเทคโนโลยหีรือ Software ใหม่ ๆ คิดเป็น 55.56 เปอร์เซ็นต ์
 2. ลดข้อผิดพลาดและเป็นการตรวจสอบข้อขัดแย้งของแบบก่อสร้าง คิดเป็น 44.44 
เปอร์เซ็นต ์
 3. สําหรับการนําเสนอผลงาน (Presentation) และการมองเห็นภาพเสมือนจริง 
(Visualize) คิดเป็น 33.33 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั 
 
 จากการสอบถามไดท้ราบถึงนโยบายหรือแนวความคิดต่างๆ ในการนาํ แบบจาํลอง
ขอ้มูลอาคาร เขา้มาประยุกตใ์ชใ้นองคก์รของกรณีศึกษา ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 34 และเม่ือเอาไป
แจกแจงจะไดผ้ลตามตารางท่ี 35 
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ตารางท่ี 34 แสดงผลการสาํรวจนโยบายหรือแนวความคิดในการนาํ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร  
 มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รของกรณีศึกษา 
 

 
 

ลาํดับที ่ นโยบายหรือแนวความคดิในการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร มาประยุกต์ใช้ในองค์กร 

1 เพิม่คุณภาพของงานออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง 

2 
สําหรับวเิคราะห์อาคาร  เช่น การตรวจสอบดา้นพลงังาน ปริมาณแสงแดดและความร้อน
ท่ีเขา้มาในตวัอาคาร เป็นตน้ 

3 สําหรับการนําเสนอผลงาน (Presentation) และการมองเห็นภาพเสมือนจริง (Visualize) 

4 
เป็นเคร่ืองมือทีช่่วยอาํนวยความสะดวกในการออกแบบ และเขียนแบบก่อสร้าง  และลด
ปัญหาการทาํงานท่ีซบัซอ้น 

5 
ลดข้อผดิพลาดและเป็นการตรวจสอบข้อขัดแย้งของแบบก่อสร้าง  จากการประสานแบบ
ก่อสร้าง (Combine) เช่น งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบอาคาร และงาน
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชแ้บบจาํลองอาคารและฐานขอ้มูลเดียวกนั 

6 ลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการทาํงาน  ท่ีอาจเกิดข้ึนจากความผดิพลาดของแบบก่อสร้าง 

7 
เพือ่ศึกษาและพฒันาด้านเทคโนโลยหีรือ Software ใหม่ๆ  มาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน 
ใหมี้ความทนัสมยั เป็นสากลและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน 

8 ประมาณการวสัดุและค่าก่อสร้าง 
9 ความต้องการของลูกค้า (Owner) และกระแสของ FTA (การเปิดการค้าเสรี) 

10 
การสนับสนุนของผู้จําหน่าย Software  ทั้งในดา้นการฝึกอบรมการใชง้านและดา้น
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง 

11 
การให้ความรู้ ความเข้าใจกบัพนักงาน  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยกุตใ์ชง้าน แบบจาํลอง
ขอ้มูลอาคาร 

12 
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัประยุกต์ใช้งาน  แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร จากประสบการณ์
และจากผลงานในต่างประเทศ 

13 
การปรับตัวและเตรียมการสําหรับการประยุกต์ใช้  แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ขององคก์ร
ออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในอนาคต 

14 การสร้างภาพพจน์ให้กบัองค์กร ดา้นการประยกุตใ์ชง้านในเทคโนโลยใีหม่ๆ 
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ตารางท่ี 35 แสดงความถ่ีของนโยบายหรือแนวความคิดในการนาํ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร  
 มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รของกรณีศึกษา 
 

นโยบายหรือ
แนวความคดิ 

กรณศึีกษา ความถ่ี 
(%)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม 

1          1 11.11 

2          1 11.11 

3          3 33.33 

4          1 11.11 

5          4 44.44 

6          2 22.22 

7          4 55.56 

8          1 11.11 

9          2 22.22 

10         1 11.11 

11          2 22.22 

12          1 11.11 

13          1 11.11 

14          1 11.11 

* n = 9 (จาํนวนกรณีศึกษา 
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4.5  ปัจจัยสําคญัในการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทาํงานของ   
        องค์กร ของกรณศึีกษา 
 จากการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัสําคญัในการนาํ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร (BIM.) เขา้มา
ประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร ของกรณีศึกษา ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 37 พบว่าปัจจยัสาํคญั 3 อนัดบัแรก คือ
ใช้สําหรับตรวจสอบขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนจากแบบก่อสร้าง คิดเป็น 55.56 เปอร์เซ็นต์, 33.33 
เปอร์เซ็นต ์ คิดว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบ/ก่อสร้าง, ลดการสูญเสียทรัพยากรท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากความผิดพลาดท่ีเกิดจากแบบก่อสร้าง และ 22.22 เปอร์เซ็นต ์ คิดว่าช่วยในดา้นการ
บริหารจดัการอาคาร รวมถึงกระแสของ LEED. (Leadership in Energy and Environmental 
Design), ไดข้อ้มูลแบบสร้างจริง (As-Built Drawing) ท่ีมีความถูกตอ้งและเช่ือถือได,้ ช่วยลดเวลา
และการทาํงานซํ้าซอ้น และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และตลาดท่ีกาํลงัเกิดข้ึนในอนาคต 
 จากการสอบถามไดท้ราบปัจจยัสาํคญัต่างๆ ในการนาํ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร เขา้มา
ประยกุตใ์ชใ้นองคก์รของกรณีศึกษา ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 36 และเม่ือเอาไปแจกแจงจะไดผ้ลตาม
ตารางท่ี 37 
 
ตารางท่ี 36  แสดงปัจจยัสาํคญัในการนาํ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร (BIM.) เขา้มาประยกุตใ์ชใ้น  
  องคก์ร ของกรณีศึกษา 

ลาํดับ ปัจจัยสําคญัในการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทาํงาน 

1 
พัฒนาวิธีการทํางานให้มีความเป็นสากลมากขึน้  เพื่อรองรับการทาํงานในระดบัชาติ และการเปิด
การคา้เสรีในอนาคต 

2 ใช้บุคลากรน้อยกว่าการทํางานด้วยโปรแกรม Auto CAD 

3 ได้ข้อมูลแบบสร้างจริง (As-Built Drawing) ท่ีมีความถูกต้องและเช่ือถือได้ 

4 
ใช้ในการบริหารจัดการอาคาร  เช่น แผนการบาํรุงรักษา การประหยดัพลงังาน แผนการใชง้านวสัดุ 
หรือการปรับเปล่ียนประโยชน์ใชส้อยของอาคาร เป็นตน้ รวมทั้งกระแสของ LEED. ซ่ึงเน้น
ทางดา้นอาคารสีเขียวและการประหยดัพลงังาน 

5 
ใช้สําหรับตรวจสอบข้อขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นจากแบบก่อสร้าง   โดยการประสานแบบ (Combine) 
โครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร ทั้งก่อนและระหวา่งการก่อสร้าง 

6 
เพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบ/ก่อสร้าง  เช่น การประมาณราคาค่าก่อสร้าง การวิเคราะห์อาคาร
ในดา้นพลงังาน / การใชพ้ื้นท่ีของอาคาร เป็นตน้ 

7 การนําเสนอผลงานต่อลูกค้าในลกัษณะ แบบจําลองอาคาร 3 มิติ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



84 

 
ตารางท่ี 36  แสดงปัจจยัสาํคญัในการนาํ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร (BIM.) เขา้มาประยกุตใ์ชใ้น  
  องคก์ร ของกรณีศึกษา  (ต่อ) 
  

 
ตารางท่ี 37  แสดงความถ่ีของปัจจยัสาํคญัในการนาํ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร (BIM.) เขา้มา
 ประยกุตใ์ชใ้นองคก์รของกรณีศึกษา 
 

ปัจจัยสําคญั 
กรณศึีกษา 

ความถี่ (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม 

1           1 11.11 

2          1 11.11 
3          2 22.22 
4          2 22.22 
5          5 55.56 

6          3 33.33 
7          1 11.11 
8          3 33.33 

ลาํดับ ปัจจัยสําคญัในการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทาํงาน 

8 
ลดการสูญเสียทรัพยากรที่อาจเกิดขึน้จากความผิดพลาดท่ีเกิดจากแบบก่อสร้าง เช่น วสัดุก่อสร้าง 
งบประมาณ และระยะเวลาในการก่อสร้าง เป็นตน้ 

9 ผู้บริหารองค์กรเลง็เห็นถึงความสําคญัและประสิทธิภาพการทํางานของ BIM. 

10 
ผู้ใช้เคยมีประสบการณ์ในการใช้งาน BIM. มาก่อน ส่งผลให้มีความรู้ ความเขา้ใจในขั้นตอน และ
กระบวนการทาํงานของ BIM. 

11 
ช่วยลดเวลาและการทํางานท่ีซ้ําซ้อน  จากการเร่ิมตน้ทาํงานใหม่ในแต่ละขั้นตอนของการออกแบบ 
และในกรณีท่ีแบบมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง 

12 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดท่ีกาํลงัเกดิขึน้ในอนาคต  รวมถึงกระแสของ FTA (การ
เปิดเสรีการคา้) 

13 
การใช้โปรแกรม Auto CAD ต้องอาศัยบุคคลท่ีมีทักษะและความรู้ความสามารถเฉพาะตัวในด้าน
การถ่ายทอดข้อมูลและการส่ือสาร  เพือ่ใหข้อ้มูลท่ีไดมี้ความถูกตอ้ง แม่นยาํ 
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ตารางท่ี 37  แสดงความถ่ีของปัจจยัสาํคญัในการนาํ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร (BIM.) เขา้มา
 ประยกุตใ์ชใ้นองคก์รของกรณีศึกษา  (ต่อ) 
 

ปัจจัยสําคญั 
กรณศึีกษา 

ความถี่ (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม 

9          1 11.11 
10          1 11.11 
11          2 22.22 

12          2 22.22 
13          1 11.11 

* n = 9 (จาํนวนกรณีศึกษา) 
 
4.6  ลกัษณะหรือรูปแบบในการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) มาประยุกต์ใช้งานของ   
        กรณศึีกษา 
 การศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะหรือรูปแบบในการนาํ แบบจาํลองขอ้มูลอาคารมาประยกุตใ์ช้
งานในองคก์ร ของกรณีศึกษา ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 39 พบวา่ ลกัษณะหรือรูปแบบ 3 อนัดบัแรกท่ีมี
การประยกุตใ์ช ้คือ 
 1. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถอดปริมาณวัสดุก่อสร้าง และ การเขียนแบบก่อสร้าง 
(Shop Drawing , As-Built Drawing , Detail Drawing) คิดเป็น 87.50 เปอร์เซ็นต ์
 2. การสร้างแบบจําลองอาคาร 3 มิติ (Model) สําหรับการนําเสนองาน (Presentation) 
คิดเป็น 75.00 เปอร์เซ็นต ์
 3. การออกแบบ (Concept Design , Preliminary Design)  คิดเป็น 62.50 เปอร์เซ็นต ์ 
 
 จากการสอบถามไดท้ราบถึงลกัษณะหรือรูปแบบต่างๆ ในการนาํ แบบจาํลองขอ้มูล
อาคาร เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รของกรณีศึกษา ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 38 และเม่ือเอาไปแจกแจง
จะไดผ้ลตามตารางท่ี 39 
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ตารางท่ี 38 แสดงลกัษณะหรือรูปแบบในการนาํ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร มาประยกุตใ์ชง้านใน
 องคก์ร ของกรณีศึกษา 
 

 
 
ตารางท่ี 39 แสดงความถ่ีของลกัษณะหรือรูปแบบการประยกุตใ์ชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร  
 ในองคก์รของกรณีศึกษา 

 
ลกัษณะหรือรูปแบบ
การประยุกต์ใช้งาน 
แบบจําลองข้อมูลอาคาร 

กรณีศึกษา ความถี่ 
 (%)  1 2 3 4 5 6 7 8 รวม 

1         6 75.00 

2         7 87.50 

3         5 62.50 

 

ลาํดับ ลกัษณะหรือรูปแบบในการประยุกต์ใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร 
1 การสร้างแบบจาํลองอาคาร 3 มิติ (Model) สาํหรับการนาํเสนองาน (Presentation) 
2 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถอดปริมาณวสัดุก่อสร้าง 
3 การออกแบบ (Concept Design , Preliminary Design)  
4 เขียนแบบก่อสร้าง (Shop Drawing , As-Built Drawing , Detail Drawing) 
5 ตรวจสอบขอ้ขดัแยง้ของแบบก่อสร้าง โดยการประสานแบบก่อสร้าง (Combine Drawing)  

เช่น งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบอาคาร และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
6 ลาํดบัขั้นตอนงานก่อสร้าง (Method Statement) 
7 สาํหรับจดัการเอกสารงานก่อสร้าง ขอ้มูลประกอบการส่งงวดงาน การส่งมอบงาน เป็นตน้ 
8 ใชส้าํหรับการประสานงานระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้งในโครงการ (เจา้ของโครงการ, ผูอ้อกแบบ, 

ผูรั้บเหมา, ผูรั้บเหมาช่วง, ผูข้ายสินคา้ และอ่ืนๆ ) 
9 ใชส้าํหรับการควบคุมตน้ทุนโครงการ 
10 วางแผนงานและบริหารจดัการ เช่น แผนในการจดัทาํ Shop Drawing เป็นตน้ 
11 วิเคราะห์อาคาร เช่น ดา้นพลงังาน พื้นท่ีการใชง้านในอาคาร เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 39 แสดงความถ่ีของลกัษณะหรือรูปแบบการประยกุตใ์ชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร  
 ในองคก์รของกรณีศึกษา (ต่อ) 
 

ลกัษณะหรือรูปแบบ
การประยุกต์ใช้งาน 
แบบจําลองข้อมูลอาคาร 

กรณีศึกษา ความถี่ 
 (%)  1 2 3 4 5 6 7 8 รวม 

4         7 87.50 

5         4 50.00 

6         1 12.50 

7         2 25.00 

8         1 12.50 

9        1 12.50 

10         1 12.50 

11        1 12.50 

* n = 8 (จาํนวนกรณีศึกษา) 
 
4.7  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) เข้ามาใช้งานในองค์กร ของ  
        กรณศึีกษา 
 การศึกษาเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการนาํ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร เขา้มาใชง้าน
ในองคก์ร ของกรณีศึกษา ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 41 พบวา่ 5 อนัดบัแรกมีความเห็นว่า ใชใ้นการถอด
ปริมาณวสัดุก่อสร้างและประมาณราคา คิดเป็น 77.78 เปอร์เซ็นต,์ 66.67 เปอร์เซ็นต ์คิดว่า ใชส้ร้าง
แบบจาํลองอาคาร 3 มิติ (3D Model), 55.56 เปอร์เซ็นต ์คิดว่าเพ่ือลดระยะเวลา ตน้ทุนและ
ทรัพยากรในการทาํงาน, 44.44 เปอร์เซ็นต ์คิดว่าใชใ้นการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดหรือขอ้ขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนจากแบบก่อสร้าง และ ทาํใหส้ามารถเขา้ใจแบบก่อสร้างไดม้ากข้ึน และสามารถมองเห็นภาพ
ไดอ้ยา่งชดัเจน, 33.33 เปอร์เซ็นต ์ คิดว่าใชใ้นการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง (Shop Drawing ,  
As-Built Drawing)  ตามลาํดบั 
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 จากการสอบถามไดท้ราบถึงประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ท่ีไดรั้บจากการนาํ   แบบจาํลอง
ขอ้มูลอาคาร เขา้มาประยุกตใ์ชใ้นองคก์รของกรณีศึกษา ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 40 และเม่ือเอาไป
แจกแจงจะไดผ้ลตามตารางท่ี 41 
  
ตารางท่ี 40 แสดงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการนาํ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร เขา้มาใชง้านในองคก์ร 
 ของกรณีศึกษา 
 

ลาํดับที ่ ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร ในองค์กร 

1 ทาํให้สามารถเข้าใจแบบก่อสร้างได้มากขึน้ และสามารถมองเห็นภาพไดอ้ยา่งชดัเจน 
2 ใช้สร้างแบบจําลองอาคาร 3 มิต ิ(3D Model) 

3 ใช้ในการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง (Shop Drawing ,  As-Built Drawing) 

4 ถอดปริมาณวสัดุก่อสร้าง ประมาณราคา 

5 การนําเสนอผลงานในรูปแบบมุมมอง 3 มิต ิมาใชเ้พ่ือประกอบการตดัสินใจของลูกคา้ 
6 เพือ่ลดระยะเวลา ต้นทุนและทรัพยากรในการทํางาน 

7 ใช้สําหรับจัดการเกีย่วกบัเอกสารก่อสร้าง 

8 ใช้ในการลาํดบังานก่อสร้าง (Method Statement) 

9 
มีขอ้มูลก่อสร้างจริง (As built Drawing) ท่ีถูกตอ้งเช่ือถือได ้และเป็น 3 มิติ ซ่ึงสามารถนาํขอ้มูล
ดงักล่าวมาใช้สําหรับการบริหารจัดการอาคาร เช่น ทาํแผนการบาํรุงรักษาอาคาร แผนการประหยดั
พลงังานหรือการปรับเปล่ียนการใชป้ระโยชน์ของพ้ืนท่ี เป็นตน้ 

10 ใช้ตรวจสอบข้อผดิพลาดหรือข้อขัดแย้งทีเ่กดิขึน้จากแบบก่อสร้าง 

11 เป็นการสร้างภาพพจน์ให้กบัองค์กรในแง่ของเทคโนโลยดีา้นการออกแบบ ก่อสร้าง 

12 สามารถแข่งขันกบักบัคู่แข่งได้ในอนาคต 

13 
การจดัทาํฐานขอ้มูล (Family) สามารถนาํไปใชใ้นโครงการอ่ืนๆ ได ้และเป็นการช่วยลดระยะเวลา
ในการทาํงานที่ซ้ําซ้อนกนั หรือในรูปแบบเดียวกนั 

14 
การแก้ไขแบบให้เป็นปัจจุบัน (Update) ทาํใหทุ้กส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กนัไดรั้บการแกไ้ขโดย
อตัโนมติั ซ่ึงเป็นการลดขอ้ผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากแบบก่อสร้าง  

15 
การเช่ือมโยงข้อมูลไปยงัผู้ที่มส่ีวนเกีย่วข้องในโครงการโดยการใช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคารและ
ฐานขอ้มูลเดียวกนั ช่วยใหก้ารประสานงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

16 การวเิคราะห์อาคาร เช่น ดา้นพลงังาน พ้ืนท่ีประโยชน์ใชส้อยอาคาร เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 41 แสดงความถ่ีของประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการนาํ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร เขา้มาใชง้านใน
 องคก์รของกรณีศึกษา 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
กรณศึีกษา ความถี่ 

(%)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม 
1          3 33.33 
2          6 66.67 

3          3 33.33 
4          7 77.78 

5          2 22.22 

6          5 55.56 
7          2 22.22 

8          2 22.22 
9          1 11.11 

10          4 44.44 
11         2 22.22 

12          1 11.11 

13          1 11.11 
14          2 22.22 

15          2 22.22 
16          2 22.22 

* n = 9 (จาํนวนกรณีศึกษา) 
 
2.8  ปัญหา - อุปสรรคทีไ่ด้รับจากการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) เข้ามาใช้งานในองค์กร  
        ของกรณศึีกษา 
 จากการศึกษาเก่ียวกบัปัญหา - อุปสรรค ท่ีไดรั้บจากการนาํ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร เขา้
มาใชง้านในองคก์ร ของกรณีศึกษา ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 43 พบว่าปัญหา - อุปสรรคท่ีพบ 5 อนัดบั
แรกจากการนาํ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร เขา้มาใชง้านในองคก์ร คือ 
 1. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการทาํงานและมีประสบการณ์
ในการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร คิดเป็น 88.89 เปอร์เซ็นต ์
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 2. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการบริหารจดัการระบบการทาํงาน
และผูท่ี้จะให้ความรู้เก่ียวกบั แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร อย่างจริงจงั / ผูใ้ชง้านส่วนใหญ่ยงัไม่ยอม
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและมีความรู้สึกต่อตา้นกบัลกัษณะการทาํงานหรือเทคโนโลยีในรูปแบบ
ใหม่ๆ ซ่ึงตอ้งอาศยัระยะเวลาในการปรับตวัค่อนขา้งมาก / ค่าลิขสิทธ์ิของ Software และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ Hardware มีราคาค่อนขา้งสูง คิดเป็น 55.56 เปอร์เซ็นต ์
 3. ผูบ้ริหารองคก์รขาดความรู้ความเขา้ใจในประสิทธิภาพและกระบวนการทาํงานของ 
แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร และมีความคาดหวงัในผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนค่อนขา้งสูง คิดเป็น 33.33 
เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั 
 จากการสอบถามได้ทราบถึงปัญหา - อุปสรรคต่างๆ ท่ีได้รับจากการประยุกต์ใช ้ 
แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ของกรณีศึกษา ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 42 และเม่ือเอาไปแจกแจงจะไดผ้ล
ตามตารางท่ี 43 
 
ตารางท่ี 42 แสดงปัญหา - อุปสรรค ท่ีไดรั้บจากการนาํ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร เขา้มาใชง้านใน
 องคก์รของกรณีศึกษา 
 

 
 

ลาํดบัที่ ปัญหา - อุปสรรคทีไ่ด้รับจากการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร 

1 ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการทาํงานและมีประสบการณ์ในการใชง้าน 
แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 

2 ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการบริหารจดัการระบบการทาํงานและผูท่ี้จะให้
ความรู้เก่ียวกบั แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร อยา่งจริงจงั  

3 ผูบ้ริหารยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในประสิทธิภาพและกระบวนการทาํงานของ แบบจาํลองขอ้มูล
อาคาร และมีความคาดหวงัในผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนค่อนขา้งสูง 

4 ผูใ้ชง้านส่วนใหญ่ยงัไม่ยอมปรับเปล่ียนพฤติกรรมและมีความรู้สึกต่อตา้นกบัลกัษณะการทาํงาน
หรือเทคโนโลยใีนรูปแบบใหม่ๆ ซ่ึงตอ้งอาศยัระยะเวลาในการปรับตวัค่อนขา้งมาก 

5 ค่าลิขสิทธ์ิของ Software และการเพิ่มประสิทธิภาพของ Hardware มีราคาค่อนขา้งสูง 

6 
ขาดบุคลากรท่ีจะมาใหค้วามรู้และฝึกอบรมเก่ียวกบักระบวนการทาํงานของ แบบจาํลองขอ้มูล
อาคาร อยา่งจริงจงั  
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ตารางท่ี 42 แสดงปัญหา - อุปสรรค ท่ีไดรั้บจากการนาํ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร เขา้มาใชง้านใน
 องคก์รของกรณีศึกษา  (ต่อ) 
 

 
ตารางท่ี 43 แสดงความถ่ีของปัญหา - อุปสรรค ท่ีไดรั้บจากการนาํ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร  
 เขา้มาใชง้านในองคก์รของกรณีศึกษา 

 

ปัญหา - อุปสรรค  
กรณีศึกษา ความถี่ 

(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม 

1          8 88.89 
2          5 55.56 
3          3 33.33 
4          5 55.56 
5          5 55.56 
6          2 22.22 
7          2 22.22 
8          1 11.11 
9          2 22.22 
10          2 22.22 

* n = 9 (จาํนวนกรณีศึกษา) 
  
 

ลาํดบัที่ ปัญหา - อุปสรรคทีไ่ด้รับจากการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร 

7 
ดา้นการเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งผูท่ี้ใชง้านร่วมกนั (Work Set) อีกทั้งกลุ่มผูใ้ชง้าน (User Group) 
ในประเทศไทยยงัมีนอ้ย 

8 การประสานงานระหวา่งผูรั้บเหมาช่วงเก่ียวกบัการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 
9 การใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร มีความยากและค่อนขา้งซบัซอ้น 

