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 งานวิจัยช้ินน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับการใช้งานและปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช ้
แบบจําลองข้อมูลอาคาร ขององค์กรออกแบบและรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อสํารวจการใชง้าน แบบจาํลองขอ้มูลอาคารและเพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชแ้นวคิดดงักล่าวในประเทศไทย  โดยงานวิจยัใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลการใชง้านจากกลุ่มองคก์ร
ตวัอย่างเพื่อวิเคราะห์เชิงสถิติเก่ียวกบัสถานะการประยุกตใ์ช ้แบบจาํลองขอ้มูลอาคารในประเทศ
ไทย และเก็บขอ้มูลจากกรณีศึกษาเพื่อวิเคราะห์เชิงบรรยายเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช ้
ประโยชน์ท่ีไดรั้บและปัญหา-อุปสรรคท่ีพบจากการประยุกต์ใช ้จากการศึกษาพบว่าการใช้งาน 
BIM. ในประเทศไทยยงัมีไม่มาก ประมาณ 22 % ของประชากรท่ีสาํรวจ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชม้ากท่ีสุดกคื็อ การตรวจสอบขอ้ขดัแยง้ของแบบก่อสร้าง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชม้ากคือ 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบ เช่น ประมาณราคา วิเคราะห์อาคาร และลดการสูญเสีย
ทรัพยากร ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชร้ะดบัปานกลางคือ As-Built Drawing มีความถูกตอ้ง เช่ือถือ
ได ้และลดปัญหาจากการเร่ิมตน้ทาํงานใหม่เม่ือเกิดการแกไ้ข เปล่ียนแปลง และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชน้อ้ยท่ีสุดก็คือ ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้, พฒันาวิธีการทาํงานใหเ้ป็นระบบสากล, 
ใชบุ้คลากรน้อยกว่าการทาํงานดว้ย AutoCAD,  สามารถนาํขอ้มูลมาบริหารจดัการอาคาร, 
ความสามารถในการนาํเสนอผลงานในรูปแบบ 3 มิติ, ผูบ้ริหารเล็งเห็นความสําคญัของ BIM., 
ผูใ้ชง้านมีประสบการณ์ดา้นการใชง้าน BIM. มาก่อน, การใช ้AutoCAD ตอ้งอาศยัผูท่ี้มีทกัษะใน
การถ่ายทอดขอ้มูลและส่ือสาร และกระแสของ LEED  (Leadership in Energy and Environmental 
Design)  
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 This research aims to study the current usage and factors affecting a decision to use 
Building Information Modeling (BIM.) in design and construction firms in Thailand. This study 
has two steps; the first step is to survey to collect the currents BIM. usage in a general picture. 
The second step is to interview selected firms for factors affecting its decision to adopt BIM. in its 
business practice. The information from case study is also analyzed regarding, advantages and 
problems, and suggestions from applying BIM. by using descriptive analysis. It includes 
comparative analysis compare all case studies in many aspects.  
 It is found that approximately 22 % of all case studies use BIM. The most important 
factors of choosing BIM. is to check for shop drawings conflicts. The second most factor is to 
increase efficiency of design, such as cost estimate, building analysis and decreasing resource 
waste. Accuracy and reliability of As-Built drawings and decreasing problems from re-draw when 
there is a change are the third most important factors. The least factors affecting choosing BIM. 
are to respond to the need of customers; development toward international system; using lesser 
people than AutoCAD; using BIM. for managing buildings and three dimensional presentations; 
adopting BIM. from top management and having some experience with BIM. usage; requiring 
skilled personal and trend of LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) in 
construction industry. 
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กติติกรรมประกาศ 

การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.

นนท ์ คุณคํ้าชู  อาจารยท่ี์ปรึกษาและควบคุมสารนิพนธ์  และอาจารย ์ทรงพล ยมนาค ซ่ึงเป็นผูใ้ห้

คาํแนะนาํในการทาํวิจยัและแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนอนัเป็นประโยชน์ต่อสารนิพนธ์น้ีเป็น

อย่างมาก  ขอกราบขอบพระคุณผูช่้วยศาสตรจารย ์ปณิตา วงศม์หาดเล็ก ท่ีกรุณาให้เกียรติมาเป็น

กรรมการสอบสารนิพนธ์  

ขอขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุก

ท่านท่ีไดม้อบส่ิงดีๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการนาํมาปรับใชใ้นการทาํงานและชีวิตประจาํวนัไดเ้ป็น

อย่างดี  และขอขอบคุณ คุณบุญทรัพย ์ศรีรัตนธรรม ท่ีให้การช่วยเหลือดา้นขอ้มูลมาตลอดการทาํ

วิจยั 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคนท่ีใหค้าํแนะนาํ ปรึกษาและคอยช่วยเหลือดูแลกนั จนสามารถ

ทาํสารนิพนธ์น้ีสาํเร็จไดด้ว้ยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พี่ชายและญาติพี่น้องทุกท่าน ท่ีคอยสนับสนุนและ

คอยเป็นกาํลงัใจจนสามารถสาํเร็จการศึกษาลงได ้

ขอขอบพระคุณอย่างสูงต่อทุกท่านท่ีไดก้ล่าวนามขา้งตน้  และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมิได้

กล่าวนามในขา้งตน้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท่ี้ไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ดา้นขอ้มูลในการสัมภาษณ์ และ

ทุกๆ องค์กรท่ีให้ความร่วมมือในการทาํงานวิจยัฉบบัน้ีให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเสมอมา จึง

ขอขอบคุณไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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