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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปั จ จุ บนั ปั ญหาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการทําแบบก่ อสร้ างในระบบสองมิ ติม กั เกิ ดขึ้ น ด้ว ยกัน
หลากหลาย ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากการทํางานร่ วมกันของทีมงานหลายๆ ฝ่ ายเพื่อสร้างชิ้นงานเดียวกัน
โดยในทีมงานแต่ละฝ่ ายจําเป็ นจะต้องมีขอ้ มูลที่สอดคล้องและถูกต้อง เพื่อลดความขัดแย้งที่ จะ
เกิ ด ขึ้ นจากการดําเนิ นงาน ปั ญหาแบบก่ อสร้ างไม่ เ ป็ นปั จ จุ บนั ทําให้เ กิ ด ความผิดพลาดในงาน
ก่ อสร้ างหรื อแม้ก ระทัง่ การใช้คนจํานวนมากในการทําแบบก่ อสร้ าง แม้จะเกิ ดปั ญหามากมาย
ดังกล่าว แต่การพยายามแก้ไขปั ญหาเหล่านี้ ก็มกั จะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันเสมอ ไม่ว่าการมีที่ปรึ กษา
เพื่อเข้ามาเป็ นตัวกลางในการยุติปัญหา ข้อขัดแย้งต่างๆ และเพื่อตรวจสอบความไม่ถูกต้องของแบบ
และขั้นตอนของการก่อสร้ าง การมีเจ้าหน้าที่ไว้สําหรับเคลียร์ แบบ เขียนแบบ ประจําหน่ วยงาน
ก่อสร้างเพื่อลดปัญหาข้อมูลไม่เป็ นปัจจุบนั แต่ดว้ ยวิธีการเหล่านี้มกั เป็ นสาเหตุของการใช้ทรัพยากร
บุคคลเป็ นจํานวนมากเพื่อเข้ามาลดและแก้ไขปั ญหาของการทําแบบก่อสร้างในปั จจุบนั อย่างไรก็ดี
ในการทํางานก่อสร้างก็มกั จะมีการปรับเปลี่ยนตามสภาวะของเนื้ องานนั้นๆ และหากทีมงานแต่ละ
ทีมไม่สามารถนําข้อมูลที่ตรงกันไปทํางานแล้วข้อผิดพลาดในการดําเนิ นงานดังกล่าวย่อมเกิดขึ้น
และถึงแม้วา่ เมื่อเริ่ มงานก่อสร้างผูร้ ับเหมาต้องมีแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) เป็ นแนวทางเพื่องาน
ก่อสร้างนั้นๆ แต่คาํ ถามมักเกิดขึ้นเสมอว่าแบบยังไม่ชดั เจน แบบขัดแย้ง หรื อการตีความหมายของ
แบบผิดเพี้ยน ทําให้เกิดการตีความหมายไปคนละทาง และอาจรวมถึงการลําเลียงหรื อส่ งถ่ายข้อมูล
ที่ผิดพลาดและไม่ทวั่ ถึง การนําแบบหลายๆชุ ดมาทํางานโดยไม่ได้มีการปรับแก้แบบตามข้อมูล
ล่าสุ ด (ทรงพล ยมนาค, 2553: 19) ซึ่ งอาจทําให้เกิดความผิดพลาดและเสี ยหายกับชิ้นงาน ปั ญหา
เหล่านี้ยอ่ มจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในการทํางานก่อสร้างหากยังไม่มีเทคโนโลยีหรื อเครื่ องมือใดที่จะเข้า
มาช่วยแก้ไขปั ญหาเพื่อลดข้อผิดพลาดของแบบก่อสร้าง
สําหรับแนวทางที่ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างได้นาํ มาช่ วยแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นข้างต้น
นั้นก็คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดา้ นคอมพิวเตอร์ เพื่อช่ วยพัฒนาคุณภาพของการทํางานและ
ความรวดเร็ วของการทําแบบก่อสร้างที่เรี ยกว่า “ CAD (Computer aid design) ” ซึ่งหมายถึง ระบบ
การเขียนแบบก่อสร้างและการมีปฎิสัมพันธ์โดยผูใ้ ช้สามารถสร้างหรื อแก้ไขแบบก่อสร้างได้ผ่าน
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มุมมองกราฟฟิ กที่แสดงผลจากคอมพิวเตอร์ (Eastman, 2008: 151) ในปั จจุบนั CAD มีการรวมแบบ
ก่ อสร้ างสามมิ ติ (3D) และการเคลื่ อนไหว (Animation) เพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถจําลองผลกระทบที่
เกิ ดขึ้นจากการออกแบบทางสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรม ก่ อนการก่ อสร้ างจะเริ่ มต้นขึ้น ทําให้
สามารถระบุจุดบกพร่ องของแบบก่อสร้างและทําการแก้ไขก่อนขั้นตอนการก่อสร้าง (Harris and
McCaffer, 2001: 352-361)
โดยเทคโนโลยีที่เชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปั ญหาเหล่านี้ ได้ ก็คือ การจัดการข้อมูลของ
อาคารผ่านขบวนการของซอฟต์แวร์ สามมิติ หรื อที่รู้จกั กันในชื่ อ BIM. (Building Information
Modeling) ซึ่งเทคโนโลยีน้ ีมีรากฐานมาจากช่วงกลางศตวรรษที่ 1980 โดยแนวคิดแบบจําลองข้อมูล
ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุ นด้านการออกแบบโดยการใช้ขอ้ มูลพารามิเตอร์ ของรู ปทรงสามมิติ
เป็ นแนวทางในการดําเนิ นงาน และแนวคิดดังกล่าวก็ได้รับความนิ ยมในวงการสถาปั ตยกรรม
วิศวกรรม และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยได้มีการนํามาใช้กนั อย่างแพร่ หลายในบริ ษทั ชั้นนําใน
ต่างประเทศ ซึ่งเทคโนโลยี BIM. นี้ ได้ถูกพัฒนาระบบการทํางานจนเป็ นที่รู้จกั กันในวงกว้างโดยมี
Software ที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวความคิด BIM. ที่รู้จกั กันดีภายใต้ชื่อ AutoDesk (Revit), Bentley
(Bentley Architect), Graphisoft (Archicad), Nemetschek เป็ นต้น (ทรงพล ยมนาค, 2553: 17)
BIM. ถือเป็ นแนวคิดหนึ่ งโดย Charles M. Eastman จาก Georgia Institute of
Technology ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งเป็ นแนวคิดที่มีรากฐานของการพัฒนากระบวนการออกแบบ
บนคอมพิวเตอร์ โดยถูกนํามาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ทางด้านการออกแบบ ใน
ลักษณะของการบันทึกข้อมูล (Information) ต่างๆที่ เกี่ ยวข้องลงไปในวัตถุสามมิติ และสร้ าง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ ถูกบันทึ กลงไป เพื่อให้สามารถนําข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องนั้นมาใช้
สํา หรั บ การวิ เ คราะห์ ผ ลงานออกแบบได้ ไม่ ว่า จะเป็ นข้อ มู ล ด้า นพฤติ ก รรม คุ ณ ลัก ษณะของ
องค์ประกอบ การประมาณราคา (Cost Estimate) กระบวนการหรื อขั้นตอนต่างๆในงานก่อสร้าง
(Phasing) ตลอดจนการนําเสนอผลงานในรู ปแบบของหุ่ นจําลองสามมิติ เป็ นต้น ซึ่งจุดเด่นของการ
พัฒนางานออกแบบภายใต้แนวคิดของ BIM. น่าจะอธิบายได้พอสังเขป ดังนี้
1. เน้นลักษณะการสร้างชิ้ นงานในแบบสามมิติเป็ นหลัก และมี กลไกในการควบคุม
ขนาดและสัดส่ วนต่าง ๆ ของวัตถุดว้ ยระบบพารามิเตอร์ (Parametric Object-Based) โดยควบคุม
การทํางานผ่านมุ มมองต่าง ๆ ทั้งมุมมองที่ เป็ นสองมิ ติ และสามมิ ติ และเมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลง
รายละเอียดของวัตถุใด ๆ ในมุมมอง ก็จะส่ งผลถึงมุมมองอื่น ๆ ทั้งหมด
2. เป็ นซอฟต์แวร์ ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สําหรับการออกแบบสถาปั ตยกรรม (Computer
Aided in Architectural Design: CAAD) ที่พฒั นาขึ้นสําหรับสถาปนิ กและนักออกแบบเพื่อใช้เป็ น
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เครื่ องมือสําหรับสร้างสรรค์งานสถาปั ตยกรรมมากกว่าซอฟต์แวร์ ในลักษณะเดิ มที่เน้นการเขียน
แบบและนําเสนองานเพียงอย่างเดียว
3. สามารถใช้เทคโนโลยีของ BIM. เข้าร่ วมกับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้านการ
ออกแบบโดยจะเห็นได้ชดั เจนจากการทําการประมวลผลข้อมูลด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น การถอด
แบบวัตถุ 3 มิติที่สร้างขึ้นเพื่อการประมาณราคา (Cost Estimate) ลําดับขั้นตอนต่างๆในงานก่อสร้าง
(Phasing) เพื่อช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการทํางานให้ส้ นั ลง
4. การลดการใช้ท รั พ ยากรบุ ค คลและค่ า ใช้จ่ า ยในการทํา งานให้ น้อ ยลง โดยนํา
ความสามารถของคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นให้
มากยิง่ ขึ้น ซึ่งส่ งผลให้ภาพรวมของการทํางานมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
5. BIM. มีความสามารถในการวิเคราะห์งานออกแบบในด้านต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์
พื้นที่ (Area Analysis) การจัดการที่ดินและดินถม (Cut and Fill) การวิเคราะห์อาคารในด้านการ
ประหยัดพลังงาน การตรวจสอบทิศทางของแสงแดดที่ตกกระทบกับอาคาร (Solar and Day
Lighting Analysis) การออกแบบการบังแดด (Shading Analysis) การวิเคราะห์ดา้ นโครงสร้าง
(Structural Analysis) ตลอดจนการวิเคราะห์งานระบบประกอบอาคารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นระบบ
ปรับอากาศ ระบบไฟฟ้ า และระบบประปา เป็ นต้น
6. ความสามารถในด้านการทําแบบก่อสร้าง (Construction Documents) รวมถึงแบบ
ขยายและรายละเอียดของส่ วนต่าง ๆ ของอาคาร ความสามารถในการทําแบบก่อสร้างตามขั้นตอน
ของงานก่อสร้าง (Construction Phasing) และความสามารถในการทําแบบก่อสร้างในรู ปแบบของ
งานปรับปรุ งอาคาร
7. ส่ งเสริ มการทํางานในรู ปแบบของทีมงานขนาดใหญ่ (Working in Large Teams) ซึ่ง
เป็ นไปในลักษณะการทํางานในแบบร่ วมมือกัน (Collaboration) และประสานความร่ วมมือกันใน
การควบคุมชิ้ นงานสถาปั ตยกรรมที่สร้างขึ้นร่ วมกันผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer
Network) ผูบ้ ริ หารโครงการ (Project Manager) สามารถทําการกําหนดสมาชิ กในทีม เพื่อเลือก
กําหนดสิ ทธิและสัดส่ วนความรับผิดชอบในส่ วนต่างๆ ของอาคารและชิ้นงานให้แก่ลูกทีมแต่ละคน
ได้ รวมถึงความสามารถในการรองรับโครงการออกแบบที่มีขนาดใหญ่ ที่มกั มีหลาย ๆ อาคาร ก็
สามารถทําการเชื่ อมโยงไฟล์งานของชิ้นงานต่างๆ เข้าด้วยกันได้ เป็ นต้น (วิวฒั น์ อุดมปิ ติทรัพย์,
2552: 28-29)
BIM. เป็ นแนวคิดที่มีมานานและนิ ยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายในต่างประเทศโดยจะ
นํามาใช้กบั งานจัดซื้ อจัดจ้างประเภท Design-Built เป็ นส่ วนใหญ่ แต่ในประเทศไทยคุน้ เคยกับงาน
ออกแบบแล้วประกวดราคา ซึ่งต้องรอแบบก่อสร้างแล้วเสร็ จจึงทําให้ใช้เวลามาก (ทรงพล ยมนาค,

4
2553: 19) ที่สาํ คัญ BIM. ยังถือเป็ นเทคโนโลยีใหม่ที่ตอ้ งใช้บุคลากรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ จึง
ส่ งผลให้บุคลากรในงานด้านวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรมต้องค่อยๆ เรี ยนรู ้เพื่อปรับตัว และพัฒนา
ศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับรู ปแบบการทํางานในประเทศไทย
ดังนั้นการศึ กษานี้ จึงได้มีการเน้นลักษณะของการวิเคราะห์เพื่อหาปั จจัยที่ทาํ ให้องค์กร
ทางด้านการออกแบบ หรื อรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย หันมาเลือกใช้เทคโนโลยี BIM. เพื่อมา
พัฒนารู ปแบบหรื อกระบวนการในการทํางานให้มีศกั ยภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องไปกับ
การมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ อีกทั้งยังเป็ นการเรี ยนรู ้ไปพร้อม ๆ กับการทําความเข้าใจในพฤติกรรม และ
วิธีการใช้ BIM. ได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุ ด
1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อสํารวจการใช้งาน BIM. ในประเทศไทย
1.2.2 เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ BIM. ในประเทศไทย
1.3 สมมติฐานของการศึกษา
ปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ BIM. สําหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย
คือการช่วยลดข้อผิดพลาดและระบุจุดบกพร่ องของแบบก่อสร้างก่อนการก่อสร้างจริ ง
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาเพื่อหาสาเหตุและปั จจัยของการตัดสิ นใจเลือกใช้ BIM. ของภาคธุ รกิจออกแบบ
และรับเหมาก่อสร้าง โดยจะทําการทําการศึกษาจากบริ ษทั ออกแบบ รับเหมาก่อสร้างขนาดกลางขึ้น
ไป โดยดูจากทุนจดทะเบียนบริ ษทั ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปสําหรับบริ ษทั ออกแบบ และ 10
ล้านบาทขึ้นไปสําหรับบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง โดยต้องมีการใช้งาน BIM. เป็ นเวลาอย่างน้อย 6
เดือน และมีภูมิลาํ เนาตั้งอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้น
1.5 ขั้นตอนของการศึกษา
สําหรับในขั้นตอนการศึกษาจะได้ทาํ การแยกออกเป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อสํารวจการใช้งาน BIM. ในประเทศไทย ซึ่งมีกระบวนการดังต่อไปนี้
1.1 กําหนดกลุ่มตัวอย่างที่จะดําเนินการศึกษา
โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกบริ ษทั ที่จะนํามาใช้เก็บข้อมูล ซึ่งจะต้องเป็ นบริ ษทั ออกแบบ/
รับเหมาก่อสร้าง ที่ต้ งั อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้น (ไม่รวมปริ มณฑล)
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1.2 ดําเนินการออกแบบสอบถาม/วิเคราะห์คาํ ถาม และจัดทําแบบสํารวจเกี่ยวกับการใช้
งาน BIM. ในประเทศไทย โดยลักษณะของแบบสอบถามจะเน้นที่ ความกะทัดรั ด เข้าใจง่าย
ลักษณะของคําถามจะเป็ นแบบปิ ด (Closed Form) โดยให้ผูต้ อบเลือกคําตอบที่กาํ หนดให้ และ
คําถามแบบเปิ ด (Opened Form) ในหัวข้อที่ตอ้ งการให้ผตู ้ อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ เป็ นต้น
1.3 การทดสอบแบบสอบถาม (Pilot Study)
1.4 ดําเนินการสํารวจและทําการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยวิธีการส่ งแบบสอบถาม ซึ่ งแยกการจัดส่ งออกเป็ น 3 ช่ องทาง คือ ทางจดหมาย
อิเลคทรอนิ กส์ (E-mail) ทางไปรษณี ย ์ และจากการส่ งแบบสอบถามให้กบั กลุ่มข้อมูลโดยที่ผวู ้ ิจยั
ดําเนิ นการจัดส่ งด้วยตัวเอง ตามอัตราส่ วน 40 , 40 และ 20 เปอร์เซ็น (ของจํานวนบริ ษทั ทั้งหมด)
ตามลําดับ และเมื่อถึงระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ (ประมาณ 2 สัปดาห์ภายหลังจากการส่ งแบบสอบถาม
ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ และทางไปรษณี ย)์ หากไม่มีการตอบกลับจากกลุ่มข้อมูลดังกล่าว จะได้
ดําเนินการจัดส่ งแบบสอบถามไปยังกลุ่มข้อมูลอีกครั้ง ในลักษณะที่เหมือนกับการจัดส่ งในครั้งแรก
นอกจากนั้นจะใช้วิธีการโทรศัพท์ไปยังกลุ่มข้อมูลที่ยงั ไม่มีการตอบกลับอีกครั้ง เป็ นการตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่ากลุ่มข้อมูลดังกล่าวได้รับแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั ได้จดั ส่ งให้เรี ยบร้อยแล้ว
1.5 ประมวลผลการวิเคราะห์และสรุ ปผลการวิจยั
1.6 นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขั้นตอนที่ 2 เพื่อศึ กษาถึ งปั จจัยที่ มีผลต่ อการใช้งาน BIM. ในประเทศไทย ซึ่ งมี
กระบวนการดังต่อไปนี้
2.1 เก็บรวบรวมปั ญหาที่เกิ ดขึ้นจากการทําแบบก่ อสร้างในรู ปแบบเดิ มที่เป็ นสองมิติ
โดยเน้นการศึ กษาจากเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์ จากสถาปนิ ก วิศวกร
พนักงานเขียนแบบหรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง
2.2 กําหนดกลุ่ มตัวอย่างที่ จะดําเนิ นการศึกษา โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ดังต่อไปนี้
2.2.1 เป็ นบริ ษั ท ออกแบบ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง ที่ มี ภู มิ ล ํา เนาตั้ งอยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครเท่านั้น (ไม่รวมปริ มณฑล)
2.2.2 เป็ นบริ ษ ทั ออกแบบ รั บเหมาก่ อสร้ างขนาดกลางขึ้นไปโดยดู จากทุ นจด
ทะเบียนบริ ษทั ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปสําหรับบริ ษทั ออกแบบ และ 10 ล้านบาทขึ้นไป
สําหรับบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง
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2.2.3 มีการใช้งานหรื อเคยมีประสบการณ์การใช้งาน BIM. เป็ นเวลาอย่างน้อย 6
เดือน
2.2.4 เป็ นบริ ษทั ที่มีการเตรี ยมการในการใช้ BIM. โดยตรวจสอบจากการส่ งคนไป
อบรม หรื อมีการสัง่ ซื้อ Software ที่เกี่ยวข้องกับ BIM.
2.3 ทําการออกแบบแบบสัมภาษณ์ (Interview template) และวิเคราะห์คาํ ถาม เกี่ยวกับ
การประยุกต์ใช้แนวความคิดของ BIM. ในองค์กรออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง เพื่อศึกษาถึงปั จจัยการ
เลือกใช้งาน ประโยชน์ที่ได้รับ และปั ญหาอุปสรรคที่เกิ ดขึ้นจากการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว
โดยลักษณะของการสัมภาษณ์จะเป็ นการสัมภาษณ์ แบบมีคําถามที่แน่ นอน (Structure Interview)
โดยมีการกําหนดข้อคําถามไว้ก่อนแล้ว และให้ผตู ้ อบสามารถตอบคําถามได้อย่างอิสระ
2.4 การทดสอบแบบสอบถาม (Pilot Study)
2.5 ดําเนิ นการสํารวจและทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยการสัมภาษณ์
และเก็บข้อมูลจากสถาปนิ ก วิศวกร พนักงานเขียนแบบ หัวหน้างานหรื อระดับผูบ้ ริ หารที่มีความ
รับผิดชอบหรื อเป็ นผูใ้ ช้งาน BIM. หรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง
2.6 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดเรี ยงข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพ
โดยการตีความสร้างข้อสรุ ปแบบอุปนัย (Inductive) ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ที่ได้ทาํ การบันทึกเอาไว้
2.7 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและจัดทํารู ปเล่มสาระนิพนธ์
2.8 นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.6.1 เพื่อให้เห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมออกแบบ และรับเหมาก่อสร้างในประเทศ
ว่ามีการเลือกใช้เทคโนโลยี BIM. มากน้อยเพียงใด
1.6.2 สามารถนําผลการศึกษาที่ได้มาเป็ นข้อมูลเบื้องต้น หรื อข้อเสนอแนะเพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมสําหรั บองค์กรที่ มีความต้องการที่ จะนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร มาประยุกต์ใช้ใน
อนาคต

