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งานวิ จ ัย ชิ้ น นี้ เป็ นการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การใช้ง านและปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้
แบบจํา ลองข้อ มู ล อาคาร ขององค์ก รออกแบบและรั บ เหมาก่ อ สร้ า งในประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสํารวจการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคารและเพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้แนวคิดดังกล่าวในประเทศไทย โดยงานวิจยั ใช้วิธีการเก็บข้อมูลการใช้งานจากกลุ่มองค์กร
ตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์เชิ งสถิติเกี่ยวกับสถานะการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคารในประเทศ
ไทย และเก็บข้อมูลจากกรณี ศึกษาเพื่อวิเคราะห์ เชิ งบรรยายเกี่ ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
ประโยชน์ที่ได้รับและปั ญหา-อุปสรรคที่พบจากการประยุกต์ใช้ จากการศึกษาพบว่าการใช้งาน
BIM. ในประเทศไทยยังมีไม่มาก ประมาณ 22 % ของประชากรที่สาํ รวจ และปั จจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้มากที่สุดก็คือ การตรวจสอบข้อขัดแย้งของแบบก่อสร้าง ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้มากคือ
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการออกแบบ เช่ น ประมาณราคา วิเคราะห์ อาคาร และลดการสู ญเสี ย
ทรัพยากร ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ระดับปานกลางคือ As-Built Drawing มีความถูกต้อง เชื่อถือ
ได้ และลดปั ญหาจากการเริ่ มต้นทํางานใหม่เมื่อเกิดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และปั จจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้นอ้ ยที่สุดก็คือ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า, พัฒนาวิธีการทํางานให้เป็ นระบบสากล,
ใช้บุคลากรน้อยกว่าการทํางานด้วย AutoCAD,
สามารถนําข้อมูลมาบริ หารจัดการอาคาร,
ความสามารถในการนําเสนอผลงานในรู ปแบบ 3 มิติ, ผูบ้ ริ หารเล็งเห็ นความสําคัญของ BIM.,
ผูใ้ ช้งานมีประสบการณ์ดา้ นการใช้งาน BIM. มาก่อน, การใช้ AutoCAD ต้องอาศัยผูท้ ี่มีทกั ษะใน
การถ่ายทอดข้อมูลและสื่ อสาร 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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กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.
นนท์ คุณคํ้าชู อาจารย์ที่ปรึ กษาและควบคุมสารนิ พนธ์ และอาจารย์ ทรงพล ยมนาค ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้
คําแนะนําในการทําวิจยั และแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเป็ นประโยชน์ต่อสารนิพนธ์น้ ีเป็ น
อย่างมาก ขอกราบขอบพระคุณผูช้ ่ วยศาสตรจารย์ ปณิ ตา วงศ์มหาดเล็ก ที่กรุ ณาให้เกียรติมาเป็ น
กรรมการสอบสารนิพนธ์
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาเทคนิ คสถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ทุก
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อย่างดี และขอขอบคุณ คุณบุญทรัพย์ ศรี รัตนธรรม ที่ให้การช่วยเหลือด้านข้อมูลมาตลอดการทํา

ท่านที่ได้มอบสิ่ งดีๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อการนํามาปรับใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวันได้เป็ น
วิจยั

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคนที่ให้คาํ แนะนํา ปรึ กษาและคอยช่วยเหลือดูแลกัน จนสามารถ
ทําสารนิพนธ์น้ ีสาํ เร็ จได้ดว้ ยดี
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พี่ชายและญาติพี่น้องทุกท่าน ที่คอยสนับสนุ นและ
คอยเป็ นกําลังใจจนสามารถสําเร็ จการศึกษาลงได้
ขอขอบพระคุณอย่างสู งต่อทุกท่านที่ได้กล่าวนามข้างต้น และผูเ้ กี่ ยวข้องทุกท่านที่มิได้
กล่าวนามในข้างต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท้ ี่ได้ให้ความอนุ เคราะห์ดา้ นข้อมูลในการสัมภาษณ์ และ
ทุกๆ องค์กรที่ ให้ความร่ วมมื อในการทํางานวิจยั ฉบับนี้ ให้สําเร็ จลุ ล่วงไปได้ด้วยดี เสมอมา จึ ง
ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ดว้ ย
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