10 
ขาดการสนบัสนุนทางดา้นฐานขอ้มูล (Families) ท่ีจดัทาํข้ึนจากผูผ้ลิต Software โดยตรง เพ่ือ
นาํมาใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการทาํงานโครงการ  
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4.9  ปัจจัยทีส่่งผลให้องค์กรประสบความสําเร็จในการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.)       
 จากการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลให้องคก์รประสบความสําเร็จในการประยุกต์ใช ้
แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ของกรณีศึกษา ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 45 พบวา่ ส่วนใหญ่ไดใ้หค้วามเห็นท่ี
แตกต่างกันออกไป โดยปัจจยัท่ีส่งผลให้การประยุกต์ใช้งาน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ประสบ
ผลสาํเร็จมากท่ีสุดกคื็อ ผู้บริหารต้องมีคามรู้ความเข้าใจในประสิทธิภาพและลกัษณะการทํางานของ 
แบบจําลองข้อมูลอาคาร และ ผู้ใช้งานต้องมีความรู้ ความเข้าใจและเรียนรู้ที่จะประยุกต์ใช้ 
แบบจําลองข้อมูลอาคาร ซ่ึงคิดเป็น 50.00 เปอร์เซ็นต ์
 
ตารางท่ี 44 แสดงปัจจยัท่ีส่งผลใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จในการประยกุตใ์ช ้ 
 แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ของกรณีศึกษา 
 

 

ลาํดับที ่ ปัจจัยทีส่่งผลให้องค์กรประสบความสําเร็จในการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร 

1 
การเก็บสถิติการใช้งานของโครงการที่มีการใช้งาน BIM.   ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมปัญหา
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากการใช้งาน และเพื่อท่ีจะไดห้าทางแกไ้ขสําหรับการใชง้านในโครงการ
ต่อๆไป 

2 
ผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจในประสิทธิภาพและลักษณะการทํางานของ แบบจําลอง
ข้อมูลอาคาร  วตัถุประสงคใ์นการใชง้านเทคโนโลย ีมีความเหมาะสม ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน  
และวิธีการรับมือกบัปัญหากบัอุปสรรคต่างๆท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

3 
ผู้ใช้งานต้องมีความรู้ ความเข้าใจและเรียนรู้ที่จะประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ให้
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการหรือให้มีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะการทาํงานของ
องคก์ร และสามารถท่ีจะปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการทาํงานในรูปแบบใหม่ๆได ้

4 
ลูกค้าขององค์กรควรจะมีความรู้ความเข้าใจในระบบการทํางานของ แบบจําลองข้อมูล
อาคาร  

5 ความขดัแยง้และปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการก่อสร้าง 

6 
การจัดสัมนาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน  แบบจําลองข้อมูลอาคาร ให้กบัพนักงาน  
เพื่อเป็นการพฒันาความรู้ ความสามารถและส่งเสริมให้ผูใ้ชง้านมีทศันคติท่ีดีต่อการใชง้าน 
BIM 

7 การนําข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8 ทศันคตขิองผู้ใช้งานและผู้ทีเ่กีย่วข้องในโครงการ 
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ตารางท่ี 45 แสดงความถ่ีของปัจจยัท่ีส่งผลใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จในการประยกุตใ์ช ้ 
 แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ของกรณีศึกษา 

 

ปัจจัยทีส่่งผลให้
องค์กรประสบ
ความสําเร็จ 

กรณศึีกษา ความถ่ี  
(%)  

1 2 3 4 5 6 7 8 รวม 
1          1 12.50 

2         4 50.00 

3         4 50.00 

4         1 12.50 

5         1 12.50 

6         2 25.00 

7         1 12.50 

8         1 12.50 

* n = 8 (จาํนวนกรณีศึกษา) 
 
4.10 ข้อเสอแนะจากการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) ของกรณศึีกษา     
 จากการสํารวจข้อเสนอแนะจากการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ของ
กรณีศึกษา ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 46 พบวา่ กรณีศึกษาส่วนใหญ่ คิดวา่ แนวโนม้ของการประยกุตใ์ช้
งาน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร สาํหรับอุตสาหกรรมออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยจะเพ่ิม
สูงข้ึน ซ่ึงคิดเป็น 44.44 เปอร์เซ็นต ์
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ตารางท่ี 46 แสดงขอ้เสนอแนะจากการประยกุตใ์ช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ของกรณีศึกษา 
 

 

ลาํดบั ข้อเสนอแนะจากการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ความถี ่ (%) 

1 

แนวโน้มของการประยุกต์ใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร สําหรับอุตสาหกรรม
ออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยจะเพิม่สูงขึน้  เพราะนอกจากกระแสการ
ใชง้านของโลกแลว้  BIM. ยงัเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการอาคารมากข้ึน
ตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) การ
ออกแบบ (Design) ก่อสร้าง (Construction) ไปจนถึงการบริหารจัดการอาคาร 
(Facility Managment) 

44.44 

2 

สถาบันการศึกษาในประเทศไทยควรจะเร่ิมปลูกฝัง และให้ความสําคัญ   เก่ียวกบั
การเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับแนวความคิด แบบจําลองข้อมูลอาคาร ให้กับนิสิต 
นกัศึกษาเพ่ือเป็นการต่อยอดในการทาํงานในอุตสาหกรรมดา้นการออกแบบ และ
รับเหมาก่อสร้างไดใ้นอนาคต 

22.22 

3 

กลุ่มผู้ใช้งาน (User Group) แบบจําลองข้อมูลอาคารในประเทศไทยมีจํานวนน้อย  
และยงัไม่มีการเก็บสถิติของโครงการท่ีมีการใชง้านในดา้นต่างๆดงันั้นจึงส่งผลให้
กลุ่มผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ขาดความเช่ือมัน่ในประสิทธิภาพของการทาํงาน จึง
ส่งผลใหเ้กิดความกลวัและการต่อตา้น 

22.22 

4 
ผู้ใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร ควรจะต้องมีทักษะ ความรู้ความเข้าใจในหลกัการ 
และกระบวนการทํางาน  ของแนวคิดดงักล่าวให้ชดัเจนเสียก่อน มิฉะนั้นแลว้มนั
อาจกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีใชท้าํ Model 3 มิติทัว่ๆไป 

22.22 

5 
ลดปัญหาข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง  จากการ
ประสานแบบ (Combine) ซ่ึงควรจะเร่ิมทาํตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบ  

11.11 

6 
ผู้บริหารในหลายๆองค์กร ยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการ และกระบวนการ
ทํางาน  ของแบบจาํลองขอ้มูลอาคาร และผูใ้ชง้านส่วนใหญ่ยงัมีทศันคติท่ีต่อตา้น
กบัการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีและรูปแบบการทาํงานใหม่ๆ  

11.11 

7 

ในอนาคตเทคโนโลยี BIM จะค่อนข้างมีความสําคัญและเป็นที่ต้องการและยอมรับ
ของตลาด กลุ่มลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมออกแบบและก่อสร้าง   ซ่ึง
หากวา่หน่วยงานหรือองคก์รใดยงัไม่มีการเตรียมพร้อมรับมือกบัเทคโนโลยดีงักล่าว 
อาจจะทาํใหไ้ม่สามารถต่อสู้ แข่งขนักบัองคก์รอ่ืน ๆ ท่ีมีการใชง้านได ้ 

11.11 
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ตารางท่ี 46 แสดงขอ้เสนอแนะจากการประยกุตใ์ช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ของกรณีศึกษา (ต่อ) 
 

* n = 8 (จาํนวนกรณีศึกษา) 
 
บทสรุป 
 ในบทน้ีได้แสดงถึง ผลการศึกษาของทั้ ง 2 วิธีการ และจะแสดงการวิเคราะห์ผล
การศึกษาในบทต่อไป 

ลาํดบั ข้อเสนอแนะจากการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ความถี ่ (%) 

8 

การใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร ในประเทศไทยยงัต้องมีการปรับตัว และพฒันา
กระบวนการทํางานอกีมาก   ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาอีกนาน เพ่ือทาํใหเ้กิดความรู้ความ
เขา้ใจ และสามารถนาํหลกัการดงักล่าวมาใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

11.11 

9 

งานก่อสร้างที่ใช้ BIM. เป็นหลักต้องมีความชัดเจนในการสรุปข้อมูลต่างๆ ซ่ึงจะ
เป็นผลดีต่อการใช้งาน   ซ่ึงทั้งน้ีกข้ึ็นอยูก่บัวา่รูปแบบและลกัษณะการประยกุตใ์ชมี้
วตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการอยูใ่นระดบัใด ตอ้งมีการเตรียมพร้อมในดา้นใดบา้ง 
เป็นตน้ 

11.11 

10 

ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการด้านการออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง ที่เร่ิมให้ความสนใจ
และเห็นความสําคัญของ แบบจําลองข้อมูลอาคารเพิ่มมากขึ้น  ซ่ึงเห็นได้จาก
ปริมาณของผูท่ี้มีความสนใจและองคก์รต่างๆ ท่ีไดเ้ขา้ร่วมสัมนาเก่ียวกบัเทคโนโลย ี
BIM. ในช่วงตน้ปีพศ. 2555 ท่ีผา่นมาซ่ึงมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึนกวา่ปีท่ีผา่นมา และมี
อีกหลายๆองคก์รท่ีเร่ิมต่ืนตวัมากข้ึนโดยการส่งพนกังานให้เขา้มารับการฝึกอบรม
ในดา้นการใชง้าน  BIM. เป็นตน้   

11.11 
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บทที ่5 

 
การวเิคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลของกรณีศึกษา เก่ียวกบัการศึกษาการเลือกใช้ แบบจาํลองขอ้มูล
อาคาร (BIM.) สาํหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย ประกอบไปดว้ย การวิเคราะห์รูปแบบ
การประยุกตใ์ชง้าน ปัจจยัท่ีมีผลต่อการประยุกตใ์ช ้ ประโยชน์ท่ีไดรั้บ และปัญหา-อุปสรรคท่ีเกิด
จากการประยกุตใ์ช ้โดยในส่วนแรกจะเป็นการวิเคราะห์รูปแบบการประยกุตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าวเพื่อ
เปรียบเทียบระหวา่งกรณีศึกษาซ่ึงเป็นองคก์รดา้นการออกแบบ และรับเหมาก่อสร้าง 
 การวิเคราะห์ในส่วนท่ีสองเป็นการวิเคราะห์จากปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช ้แบบจาํลอง
ขอ้มูลอาคาร ของกรณีศึกษาซ่ึงไดจ้ากการสัมภาษณ์ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ออกมาเป็น 2 มิติ ตาม
ความถ่ีและลกัษณะของขอ้มูล  
 การวิเคราะห์ในส่วนท่ีสามเป็นการวิเคราะห์ประโยชน์ท่ีได้รับจากการประยุกต์ใช้
เปรียบเทียบระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบในประเภทองคก์รท่ีต่างกนั รวมถึง
ความถ่ีของประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการประยกุตใ์ชใ้นการณีศึกษา 
 การวิเคราะห์ในส่วนท่ีส่ีเป็นการวิเคราะห์ปัญหา-อุปสรรคจากการประยุกต์ใช้
เปรียบเทียบระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในประเภทองคก์รท่ีต่างกนั และ
ความถ่ีของปัญหา-อุปสรรคท่ีพบจากการประยกุตใ์ชเ้พื่อระบุถึงปัญหาท่ีพบไดม้ากและแนวทางการ
ลดปัญหาดงักล่าว 
 ในลาํดบัต่อไปจะเป็นการสรุปผลการศึกษาและการดาํเนินงาน และขอ้เสนอแนะเพ่ือ
เป็นแนวทางในการวิจยัต่อไป 
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5.1  การวเิคราะห์ผลการศึกษา 
 การวเิคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้  แบบจําลองข้อมูลอาคาร  ในประเทศไทย 
 จากการเปรียบเทียบรูปแบบการประยกุตใ์ชแ้นวคิด แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในองคก์ร
ออกแบบ และรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย พบว่ารูปแบบการประยุกตใ์ชมี้ลกัษณะท่ีใกลเ้คียง
กนั ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงไดว้ิเคราะห์ความถ่ีของรูปแบบการประยกุตใ์ชด้งักล่าว เพื่อนาํเสนอรูปแบบ
การประยกุตใ์ชท่ี้มีการใชง้าน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ตามลาํดบั ดงัท่ีแสดงใน
แผนภูมิท่ี 24 
  

แผนภูมิท่ี 25 แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบการประยกุตใ์ช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 
   ของบริษทัออกแบบ และรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย  
 
 1. รูปแบบการประยุกต์ใช้ทีมี่การใช้งานมากทีสุ่ด กคื็อ การสร้างแบบจาํลองอาคาร 3 มิติ 
ซ่ึงถือเป็นแนวทางสําคญัในการประยุกตใ์ช ้เพราะ BIM. เป็นระบบการสร้างช้ินงานจากวตัถุ 
(Object Oriented) ซ่ึงระบบดงักล่าวถือเป็นการดาํเนินงานตามหลกัและแนวคิด แบบจาํลองขอ้มูล
อาคาร ซ่ึงจะเห็นว่าบริษทัออกแบบมีการใชง้านในรูปแบบดงักล่าวมากท่ีสุด เพราะนอกจากจะนาํ
แบบจาํลองดังกล่าวมาเป็นฐานขอ้มูลสําหรับการออกแบบแลว้ ฐานขอ้มูลดังกล่าวยงัสามารถ
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆเขา้ดว้ยกนั ส่งผลใหก้ารทาํงานในขั้นตอนต่างๆ มี
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วิเคราะห์อาคาร

ประมาณราคา

ตรวจสอบข้อขัดแย้งของแบบก่อสร้าง

นําเสนอผลงาน

เขียนแบบก่อสร้าง

สร้างแบบจําลองอาคารสามมิติ

แผนภูมิเปรียบเทียบรูปแบบการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร 
ของบริษัทออกแบบ และบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ในประเทศไทย

บริษัทออกแบบ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง

น้อยท่ีสุด มากท่ีสุดมากปานกลางน้อย
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ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  ดา้นการส่ือสารระหวา่งผูอ้อกแบบกบัลูกคา้ การสร้างแบบจาํลองอาคารจะ
เป็นการช่วยให้ทั้งผูอ้อกแบบและลูกคา้สามารถเขา้ใจแบบก่อสร้างไดดี้ยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัเป็นตวัช่วย
ในดา้นการส่งเสริมการขายและการจดัทาํทางเลือกให้กบัลูกคา้ เช่น การแกไ้ขเปล่ียนแปลงแบบ
ก่อสร้างท่ีสามารถนาํเสนอมุมมอง 3 มิติใหลู้กคา้ดูไดท้นัที  เป็นตน้ 
 2. รูปแบบการประยุกต์ใช้ที่มีการใช้งานในระดับมาก ก็คือ การสร้างแบบจาํลองอาคาร 
สามมิติ (สาํหรับบริษทัรับเหมาก่อสร้าง) , การเขียนแบบก่อสร้าง และ การนาํเสนอผลงาน (สาํหรับ
บริษทัออกแบบ) จากการวิเคราะห์พบว่าบริษทัรับเหมาก่อสร้างมีการประยุกตใ์ชง้านดงักล่าวเพื่อ
เป็นการช่วยให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในงานก่อสร้างสามารถเห็นภาพจาํลองอาคารก่อนท่ีจะทาํการก่อสร้าง
จริง ซ่ึงเป็นการลดปัญหาการไม่เขา้ใจแบบก่อสร้างและความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึน ในส่วนของ
บริษทัออกแบบซ่ึงถือเป็นตน้ทางของขอ้มูลทั้งหมดในงานก่อสร้างก็สามารถใช้ประโยชน์จาก
แบบจาํลองอาคาร ในการออกแบบ/เขียนแบบก่อสร้าง แบบสาํหรับการขออนุญาตก่อสร้าง และท่ี
สําคญัก็คือการไดแ้บบจาํลองสามมิติท่ีมีลกัษณะเหมือนจริงนาํไปเสนอต่อลูกคา้ เพื่อช่วยในการ
ตดัสินใจท่ีรวดเร็วยิง่ข้ึน 
 3. รูปแบบการประยุกต์ใช้ที่มีการใช้งานในระดับปานกลาง ก็คือ การเขียนแบบก่อสร้าง 
(สาํหรับบริษทัรับเหมาก่อสร้าง) , ตรวจสอบข้อขดัแย้งของแบบก่อสร้าง , การประมาณราคา และ 
การวิเคราะห์อาคาร (สําหรับบริษัทออกแบบ) จากการวิเคราะห์พบว่า ทั้งบริษทัออกแบบ และ
รับเหมาก่อสร้าง มีรูปแบบการประยกุตใ์ชใ้กลเ้คียงกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดปัญหาขอ้ขดัแยง้
ระหว่างแบบก่อสร้าง เน่ืองจากแบบก่อสร้างจะถูกตรวจสอบในแบบจาํลองขอ้มูลเดียวกนั  ดงันั้น
ทั้งแบบโครงสร้าง แบบสถาปัตยกรรม และแบบงานระบบประกอบอาคารจึงมีความสอดคลอ้งกนั 
ด้านการประมาณราคาเน่ืองจากการคาํนวนปริมาณงานท่ีละเอียดและถูกตอ้ง จึงส่งผลให้การ
ประมาณราคาค่าก่อสร้างใกลเ้คียงกบัการก่อสร้างจริง ทั้งยงัเป็นการลดขอ้ผิดพลาดซ่ึงเกิดจากการ
คาํนวณของมนุษย์อีกด้วย  ด้านการเขียนแบบก่อสร้าง พบว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างมีการ
ประยกุตใ์ช ้ในขั้นตอนของการจดัทาํแบบขยายเพื่องานก่อสร้าง (Shop Drawing) และแบบก่อสร้าง
จริง (As-Built Drawing) ซ่ึงจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง แม่นยาํจึงจะส่งผลใหง้านก่อสร้าง
ท่ีออกมามีประสิทธิภาพ และช่วยลดความผิดพลาดในการดาํเนินงาน ในดา้นการวิเคราะห์อาคาร 
จะพบว่าบริษัทออกแบบมีการประยุกต์ใช้ชัดเจนกว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างซ่ึงยงัไม่มีการ
ประยุกต์ใชด้า้นน้ีเลย โดยเฉพาะการออกแบบทางดา้นวิศวกรรมซ่ึงนาํไปใชใ้นขั้นตอนของการ
วิเคราะห์ดา้นโครงสร้างตามหลกัวิศวกรรม สาํหรับการจดัทาํรายงานเก่ียวกบันํ้ าหนกัของช้ินส่วน 
จุดศูนยถ่์วงและวิธีการติดตั้ง เป็นตน้ นอกจากการวิเคราะห์ทางดา้นวิศวกรรมแลว้ ในส่วนของงาน
สถาปัตยกรรมซ่ึงมีการประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งหลากหลาย เช่น การวิเคราะห์พื้นท่ี (Area Analysis)  
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การวิเคราะห์ดา้นการประหยดัพลงังาน การตรวจสอบทิศทางแสงแดด (Solar and Day Lighting 
Analysis) หรือการวิเคราะห์แสงสว่าง (Lighting Analysis) แต่ทว่าหากผูใ้ชง้านยงัขาดความรู้ความ
เขา้ใจและไม่สามารถดึงเอาความสามารถต่างๆ เหล่านั้นออกมาใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ
แลว้ BIM. ก็อาจกลายเป็นเพียงเคร่ืองมือในการสร้างแบบจาํลอง หรือซอฟตแ์วร์ในการเขียนแบบ
ก่อสร้างเท่านั้น 
 4. รูปแบบการประยุกต์ใช้ทีมี่การใช้งานในระดับน้อย กคื็อ การนาํเสนอผลงาน และ การ
ลาํดับขั้นตอนของงานก่อสร้าง จากการวิเคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้ดังกล่าว พบว่าการ
ประยกุตใ์ชท้ั้งสองรูปแบบมีประโยชน์มากกบับริษทัรับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะขั้นตอนของงาน
ก่อสร้าง (Method Statement) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในการดาํเนินโครงการส่งผลให้
ผูด้าํเนินการมองเห็นภาพขั้นตอนต่างๆ ของงานก่อสร้างไดอ้ยา่งชดัเจนและสามารถวางแผนการใช้
เวลาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่ดว้ยรูปแบบการทาํงานท่ีถือไดว้า่มีความแปลกใหม่อีกทั้งผูใ้ชง้านยงั
ขาดวามรู้และประสบการณ์ในการใชง้าน  ซ่ึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง จึงส่งผล
ให้รูปแบบการประยุกต์ใช้ดังกล่าวมีการใช้งานน้อยกว่ารูปแบบอ่ืนๆ ในส่วนของการนําเสนอ
ผลงานนั้น บริษทัรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่ใชส้าํหรับการนาํเสนอรูปแบบการติดตั้งช้ินงาน  การ
ทาํขอ้มูลประกอบการส่งงวดงานท่ีแสดงในรูปแบบสามมิติ อีกทั้ งการนําเสนอผลงานในรูป
แบบจาํลอง 3 มิติ ยงัเป็นการช่วยให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในงานก่อสร้างสามารถเห็นภาพจาํลองอาคาร
ก่อนท่ีจะทาํการก่อสร้างจริง ซ่ึงช่วยลดปัญหาการไม่เขา้ใจแบบก่อสร้างและความผิดพลาดท่ีจะ
เกิดข้ึน 
 5. รูปแบบการประยุกต์ใช้ที่มีการใช้งานในระดับน้อยที่สุด ก็คือ การลาํดับขั้นตอนของ
งานก่อสร้าง (สาํหรับบริษทัออกแบบ) จากการวิเคราะห์พบว่า รูปแบบการใชง้านดงักล่าวถึงแมจ้ะ
ไม่เก่ียวขอ้งกบังานออกแบบมากนัก แต่ผูอ้อกแบบเองก็ยงัตอ้งเขา้มาตรวจสอบและควบคุมดา้น
คุณภาพของการผลิตผลงานในระหวา่งขั้นตอนของการก่อสร้าง เพราะฉะนั้นหากผูอ้อกแบบมีความ
เขา้ใจและรับรู้ไดถึ้งขั้นตอนต่างๆ ของงานก่อสร้าง ก็จะส่งผลให้การแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงแบบ
สามารถทาํไดใ้นระยะเวลาท่ีเหมาะสมและไม่กระทบกระเทือนต่องานก่อสร้างในขั้นตอนอ่ืนๆ 
  
 การวเิคราะห์ปัจจัยทีมี่ผลต่อการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร ในประเทศไทย 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในประเทศไทย โดย
การสัมภาษณ์กรณีศึกษา เพื่อเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชง้าน BIM. ผลการศึกษา
พบว่า มีปัจจัยสําคญัทั้ งส้ิน 14 ขอ้ ดังท่ีได้แสดงในตาราง 36 ในบทท่ี 4 โดยการวิเคราะห์ผล
การศึกษาจะแยกออกเป็น 2 มิติ ตามลกัษณะความสมัพนัธ์ของขอ้มูล ดงัน้ี 
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 1. แยกตามความถ่ีของขอ้มูล จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีพบทั้ง 14 ขอ้ สามารถแบ่ง
สดัส่วนตามความถ่ีไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 47  
   
ตารางท่ี 47  แสดงการแบ่งกลุ่มปัจจยัสาํคญัในการนาํ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร  
  เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร ของกรณีศึกษาแยกตามความถ่ีของข้อมูล 
 

ปัจจัยสําคญัในการ 
ประยุกต์ใช้ 

กรณีศึกษา 
ความถี่ (%) 

1 2 3 6 8 4 5 7 9 รวม 
ตรวจสอบข้อขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน
จากแบบก่อสร้าง 