บทที่ 2
ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้ BIM. สําหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยนั้น เป็ น
การศึกษาเพื่อให้รู้ถึงสาเหตุและปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ BIM.ในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
ซึ่งหากจะพิจารณากันถึงประโยชน์ของ BIM. แล้ว นับได้วา่ เทคโนโลยีดงั กล่าวนี้เป็ นที่รู้จกั กันอย่าง
แพร่ หลายในบริ ษทั ชั้นนําต่างๆในต่างประเทศ โดยแนวคิดดังกล่าวนี้ มีรากฐานมาตั้งแต่ช่วงกลาง
ศตวรรษที่ 1980 เป็ นแนวความคิดของการพัฒนากระบวนการออกแบบบนคอมพิวเตอร์ ซึ่ งถูก
นํามาใช้สาํ หรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านการออกแบบ
2.1 วิวฒ
ั นาการของการทําแบบก่อสร้ าง
มนุ ษ ย์เ ริ่ ม รู ้ จ ัก การเขี ย นแบบมาตั้ง แต่ ส มัย ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ จากหลัก ฐานทาง
โบราณคดี ที่ได้มีทาํ การสํารวจดิ นแดนอี ยิปต์โบราณสมัยฟาโรห์ โซเซอร์ ราชวงศ์ที่ 3 แห่ งยุค
อาณาจักรเก่า ได้มีการค้นพบบันทึกรู ปภาพ อายุประมาณ 4,500 ปี ก่อนคริ สต์กาล ในการบันทึก
ของคนสมัยก่อนจะใช้วิธีการขีดเขียนรู ปภาพบนก้อนหิ น ฝาผนังถํ้าเพื่อใช้ในการบันทึกความจํา
การบอกเล่าเรื่ องราว และการสื่ อสารเหตุการณ์ต่างๆ
ต่อมาได้มีการพบหลักฐานชิ้นสําคัญทางโบราณคดี ได้แสดงให้เห็นถึงจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านงานสถาปั ตยกรรม โดยมีการค้นพบแผ่นหิ นเขียนเป็ นภาพแปลนของ
ป้ อมปราการ เขียนโดย ชาลเดล เอนจิเนีย กูดวั (Chaldean Engineer Gudea) ชาวเมโสโปเตเมียเมื่อ
ประมาณ 4,000 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช โดยชาวเมโสโปเตเมียถือเป็ นชาติแรกที่รู้จกั การเขียนแบบ
ในศตวรรษที่ 15 ลิโอนาโด ดาวินซี ชาวอิตาลี ได้รับการยกย่องให้เป็ นบิดาของการ
เขียนแบบโดย ลิโอนาโด ดาวินซี ซึ่งเป็ นนักปราชญ์ ได้ถ่ายทอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ด้วยการเขียนเป็ นภาพสามมิติ ภาพจากจินตนาการของ ลิโอนาโด ดาวินซี หลายชิ้นได้กลายเป็ น
ต้นแบบในการสร้างเครื่ องจักรกล (ประเวศ มณี กลุ , 2541: ไม่ปรากฎเลขหน้า)
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ในศตวรรษที่ 18 หรื อประมาณ 200 ปี ที่ผา่ นมา แกสปาร์ค มองกิจ (Gaspard Monge คศ.
1756 - 1818) นายช่างชาวฝรั่งเศส ในสมัยพระเจ้านโปเลียน เป็ นผูเ้ ริ่ มการเขียนแบบภาพฉายในทาง
ก่อสร้างและทางทหารซึ่งในขณะนั้น Monge ได้สอนอยูใ่ นโรงเรี ยนโปลีเทคนิค ในประเทศฝรั่งเศส
และได้พฒั นาการเขียนภาพฉาย มาจนกระทัง่ กลายเป็ นกฏเกณฑ์การเขียนภาพฉาย และได้ใช้เป็ น
พื้นฐานในการเรี ยนการสอนวิชาเขียนแบบมาจนถึงทุกวันนี้ (ประวัติความเป็ นมาของงานเขียน
แบบ, 2555: 10)
การเขียนแบบได้มีวิวฒั นาการขึ้นมาเรื่ อยๆ ทั้งวิธีการเขียนเพื่อสื่ อความหมายให้เข้าใจ
ตรงกันระหว่างผูอ้ อกแบบกับช่ างเทคนิ คผูป้ ฏิบตั ิงาน เช่ น แบบภาพฉาย ภาพตัด

และการใช้

สัญลักษณ์ต่างๆในการเขียนแบบ ตลอดจนเครื่ องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเขียนแบบ ซึ่ งต้อง
อาศัยทักษะและประสบการณ์ของผูเ้ ขียนเอง แต่เนื่องจากการเขียนที่ตอ้ งใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเขียนก็สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ ง แม้แต่การปรับเปลี่ยนแก้ไข
รู ปทรงก็ทาํ ได้ลาํ บาก จากปั ญหาดังกล่าวจึงได้มีความพยายามนําแนวคิดการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อ
สนับสนุนการออกแบบ ที่เรี ยกว่า Computer Aid Design (CAD) เข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพ
และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการเขียนแบบ
คริ ตศักราชที่ 1960 - 1970 เป็ นยุคเริ่ มแรกของคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก โดยเริ่ มขึ้นในช่วง
กลางของทศวรรษที่ 1950 มาแล้ว ที่มีการนําเอาคอมพิวเตอร์กราฟิ ก มาใช้ในการคํานวณข้อมูล และ
แสดงผล สําหรับระบบป้ องกันภัยทางอากาศ ต่อมาความสามารถของคอมพิวเตอร์ เริ่ มมีการพัฒนา
มากขึ้น ระบบกราฟิ กจะเป็ นแบบที่ผใู ้ ช้สามารถโต้ตอบได้ โดยการสั่งงานด้วยการพิมพ์ และรอการ
แสดงผลซึ่ งต้องใช้เวลานาน แต่สําหรั บงานเขียนแบบ ส่ วนใหญ่ยงั คงใช้มืออยู่ จนกระทัง่ มีการ
พัฒนาโปรแกรมเขียนแบบตัวแรกขึ้นในปี ค.ศ. 1960 ซึ่ งสามารถใช้ในการเขียนแบบ 2 มิติ และ
โปรแกรมเขียนแบบดังกล่าวถูกนําออกมาจําหน่ายในเชิงพาณิ ชย์ในปี ค.ศ. 1969
คริ ตศักราชที่ 1970 - 1980 ในช่ วงต้นของทศวรรษนี้ การพัฒนาระบบ CAD เพื่อการ
พาณิ ชย์มีมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินและยานยนต์ โปรแกรม CAD
ในระยะนี้ มีการรวมฟั งก์ชนั การสั่งงานอยูใ่ นรู ปแบบของรู ปภาพ สามารถเขียนแบบ 2 มิติ ทางด้าน
วิศวกรรมได้ โดยมีชื่อเรี ยกว่า Computer Aided Drafting ในราวปี ค.ศ. 1972 มีการพัฒนา
ความสามารถของโปรแกรมทางด้าน CAD มากขึ้นโดยรวมการออกแบบสามมิติ กับการทํางานด้าน
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การผลิตไว้ในโปรแกรมเดี ยวกันเพื่อลดความผิดพลาดในการส่ งข้อมูลจาก CAD ไปยัง CAM
(Computer Aided Manufacturing) จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1976 ระบบการช่ วยคํานวณทางด้าน
วิศวกรรมได้รับการเสริ มเข้ากับการพัฒนา เรี ยกว่า CAD/CAM/CAE (Computer Aided
Engineering) อย่างไรก็ตามด้วยข้อจํากัดทางด้านประสิ ทธิ ภาพในการประมวลผลและราคาของ
คอมพิวเตอร์ทาํ ให้โปรแกรมด้าน CAD/CAM/CAE ยังไม่ได้รับการสนใจในการพัฒนาไปเท่าที่ควร
คริ ตศักราชที่ 1980 - 1989 เป็ นช่วงที่มีการตื่นตัวมากทางด้านอุตสาหกรรมโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เนื่ องจากในช่วงดังกล่าว มีการพัฒนาโปรแกรมทางด้าน CAD/CAE ออกมามากมาย
แต่ละโปรแกรม ก็จะมีลกั ษณะ ของการเก็บข้อมูลที่มีลกั ษณะที่แตกต่างกัน ทําให้เกิดปั ญหาในการ
ส่ งผ่านข้อมูลระหว่างโปรแกรม ในทศวรรษที่ 80 นี้จึงเป็ นช่วงที่มีการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง โปรแกรม และการผลิตทางด้าน CAD/CAM ที่สนับสนุ นมาตรฐาน
ดังกล่าว โดยเริ่ มในปี ค.ศ. 1979 บริ ษทั Boeing General Electric และ NIST (The National Institute
of Standard and Technology) ได้กาํ หนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นผิว และ
ใช้เป็ นมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันมาถึงปัจจุบนั
ช่วงปี คริ ตศักราชที่ 1990 จนถึงปั จจุบนั จากที่อุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์ ได้มีการ
เติ บ โตและพัฒ นาไปอย่า งรวดเร็ ว ซึ่ ง ส่ ง ผลให้โ ปรแกรมด้า น CAD/CAE/CAM
ที่ อ าศัย
ความสามารถเชิงประสิ ทธิภาพของคอมพิวเตอร์เป็ นหลัก เติบโตไปอย่างรวดเร็ วด้วยเช่นกัน ทั้งด้าน
ความถูกต้องแม่นยํา และเวลาในการประมวลผล ความสะดวกในการปรับเปลี่ยนข้อมูลมิติหรื อ
รู ปร่ างต่างๆ นอกจากนั้นโปรแกรมเหล่านี้ ยังถูกปรับปรุ งให้สามารถทํางานบนคอมพิวเตอร์ ส่วน
บุ คคล รวมถึ ง การเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพการทํา งานให้มากขึ้ น เช่ น ระบบฐานข้อมูลที่ ทาํ งานแบบ
วิศวกรรมคู่ขนาน ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญ ระบบการออกแบบโดยใช้ฐานข้อมูล ความรู ้ หรื อแม้กระทัง่
ระบบการจัดการ ข้อมูลของผลิตภัณฑ์
จึงอาจกล่าวได้ว่าซอฟต์แวร์ CAD ได้ถูกพัฒนาให้มีความสามารถมากยิง่ ขึ้น ควบคู่ไป
กับระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็ วมากขึ้นเรื่ อย ๆ จึงทําให้ผใู ้ ช้ซอฟต์แวร์ CAD ในปั จจุบนั สามารถ
ทําการเขียนแบบและช่วยออกแบบได้ง่ายและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น เทคโนโลยีของซอฟต์แวร์ CAD ได้ถูก
พัฒนาโดยเริ่ มจากการเป็ นซอฟต์แวร์ ช่วยเขียนแบบสองมิติ (Drawing) เสมือนเป็ นกระดานเขียน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งจะมีคาํ สัง่ ในการใช้งานซึ่งผูใ้ ช้สามารถเรี ยกใช้คาํ สัง่ โดยการใช้เมาส์เลือกที่
เมนู บนจอภาพ หรื อการป้ อนคําสั่งจากแป้ นพิมพ์ จากความสามารถของคําสั่งต่างๆ เหล่านี้ ทาํ ให้
ผูใ้ ช้งานเกิ ดความสะดวกสบาย อีกทั้งยังเป็ นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
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เขียนแบบด้วยมือ แต่ดว้ ยการใช้ซอฟต์แวร์ CAD ที่เป็ น 2 มิติน้ ี ผูใ้ ช้ยงั คงต้องใช้จินตนาการและ
ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้แบบที่ถูกเขียนออกมามีความถูกต้องและแม่นยํา (CAD software history of CAD CAM, 2011: n. pag.)
2.2 ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการทําแบบก่อสร้ าง
จากการศึกษาถึงปั ญหาที่มกั จะเกิดขึ้นจากการทําแบบก่อสร้างในปั จจุบนั พบว่าเกิดจาก
ธรรมชาติของกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่แยกออกจากกันเป็ นส่ วนๆและ
การสื่ อ สารหลัก ยัง คงต้อ งพึ่ ง พาระบบเอกสาร (paper-based) ซึ่ ง อาจเกิ ด การละเลยหรื อ ความ
ผิดพลาดขึ้นได้ง่ายในเอกสารที่เป็ นกระดาษ ส่ งผลให้เกิดเป็ นค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด ความล่าช้า และ
คดีความระหว่างผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ (Eastman, 2008: 2) นอกจากนั้นยังพบปั ญหาอื่นๆที่
เกี่ยวข้องอีก เช่น
2.2.1 ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการอ่านแบบ การตีความและการถ่ายทอดข้อมูล ซึ่ ง
ในสถานที่ก่อสร้างจะมีคนที่สามารถอ่านและเข้าใจแบบจริ งๆ เพียงไม่กี่คน
2.2.2 ขาดการบริ หารจัดการเรื่ องการควบคุมคุณภาพและความคลาดเคลื่อนของงาน
ก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นกับชิ้นส่ วนสําเร็ จรู ปหรื อโครงสร้างของ
อาคาร
2.2.3 ปริ มาณ (quantities) รายการและจํานวนวัสดุ (Bill of Materials) การวางแผน
(Planning) และช่วงเวลาในการทํางาน (Scheduling) จะต้องอาศัยคนในการตีความจากแบบก่อสร้าง
2.2.4 เกิดค่าใช้จ่ายและการทํางานที่ซ้ าํ ซ้อน เนื่องจากก่อนดําเนิ นการก่อสร้างผูร้ ับเหมา
ส่ วนใหญ่จะต้องเขียนแบบที่ใช้ก่อสร้าง (Shop Drawing) ขึ้นมาใหม่ เช่น งานเหล็ก งานคอนกรี ต
ชิ้ น ส่ ว นสํ า เร็ จ รู ป (precast) หรื อ งานระบบประกอบอาคาร เพราะแบบก่ อ สร้ า งที่ ไ ด้รั บ จาก
ผูอ้ อกแบบยังไม่ถูกต้องตามหลักทางวิศวกรรม เป็ นต้น (Georgia Institute of Technology, 2009:
n. pag.)
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีของ Building Information Modeling (BIM)
2.3.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญ
Building Information Modeling เป็ นแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี คริ ตศักราชที่
1970 ซึ่ งเป็ นการเขียนแบบในลักษณะรู ปทรง 3 มิติ โดยองค์ประกอบทุกส่ วนของอาคารล้วนมี
ความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กบั ขั้นตอนด้านการวิเคราะห์และการสร้ างแบบจําลองอาคาร ในรู ปของ
ขบวนการกระจายและเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อช่วยในการลดข้อผิดพลาดของการทําแบบก่อสร้าง และ
เพื่อนําไปใช้ประกอบการบริ หารโครงการให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น แต่เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่าย
ในการเปลี่ยนแปลงสู งโดยเฉพาะการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของคอมพิวเตอร์ จึงทําให้ไม่ได้รับความ
นิ ยมในอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีเพียงอุตสาหกรรมการผลิตและอากาศยานทางอวกาศเท่านั้นที่ได้
เล็งเห็นถึงประโยชน์จากแนวความคิดดังกล่าว (Eastman, 2008: 26-27)
แนวคิดในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนทางด้านการออกแบบ ที่เรี ยกว่า Computer
aided Design (CAD) ได้มีการพัฒนาควบคู่ไปกับความพยายามในการนําข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบ
ออกมาใช้ร่วมกับข้อมูลเครื่ องจักรกลอาคาร (Mechanical) และระบบไฟฟ้ า อย่างไรก็ตามแนว
ทางการออกแบบสามมิติดงั กล่าวยังมีขอ้ จํากัดในการใช้งาน ซึ่งคอมพิวเตอร์ยงั ไม่สามารถพัฒนาได้
เทียบเท่าความต้องการของผูใ้ ช้งาน ดังนั้นผูอ้ อกแบบส่ วนมากจึงนิยมออกแบบเป็ นลักษณะ 2 มิติ
แต่ภายในระยะเวลาไม่นานจํานวนผูใ้ ช้ CAD ในการทําเอกสารก่อสร้างและแบบขยายเพื่องาน
ก่อสร้างจริ ง (Shop drawing) มากกว่าการเขียนแบบบนกระดาษ (Autodesk, 2002: 1)
ในช่วงปี ค.ศ. 1980 ระบบการทํางานในรู ปแบบ Object-based parametric modeling ถูก
พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุ นการออกแบบซึ่ งแนวทางการทํางานใช้ขอ้ มูลพารามิเตอร์ ของรู ปทรงสาม
มิ ติใ นการออกแบบโดยพารามิ เตอร์ ดัง กล่ า วมี ส่ว นที่ ผูอ้ อกแบบต้องกํา หนดขึ้ น เองและส่ ว นที่
กําหนดเป็ นค่าคงที่ ทําให้มีแนวทางการออกแบบอยู่ 2 แนวทางได้แก่ การออกแบบโดยกําหนดกลุ่ม
วัตถุที่มีขอ้ กําหนดและความสัมพันธ์ตามที่ผูอ้ อกแบบกําหนดโดยใช้ขอ้ มูลพารามิ เตอร์ เกี่ ยวกับ
ระยะ มุมและข้อกําหนดเกี่ยวกับ ชิ้นส่ วนที่ต่อเนื่ องหรื อซ้อนทับกัน ชิ้นส่ วนที่ขนานกัน และ
ชิ้นส่ วนที่มีระยะห่ างจากชิ้นส่ วนอื่น ในขณะที่แนวทางที่สองเป็ นการออกแบบด้วยการกําหนด
หลักการของการออกแบบและข้อกําหนดที่จาํ เป็ นของชิ้นส่ วนต่างๆ และให้ผอู ้ อกแบบเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลพารามิเตอร์ ได้ตามความต้องการ โดยระบบจะมีการตรวจสอบความถูกต้องด้วยหลักการ
ทางการออกแบบและข้อกําหนดที่กาํ หนดไว้ ซึ่ งระบบจะแจ้งเตือนเมื่อข้อมูลไม่ถูกต้องตาม
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หลักการและข้อกําหนดซึ่ งการออกแบบดังกล่าวแตกต่างจากการออกแบบด้วยระบบ 3D CAD
เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพารามิเตอร์ สาํ หรับการออกแบบ CAD ต้องทําการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลพารามิ เตอร์ ของชิ้ น ส่ วนเองในทุ กมุ มมองที่ เกี่ ยวข้องและสัมพันธ์กัน ในขณะที่ การ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลพารามิเตอร์ สาํ หรับการทํางานแบบ Object-based parametric modeling ข้อมูล
ของทุกๆองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องจะสามารถปรับเปลี่ยนได้เองโดยอัตโนมัติ (Eastman, 2008: 29 30)
ในปี ค.ศ. 1987 หลักการทํางานแบบ Building Product Model และ Object-based
parametric modeling ได้ถูกนํามาใช้ร่วมกันและเรี ยกรู ปแบบการทํางานแบบใหม่น้ ี ว่า Building
Information Modeling โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการบริ หารจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ทําให้การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างซอฟต์แวร์ มีความง่ายขึ้นและสนับสนุ นการทํางานร่ วมกันในรู ปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
การประยุกต์ใช้แบบจําลองข้อมูลอาคาร ครั้งแรกเป็ นการนําเสนอแบบจําลองอาคาร
เสมือนจริ งของซอฟต์แวร์ ArchiCAD นอกจากนี้เมื่อปี ค.ศ. 1990 การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อ
แบ่งปั นข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์มีมากขึ้น ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลการ
ออกแบบ CAD จากการใช้แผ่นดิสก์ เป็ นการใช้อินเทอร์เน็ตด้วย FTP เว็บเพ็จ และอีเมล์เพิ่มมากขึ้น
แนวความคิ ด เกี่ ย วกับ การแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ระหว่ า งผู ้อ อกแบบและผู ้ว่ า จ้า งด้ว ยข้อ มู ล ทาง
อิเล็กทรอนิ กส์จึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และนี่ จึงเป็ นจุดเริ่ มต้นของแนวคิดการบริ หารจัดการข้อมูล
ก่อสร้างในรู ปแบบของ web-based (Autodesk, 2002: 2)
2.3.2 ความหมายและแนวความคิด
จากการศึ กษาเกี่ ยวกับความหมายและแนวคิดของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.)
พบว่า ได้มีผูน้ ิ ยามความหมายเกี่ ยวกับแนวคิดดังกล่าวเอาไว้อย่างหลากหลาย ซึ่ งมี ท้ งั เนื้ อหาที่
สอดคล้องและแตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้
อีสท์แมน (Eastman, 2008: 13) และองค์กรวิจยั และวิเคราะห์ดา้ นการก่อสร้าง แมคกรอ
- ฮิลล์ (MCRA, 2008: 4) ได้นิยามความหมายของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ว่าหมายถึงกระบวนการ
สร้างข้อมูลชิ้นส่ วนสามมิติที่สามารถคํานวณขนาดและหาปริ มาณได้ โดยมีความละเอียดครบถ้วน
และครอบคลุมเกี่ยวกับการออกแบบ คุณภาพของงานก่ อสร้ าง ความสามารถสร้างได้ ลําดับการ
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ดํา เนิ นงาน และการคํา นวณต้นทุ น และผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องทุ กคนในโครงการสามารถนําข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้ได้ในทุกขั้นตอนของการดําเนินโครงการ
นอกจากนี้เมนดาติ (Mendati, 2008: 1-2) และนีเดอร์วีน (van Nederveen et al., 2009: 1)
ได้นิ ย ามเอาไว้อี ก ว่ า แบบจํา ลองข้อ มู ล อาคาร อาจหมายถึ ง ขั้น ตอนการเตรี ย มแบบจํา ลองที่
ประกอบไปด้วยส่ วนประกอบต่างๆของอาคารหรื อสิ่ งก่อสร้าง คุณสมบัติของการใช้งาน รู ปร่ าง
วัสดุ และกระบวนการของวงจรชีวิตของอาคาร ที่สามารถแสดงผลออกมาเป็ นชิ้นส่ วนในลักษณะ
สามมิ ติ ที่ เ หมื อ นจริ ง และสามารถนํา ไปใช้ไ ด้ใ นทุ ก ๆขั้น ตอนของการดํา เนิ น โครงการ โดย
แบบจําลองดังกล่าวสามารถเพิ่มเติม ปรับปรุ งและแก้ไขข้อมูลโดยผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้และ
ในทุกขั้นตอนของโครงการ นอกจากนี้หลักการทํางานดังกล่าวยังเป็ นการรวบรวมข้อมูลที่กระจาย
ตัวอย่างไม่เป็ นระบบ สามารถนําข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ตอ้ งสร้ างซํ้าให้เกิ ดการ
ทํางานที่ซ้ าํ ซ้อน และใช้รูปแบบชิ้ นส่ วนที่ออกแบบถูกต้องเป็ นหลักในการออกแบบแทนระบบ
CAD เพื่อลดความผิดพลาด
สมาคมสถาปนิ กของอเมริ กา (American Institute of Architect-AIA, 2012: 2) และ
สถาบันที่ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ทางด้านอาคารแห่ งชาติของอเมริ กา (National Institute of
Building Sciences [NIBS], 2007: 23) ได้กล่าวไว้ว่า แบบจําลองข้อมูลอาคาร คือ เทคโนโลยีการ
สร้างแบบจําลองของโครงการที่มาจากการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆภายในโครงการเข้าด้วยกัน เพื่อเป็ น
ฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้สาํ หรับประกอบการตัดสิ นใจในช่วงวงจรของโครงการ
จากนิ ยามทั้งหมดที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นสามารถนํามาสรุ ปใจความสําคัญเกี่ ยวกับ
ความหมายและแนวคิดของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ว่าหมายถึง เทคโนโลยีหรื อแนวคิดการจัดการ
ข้อมูลอาคารผ่านแบบจําลองอาคารสามมิติ โดยข้อมูลต่างๆที่เกี่ ยวข้องจะอยู่ในรู ปของฐานข้อมูล
ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆของอาคาร รวมถึงความสัมพันธ์ต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงและ
แบ่งปั นข้อมูลร่ วมกันได้ ทั้งลักษณะทางกายภาพ การวิเคราะห์พลังงานและสภาพแวดล้อมของ
อาคาร ขั้นตอนการก่อสร้างและการสื่ อสาร
2.3.3 หลักการทํางาน
กระบวนการทํางานของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ถือเป็ นแนวทางในการทํางานที่มา
พร้อมกับการเจริ ญเติบของระบบดิจิตอลผ่านการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเพื่อตอบสนอง
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ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านธุรกิจ ซึ่ งมีความต้องการข้อมูล (Information) ที่ถูกต้องผ่านการบริ หาร
จัดการมาเป็ นอย่างดี และมี การนําเสนอผลงานในลักษณะเสมือนจริ งที่ สามารถรั บรู ้ มิติผ่านสื่ อ
เชื่อมโยงทางอิเล็คทรอนิกส์ (ทรงพล ยมนาค, 2553: 25)
แบบจํา ลองข้อ มู ล อาคาร (BIM.) เป็ นหลัก การทํา งานที่ ร วมกัน ระหว่ า ง Building
Product Model และ Object-based parametric modeling ซึ่งมีวตั ุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างซอฟต์แวร์ แ ละสนับสนุ นการทํางานร่ วมกันบนฐานข้อมูลดิ จิตอล ซึ่ งสามารถทําการ
บริ ห ารจัด การ เปลี่ ย นแปลงหรื อ เพิ่ ม เติ ม ข้อ มู ลเหล่ านั้น ได้ต ลอดเวลา นอกจากนั้น ข้อมู ล ของ
องค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องในทุกมุมมองจะสามารถปรับเปลี่ยนได้เองโดยอัตโนมัติ
โดยหลักการทํางานดังกล่าวเริ่ มต้นด้วยแนวความคิดในการดึงข้อมูล (Capturing) และ
การบริ หารจัดการข้อมูลอาคาร และแสดงข้อมูลเหล่านั้นในแบบอย่างหรื อวิธีการที่ใช้กนั หรื อ
วิธีการที่ มีความเหมาะสมต่อการสื่ อสาร โดยแบบจําลองข้อมูลอาคารจะเริ่ มเก็บรวบรวมข้อมูล
ตั้งแต่เริ่ มสร้างตัวแบบจําลองรวมถึงขั้นตอนการจัดเก็บและบริ หารจัดการไว้ในฐานข้อมูลโครงการ
และอนุ ญาตให้ทุกคนในโครงการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ แบบจึ งกลายเป็ นการมองเห็นข้อมูลที่
อธิบายถึงตัวโครงการเอง
ข้อมูลของแบบจําลองข้อมูลอาคาร จะถูกจัดเก็บเป็ นฐานข้อมูล (data base) แทนที่จะอยู่
ในรู ปแบบที่จะต้องใช้เพื่อการนําเสนอเท่านั้น ตัวสร้างแบบจําลองจะแสดงข้อมูลที่มีอยูเ่ พื่อให้ผใู ้ ช้
สามารถเข้าไปหรื อดูและจัดการข้อมูลเพื่อที่จะนําข้อมูลออกมานําเสนอเพื่อให้ผดู ้ ูเข้าใจแบบได้มาก
ที่สุด (Autodesk, 2002: 2-3)
2.4 การประยุกต์ ใช้ Building Information Modeling (BIM) ในอุตสาหกรรมออกแบบ รับเหมา
ก่อสร้ างในปัจจุบัน
ปั จจุบนั มีการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ในหลายประเทศและในอนาคตยังมี
แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว จากการสํารวจและเปรี ยบเทียบระดับการประยุกต์ใช้แบบจําลอง
ข้อมูลอาคารในสหรัฐอเมริ กา ระหว่างปี คศ. 2007 และ 2009 พบว่ามีการประยุกต์ใช้งานเพิ่มขึ้น
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จาก 28 เปอร์เซ็นต์ เป็ น 48 เปอร์เซ็นต์ หรื อเพิ่มขึ้นถึง 75 เปอร์เซ็นต์ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี ดังที่
แสดงในรู ปที่ 1 (MCRA, 2009: 36) จากการสํารวจองค์กรสถาปนิ ก 100 อันดับแรกของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา พบว่า 45 จาก 48 องค์กรที่ดาํ เนิ นการสํารวจหรื อประมาณ 94 เปอร์ เซ็นต์ มีการใช้
งานและเห็ นตรงกันว่า BIM. มีประโยชน์กบั งานทางด้านสถาปั ตยกรรม (National Institute of
Building Sciences (NIBS), 2010: 23)
แนวโน้ มการเติบโตในการประยุกต์ ใช้ BIM. ในปี 2007 และ 2009

