
 ง 

52055304 : สาขาวชิาการจดัการโครงการก่อสร้าง 
ค าส าคญั :  ปัญหาการเขียนแบบ/ปัจจยัศึกษาเปรียบเทียบ/เกณฑว์ดัผล/การประยกุตใ์ช/้ CAD / BIM  
 ปรเมศวร์ พลรัฐธนาสิทธ์ิ  : การศึกษาเปรียบเทียบการเขียนแบบโดยเทคโนโลย ี CAD 
และ BIM ในโครงการก่อสร้าง.อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : อ.ดร.นนท ์คุณค ้าชู. 181 หนา้. 
 

 งานวจิยั ช้ิน น้ีเป็น การศึกษา เปรียบเทียบศกัยภาพในการจดัท าแบบก่อสร้างดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก 2 เทคโนโลย ีคือ CAD และ BIM โดยมี โปรแกรม AutoCAD จาก
เทคโนโลย ี CAD และโปรแกรม ArchiCAD จากเทคโนโลย ี BIM ซ่ึงมีประเด็นการศึกษา
เปรียบเทียบ คือ “การแกไ้ขแบบร่างขั้นสุดทา้ยเพื่อจดัท าแบบก่อสร้าง” โดยไดม้าจากการ สอบถาม
และศึกษาปัญหาท่ีพบในระหวา่งการจดัท าแบบก่อสร้างจากสถาปนิกผูมี้ประสบการณ์ในการจดัท า
แบบก่อสร้างโครงการอาคารสาธารณะขนาดกลาง – ขนาดใหญ่ ซ่ึงท างานอยูใ่นหน่วยงาน ท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งครอบคลุมทุกภาคส่วนในโครงการก่อสร้าง โดยปัจจยัการศึกษาเปรียบเทียบ คือ ปัจจยัดา้น
ระยะเวลา ดา้นคุณภาพความถูกตอ้งแม่นย  า และดา้นงบประมาณ โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบกบั
เกณฑว์ดัผลท่ีก าหนด โดยผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นสถาปนิกอาวโุสภายในบริษทัสถาปนิกท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหอ้อกแบบ จดัท าแบบก่อสร้างของโครงการอาคารพกัอาศยัรวม 12 ชั้น พื้นท่ีกวา่ 8,000 
ตร.ม.ซ่ึงใชเ้ป็นโครงการกรณีศึกษาส าหรับการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี การศึกษาเปรียบเทียบใชเ้วลารวม
ทั้งหมด 2 เดือน มีการตรวจสอบ วดัผล จดบนัทึกเป็นรูปแบบของตารางขอ้มูล ผลท่ีไดคื้อ  
โปรแกรม ArchiCAD จากเทคโนโลย ี BIM สามารถบรรลุเกณฑว์ดัผลการศึกษา ภายใตข้อบเขต
การศึกษาทั้งหมด เม่ือเทียบกบัโปรแกรม AutoCAD จากเทคโนโลย ีCAD ท่ีผา่นเกณฑว์ดัผลเพียง 2
ปัจจยัการศึกษา คือ ปัจจยัการศึกษาในแง่ระยะเวลา และในแง่งบประมาณการจดัท าแบบก่อสร้าง 
ภายใตบ้ริบทการท างานขององคก์รท่ีศึกษา  หวงัวา่จากผลการศึกษาเปรียบเทียบท่ีได ้จะสร้างความ
มัน่ใจกบับุคลากร หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งจะสามารถน าเทคโนโลย ี BIM มาพฒันาและประยกุตใ์ช้
ใหส้อดคลอ้งกบัการท างานภายในองคก์รโดยเฉพาะการจดัท าแบบก่อสร้างไดไ้ม่มากก็นอ้ย 
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 This research aimed to compare between two technologies in producing construction 
drawings under the context of Thai architectural firms. The two mentioned technologies were 
Computer Aided Drafting (CAD) technology represented by AutoCAD software and Building 
Information Modeling (BIM) technology, represented by ArchiCAD. The research started with 
delivering a survey questionnaire to the experienced architects to identify the problem often found 
in the process of producing construction drawings. With three comparative factors of time, 
accuracy and budget , the study was then compared with specified performance criteria from the 
opinions of the two senior architects responsible for the project.  The 12 story, 8000 square meters 
residential building was adopted as a case study for the research with 2 months in examining, 
measuring and recording the result in a form of data tables. The result showed that the 
ArchiCADhad a better outcome in all criteria over the AutoCAD under the studied organization’s 
context. The goal of this research was to ensure the potential user that the BIM technology can be 
used to satisfy all architectural related work. 
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กติติกรรมประกาศ 

การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.

นนท ์ คุณค ้าชู  อาจารยท่ี์ปรึกษาและควบคุมสารนิพนธ์ เป็นอยา่งสูง   และขอบพระคุณ อาจารย์

ผูช่้วยศาสตรจารย์  สุวชิา  เบญจพร ซ่ึงเป็นผู ้ ผลกัดนัใหเ้ขา้มาศึกษาต่อและ ใหค้ าแนะน าในการท า

วจิยัคร้ังน้ี รวมถึงแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนอนัเป็นประโยชน์ต่อสารนิพนธ์น้ีเป็นอยา่งมาก  

ขอกราบขอบพระคุณผูช่้วยศาสตรจารย ์ปณิตา วงศม์หาดเล็ก และอาจารย์  ดร.ทยากร จารุชยัมนตรี  

ท่ีกรุณาใหเ้กียรติมาเป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์  

ขอขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควชิาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุก

ท่านท่ีไดม้อบส่ิงดีๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการน ามาปรับใชใ้นการท างานและชีวติประจ าวนัไดเ้ป็น

อยา่งดี  และขอขอบคุณ คุณบุญทรัพย ์ศรีรัตนธรรม ท่ีใหก้ารช่วยเหลือดา้นขอ้มูลมาตลอดการท า

วจิยั 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคนท่ีใหค้  าแนะน า ปรึกษาและคอยช่วยเหลือดูแลกนั โดยเฉพาะ

นอ้งดาว จนสามารถท าสารนิพนธ์น้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ่ คุณแม่ คุณนนัทนาและญาติพี่นอ้งทุกท่าน ท่ีคอยสนบัสนุน

และคอยเป็นก าลงัใจจนสามารถส าเร็จการศึกษาลงได ้

ขอขอบพระคุณอยา่งสูงต่อทุกท่านท่ีไดก้ล่าวนามขา้งตน้  และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมิได้

กล่าวนามในขา้งตน้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้ไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ดา้นขอ้มูลในการสัมภาษณ์ และ

ทุกๆ องคก์รท่ีใหค้วามร่วมมือในการท างานวจิยัฉบบัน้ีใหส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีเสมอมา จึง

ขอขอบคุณไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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