         5 55.56 

เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ในก า ร
ออกแบบ/ก่อสร้าง 

         3 33.33 

ลดการสูญเสียทรัพยากร          3 33.33 

As-Built Drawing มีความถูก
ตอ้งและเช่ือถือได ้

         2 22.22 

ใชใ้นการบริหารจดัการอาคาร          2 22.22 

ช่วยลดเวลาและการทาํงานท่ี
ซํ้ าซอ้น 

         2 22.22 

ตอบสนองความต้องการของ
ลูกคา้และตลาด 

         2 22.22 

พฒันาวิธีการทาํงานให้มีความ
เป็นสากลมากข้ึน 

         1 11.11 

ใชบุ้คลากรน้อยกว่าการทาํงาน
ดว้ย Auto CAD 

         1 11.11 

การนาํเสนอผลงานต่อลูกคา้ใน
ลกัษณะ แบบจาํลอง 3 มิติ 

         1 11.11 

ผูบ้ริหารเล็งเห็นถึความสําคญั
และประสิทธิภาพการทาํงาน 

         1 11.11 

ผูใ้ช้เคยมีประสบการณ์ในการ
ใชง้าน BIM. มาก่อน 

         1 11.11 

การใช ้Auto CAD ตอ้งอาศยั
บุคคลท่ีมีความรู้ความ สามารถ
เฉพาะตวั 

         1 11.11 

 ออกแบบ  รับเหมาก่อสร้าง  พฒันาอสังหาริมทรัพย์  ฝึกอบรมและจําหน่าย Software 

กลุ่มที ่1 

กลุ่มที ่2 

กลุ่มที ่3 

กลุ่มที ่4 
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  1.1 กลุ่มที ่1 BIM. ถูกเลือกใชเ้พราะสามารถ ใช้สาํหรับตรวจสอบข้อขดัแย้ง
ท่ีเกิดขึน้จากแบบก่อสร้าง คิดเป็น 55.56 เปอร์เซ็นต ์จากการวิเคราะห์พบว่า เน่ืองจากลกัษณะของ
การทาํงานภายใตฐ้านขอ้มูลเดียวกนั จึงเกิดการตรวจสอบและสามารถระบุขอ้ขดัแยง้ไดใ้นทนัที  
ดังนั้ นในขั้ นตอนของการประสานแบบก่อสร้าง  (Combine) ท่ี มีทั้ งแบบโครงสร้าง  แบบ
สถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคารจึงเร่ิมข้ึนตั้งแต่การสร้างแบบจาํลองอาคาร ซ่ึงจะ 
พบว่าทั้งทางดา้นผูอ้อกแบบ และผูรั้บเหมาก่อสร้างต่างก็มีความคิดเห็นและไดรั้บประโยชน์ในเชิง
คุณภาพท่ีใกลเ้คียงกนั แมแ้ต่องคก์รผูใ้หก้ารฝึกอบรมและจดัจาํหน่ายซอฟตแ์วร์เองยงัใหค้วามเห็น
อีกว่าลูกคา้ส่วนใหญ่ซ่ึงมีทั้งองคก์รออกแบบ/รับเหมาก่อสร้าง/ผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพย ์ต่างก็ให้
ความสาํคญักบัปัจจยัดงักล่าวเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากจะส่งผลทั้งในดา้นงบประมาณ และระยะเวลา
ในการก่อสร้างแลว้ ยงัเก่ียวพนักบัการดาํเนินงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้าง 
  1.2 กลุ่มที่ 2 BIM. ถูกเลือกใชเ้พราะสามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ออกแบบ/ก่อสร้าง เช่น ประมาณราคา วิเคราะห์อาคาร และ ลดการสูญเสียทรัพยากร คิดเป็น 33.33 
เปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์พบว่าปัจจยัดงักล่าวจะมีประโยชน์ค่อนขา้งมากในขั้นตอนของการ
ก่อสร้าง โดยเฉพาะกบัผูรั้บเหมาก่อสร้าง เน่ืองจากลกัษณะของการคาํนวณปริมาณงานท่ีมีความ
ละเอียดและแม่นยาํสูง ทาํให้สามารถลดตน้ทุนการสูญเสียทรัพยากรท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างการ
ก่อสร้าง เช่น ปริมาณวสัดุเหลือใช ้บุคลากร ช้ินส่วนสําเร็จรูป หรือแมก้ระทัง่เวลาในการทาํงาน 
เป็นตน้ 
  1.3 กลุ่มที่ 3 BIM. ถูกเลือกใชเ้พราะ As-Built Drawing มีความถูกต้อง 
เช่ือถือได้, ใช้ในการบริหารจัดการอาคาร, ลดระยะเวลาและการทาํงานท่ีซับซ้อน, และ ตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าและตลาดท่ีกาํลังเกิดขึน้ในอนาคต คิดเป็น 22.22 เปอร์เซ็นต ์ จากการ
วิเคราะห์พบว่า ปัจจยัส่วนใหญ่จะส่งผลโดยตรงต่อบริษทัรับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะดา้นเวลา 
งบประมาณ และกระบวนการทาํงานท่ีถูกตอ้ง แม่นยาํซ่ึงถือเป็นหวัใจหลกัสาํคญัในการก่อสร้าง ใน
ส่วนของบริษทัออกแบบนั้นค่อนขา้งจะให้ความสําคญัในดา้นภาพลกัษณ์ขององค์กร เน่ืองจาก
กระแสของ BIM. และ FTA. (Free Trade Area) การเปิดการคา้เสรี ซ่ึงกาํลงัเขา้มามีบทบาทกบั
อุตสาหกรรมออกแบบ/ก่อสร้างในประเทศไทย เพราะฉะนั้นการสร้างภาพลกัษณ์และลกัษณะการ
ทาํงานท่ีเป็นสากลจึงเป็นแรงผลกัดนัใหมี้การประยกุตใ์ช ้BIM. 
  1.4 กลุ่มที่ 4 BIM. ถูกเลือกใชเ้พราะสามารถ พัฒนาวิธีการทาํงานให้เป็น
สากล,ใช้บุคลากรน้อยกว่าการทาํงานด้วย Auto CAD, การนาํเสนอผลงานให้กับลูกค้า, ผู้บริหาร
เลง็เห็นถึงความสาํคัญและประสิทธิภาพการทาํงาน, ผู้ใช้เคยมีประสบการณ์ในการใช้งาน BIM. มา
ก่อน, และ การทาํงานด้วย Auto CAD ต้องอาศัยบุคคลท่ีมีความสามารถเฉพาะตัวในด้านการ
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ถ่ายทอดข้อมูลและการส่ือสาร คิดเป็น 11.11 เปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัดงักล่าว
ค่อนขา้งมีความหลากหลายทั้ งในแง่ของการกระบวนการทาํงาน ภาพลกัษณ์ขององค์กร และ
บุคลากร ซ่ึงความหลากหลายดงักล่าวอาจเกิดข้ึนจากลกัษณะประเภทธุรกิจของกรณีศึกษา ดงันั้น
ปัจจยัท่ีพบจึงมีความหลากหลายและสะทอ้นถึงความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั แต่ท่ีให้เห็นไดช้ดัเจน
ท่ีสุดก็คือปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล เช่น จํานวน ความรู้ความสามารถ ทัศนคติ หรือแม้แต่
ประสบการณ์ในการทาํงาน ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสาํคญัต่อการประยกุตใ์ชง้าน BIM. 
  
 2. แยกตามลกัษณะของขอ้มูล  จากผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีพบทั้ง 14 ขอ้ สามารถแบ่ง
ผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 48 
   
ตารางท่ี 48  แสดงการแบ่งกลุ่มปัจจยัสาํคญัในการนาํ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร  
 เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร ของกรณีศึกษาแยกตามลกัษณะของข้อมูล 
 

ปัจจัยสําคญัในการ 
ประยุกต์ใช้ 

กรณีศึกษา 

1 2 3 6 8 4 5 7 9 รวม 
พัฒนาวิธีการทํางานให้มีความ
เป็นสากลมากข้ึน 

          1 

ตอบสนองความต้องการของ
ลูกคา้และตลาด 

          2 

ตรวจสอบขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนจาก
แบบก่อสร้าง 

              5 

As-Built Drawing มีความถูกตอ้ง
และเช่ือถือได ้

           2 

ใชใ้นการบริหารจดัการอาคาร            2 
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ออกแบบ/ก่อสร้าง 

            3 

การนําเสนอผลงานต่อลูกค้าใน
ลกัษณะ แบบจาํลอง 3 มิติ 

          1 

ลดการสูญเสียทรัพยากร             3 
ช่วยลดเวลาและการทํางานท่ี
ซํ้ าซอ้น 

           2 

กลุ่มที ่1 

กลุ่มที ่2 
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ตารางท่ี 48  แสดงการแบ่งกลุ่มปัจจยัสาํคญัในการนาํ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร  
 เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร ของกรณีศึกษาแยกตามลกัษณะของข้อมูล  (ต่อ) 
 

ปัจจัยสําคญัในการ 
ประยุกต์ใช้ 

กรณีศึกษา 

1 2 3 6 8 4 5 7 9 รวม 
ใช้บุคลากรน้อยกว่าการทํางาน
ดว้ย Auto CAD 

          1 

ผู้บริหารเล็งเห็นถึความสําคัญ
และประสิทธิภาพการทาํงาน 

          1 

จากประสบการณ์ในการใช้งาน 
แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 

          1 

การใชโ้ปรแกรม Auto CAD ตอ้ง
อาศยับุคคลท่ีมีทกัษะและความรู้
ความสามารถเฉพาะตวั 

          1 

 ออกแบบ  รับเหมาก่อสร้าง  พฒันาอสังหาริมทรัพย์  ฝึกอบรมและจําหน่าย Software 

 
  2.1 กลุ่มที่ 1 ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร อนัประกอบไปดว้ย การพัฒนา
วิธีการทาํงานให้เป็นสากลมากขึน้, และ การตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าและตลาดท่ีกาํลงั
เกิดขึ้นในอนาคต จากการวิเคราะห์พบว่าส่วนใหญ่แล้วองค์กรด้านการออกแบบจะเน้นด้าน
ภาพลกัษณ์องค์กรเป็นสําคญั เน่ืองจากมีผลต่อการรับงานโดยเฉพาะโครงการท่ีเจา้ของเป็นคน
ต่างชาติ หรือโครงการขนาดใหญ่ ดงันั้นการท่ีจะเขา้ไปแข่งขนัในตลาดระดบันั้นไดภ้าพลกัษณ์ของ
องคก์รจึงมีความสําคญัอย่างมาก ยิ่งถา้เป็นความตอ้งการของลูกคา้โดยตรงก็ย่อมจะปฏิเสธไม่ได ้
เพราะฉะนั้นเทคโนโลยดีา้นการทาํงานจึงส่งผลโดยตรงต่อองคก์ร 
  2.2 กลุ่มที่ 2 ด้านกระบวนการทํางาน อนัประกอบไปดว้ย แบบก่อสร้างจริง 
(As-Built Drawing) มีความถกูต้อง เช่ือถือได้, การบริการจัดการ, ใช้สาํหรับตรวจสอบข้อขดัแย้งท่ี
เกิดขึน้จากแบบก่อสร้าง, เพ่ิมประสิทธิภาพในการออกแบบ/ก่อสร้าง, การนาํเสนอผลงานต่อลกูค้า, 
ลดการสูญเสียทรัพยากรท่ีอาจเกิดขึน้จากความผิดพลาดท่ีเกิดจากแบบก่อสร้าง และ ช่วยลดเวลา
และการทาํงานท่ีซํา้ซ้อน จากการวิเคราะห์พบวา่บริษทัรับเหมาก่อสร้างจะใหค้วามสาํคญัในปัจจยัท่ี
เก่ียวกบัการตรวจสอบขอ้ขดัแยง้และลดการสูญเสียทรัพยากรดา้นกระบวนการทาํงานค่อนขา้งจะมี
ผลทั้งบริษทัออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง จะแตกต่างกนัก็ข้ึนอยู่กบัขั้นตอนของแต่ละประเภท
ธุรกิจ    

กลุ่มที ่3 
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  2.3 กลุ่มที่ 3 ด้านบุคลากร อนัประกอบไปดว้ย ผู้บริหารเลง็เห็นความสาํคัญ
และประสิทธิภาพการทาํงานของ BIM. , การมีประสบการณ์ด้านการใช้งาน BIM. มาก่อน และ การ
ใช้โปรแกรม Auto CAD ต้องอาศัยบุคคลท่ีมีทักษะและความรู้ความสามารถเฉพาะตัวในด้านการ
ถ่ายทอดข้อมูลและการส่ือสาร จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลต่อองคก์รท่ีดาํเนิน
ธุรกิจดา้นการออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง และผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยส่์วนใหญ่ท่ีมีการประยกุตใ์ช ้
BIM. เพราะเป็นผูท่ี้มีการใชง้านโดยตรงดงันั้นหากจะให้การประยกุตใ์ชไ้ดป้ระโยชน์มากสูงสุด 
ผูบ้ริหารและผูใ้ชง้านจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการทาํงานของ BIM.  มีการศึกษาถึง
ลกัษณะการทาํงาน การบริหารจดัการและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  ควรมีการกาํหนด
วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายในการใช้งานท่ีชัดเจน  มีการวางแผนการทาํงานขององค์กรเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะการทาํงานของ BIM. จดัให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้กบัพนกังานหรือ
บุคลากรในองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั และ
สามารถพฒันาไปสู่การถ่ายทอดขอ้มูลและการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 การวเิคราะห์ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการประยุกต์ใช้  BIM. ในองค์กร 
 จากการประยุกต์ใชแ้นวคิด แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในกรณีศึกษาซ่ึงไดมี้การแสดง
ความคิดเห็นและทศันคติเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการประยกุตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าวซ่ึงแตกต่าง
กนัออกไปตามลกัษณะการประยุกตใ์ชง้านและรูปแบบการดาํเนินงานของแต่ละประเภทองคก์ร 
ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 49 
 
ตารางท่ี 49  แสดงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการประยกุตใ์ช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในองคก์ร  
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
กรณีศึกษา 

1 2 3 6 8 4 5 7 9 รวม 

ด้านคุณภาพ  

ทาํใหเ้ขา้ใจแบบก่อสร้างไดม้ากข้ึน             3 

ใชส้ร้างแบบจาํลองอาคาร 3 มิติ                 6 
ใช้ในการออกแบบ/ เขียนแบบ
ก่อสร้าง              3 

ถ อ ด ป ริ ม า ณ วัส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง 
ประมาณราคา 

                7 
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ตารางท่ี 49  แสดงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการประยกุตใ์ช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคารในองคก์ร (ต่อ) 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
กรณีศึกษา 

1 2 3 6 8 4 5 7 9 รวม 
การนําเสนอผลงานในรูปแบบ
มุมมอง 3 มิติ 

           2 

ตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือข้อ
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนจากแบบก่อสร้าง 

             4 

การเช่ือมโยงข้อมูลไปยังผู ้ท่ี มี
ส่วนเก่ียวขอ้ง 

           2 

การวเิคราะห์อาคาร            2 

ด้านเวลา  
เพื่อลดระยะเวลา  ต้นทุนและ
ทรัพยากรในการทาํงาน 

              5 

ลดการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้นกนั           1 

การแกไ้ขแบบใหเ้ป็นปัจจุบนั             2 

ด้านการบริหาร  
ใชจ้ดัการเก่ียวกบัเอกสารก่อสร้าง            2 
ใชใ้นการลาํดบังานก่อสร้าง            2 
ใชบ้ริหารจดัการอาคาร           1 
สร้างภาพพจน์ใหก้บัองคก์ร            2 
แข่งขนักบักบัคู่แข่งไดใ้นอนาคต           1 

  
 ออกแบบ  รับเหมาก่อสร้าง  พฒันาอสังหาริมทรัพย์  ฝึกอบรมและจําหน่าย Software 

 
 จากการวิเคราะห์ประโยชน์ท่ีไดรั้บโดยเปรียบเทียบจากองค์กรท่ีมีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบต่างกนั พบว่า ผูอ้อกแบบ ผูรั้บเหมาก่อสร้างและผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยต่์างก็ไดรั้บ
ประโยชน์ ด้านคุณภาพ ของงานโครงการท่ีคลา้ยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถอดปริมาณวสัดุ
ก่อสร้างและประมาณราคา เน่ืองจากขอ้มูลทางปริมาณท่ีไดจ้าก แบบจาํลองขอ้มูลอาคารมีความ
ละเอียด ถูกตอ้งและแม่นยาํมากกว่าการคาํนวณด้วยคน ซ่ึงเป็นการลดปริมาณวสัดุท่ีเกินความ
ตอ้งการ ส่งผลใหก้ารประมาณราคาค่าก่อสร้างใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง สาํหรับประโยชน์ในดา้น
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อ่ืนๆ ท่ีพบก็ไดแ้ก่การสร้างแบบจาํลอง 3 มิติ และการตรวจสอบขอ้ขดัแยง้ของแบบก่ออสร้าง ซ่ึง
ปัจจยัดงักล่าวก็ถือเป็นหัวใจสําคญัของการประยุกต์ใช้ เน่ืองจากแบบจาํลองอาคารเกิดจากการ
บนัทึกฐานขอ้มูลต่างๆ (Information) ของอาคารเขา้ไปและสร้างความสัมพนัธ์ของขอ้มูลต่างๆ 
เหล่านั้น โดยความสัมพนัธ์เหล่าน้ีจะมีการเช่ือมโยงและตรวจสอบกนัเองระหว่างการทาํงานท่ีใช้
แบบจาํลองขอ้มูลเดียวกนั ส่งผลใหล้ดปัญหาขอ้ขดัแยง้ระหวา่งแบบก่อสร้าง ทั้งงานโครงสร้าง งาน
สถาปัตยกรรม และงานระบบอาคาร 
 ด้านเวลา พบว่าผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยไ์ดรั้บประโยชน์มากกว่าองคก์รประเภทอ่ืนๆ 
ทั้งดา้นระยะเวลา และตน้ทุนในการทาํงานท่ีลดลง ลดปัญหาการทาํงานท่ีซํ้ าซ้อนและการแกไ้ข
แบบก่อสร้างใหเ้ป็นปัจจุบนั ซ่ึงประโยชน์ต่างๆ เหล่าน้ีลว้นส่งผลต่อการบริหารจดัการขอ้มูลต่างๆ 
ของโครงการทั้งส้ิน เช่น การบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพเน่ืองจากขอ้มูลมีความเป็น
ปัจจุบนั (Update) อยู่เสมอแมมี้การเปล่ียนแปลงแก้ไขเกิดข้ึน เช่น ปริมาณวสัดุ หรือการจดัทาํ
งบประมาณท่ีมีความสะดวก รวดเร็วและแม่นยาํ เป็นตน้ 
 ด้านการบริหาร พบว่าทางด้านผูอ้อกแบบและผูพ้ ัฒนาอสังหาริมทรพย์ จะได้รับ
ประโยชน์ใกลเ้คียงกนั โดยเฉพาะการสร้างภาพพจน์ขององคก์ร และความสามารถในการแข่งขนั
กบัคู่แข่งไดใ้นอนาคตโดยเฉพาะการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีในการทาํงาน ซ่ึงในปัจจุบนัส่วน
แบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมก่อสร้างมีจาํนวนมากข้ึนดงันั้นแต่ละองคก์รจึงพยายามหาจุดแขง็
เพ่ือพฒันาองคก์รให้เป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึงกระแสของการ
เปิดเสรีการคา้ (FTA.) ท่ีจะเกิดข้ึนในปี พศ. 2558 น้ี ดา้นผูรั้บเหมาก่อสร้างนั้นจะไดป้ระโยชน์ดา้น
การบริหารจดัการเป็นหลกั เช่น การบริหารจดัการเอกสารงานก่อสร้าง การบริหารจดัการอาคาร 
และการบริหารงานก่อสร้าง เป็นตน้ 
 
 การวเิคราะห์ปัญหา-อุปสรรคทีเ่กดิจากการประยุกต์ใช้  BIM. ในองค์กร 
 จากการประยุกต์ใชแ้นวคิด แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในกรณีศึกษาซ่ึงไดมี้การแสดง
ความคิดเห็นและทศันคติเก่ียวกับปัญหา-อุปสรรคท่ีเกิดจากการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวซ่ึง
แตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะการประยุกตใ์ชง้านและรูปแบบการดาํเนินงานของแต่ละประเภท
องคก์ร ซ่ึงจาํแนกตามสาเหตุท่ีทาํให้เกิดปัญหาได ้4 ดา้น คือ ดา้นเทคโนโลยี ดา้นบุคลากร ดา้น
ขั้นตอนการทาํงาน และดา้นองคก์ร ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 50 
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ตารางท่ี 50  แสดงปัญหา-อุปสรรคท่ีเกิดจากจากการประยกุตใ์ช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคารในองคก์ร  
 

ปัญหา-อุปสรรคทีพ่บ 
กรณีศึกษา 

1 2 3 6 8 4 5 7 9 รวม 

ด้านเทคโนโลย ี  
ค่าลิขสิทธ์ิของ Software และการ
เพิ่มประสิทธิภาพของ Hardware 
มีราคาค่อนขา้งสูง 

              5 

ด้านบุคลากร  
ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้  ความ
เขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการทาํงาน 

                 8 

ขาด บุคลากร ท่ี มีคว าม รู้คว าม
เ ช่ี ยวชาญเ ก่ี ยวกับการบ ริหาร
จดัการระบบการทาํงานของ BIM. 

              5 

ผู้ใช้ง านส่วนใหญ่ย ังไ ม่ยอม
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

              5 

ด้านขั้นตอนการทาํงาน  
ดา้นการเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งผู ้
ท่ีใชง้านร่วมกนั 

           2 

ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น ร ะ ห ว่ า ง
ผูรั้บเหมาช่วง 

          1 

การใชง้าน BIM. มีความยากและ
ค่อนขา้งซบัซอ้น 

          1 

ข าดก า รสนับส นุนท า งด้ า น
ฐานขอ้มูล (Families) 

           2 

ด้านองค์กร  
ผูบ้ริหารยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ
ในประสิทธิภาพและ
กระบวนการทาํงาน BIM. 