48%
28%

ปี 2007

ปี 2009

แผนภูมิที่ 1 แสดงแนวโน้มการเติบโตในการประยุกต์ใช้ BIM. ในช่วงปี 2007 และ 2009
(MRCA, 2009: 5)
2.5 ปัจจัยทีส่ ่ งผลให้ เกิดการใช้ Building Information Modeling (BIM.)
ปั จจัยที่จะส่ งผลต่อการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคารนั้นล้วนเกิ ดขึ้นจากความ
ต้องการที่จะปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพด้านการขจัดข้อผิดพลาด การลดค่าใช้จ่าย และความถูกต้อง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปรับปรุ งเอกสารงานก่อสร้างให้มีความถูกต้องมากขึ้นซึ่งถือเป็ นศักยภาพที่มี
ความสําคัญสู งสุ ดสําหรับ BIM. และทําให้ทุกๆฝ่ ายที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนั้น
ยังส่ งผลให้ปัญหาซึ่งเกิดจากการประสานงานภาคสนามมีจาํ นวนลดลงด้วย
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นอกจากปั จจัยด้านการใช้งานและประโยชน์ที่ได้รับจาก BIM. แล้ว ปั จจัยด้านการผลิต
ก็มีส่วนสําคัญที่ทาํ ให้เกิดการเลือกใช้ เช่น การสื่ อสารระหว่างผูท้ ี่เกี่ยวข้องในขั้นตอนออกแบบและ
ก่อสร้าง การเขียนแบบก่อสร้างใช้เวลาน้อยลงซึ่งทําให้มีเวลาในการออกแบบเพิ่มมากขึ้น และความ
ต้องการในการร้องข้อมูล (information requests) มีจาํ นวนลดลง เป็ นต้น
ด้านเวลาและงบประมาณ การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายถือเป็ นเป้ าหมายหลักของผู ้
ดําเนิ นโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของโครงการและผูร้ ับเหมาก่อสร้างซึ่ งมีความต้องการที่จะ
ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง เพราะฉะนั้นทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายจึงถือเป็ นประโยชน์ที่มีอิทธิพลสําคัญ
ต่อการตัดสิ นใจประยุกต์ใช้ BIM.
นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆ ซึ่ งผูใ้ ช้จาํ นวนน้อยกว่าครึ่ งหนึ่ งได้กล่าวถึงประโยชน์ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจประยุกต์ใช้ BIM.
- ตารางเวลาการก่อสร้างที่ลดลง เพิ่มความสามารถในการใช้ Lean Construction
- การตรวจสอบรหัสการตรวจสอบ (code checking) และการปฎิบตั ิตาม (compliance)
- ลดการดําเนินคดี (litigation) และการเรี ยนร้องเอาประกัน (insurance claims)
- ความสามารถในการปรับปรุ งการดําเนินการออกแบบที่ยงั่ ยืนและการก่อสร้าง
- การปรับเปลี่ยนตัวแปรของการออกแบบ
- ปรับปรุ งด้านการดําเนินงาน การบํารุ งรักษา และการจัดการสิ่ งอํานวยความสะดวก
- ความสามารถในการปรับปรุ งการผลิตชิ้นส่ วนระบบดิจิตอล (MCRA, 2009: 42)
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ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจประยุกต์ ใช้ BIM ในอนาคต
เอกสารงานก่อสร้ างมีความถูกต้ อง แม่นยํามากขึ ้น

71%

ทําให้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ทเี่ กี่ยวข้องในขั ้นตอนการ
ออกแบบและก่อสร้ างมีดขี ึ ้น

70%

ลดจํานวนของปั ญหาทีเ่ กิดขึ ้นจากการประสานงานในโครงการ

68%

ความต้ องการใช้ งานในโครงการของผู้ว่าจ้ าง

66%

ความสามารถด้ านการประมาณราคาและงบประมาณ

61%

ลดต้ นทุนงานก่อสร้ าง

59%

ลดเวลาในการเขียนแบบ ทําให้มีเวลาในการออกแบบเพิ่มมากขึ ้น

55%

ประหยัดแรงงาน

55%

ลดจํานวนข้ อร้ องเรี ยนของข้ อมูล

53%

ความสามารถด้ านการวางแผนงานทีด่ ีขึ ้น

50%
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40%

60%

80%

แผนภูมิที่ 2 แสดงปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจประยุกต์ใช้ BIM. ในอนาคต
(MRCA, 2009: 42)
2.6 โครงการตัวอย่ างทีม่ ีการประยุกต์ ใช้ แบบจําลองข้ อมูลอาคาร
การประยุกต์ใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร มักจะมี ความแตกต่ างกันซึ่ งขึ้นอยู่กับ
ลัก ษณะของโครงการ และการบริ ห ารงานขององค์ก ร โดยสมาคมสถาปนิ ก ของอเมริ ก า The
American Institute of Architects (AIA) ได้มีการนําเสนอตัวอย่างโครงการที่ได้รับรางวัลจากการ
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แข่งขันของโครงการที่มีการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ในระหว่างปี 2005 ถึงปี 2006
และมี โครงการที่ ได้รับเลื อกให้มีแนวทางในการประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมและสามารถนําไปเป็ น
ตัวอย่างได้ ซึ่งมีท้ งั หมด 6 โครงการ ดังนี้ (AIA, 2006: n. pag.)
1. โครงการ Flint Global V6 Engine Plant Expansion
ลักษณะของโครงการคือ เป็ นอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็ก ขนาด 455,000 ตารางฟุต
ซึ่งมีรูปแบบการประยุกต์ใช้งาน BIM. ดังต่อไปนี้
- ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างโดยการสร้างแบบจําลอง 3 มิติและ
ตรวจสอบความสามารถสร้างได้ของแบบก่อนดําเนินขั้นตอนการก่อสร้าง
- ตรวจสอบความขัดแย้งของโครงสร้างด้วยแบบจําลอง 3 มิติ
- ส่ งแบบจําลองข้อมูลอาคารให้ผผู ้ ลิตชิ้นส่ วนใช้ผลิตตามรายละเอียด
- ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนสามารถทําแบบขยายเพื่องานก่อสร้างจริ ง (Shop drawing)
ให้วิศวกรยืนยันและนําไปก่อสร้างได้จริ ง
2. โครงการ Fredric C. Hamilton Building
ลักษณะของโครงการ เป็ นพิพิธภัณฑ์โครงสร้างผสมระหว่างเหล็กและคอนกรี ต ขยาย
พื้นที่เพิ่ม 146,000 ตารางฟุต ซึ่งมีรูปแบบการประยุกต์ใช้งาน BIM. ดังต่อไปนี้
- ใช้ในการออกแบบด้วยแบบจําลอง 3 มิติและนําแบบดังกล่าวไปใช้ใน
ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง
- ใช้วิเคราะห์โครงสร้างเหล็ก ทําแบบขยายเพื่องานก่อสร้างจริ ง (Shop
drawing) สําหรับขั้นตอนการก่อสร้าง ตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้างสําหรับการผลิต
ชิ้นส่ วน สํารวจและวางผังพื้นที่ก่อสร้าง
- ใช้คาํ นวณปริ มาณโครงสร้างคอนกรี ต ทําแบบขยายเพื่องานก่อสร้าง
จริ ง (Shop drawing) และตรวจสอบแบบโครงสร้างและงานระบบประกอบอาคาร
- ใช้วิเคราะห์พ้ืนที่ในการติดตั้ง และสนับสนุ นด้านการติดตั้งของงาน
ระบบประกอบอาคาร
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3. โครงการ Georgia State University Library Transformation and Georgia State
University Library North Plaza Modifications Feasibility Study
ลักษณะของโครงการ เป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กใช้เพื่อห้องสมุดและอาคารเรี ยน
ซึ่งมีรูปแบบการประยุกต์ใช้งาน BIM. ดังต่อไปนี้
- สนับสนุ นการออกแบบร่ วมกันระหว่างผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องในโครงการ
จากองค์กรที่ต่างกัน
- จําลองลักษณะอาคารเพื่อการสื่ อสารระหว่างเจ้าของงาน ผูร้ ับเหมาและ
บริ ษทั ที่ปรึ กษา
- วิเคราะห์โครงสร้างและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง
- สนับสนุนขั้นตอนการวางแผนโครงการ
4. โครงการ Herbert C. Hoover Building
ลักษณะโครงการ เป็ นการบูรณะซ่ อมแซมอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กขนาด 180,000
ตารางฟุต ซึ่งมีรูปแบบการประยุกต์ใช้งาน BIM. ดังต่อไปนี้
- จําลองอาคารหลังเดิมและลักษณะอาคารหลังใหม่ที่จะปรับปรุ งเพิ่ม
- สนับสนุนการทําแบบขยายเพื่องานก่อสร้างจริ ง (Shop drawing) แบบ
ก่อสร้างและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของโครงการ
- ใช้ในการสื่ อสารระหว่างผูอ้ อกแบบ เจ้าของงาน และตัวแทนที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนมุมมองการเปลี่ยนแปลงประตูหน้าต่างที่มีจาํ นวนมาก
- คํานวณปริ มาณงาน ประมาณราคาและพื้นที่ของแต่ละห้อง
5. โครงการ Merck Research Laboratories
ลักษณะโครงการ เป็ นอาคารโครงสร้างเหล็กเพื่อการวิจยั และการประชุม ซึ่ งมีรูปแบบ
การประยุกต์ใช้งาน BIM. ดังต่อไปนี้
- สามารถใช้ขอ้ มูลการออกแบบในการสื่ อสารระหว่างสถาปนิกและวิศวกร
โดยสามารถปรับปรุ งแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา
- สร้างมุมมองและรู ปภาพตามความต้องการของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
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-

สนับสนุ นแบบก่อสร้างในทุกมุมมองตามความต้องการของผูท้ ี่มีส่วน

เกี่ยวข้องในโครงการ
- จําลองการติดตั้งเก้าอี้และอุปกรณ์ที่จาํ เป็ นสําหรับห้องประชุมขนาดใหญ่
ก่อนการก่อสร้าง เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะพื้นที่ใช้สอยและความสามารถในการก่อสร้าง
- ตรวจสอบความขัดแย้งระหว่างแบบก่อสร้าง
6. โครงการ Satterfield & Pontikes Corporate Headquarters
ลักษณะของโครงการ เป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กขนาด 65,000 ตารางฟุต ซึ่ งมี
รู ปแบบการประยุกต์ใช้งาน BIM. ดังต่อไปนี้
- สนับสนุนขั้นตอนการออกแบบ เช่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ของอาคาร รวมทั้งสนับสนุนการวิเคราะห์การใช้พลังงาน
- สนับสนุนการจัดทําเอกสารและรายละเอียดของแบบก่อสร้าง
- ช่วยในด้านการสื่ อสารระหว่างผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในแบบสถาปั ตยกรรม
แบบโครงสร้าง และแบบงานระบบประกอบคาร
- ผูร้ ั บเหมาหลักใช้ประมาณราคาค่ าก่ อสร้ างและการวางแผนโครงการ
รวมทั้งส่ งรายละเอียดชิ้นส่ วนให้ผผู ้ ลิตสามารถนําไปดําเนินงานได้
จากการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ในโครงการตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็น
ว่า เทคโนโลยีดงั กล่าวสามารถนํามาช่วยสนับสนุ นทางด้านการออกแบบและการวิเคราะห์อาคาร
เช่น โครงสร้าง พลังงาน การตรวจสอบความขัดแย้งของแบบก่อสร้าง การทําแบบขยายเพื่องาน
ก่อสร้างจริ ง (Shop drawing) การคํานวณพื้นที่ ปริ มาณ การทํางานร่ วมกัน การวางแผนโครงการ
การเปลี่ยนแปลงแบบก่ อสร้าง การจําลองรู ปแบบการติดตั้งอุปกรณ์ การจัดทําเอกสารและ
รายละเอียดแบบก่อสร้าง การสื่ อสารระหว่างผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง และการสร้างรายละเอียดชิ้นส่ วน
สําหรับผูผ้ ลิตโดยโครงการตัวอย่างมีรูปแบบการใช้งานหลากหลาย และซอฟต์แวร์ ที่แตกต่างกัน
ตามความเหมาะสม และลักษณะการดําเนินงาน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การเลื อ กใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร (Building Information
Modeling – BIM.) สําหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย ในครั้งนี้ จะแยกออกเป็ น 2
ขั้นตอนหลัก ๆ ได้แก่ 1) การสํารวจการใช้งานของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง และ 2) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.)
จากกรณี ศึกษา
โดยมีรายละเอี ยดและระเบี ยบวิธีการดําเนิ นการวิจยั เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ท้ งั 2
ประการโดยแบ่งเป็ นขั้นตอน ดังนี้
3.1 การสํ ารวจการใช้ งาน แบบจําลองข้ อมูลอาคาร ในอุตสาหกรรมก่อสร้ าง
การสํารวจข้อมูลการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการวัดปริ มาณการใช้งานในแต่ละองค์กรที่เกี่ ยวข้องกับอุตสาหกรรมออกแบบและ
รั บเหมาก่ อสร้ าง โดยผลจากแบบสํารวจดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็ นถึ งปริ มาณและความเข้า ใจ
เทคโนโลยีรวมถึงสถานะการประยุกต์ใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร ซึ่งวิธีการในงานวิจยั ขั้นตอน
นี้ จะเป็ นเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยการนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ทางสถิติศาสตร์ ซึ่ง
มีรายละเอียดการดําเนินงานดังต่อไปนี้
กําหนดกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา

ออกแบบและวิเคราะห์
แบบสอบถาม

สํารวจและเก็บ
รวบรวมข้อมูล

วิเคราะห์และ
สรุ ปผลการสํารวจ

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการสํารวจการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร
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สถานะการ
ใช้งาน
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1.1 กําหนดกลุ่มตัวอย่างที่จะดําเนินการศึกษา
โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกบริ ษทั ที่จะนํามาใช้เก็บข้อมูล ซึ่งจะต้องเป็ นบริ ษทั ออกแบบ/
รับเหมาก่อสร้าง ที่ต้ งั อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้น (ไม่รวมปริ มณฑล)
การค้นหารายชื่ อบริ ษทั ออกแบบ/รับเหมาก่อสร้าง จะใช้วิธีการสื บค้นจากเว็ปไซต์ที่
เกี่ยวข้อง เช่น เว็ปไซต์ที่ใช้สาํ หรับการสื บค้นข้อมูลต่าง ๆ (www.google.co.th), เว็ปไซต์ของสภา
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) และอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งเช่ น http://directory.thaicontractors.com
และ
http://www.buildingmart.org/listbuilder.php ซึ่ งนอกจากการสื บค้นจากเว็ปไซต์ต่างๆ แล้วยังใช้
วิธีการสอบถามจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการออกแบบ/รับเหมาก่อสร้าง เช่น สถาปนิก วิศวกร
พนักงานเขียนแบบ
เมื่อได้รายชื่ อของบริ ษทั ออกแบบ/รั บเหมาก่อสร้างที่ตอ้ งแล้ว ได้ดาํ เนิ นการคัดกรอง
ข้อมูลของบริ ษทั ต่างๆอีกครั้งเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ดังกล่าวมีตวั ตนจริ งๆ หรื อข้อมูลที่ต้ งั ของบริ ษทั
เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในเว็ปไซต์ โดยวิธีการเข้าไปตรวจสอบในเว็ปไซต์ของบริ ษทั ว่ายังมีการเปิ ดใช้
งานอยู่หรื อไม่ และจากการโทรศัพท์เข้าไปสอบถามโดยใช้วิธีการสุ่ มจากบริ ษทั ที่ได้คดั เลือกไว้
แล้ว โดย ณ ขณะที่ ทาํ การศึ ก ษามี บริ ษ ัทที่ ไ ด้ท าํ การคัด เลื อ กไว้แ ล้ว ทั้ง สิ้ น จํา นวน 160 บริ ษ ัท
แบ่งเป็ นบริ ษทั ออกแบบจํานวน 80 บริ ษทั และบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างจํานวน 80 บริ ษทั
1.2 ทําการออกแบบและวิเคราะห์แบบสอบถาม
การสํารวจการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) ในประเทศไทย จะอยูใ่ นรู ปแบบ
ของแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยจะใช้ชุดคําถามที่เป็ นข้อความสําหรับให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
โดยการเขียนเป็ นข้อความและเขียนเครื่ องหมายตามเงื่ อนไขที่ได้กาํ หนดไว้ ส่ วนลักษณะของ
คํา ถามจะเน้น ให้ ผู ต้ อบได้แ สดงความคิ ด เห็ น ทัศ นคติ และวิ สั ย ทัศ น์ อ ย่ า งอิ ส ระที่ มี ต่ อ การ
ประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ซึ่งแบบสอบถามจะแบ่งเป็ น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1
เป็ นข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบไปเนื้ อหาที่เกี่ ยวข้องกับ เพศ อายุ
การศึกษา ตําแหน่งงาน ประสบการณ์ในการทํางาน และประเภทธุรกิจขององค์กร ซึ่งจากการศึกษา
วิเคราะห์ พบว่า คําถามเหล่านี้ มีความสําคัญและเกี่ ยวข้องกับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องในกระบวนการ
ทํางาน หรื อการใช้เทคโนโลยีด้านการออกแบบ เขี ยนแบบก่ อสร้ าง โดยคําถามจะมี ท้ งั หมด 6
คําถาม ประเด็นที่ใช้ในการสอบถามมีรายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การออกแบบ/วิเคราะห์คาํ ถาม สําหรับตอนที่ 1
ลําดับ

คําถาม

เหตุผลในการตั้งคําถาม

1

เพศ

เพื่อสํารวจเพศของผูต้ อบแบบสอบถาม

2

อายุ

เพื่อศึกษาช่วงอายุของผูต้ อบแบบสอบถามหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
การประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) ซึ่ งอาจจะมี
ส่ วนในการ เลือกใช้/ไม่ใช้ BIM.

3

การศึกษาสู งสุ ด

เพื่อเก็บข้อมูลระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถาม

4

ตําแหน่งงาน

เพื่อสํารวจข้อมูลของตําแหน่งงาน หรื อหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผูต้ อบแบบสอบถาม

5

ประสบการณ์ในการทํางาน
ในองค์กร

เพื่อสํารวจอายุการทํางานของผูต้ อบแบบสอบถาม

6

ประเภทธุรกิจขององค์กร

เพื่อสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะหรื อประเภทของธุรกิจ
เพื่อให้ทราบว่าองค์กรที่ เลือก/ไม่เลือกใช้ BIM. เป็ นองค์กร
ประเภทใด

ตอนที่ 2
เป็ นคําถามที่ มีวตั ถุ ประสงค์หลักในการสํารวจการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร
(BIM) ของแต่ละองค์กร เพื่อให้ทราบถึ งมุมมองของแต่ละองค์กรที่ มีต่อแนวคิ ดดังกล่ าว โดย
ลักษณะของคําถามจะเป็ นแบบผสม คือมีท้ งั คําถามแบบปิ ด (Closed End) โดยให้ผูต้ อบเลือก
คําตอบที่กาํ หนดให้ และคําถามแบบเปิ ด (Opened End) ในหัวข้อที่ตอ้ งการให้ผตู ้ อบแบบสอบถาม
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยประเด็นที่ใช้ในการสอบถามมีรายละเอียดและมีแนวทางใน
การตั้งคําถามตามที่ได้วิเคราะห์ในตารางที่ 2

24
ตารางที่ 2 การออกแบบและวิเคราะห์คาํ ถาม สําหรับตอนที่ 2
ลําดับ

คําถาม

เหตุผลในการตั้งคําถาม

1

ท่ า นรู้ จั ก “แบบจํ า ลองข้ อ มู ล อาคาร” เพื่อสํารวจว่าผูต้ อบแบบสอบถามรู้ จัก แบบจําลอง
(Building Information Modeling ) หรื อไม่ ข้อมูลอาคาร หรื อไม่ อย่างไร

2

ห า ก รู้ จั ก ท่ า น ไ ด้ รั บ ท ร า บ ข้ อ มู ล เ พื่ อ สํ า ร ว จ แ ห ล่ ง ข อ ง ก า ร รั บ ท ร า บ ข่ า ว ส า ร
“แบบจํ า ลองข้ อ มู ล อาคาร” (Building “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” ขององค์กร เพื่อที่จะได้รู้
ว่าผูต้ อบแบบสอบถามเรี ยนรู้เกี่ยวกับเรื่ องของ BIM.
Information Modeling ) จากแหล่งใด
ผ่านสื่ อประเภทใด

3

ท่านคิ ดว่า “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” เพื่อสํารวจความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถามว่ามี
(Building Information Modeling ) คืออะไร ความรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ยวกั บ ความหมายของ
“แบบจําลองข้อมูลอาคาร” อย่างไร มี ความเหมื อน
หรื อแตกต่างจากที่ได้ทาํ การศึกษาหรื อไม่

4

ท่านได้มีการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร เพื่อสํารวจการใช้งาน “แบบจําลองข้อมูลอาคาร” ใน
(Building Information Modeling) เข้ามาใช้ องค์กรออกแบบ และรั บ เหมาก่ อ สร้ า งในประเทศ
ไทย
ในองค์กร หรื อไม่

5

ระยะเวลาที่ ได้มีการนํา แบบจําลองข้อมูล เพื่อสํารวจระยะเวลาที่มีการประยุกต์ใช้ “แบบจําลอง
อาคาร ( Building Information Modeling ) ข้อมูลอาคาร” ของแต่ละองค์กร
มาใช้งานในองค์กร

6

หากมี ก ารนํา มาใช้ ท่ า นใช้ แบบจํา ลอง
ข้อมูลอาคาร (Building
Information
Modeling ) เพื่อทําอะไรบ้าง (สามารถตอบ
ได้ มากกว่า 1 ข้อ)

7

ท่ า นคิ ด ว่ า แบบจํ า ลองข้ อ มู ล อาคาร เพื่ อ สํา รวจความคิ ด เห็ น ของผูต้ อบแบบสอบถาม
(Building Information Modeling)มี เ กี่ ย ว กั บ “แ บ บ จํ า ล อ ง ข้ อ มู ล อ า ค า ร ” ที่ มี ต่ อ
ความสํ า คัญ กับ อุ ต สาหกรรมออกแบบ อุตสาหกรรมออกแบบ และรับเหมาก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้างหรื อไม่ อย่างไร

เพื่อ สํา รวจการใช้ง าน “แบบจําลองข้อ มูล อาคาร”
ของแต่ละองค์กร ว่ามีการนํามาใช้งานในด้านใดบ้าง
มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ แ น ว คิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ข อ ง
“แบบจําลองข้อมูลอาคาร” หรื อไม่ อย่างไร
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1.3 การทดสอบแบบสอบถาม (Pilot Study)
เนื่ องจากการศึ กษานี้ เป็ นการศึกษาโดยใช้วิธีการส่ งแบบสอบถาม ซึ่ งจะดําเนิ นการ
ภายหลังจากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเรี ยบร้อยแล้ว โดยก่อนที่จะทําการส่ งแบบสอบถามจริ ง ได้ให้
กลุ่มตัวอย่างซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้างทดลองกรอกแบบสอบถาม เพื่อทดสอบว่า
มีความเข้าใจในเนื้อหา และวัตถุประสงค์ของคําถามหรื อไม่ ได้ผลออกมาดังนี้
ในครั้งแรกของการทดลอง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ยงั ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของ
คําถามในบางคําถาม เนื่ องจากเนื้ อหาของคําถามยังไม่สอดคล้องกับคําตอบที่กาํ หนดเอาไว้ และ
คําถามไม่ครอบคลุมกับเนื้อหาที่ตอ้ งการ
เมื่อทราบถึงจุดบกพร่ องที่เกิดขึ้น ได้ทาํ การปรับแก้ไขเนื้ อหาของคําถามเพื่อให้มีความ
ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย และมีเนื้ อหาครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ จากนั้นจึงดําเนิ นการ
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างอีกครั้ง ผลที่ได้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจเนื้ อหาและสามารถตอบ
คําถามได้ตรงประเด็นมากขึ้น และคําตอบก็ไม่เบี่ยงเบนไปในทิศทางอื่นมากนัก
เมื่อวิเคราะห์แล้วว่าแบบสอบถามที่ได้มีความสมบูรณ์ท้ งั ด้านเนื้ อหาและความเข้าใจ
แล้ว จึงได้มีการนําแบบสอบถามดังกล่าวส่ งไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทาํ การคัดเลือกเอาไว้
1.4 ดําเนินการสํารวจและทําการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดําเนิ นการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทาํ การคัดเลือกในเรื่ อง
การสํารวจการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) ซึ่งการจัดส่ งแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็ น 3
ช่องทางคือ ทางจดหมายอิเลคทรอนิ กส์ ทางไปรษณี ย ์ และการส่ งแบบสอบถามให้กบั กลุ่มข้อมูล
โดยที่ผวู ้ ิจยั ดําเนิ นการจัดส่ งด้วยตัวเอง ตามอัตราส่ วน 40 , 40 และ 20 เปอร์ เซ็น ของกลุ่มข้อมูล
ทั้งหมดตามลําดับ ดังนี้
ช่องทางที่ 1 ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ จํานวน 40 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็ น 64 บริ ษทั
ช่องทางที่ 2 ทางไปรษณี ย ์ จํานวน 40 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็ น 64 บริ ษทั
ช่องทางที่ 3 จากการจัดส่ งด้วยตัวเอง จํานวน 20 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็ น 32 บริ ษทั
1.5 ประมวลผลการวิเคราะห์และสรุ ปผลการวิจยั
โดยนําข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากศึกษาและสํารวจกลุ่มตัวอย่าง มาวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ของการใช้งาน BIM. ในประเทศไทยในปั จจุบนั และแนวโน้มของการใช้งาน BIM. ใน
อนาคตของอุตสาหกรรมออกแบบ/รับเหมาก่อสร้าง โดยใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน
1.6 นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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3.2 การศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเลือกใช้ แบบจําลองข้ อมูลอาคาร จากกรณีศึกษา
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) โดยใช้การ
สัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาจากกรณี ศึกษาที่ได้ทาํ การคัดเลือก ซึ่งวิธีการวิจยั ในขั้นตอนนี้
จะเป็ นวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาจากการทํางานในรู ปแบบ 2 มิติ
กําหนดกลุ่มตัวอย่างที่จะดําเนินการศึกษา
ดําเนินการออกแบบและวิเคราะห์คาํ ถาม
ทดสอบแบบสอบถาม
สํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
ตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ในประเทศไทย

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร
2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานในรู ปแบบเดิมที่เป็ น 2 มิติ จาก
การอ่านวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และจากการสอบถาม สัมภาษณ์จากสถาปนิก วิศวกร พนักงานเขียน
แบบ หรื อจากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการออกแบบ และรับเหมาก่อสร้าง
2.2 กํา หนดกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ จ ะดํา เนิ น การศึ ก ษา ซึ่ ง จะต้อ งเป็ นบริ ษ ทั ที่ อยู่ภ ายใต้ใ น
เงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้
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(1) เป็ นบริ ษ ัท ออกแบบ/รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง/บริ ษ ัท ที่ ใ ห้บ ริ ก ารด้า นการ
ฝึ กอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมออกแบบ เขียนแบบ ขนาดกลางขึ้นไป ที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
(2) เป็ นบริ ษั ท ออกแบบ/รั บ เหมาก่ อ สร้ า งที่ มี ก ารใช้ ง านหรื อเคยมี
ประสบการณ์การใช้ BIM มาก่อน ตัวอย่างเช่น บริ ษทั ที่มีการใช้งาน AllPlan , ArchiCAD ,
Autodesk Revit , Bentley Building , DigitalProject or VectorWorks เป็ นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
(3) เป็ นบริ ษทั ออกแบบ/รับเหมาก่อสร้างที่มีการเตรี ยมการในการใช้ BIM
โดยตรวจสอบจากการส่ งพนักงานไปอบรมในการใช้โปรแกรมออกแบบ เขียนแบบที่เกี่ ยวข้อง
หรื อมีการสัง่ ซื้อ Software ที่เกี่ยวข้องกับ BIM ตัวอย่างเช่น AllPlan , ArchiCAD , Autodesk Revit ,
Bentley Building , DigitalProject or VectorWorks เป็ นต้น
โดยในการศึกษาครั้งนี้ จะได้ทาํ การสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ กี่ยวข้องกับการใช้งาน
BIM. ในองค์กรนั้นๆ ซึ่ งประกอบไปด้วย ผูอ้ อกแบบโครงสร้าง/สถาปั ตยกรรม ผูร้ ับเหมางาน
ก่อสร้าง วิศวกร/สถาปนิกที่ปรึ กษา พนักงานเขียนแบบ กลุ่มผูข้ าย/ผูใ้ ห้การฝึ กอบรมเกี่ยวกับการใช้
งานโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบ/เขียนแบบก่อสร้าง และผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ
โดยกลุ่ มตัวอย่างที่ จะทําการศึ กษานั้น ผูว้ ิจ ัยได้คดั เลื อกจากกลุ่มบริ ษทั /
หน่ วยงาน/องค์กร ที่ มีความเกี่ ยวข้องกับการใช้งาน BIM. โดยคัดเลือกแบบเจาะจงเนื่ องจาก
เทคโนโลยีประเภทนี้ยงั ไม่แพร่ หลายนัก ซึ่งแยกการศึกษาตามเกณฑ์ของการคัดเลือกบริ ษทั ดังนี้
1. บริ ษทั ออกแบบที่มีการใช้งาน/เคยมีประสบการณ์ในการใช้งาน BIM. อย่างน้อย
6 เดือนที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร โดยได้คดั เลือกมา 3 บริ ษทั ซึ่งประกอบไปด้วย
1.1 บริ ษทั ออกแบบสถาปัตยกรรม ขนาดใหญ่
1.2 บริ ษทั ออกแบบสถาปัตยกรรม ขนาดกลาง
1.3 บริ ษทั ออกแบบสถาปัตยกรรม ขนาดกลาง
2. บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างที่มีการใช้งาน/เคยมีประสบการณ์ในการใช้งาน BIM.
อย่างน้อย 6 เดือน ที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร โดยได้คดั เลือกมา 2 บริ ษทั ซึ่งประกอบไปด้วย
2.1 บริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง ขนาดใหญ่
2.2 บริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง ขนาดใหญ่
3. บริ ษทั ออกแบบ/รับเหมาก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ที่มีการเตรี ยมการใน
การใช้งาน BIM ที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร โดยได้คดั เลือกมา 3 บริ ษทั ซึ่งประกอบไปด้วย
3.1 บริ ษทั ออกแบบสถาปั ตยกรรม ขนาดใหญ่
3.2 บริ ษทั ผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ ขนาดใหญ่
3.3 บริ ษทั ออกแบบสถาปัตยกรรม ขนาดกลาง
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4. บริ ษทั ที่ให้บริ การด้านการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมที่ช่วยในการ
ออกแบบ/เขียนแบบก่อสร้าง ที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร โดยได้คดั เลือกมา 1 บริ ษทั
ตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างงานวิจยั
กรณีศึกษาที่
1-5
6-7
8
9

หน้ าทีร่ ับผิดชอบ
ผูอ้ อกแบบ
ผูร้ ับเหมาหลัก
ผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์
ผูใ้ ห้บริ การด้านการฝึ กอบรม และตัวแทนจําหน่าย Software คอมพิวเตอร์

2.3 ทําการออกแบบและวิเคราะห์คาํ ถาม ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้
การศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้ง าน แบบจํา ลองข้อ มู ล อาคาร (BIM.) เป็ น
การศึ กษา ซึ่ งใช้การสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อผูท้ ี่ ทาํ หน้าที่ เกี่ ยวข้องกับการประยุกต์ใช้แนวคิด
ดังกล่าว โดยลักษณะของการสัมภาษณ์จะเป็ นการสัมภาษณ์ แบบมีคําถามที่แน่ นอน (Structured
Interview) โดยจะมีการกําหนดข้อคําถามไว้ก่อนแล้ว และให้ผูต้ อบสามารถตอบคําถามได้อย่าง
อิสระ ซึ่ งเนื้ อหาของคําถามจะเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทัว่ ไปขององค์กร ลักษณะ
หรื อ รู ป แบบการดํา เนิ น งาน เทคโนโลยีด้า นการออกแบบ เขี ย นแบบก่ อ สร้ า งที่ ใ ช้ใ นองค์ก ร
นโยบายหรื อแนวความคิดในการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
แนวคิ ด ดัง กล่ า ว ประโยชน์ ที่ ไ ด้รั บ ปั ญ หา-อุ ป สรรค และปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลให้ ก ารประยุ ก ต์ใ ช้
แบบจําลองข้อมูลอาคาร ในองค์กรประสบความสําเร็ จ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและปั จจัยที่
ส่ งผลให้อุตสาหกรรมก่อสร้างให้ความสําคัญและหันมาเลือกใช้เทคโนโลยีของ BIM.
การเก็ บ ข้อ มู ล โดยใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ การสํ า รวจปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้
แบบจํา ลองข้อ มู ล อาคาร (BIM.) ในองค์ก รก่ อ สร้ า งนั้น โดยประเด็ น ที่ ใ ช้ใ นการสั ม ภาษณ์ มี
รายละเอียดดังที่แสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 การออกแบบคําถามสําหรับแบบสัมภาษณ์
ลําดับ

คําถาม

เหตุผลในการตั้งคําถาม

1

ข้อมูลทัว่ ไปขององค์กร

เพื่อ สํารวจข้อมูลทั่วไปของกรณี ศึ ก ษา เช่ น ประเภท
ของธุ รกิจ วิสัยทัศน์ขององค์กร ระยะเวลาที่ ดาํ เนิ น
กิ จ การ ลัก ษณะและรู ป แบบการดํา เนิ น งาน จํา นวน
พนักงานหรื อจํานวนคอมพิวเตอร์ ที่มีการใช้งานในด้าน
การออกแบบหรื อ ทํา แบบก่ อ สร้ าง เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่ อ
ต้องการสํารวจในแง่ของศักยภาพขององค์กร ที่มีผลต่อ
การพัฒนาและการประยุกต์ใช้งาน แบบจําลองข้อมูล
อาคาร (BIM.)