            3 

ขาดบุคลากรท่ีจะมาให้ความรู้
และฝึกอบรม 

           2 

 
 ออกแบบ  รับเหมาก่อสร้าง  พฒันาอสังหาริมทรัพย์  ฝึกอบรมและจําหน่าย Software 
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 ซ่ึงจากการวิเคราะห์ดา้นปัญหา-อุปสรรคท่ีเกิดจากการประยกุตใ์ช ้โดยเปรียบเทียบจาก
องคก์รท่ีมีหนา้ท่ี ความรับผดิชอบท่ีต่างกนั พบวา่ 
 ด้านเทคโนโลยี ปัญหาด้านลิขสิทธ์ิของซอพต์แวร์และการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ฮาร์ดแวร์มีราคาค่อนขา้งสูง ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงดา้นการลงทุนเพื่อพฒันาเทคโนโลยีในการทาํงาน 
โดยเฉพาะกบับริษทัขนาดกลางและขนาดเลก็ซ่ึงมีตน้ทุนจาํกดัส่งผลใหป้ริมาณการใชง้าน BIM. ใน
องคก์รมีนอ้ย 
 ด้านบุคลการ ซ่ึงวิเคราะห์โดยมองจากความรู้ ความสามารถ และทศันคติส่วนบุคคล
ของผูใ้ชง้าน BIM. พบวา่องคก์รทั้งดา้นการออกแบบ รับเหมาก่อสร้างและผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพย์
ลว้นประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรดา้นการใชง้าน และบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้น
การบริหารจดัการระบบการทาํงานของ BIM. ใกลเ้คียงกนั เน่ืองจากแนวคิดดงักล่าวถือเป็นเร่ือง
ใหม่สาํหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย และยงัไม่เป็นท่ีนิยมมากนกัดงันั้นการพฒันาดา้น
เทคโนโลยีจึงยงัมีขอ้จาํกดัอีกมาก ปัจจยัสาํคญัอีกประการหน่ึงก็คือขาดการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั
แนวคิดดังกล่าวโดยเฉพาะในสถาบันทางการศึกษาซ่ึงเป็นแหล่งผลิตบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในแต่ละสาขาอาชีพ ส่งผลใหก้ารเรียนรู้เก่ียวกบัแนวคิดดงักล่าวเกิดข้ึนจากการศึกษา
ด้วยตนเอง การเข้ารับการฝึกอบรมด้านการใช้งานจากบริษัทผูจ้ ัดจําหน่ายซอฟต์แวร์หรือผู ้
ใหบ้ริการดา้นการฝึกอบรม หรือศึกษาจากผูรู้้ เป็นตน้ ดงันั้นหากตอ้งการจะลดปัญหา-อุปสรรคใน
ดา้นดงักล่าว จึงควรมีการร่วมมือระหวา่งหน่วยงานหรือองคก์รทั้งทางภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อร่วมกนัส่งเสริมและผลกัดนัใหมี้การพฒันาทั้งทางดา้นการศึกษา และการพฒันาดา้นเทคโนโลยี
เพื่อยกระดบัอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยใหมี้ความเป็นสากลเพื่อใหท้ดัเทียมและสามารถ
แข่งขนักบัต่างชาติได ้ 
 ในแง่ของทศันคติและพฤติกรรมของผูใ้ชง้านก็เช่นเดียวกนั เน่ืองจากความเคยชินใน
ระบบการทาํงานและเทคโนโลยีแบบเก่าซ่ึงมีการใชง้านมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้เกิดการต่อตา้น
และทศันคติในดา้นลบเก่ียวกบัรูปแบบและเทคโนโลยีสมยัใหม่และสาเหตุสาํคญัอีกอยา่งนัน่ก็คือ 
การมองวา่เทคโนโลยดีงักล่าวจะเขา้มาเพิ่มภาระหนา้ท่ีและปริมาณงานมากข้ึนกวา่เดิม ดงันั้นการจะ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและทัศนคติดังกล่าวจึงต้องอาศัยการให้ความรู้ การฝึกอบรมรวมถึง
ระยะเวลาในการเรียนรู้ระบบการทาํงานใหม่ๆ ซ่ึงอาจจะตอ้งใช้เวลานานในช่วงแรกของการ
ดาํเนินการ 
 ด้านขั้นตอนในการทํางาน พบว่าองคก์รดา้นออกแบบ และรับเหมาก่อสร้างจะประสบ
ปัญหาคลา้ยกนัคือ ดา้นการเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งผูท่ี้ใชง้านร่วมกนั เน่ืองจากเป็น BIM. ระบบการ
ทาํงานท่ีค่อนขา้งใหม่และท่ีสําคญัคือยงัไม่เป็นท่ีนิยมแพร่หลายมากนกัในประเทศไทย ดงันั้นจึง
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ก่อให้เกิดปัญหาในแง่ของการเช่ือมโยงข้อมูลในระหว่างการทาํงานระหว่างผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น 
ผูอ้อกแบบ ผูรั้บเหมาก่อสร้าง หรือผูผ้ลิตช้ินส่วน เป็นตน้ ซ่ึงการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวในปัจจุบนัจึง
เป็นแนวทางของการกาํหนดเทคโนโลยท่ีีใชส้าํหรับเป็นตวักลางซ่ึงสามารถเช่ือมโยงการทาํงานจาก
เทคโนโลยีท่ีมีความแตกต่างกนัได ้ และขอ้มูลท่ีไดจ้ากเทคโนโลยีเหล่านั้นก็สามารถนาํไปทาํงาน
ในขั้นตอนอ่ืนๆ ต่อไปได ้ 
 ในแง่ของการประสานงานกับผูรั้บเหมาช่วงก็เช่นเดียวกับท่ีได้กล่าวไปแลว้ขา้งตน้
โดยเฉพาะผูรั้บเหมาจะประสบปัญหาเหล่าน้ีโดยตรง เน่ืองจากตอ้งประสานงานกบัผูรั้บเหมาช่วงใน
ระหว่างการทาํงานซ่ึงตอ้งอาศยัการส่ือสารและถ่ายทอดขอ้มูลเป็นหลกั นอกจากนั้นก็คือขาดการ
สนบัสนุนในดา้นฐานขอ้มูลสาํหรับใชป้ระกอบการทาํงาน ซ่ึงเกิดข้ึนกบัผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพย ์
ดงันั้นจึงทาํให้ตอ้งมีการสร้างฐานขอ้มูลข้ึนมาเองหรือเขา้ไปดาวน์โหลดขอ้มูลต่างๆ ของอาคาร 
เช่น ประตู หนา้ต่าง หรือสุขภณัฑข์องต่างประเทศ ซ่ึงขอ้มูลบางประเภทก็ไม่เหมาะสมกบัการใช้
งานในประเทศไทย เป็นตน้  
 ด้านองค์กร  ซ่ึงวิเคราะห์โดยมองจากความรู้ความเขา้ใจขององคก์รหรือผูบ้ริหาร วิธีการ
บริหารจดัการและความสามารถดา้นการฝึกอบรมพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้าน BIM. พบว่าทั้ง
องค์กรออกแบบ และรับเหมาก่อสร้างต่างก็ประสบปัญหาใกลเ้คียงกันคือ ความไม่เขา้ใจของ
ผูบ้ริหารเก่ียวกบัประสิทธิภาพและกระบวนการทาํงาน BIM. ส่งผลใหก้ารจะนาํแนวคิดดงักล่าวเขา้
มาประยุกตใ์ชใ้นองคก์รมีความเป็นไปไดย้าก เพราะผูบ้ริหารส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจในระบบการ
ทาํงาน ระยะเวลาและผลท่ีจะไดรั้บ ปัญหานอกเหนือจากนั้นก็คือ ขาดแคลนบุคลากรท่ีจะมาให้
ความรู้และให้การฝึกอบรมถึงระบบการทาํงาน วิธีการใชแ้ละการบริหารจดัการซ่ึงถือเป็นปัจจยั
สาํคญั เน่ืองจากในปัจจุบนัการใหค้าํปรึกษาและจดัอบรมจะมาจากผูจ้ดัจาํหน่ายซอฟตแ์วร์เป็นส่วน
ใหญ่ ส่วนการให้คาํปรึกษาก็เฉพาะกบัองคก์รหรือผูท่ี้ซ้ือโปรแกรมแลว้เท่านั้น ในการแกไ้ขปัญหา
ดังกล่าวอาจจะเร่ิมท่ีตัวผูบ้ริหาร หรือบุคลากรท่ีมีหน้าท่ี ความรับผิดชอบในด้านดังกล่าวใน
การศึกษาและเรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีใหม่ๆ และปรับเปล่ียนทศันคติในดา้นลบเพื่อท่ีจะเปิดสู่
มุมมองและความคิดใหม่ ในการพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานขององคก์รใหดี้ข้ึน 
  
5.2  สรุปผลการศึกษาและดําเนินการ 
 งานศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการเลือกใช ้BIM. ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั 2 ประการ คือ สาํรวจการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 
ในประเทศไทย และ ศึกษาปัจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในประเทศไทย 
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 1. จากการสาํรวจการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในประเทศไทย พบว่าปัจจุบนัมี
การประยกุตใ์ช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในองคก์รออกแบบและรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย
ไม่มากนกั ประมาณ 22 เปอร์เซ็นต ์แต่ส่วนใหญ่รู้จกัและเขา้ใจว่า BIM. คือระบบการจดัการอาคาร
ผา่นขบวนการของ Software สามมิติ ซ่ึงตรงกบัความหมายหรือนิยามท่ีใหไ้วใ้นการศึกษาน้ี และยงั
พบอีกว่าองคก์รดา้นการออกแบบมีปริมาณการใชง้านมากกว่าองคก์รรับเหมาก่อสร้าง สามงาน
หลกัท่ีใชใ้นองคก์รเหล่าน้ีคือ การสร้างแบบจาํลองอาคารสามมิติ , การเขียนแบบก่อสร้าง และ การ
นาํเสนอผลงาน คือรูปแบบการประยุกต์ใช้งานท่ีมีอตัราการใชม้ากท่ีสุด นอกจากน้ียงัพบอีกว่า
องคก์รดา้นการออกแบบ และรับเหมาก่อสร้างต่างใหค้วามสนใจเก่ียวกบัความสาํคญัของ BIM. ท่ีมี
ผลต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การลดขั้นตอน ระยะเวลาและตน้ทุนในการทาํงาน
และขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในขั้นตอนการออกแบบและในระหวา่งขั้นตอนของการก่อสร้าง 
 2. จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ในประเทศไทย 
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร สําหรับ
อุตสาหกรรมออกแบบ/รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยมากท่ีสุดคือ การตรวจสอบข้อขัดแย้งของ
แบบก่อสร้าง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชม้าก คือ เพ่ิมประสิทธิภาพในการออกแบบ เช่น ประมาณ
ราคา วิเคราะห์อาคาร และ ลดการสูญเสียทรัพยากร ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชร้ะดบัปานกลาง คือ 
As-Built Drawing มีความถกูต้อง เช่ือถือได้ และ ลดปัญหาจากการเร่ิมต้นทาํงานใหม่ เม่ือเกิดการ
แก้ไข เปล่ียนแปลง และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชน้้อยท่ีสุด ก็คือ ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า, พัฒนาวิธีการทาํงานให้เป็นระบบสากล, ใช้บุคลากรน้อยกว่าการทาํงานด้วย AutoCAD,  
สามารถนาํข้อมูลมาบริหารจัดการอาคาร, การนาํเสนอผลงานในรูปแบบ 3 มิติ, ผู้บริหารเลง็เห็น
ความสาํคัญของ BIM., มีประสบการณ์ด้านการใช้งาน BIM. มาก่อน, การใช้ AutoCAD ต้องอาศัยผู้ ท่ี
มีทักษะในการถ่ายทอดข้อมูลและส่ือสาร และ กระแสของ LEED  (Leadership in Energy and 
Environmental Design)  
 จากผลการศึกษาท่ีพบทาํให้ทราบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้ แบบจาํลองขอ้มูล
อาคาร มากท่ีสุดคือ เพ่ือตรวจสอบข้อขัดแย้งของแบบก่อสร้าง ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวมีความ
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งเอาไว ้นั่นก็คือช่วยลดขอ้ผิดพลาดและระบุจุดบกพร่องของแบบ
ก่อสร้างก่อนการก่อสร้างจริง  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ี เป็นการสาํรวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งขององคก์รออกแบบ/
รับเหมาก่อสร้างทั้งส้ินจาํนวน 73 องคก์ร ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวเป็นเพียงส่วนหน่ึงขององคก์รออกแบบ/
รับเหมาก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร เพราะฉะนั้นการอา้งอิงขอ้มูลน้ีผูใ้ชค้วรมีวิจารณญาณและ
ไตร่ตรองอย่างถ่ีถว้น ซ่ึงในงานวิจยัต่อไปควรมีการใชข้อ้มูลจาํนวนมากข้ึนเพื่อให้ผลงานวิจยัมี
ความละเอียดและใกลเ้คียงความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 2. เน่ืองจากรูปแบบการประยกุตใ์ชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร มีการปรับเปล่ียนตาม
ความเหมาะสมและลกัษณะการทาํงานของแต่ละองคก์ร จึงควรมีการศึกษารูปแบบและลกัษณะการ
ทาํงานขององคก์รแต่ละประเภทก่อน แลว้จึงทาํการศึกษา วิเคราะห์ในดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 3. การประยกุตใ์ชแ้นวคิดในการจดัการขอ้มูลอาคารในประเทศไทยยงัไม่สมบูรณ์นกั
เน่ืองจากขาดความพร้อมของปัจจัยหลายๆ อย่างเช่น ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจด้าน
กระบวนการทาํงานของ BIM.  ความพร้อมดา้นเทคโนโลยแีละฐานขอ้มูล และท่ีสาํคญัก็คือทศันคติ
ในทางลบของผูบ้ริหารและผูใ้ชง้านท่ีมีต่อรูปแบบและเทคโนโลยสีมยัใหม่  เป็นตน้ 
 4. การประยกุตใ์ชแ้นวคิดในการจดัการขอ้มูลอาคารและเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุด ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการแบ่งปันและเช่ือมโยง
ขอ้มูล และจะนาํไปสู่การลดขอ้ผดิพลาดซ่ึงเกิดข้ึนจากการทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ข้อมูลการสัมภาษณ์กรณศึีกษาที ่1 
 ข้อมูลทัว่ไปขององค์กร 
 กรณีศึกษาท่ี 1 เป็นองคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการออกแบบเป็นหลกั และถือเป็นองคก์ร
ดา้นการออกแบบท่ีมีขนาดใหญ่ในประเทศไทย โดยองคก์รมีวิสัยทศัน์ท่ีจะดาํเนินงานออกแบบท่ีมี
คุณภาพตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ทั้งทางดา้นเวลาและงบประมาณในการก่อสร้าง และมี
ความเป็นมืออาชีพในแง่ของการให้บริการกบัลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้ทุกคนไดรั้บผลงานท่ีออกมามี
คุณภาพ ซ่ึงจุดแข็งท่ีเด่นชดัขององคก์ร ก็คือคุณภาพของงานออกแบบ และการบริการลูกคา้อย่าง
ทัว่ถึง  
 โดยองคก์รไดเ้ร่ิมก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปี คศ.1983 จนถึงปัจจุบนั  
 กรณีศึกษาท่ี 1 มีพนกังานรวมกทัั้งส้ินประมาณ 350 คนโดยจาํนวนคอมพิวเตอร์ท่ีมีการ
ใชง้าน คิดเป็นอตัราส่วนกบัจาํนวนพนกังานคือ 1: 1 คอมพิวเตอร์ท่ีมีการใชง้าน BIM.  มีจาํนวน 17 
เคร่ือง(ลายเสน้) โดยมีการใชง้านเป็นระบบ Network 
 
 ก่อนทีจ่ะมีการประยุกต์ใช้ “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information 
Modeling - BIM.) องค์กรของท่านใช้เทคโนโลยหีรือ Software ชนิดใดในการออกแบบ เขียนแบบ
ก่อสร้าง และจากทีไ่ด้มีการใช้งานท่านพบ ปัญหา-อุปสรรคบ้างหรือไม่ อย่างไร 
 เร่ิมตน้จากการเขียนแบบก่อสร้างดว้ยมือมาก่อน หลงัจากนั้นเม่ือคอมพิวเตอร์เขา้มาก็

เร่ิมมีการเขียนแบบดว้ยโปรแกรม AutoCAD แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัของ AutoCAD ซ่ึงเป็นระบบการ

ทาํงานในรูปแบบ 2 มิติ ซ่ึงตอ้งอาศยัทกัษะและความถนดัของผูใ้ชง้านเป็นหลกัและจากนั้นมาก็ได้

มีการใชโ้ปรแกรม AutoCAD เป็นพื้นฐานดา้นการเขียนแบบเร่ือยมา และหลงัจากนั้นไม่นานก็ไดมี้

การนาํเทคโนโลยีท่ีเป็นรูปแบบ 3 มิติเขา้มาใชง้านมากข้ึน เช่น โปรมแกรม Sketch Up ซ่ึงเป็น 

ซอฟต์แวร์ซ่ึงใช้งานง่ายแต่ความละเอียดของงานยงัมีไม่มากนักซ่ึงนาํมาช่วยในการทาํ Concept   

Preview นอกจากนั้นก็ยงัมีซอฟตแ์วร์อ่ืนๆท่ีเขา้มาช่วยในการทาํงาน เช่น Microsoft  Office Word , 

Microsoft  Office Exel และโปรแกรม 3 มิติอ่ืนๆ เช่น 3D Max , 3D Wish เป็นตน้ 

 ยอ้นไปเม่ือประมาณ 6-7 ปี เร่ืองของการประมาณราคาก็ได้เขา้มาเก่ียวขอ้งมากข้ึน 

เน่ืองจากทางองคก์รเองก็ตอ้งมัน่ใจไดว้่าแบบท่ีทาํให้กบัลูกคา้แลว้นั้น เม่ือถึงขั้นตอนการก่อสร้าง

แลว้นั้นงบประมาณต่างๆจะอยูใ่นปริมาณท่ีไดต้ั้งเอาไวต้ั้งแต่ในขั้นตอนการออกแบบ เพราะเดิมที

ปัญหาท่ีพบมากเม่ือเร่ิมทาํการก่อสร้างจะพบว่างบประมาณท่ีได้ตั้ งเอาไวไ้ม่สัมพนัธ์กับการ
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ออกแบบ  จึงมักเกิดปัญหาการแก้ไขแบบในระหว่างก่อสร้างเพื่อลดค่าใช้จ่ายลงให้อยู่ใน

งบประมาณ อีกทั้งการแกไ้ขแบบในระหว่างก่อสร้างยงัเป็นการเพิ่มภาระค่าใชจ่้ายและเวลาในการ

ก่อสร้างใหม้ากข้ึนอีกดว้ย 

 ทางองค์กรเองจึงได้พยายามมองหาซอฟต์แวร์ท่ีจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่าน้ี 

โดยเฉพาะในเร่ืองของการประมาณราคา จนไดมี้การทดลองใช ้Microstation ซ่ึงเป็นซอฟตแ์วร์ท่ี

เช่ือวา่จะสามารถเขา้มาช่วยแกไ้ขปัญหาต่างๆเหล่าน้ีได ้แต่ดว้ยลกัษณะการทาํงานท่ีตอ้งเรียนรู้ใหม่

ทั้งหมดทั้งวิธีการเขียน การข้ึนรูปซ่ึงเป็นในลกัษณะของ 3 มิติ อีกทั้งปัญหาท่ีสําคญัยิ่งกว่าก็คือ 

ปริมาณ User Group ท่ีมีจาํนวนนอ้ยมากๆ และตวัแทนจาํหน่ายในประเทศไทยก็ยงัไม่มีความรู้ใน

แง่ของการใชง้านมากนกั และตวั Support ก็แทบจะไม่มีเลย แต่ทางองคก์รเองก็ไดมี้การเรียนรู้และ

ทดลองใชซ้อฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นเวลากวา่ 2 ปี จนสุดทา้ยไดล้ดปริมาณการใชง้านลงและเลิกใชง้าน 

Microstation ในท่ีสุด 

 

 “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information Modeling - BIM.) คอือะไร 

 การทาํแบบในระบบ 3 มิติ โดยอาศยัการใส่ขอ้มูลเขา้ไปแบบก่อสร้าง ซ่ึงทุกๆเส้นใน

แบบท่ีเขียนข้ึนมาลว้นแลว้แต่มีความหมายและขอ้มูลต่างๆเหล่านั้นจะสะทอ้นออกมาในรูปของ

ปริมาณวสัดุ  

 

 นโยบายหรือแนวความคดิอย่างไรในการนํา “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building 

Information Modeling - BIM.) มาประยุกต์ใช้งาน 

 - เพื่อนาํมาเพิม่คุณภาพของงานออกแบบ และลดปัญหาในการทาํงานท่ีซบัซอ้น  

 - ในเชิงคุณภาพ การตรวจสอบในดา้นพลงังาน ปริมาณแสงแดด เงา ค่าพลงังานความ

ร้อนท่ีเขา้มาในตวัอาคาร 

 - ดา้นความสวยงาม สามารถนาํแบบจาํลองอาคาร 3 มิติมาใชใ้นงาน presentation 
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 ปัจจัยสําคญัในการนํา “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information Modeling - 

BIM.) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทาํงานขององค์กรของท่าน คอือะไร 

 - เพื่อนาํมาใชล้ดปัญหาขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทาํงาน 

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง 

 

 หากมีการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (Building Information Modeling - BIM.) มา

ประยุกต์ใช้งานในองค์กร  ลกัษณะหรือรูปแบบในการประยุกต์ใช้เป็นอย่างไร บ้าง 

 - ใชใ้นการถอดปริมาณวสัดุก่อสร้าง  

 - ใชท้าํแบบจาํลองอาคาร 3 มิติ (3D Model) 

 - ใชใ้นการออกแบบ เขียนแบบ และแกไ้ขแบบก่อสร้าง 

 - ใชใ้นการประสานแบบก่อสร้าง (งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบ

ประกอบอาคาร) 

 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (Building Information 

Modeling -BIM.) เข้ามาใช้งานในองค์กร มีอะไรบ้าง 

 - เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจแบบก่อสร้างไดม้ากข้ึน 

 - ใชส้ร้างแบบจาํลองอาคาร 3 มิติ (3D Model) 

 - ใชใ้นการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง 

 - ถอดปริมาณวสัดุก่อสร้าง ประมาณราคา 

 - สามารถนาํขอ้มูลดา้นการประมาณราคามาใชป้ระกอบการตดัสินใจของลูกคา้ 

 - ลดระยะเวลาในการทาํงาน 
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 ปัญหา – อุปสรรคทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (Building 

Information Modeling) มาใช้ในองค์กร มีอะไรบ้าง 

 - ขาดการเรียนรู้และทาํความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการทาํงานของ BIM. ของผูใ้ชง้าน 

 - ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการจดัการระบบการทาํงานและการใช้

งาน BIM. 

 - ผูบ้ริหารยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในประสิทธิภาพและกระบวนการทาํงานของ BIM. 

 

 ปัจจัยอะไรบ้างทีส่่งผลให้องค์กรประสบความสําเร็จในการประยุกต์ใช้ แบบจําลอง

ข้อมูลอาคาร (Building Information Modeling) 

 - การเก็บสถิติการใชง้านของโครงการท่ีมีการใชง้าน BIM. ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวม

ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้าน และเพื่อท่ีจะไดห้าทางแกไ้ขสําหรับการใชง้านใรโครงการ

ต่อๆไป 

 - ผูบ้ริหารตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในประสิทธิภาพและลกัษณะการทาํงานของ BIM. 

 - ผูใ้ชง้านตอ้งมีความเขา้ใจและเรียนรู้ในการประยกุตใ์ช ้ BIM. ใหมี้ความเพียงพอกบั

ความตอ้งการหรือมีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะการทาํงานขององคก์ร  

 - ผูใ้ชง้านตอ้งมีความเขา้ใจและเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะการทาํงาน

ของ BIM 

 - ตอ้งมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในระบบและลกัษณะการทาํงานของ BIM. และมี

ความรู้ความเขา้ในดา้นการออกแบบ เพื่อท่ีจะเป็นแกนนาํสาํคญัในการศึกษาคน้ควา้หลกัการทาํงาน 

วิธีการใชง้าน การแกไ้ขปัญหาต่างๆ และองคค์วามรู้ในดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั BIM. 

 
 ข้อเสนอแนะ  
  - สถาปนิกและวิศวกรส่วนใหญ่ยงัไม่ค่อยใหค้วามสนใจกบัการประสานแบบก่อสร้าง
(Combine) มากนัก ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นและให้ความสําคญัในดา้นการออกแบบ ความสวยงาม
มากกว่า และจะมองว่าหน้าท่ีดังกล่าวเป็นของผูรั้บเหมาก่อสร้างซ่ึงความคิดในลกัษณะน้ีเป็น
ความคิดท่ีผิด เพราะผูอ้อกแบบไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกหรือวิศวกรเองก็ตามตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ
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ในแบบให้มากท่ีสุดและควรมีการประสานแบบ (Combine) ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ เพื่อเป็น
การลดปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง อีกทั้งยงัเป็นการลดภาระค่าใชจ่้ายและ
เวลาท่ีจะเกิดข้ึนจากการแกไ้ขเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้างอีกดว้ย 
 - ในอนาคตแนวโนม้และสถานการณ์ของ BIM. ในประเทศไทยน่าจะมีการเติบโตท่ี
สูงข้ึน เพราะในแง่ของผูป้ระกอบการท่ีจะตอ้งมีการบริหารจดัการอาคารภายหลงัจากการก่อสร้าง
แลว้เสร็จ ซ่ึงเม่ือก่อนจะตอ้งอาศยัแบบพิมพเ์ขียว (As-Built Drawing) เพื่อใชใ้นการตรวจสอบ
สภาพของอาคาร แต่ปัญหาสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึนนัน่ก็คือ แบบพิมพเ์ขียว (As-Built Drawing) ท่ี
ไดรั้บมาก็ไม่ตรงกบัสภาพหนา้งานจริงจึงทาํให้เกิดปัญหาในการบริหารจดัการข้ึนมาภายหลงั ซ่ึง
หากมีการนาํเทคโนโลยีของ BIM. เขา้มาเป็นตวัช่วยในการบริหารจดัการอาคาร ก็จะสามารถเพ่ิม
ความสามารถในการบริหารจดัการอาคารท่ีดีข้ึนดว้ย  
 
ข้อมูลการสัมภาษณ์กรณศึีกษาที ่2 
 ข้อมูลทัว่ไปขององค์กร 
 กรณีศึกษาท่ี 2 เป็นองคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการออกแบบงานสถาปัตยกรรม โดยกลุ่ม
ลูกคา้ส่วนใหญ่ลว้นแลว้แต่มาจากการชกัชวนหรือบอกต่อจากกลุ่มลูกคา้เดิมๆ ท่ีเคยมาใชบ้ริการ 
และถึงแมว้่าจะไม่ไดเ้ป็นองคก์รขนาดใหญ่มากนกัและรับเฉพาะงานออกแบบบา้น หรือท่ีอยูอ่าศยั
เป็นส่วนใหญ่แต่ก็สามารถดาํเนินธุรกิจมาไดก้ว่า 30 ปี ซ่ึงนัน่จึงแสดงใหเ้ห็นว่าองคก์รแห่งน้ีดาํรง
อยูไ่ดด้ว้ยดว้ยคุณภาพของงานออกแบบอนัเป็นเอกลกัษณ์ และดว้ยความไวว้างใจของกลุ่มลูกคา้ซ่ึง
ยงัคงหลัง่ไหลเขา้มาใช้บริการอยู่อย่างไม่ขาดสาย เหมาะสมกับวิสัยทศัน์ขององค์กรท่ีว่า "งาน
ออกแบบเพื่อบริการลูกคา้"   
 นโยบายการในการดําเนินงาน 
 นอกจากงานออกแบบซ่ึงถือเป็นหลกัของการใหบ้ริการลูกคา้แลว้กรณีศึกษาท่ี 2 ยงัเป็น
องคก์รท่ีมีลกัษณะการดาํเนินงานท่ีมุ่งเนน้การดูแลความสุขของพนกังานทุกคนในองคก์รเสมือน
เป็นหน่ึงครอบครัวเดียวกนั นอกจากนั้นยงัเนน้ท่ีความสามคัคีของคนในองคก์รและการทาํงานเป็น
ทีม และอนัดบัสุดทา้ยนัน่กคื็อรายไดข้ององคก์ร 
 ลกัษณะการดําเนินงาน 
 กรณีศึกษาท่ี 2 แบ่งลกัษณะการดาํเนินงานออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นการ
ดาํเนินงานดา้นธุรการ (Administration) ซ่ึงประกอบไปดว้ยพนกังานท่ีดาํเนินการในดา้นเอกสาร 
และงานอ่ืนๆซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกับงานออกแบบ ส่วนท่ีสองเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกแบบ 
(Design) เขียนแบบ พบลูกคา้เพื่อหารือในเร่ืองแนวความคิดของการออกแบบ เป็นตน้ ซ่ึงในส่วนน้ี
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จะประกอบไปดว้ยสถาปนิกและพนกังานเขียนแบบ โดยองคก์รไดเ้ร่ิมก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปี 2522 จนถึง 
ปัจจุบนั  
 จํานวนพนักงาน / จํานวนคอมพวิเตอร์ทีมี่การใช้งาน 
 กรณีศึกษาท่ี 2 มีพนักงานรวมกนัทั้งส้ินประมาณ 14 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานฝ่าย
ธุรการจาํนวน 4 คน และพนกังานฝ่ายออกแบบจาํนวน 10 คน 
 จาํนวนคอมพิวเตอร์ท่ีมีการใชง้านทั้งส้ินจาํนวน 14 เคร่ือง โดยคิดเป็นอตัราส่วน คน : 
จาํนวนคอมพิวเตอร์ คือ 1: 1 คอมพิวเตอร์ท่ีมีการใชง้าน BIM. มีจาํนวน 4 เคร่ือง(ลายเสน้) 
 

 ก่อนที่จะมีการประยุกต์ใช้ “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information 

Modeling - BIM.) องค์กรของท่านใช้เทคโนโลยีหรือ Software ชนิดใดในการออกแบบ เขียนแบบ

ก่อสร้าง และจากทีไ่ด้มีการใช้งานท่านพบ ปัญหา-อุปสรรคบ้างหรือไม่ อย่างไร 

 เร่ิมตน้จากองคก์รใชก้ารเขียนแบบก่อสร้างดว้ยมือ โดยใชเ้วลาประมาณ 2 ปี จากนั้นจึง

เร่ิมเปล่ียนมาใชโ้ปรแกรม AutoCAD แทนการเขียนดว้ยมือเน่ืองจากความสามารถในการเขียนแบบ

ท่ีมีความรวดเร็วและแม่นยาํกว่ามาก โดยในช่วงเร่ิมตน้นั้นไดเ้กิดปัญหาจากการใชง้านเน่ืองจาก

ผูใ้ชย้งัไม่ค่อยท่ีจะยอมรับในการเปล่ียนแปลงส่ิงใหม่ๆ จากนั้นประมาณปี 2549 ทางองคก์รจึงไดมี้

การหันมาทดลองใช้ BIM ควบคู่ไปกับการใช้ AutoCAD ในการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง 

เน่ืองจากทางผูบ้ริหารไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัและความสามารถของ BIM. ท่ีสามารถจะเขา้มา

แกไ้ขปัญหาจากการเขียนแบบ AutoCAD ได ้

 ปัญหา-อุปสรรคทีพ่บกค็อื การเร่ิมเขียนแบบใหม่ทุกคร้ังท่ีเกิดการแกไ้ข เปล่ียนแปลง 

 

  “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information Modeling - BIM.) คอือะไร 

 ไม่ทราบ เน่ืองจากไม่ไดมี้ความสนใจในแง่ของความหมาย 

 

 นโยบายหรือแนวความคดิในการนํา “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information 

Modeling - BIM.) มาประยุกต์ใช้งานในองค์กร 

  เพื่อนาํมาใชส้าํหรับอาํนวยความสะดวกในการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง รวมทั้งใน

การสร้างแบบจาํลอง 3 มิติสาํหรับนาํเสนอผลงานใหก้บัลูกคา้ 
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 ปัจจัยสําคัญในการนํา “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information Modeling - 

BIM.) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทาํงานขององค์กรของท่าน คอือะไร 

 เน่ืองจากทางผูบ้ริหารไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัและประสิทธิภาพการทาํงานของ BIM. 

มาก่อนและจากการประสบปัญหาในการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างโดยโปรแกรม AutoCAD ใน

เร่ืองของการแกไ้ขเปล่ียนแปลงแบบในช่วงเร่ิมตน้ของการออกแบบ ซ่ึงมีการแกไ้ขค่อนขา้งมาก 

 

 หากมีการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (Building Information Modeling - BIM.) มา

ประยุกต์ใช้งานในองค์กรของท่าน ลกัษณะหรือรูปแบบในการประยุกต์ใช้เป็นอย่างไรบ้าง 

 - ใชส้ร้างแบบจาํลองอาคาร 3 มิติ (3D Model) เพื่อนาํเสนอผลงานใหก้บัลูกคา้ 

 - ใชใ้นการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง 

 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (Building Information 

Modeling -BIM.) เข้ามาใช้งานในองค์กร มีอะไรบ้าง 

 - ใชส้ร้างแบบจาํลองอาคาร 3 มิติ (3D Model) 

 - ใชใ้นการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง 

 - ถอดปริมาณวสัดุก่อสร้าง ประมาณราคา 

 - ใชส้าํหรับจดัการเก่ียวกบัเอกสารก่อสร้าง 

 

 ปัญหา – อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (Building 

Information Modeling) มาใช้ในองค์กร มีอะไรบ้าง 

 - ผูใ้ชง้านส่วนใหญ่ยงัไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยใีหม่ๆ 

 - ค่าลิขสิทธ์ิของซอฟตแ์วร์ซ่ึงมีราคาค่อนขา้งสูง 

 - ผูบ้ริหารยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในประสิทธิภาพการทาํงานของ BIM. และมีความ

คาดหวงัใน Output ท่ีจะเกิดข้ึนจาก BIM. ค่อนขา้งสูง 
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 ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้องค์กรประสบความสําเร็จในการประยุกต์ใช้ แบบจําลอง
ข้อมูลอาคาร (Building Information Modeling -BIM.) 
 - ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจในประสิทธิภาพและการทาํงานของ BIM 
 - ผูใ้ชง้านตอ้งยอมรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีและระบบการทาํงานใหม่ๆ ได ้
 
 ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
 
ข้อมูลการสัมภาษณ์กรณศึีกษาที ่3 
 ข้อมูลทัว่ไปขององค์กร 
 กรณีศึกษาท่ี 3 เป็นองคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการออกแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมเป็น
หลกั ซ่ึงผลงานส่วนใหญ่เป็นอาคารขนาดใหญ่  วิสัยทศัน์ขององคก์รคือ Design Oriented Firm 
ดา้นการออกแบบงานสถาปัตยกรรม ดา้นนโยบายในการทาํงานขององคก์รก็คือ การเปิดรับความ
คิดเห็นของทุกคนเพื่อใหมี้ส่วนร่วมในการออกแบบผลงาน  
 โดยองคก์รไดเ้ร่ิมก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปี คศ. 2009 จนถึงปัจจุบนั  
 จํานวนพนักงาน / จํานวนคอมพวิเตอร์ทีมี่การใช้งาน  
 กรณีศึกษาท่ี 3 มีจาํนวนพนกังานทั้งส้ินประมาณ 12 คน โดยมีจาํนวนคอมพิวเตอร์
ทั้งหมด 12 เคร่ือง คอมพิวเตอร์ท่ีการใชง้าน BIM. มีจาํนวน 4 เคร่ือง(ลายเสน้) 
 

 ก่อนที่จะมีการประยุกต์ใช้ “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information 

Modeling - BIM.) องค์กรของท่านใช้เทคโนโลยีหรือ Software ชนิดใดในการออกแบบ เขียนแบบ

ก่อสร้าง และจากทีไ่ด้มีการใช้งานท่านพบ ปัญหา-อุปสรรคบ้างหรือไม่ อย่างไร 

 กรณีศึกษาท่ี 3 ไดท้าํการเร่ิมตน้ใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งองคก์ร 

เน่ืองจากทางผูบ้ริหารเคยมีประสบการณ์ในการใชง้านมาก่อน ในสมยัท่ียงัทาํงานในบริษทัของ

ต่างประเทศ (SOM) นอกจากนั้นยงัมีการใชง้านซอฟตแ์วร์อ่ืนๆ ร่วมดว้ย เช่น Rihno และ Draftsite 

ซ่ึงองคก์รไม่ไดมี้การใชง้าน AutoCAD เช่นเดียวกบัองคก์รอ่ืนๆ แต่นัน่ก็ไม่ไดเ้ป็นปัญหาระหว่าง

การร่วมงานกบัองคก์รอ่ืน เน่ืองจากผลงานท่ีสร้างข้ึนจะถูกแปลงเพื่อเปล่ียนเป็น File กลาง ซ่ึง

โปรแกรมหรือซอฟตแ์วร์อ่ืนๆ สามารถท่ีจะนาํ File ดงักล่าวน้ีไปดาํเนินงานต่อได ้
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  “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information Modeling - BIM.) คอือะไร 

 แบบก่อสร้างท่ีมี Information อยูภ่ายใน คือการสร้างแบบจาํลอง 3 มิติ โดยการใส่ขอ้มูล

ท่ีเป็นองคป์ระกอบต่างๆ ของอาคารเขา้ไป เช่น เสา ผนงั พื้น เป็นตน้ ซ่ึงองคป์ระกอบดงักล่าวไม่ได้

เป็นแค่เพียงการลากเส้น 2 มิติเท่านั้น แต่ยงัเป็นการบรรจุเอาลกัษณะ และคุณสมบติัต่างๆ ของ

องคป์ระกอบนั้นๆ เขา้ไปดว้ย เช่น ผนงัก่ออิฐ เสาคอนกรีต เป็นตน้ 

 

 นโยบายหรือแนวความคดิในการนํา “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information 

Modeling - BIM.) มาประยุกต์ใช้งานในองค์กร 

 เน่ืองจากทางองค์กรเอง ส่วนใหญ่แลว้จะรับงานโครงการขนาดใหญ่เป็นส่วนใหญ่ 

ดงันั้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทาํโครงการขนาดใหญ่ก็คือ การประสานระหว่างผูท่ี้มีส่วนร่วมใน

โครงการ ซ่ึงการใช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคารน้ี จะสามารถช่วยลดปัญหาดงักล่าว เน่ืองจากผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งจะสามารถมองเห็นภาพของทั้งโครงการไดจ้าก แบบจาํลองอาคารและฐานขอ้มูลเดียวกนั 

ซ่ึงจะเป็นการช่วยลดขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนก่อนการก่อสร้างจริง   

  

 ปัจจัยสําคัญในการนํา “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information Modeling - 

BIM.) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทาํงานขององค์กรของท่าน คอือะไร 

 - เน่ืองจากผูบ้ริหารขององคก์รไดเ้คยมีประสบการณ์การใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูล

อาคาร จากการทาํงานท่ีต่างประเทศมาก่อน ดงันั้นในแง่ของทศันคติหรือขั้นตอน กระบวนการ

ทาํงานจึงมีความเขา้ใจและสามารถนาํมาใชป้ระกอบกบัการทาํงานในปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 - ช่วยลดปัญหาการเร่ิมตน้ทาํงานใหม่ในแต่ละขั้นตอนของการออกแบบ ในกรณีท่ีแบบ

มีการแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 

 หากมีการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (Building Information Modeling - BIM.) มา

ประยุกต์ใช้งานในองค์กรของท่าน ลกัษณะหรือรูปแบบในการประยุกต์ใช้เป็นอย่างไรบ้าง 

 - ใชท้าํแบบก่อสร้าง (Drawing) แบบขยาย (Detail) 

 - ใชท้าํงาน Presentation  
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 - ใชใ้นการถอดปริมาณวสัดุ (Quantity Survey) การประมาณราคา  

 - ใชต้รวจสอบขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งแบบสถาปัตยกรรมและแบบโครงสร้าง 

 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (Building Information 

Modeling -BIM.) เข้ามาใช้งานในองค์กร มีอะไรบ้าง 

 - เพื่อให้สถาปนิกเกิดความเขา้ใจในแบบท่ีตวัเองไดท้าํการออกแบบ โดยสามารถ

มองเห็นภาพไดอ้ยา่งชดัเจน ทั้งในแง่ของวิธีการก่อสร้าง รูปแบบการติดตั้ง และสามารถออกแบบ

ไดจ้นจบโครงการ 

 - มีการจัดการขอ้มูลให้เป็นระบบมากข้ึน ทาํให้เขา้ใจได้ง่ายและสามารถนําขอ้มูล

ดงักล่าวออกมาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาขอ้ผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 

 ปัญหา – อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (Building 

Information Modeling) มาใช้ในองค์กร มีอะไรบ้าง 

 - ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในการใชง้าน เน่ืองจากสถาบนัการศึกษาใน

ประเทศไทยยงัไม่มีหลกัสูตร หรือการเผยแพร่ความรู้ในดา้นน้ีมากนกั ดงันั้นสถาปนิก วิศวกร หรือ

นกัศึกษาท่ีเพ่ิงจบการศึกษาจึงขาดความรู้ความเขา้ใจในหลกัการทาํงาน กระบวนการหรือขั้นตอน

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะการทาํงานของ แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 

 - ขาดบุคลกรท่ีมีประสิทธิภาพในการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร 

 - ค่าลิขสิทธ์ิของซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ท่ีมีประสิทธิภาพมีราคาค่อนขา้งสูง 

 - ขาดบุคลากรฝึกอบรมท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ และมีประสบการณ์ในการทาํงานดา้นการ

ออกแบบ/ก่อสร้าง 

 

 ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้องค์กรประสบความสําเร็จในการประยุกต์ใช้ แบบจําลอง

ข้อมูลอาคาร (Building Information Modeling -BIM.) 

 - ผูบ้ริหารองคก์รตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจของหลกัการ และสามารถมองเห็นภาพของ
การประยกุตใ์ช ้
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 - ลูกคา้ขององค์กรควรจะมีความรู้ความเขา้ใจในระบบการทาํงานของ แบบจาํลอง
ขอ้มูลอาคาร 
 

 ข้อเสนอแนะ 

 - สถาบนัการศึกษาในประเทศไทยควรจะเร่ิมปลูกฝัง หรือให้ความสําคญัเก่ียวกบัการ

เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัแนวความคิด แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ใหก้บันิสิต นกัศึกษาเพื่อเป็นการต่อ

ยอดในการทาํงานในอุตสาหกรรมดา้นการออกแบบ และรับเหมาก่อสร้างไดใ้นอนาคต 

 - จากความแตกต่างของค่าครองชีพของคนในต่างประเทศและคนไทยมีความต่างกนั

อยา่งค่อนขา้งชดัเจน ดงันั้นในแง่ของการลงทุนในต่างประเทศจึงไดเ้ปรียบกวา่ประเทศไทย 

 

ข้อมูลการสัมภาษณ์กรณศึีกษาที ่4 
 ข้อมูลทัว่ไปขององค์กร 
 กรณีศึกษาท่ี 4 เป็นองคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยจะดาํเนินงานรับเหมา
ก่อสร้างในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ โดยมีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯภายในรัศมีไม่เกิน 200 
กิโลเมตร วิสัยทัศน์ขององค์กร คือจะสามารถรับงานออกแบบและรับเหมาก่อสร้างได้ 
 ลกัษณะการดําเนินงาน 
 กรณีศึกษาท่ี 4 มีลกัษณะการดาํเนินงานเก่ียวกบังานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม
เป็นส่วนใหญ่ ส่วนงานระบบประกอบอาคารจะใชผู้รั้บเหมาช่วงในการดาํเนินงาน  
 โดยองคก์รไดเ้ร่ิมก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปี คศ. 1990 จนถึงปัจจุบนั  
 จํานวนพนักงาน / จํานวนคอมพวิเตอร์ทีมี่การใช้งาน  
 กรณีศึกษาท่ี 4 มีพนักงานในประเทศไทย รวมกันทั้ งส้ินประมาณ 500 คน โดยมี
คอมพิวเตอร์ท่ีมีการใชง้าน BIM. อยูป่ระมาณ 20 เคร่ือง (โครงการ The River เป็นโครงการตน้แบบ
ในการใช ้BIM. ในประเทศไทย ) ส่วนในโครงการอ่ืนๆ ยงัไม่มีการนาํ BIM. มาประยกุตใ์ชใ้นการ
ดาํเนินงาน เน่ืองมูลค่างานมีจาํนวนนอ้ย ซ่ึงไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน ในส่วนของจาํนวนคอมพิวเตอร์
ท่ีใชใ้นการเขียนแบบก่อสร้างจะมีปริมาณลดหลัน่ไปตามขนาดของโครงการและการบริหารจดัการ
ของผูจ้ดัการโครงการ  
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 ก่อนที่จะมีการประยุกต์ใช้ “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information 
Modeling - BIM.) องค์กรของท่านใช้เทคโนโลยีหรือ Software ชนิดใดในการออกแบบ เขียนแบบ
ก่อสร้าง และจากทีไ่ด้มีการใช้งานท่านพบ ปัญหา-อุปสรรคบ้างหรือไม่ อย่างไร 
 กรณีศึกษาท่ี 4 เร่ิมตน้จากการเขียนแบบก่อสร้างดว้ยโปรแกรม AutoCAD แต่เน่ืองจาก

ขอ้จาํกดัของ AutoCAD ซ่ึงเป็นระบบการทาํงานในรูปแบบ 2 มิติ แต่ดว้ยความซับซ้อนของงาน

โครงสร้างซ่ึงมีมากข้ึนและจากขอ้จาํกดัในการปฎิบติังานของโครงการ เช่น การทาํหรือประกอบ

ช้ินส่วนสาํเร็จรูปเพื่อนาํไปติดตั้งในโครงการ เน่ืองจาก AutoCAD ซ่ึงมีรูปแบบการทาํงานในระบบ 

2 มิติ ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีได ้ดงันั้นทางผูบ้ริหารโครงการจึงมีแนวคิดในการนาํ BIM. 

ซ่ึงมีรูปแบบการทาํงานในระบบ 3 มิติเขา้มาเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาดงักล่าว อีกทั้งยงัพบว่าปัญหาท่ี

สาํคญัอีกประการหน่ึงซ่ึงมกัจะเกิดข้ึนในระหว่างดาํเนินงานก่อสร้าง ก็คือ การแกไ้ขเปล่ียนแปลง

แบบก่อสร้างซ่ึงจะส่งผลกระทบอยา่งมากในการเขียนแบบ เน่ืองจากจะตอ้งเขียนแบบข้ึนมาใหม่ 

 

  “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information Modeling - BIM.) คอือะไร 

 การสร้างแบบจาํลองอาคาร ซ่ึงมีส่วนประกอบต่างๆ ของอาคารเขา้มาเก่ียวขอ้ง และทุก

ส่วนของอาคารลว้นมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั เช่น งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงาน

ระบบประกอบอาคาร เป็นตน้ 

 

 นโยบายหรือแนวความคดิในการนํา “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information 

Modeling - BIM.) มาประยุกต์ใช้งานในองค์กร 

 - การคิดคน้นวตักรรมหรือเทคโนโลยใีนการทาํงานเพื่อช่วยใหบุ้คลากรสามารถทาํงาน

ไดส้ะดวกและคุม้ค่ามากข้ึน 

 - นาํมาใชส้ําหรับประสานแบบก่อสร้าง (Combine) ทั้งระบบดบัเพลบั ระบบปรับ

อากาศ ระบบประปา และระบบไฟฟ้าก่อนการก่อสร้างจริง เพื่อเป็นการลดขอ้ผิดพลาดท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนอีกทั้งยงัเป็นการลดค่าใชจ่้ายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความผดิพลาดของแบบก่อสร้าง 
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 ปัจจัยสําคัญในการนํา “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information Modeling - 

BIM.) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทาํงานขององค์กรของท่าน คอือะไร 

 - ตรวจสอบขอ้ขดัแยง้ของแบบก่อสร้างก่อนการก่อสร้างจริง โดยนํามาใช้ในการ

ประสานแบบก่อสร้าง (Combine) 

 - ลดค่าใชจ่้ายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการความผดิพลาดของแบบก่อสร้าง 

 

 หากมีการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (Building Information Modeling - BIM.) มา

ประยุกต์ใช้งานในองค์กรของท่าน ลกัษณะหรือรูปแบบในการประยุกต์ใช้เป็นอย่างไรบ้าง 

 - ใชใ้นการทาํแบบ Shop Drawing เพื่อนาํไปใชใ้นงานก่อสร้าง 

 - ใชใ้นการถอดปริมาณวสัดุก่อสร้าง 

 - ใชใ้นการลาํดบังานก่อสร้าง (Method Statement)  

 - ใชจ้ดัการเก่ียวกบัเอกสารงานก่อสร้าง 

 - ใชป้ระสานแบบก่อสร้าง (Combine) เพื่อลดปัญหาขอ้ขดัแยง้ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (Building Information 

Modeling -BIM.) เข้ามาใช้งานในองค์กร มีอะไรบ้าง 

 - ใชส้ร้างแบบจาํลองอาคาร 3 มิติ (3D Model) 

 - ใชใ้นการเขียนแบบก่อสร้าง 

 - ถอดปริมาณวสัดุก่อสร้าง ประมาณราคา 

 - ใชส้าํหรับจดัการเก่ียวกบัเอกสารก่อสร้าง 

 - ใชใ้นการลาํดบังานก่อสร้าง (Method Statement) 

 ปัญหา – อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (Building 

Information Modeling) มาใช้ในองค์กร มีอะไรบ้าง 

 - ผูใ้ชง้านส่วนใหญ่ไม่ยอมปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการทาํงาน 

 - ดา้นการเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งผูท่ี้ใชง้านร่วมกนั (Network) 
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 - ยงัขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการจดัการระบบการทาํงานและการ

ใชง้าน BIM. และปัญหาการแยง่คนไปทาํงาน 

 - ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบั BIM. เช่น ค่าลิขสิทธ์ิของซอฟตแ์วร์ ค่าใชจ่้าย

เก่ียวกบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีการใชง้าน BIM. มีราคาค่อนขา้งสูง 

 - การประสานงานระหวา่งผูรั้บเหมาช่วงเก่ียวกบัการใชง้าน BIM. 