2

ก่อนที่ จะมี การประยุกต์ใช้ “แบบจําลอง
ข้อมูลอาคาร” (Building Information
Modeling) องค์กรของท่านใช้เทคโนโลยี
ชนิ ดใดในการออกแบบ เขี ย นแบบ
ก่อสร้าง

เพื่อสํารวจข้อมูลของเทคโนโลยีสําหรับการออกแบบ
และเขียนแบบก่อสร้างของกรณี ศึกษา ก่อนที่จะมีการ
ประยุ ก ต์ใ ช้ แบบจํา ลองข้อ มู ล อาคาร (BIM.) ว่ า มี
รู ป แบบและลัก ษณะการทํา งาน และผลดี – ผลเสี ย
อย่างไร ที่ส่งผลให้มีการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูล
อาคาร (BIM.)

3

ท่ า นคิ ด ว่ า “แบบจํา ลองข้อ มู ล อาคาร” เพื่ อ สํา รวจความคิ ด เห็ น ของกรณี ศึ ก ษา ว่า มี ค วามรู้
(Building Information Modeling) ใน ความเข้าใจเกี่ ยวกับ แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.)
อย่ า งไร มี ความเหมื อนหรื อแตกต่ า งจากที่ ได้
ความคิดของท่านคืออะไร
ทําการศึกษาหรื อไม่

4

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
“แบบจํา ลองข้ อ มู ล อาคาร” (Building
Information Modeling) มาประยุกต์ใช้
งาน

เพื่อสํารวจแนวความคิด หรื อนโยบายของกรณี ศึกษาที่
มีผลต่อการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในองค์กร เนื่ องจากแรงสนับสนุ นของ
องค์กรหรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งค่อนข้างจะมี ผลอย่างยิ่ง
ต่อการผลักดันให้มีการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูล
อาคาร ภายในองค์กร สาเหตุเพราะเทคโนโลยีดงั กล่าว
มีราคาค่อนข้างสู ง อีกทั้งยังขาดผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ มีความรู้
ความสามารถเฉพาะทางในการให้ ค วามรู้ ใ นด้า น
เทคโนโลยีดงั กล่าวนี้
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5

ปั จจัยสําคัญในการนํา “แบบจําลองข้อมูล เพื่อสํารวจความคิดเห็นของกรณี ศึกษา ในด้านปั จจัยที่
อาคาร”(Building Information Modeling) มีผลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยี แบบจําลองข้อมูล
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทํางาน
อาคาร (BIM.)

6

ลั ก ษ ณ ะ ห รื อ รู ป แ บ บ ใ น ก า ร นํ า
แบบจํ า ลองข้ อ มู ล อาคาร (Building
Information Modeling ) มาประยุกต์ใช้
งานในองค์กร

7

ประโยชน์ที่ได้รับจากการนํา แบบจําลอง เพื่ อ สํา รวจการใช้ป ระโยชน์ จ าก แบบจํา ลองข้อ มู ล
ข้อ มู ล อาคาร (Building Information อาคาร (BIM.) ในองค์กรของกรณี ศึกษา ว่าสามารถใช้
ประโยชน์ ใ นด้า นไหนได้บ ้า ง มี ค วามใกล้เ คี ย งหรื อ
Modeling ) เข้ามาใช้งานในองค์กร
เทียบเท่ากับที่ได้ทาํ การศึกษาหรื อไม่ อย่างไร

8

ปั ญ หา – อุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการนํา เพื่ อ สํา รวจถึ ง ปั ญ หา – อุ ป สรรคที่ เกิ ด ขึ้ น จากการนํา
แบบจํ า ลองข้ อ มู ล อาคาร (Building แบบจํา ลองข้อ มู ล อาคาร (BIM.) เข้า มาประยุก ต์ใ ช้
Information Modeling ) มาใช้ในองค์กร องค์กรของกรณี ศึกษา ไม่ว่าจะในด้านการปรับเปลี่ยน
รู ปแบบหรื อลักษณะของการดําเนินงาน การพัฒนาด้าน
ศัก ยภาพของทรั พ ยากรบุ ค คลและเครื่ อ งมื อ ในการ
ทํางาน การปรับเปลี่ยนในแง่ของนโยบายองค์กรเพื่อให้
มี ค วามสั ม พันธ์ แ ละสอดคล้อ งกับ การนํา เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร เป็ นต้น

9

ท่ า นคิ ด ว่า มี ปั จ จัย อะไรบ้า งที่ ส่ ง ผลให้
องค์ ก รประสบความสํ า เร็ จในการ
ประยุ ก ต์ใ ช้ แบบจํา ลองข้อ มู ล อาคาร
(Building Information Modeling )

เพื่ อ สํา รวจลัก ษณะหรื อรู ป แบบในการประยุก ต์ ใ ช้
แบบจํา ลองข้อ มู ล อาคาร (BIM.) ของกรณี ศึ ก ษา ว่า
สามารถนํา ไปใช้ ใ นด้ า นไหนได้ บ ้า ง และผลการ
ดําเนิ น งานที่ ไ ด้ส ามารถตอบสนองต่ อ ความต้อ งการ
ขององค์กรได้หรื อไม่ อย่างไร

เพื่อสํารวจปั จจัยที่ส่งผลให้แต่ละองค์กรของกรณี ศึกษา
สามารถดํ า เนิ นกิ จการต่ อ ไปภายใต้ ก ารนํ า เอา
แนวความคิดของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นองค์ ก รได้อ ย่ า งประสบความสํ า เร็ จ
ตัวอย่างเช่น การส่ งเสริ มจากนโยบายหรื อวิสัยทัศน์ของ
ผูบ้ ริ หารองค์กร การตอบรั บนโยบายจากบุ คลากรใน
องค์กร เป็ นต้น
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ข้อ เสนอแนะ (จากการประยุกต์ใ ช้ เพื่ อ สํ า รวจความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของ
แบบจํ า ลองข้ อ มู ล อาคาร - Building กรณี ศึกษาต่อการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร
Information Modeling )
(BIM.) ในอุตสาหกรรมออกแบบ และรับเหมาก่อสร้าง
ในประเทศไทย เช่น แนวโน้มในการใช้งานในอนาคต
ข้อ จํากัดในด้านอื่ นๆ ที่ ส่ งผลต่ อ การประยุกต์ใช้ง าน
การปรั บ ตัว ในด้า นต่ าง ๆ ขององค์ก รเพื่ อ รองรั บ กับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็ นต้น

2.4 การทดสอบแบบสอบถาม (Pilot Study)
เนื่ อ งจากการศึ ก ษานี้ เป็ นการศึ ก ษาโดยใช้วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ การจดบัน ทึ ก และการ
บันทึกเสี ยงสัมภาษณ์จากกรณี ศึกษา ซึ่ งจะดําเนิ นการภายหลังจากที่ได้ทาํ การคัดเลือกกรณี ศึกษา
แล้ว โดยก่อนที่จะทําการสัมภาษณ์จริ ง ได้ทาํ การทดลองสัมภาษณ์กบั กลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นบุคคลซึ่ ง
มีความเกี่ ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ว่ามีความเข้าใจในเนื้ อหา และวัตถุประสงค์ของคําถาม
หรื อไม่ เพียงใดซึ่งได้ผลออกมาดังนี้
ในครั้ งแรกของการทดลอง กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ยงั ไม่เข้าใจในบางคําถามมากนัก
เนื่ องจากคําถามบางข้อมีการใช้คาํ ที่ส้ ันและกะทัดรัดจนเกินไป ทําให้ผูต้ อบไม่เข้าใจซึ่ งส่ งผลให้
คําตอบที่ได้จึงยังไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของคําถามมากนัก
เมื่อได้ทราบถึ งจุ ดบกพร่ องที่เกิ ดขึ้น ได้ทาํ การปรั บแก้ไขเนื้ อหาของคําถามในแบบ
สัม ภาษณ์ ใ ห้มี ความชัด เจน และตรงประเด็น มากขึ้ น และเริ่ มทํา การทดลองสัม ภาษณ์ กับ กลุ่ ม
ตัวอย่างอีกครั้ง เพื่อวัดผลความเข้าใจ ผลที่ ได้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจและสามารถตอบ
คําถามได้ตรงประเด็นมากขึ้น ทําให้คาํ ตอบที่ได้ไม่เบี่ยงเบนไปในทิศทางอื่น
เมื่อวิเคราะห์แล้วว่าแบบสัมภาษณ์ที่ได้มีความสมบูรณ์แล้วทั้งในด้านเนื้ อหา และความ
เข้าใจแล้ว จึงได้มีการนําแบบสัมภาษณ์ดงั กล่าวไปใช้ในการสัมภาษณ์จริ งกับกรณี ศึกษาต่อไป
2.5 ดําเนิ นการสํารวจและทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทาํ การศึกษา
ในเรื่ องการใช้งาน ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกใช้ ปั ญหาที่เกิ ดขึ้นทั้งก่ อนและหลังการใช้งาน และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่ งรู ปแบบและลักษณะการสัมภาษณ์ จะ
เหมือนกันทุกองค์กร โดยในระหว่างที่มีการสัมภาษณ์จะทําการจดบันทึกและทําการบันทึกเสี ยง
สัมภาษณ์ดว้ ยเครื่ องมืออิเล็คทรอนิกส์ เพื่อป้ องกันการผิดพลาดของข้อมูลที่ได้ทาํ การสัมภาษณ์
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2.6 ดําเนิ นการตรวจสอบข้อมูล จัดเรี ยงข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ โดยการ
ตีความสร้างข้อสรุ ปแบบอุปนัย (Inductive) ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ที่ได้ทาํ การบันทึกเอาไว้
2.7 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการนําข้อมูลทั้งหมดที่ได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างมา
วิเคราะห์โดยใช้เครื่ องมือทางสถิติพ้ืนฐานเพื่อหาข้อสรุ ปเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้งาน
ปั ญหาและวิธีการเลือกใช้ BIM. สําหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย
2.8 นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.3 สรุ ป
ในบทนี้ ได้แสดงถึง ขั้นตอนและวิธีการศึกษาทั้ง 2 วิธีการ และจะแสดงผลการศึกษา
เกี่ยวกับการสํารวจการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร ในประเทศไทย และผลการศึกษาเกี่ยวกับ
ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ในประเทศไทย ในบทต่อไป

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาเกี่ ยวกับการเลือกใช้ BIM. สําหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยนี้
เป็ นการศึกษาโดยมีวตั ถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ การสํารวจการใช้งานแบบจําลองข้อมูลอาคาร
และการศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้แบบจําลองข้อมูลอาคาร โดยในบทนี้ จะแบ่งเป็ นการ
รายงานผลการศึกษา 2 ส่ วน ส่ วนแรกจะอธิ บายถึงผลจากการสํารวจการใช้งาน แบบจําลองข้อมูล
อาคาร ในประเทศไทย โดยจะแบ่งเป็ นสามส่ วนย่อยคือ 1) ภาพรวมของการศึกษา 2) ผลการศึกษา
ในบริ ษทั ออกแบบ และ 3) ผลการศึกษาของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง และส่ วนที่ 2 จะแสดงผลการ
สัมภาษณ์กรณี ศึกษาถึงปัจจัยในการเลือกใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ในประเทศไทย
ส่ วนที่ 1
1. ผลการสํ ารวจการใช้ งานแบบจําลองข้ อมูลอาคาร ในบริษัทออกแบบและรับเหมาก่ อสร้ าง
การสํารวจการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร มีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารวจการใช้งาน
แบบจํ า ลองข้ อ มู ล อาคาร ในองค์ ก รออกแบบและรั บเหมาก่ อ สร้ างในประเทศไทย
(กรุ งเทพมหานคร) โดยวิธีการส่ งแบบสอบถามไปยังบริ ษทั ออกแบบ และรับเหมาก่ อสร้าง ซึ่ งมี
จํานวนรวมทั้งสิ้ น 160 องค์กร แบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับมามีจาํ นวนทั้งสิ้ น 72 บริ ษทั หรื อ
คิดเป็ น 45.625 เปอร์เซ็นต์ของจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด ดังที่แสดงในแผนภูมิที่ 3
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ผลการสํารวจการตอบแบบสอบถามในบริ ษทั ออกแบบ รั บเหมาก่อสร้ าง
ในประเทศไทย

เปอร์ เซ็นต์ (%)
100
80
60
40
20
0

100 %
160 บริษัท

45.625 %
73 บริษัท

แบบสอบถามที่ส่งออกทั้งหมด
แบบสอบถามที่ไ ด้รั บการตอบกลับ ทั้งหมด
* n = 160 (จํานวนบริษัททีส่ ่ งแบบสอบถาม)

แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการสํารวจการตอบแบบสอบถามของ บริ ษทั ออกแบบ รับเหมาก่อสร้างใน
ประเทศไทย
1.1 รู ปแบบช่ องทางการส่ งแบบสอบถาม
จากผลการสํ า รวจที่ แ สดงในแผนภู มิ ที่ 4 พบว่ า จากการจั ด ส่ งทางจดหมาย
อิเล็คทรอนิกส์ ทั้งหมด 64 บริ ษทั ได้รับการตอบกลับมาเพียง 8 บริ ษทั คิดเป็ น 12.5 เปอร์ เซ็นต์ของ
จํานวนที่ ส่งทั้งหมด หรื อคิดเป็ น 5 เปอร์ เซ็นต์ของแบบตอบรั บทั้งหมด การจัดส่ งทางไปรษณี ย ์
ทั้งหมด 64 บริ ษทั ได้รับการตอบกลับมาจํานวน 32 บริ ษทั คิดเป็ น 50 เปอร์ เซ็นต์ของจํานวนที่ส่ง
ทั้งหมด หรื อ คิดเป็ น 20.625 เปอร์เซ็นต์ของแบบตอบรับทั้งหมด และการจัดส่ งแบบสอบถามด้วย
ตัวเอง ทั้งหมด 32 บริ ษทั ได้รับการตอบกลับมาเท่ากับจํานวนที่มีการจัดส่ งคือ 32 บริ ษทั คิดเป็ น
100 เปอร์ เซ็นต์ของจํานวนที่ส่งทั้งหมด หรื อ คิดเป็ น 20 เปอร์ เซ็นต์ของแบบตอบรับทั้งหมด จาก
ผลการสํารวจดังกล่าวทําให้ทราบได้ว่า วิธีการจัดส่ งแบบสอบถามที่ได้ผลตอบกลับมามากที่สุด คือ
การจัดส่ งด้วยตัวเอง ทางไปรษณี ย ์ และทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ ตามลําดับ
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จํา นวน ([บริษ ัท)

ผลการสํารวจบริษั ทออกแบบ และรับเหมาก่ อสร้ างในประเทศไทย
80
60
40
20
0

40%

40%

64

64

20.625%
33

5%
8

20% 20%
32 32

จดหมาย
อิเล็คทรอนกส์

ไปรษณีย์

การจัดส่งด้ วย
ตัวเอง

แบบสอบถามทีส่ ่งออกทังหมด
้

64

64

32

แบบสอบถามทีไ่ ด้ ร ับการตอบกลับ

8

33

32

*n = 160 (จํา นวนแบบสอบถามที่จดั ส่ งทังหมด
้
)

แผนภูมิที่ 4 แสดงจํานวนแบบสอบถามที่มีการตอบกลับมาในแต่ละช่องทาง ของบริ ษทั ออกแบบ
และรับเหมาก่อสร้าง ในประเทศไทย
1.2 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการสํารวจเพศของผูต้ อบแบบสอบถาม ดังที่แสดงในแผนภูมิที่ 5 พบว่ากว่า 84.93
เปอร์เซ็นต์ ที่ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย ส่ วนเพศหญิงมีเพียง 15.06 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
แผนภูม ิแสดงเพศของผู้ ตอบแบบสอบถามของบริษ ัทออกแบบ รับ เหมาก่ อสร้ าง
ในประเทศไทย
แบบสอบถาม

เพศชาย

เพศหญิง

จํานวน (บริ ษัท)
80
70
60
50
40
30
20
10
0

11 (15.06 %)
73

(100 %)

จํานวนแบบสอบถามที่ได้รั บการตอบกลับ

62
(84.93%)
เพศของผู ้ตอบแบบสอบถาม

แผนภูมิที่ 5 แสดงเพศของผูต้ อบแบบสอบถามของบริ ษทั ออกแบบ และรับเหมาก่อสร้าง
ในประเทศไทย

36
1.3 ช่ วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาด้านช่วงอายุของผูต้ อบแบบสอบถาม ดังที่แสดงในตารางที่ 5 พบว่าผูท้ ี่มี
อายุอยูร่ ะหว่าง 31 - 40 ปี มีจาํ นวนการตอบแบบสอบถามมากที่สุด คิดเป็ น 35.62 เปอร์ เซ็นต์ ช่วง
อายุระหว่าง 20 - 30 ปี มีจาํ นวนรองลงมาเป็ นอันดับ 2 คิดเป็ น 34.24 เปอร์ เซ็นต์ ช่วงอายุระหว่าง
41-50 ปี อยูใ่ นอันดับ 3 คิดเป็ น 21.92 เปอร์เซ็นต์ ช่วงอายุที่มากกว่า 50 ปี มาเป็ นอันดับที่ 4 คิดเป็ น
8.22 เปอร์เซ็นต์ และไม่มีคนที่อยูใ่ นช่วงอายุต่าํ กว่า 20 ปี ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนของผูต้ อบแบบสอบถามในช่วงอายุต่างๆ ของบริ ษทั ออกแบบ และ
รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย
ช่ วงอายุ

จํานวน (คน)

ตํ่ากว่า 20 ปี
0
20 - 30 ปี
25
31 - 40 ปี
26
41 - 50 ปี
16
มากกว่า 50 ปี
6
รวม (n)
73
* n = จํานวนบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม

เปอร์ เซ็นต์ (%)
0.00
34.24
35.62
21.92
8.22
100.00

1.4 การศึกษาสู งสุ ดของผู้ตอบแบบสอบถาม
สําหรั บการศึกษาสู งสุ ดของผูต้ อบแบบสอบถาม ดังที่แสดงในตารางที่ 6 พบว่าส่ วน
ใหญ่มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ซึ่ งคิดเป็ น 61.64 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาคือปริ ญญาโท คิด
เป็ น 28.77 เปอร์ เซ็นต์ การศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาดรี (ม.6 ,ปวช.,ปวส.) คิดเป็ น 8.22 เปอร์ เซ็นต์ และ
สู งกว่าปริ ญญาโท คิดเป็ น 1.37 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
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ตารางที่ 6 แสดงระดับการศึกษาสูงสุ ดของผูต้ อบแบบสอบถาม ของบริ ษทั ออกแบบ และ
รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย
การศึกษาสู งสุ ด
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี (ม.6 ,ปวช.,ปวส.)
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
สู งกว่าปริ ญญาโท
รวม (n)
* n = จํานวนบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม

จํานวน (คน)
6
45
21
1
73

เปอร์ เซ็นต์ (%)
8.22
61.64
28.77
1.37
100

1.5 ตําแหน่ งงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาตําแหน่งงานของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นตําแหน่ ง
สถาปนิก คิดเป็ น 57.53 เปอร์เซ็นต์ ตําแหน่งวิศวกร คิดเป็ น 15.07 เปอร์เซ็นต์ และตําแหน่งอื่นๆ คิด
เป็ น 12.33 เปอร์เซ็นต์ ดังที่แสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงตําแหน่งงานของผูต้ อบแบบสอบถาม ของบริ ษทั ออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง
ในประเทศไทย
ตําแหน่ งงาน
จํานวน (คน)
วิศวกร
11
สถาปนิก
42
พนักงานเขียนแบบ
6
เจ้าของกิจการ
5
ตําแหน่งอื่นๆ
9
รวม (n)
73
* n = จํานวนบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม

เปอร์ เซ็นต์ (%)
15.07
57.53
8.22
6.85
12.33
100.00
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1.6 ประสบการณ์ ในการทํางานในองค์ กรของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการสํารวจประสบการณ์ ในการทํางานในองค์กรของผูต้ อบแบบสอบถาม ดังที่
แสดงในแผนภูมิที่ 6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทํางานในองค์กร
มากกว่า 8 ปี คิดเป็ น 45.20 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาคือ 4 - 6 ปี คิดเป็ น 19.18 เปอร์เซ็นต์ และอันดับ
ถัดไปมีจาํ นวนเท่ากันถึง 2 ช่วงคือ 2 - 4 ปี และ 6 - 8 ปี ซึ่งคิดเป็ น 10.96 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ

จํานวน (คน)

ประสบการณ์ ในการทํ างานในองค์ กรของผู้ตอบแบบสอบถาม
ของบริษั ทออกแบบ รับเหมาก่ อสร้ างในประเทศไทย

(45.20%)