 

 ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้องค์กรประสบความสําเร็จในการประยุกต์ใช้ แบบจําลอง

ข้อมูลอาคาร (Building Information Modeling -BIM.) 

 - ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนจากงานก่อสร้าง 

 - ทศันะคติของพนกังานท่ีมีต่อ BIM. เน่ืองจากลกัษณะและพฤติกรรมของผูใ้ชง้านส่วน

ใหญ่จะไม่ค่อยยอมรับการเปล่ียนแปลง ทั้งในเร่ืองของระบบการทาํงานหรือลกัษณะการทาํงาน 

 - การจดัสัมนาเร่ืองการใชง้าน BIM. ให้กบัพนกังานเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผูใ้ชง้านมี

ทศันคติท่ีดีต่อการใชง้าน BIM. 
  

 ข้อเสนอแนะ 

 - แนวโนม้ในการใชง้าน BIM. สาํหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยน่าจะมี

อตัราการเจริญเติบโตท่ีสูงข้ึนภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว เน่ืองจากพฤติกรรมของคนท่ีตอ้งการ

แสวงหาเทคโนโลยีหรือส่ิงใหม่ๆ เพื่อนาํมาไขปัญหาจากงานก่อสร้างท่ีเพิ่มมากข้ึนอีกทั้งการเบ่ือ

หน่ายกบัเทคโนโลยเีดิมๆท่ีมีอยูห่รือมีการใชง้านมานานแลว้ เช่นโปรแกรม AutoCAD นอกจากนั้น

ดา้นระยะเวลาในการทาํงาน BIM. ยงัสามารถทาํงานไดร้วดเร็วและไดป้ริมาณงานท่ีมากกว่าเม่ือ

เทียบกบัการทาํงานดว้ย AutoCAD ในระยะเวลาท่ีเท่ากนั 
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ข้อมูลการสัมภาษณ์กรณศึีกษาที ่5 
 ข้อมูลทัว่ไปขององค์กร 
 กรณีศึกษาท่ี 5 เป็นองคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยทางองคก์รเองมีวิสัยทศัน์
ท่ีเนน้ดา้นการบริหารจดัการจากส่วนกลางเป็นหลกั เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลและการ
บริหารตน้ทุน เน่ืองจากประสบการณ์ท่ีผา่นมาของทางองคก์รซ่ึงพบวา่การบริหารงาน แบบแยกการ
บริหารในแต่ละหน่วยงานก่อสร้างนั้น มกัจะประสบปัญหาในเร่ืองของการควบคุมการทาํงาน 
ตน้ทุน และทรัพยากร ซ่ึงเกิดปัญหาการกระจายตวัของค่าใชจ่้ายซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้ 
 ลกัษณะการดําเนินงาน 
 กรณีศึกษาท่ี 5 มีลกัษณะการดาํเนินงานท่ีเนน้งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมเป็น
หลกั ส่วนงานระบบประกอบอาคารนั้นส่วนใหญ่จะใชผู้รั้บเหมาช่วงในการดาํเนินงาน นอกจากนั้น
แลว้ทางองคก์รยงัไดมี้การขยายงานทางดา้นงานตกแต่งภายในและงานภูมิสถาปัตยร่์วมดว้ย เพื่อให้
สามารถรับงานไดอ้ยา่งครอบคลุมและหลากหลายมากยิง่ข้ึน 
 ในดา้นของส่วนงานท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการเคลียร์แบบนั้น ทางองคก์รไดมี้การแบ่งทีม
ในการทาํงาน ซ่ึงประกอบดว้ยทีมสถาปนิก ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการประสานงานกบัหน่วยงานก่อสร้าง
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง การเขา้ร่วมประชุมโครงการเพ่ือเก็บขอ้มูล รับทราบถึงสถานะของการดาํเนินงาน
โครงการ และปัญหา-อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนซ่ึงส่วนใหญ่จะเน้นงานในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอกสารงาน
ก่อสร้าง เช่น แบบก่อสร้าง (Shop Drawing) เอกสารถาม-ตอบขอ้ขดัแยง้ของแบบก่อสร้าง (RFA , 
RFI) เอกสารขออนุมติัแบบก่อสร้างหรือวสัดุก่อสร้าง เป็นตน้ ส่วนพนกังานเขียนแบบ จะทาํหนา้ท่ี
ในการผลิตแบบก่อสร้างโดยจะมีการประสานงานกับทางสถาปนิกท่ีดูแล รับผิดชอบในแต่ละ
โครงการ  
 โดยองคก์รไดเ้ร่ิมก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปี คศ. 1981 จนถึงปัจจุบนั  
 จํานวนพนักงาน / จํานวนคอมพวิเตอร์ทีมี่การใช้งาน  
 กรณีศึกษาท่ี 5 มีพนกังานรวมกนัทั้งส้ินประมาณ 170 คน โดยจาํนวนคอมพิวเตอร์ท่ีมี
การใชง้าน คิดเป็นอตัราส่วนกบัจาํนวนพนกังาน คือ 1: 1 คอมพิวเตอร์ท่ีมีการใชง้านดา้นการเขียน
แบบก่อสร้าง (Shop Drawing) มีจาํนวน 17 เคร่ือง โดยคอมพิวเตอร์ท่ีมีการใชง้าน BIM. มีจาํนวน 7 
เคร่ือง(ลายเสน้)  
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 ก่อนทีจ่ะมีการประยุกต์ใช้ “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information 
Modeling - BIM.) องค์กรของท่านใช้เทคโนโลยหีรือ Software ชนิดใดในการออกแบบ เขียนแบบ
ก่อสร้าง และจากทีไ่ด้มีการใช้งานท่านพบ ปัญหา-อุปสรรคบ้างหรือไม่ อย่างไร 
 กรณีศึกษาท่ี 5 องคก์รไดเ้ร่ิมตน้การเขียนแบบก่อสร้างดว้ยโปรแกรม AutoCAD แต่

เน่ืองจากขอ้จาํกดัของ AutoCAD ซ่ึงเป็นระบบการทาํงานในรูปแบบ 2 มิติ ซ่ึงลกัษณะการทาํงาน

คือจะตอ้งมีการเขียนแบบข้ึนใหม่ในทุกๆ คร้ังท่ีมีการแก้ไข เปล่ียนแปลงแบบ ตอ้งแต่ดว้ยการ

ทาํงานท่ีตอ้งอาศยัการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ซ่ึงตอ้งอาศยั

ทกัษะ ความสามารถและประสบการณ์ดา้นการก่อสร้าง 

  

  “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information Modeling - BIM.) คอือะไร 

 การจาํลองขอ้มูลอาคารให้ออกมาเป็นโมเดลจริงในรูปแบบ 3 มิติ และเอาขอ้มูลของ

อาคาร เช่น โครงสร้าง พลงังาน ลาํดบัการก่อสร้าง เพ่ือนาํมาบริหารจดัการอาคาร ซ่ึงเป็นหลกัการ

ในการจดัการขอ้มูล การติดต่อส่ือสาร (Communication) การเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีเป็นวงจรต่อเน่ืองกนั

ระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 

 นโยบายหรือแนวความคดิในการนํา “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information 

Modeling - BIM.) มาประยุกต์ใช้งานในองค์กร 

 องคก์รมีแนวทางในการศึกษาเทคโนโลยหีรือ Software ใหม่ๆเพื่อนาํมาประยกุตใ์ชใ้น

การทาํงาน ซ่ึง BIM. ถือเทคโนโลยตีวัหน่ึงท่ีองคก์รไดเ้ลง็เห็นความสาํคญั การมองเห็นภาพเสมือน

จริง การประมาณการวสัดุและค่าก่อสร้าง และตรวจสอบขอ้ขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนก่อนการก่อสร้าง

จริง โดยทางองคก์รไดมี้การศึกษาการใชป้ระโยชน์ การประสานงาน จากแบบจาํลองอาคารและ

ขอ้มูลเดียวกนั ระหวา่งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในโครงการ 
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 ปัจจัยสําคัญในการนํา “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information Modeling - 

BIM.) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทาํงานขององค์กรของท่าน คอือะไร 

 - เน่ืองจากการใช ้Auto CAD มีขบวนการดา้นการถ่ายทอดขอ้มูลและการส่ือสารซ่ึงตอ้ง

อาศยับุคคลท่ีมีทกัษะและความรู้ความสามารถเฉพาะตวั 

 - เพื่อนํามาใช้ในการตรวจสอบขอ้ผิดพลาดของแบบก่อสร้างซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการ

ตีความของแบบก่อสร้างท่ีขดัแยง้กนัระหวา่งผูร่้วมงาน 

 - เพื่อตรวจสอบขอ้ขดัแยง้จากแบบประมูลท่ีอาจเกิดข้ึนก่อนการก่อสร้างจริง 

 - เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง เช่น วสัดุ งบประมาณ และเวลาใน

การก่อสร้าง เป็นตน้ 

 

 หากมีการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (Building Information Modeling - BIM.) มา

ประยุกต์ใช้งานในองค์กรของท่าน ลกัษณะหรือรูปแบบในการประยุกต์ใช้เป็นอย่างไรบ้าง 

 - เพื่อใหผู้ใ้ชง้านสามารถประสานงาน 

 - ใชใ้นการถอดปริมาณวสัดุก่อสร้าง  

 - ใชท้าํแบบจาํลองอาคาร 3 มิติ (3D Model) 

 - ใชใ้นการเขียนแบบ และแกไ้ขแบบก่อสร้าง (Shop Drawing ,  As-Built Drawing) 

 - ใชท้าํขอ้มูลประกอบการส่งมอบงาน 

 - ใชใ้นการประสานแบบก่อสร้าง (Combine) งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และ

งานระบบประกอบอาคาร 

 - ใชส้าํหรับควบคุมตน้ทุนในการทาํงาน 

 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (Building Information 

Modeling -BIM.) เข้ามาใช้งานในองค์กร มีอะไรบ้าง 

 - ใชส้ร้างแบบจาํลองอาคาร 3 มิติ (3D Model) 

 - การนาํขอ้มูลอาคารไปใชใ้นการบริหารจดัการอาคาร 

 - ถอดปริมาณวสัดุก่อสร้าง ประมาณราคา 
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 - ใชต้รวจสอบขอ้ผดิพลาดหรือขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนจากงานก่อสร้าง 

 - เพื่อลดระยะเวลาในการทาํงาน 

  

 ปัญหา – อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (Building 

Information Modeling) มาใช้ในองค์กร มีอะไรบ้าง 

 - ผูใ้ชง้านยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในหลกัการทาํงานและประสิทธิภาพของ BIM. 

 - ยงัขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการจดัการระบบการทาํงานและการ

ใชง้าน BIM. เน่ืองจากหลกัการทาํงานของ BIM. ตอ้งอาศยัลกัษณะการทาํงานเป็นทีมเป็นหลกั 

 - ผูบ้ริหารยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในประสิทธิภาพ กระบวนการทาํงานและขอ้จาํกดั

ของ BIM. 

 

 ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้องค์กรประสบความสําเร็จในการประยุกต์ใช้ แบบจําลอง

ข้อมูลอาคาร (Building Information Modeling -BIM.) 

 - ความรู้ความเขา้ใจของผูบ้ริหาร ว่ามีความตอ้งการนําเทคโนโลยีเขา้มาใช้เพื่อ

วตัถุประสงคใ์ด มีความเหมาะสมหรือไม่ ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนมีปัจจยัอะไรบา้ง แลว้องคก์รจะ

สามารถรับมือกบัปัญหาต่างๆเหล่านั้นไดอ้ยา่งไร 

 

 ข้อเสนอแนะ 

 - องคก์รท่ีจะมีการประยกุตใ์ชง้าน BIM. จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการทาํงาน

ของ BIM. เสียก่อน 

 - ความกลวัท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ เน่ืองจากในประเทศไทยมีองคก์รท่ีมีการใชง้าน 

BIM. นอ้ยราย อีกทั้งยงัไม่มีการเก็บสถิติของโครงการท่ีมีการใชง้าน BIM. ในดา้นต่างๆ จึงทาํให้

ผูป้ระกอบการหลายรายขาดความเช่ือมัน่ในแง่ของประสิทธิภาพการทาํงาน ความคุม้ค่าในดา้นการ

ลงทุน และความพร้อมขององค์กรในแง่ของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการทาํงานเพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัลกัษณะการทาํงานของ BIM. เป็นตน้ 
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ข้อมูลการสัมภาษณ์กรณศึีกษาที ่6 
 ข้อมูลทัว่ไปขององค์กร 
 กรณีศึกษาท่ี 6 เป็นองคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการออกแบบบงานสถาปัตยกรรม  โดย
องคก์รมีวิสัยทศัน์ท่ีจะเป็นบริษทั Professional ดา้นการออกแบบงานสถาปัตยกรรม ทาํงาน
ออกแบบท่ีดี เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ส่ิงแวดลอ้มและสังคม และสามารถท่ีจะ
ต่อสูก้บัต่างชาติได ้ไม่แพใ้ครในโลก  
 นโยบายในการดําเนินงาน 
 กรณีศึกษาท่ี 6 มีนโยบายในการดาํเนินงานขององคก์ร คือ จะเร่ิมรุกงานของต่างชาติ
มากข้ึน โดยมีนโยบายหลกั 3 ขอ้ คือ 
 1. ทาํงานใหมี้ความรวดเร็ว 
 2. มีคุณภาพ 
 3. Go to the Top อยา่งนอ้ยตอ้งติดอนัดบั 1 ใน 10 ของประเทศ 
 โดยองคก์รไดเ้ร่ิมก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปี คศ. 1968 จนถึงปัจจุบนั  
 จํานวนพนักงาน / จํานวนคอมพวิเตอร์ทีมี่การใช้งาน  
 กรณีศึกษาท่ี 6 มีพนกังานรวมกนัทั้งส้ินประมาณ 75 คน คอมพิวเตอร์ท่ีมีการใชง้านมี
จาํนวน 60 เคร่ือง คอมพิวเตอร์ท่ีการใชง้าน BIM. ยงัไม่มีแต่ในอนาคตกาํลงัจะมีการทดลองใช ้
ประมาณ 5 เคร่ือง (ไดมี้การสั่งซ้ือซอฟตแ์วร์แลว้และอยู่รระหว่างรอการติดตั้งโปรแกรมและวาง
ระบบ) 
 

 ก่อนที่จะมีการประยุกต์ใช้ “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information 
Modeling - BIM.) องค์กรของท่านใช้เทคโนโลยีหรือ Software ชนิดใดในการออกแบบ เขียนแบบ
ก่อสร้าง และจากทีไ่ด้มีการใช้งานท่านพบ ปัญหา-อุปสรรคบ้างหรือไม่ อย่างไร 
 กรณีศึกษาท่ี 6 มีการใชง้านโปรแกรม  Auto CAD , Sketch Up เป็นหลกั ส่วนโปรแกรม 

3D max จะใชใ้นส่วนของงานตกแต่งภายใน 

ปัญหาอุปสรรคทีพ่บจากการใช้งานกค็อื 

 1. ตอ้งทาํงานทีละคร้ัง ทาํแยกกนัแต่ละโปรแกรม  

 2. ในแต่ละโปรแกรม ตอ้งเร่ิมทาํขอ้มูลงานใหม่ทุกคร้ัง  

 3. ค่าลิขสิทธ์ิของซอฟตแ์วร์มีราคาแพง (โดยเฉพาะโปรแกรม Auto CAD และ 3D max) 
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  “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information Modeling - BIM.) คอือะไร 

 การทาํขอ้มูลโครงการงานสถาปัตยกรรม ท่ีอยูใ่นรูปของ 3 มิติ 

 

 นโยบายหรือแนวความคดิในการนํา “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information 

Modeling - BIM.) มาประยุกต์ใช้งานในองค์กร 

 กรณีศึกษาท่ี 6 ไดมี้การทาํศึกษาเก่ีบวกบั BIM. เป็นเวลากว่า 2 ปี โดยมีการศึกษาทั้ง

ทางดา้นขอ้ดี - ขอ้เสีย ปัญหา-อุปสรรค ลกัษณะการทาํงาน ขั้นตอนการดาํเนินงาน งบประมาณ 

และแผนการดาํเนินงานก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจใชง้าน นอกจากนั้นแลว้ความตอ้งการของลูกคา้ก็

เป็นปัจจัยหลักสําคัญท่ีทําให้องค์กรหันมาให้ความสําคัญกับแนวความคิดและลักษณะการ

ดาํเนินงานดังกล่าว โดยในช่วงเร่ิมตน้จะไดมี้การฝึกอบรมความรู้ให้กบัผูใ้ช้งานและผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะการใชง้าน  และวิธีการทาํงานต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจ

และสามารถนาํไปใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 ปัจจัยสําคัญในการนํา “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information Modeling - 

BIM.) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทาํงานขององค์กรของท่าน คอือะไร 

 - ความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั 

 - เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 

 หากมีการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (Building Information Modeling - BIM.) มา

ประยุกต์ใช้งานในองค์กรของท่าน ลกัษณะหรือรูปแบบในการประยุกต์ใช้เป็นอย่างไรบ้าง 

 - ใชใ้นการนาํเสนอผลงาน (Presentation) 

 - ใชใ้นการออกแบบ และทาํแบบก่อสร้าง  

 - ใชใ้นการถอดแบบ ประมาณราคา 
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 ประโยชน์ที่ได้รับจากการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (Building Information 

Modeling -BIM.) เข้ามาใช้งานในองค์กร มีอะไรบ้าง 

 - เป็นการสร้างภาพพจน์ใหก้บัองคก์รในแง่ของเทคโนโลยดีา้นการออกแบบ ก่อสร้าง 

 - สามารถแข่งขนักบักบัคู่แข่งไดใ้นอนาคต 

 

 ปัญหา – อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (Building 

Information Modeling) มาใช้ในองค์กร มีอะไรบ้าง 

 - การปรับปรุงประสิทธิภาพของ Hardware ให้มความเหมาะสมกบัการใชง้าน BIM. 

ตอ้งใชง้บประมาณในการปรับปรุงค่อนขา้งสูง 

 - ค่าลิขสิทธ์ิขงซอฟตแ์วร์มีราคาสูง 

 - ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในการใชง้าน 

 - การเปล่ียนทศันคติของผูใ้ชง้าน 

 - ตอ้งมีกระบวนการท่ีชดัเจน และระยะเวลาในการปรับตวัท่ีค่อนขา้งมาก 

 - การใชง้านมีความยาก และซบัซอ้น 

 - กลุ่มผูใ้ชง้าน (User Group) ในประเทศไทยยงัมีนอ้ย 

 ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้องค์กรประสบความสําเร็จในการประยุกต์ใช้ แบบจําลอง

ข้อมูลอาคาร (Building Information Modeling -BIM.) 

 - การพฒันาบุคลากร ผูใ้ชง้านให้มีความรู้ความเขา้ใจในการใชง้านอย่างลึกซ้ึง โดย

ผูใ้ชง้านตอ้งสามารถมองภาพจาก 2 มิติ เป็น 3 มิติไดแ้ละมีความเขา้ใจในการอ่านแบบก่อสร้าง 

 - ผูใ้ชง้าน BIM. ตอ้งมีความรู้และความสามารถในการใชง้านคอมพิวเตอร์ 

 

 ข้อเสนอแนะ 

 - การใช้งาน แบบจาํลองขอ้มูลอาคารในประเทศไทยยงัตอ้งมีการปรับตวั และการ

พฒันากระบวนการทาํงานอีกมาก ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาอีกนาน เพื่อทาํใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ และ

สามารถนาํหลกัการดงักล่าวมาใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงถึงแมว้่าหลกัการทาํงาน

ดงักล่าวอาจจะยงัไม่ถือวา่ประสบความสาํเร็จสาํหรับการใชง้านในประเมศไทย อีกทั้งกลุ่มผูใ้ชง้าน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



137 
 
ใประเทศไทย (User Group) ท่ีมีการใชง้านก็ยงัมีจาํนวนนอ้ยมาก แต่ในอนาคตแลว้เทคโนโลยี

ดงักล่าวถือว่าค่อนขา้งมีความสําคญัและเป็นท่ีตอ้งการและยอมรับของตลาด กลุ่มลูกคา้ และผูท่ี้

เก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมออกแบบและก่อสร้าง ซ่ึงหากว่าหน่วยงานหรือองค์กรใดยงัไม่มีการ

เตรียมพร้อมรับมือกบัเทคโนโลยดีงักล่าว อาจจะทาํใหไ้ม่สามารถต่อสู้ แข่งขนักบัองคก์รอ่ืน ๆ ท่ีมี

การใชง้านได ้ 

 

ข้อมูลการสัมภาษณ์กรณศึีกษาที ่7 
 ข้อมูลทัว่ไปขององค์กร 

 กรณีศึกษาท่ี 7 เป็นองคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยเน้นการ
พฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทอาคารชุดพกัอาศยั ชนิดอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
 วสัิยทศัน์   

 “Living Wisdom” กรณีศึกษาท่ี 7 มีพนัธกิจในการมุ่งพฒันาศกัยภาพอาคารชุดท่ีมี
คุณภาพและเนน้ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นสาํคญั โดยมุ่งหวงัท่ีจะเป็นหน่ึงในผูน้าํดา้นการพฒันา
อสังหาริมทรัพยท่ี์เป่ียมไปดว้ยคุณภาพ ในราคาท่ีเหมาะสม และมีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และขนบธรรมเนียมอนัดีงามของประเทศไทย (CSR) 
 นโยบายในการดําเนินงาน 
 กรณีศึกษาท่ี 7 ดาํเนินงานพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ดว้ยการวิจยัและพฒันาเน้ือหาของ
โครงการในแต่ละโครงการจากวิสัยทศัน์ โดยให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ในแต่ละ
โครงการขององคก์ร มีรูปแบบห้องชุดท่ีมีความเหมาะสมต่ิวิถีชีวิตของผูพ้กัอาศยัในปัจจุบนั ทั้ง
ทางดา้นพื้นท่ีและประโยชน์ใชส้อยภายในหอ้งชุดและพื้นท่ีส่วนกลาง รวมไปถึงการติดตั้งระบบไอ
ทีท่ีมีความทนัสมยัในดา้นต่างๆ ทั้งทางดา้นเอนเตอร์เทนเมนตแ์ละดา้นการส่ือสาร 
 โดยองคก์รเร่ิมตน้ดาํเนินโครงการตั้งแต่การเลือกทาํเลท่ีตั้งของโครงการท่ีมีศกัยภาพสูง 
ครบครันไปด้วยความส่ิงอาํนวยความสะดวกทั้งทางดา้นการคมนาคม และความพร้อมของส่ิง
อาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานศึกษา และสถานท่ีราชการ 
 ขั้นตอนต่อมาคือการคดัเลือกผูอ้อกแบบเพื่อมาออกแบบโครงการสาํหรับการนาํเสนอ
ผลงาน เพื่อวตัถุประสงค์ในดา้นการส่งเสริมการขาย องค์กรไดท้าํการเปิดตวัโครงการต่างๆต่อ
ส่ือมวลชน ดว้ยการจดังาน การนาํเสนอขอ้มูลผ่านทางส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต และ
นิตยสาร ซ่ึงเป็นกระบวนการเร่ิมตน้การขาย 
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 เน่ืองจากองค์กรมีวิสัยทัศน์ทางด้านความพึงพอใจของลูกคา้เป็นสําคัญ ดังนั้ นใน
ระหว่างท่ีดาํเนินการขาย หากลูกคา้ขององคก์รตอ้งการท่ีจะปรับเปล่ียนวสัดุหรือรูปแบบของห้อง
ชุดใหต้รงตามความตอ้งการ ทางองคก์รเองก็สามารถจดัทาํตามความตอ้งการของลูกคา้ได ้ ซ่ึงขอ้น้ี
ถือเป็นบริการท่ีองคก์รมีความแตกต่างจากผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยร์ายอ่ืน ระหว่างช่วงดาํเนินการ
ก่อสร้าง องคก์รไดต้ระหนกัถึงคุณภาพของงานก่อสร้างเป็นสาํคญั โดยมีการเลือกใชก้ารควบคุม
การก่อสร้างโดยแผนกคอนสตรัคชัน่ ในการตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง โดยเลือกท่ีจะไม่
ว่าจา้งบริษทัท่ีปรึกษาในการทาํหน้าท่ีดงักล่าว โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้งานก่อสร้างดาํเนินไป
อยา่งมีคุณภาพ และสามารถควบคุมไดใ้นทุกขั้นตอนการทาํงาน 
 เม่ือดาํเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ การรับมอบห้องชุดระหว่างลูกคา้กับองค์กร ทาง
องคก์รจะไดจ้ดัเตรียมแผนกลูกคา้สัมพนัธ์ไวใ้ห้บริการ ในดา้นการทาํธุรกรรม การประสานงาน
และการอาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ซ่ึงถือเป็นบุคคลสาํคญัขององคก์ร 
 ทุกโครงการท่ีก่อสร้างแลว้เสร็จและมีการเขา้พกัอาศยัแลว้ ทางองคก์รไดท้าํหนา้ท่ีและ
ใหก้ารดูแลกบัทางลูกคา้ในฐานะนิติบุคคลอาคารชุด โดยผูท่ี้มีประสบการณ์ 

 โดยองคก์รไดเ้ร่ิมก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปี คศ. 2003 จนถึงปัจจุบนั 

  
 จํานวนพนักงาน / จํานวนคอมพวิเตอร์ทีมี่การใช้งาน  
 พนักงานและคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการออกแบบและเขียนแบบ จะอยู่ในแผนกคอน
สตรัคชัน่ ฝ่ายเทคนิคอลซพัพอร์ต ซ่ึงส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีเพิ่งเร่ิมก่อตั้งไปพร้อมกบัการขยายขนาดของ
องคก์ร ซ่ึงเป็นการปรับปรุงมาจากฝ่ายก่อสร้างเดิม 
 ปัจจุบนัฝ่าย เทคนิคอลซพัพอร์ต ในระยะเร่ิมตน้น้ีประกอบไปดว้ยบุคลากร 7 ตาํแหน่ง 
ดงัต่อไปน้ี 

1. Project Information Manager ทาํหนา้ท่ีในการติดต่อประสานงานทางดา้นขอ้มูลและ
แบบก่อสร้าง รวมไปถึงการควบคุมการทาํงาน ในระบบ BIM โดยใช ้Software Autodesk Revit  
Architecture 

2. Cost Manager ทาํหนา้ท่ีควบคุมดูแลงบประมาณการก่อสร้าง การตั้งเบิกผลงานและการ
ใชจ่้ายงบประมาณ โดยใช ้Software ในการคาํนวณและจดัทาํแผนงานดว้ย Microsoft Project , 
Microsoft Exel 

3. Building Information Manager ทาํหนา้ท่ีจดัทาํแบบก่อสร้างในระบบ BIM ทางดา้น
โครงสร้าง โดยใช ้Software Autodesk Revit Structure 
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4. Project Architect ทาํหนา้ท่ีในการจดัทาํแบบก่อสร้างในระบบ BIM ทางดา้นงาน
สถาปัตยกรรม โดยใช ้Software Autodesk Revit  Architecture 

5. Project  M&E Engineer ทาํหนา้ท่ีจดัทาํแบบก่อสร้างในระบบ BIM ทางดา้นงานระบบ
ประกอบอาคาร โดยใช ้Software Autodesk Revit  MEP 

6. Draftman จาํนวน 2 คน สาํหรับจดัทาํแบบรายละเอียดเพิ่มเติมดว้ย AutoCAD 
ดังนั้ นจํานวนคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างจึงมีเคร่ืองท่ี

ประกอบไปดว้ย Autodesk Building Suit ( เป็นชุดของ Software ท่ีประกอบไปดว้ย Revit  
Architecture , Structure , MEP และ AutoCAD   Architecture , Structure ,  MEP ในชุดเดียวกนั ) 
จาํนวน 4 เคร่ือง และเคร่ืองท่ีใช ้AutoCAD สาํหรับ Draftman จาํนวน 2 เคร่ือง  
 

 ก่อนที่จะมีการประยุกต์ใช้ “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information 
Modeling - BIM.) องค์กรของท่านใช้เทคโนโลยีหรือ Software ชนิดใดในการออกแบบ เขียนแบบ
ก่อสร้าง และจากทีไ่ด้มีการใช้งานท่านพบ ปัญหา-อุปสรรคบ้างหรือไม่ อย่างไร 
 กรณีศึกษาท่ี 7 มีการใชง้านโปรแกรม AutoCAD (2 มิติ) ในการจดัทาํ Shop Drawing 

ทั้งแบบโครงสร้าง แบบสถาปัตยกรรม และแบบงานระบบประกอบอาคาร และใช้โปรแกรม 

AutoCAD (3 มิติ) ในการข้ึนรูป Model เพื่อตรวจสอบความขดัแยง้ของแบบก่อสร้าง และการ

ตรวจสอบ Design Fault สาํหรับงานออกแบบ และมีการใชโ้ปรแกรม Photoshop ในการจดัทาํผงั

หอ้งพกัเพื่อนาํเสนอผลงานต่อลูกคา้ในแง่ของงานขายหอ้งพกัต่างๆ   

 โดยปัญหา-อุปสรรคที่เกิดจากโปรแกรมที่ใช้งานดังกล่าวยังแถบจะไม่มี เน่ืองจากมีการ

ใชซ้อฟตแ์วร์ดงักล่าวมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งยงัเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีไดรั้บความนิยมและมีการใช้

งานกนัอยา่งแพร่หลาย 

 

  “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information Modeling - BIM.) คอือะไร 

 Construction Model ไม่ใช่ Design Model เพราะการสร้างแบบจาํลองในแบบ Design 

Model นั้นไม่มีประโยชน์ต่อการใชง้านซอฟต์แวร์ในระบบ BIM. หากจะใช ้BIM. เพื่อทาํการ 

Design Model นั้นน่าจะใชซ้อฟตแ์วร์อ่ืนดีกว่า เช่น 3D Max ส่วนการทาํ Construction Model นั้น

ตอ้งอาศยัการสร้างแบบจาํลองท่ีมีความละเอียด และซับซ้อนมากกว่า นอกจากนั้นยงัสามารถใช ้

BIM. ในการตรวจสอบและติดตามลาํดบัขั้นตอนของงานก่อสร้างได ้โดยการใส่ขอ้มูลท่ีมีความ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



140 
 
จาํเป็นต่อการก่อสร้างจริง เพื่อทาํการตรวจสอบและควบคุมในระหว่างขั้นตอนของการก่อสร้าง

โครงการ ตั้งแต่ช่วงก่อนการก่อสร้าง ไปจนถึงการส่งมอบโครงการ 

 

 นโยบายหรือแนวความคดิในการนํา “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information 
Modeling - BIM.) มาประยุกต์ใช้งานในองค์กร 
 นโยบายทางดา้น BIM. เกิดจากวิสัยทศัน์ของประธานกรรมการผูบ้ริหาร (CEO) ท่ี
เล็งเห็นความจาํเป็นในการพฒันาการบริหารงานภายในให้มีความทนัสมยัไปพร้อมกบัการพฒันา
เทคโนโลยีในปัจจุบัน  โดยการพฒันาทางด้าน BIM. ในรูปแบบของผูด้ ําเนินธุรกิจทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยังไม่มีรายใดทํามาก่อน   ซ่ึงถือได้ว่าเป็นองค์กรทางด้าน
อสงัหาริมทรพยร์ายแรกท่ีไดมี้การนาํ BIM. เขา้มาพฒันาประยกุตใ์ชง้าน 
 

 ปัจจัยสําคัญในการนํา “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information Modeling - 
BIM.) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทาํงานขององค์กรของท่าน คอือะไร 
 สามารถแบ่งออกเป็น 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัภายในองคก์ร และปัจจยัภายนอกองคก์ร ดงัน้ี 
 1. ปัจจยัภายใน เกิดจากปัญหาและการเพิม่ประสิทธิภาพในดา้นการทาํงาน ดงัน้ี 
  1.1 ใชบุ้คลากรนอ้ยกวา่การทาํงานดว้ยโปรแกรม AutoCAD 
  1.2 ไดข้อ้มูลแบบสร้างจริง ( As-Built Drawing) ท่ีถูกตอ้งและเช่ือถือได ้อีก
ทั้งยงัสามารถนาํขอ้มูลดงักล่าวท่ีอยูใ่นรูปของ แบบจาํลองอาคาร 3 มิติ มาใชใ้นการทาํแผน
บาํรุงรักษา แผนประหยดัพลงังานหรือปรับเปล่ียนการใชป้ระโยชน์ในแต่ละพ้ืนท่ีได ้
  1.3 นาํมาใชใ้นการวางแผนงานการใชว้สัดุ เพื่อใหมี้เศษวสัดุเหลือนอ้ยท่ีสุด
เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในโครงการก่อสร้าง และยงัเป็นการช่วยลดการสร้างมลภาวะใหก้บั
ส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 
  1.4 สามารถนาํขอ้มูลจาก แบบจาํลองอาคาร มาใชว้ิเคราะห์ความเหมาะสม
ในการใชพ้ลงังาน เพื่อจะไดมี้การเตรียมการใชง้านท่ีเหมาะสม ซ่ึงเป็นการช่วยในแง่ของการ
ประหยดัพลงังาน 
 2. ปัจจยัภายนอก เป็นผลโดยตรงจากการท่ีตอ้งพฒันาวธีิการทาํงานใหมี้ความเป็นสากล
มากยิง่ข้ึน เพื่อรองรับการทาํงานระดบัอินเตอร์เนชัน่แนลและการเปิดเสรีการคา้ในอนาคต 
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 หากมีการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (Building Information Modeling - BIM.) มา
ประยุกต์ใช้งานในองค์กรของท่าน ลกัษณะหรือรูปแบบในการประยุกต์ใช้เป็นอย่างไรบ้าง 
 ในปัจจุบนัไดมี้ผูอ้อกแบบโครงการใชซ้อฟตแ์วร์ BIM. อยูบ่า้งแต่เป็นตระกูล CATIA 
(Digital Project) แต่ยงัไม่สามารถถ่ายโอนขอ้มูลเป็น IFC. ใหก้บัทางองคก์รได ้ประกอบกบัโมเดล
ท่ีข้ึนรูปเพื่อการออกแบบของผูอ้อกแบบยงัไม่สอดคลอ้งกบัวิธีการข้ึนโมเดลท่ีทางองคก์รตอ้งการ
ในเร่ืองของรายละเอียดท่ีเพียงพอ ปริมาณและกรรมวิธีการก่อสร้าง ปัจจุบนัจึงไดมี้การจดัทาํโมเดล
ข้ึนใหม่ทั้งหมด โดยใชไ้ฟล ์DWG. เป็นการอา้งอิง และนาํขอ้มูลดงักล่าวเป็นหลกัในการวางแผน
งานการจดัทาํ Shop Drawing การคิดปริมาณ โดยใชโ้ครงการเซอเคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทป์ท่ีอยูใ่น
ระหวา่งการเตรียมงารก่อสร้างเป็นโครงการเร่ิมตน้ และไดเ้ร่ิมดาํเนินการไปบา้งแลว้บางส่วน 
 
 ประโยชน์ที่ได้รับจากการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (Building Information 
Modeling -BIM.) เข้ามาใช้งานในองค์กร มีอะไรบ้าง 
 1. สามารถนาํ BIM. มาเป็นจุดขายขององคก์ร ท่ีแสดงถึงการนาํเทคโนโลยีเขา้มา
ประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการทาํงาน เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ต่อผูบ้ริโภค 
 2. เพ่ือลดระยะเวลาในการจดัทาํและเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้าง สาํหรับนาํมาใชใ้นการ
หางบประมาณและรูปแบบของโครงการอยา่งคร่าวๆ เพ่ือนาํมาใชส้าํหรับการวางแผนโครงการใน
เบ้ืองตน้ 
 ด้านการขาย 
 1. สามารถนาํมาปรับปรุงรูปแบบห้องชุดโดยนาํมาตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการ
ก่อสร้าง และสามารถนาํเสนอมุมมอง 3 มิติอยา่งคร่าวๆ รวมถึงการจดัทาํทางเลือกให้กบัลูกคา้เพื่อ
ช่วยในการตดัสินใจ 
 2. การนาํปริมาณจาก BIM. มาคิดราคาเพ่ิม-ลด สาํหรับการเปล่ียนแปลงรูปแบบหอ้งชุด
ได้รวดเร็วข้ึน เพื่อแจ้งให้ลูกค้ารับทราบเก่ียวกับค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ
เปล่ียนแปลงรูปแบบหอ้งชุด 
 ด้านการก่อสร้าง 
 1. ใช ้BIM. ในการข้ึนโมเดลจาํลองเสมือนงานก่อสร้างจริงจากแบบสถาปัตยกรรม 
โครงสร้าง และงานระบบประกอบอาคาร ทาํให้สามารถตรวจสอบขอ้ขดัแยง้ของแบบก่อสร้าง 
(Combine Drawing) และสามารถตรวจพบปัญหาก่อนการก่อสร้างจริง และสามารถแกไ้ขได้
ทนัท่วงที (Pro Active) รวมถึงความสะดวกต่อการนาํขอ้มูลจาก BIM. มาจดัทาํรูปแบบรายละเอียด
การกาอสร้างไดโ้ดยง่าย 
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 2. ปริมาณและวสัดุท่ีไดจ้ากการนาํ BIM. มีความแม่นยาํสูง สามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการประกวดราคา ควบคุมงบประมาณ และการทาํ Value Engineering รวมถึงการแบ่งงวดงาน
และกระแสเงินสด 
 3. การสร้างโมเดลโดยใช ้BIM. ทาํให้สามารถมองเห็นภาพท่ีชดัเจนในมุมมอง 3 มิติ 
เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร อธิบายและทาํความเขา้ใจเพ่ือลดขอ้ผดิพลาดในการปฎิบติังาน 
 4. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการก่อสร้างสามารถจดัทาํไดร้วดเร็วและเห็นความสัมพนัธ์กบั
องคป์ระกอบขา้งเคียงท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั และความเป็นไปไดใ้นการก่อสร้างท่ีชดัเจน 
 5. การจดัทาํฐานขอ้มูล (Family) สามารถนาํไปใชใ้นโครงการอ่ืนๆ ได ้และเป็นการช่วย
ลดระยะเวลาในการทาํงานท่ีซํ้ ากนั หรือในรูปแบบเดียวกนั 
 6. การแกไ้ขใหเ้ป็นปัจจุบนั (Update) ทาํใหทุ้กส่วนท่ีมีความสมัพนัธ์กนัไดรั้บการแกไ้ข
โดยอตัโนมติั ซ่ึงเป็นการช่วยลดระยะเวลาในการทาํงาน และลดความผิดพลาดจากการแกไ้ขท่ีไม่
ตรงกนั (โดยเฉพาะในระบบ 2 มิติ) 
 7. การลดจาํนวนบุคลากรในการทาํงาน (ซ่ึงนอ้ยกวา่การทาํงานดว้ย AutoCAD) 
 ด้านนิติบุคคลอาคารชุด 
 1. มีขอ้มูลแบบก่อสร้างจริง (As built Drawing)ท่ีถูกตอ้งเช่ือถือได ้และเป็น 3 มิติ ซ่ึง
สามารถนาํขอ้มูลดงักล่าวมาใชส้าํหรับการทาํแผนการบาํรุงรักษาอาคาร แผนการประหยดัพลงังาน
หรือปรับเปล่ียนการใชป้ระโยชน์ได ้
 ด้านความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม 
 1. สามารถนาํ BIM. มาใชใ้นการวางแผนการใชง้านวสัดุ เพื่อใหมี้เศษวสัดุเหลือใชน้อ้ย
ท่ีสุดเพื่อลดปริมาณขยะจากงานก่อสร้าง และเป็นการช่วยลดการสร้างมลพิษใหก้บัส่ิงแวดลอ้ม 
 2. ขอ้มูลจาก BIM. สามารถใชใ้นการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการใชพ้ลงังาน เพ่ือ
เป็นการจดัเตรียมการใชง้านท่ีเหมาะสม และช่วยในการประหยดัพลงังาน และลดใชพ้ลงังาน 
 

 ปัญหา – อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (Building 
Information Modeling) มาใช้ในองค์กร มีอะไรบ้าง 
 1. การขาดประสบการณ์ในการควบคุมซอฟแวร์ให้ไดป้ระสิทธิภาพสูงสุด เน่ืองจากมี
ระยะเวลาท่ีจาํกดัในการฝึกอบรมไปจนถึงปฎิบติังานจริง อีกทั้งยงัขาดการวางแผนการทาํงานท่ีดี 
 2. ขาดความรู้ความเขา้ใจในการควบคุมซอฟแวร์และการคาํนึงถึงผลลพัธ์ท่ีจะนาํมาใช ้
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 3. ขาดการสนบัสนุนทางดา้น Families ท่ีจดัทาํข้ึนจากผูผ้ลิตซอฟตแ์วร์โดยตรง เพื่อ
นาํมาใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการทาํงานโครงการ จึงทาํให้ตอ้งเสียเวลาในการจดัทาํ Families ข้ึนมา
เพื่อใชง้านเองจาก Data Sheets  
 

 ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้องค์กรประสบความสําเร็จในการประยุกต์ใช้ แบบจําลอง

ข้อมูลอาคาร (Building Information Modeling -BIM.) 

 ความรู้ความเขา้ใจของผูบ้ริหารและผูใ้ชง้านในงานก่อสร้าง รวมทั้งรูปแบบและลกัษณะ

การทาํงานของ BIM. ซ่ึงจะส่งผลใหมี้การนาํไปใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. “GIGO” (Garbage in Garbage out) หากขอ้มูลท่ีใส่ลงไปไม่ถูกตอ้งส่ิงท่ีเป็นผลลพัธ์ก็
จะไม่สามารถนาํไปใชอ้ะไรได ้ซ่ึงทาํให้เสียเวลาเปล่า บางคร้ังการกาํหนดการทาํงานดว้ย BIM. 
ไม่ใช่การสั่งงานให้ทาํไปก่อน แลว้ค่อยแกที้หลงั (ถึงแมบ้างอย่างซอฟแวร์จะทาํไดก้็ตาม) แต่มนั
หมายถึงการไม่มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและมีความชดัเจนตั้งแต่แรก ซ่ึงคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์เป็นเพียง
เคร่ืองมือเท่านั้น ดงันั้น งานก่อสร้างท่ีใช ้ BIM. เป็นหลกัจึงตอ้งมีความชดัเจนในการสรุปขอ้มูล
ต่างๆ ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อการใชง้าน BIM. ทั้งน้ีทั้งนั้นข้ึนอยู่กบัว่าการนาํ BIM. เขา้มาใชโ้ดยมี
วตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการอยูใ่นระดบัใด 
 2. บุคลากรผูใ้ชง้าน BIM. จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการก่อสร้างหรือระบบปฎิบติั
การ BIM. ในโครงการ มิเช่นนั้น BIM. จะกลายเป็นเพียงการข้ึนโมเดลท่ีสามารถทาํไดด้ว้ย
โปรแกรมประยกุต ์3 มิติทัว่ไป เพราะไม่ไดใ้ชคุ้ณสมบติัซ่ึงถือเป็นหวัใจของซอฟแวร์ BIM. จริงๆ 
ในเร่ืองของความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆของอาคารและเง่ือนไขต่างๆในการก่อสร้าง 
 

ข้อมูลการสัมภาษณ์กรณศึีกษาที ่8 
 ข้อมูลทัว่ไปขององค์กร 
 กรณีศึกษาท่ี 8 เป็นองคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการออกแบบ Shopping Mall เป็นหลกั แต่
ในปัจจุบนัองคก์รมีการพฒันาและเติบโตข้ึนมาก ดงันั้นคอนทวัร์จึงไดข้ยายลกัษณะการดาํเนินงาน
เพื่อให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึนโดยการตั้งบริษทัย่อยเพิ่มข้ึนอีกหลายบริษทั 
รับผิดชอบตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ เช่น การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ีใช้
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สอย การสร้าง Brand ของโครงการ เป็นตน้ ไปจนถึงขั้นตอนของการออกแบบ บริษทัคอนทวัร์มี
วิสยัทศัน์ท่ีวา่ Customer Partner คือการกา้วเดินไปพร้อมๆกบัลูกคา้ 
 โดยองคก์รไดเ้ร่ิมก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปี คศ. 1983 จนถึงปัจจุบนั  
 จํานวนพนักงาน / จํานวนคอมพวิเตอร์ทีมี่การใช้งาน  
 กรณีศึกษาท่ี 8 มีพนกังานรวมกนัทั้งส้ินประมาณ 100 คน คอมพิวเตอร์ท่ีมีการใชง้านมี
ประมาณ 100 เคร่ือง ซ่ึงคิดเป็นอตัราส่วนกบัจาํนวนพนกังาน เป็น 1: 1  คอมพิวเตอร์ท่ีมีการใชง้าน 
BIM. มีจาํนวน 10 เคร่ือง(ลายเสน้) 
 

 ก่อนที่จะมีการประยุกต์ใช้ “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information 
Modeling - BIM.) องค์กรของท่านใช้เทคโนโลยีหรือ Software ชนิดใดในการออกแบบ เขียนแบบ
ก่อสร้าง และจากทีไ่ด้มีการใช้งานท่านพบ ปัญหา-อุปสรรคบ้างหรือไม่ อย่างไร 
 กรณีศึกษาท่ี 8 เร่ิมตน้จากการเขียนแบบดว้ยโปรแกรม  AutoCAD และ Sketch Up เป็น

หลกั ส่วน 3D Max จะอยูใ่นฝ่ังงานออกแบบตกแต่งภายใน  ในดา้นของการใชง้านยงัไม่พบปัญหา

อุปสรรค แต่เหตุท่ีนาํ BIM เขา้มาใชง้านจะเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของขอ้มูลและการต่อยอดจากตวั 

แบบจาํลองอาคาร เช่น การประมาณราคา การวิเคราะห์พลงังาน หรือแมก้ระทัง่การส่งต่อ Model  

ไปใหง้านโครงสร้างและงานระบบอาคาร เป็นตน้ 

ปัญหาอุปสรรคทีพ่บจากการใช้งานกค็อื 

 - ขอ้มูลท่ีไดท้ั้งดา้นปริมาณ และราคามีความถูกตอ้งแม่นยาํนอ้ย 

 - เกิดการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้น เน่ืองจากขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากการเขียนแบบดว้ย Auto CAD 

เช่น แปลน รูปดา้น รูปตดั ไม่มีความเช่ือมโยงและสัมพนัธ์กนั ดงันั้นหากเกิดการเปล่ียนแปลงแบบ

ก่อสร้างจึงตอ้งเขา้ไปแกไ้ขในทุกๆ มุมมองท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

  “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information Modeling - BIM.) คอือะไร 

 การใส่ขอ้มูลเขา้ไปในตวัอาคาร (Model) และขอ้มูลดงักล่าวสามารถกระจายไปไดทุ้กๆ 

หน่วยงานและขั้นตอนของการสร้างอาคาร ตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบโครงการ 
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 นโยบายหรือแนวความคดิในการนํา “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information 

Modeling - BIM.) มาประยุกต์ใช้งานในองค์กร 

 - การนาํเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาช่วยในการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 - เคร่ืองมือ (Tools) ของ Software มีการใชง้านท่ีง่ายข้ึนอีกทั้งการสนบัสนุนของตวัแทน

จาํหน่าย Software ท่ีเขา้มาอาํนวยความสะดวกในแง่ของการสอนหรือแนะนาํเก่ียวกบัวิธีการใช้

เคร่ืองมือและคาํสัง่ต่างๆ เน่ืองจากโปรแกรมการใชง้านดงักล่าวค่อนขา้งใหม่ 

 

 ปัจจัยสําคัญในการนํา “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information Modeling - 

BIM.) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทาํงานขององค์กรของท่าน คอือะไร 

 - ความสามารถในถอดปริมาณวสัดุและราคาของค่าก่อสร้าง 

 - การเช่ือมโยงกนัของขอ้มูลไปยงัระบบต่างๆ เช่น งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง 

และงานระบบอาคาร  

 - การไดม้าซ่ึงขอ้มูลต่างๆ ของอาคาร 

 

 หากมีการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (Building Information Modeling - BIM.) มา

ประยุกต์ใช้งานในองค์กรของท่าน ลกัษณะหรือรูปแบบในการประยุกต์ใช้เป็นอย่างไรบ้าง 

 - ใชใ้นการถอดปริมาณวสัดุ และราคาค่าก่อสร้าง 

 - ใชท้าํแบบจาํลองอาคาร 3 มิติ (3D Model) 

 - ใชใ้นการออกแบบตั้งแต่ขั้นตอนของ Concept Design , Detail Design และ Structure 

Design 

 - ใชใ้นการเขียนแบบ Permission , Biding และแบบ For Construction 

 - ใชส้าํหรับการวิเคราะห์ดา้นพลงังาน 

 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (Building Information 

Modeling -BIM.) เข้ามาใช้งานในองค์กร มีอะไรบ้าง 

 - แบบจาํลองอาคาร 3 มิติ (3D Model) 
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 - สามารถถอดปริมาณวสัดุ และราคาค่าก่อสร้าง 

 - ขอ้มูลต่างๆ สามารถเช่ือมโยงไปยงัระบบต่างๆ ได้ เช่น งานสถาปัตยกรรม งาน

โครงสร้าง และงานระบบอาคาร 

 - สามารถหาพ้ืนท่ีการใชส้อยอาคารได ้และขอ้มูลท่ีไดก้มี็ความถูกตอ้ง แม่นยาํ 

 - เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงของแบบก่อสร้าง จะส่งผลไปยงัมุมมองอ่ืนๆ ท่ีมีความ

เก่ียวขอ้ง สมัพนัธ์กนั 

 - ขอ้มูลท่ีไดมี้ปริมาณมากกวา่การทาํงานดว้ย Auto CAD 

 - ลดทรัพยากรในการทาํงาน 

 

 ปัญหา – อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (Building 

Information Modeling) มาใช้ในองค์กร มีอะไรบ้าง 

 - เกิดการต่อตา้นจากผูใ้ชง้าน เน่ืองจากความเคยชินจากรูปแบบการทาํงานแบบเดิม ดว้ย

โปรแกรม Auto CAD 

 - ความยากของการใชง้าน และการเตรียมขอ้มูลในช่วงแรกของการดาํเนินงาน อีกทั้ง

ผูใ้ชง้านยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในหลกัการและแนวคิดดงักล่าว  

 - ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการทาํงาน 

 - ขาดการฝึกอบรมเก่ียวกบัการใชง้าน (เคร่ืองมือ , คาํสัง่ต่างๆ) 

 

 ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้องค์กรประสบความสําเร็จในการประยุกต์ใช้ แบบจําลอง

ข้อมูลอาคาร (Building Information Modeling -BIM.) 

 - การนาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก แบบจาํลองขอ้มูลอาคาร ไปใชใ้หมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 

 ข้อเสนอแนะ 

  - ควรมีการพฒันาวิธีการทาํงานใหมี้ความรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

 - แมปั้จจุบนัจะพอมีสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอนหลกัสูตรเก่ียวกบัการใชง้าน BIM.อยู่

บา้งแต่นักศึกษาท่ีจบใหม่ก็ยงัขาดความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับงานก่อสร้าง ดังนั้นผูท่ี้จะ
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สามารถใชง้าน BIM.ไดอ้ย่างมีประสิทธภาพนั้นจึงตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในงานก่อสร้างและมี

ความเขา้ใจในแนวคิด และหลกัการทาํงานของ BIM.ทั้งในดา้นเคร่ืองมือและคาํสัง่การใชง้านต่างๆ  

 - แนวโน้มของการใช้งาน BIM. ในประเทศไทยน่าจะมีอตัราการเติบโตท่ีสูงข้ึน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือและคาํสั่งต่างๆ สามารถใชง้านไดง่้ายข้ึน ทั้งจากกระแสการใชง้านของโลกเช่น 

ยโุรป สหรัฐอเมริกา หรือแมแ้ต่ประเทศสิงคโปร์ท่ีใช ้BIM.ประกอบการยื่นขอนุญาตก่อสร้าง และ

การเปิดเขตการคา้เสรี หรือ FTA (Free Trade Area) ซ่ึงส่งผลให้เกิดการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนและเป็น

แรงผลกัดนัใหเ้กิดการใชง้านและพฒันาองคก์รใหไ้ปสู่ความเป็นสากล 

 

ข้อมูลการสัมภาษณ์กรณศึีกษาที ่9 

 ข้อมูลทัว่ไปขององค์กร 

 กรณีศึกษาท่ี 9 เดิมเป็นองคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการทาํ Animation และจดัจาํหน่าย

โปรแกรม ทางดา้นการทาํ Animation ส่วน  Auto CAD เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีเสริมเขา้มา จนเม่ือกระแส

ดา้น  Animation ไดแ้ผว่ลงทางองคก์รจึงไดห้นัมาใหค้วามสนใจกบัซอฟแวร์ BIM. มากข้ึนอีกทั้ง

ทางผูบ้ริหารขององคก์รเองก็เคยมีประสบการณ์เก่ียวกบัการใช ้ BIM. มาก่อนซ่ึงโปรแกรมดงักล่าว

มีช่ือว่า Sonata  ซ่ึงซอฟตแ์วร์ดงักล่าวถือเป็นตน้แบบของ BIM. ในยคุแรกๆ จึงทาํใหมี้ความเขา้ใจ

ในหลกัการทาํงานของ BIM.มากข้ึนพอสมควร 

 ต่อมาเม่ือองคก์รไดห้ันมาให้ความสนใจและเร่ิมศึกษาอย่างจริงจงัแลว้จึงพบว่า BIM. 

ไดเ้ร่ิมเขา้มามีบทบาทกบัอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยมาระยะหน่ึงแลว้ แต่ยงัไม่ค่อยมีการ

เติบโตเท่าใดนักซ่ึงอาจจะเป็นผลอันเน่ืองมาจากผู ้ใช้งานยังไม่ค่อยมีความมั่นใจในด้าน

ประสิทธิภาพของการใชง้าน  และดว้ยเหตุผลดงักล่าวทางองคก์รจึงเลง็เห็นแนวทางในการดาํเนิน

ธุรกิจดา้นการจดัจาํหน่ายและให้การสนบัสนุนดา้นการใชง้านของซอฟตแ์วร์ BIM. กบัทางลูกคา้ 

โดยองคก์รไดห้ันมาพฒันาตวัโปรแกรม Revit  เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัการใชง้านในตลาด

เมืองไทย จนกระทัง่ในปัจจุบนัการใชง้าน BIM. ในบา้นเรากเ็ร่ิมมีการต่ืนตวัข้ึนมาเร่ือยๆ 

 เน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริหารองคก์รส่วนใหญ่เป็นสถาปนิก ดงันั้นจึงมีความรู้ความเขา้ใจใน

อุตสากรรมออกแบบและก่อสร้างเป็นอย่างดี ในด้านนโยบายขององค์กรจึงเน้นการดึงเอา

ความสามารถของตวัซอฟตแ์วร์กบัการใชง้านแบบ Work Flow มาประสานกนัและพฒันาข้ึนมาเป็น
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รูปแบบการทาํงานโดยผูใ้ชง้านเมืองไทยสามารถนาํมาใชง้านไดเ้ลย ซ่ึงจะแตกต่างกบัรูปแบบการ

ขายแบบเดิมท่ีผูข้ายจะไม่มีองค์ความรู้เก่ียวกับซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมนั้นๆ เลยจึงทาํให้เกิด

ปัญหาความไม่มัน่ใจของลูกคา้ในประสิทธิภาพการทาํงานของโปรแกรม ดงันั้นทางองคก์รจึงไดมี้

การจดัตั้งหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีดา้นการพฒันา ให้ความรู้และการฝึกอบรม โดยไดรั้บความร่วมมือ

จากผูท้รงคุณวุฒิดา้นการใชง้าน BIM. มาเป็นท่ีปรึกษาและเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ดงันั้น

นโยบายหลกัขององคก์รจึงเนน้ดา้นการสนบัสนุนเก่ียวกบัการใหค้วามรู้และฝึกอบรมใหก้บัลูกคา้ท่ี

ซ้ือโปรแกรม เพื่อเป็นการผลกัดนัใหลู้กคา้สามารถใชง้านไดจ้ริงและมีประสิทธิภาพ 

 โดยองคก์รไดเ้ร่ิมก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปี คศ. 1983 จนถึงปัจจุบนั  

 ลกัษณะการดําเนินงาน 

 กรณีศึกษาท่ี 9 มีการแบ่งหน่วยงานกนัอย่างชดัเจนซ่ึงประกอบไปดว้ย หน่วยงานดา้น

การฝึกอบรม (Training) ซ่ึงจะให้การสนับสนุนแก่ลูกคา้ในเร่ืองของความรู้ รูปแบบและลกัษณะ

ของการใชง้าน ดา้นการจดัจาํหน่ายซอฟต์แวร์ (Sales) จะให้บริการดา้นการขาย ราคาและขอ้มูล

เบ้ืองตน้ของโปรแกรม และหน่วยงานดา้นการเป็นท่ีปรึกษา (Consultant) 

 จํานวนพนักงาน / จํานวนคอมพวิเตอร์ทีมี่การใช้งาน  

 กรณีศึกษาท่ี 9 มีพนักงานรวมกนัทั้งส้ินประมาณ 20 กว่าคน จาํนวนคอมพิวเตอร์ท่ีมี

การใชง้านมีประมาณ 50 เคร่ือง และคอมพิวเตอร์ท่ีมีการใชง้าน BIM. คิดเป็น 75 เปอร์เซ็นตข์อง

จาํนวนคอมพิวเตอร์ท่ีมีการใชง้านทั้งหมด  

 

 ก่อนที่จะมีการประยุกต์ใช้ “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information 
Modeling - BIM.) องค์กรของท่านใช้เทคโนโลยีหรือ Software ชนิดใดในการออกแบบ เขียนแบบ
ก่อสร้าง และจากทีไ่ด้มีการใช้งานท่านพบ ปัญหา-อุปสรรคบ้างหรือไม่ อย่างไร  
 ปัญหา-อุปสรรคทีพ่บ จากการใชโ้ปรแกรม Auto CAD ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเขา้ไป

เป็นท่ีปรึกษาใหก้บับริษทัท่ีเป็นลูกคา้ขององคก์ร พบวา่ 

 - ในขั้นตอนของการออกแบบท่ีไม่ไดมี้การมองภาพเอาไวเ้ป็น 3 มิติ และไม่ไดมี้การ

ประสานแบบก่อสร้าง (Combine) กบัระบบอ่ืนๆ เช่น งานโครงสร้างหรืองานระบบอาคาร อาจ
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ส่งผลทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในขั้นตอนของการก่อสร้างเน่ืองจากแบบในระบบต่างๆ ไม่มี

ความสมัพนัธ์กนัจนอาจส่งผลต่อมุมมองดา้นความสวยงาม และประโยชน์ใชส้อย 

 - ค่าก่อสร้างท่ีเพิ่มข้ึนจากการแก้ไข เปล่ียนแปลงแบบในระหว่างขั้นตอนของการ

ก่อสร้าง 

 - ปัญหาการทุบร้ือท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากขาดการวางแผนงานท่ีดี 

 - เวลาในการทาํงานท่ีเพิ่มข้ึนจากความขดัแยง้ของแบบก่อสร้าง 

  

  “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information Modeling - BIM.) คอือะไร 

 ระบบบริหารจดัการขอ้มูลของการทาํแบบก่อสร้าง โดยการบรรจุเอาฐานขอ้มูลต่างๆ 

(Information) เขา้ไปซ่ึงทาํใหท้ราบผลของขอ้มูลในรูปแบบของปริมาณ ก่อนท่ีจะมีการก่อสร้างจริง 

หรือระบบการสร้างอาคารเสมือนจริงข้ึนมาในคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะแสดงให้เห็นรูปแบบ ปัญหาท่ี

อาจจะเกิดข้ึนในขั้นตอนของการก่อสร้าง ปริมาณงาน การวางแผนบริหารจดัการงาน หรือแมแ้ต่

การบริหารจดัการอาคาร เป็นตน้ 

 

 นโยบายหรือแนวความคดิในการนํา “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information 

Modeling - BIM.) มาประยุกต์ใช้งานในองค์กร 

 - กระแสเร่ืองของ FTA (Free Trade Area) การเปิดเขตการคา้เสรี และกระแสการใชง้าน 

BIM. ในต่างประเทศท่ีมีอตัราเพิ่มสูงข้ึน 

 - จากประสบการณ์ในการใชง้านในต่างประเทศของผูบ้ริหารองคก์ร ทาํให้เล็งเห็นถึง

ประสิทธิภาพและความสาํคญั 

 - การเพิ่มประสิทธิภาพของตวัอาคาร 

 

 ปัจจัยสําคัญในการนํา “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” (Building Information Modeling - 

BIM.) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทาํงานขององค์กรของท่าน คอือะไร 

 - กระแสเร่ืองของ FTA (Free Trade Area) การเปิดเขตการคา้เสรี และกระแสการใชง้าน 

BIM. ในต่างประเทศท่ีมีอตัราเพิ่มสูงข้ึน 
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 - เจา้ของงานมีความรู้ความเขา้ใจและเลง็เห็นความสาํคญัของการใชง้าน BIM. 

 - สถาปนิก/ผูรั้บเหมาก่อสร้างเลง็เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากแบบท่ีมีอยูเ่ดิม ตวัอยา่งเช่น 

แบบก่อสร้างและแบบก่อสร้างจริงมีความแตกต่างกนัอย่างส้ินเชิง ซ่ึงอาจส่งผลต่อภาพพจน์และ

ความน่าเช่ือถือของผูท้าํงานดว้ย 

 - การประมาณราคา และปริมาณวสัดุก่อสร้างผดิพลาด 

 - การคาํนวณพื้นท่ีใชส้อยคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ซ่ึงส่งผลต่อปริมาณในการใช้

สอยพ้ืนท่ีของเจา้ของอาคาร การสูญเสียรายไดแ้ละการลงทุน 

 ปัจจัยด้านลบ 

 - การต่อตา้นของผูใ้ชง้านและบุคลากรในองคก์ร โดยเฉพาะพนกังานเขียนแบบซ่ึงเกิด

ความเกรงกลวัว่าจะไม่สามารถทาํงานในระบบดงักล่าวได ้เน่ืองจากหลกัการทาํงานของ BIM. เนน้

การทาํงานและการมองภาพในรูปแบบ 3 มิติ   

 

 หากมีการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (Building Information Modeling - BIM.) มา

ประยุกต์ใช้งานในองค์กรของท่าน ลกัษณะหรือรูปแบบในการประยุกต์ใช้เป็นอย่างไรบ้าง 

 กรณีศึกษาท่ี 9 ไม่ไดมี้การประยุกตใ์ช ้BIM. ในอุตสาหกรรมออกแบบ และรับเหมา

ก่อสร้าง 

 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (Building Information 

Modeling -BIM.) เข้ามาใช้งานในองค์กร มีอะไรบ้าง 

 - การวิเคราะห์อาคาร เช่น พลงังาน พื้นท่ีใชส้อยอาคาร การใชง้านในอาคาร เป็นตน้ ซ่ึง

เป็นการช่วยใหผู้อ้อกแบบสามารถทาํการออกแบบในเชิงลึกและสามารถตอบโจทยก์ารใชง้านของ

ลูกคา้ไดม้ากข้ึน 

 - ช่วยใหก้ารออกแบบสามารถทาํไดร้วดเร็วมากข้ึน 

 - สามารถผลิตแบบก่อสร้างไดง่้ายและรวดเร็วมากข้ึน 

 - การถอดปริมาณวสัดุก่อสร้าง และการประมาณราคามีความแม่นยาํมากข้ึน 
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 - สามารถนาํมาใชส้าํหรับการวางแผนการใชว้สัดุก่อสร้างไดแ้ม่นยาํและมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน เช่น การจดัเตรียมไมแ้บบให้ตรงขนาดและปริมาณท่ีใชจ้ริง ซ่ึงเป็นการช่วยลดปริมาณ

เศษวสัดุเหลือท้ิง 

 - ช่วยในเร่ืองของการประสานงานระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้งในโครงการ เช่น เจา้ของโครงการ 

สถาปนิก และผูรั้บเหมาก่อสร้างใหส้ามารถเขา้ใจแบบไดม้ากข้ึนจากการมองภาพในลกัษณะ 3 มิติ 

นอกจากนั้นขอ้มูลท่ีไดย้งัมีความถูกตอ้ง แม่นยาํ ทาํให้เขา้ใจถึงปัญหาและผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนทั้ง

ก่อนและหลงัการก่อสร้าง  

 

 ปัญหา – อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (Building 

Information Modeling) มาใช้ในองค์กร มีอะไรบ้าง 

 - การต่อต้านจากองค์กร โดยเฉพาะในเร่ืองของการลงทุน  เช่น ค่าลิขสิทธ์ของ

ซอฟตแ์วร์ ค่าใชจ่้ายในการอบรมพนกังาน ค่าปรับปรุงประสิทธิภาพของ Hardware เป็นตน้ ซ่ึงเป็น

ค่าใชจ่้ายซ่ึงมีมูลค่าท่ีค่อนขา้งสูง 

 - การขาดแคลนแรงงาน และปัญหาการแยง่งาน เน่ืองจากจาํนวนของผูท่ี้สามารถใชง้าน 

BIM. ไดใ้นปัจจุบนัมีจาํนวนนอ้ยซ่ึงส่งผลใหเ้กิดปัญหาการแยง่แรงงาน 

 - การขาดฐานขอ้มูลในประเทศไทย ส่งผลให้ตอ้งนาํฐานขอ้มูลของต่างประเทศมาใช้

งานซ่ึงของบางอยา่งไม่มีลกัษณะท่ีไม่เหมาะสมกบัการนาํมาใชง้านในประเทศไทย 

 - ขาดบุคลากรท่ีจะมาให้ความรู้และให้คาํแนะนาํในดา้นต่างๆ เช่น การให้คาํปรึกษา

ดา้นใชง้าน รูปแบบหรือลกัษณะการทาํงานของ BIM. เป็นตน้ 

 

 ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้องค์กรประสบความสําเร็จในการประยุกต์ใช้ แบบจําลอง

ข้อมูลอาคาร (Building Information Modeling -BIM.) 

 - สามารถรับงานแข่งขนักบัต่างชาติได ้เน่ืองจากมีเคร่ืองมือในการดาํเนินงานทดัเทียม

กบัต่างประเทศ 

 - สามารถท่ีจะตอบโจทกข์องเจา้ของงานไดทุ้กรูปแบบ และสามารถแกไ้ขขอ้มูลใหต้รง

กบัความตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัที เพื่อลดความผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากแบบก่อสร้าง 
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 - หน่วยงานสามารถตรวจสอบขอ้ขดัแยง้หรือขอ้ผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้อย่าง

แม่นยาํ  

 

 ข้อเสนอแนะ 

  - ในปัจจุบันได้มีการหารือและพูดคุยเก่ียวกับแนวทางในการสร้างฐานข้อมูลใน

เมืองไทย จากกลุ่มองคก์รอิสระในการจดัตั้ง BIM. Information Center เพื่อสนบัสนุนในดา้นของ

การสร้างฐานขอ้มูล BIM. เพ่ือท่ีจะให้ผูใ้ชง้านหรือผูท่ี้มีความสนใจเก่ียวกบั BIM. สามารถท่ีจะ

ดาวน์โหลดขอ้มูลไปใชใ้นการออกแบบได ้แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นก็ยงัเป็นท่ีถกถียงกนัอยูว่่าการดาํเนินงาน

ดงักล่าวจะกลายเป็นเพียงการส่งเสริมและสนบัสนุนสาํหรับซอฟตแ์วร์ใดซอฟตห์น่ึงเท่านั้น  จึง

ส่งผลให้เร่ืองน้ียงัไม่คืบหนา้เท่าใดนกั อีกทั้งผูบ้ริหารองคก์รหรือผูท่ี้จะใชง้านยงัขาดความเช่ือมัน่

ในเร่ืองของประสิทธิภาพการทาํงานของ BIM. อีกทั้งองคก์รส่วนใหญ่ยงัไม่ไดมี้การทดลองใชห้รือ

มีเทคโนโลยเีหล่าน้ีใองคก์ร ดว้ยเหตุน้ีเองผูบ้ริหารหรือใชง้านจึงยงัมองไม่เห็นประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ

จาการใชเ้ทคโนโลยีอนัน้ี ซ่ึงส่งผลให้การพฒันาตรงน้ียงัไม่เติบโตเท่าท่ีควร แมก้ระนั้นก็ยงัพอมี

สัญญาณท่ีดีจากทางผูผ้ลิต (Suppliers) ซ่ึงเล็งเห็นความสําคญัของปัญหาดงักล่าว ซ่ึงภายในปีน้ี

น่าจะมีอีกหลายๆหน่วยงานท่ีจะร่วมกนัสร้างฐานขอ้มูล BIM. ข้ึนมา ในส่วนของหน่วยงานท่ีเขา้มา

ทาํหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลเร่ืองดงักล่าวนั้นยงัไม่ชัดเจนนัก เน่ืองจากอยู่ในกระแสของการ

เร่ิมตน้ใชง้าน 

 - แนวโนม้ของการใชง้าน BIM. ในประเทศไทยปัจจุบนัมีองคก์รหรือหน่วยงานท่ีคาด
ว่ามีการใชง้านในระบบ BIM. เพียง 3 -5 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น ส่วนองคก์รหรือหน่วยงานท่ีมีความ
สนใจแต่ยงัไม่ไดมี้การนาํมาใชง้านอยา่งจริงจงัมีไม่ตํ่ากวา่ 25 เปอร์เซ็นต ์แต่เช่ือวา่องคก์รออกแบบ/
ก่อสร้างท่ีติดอนัดบัตน้ๆ ของเมืองไทยน่าจะหนัมาใหค้วามสนใจเพ่ิมข้ึน ปัญหาสาํคญัอีกอยา่งหน่ึง
ซ่ึงไดท้ราบจากทางองคก์รต่างๆ นัน่ก็คือการไม่อยากเป็นผูเ้ร่ิมตน้หรือเป็นหนูทดลองซ่ึงนั่นเป็น
ความคิดท่ีผดิเพราะการใชง้านในระบบดงักล่าวตอ้งอาศยัการเรียนรู้และพฒันาซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลา
พอสมควร ดงันั้นหากรอท่ีจะเป็นผูต้ามอาจจะส่งผลใหก้ลายเป็นอุปสรรคในการแข่งขนักบัคู่คา้ราย
อ่ืนๆ แมก้ระทัง่ชาวต่างชาติท่ีกาํลงัเขา้มาแข่งขนัเพื่อแย่งงานกบัผูอ้อกแบบ/ผูรั้บเหมาก่อสร้างใน
ประเทศไทยซ่ึงอาจทาํใหสู้ญเสียโอกาสดงักล่าว 
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 - ประเทศไทยยงัขาดการให้ความรู้ ความเขา้ใจกบันกัศึกษาจบใหม่เก่ียวกบัการใชง้าน 
BIM. โดยเฉพาะในสถานศึกษาซ่ึงยงัไม่มีท่ีใดท่ีเปิดสอนหลกัสูตรการใชง้าน BIM. 100 เปอร์เซ็นต ์
ซ่ึงปัญหา-อุปสรรคส่วนใหญ่ท่ีทราบจากการเขา้ไปหารือกบัสถาบนัการศึกษาต่างๆ พบว่าเกิดจาก
การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองน้ีอย่างแทจ้ริงดงันั้นจึงยงัไม่มีการผลกัดนัจาก
สถาบนัการศึกษาอยา่งจริงจงั 
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