35
30
25
20

10
5
0

33

(19.18%)

15

(5.48%)
4

(8.22%)
6

(10.96%)
8

14

น้อยกว่า 1 ปี
1 - 2 ปี
2 - 4 ปี
4 - 6 ปี
* n = 73 (จํานวนบริษั ทที่ตอบแบบสอบถาม)

(10.96%)
8
6 - 8 ปี

มากกว่า 8 ปี

แผนภูมิที่ 6 แสดงประสบการณ์ในการทํางานในองค์กรของผูต้ อบแบบสอบถาม
ของบริ ษทั ออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย
1.7 บริษัทออกแบบ รับเหมาก่ อสร้ างในประเทศไทย รู้จัก แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (BIM.) หรือไม่
จากการศึกษาพบว่าส่ วนใหญ่ รู ้จกั BIM. คิดเป็ น 52.05 เปอร์เซ็นต์ อีก 34.25 เปอร์เซ็นต์
ไม่รู้จกั และ 13.70 เปอร์ เซ็นต์ ยังไม่แน่ใจ ซึ่ งนัน่ แสดงให้เห็นว่า บริ ษทั ออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง
ในประเทศไทยกว่าครึ่ งหนึ่งที่ได้ทาํ การสํารวจ "รู ้จกั " แบบจําลองข้อมูลอาคาร ดังที่แสดงในตาราง
ที่ 8
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ตารางที่ 8 แสดงสถิติของบริ ษทั ออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยที่ "รู ้จกั " และ "ไม่รู้จกั "
แบบจําลองข้อมูลอาคาร
รู้จัก / ไม่ ร้ ูจัก

จํานวน (บริษทั )

เปอร์ เซ็นต์ (%)

รู ้จกั

38

52.05

ไม่รู้จกั

25

34.25

ไม่แน่ใจ

10

13.70

รวม (n)

73

100.00

* n = จํานวนบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม
1.8 บริษัทออกแบบ รับเหมาก่ อสร้ างในประเทศไทย รับทราบข้ อมูล ข่ าวสารเกีย่ วกับ
แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (BIM.) จากแหล่งใดบ้ าง
จากการศึกษาแหล่งข้อมูล ข่าวสารที่บริ ษทั ออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย
ได้รับทราบเกี่ยวกับ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ดังที่แสดงในแผนภูมิที่ 7 พบว่าช่องทาง 3 อันดับแรก
คือรั บทราบทางสื่ ออิ เ ล็คทรอนิ ก ส์ คิดเป็ น 48.94 เปอร์ เซ็ นต์ จากเพื่อนร่ วมงาน คิดเป็ น 44.68
เปอร์ เซ็ นต์ และจากหนังสื อ/เอกสารงานวิจยั /บทความวิชาการต่างๆ คิดเป็ น 24.55 เปอร์ เซ็นต์
ตามลําดับ
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แผนภูมิแ สดงแหล่ งข่ าวสาร/ข้ อมูล ที่บริ ษัทออกแบบ รับ เหมาก่ อสร้ างในประเทศ
ไทย ได้ รั บทราบเกี่ย ว แบบจํ าลองข้ อมูลอาคาร
หนังสือ/เอกสารงานวิจั ย /บทความวิชากา รต่างๆ
วิทยุ/โทรทัศน์

20 (42.55%)
1 (2.13%)

สื่ออิเล็คทรอนิกส์(อี เมล์/อิน เตอร์เน็ ต/เฟสบุ ค/อื่นๆ)
สื่อ/สิ่งพิม พ์

23 (48.94%)
9 (19.15%)

เพื่อนร่ ว มงาน
อื่นๆ(อบรม/สัมนา)

21 (44.68%)
6 (12.77%)
0
5
10
15
20
25
*n = 47 (จํานวนบริ ษัทที่ตอบแบบสอบถาม)
หมายเหตุ : 1 บริ ษัทสามารถตอบได้มากกว่ า 1 ค ําตอบ

แผนภูมิที่ 7 แสดงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ที่บริ ษทั ออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย
ได้รับทราบเกี่ยวกับ แบบจําลองข้อมูลอาคาร
1.9 บริษัทออกแบบ รับเหมาก่ อสร้ างในประเทศไทยคิดว่ า แบบจําลองข้ อมูลอาคาร คืออะไร
จากการศึ ก ษาความหมายของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ที่ บริ ษ ทั ออกแบบ รั บเหมา
ก่อสร้างในประเทศไทย มีความเข้าใจดังที่แสดงในตารางที่ 9 พบว่าส่ วนใหญ่กว่า 78.69 เปอร์เซ็นต์
คิดว่า BIM. คือ ระบบการจัดการอาคารผ่านขบวนการของ Software 3 มิติ 44.26 เปอร์ เซ็นต์ คิดว่า
เป็ นเครื่ องมือที่ใช้สาํ หรับการออกแบบ/เขียนแบบก่อสร้าง และที่เหลืออีก 31.15 , 27.87 และ 13.11
เปอร์ เซ็นต์ คิดว่า คือ Revit, ArchiCAD, Tekla, Allplan, etc.. , หลักการทํางานแบบ Object-base
Parametric Modeling และอื่นๆ ตามลําดับ
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ตารางที่ 9 แสดงความเข้าใจของบริ ษทั ออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย
เกี่ยวกับความหมายของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร
ความหมายของ แบบจําลองข้ อมูลอาคาร

จํานวน
(บริษัท)

เปอร์ เซ็นต์ (%)

ระบบการจัดการอาคารผ่านขบวนการของ Software 3 มิติ

48

78.69

เครื่ องมือที่ใช้สาํ หรับการออกแบบ/เขียนแบบก่อสร้าง

27

44.26

หลักการทํางานแบบ Object-base Parametric Modeling

17

27.87

Revit , ArchiCAD , Tekla , Allplan , etc..

19

31.15

อื่น ๆ

8

13.11

* n = 61 (จํานวนบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม)
หมายเหตุ : 1 บริ ษทั สามารถตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
1.10 สถิติของบริษัทออกแบบ รับเหมาก่อสร้ างในประเทศไทย ทีม่ ีการ ใช้ งาน / ไม่ ใช้ งาน
แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (BIM.) และระยะเวลาในการใช้ งาน
จากการสํา รวจการใช้ง าน แบบจํา ลองข้อ มู ล อาคาร ของบริ ษ ัท ออกแบบ รั บ เหมา
ก่ อ สร้ า งในประเทศไทย ดัง ที่ แ สดงในแผนภู มิ ที่ 8 พบว่ า บริ ษ ัท ที่ มี ก ารใช้ง านมี เ พี ย ง 21.92
เปอร์เซ็นต์ ส่ วนบริ ษทั ที่ไม่มีการใช้งาน มีจาํ นวนถึง 78.08 เปอร์เซ็นต์ โดยพบว่าส่ วนใหญ่แล้ว กว่า
56.25 เปอร์ เซ็นต์ มีระยะเวลาการใช้งาน 1 ปี ขึ้นไป รองลงมาคือ 31.25 เปอร์ เซ็นต์ มีระยะเวลาการ
ใช้งาน 6 เดือน - 1 ปี และที่เหลืออีก 21.50 เปอร์ เซ็นต์ มีระยะเวลาการใช้งานน้อยกว่า 6 เดือน ดังที่
แสดงในแผนภูมิที่ 9
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สถิติการใช้ งาน

สถิติการใช้ งาน แบบจําลองข้ อมูลอาคาร ของบริษัทออกแบบ รั บเหมาก่ อสร้ างใน
ประเทศไทย

บริ ษัทที่มีการใช้งาน

16 (21.92%)

บริ ษัทที่ไม่มีการใช้งาน

57 (78.08%)
0

10

20

30

40

จํานวน (บริ ษ ัท)
60

50

*n = 73 (จําบริษัทที่ตอบแบบสอบถาม)

แผนภูมิที่ 8 แสดงผลการสํารวจการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร ของบริ ษทั ออกแบบ
รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย
ระยะเวลาที่มีการใช้ งาน แบบจําลองข้ อมูลอาคาร ของบริ ษัทออกแบบ
รั บเหมาก่ อสร้ างในประเทศไทย
9 (56.25%)

1 ปี ขน
ึ้ ไป

5 (31.25%)

6 เดือน - 1 ปี

2 (12.50%)

น ้อยกว่า 6 เดือน
0

จํานวน (บริ ษัท)

2

น้อยกว่ า 6 เดือน
2

4

6

6 เดือน - 1 ปี
5

8

1 ปี ข้นึ ไป
9

* n = 16 (จํานวนบริษัทที่มกี ารใช้ งาน แบบจําลองข้ อ มูลอาคาร)

แผนภูมิที่ 9 แสดงระยะเวลาการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร ของบริ ษทั ออกแบบ
รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย

10
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1.11 เทคโนโลยี/Software ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้ างทีม่ ีการใช้ งานในองค์ กร ก่ อนจะมีการใช้ งาน
แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (BIM.) ของบริษัทออกแบบ รับเหมาก่อสร้ างในประเทศไทย
จากการสํารวจเทคโนโลยี/Softwarre ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างที่มีการใช้งาน ใน
องค์กร ก่ อนจะมี การใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร ของบริ ษทั ออกแบบ รั บเหมาก่ อสร้ างใน
ประเทศไทย ดังที่แสดงในตารางที่ 10 พบว่าเทคโนโลยี/Software ที่มีการใช้งานมากที่สุดคือ
AutoCAD คิดเป็ น 87.50 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ Sketch up คิดเป็ น 62.50 เปอร์ เซ็นต์ และอันดับ
สุ ดท้ายคือ 3D Max คิดเป็ น 37.50 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
ตารางที่ 10 แสดงเทคโนโลยี/Software ที่มีการใช้งานก่อนมีการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร
ของบริ ษทั ออกแบบในประเทศไทย
เทคโนโลยี/Software ทีม่ ีการใช้ งาน จํานวน (บริษทั )
AutoCAd
14
Sketch up
10
3D Max
6
อื่นๆ
0
รวม (n)
16
* n = 16 (จํานวนบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม)
หมายเหตุ : 1 บริ ษทั สามารถตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ

เปอร์ เซ็นต์ (%)
87.50
62.50
37.50
0.00
100.00

1.13 รู ปแบบการประยุกต์ ใช้ แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (BIM.) ของบริษัทออกแบบในประเทศไทย
จากการสํารวจการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ของบริ ษทั ออกแบบ รับเหมา
ก่อสร้างในประเทศไทย ดังที่แสดงในตารางที่ 11 พบว่า 3 อันดับแรกที่มีการประยุกต์ใช้มากที่สุด
คือ การสร้างแบบจําลองอาคาร 3 มิติ (Model) คิดเป็ น 81.25 เปอร์ เซ็นต์ เขียนแบบก่อสร้าง/Shop
Drawing คิดเป็ น 68.75 เปอร์ เซ็นต์ และการนําเสนอผลงาน คิดเป็ น 62.50 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ
โดยพบว่า การลําดับขั้นตอนของงานก่อสร้าง มีการประยุกต์ใช้งานน้อยที่สุด
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ตารางที่ 11 แสดงรู ปแบบการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ของบริ ษทั ออกแบบ
รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย
รู ปแบบการประยุกต์ ใช้ งาน
จํานวน (บริษทั )
สร้างแบบจําลองอาคาร 3 มิติ
13
เขียนแบบก่อสร้าง
11
นําเสนอผลงาน
10
ตรวจสอบข้อขัดแย้งของแบบก่อสร้าง
9
ประมาณราคา
9
วิเคราะห์อาคาร (ด้านพลังงาน,โครงสร้าง,งาน
5
ระบบอาคาร,สิ่ งแวดล้อม,อื่นๆ)
ลําดับขั้นตอนของงานก่อสร้าง
3
อื่น ๆ
0
* n = 16 (จํานวนบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม)
หมายเหตุ : 1 บริ ษทั สามารถตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ

เปอร์ เซ็นต์ (%)
81.25
68.75
62.50
56.25
56.25
31.25
18.75
0.00

1.14 ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับความสํ าคัญของ แบบจําลองข้ อมูลอาคาร ทีม่ ีต่ออุตสาหกรรมออกแบบ
รับเหมาก่อสร้ าง ในประเทศไทย ของบริษัทออกแบบ รับเหมาก่อสร้ าง
จากการสํารวจข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความสําคัญของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ที่มีต่อ
อุตสาหกรรมออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ของบริ ษทั ออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง ดังที่
แสดงในตารางที่ 12 พบว่า 5 อันดับแรกที่บริ ษทั ออกแบบ รับเหมาก่อสร้างให้ความสนใจคือ ลด
ขั้นตอน ระยะเวลา ต้นทุนในการทํางานและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการออกแบบและ
ในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง ซึ่งคิดเป็ น 40.43 เปอร์ เซ็นต์, 31.91 เปอร์ เซ็นต์ คิดว่าลดการทํางาน
ที่ซบั ซ้อน, 25.53 เปอร์ เซ็นต์ คิดว่าสามารถช่วยในการวางแผน บริ หารจัดการและควบคุมงาน
ก่อสร้างให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น, 21.28 เปอร์เซ็นต์ คิดว่าช่วยในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
และ 14.89 เปอร์ เซ็นต์ คิดว่าช่วยในด้านการพัฒนาคุณภาพของงานออกแบบ งานเขียนแบบ และ
งานก่อสร้างให้มีประสิ ทธภาพ ตามลําดับ
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ตารางที่ 12 แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความสําคัญของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ที่มีต่อ
อุตสาหกรรมออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ของบริ ษทั ออกแบบ
รับเหมาก่อสร้าง
ลําดับ

ข้ อเสนอแนะ

จํานวน
(บริษัท)

เปอร์ เซ็นต์
(%)

1

ลดขั้นตอน ระยะเวลา ต้ นทุนในการทํางานและข้ อผิดพลาด
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในขั้นตอนการออกแบบและในระหว่ างขั้นตอน
การก่ อ สร้ า ง จากการตรวจสอบปั ญ หา และข้อ ขัด แย้ง ที่
เกิดขึ้นจากแบบก่อสร้าง

19

40.43

2

ลดการทํางานที่ซับซ้ อน เนื่ องจากไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการ
เขี ย นแบบขึ้ นมาใหม่ ทุ ก ครั้ งหากเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดของแบบก่อสร้าง และตําแหน่ งของงานที่มีการ
แก้ ไ ขจะสามารถเชื่ อ มโยงไปยัง ส่ ว นอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้อ ง
สัมพันธ์กนั ทําให้การแก้ไขเกิ ดขึ้นได้ในขั้นตอนเดี ยว ไม่
ต้องแก้ไขในหลายๆมุมมอง

15

31.91

12

25.53

10

21.28

7

14.89

3

4

5

การวางแผน บริ หารจัดการและควบคุ มงานก่ อสร้ า งให้ มี
ประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการทั้งด้านระยะเวลา งบประมาณ และคุณภาพใน
การทํางาน ซึ่งเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพของตัวอาคาร
การประมาณราคาค่ าก่ อสร้ าง และลดการบานปลายของค่า
ก่อสร้างที่อาจเกิ ดขึ้นในขั้นตอนการออกแบบ และควบคุม
งบประมาณในการก่อสร้าง
พัฒนาคุ ณภาพของงานออกแบบ งานเขียนแบบ และงาน
ก่ อสร้ างให้ มีประสิ ทธภาพ และความแม่นยํามากขึ้นจากการ
เห็นภาพจําลองอาคาร (Model) เสมือนจริ งก่อนการก่อสร้าง
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ตารางที่ 12 แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความสําคัญของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ที่มีต่อ
อุตสาหกรรมออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ของบริ ษทั ออกแบบ
รับเหมาก่อสร้าง (ต่อ)
ลําดับ
6

7

8

9

10

11

ข้ อเสนอแนะ
ใช้ ในการทําแบบก่อสร้ าง (Shop Drawing) แบบก่ อสร้ างจริง
(As-Built Drawing) ทีม่ ีความถูกต้ อง แม่ นยํา โดยใช้ขอ้ มูล
ที่ได้จากการทําแบบจําลองอาคาร 3 มิติ
ช่ วยแก้ ปัญหาที่เกิดขึน้ จากการประสานงานของระบบต่ าง ๆ
(Combine) เช่ น งานโครงสร้ าง งานสถาปั ตยกรมม งาน
ระบบ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งก่อนและในระหว่างขั้นตอน
การก่อสร้าง โดยการใช้แบบจําลองอาคารเดียวกัน
ส่ งเสริ มด้ านการนําเสนอผลงานให้ มีประสิ ทธิภาพ ช่วยให้
ลูก ค้าและผูอ้ อกแบบมี ความเข้าใจในแบบก่ อสร้ างไปใน
ทิศทางเดียวกัน
ลดข้ อจํากัดของการออกแบบอาคารทีม่ ีความสลับซับซ้ อน
โดยเฉพาะอาคารที่มีรูปทรงอิสระและออกแบบได้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า
ข้ อ จํ า กั ด ในเรื่ อ งลิ ข สิ ท ธิ์ วิ ธี ก ารใช้ งาน และบุ ค ลากร
โดยเฉพาะผูท้ ี่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญในด้านการใช้งานซึ่ ง
ทําให้เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนรู ้และการนําไปใช้ ทั้งยังขาด
คนที่นาํ มาใช้งานอย่างจริ งจัง
ช่ วยในด้ านการวิเคราะห์ อาคาร เช่น พลังงาน โครงสร้าง
งานระบบประกอบอาคาร สิ่ งแวดล้อมและอื่นๆ และทําให้
สามารถวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการ ก่อนที่จะมี
การออกแบบและการก่อสร้างจริ ง

จํานวน
(บริษัท)

เปอร์ เซ็นต์
(%)

6

12.77

3

6.38

3

6.38

3

6.38

2

4.26

2

4.26
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ตารางที่ 12 แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความสําคัญของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ที่มีต่อ
อุตสาหกรรมออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ของบริ ษทั ออกแบบ
รับเหมาก่อสร้าง (ต่อ)
ลําดับ
12

ข้ อเสนอแนะ

Value Engineering
ขาดฐานข้ อมูล (data base) ทีเ่ หมาะสมกับการใช้ งานใน
13
ประเทศไทย เพราะข้อมูลส่ วนใหญ่เป็ นของต่างประเทศ
ทําให้ รู้ ระยะเวลาในการก่อสร้ างล่ วงหน้ าทีม่ ีความใกล้เคียง
14
กับการก่ อสร้ างจริง
* n = 47 (จํานวนบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม)
หมายเหตุ : 1 บริ ษทั สามารถตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ

จํานวน
(บริษัท)
1

เปอร์ เซ็นต์
(%)
2.13

1

2.13

1

2.13

ในลําดับต่อไปจะเป็ นผลการสํารวจการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร โดยแยกผล
การศึกษาจากลักษณะการประกอบธุ รกิจขององค์กร ซึ่ งแบ่งออกเป็ น บริ ษทั ออกแบบ และ บริ ษทั
รั บเหมาก่ อสร้ าง โดยมี วตั ถุ ประสงค์เ พื่อให้ทราบข้อมูลในเชิ งปฎิ บตั ิ การแยกตามสายงานการ
ประกอบธุ รกิจ ซึ่ งจะแสดงให้เห็นถึงระดับการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลองค์กร ในองค์กรประเภท
ต่างๆ
2. การสํ ารวจการใช้ งาน แบบจําลองข้ อมูลอาคาร ในบริษัทออกแบบ
จากการสํารวจผลการตอบแบบสอบถามของบริ ษทั ออกแบบ ในประเทศไทย ดังที่
แสดงในแผนภูมิที่ 10 พบว่า มีแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับทั้งหมด 42 บริ ษทั คิดเป็ น 52.50
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีจาํ นวนมากกว่าครึ่ งของแบบสอบถามทั้งหมด
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ผลการตอบแบบสอบถามของบริษัทออกแบบ ในประเทศไทย
เปอร์ เซ็นต์ (%)
100
50

100 %

80 บริษัท

52.50 %

42 บริษัท
0

แบบสอบถามที่ส่งออกทัง้ หมด

แบบสอบถามที่ได้ รับการตอบกลับ

แผนภูมิที่ 10 แสดงผลการตอบแบบสอบถามของ บริ ษทั ออกแบบในประเทศไทย
2.1 รู ปแบบช่ องทางการส่ งแบบสอบถาม
สํารวจดังที่ แสดงในแผนภู มิที่ 11 พบว่า จากการจัดส่ งทางจดหมายอิ เ ล็คทรอนิ ก ส์
ทั้งหมด 32 บริ ษทั ได้รับการตอบกลับมาเพียง 8 บริ ษทั คิ ดเป็ น 25 เปอร์ เซ็ นต์ของจํานวนที่ ส่ง
ทั้งหมด หรื อคิดเป็ น 10 เปอร์ เซ็นต์ของแบบตอบรับทั้งหมด การจัดส่ งทางไปรษณี ย ์ ทั้งหมด 32
บริ ษทั ได้รับการตอบกลับมาจํานวน 16 บริ ษทั คิดเป็ น 50 เปอร์เซ็นต์ของจํานวนที่ส่งทั้งหมด หรื อ
คิดเป็ น 20 เปอร์ เซ็นต์ของแบบตอบรับทั้งหมด และการจัดส่ งแบบสอบถามด้วยตัวเอง ทั้งหมด 16
บริ ษทั ได้รับการตอบกลับมาเท่ากับจํานวนที่มีการจัดส่ งคือ 16 บริ ษทั คิดเป็ น 100 เปอร์เซ็นต์ของ
จํา นวนที่ ส่ ง ทั้ง หมด หรื อ คิ ด เป็ น 20 เปอร์ เ ซ็ น ต์ข องแบบตอบรั บ ทั้ง หมด โดยผลรวมของ
แบบสอบถามทั้งหมดที่ ได้รับการตอบกลับจากกลุ่มข้อมูล มี จาํ นวนทั้งสิ้ น 42 ฉบับ ซึ่ งคิ ดเป็ น
52.50 เปอร์เซ็นของจํานวนแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้มีการจัดส่ งไปยังกลุ่มข้อมูล

49
แผนภูมิแ สดงผลการสํารวจบริ ษัทออกแบบในประเทศไทย
จํานวนแบบสอบถามที่ส่งออกทั้งหมด
จํานวนแบบสอบถามที่ไ ด้รั บการตอบกลับ

จํานวน (บริ ษัท)
35
30
25
20
15
10
5
0

32

32
18

16

16

8

จดหมายอิเล็คทรอนิกส์

ไปรษณีย ์

ส่ งด้วยตัวเอง

*n = 80 (จํานวนแบบสอบถามทีส่ ่ งออกทัง้ หมด)

แผนภูมิที่ 11 แสดงผลการสํารวจการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร บริ ษทั ออกแบบ
ในเขตกรุ งเทพฯ
2.2 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการสํารวจเพศของผูต้ อบแบบสอบถาม ของบริ ษทั ออกแบบในประเทศไทย ดังที่
แสดงในแผนภูมิที่ 12 พบว่า เพศชายมีจาํ นวนการตอบแบบสอบถามมากว่าเพศหญิง ซึ่ งคิดเป็ น
78.57 และ 21.43 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
กราฟแสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม ของบริษัทออกแบบในประเทศไทย
เพศหญิง

เพศชาย

แบบสอบถาม
9 คน (21.43%)

42 องค์กร
(100%)

33 คน(78.57%)

จํานวนแบบสอบถาม

เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม

แผนภูมิที่ 12 แสดงเพศของผูต้ อบแบบสอบถาม ของบริ ษทั ออกแบบในประเทศไทย

50
2.3 ช่ วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาด้านช่วงอายุของผูต้ อบแบบสอบถาม ดังที่แสดงในตารางที่ 13 พบว่าผูท้ ี่มี
อายุอยูร่ ะหว่าง 31 - 40 ปี มีจาํ นวนการตอบแบบสอบถามมากที่สุด คิดเป็ น 40.48 เปอร์ เซ็นต์ ช่วง
อายุระหว่าง 20 - 30 ปี มีจาํ นวนรองลงมาเป็ นอันดับ 2 คิดเป็ น 38.10 เปอร์เซ็นต์ ช่วงอายุระหว่าง 41
- 50 ปี อยู่ในอันดับ 3 คิดเป็ น 14.29 เปอร์ เซ็นต์ ช่ วงอายุที่มากกว่า 50 ปี มาเป็ นอันดับที่ 4 คิดเป็ น
7.14 เปอร์เซ็นต์ และในช่วงอายุที่ต่าํ กว่า 20 ปี ไม่มีผตู ้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 13 แสดงจํานวนของผูต้ อบแบบสอบถามในช่วงอายุต่างๆ ของบริ ษทั ออกแบบ
ในประเทศไทย
ช่ วงอายุ

จํานวน (คน)

เปอร์ เซ็นต์ (%)

ตํ่ากว่า 20 ปี

0

0.00

20 - 30 ปี

16

38.10

31 - 40 ปี

17

40.48

41 - 50 ปี

6

14.29

มากกว่า 50 ปี

3

7.14

รวม (n)

42

100.00

* n = จํานวนบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม
2.4 การศึกษาสู งสุ ดของผู้ตอบแบบสอบถาม
การศึกษาสู งสุ ดของผูต้ อบแบบสอบถาม ของบริ ษทั ออกแบบ ดังที่แสดงในตารางที่ 14
พบว่าส่ วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ซึ่งคิดเป็ น 57.14 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือปริ ญญา
โท คิดเป็ น 35.71 เปอร์เซ็นต์ การศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาดรี (ม.6 ,ปวช.,ปวส.) คิดเป็ น 4.76 เปอร์เซ็นต์
และสูงกว่าปริ ญญาโท คิดเป็ น 2.38 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
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ตารางที่ 14 แสดงระดับการศึกษาสูงสุ ดของผูต้ อบแบบสอบถาม ของบริ ษทั ออกแบบ
ในประเทศไทย
การศึกษาสู งสุ ด
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี (ม.6 ,ปวช.,ปวส.)
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
สู งกว่าปริ ญญาโท
รวม (n)
* n = จํานวนบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม

จํานวน (คน)
2
24
15
1
42

เปอร์ เซ็นต์ (%)
4.76
57.14
35.71
2.38
100.00

2.5 ตําแหน่ งงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
การศึกษาเรื่ องตําแหน่งงานของผูต้ อบแบบสอบถาม ของบริ ษทั ออกแบบ ดังที่แสดงใน
ตารางที่ 15 พบว่า 3 อันดับแรกคือตําแหน่งสถาปนิ ก คิดเป็ น 73.81 เปอร์ เซ็นต์ ตําแน่งอื่นๆ คิดเป็ น
14.29 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตํา แหน่ ง พนัก งานเขี ย นแบบและเจ้า ของกิ จ การ มี จ ํา นวนเท่ า กัน คื อ 4.76
เปอร์เซ็นต์ และอันดับสุ ดท้าย คือตําแหน่งวิศวกร คิดเป็ น 2.38 เปอร์เซ็นต์
ตารางที่ 15 แสดงตําแหน่งงานของผูต้ อบแบบสอบถาม ของบริ ษทั ออกแบบในประเทศไทย
ตําแหน่ งงาน

จํานวน (คน)

สถาปนิก
31
ตําแหน่งอื่นๆ
6
พนักงานเขียนแบบ
2
เจ้าของกิจการ
2
วิศวกร
1
รวม (n)
42
* n = จํานวนบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม

เปอร์ เซ็นต์ (%)
73.81
14.29
4.76
4.76
2.38
100.00
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2.6 ประสบการณ์ ในการทํางานในองค์ กรของผู้ตอบแบบสอบถาม
การศึกษาเรื่ องประสบการณ์ในการทํางานในองค์กรของผูต้ อบแบบสอบถาม ดังที่แสดง
ในแผนภู มิที่ 13 พบว่ า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการทํา งานในองค์ก ร
มากกว่า 8 ปี คิดเป็ น 42.86 เปอร์เซ็นต์ รองลงมามีจาํ นวนเท่ากันถึง 3 ช่วง คือ 2 - 4 ปี , 4 - 6 ปี และ
6 - 8 ปี ซึ่ งคิดเป็ น 16.67 เปอร์เซ็นต์ 1 - 2 ปี คิดเป็ น 4.76 เปอร์ เซ็นต์ และน้อยกว่า 1 ปี คิดเป็ น 2.38
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ

ประสบการณ์ในการทํางานในองค์ก รของผู้ ตอบแบบสอบถาม
ของบริษัทออกแบบในประเทศไทย

จํานวน (คน)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

(42.86%)

(16.67%)

(16.67%)

(16.67%)

(2.38%)
1

(4.76%)
2

7

7

7

น้อยกว่ า 1 ปี

1 - 2 ปี

2 - 4 ปี

4 - 6 ปี

6 - 8 ปี

18

มากกว่ า 8 ปี

* n = 42 (จํานวนบริษัททีต่ อบแบบสอบถาม)

แผนภูมิที่ 13 แสดงประสบการณ์ในการทํางานในองค์กรของผูต้ อบแบบสอบถาม
ของบริ ษอั อกแบบในประเทศไทย
2.7 บริษัทออกแบบ ในประเทศไทย รู้ จัก แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (BIM) หรือไม่
จากการสํารวจบริ ษทั ออกแบบว่ารู ้จกั แบบจําลองข้อมูลอาคาร หรื อไม่ ดังที่แสดงใน
ตารางที่ 16 พบว่า 57.14 เปอร์ เซ็นต์ รู ้จกั 30.98 เปอร์ เซ็นต์ ไม่รู้จกั และ 11.91 เปอร์ เซ็นต์ ยังไม่
แน่ ใ จ ซึ่ งนั่ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า บริ ษัท ออกแบบในประเทศไทยส่ ว นใหญ่ ม ากกว่ า 50% รู ้ จ ัก
แบบจําลองข้อมูลอาคาร

53
ตารางที่ 16 แสดงสถิติของบริ ษทั ออกแบบในประเทศไทยที่ "รู ้จกั " และ "ไม่รู้จกั " แบบจําลอง
ข้อมูลอาคาร
ประเภทธุรกิจองค์ กร

จํานวน (บริษทั )

เปอร์ เซ็นต์ (%)

รู ้จกั

24

57.14

ไม่รู้จกั

13

30.95

ไม่แน่ใจ

5

11.91

รวม (n)

42

100.00

* n = 42 (จํานวนบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม)
2.8 บริษัทออกแบบ ในประเทศไทย รับทราบข้ อมูล ข่ าวสารเกีย่ วกับ แบบจําลองข้ อมูลอาคาร
(BIM.) จากแหล่ งใดบ้ าง
จากการศึกษาแหล่งข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ที่บริ ษทั ออกแบบ
ได้รั บ ดัง ที่ แ สดงในแผนภู มิ ที่ 14 พบว่ า สื่ อ 3 อัน ดับ แรกคื อ สื่ อ ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (อี เ มล์/
อินเตอร์ เน็ต/เฟสบุค/อื่นๆ) คิดเป็ น 59.26 เปอร์เซ็นต์ เพื่อนร่ วมงาน คิดเป็ น 55.56 เปอร์ เซ็นต์ และ
จากหนังสื อ/เอกสารงานวิจยั /บทความวิชาการต่างๆ คิดเป็ น 44.44 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ แสดงให้
เห็นว่าในปั จจุบนั ผูค้ นส่ วนใหญ่มีการรับรู ้ข่าวสาร ข้อมูลจากทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์และจากเพื่อน
ร่ วมงานเป็ นจํานวนมาก
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แหล่ งข้ อมูล/ข่ าวสาร ที่ บริ ษัทออกแบบในประเทศไทย ได้ รั บทราบเกี่ย วกับ
แบบจําลองข้ อมูลอาคาร
12 (44.44%)

หนังสือ/เอกสารงานวิจัย/บทความวิชาการต่า งๆ

1 (3.70%)

วิท ยุ/โทรทัศน์

16 (59.26%)

สือ่ อิเล็กทรอนิก ส์(อีมล์/อิน เตอร์เ น็ต/เฟสบุค /อื่น ๆ)

5 (18.52%)

สือ่ /สิ่งพิมพ์

15 (55.56%)

เพื่อนร่ว มงาน

3 (11.11%)

อื่น ๆ (การอบรม/สัมนา)
0

5

10

15

20

*n = 27 (จํานวนบริษัทที่ตอบแบบสอบถาม)
หมายเหตุ : 1 บริษัทสามารถตอบได้มากกว่ า 1 คําตอบ

แผนภูมิที่ 14 แสดงแหล่งข้อมูล/ข่าวสาร ที่บริ ษทั ออกแบบในประเทศไทย ได้รับทราบเกี่ยวกับ
แบบจําลองข้อมูลอาคาร
2.9 องค์ กรออกแบบในประเทศไทยคิดว่ า แบบจําลองข้ อมูลอาคาร คืออะไร
จากการศึกษาความหมายของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ที่บริ ษทั ออกแบบในประเทศ
ไทยมีความเข้าใจ ดังที่แสดงในตารางที่ 17 พบว่า หมายถึงระบบการจัดการอาคารผ่านขบวนการ
ของ Software 3 มิติ คิดเป็ น 85.71 เปอร์ เซ็นต์ หมายถึงเครื่ องมือที่ใช้สาํ หรับการออกแบบ/เขียน
แบบก่ อสร้าง คิดเป็ น 42.86 เปอร์ เซ็นต์ หมายถึงหลักการทํางานแบบ Object-base Parametric
Modeling คิดเป็ น 31.43 เปอร์ เซ็นต์ หมายถึง Revit, ArchiCAD, Tekla, Allplan, etc.. คิดเป็ น 28.57
เปอร์เซ็นต์ และความหมายอื่นๆ อีก 20.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
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ตารางที่ 17 แสดงความเข้าใจของบริ ษทั ออกแบบในประเทศไทย เกี่ยวกับความหมายของ
แบบจําลองข้อมูลอาคาร
ความหมายของ แบบจําลองข้ อมูลอาคาร

จํานวน
(บริษัท)

เปอร์ เซ็นต์ (%)

ระบบการจัดการอาคารผ่านขบวนการของ
Software 3 มิติ
เครื่ องมือที่ใช้สาํ หรับการออกแบบ/เขียน
แบบก่อสร้าง
หลักการทํางานแบบ Object-base
Parametric Modeling

30

85.71

15

42.86

11

31.43

Revit , ArchiCAD , Tekla , Allplan , etc..

10

28.57

อื่น ๆ

7

20.00

* n = 35 (จํานวนบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม)

หมายเหตุ : 1 บริ ษทั สามารถตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
2.10 สถิติของบริษัทออกแบบในประเทศไทย ทีม่ ีการ ใช้ งาน / ไม่ ใช้ งาน แบบจําลองข้ อมูลอาคาร
(BIM.) และระยะเวลาในการใช้ งาน
จากการสํารวจสถิติการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร ของบริ ษทั ออกแบบในประเทศ
ไทย ดังที่แสดงในแผนภูมิที่ 15 พบว่า มีการใช้งานเพียง 10 บริ ษทั ซึ่ งคิดเป็ น 23.81 เปอร์ เซ็นต์
ส่ วนบริ ษทั ที่ไม่มีการใช้งานมี จาํ นวนถึง 32 บริ ษทั คิดเป็ น 76.19 เปอร์ เซ็นต์ ของบริ ษทั ที่ ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด (จํานวน 42 บริ ษทั ) หากมองในแง่ของระยะเวลาในการใช้งานแล้ว จะพบว่า
บริ ษทั ที่มีระยะเวลาการใช้งานมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป มีจาํ นวน 6 บริ ษทั หรื อคิดเป็ น 60.00 เปอร์ เซ็นต์
บริ ษทั ที่มีระยะเวลาการใช้งานอยูร่ ะหว่าง 6 เดือน - 1 ปี มีจาํ นวน 3 บริ ษทั คิดเป็ น 30.00 เปอร์ เซ็นต์
และบริ ษ ัท ที่ มี ร ะยะเวลาการใช้ง านเป็ นเวลาน้อ ยกว่ า 6 เดื อ นมี เ พี ย ง 1 บริ ษ ัท คิ ด เป็ น 10.00
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ดังที่แสดงในแผนภูมิที่ 16
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สถิตกิ ารใช้ งาน

สถิติก ารใช้ งาน แบบจําลองข้ อมูลอาคาร ของบริษัทออกแบบ ในประเทศไทย

บริ ษัทที่มีการใช้ งาน

10 (23.81%)

บริ ษัทที่ไม่มีการใช้ งาน

32 (76.19%)
จํานวน (บริษทั )
0

10

20

30

40

* n=42 (จํานวนบริษทั ที่ตอบแบบสอบถาม)

แผนภูมิที่ 15 แสดงสถิติการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร ของบริ ษทั ออกแบบในประเทศไทย

ระยะเวลาที่มีการใช้ งาน แบบจําลองข้ อมูลอาคาร ของบริ ษัทออกแบบ
ในประเทศไทย
6 (60.00%)

1 ปี ขน
ึ้ ไป

3 (30.00%)

6 เดือน - 1 ปี

1 (10.00%)

น ้อยกว่า 6 เดือน
0
จํานวน (บริษั ท)

1

2

น ้อยกว่า 6 เดือน
1

3

4

6 เดือน - 1 ปี
3

5

6
1 ปี ขน
้ึ ไป
6

* n = 10 (จํานวนบริษัทที่มีการใช้ งาน แบบจําลองข้ อมูลอาคาร)

แผนภูมิที่ 16 แสดงระยะเวลาการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร ของบริ ษทั ออกแบบ
ในประเทศไทย

7
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2.11 เทคโนโลยี/Software ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้ างทีม่ ีการใช้ งานในองค์ กร ก่ อนจะมีการใช้ งาน
แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (BIM.) ของบริษัทออกแบบในประเทศไทย
จากการศึกษาเกี่ยวกับแสดงเทคโนโลยี/Software ที่มีการใช้งานองค์กรก่อนมีการใช้งาน
แบบจําลองข้อมูลอาคาร ของบริ ษทั ออกแบบในประเทศไทย ดังที่แสดงในตารางที่ 18 พบว่า มีการ
ใช้งาน AutoCAD มากที่ สุด คิดเป็ น 90.00 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาคือ Sketch up คิดเป็ น 80.00
เปอร์เซ็นต์ และอันดับสุ ดท้ายคือ 3D Max คิดเป็ น 60.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
ตารางที่ 18 แสดงเทคโนโลยี/Software ที่มีการใช้งานในองค์กรก่อนมีการใช้งาน แบบจําลองข้อมูล
อาคาร ของบริ ษทั ออกแบบในประเทศไทย
เทคโนโลยี / Software ทีม่ ีการใช้
งานในองค์ กร

จํานวน (บริษทั )

เปอร์ เซ็นต์ (%)

AutoCAD

9

90.00

Sketch up

8

80.00

3D Max

6

60.00

อื่นๆ

0

0.00

รวม (n)

10

100.00

* n = 10 (จํานวนบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม)
หมายเหตุ : 1 บริ ษทั สามารถตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
2.12 รู ปแบบการประยุกต์ ใช้ แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (BIM.) ของบริษัทออกแบบในประเทศไทย
จากการศึ กษาเกี่ ยวกับรู ปแบบการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ของบริ ษ ทั
ออกแบบในประเทศไทย ดังที่แสดงในตารางที่ 19 พบว่า 3 อันดับแรกที่มีการประยุกต์ใช้มากที่สุด
คือ สร้างแบบจําลองอาคาร 3 มิติ (Model) คิดเป็ น 90.00 เปอร์ เซ็นต์ เขียนแบบก่อสร้าง / Shop
Drawing และ นําเสนอผลงาน อยูใ่ นอันดับที่ 2 เท่ากันคิดเป็ น 80.00 เปอร์ เซ็นต์ และอันดับที่ 3 คือ
ตรวจสอบข้อขัดแย้งของแบบก่อสร้าง และ ประมาณราคา คิดเป็ น 60.00 เปอร์เซ็นต์เท่ากัน
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ตารางที่ 19 แสดงรู ปแบบการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ของบริ ษทั ออกแบบ
ในประเทศไทย
รู ปแบบการประยุกต์ ใช้ งาน

จํานวน (บริษทั )

เปอร์ เซ็นต์ (%)

สร้างแบบจําลองอาคาร 3 มิติ

9

90.00

เขียนแบบก่อสร้าง

8
8
6
6

80.00
80.00
60.00
60.00

นําเสนอผลงาน
ตรวจสอบข้อขัดแย้งของแบบก่อสร้าง
ประมาณราคา
วิเคราะห์อาคาร (ด้านพลังงาน,โครงสร้าง,
5
งานระบบอาคาร,สิ่ งแวดล้อม,อื่นๆ)
ลําดับขั้นตอนของงานก่อสร้าง
1
อื่น ๆ
0
* n = 10 (จํานวนบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม)
หมายเหตุ : 1 บริ ษทั สามารถตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ

50.00
10.00
0.00

2.13 ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับความสํ าคัญของ แบบจําลองข้ อมูลอาคาร ทีม่ ีต่ออุตสาหกรรมออกแบบ /
รับเหมาก่ อสร้ าง ในประเทศไทย ของบริษัทออกแบบ
จากการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับความสําคัญของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ที่มีต่อ
อุตสาหกรรมออกแบบ/รับเหมาก่อสร้าง ของบริ ษทั ออกแบบ ดังที่แสดงในตารางที่ 20 พบว่า 55.56
เปอร์ เซ็ นต์ หรื อ 15 บริ ษทั
คิดว่าช่ วยลดต้นทุนและข้อผิดพลาดที่อาจเกิ ดขึ้นในขั้นตอนการ
ออกแบบและในระหว่างการก่อสร้าง, 51.85 เปอร์ เซ็นต์ หรื อ 14 บริ ษทั คิดว่าช่วยลดระยะเวลาใน
การเขียนแบบก่อสร้างและการทํางานที่ซบั ซ้อน และ 22.22 เปอร์ เซ็นต์ คิดว่าช่วยในการประมาณ
ราคาค่ า ก่ อ สร้ า งและลดการบานปลายของค่ า ก่ อ สร้ า งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในขั้น ตอนการออกแบบ
ตามลําดับ
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ตารางที่ 20 แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความสําคัญของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ที่มีต่อ
อุตสาหกรรมออกแบบ /รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ของบริ ษทั ออกแบบ
ลําดับ

ข้ อเสนอแนะ

1

ช่ วยลดต้ นทุนและข้ อผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ ในขั้นตอนการ
ออกแบบและในระหว่ า งการก่ อ สร้ าง จากการตรวจสอบ
ปัญหา และข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากแบบก่อสร้าง

2

3
4

5

6

ช่ วยลดระยะเวลาในการเขียนแบบก่ อสร้ าง และการทํางานที่
ซั บซ้ อน เนื่ องจากไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการเขียนแบบขึ้นมา
ใหม่ ทุกครั้ งหากเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดของการ
ก่ อ สร้ า ง และตํา แหน่ ง ของงานที่ มี ก ารแก้ไ ขจะสามารถ
เชื่ อมโยงไปยังส่ วนอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้องสัมพันธ์กนั ทําให้การ
แก้ไ ขเกิ ด ขึ้ น ได้ใ นขั้น ตอนเดี ย ว ไม่ ต ้อ งแก้ไ ขในหลายๆ
มุมมอง
ช่ วยในการประมาณราคาค่ าก่ อสร้ าง และลดการบานปลาย
ของค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการออกแบบ
ทําให้ การวางแผนงานก่ อสร้ างมีความถูกต้ อง แม่ นยําและมี
ประสิ ทธิภาพมากขึน้
ใช้ ในการทําแบบก่ อสร้ าง (Shop Drawing) แบบก่ อสร้ างจริง
(As-Built Drawing) ทีม่ ีความถูกต้ อง แม่ นยํา โดยใช้ขอ้ มูล
ที่ได้จากการทําแบบจําลองอาคาร 3 มิติ
ช่ วยแก้ ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการประสานงานของระบบต่ างๆ
(Combine) เช่น งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรมม งาน
ระบบประกอบอาคาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งก่อนและใน
ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง โดยใช้แบบจําลองอาคาร
เดียวกัน

จํานวน
เปอร์ เซ็นต์ (%)
(บริษัท)
15

55.56

13

48.15

6

22.22

4

14.81

3

11.11

2

7.41
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ตารางที่ 20 แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความสําคัญของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ที่มีต่อ อุตสาหกรรม

ออกแบบ /รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ของบริ ษทั ออกแบบ (ต่อ)
ลําดับ
7
8
9
10
11

ข้ อเสนอแนะ
พัฒนาคุณภาพของงานออกแบบ งานเขียนแบบ และงาน
ก่ อสร้ าง ให้มีประสิ ทธภาพและความแม่นยําที่มากขึ้น
ทําให้ รู้ ระยะเวลาในการก่ อสร้ างล่ วงหน้ าทีม่ ีความใกล้ เคียง
กับการก่ อสร้ างจริง
ส่ งเสริ มด้ านการนําเสนอผลงานให้ มีประสิ ทธิภาพ ช่วยให้
ลู ก ค้า และผูอ้ อกแบบมี ค วามเข้า ใจในแบบก่ อ สร้ า งไปใน
ทิศทางเดียวกัน
Value Engineering
ช่ วยเพิม่ ศักยภาพในการออกแบบทีม่ ีความสลับซับซ้ อน
โดยเฉพาะอาคารที่มีรูปทรงอิสระ

จํานวน
เปอร์ เซ็นต์ (%)
(บริษัท)
2

7.41

1

3.70

1

3.70

1

3.70

1

3.70

* n = 27 (จํานวนบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม)
หมายเหตุ : 1 บริ ษทั สามารถตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
3. การสํ ารวจการใช้ งาน แบบจําลองข้ อมูลอาคาร ในบริษัทรับเหมาก่อสร้ าง
จากการสํารวจผลการตอบแบบสอบถามของบริ ษทั รับเหมาก่ อสร้าง ในประเทศไทย
ดังที่แสดงในแผนภูมิที่ 17 พบว่า มีแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับทั้งหมด 31 บริ ษทั คิดเป็ น
38.75 เปอร์เซ็นต์ ของจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด 80 ฉบับ
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ผลการตอบแบบสอบถามของบริ ษัทรั บเหมาก่อสร้ าง ในประเทศไทย
เปอร์ เซ็นต์ (%)

100
50

100 %

80 บริ ษัท

38.75 %
31 บริ ษัท

0
จํานวนแบบสอบถามทีส่ ่งออกทั ้งหมด

จํานวนแบบสอบถามที่ได้ รับการตอบกลับ

แผนภูมิที่ 17 แสดงผลการตอบแบบสอบถามของ บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย
3.1 รู ปแบบช่ องทางการส่ งแบบสอบถาม
จากผลการสํารวจ พบว่า จากการจัดส่ งทางจดหมายอิเล็คทรอนิ กส์ ทั้งหมด 32 บริ ษทั
ซึ่ งไม่ ไ ด้รั บ การตอบกลับ มา คิ ด เป็ น 0 เปอร์ เ ซ็ น ต์ข องจํา นวนที่ ส่ ง ทั้ง หมด หรื อ คิ ด เป็ น 0
เปอร์ เซ็นต์ของแบบตอบรับทั้งหมด การจัดส่ งทางไปรษณี ย ์ ทั้งหมด 32 บริ ษทั ได้รับการตอบ
กลับมาจํานวน 15 บริ ษทั คิดเป็ น 46.875 เปอร์ เซ็นต์ของจํานวนที่ส่งทั้งหมด หรื อคิดเป็ น 18.75
เปอร์ เซ็นต์ของแบบตอบรับทั้งหมด และการจัดส่ งแบบสอบถามด้วยตัวเอง ทั้งหมด 16 บริ ษทั
ได้รับการตอบกลับมาเท่ากับจํานวนที่มีการจัดส่ งคือ 16 บริ ษทั คิดเป็ น 100 เปอร์เซ็นต์ของจํานวน
ที่ส่งทั้งหมด หรื อ คิดเป็ น 20 เปอร์ เซ็นต์ของแบบตอบรับทั้งหมด โดยผลรวมของแบบสอบถาม
ทั้งหมดที่ได้รับการตอบกลับจากกลุ่มข้อมูล มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 31 ฉบับ ซึ่ งคิดเป็ น 38.75 เปอร์ เซ็น
ของจํานวนแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้มีการจัดส่ งไปยังกลุ่มข้อมูล ดังที่แสดงในแผนภูมิที่ 18
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แผนภูมิแสดงผลการสํารวจบริ ษัทรั บเหมาก่อสร้ างในประเทศไทย
แบบสอบถามที่ส่งออกทัง้ หมด

แบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับ

จํานวน (บริษัท)
40
32

30

32

20

16

15

16

10
0

0

จดหมายอิเล็คทรอนิกส์

ไปรษณีย์

จัดส่ งด้วยตัวเอง

แผนภูมิที่ 18 แสดงผลการสํารวจการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร ของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง
ในประเทศไทย
3.1 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการสํารวจเพศของผูต้ อบแบบสอบถาม ของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในประเทศ
ไทย ดังที่แสดงในแผนภูมิที่ 19 พบว่า เพศชายมีจาํ นวนการตอบแบบสอบถามมากว่าเพศหญิง ซึ่ ง
คิดเป็ น 93.55 และ 6.45 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
กราฟแสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม บริษัทรั บเหมาก่ อสร้ างในประเทศไทย
แบบสอบถาม
35
30
25
20
15
10
5
0

เพศชาย

เพศหญิง
2 คน (6.45%)

31 องค์กร
(100%)

29 คน (93.55%)

จํานวนแบบสอบถาม

เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม

แผนภูมิที่ 19 แสดงเพศของผูต้ อบแบบสอบถามของ บริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง ในประเทศไทย
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3.2 ช่ วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาด้านช่ วงอายุของผูต้ อบแบบสอบถาม ของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้ าง ดังที่
แสดงในตารางที่ 21 พบว่าในสามช่วงอายุมีปริ มาณใกล้เคียงกัน โดยพบว่า ผูท้ ี่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 41
- 50 ปี มีจาํ นวนการตอบแบบสอบถามมากที่สุด คิดเป็ น 32.26 เปอร์เซ็นต์ ช่วงอายุระหว่าง 20 - 30
ปี และ 31 - 40 ปี อยูใ่ นเป็ นอันดับ 2 เท่ากัน คิดเป็ น 29.03 เปอร์เซ็นต์ ช่วงอายุมากกว่า 50 ปี อยูใ่ น
อันดับ 3 คิดเป็ น 9.68 เปอร์เซ็นต์ และไม่มีคนที่มีอายุต่าํ กว่า 20 ปี ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 21 แสดงจํานวนของผูต้ อบแบบสอบถามในช่วงอายุต่างๆ ของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง
ในประเทศไทย
ช่ วงอายุ

จํานวน (คน)

เปอร์ เซ็นต์ (%)

ตํ่ากว่า 20 ปี

0

0.00

20 - 30 ปี

9

29.03

31 - 40 ปี

9

29.03

41 - 50 ปี

10

32.26

มากกว่า 50 ปี

3

9.68

รวม (n)

31

100.00

* n = จํานวนบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม
3.3 การศึกษาสู งสุ ดของผู้ตอบแบบสอบถาม
การศึ ก ษาสู งสุ ด ของผูต้ อบแบบสอบถาม ของบริ ษทั รั บเหมาก่ อสร้ างดังที่ แ สดงใน
แผนภูมิที่ 20 พบว่า ส่ วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี ซึ่ งคิดเป็ น 67.74 เปอร์ เซ็นต์
รองลงมาคือระดับปริ ญญาโท คิดเป็ น 19.36 เปอร์ เซ็นต์ การศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาดรี (ม.6 ,ปวช.,
ปวส.) คิดเป็ น 12.90 เปอร์เซ็นต์ และไม่มีคนที่มีการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาโทตอบแบบสอบถาม
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กราฟแสดงการศึก ษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ของบริษั ทรับ เหมาก่ อสร้ างในประเทศไทย

จํานวน (คน )
ํ 25
20
15
10
5
0

(67.74%)
(12.90%)
4

21

ตํ่ากว่าปริญญาตรี (ม.6,
ปริ ญญาตรี
ปวช.,ปวส.)
*n = 31 (จํานวนบริษัท)

(19.36%)
6
ปริ ญญาโท

(0.00%)
0
สูงกว่าปริ ญญาโท

แผนภูมิที่ 20 แสดงการศึกษาสู งสุ ดของผูต้ อบแบบสอบถาม ของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง
ในประเทศไทย
3.4 ตําแหน่ งงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
การศึกษาเกี่ ยวกับตําแหน่ งงานของผูต้ อบแบบสอบถาม ของบริ ษทั รั บเหมาก่ อสร้าง
ดังที่แสดงในตารางที่ 22 พบว่า ส่ วนใหญ่อยูใ่ นตําแหน่งสถาปนิกและวิศวกร ซึ่งคิดเป็ น 35.48 และ
32.26 เปอร์ เซ็นต์ พนักงานเขียนแบบ คิดเป็ น 12.90 เปอร์ เซ็นต์ และสุ ดท้ายคือตําแหน่ งเจ้าของ
กิจการ และ ตําแหน่งอื่นๆ ซึ่งมีจาํ นวนเท่ากัน คิดเป็ น 9.68 เปอร์เซ็นต์
ตารางที่ 22 แสดงตําแหน่งงานของผูต้ อบแบบสอบถาม ของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย
ตําแหน่ งงาน

จํานวน (คน)

วิศวกร
สถาปนิก
พนักงานเขียนแบบ
เจ้าของกิจการ
ตําแหน่งอื่นๆ
รวม (n)
* n = จํานวนบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม

10
11
4
3
3
31

เปอร์ เซ็นต์ (%)
32.26
35.48
12.90
9.68
9.68
100.00
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3.5 ประสบการณ์ ในการทํางานในองค์ กรของผู้ตอบแบบสอบถาม
การศึ กษาเรื่ องประสบการณ์ ในการทํางานในองค์กรของผูต้ อบแบบสอบถาม ของ
บริ ษัท รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง ดัง ที่ แ สดงในแผนภู มิ ที่ 21 พบว่ า ผู ต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี
ประสบการณ์ในการทํางานในองค์กร มากกว่า 8 ปี คิดเป็ น 48.39 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมา คือ 4 - 6 ปี
คิดเป็ น 22.58 เปอร์ เซ็นต์ 1 - 2 ปี คิดเป็ น 12.90 เปอร์ เซ็นต์ น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็ น 9.68 เปอร์ เซ็นต์
และสุ ดท้ายคือ 2 - 4 ปี และ 6 - 8 ปี ซึ่งมีจาํ นวนเท่ากัน คิดเป็ น 3.23 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
กราฟแสดงประสบการณ์ ในการทํางานในองค์ กร
ของบริษั ทรับ เหมาก่ อสร้ างในประเทศไทย
จํานวน (คน)

(48.39%)

16
14
12
10

6
4
2

15

(22.58%)

8

(9.68%)
3

(12.90%)
4

0

น้ อยกว่า 1 ปี
1 - 2 ปี
*n = 31 (จํานวนบริษัท)

(3.23%)
1
2 - 4 ปี

7
4 - 6 ปี

(3.23%)
1
6 - 8 ปี

มากกว่า 8 ปี

แผนภูมิที่ 21 แสดงประสบการณ์ในการทํางานในองค์กรของผูต้ อบแบบสอบถาม ของบริ ษทั
รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย
3.6 บริษัทรับเหมาก่ อสร้ างในประเทศไทย รู้ จัก แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (BIM) หรือไม่
จากการศึกษาบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างว่ารู ้จกั แบบจําลองข้อมูลอาคาร หรื อไม่ ดังที่แสดง
ในตารางที่ 23 พบว่า ส่ วนใหญ่เกือบครึ่ งหนึ่งของผูต้ อบแบบสอบถามรู ้จกั แบบจําลองข้อมูลอาคาร
ซึ่งคิดเป็ น 45.16 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลืออีก 38.71 เปอร์เซ็นต์ ไม่รู้จกั และ 16.13 เปอร์เซ็นต์ ยังไม่แน่ใจ
ตามลําดับ
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ตารางที่ 23 แสดงจํานวนบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยที่ "รู ้จกั " และ "ไม่รู้จกั "
แบบจําลองข้อมูลอาคาร
ลักษณะความรู้จัก

จํานวน (บริษทั )

เปอร์ เซ็นต์ (%)

รู ้จกั

14

45.16

ไม่รู้จกั

12

38.71

ไม่แน่ใจ

5

16.13

รวม (n)

31

100.00

* n = จํานวนบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม
3.7 บริษัทรับเหมาก่ อสร้ างในประเทศไทย รับทราบข่ าวสาร ข้ อมูลเกีย่ วกับ แบบจําลองข้ อมูล
อาคาร จากแหล่งใด
จากการศึกษาแหล่งข้อมูล ข่าวสารที่บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยได้รับทราบ
เกี่ยวกับ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ดังที่แสดงในตารางที่ 24 พบว่าแหล่งข้อมูล ข่าวสารใน 3 อันดับ
แรกคื อ ทางหนัง สื อ /เอกสารงานวิ จ ัย /บทความวิ ช าการต่ า งๆ ทางสื่ อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ( อี เ มล์/
อินเตอร์ เน็ต/เฟสบุค/อื่นๆ) และจากเพื่อนร่ วมงาน ซึ่ งคิดเป็ น 40.00 , 35.00 และ 30.00 เปอร์ เซ็นต์
ตามลําดับ
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ตารางที่ 24 แสดงแหล่งข่าวสาร/ข้อมูล ที่บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ได้รับทราบ
เกี่ยวกับแบบจําลองข้อมูลอาคาร
แหล่งข้ อมูล ข่ าวสาร

จํานวน (บริษทั )

หนังสื อ/เอกสารงานวิจยั /บทความ
8
วิชาการต่างๆ
วิทยุ/โทรทัศน์
0
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์(อีเมล์/
7
อินเตอร์เน็ต/เฟสบุค/อื่นๆ)
สื่ อ/สิ่ งพิมพ์
4
เพื่อนร่ วมงาน
6
อื่นๆ
3
รวม (n)
20
* n = จํานวนบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม
หมายเหตุ : 1 บริ ษทั สามารถตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ

เปอร์ เซ็นต์ (%)
40.00
0.00
35.00
20.00
30.00
15.00
100.00

3.8 บริษัทรับเหมาก่ อสร้ างในประเทศไทย คิดว่ า แบบจําลองข้ อมูลอาคาร คืออะไร
จากการศึกษา พบว่าบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยมีความเข้าใจความหมายของ
แบบจําลองข้อมูลอาคาร โดยส่ วนใหญ่คิดว่า BIM. คือระบบการจัดการอาคารผ่านขบวนการของ
Software 3 มิติ คิดเป็ น 69.23 เปอร์ เซ็นต์ หมายถึงเครื่ องมือที่ใช้สาํ หรับการออกแบบ/เขียนแบบ
ก่อสร้าง คิดเป็ น 46.15 เปอร์เซ็นต์, หมายถึง Revit, ArchiCAD, Tekla, Allplan, etc.. คิดเป็ น 34.62
เปอร์ เซ็นต์, หมายถึงหลักการทํางานแบบ Object-base Parametric Modeling คิดเป็ น 23.08
เปอร์เซ็นต์ และความหมายอื่นๆ อีก 3.85 เปอร์เซ็นต์ ดังที่แสดงในแผนภูมิที่ 22
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ความหมายของแบบจํ าลองข้ อมูลอาคาร ในความคิด ของบริ ษัทรั บเหมาก่ อสร้ าง
ในประเทศไทย
18 (69.23%)

ระบบการจัดการผ่า นขบวนการของ Software 3 มิต ิ

12 (46.15%)

เครื่องมือที่ใช้ สาํ หรับการออกแบบ/เขียนแบบก่อ สร้ า ง

6 (23.08%)

หลักการทํา งานแบบ Object-base Parametric Modeling

9 (34.62%)

Revit,ArchiCAD,Tekla,Allplan,etc..
อื่น ๆ

1 (3.85%)
0
5
10
15
20
*n = 26 (จํานวนบริษัท)
หมายเหตุ : 1 บริษัทสามารถตอบได้ม ากกว่ า 1 คําตอบ

แผนภูมิที่ 22 ความหมายของแบบจําลองข้อมูลอาคาร ในความคิดของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง
ในประเทศไทย
3.9 บริษัทรับเหมาก่อสร้ างในประเทศไทย ทีม่ ีการใช้ งาน / ไม่ ใช้ งาน แบบจําลองข้ อมูลอาคาร
(BIM.)
จากการสํารวจสถิติการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร ของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างใน
เขตกรุ งเทพฯ ดังที่แสดงในแผนภูมิที่ 23 พบว่า มี การใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร เพียง 6
บริ ษทั ซึ่ งคิดเป็ น 19.35 เปอร์ เซ็นต์ ส่ วนบริ ษทั ที่ไม่มีการใช้งานมีจาํ นวนถึง 25 บริ ษทั คิดเป็ น
80.65 เปอร์เซ็นต์ ของบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (จํานวน 31 บริ ษทั )
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บริ ษัทรั บเหมาก่ อสร้ างในประเทศไทย ที่มีการใช้ งาน/ไม่ ใช้ งาน
แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (BIM)
25 (80.65%)

บริษั ทที่ไม่ มีการใช้ งาน

บริษั ทที่มีการใช้ งาน

6 (19.35%)

จํานวน (บริษัท) 0

5

10

15

20

25

30

* n = 31 (จํานวนบริษั ท)

แผนภูมิที่ 23 แสดงจํานวนบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ที่มีการใช้งาน / ไม่ใช้งาน
แบบจําลองข้อมูลอาคาร
3.10 ระยะเวลาทีม่ ีการใช้ งาน แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (BIM) ของบริษัทรับเหมาก่ อสร้ าง
ในประเทศไทย
จากการสํารวจระยะเวลาที่มีการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร ของบริ ษทั รั บเหมา
ก่อสร้างในเขตกรุ งเทพฯ ดังที่แสดงในแผนภูมิที่ 24 พบว่ากว่า 50.00 เปอร์ เซ็นต์ มีระยะเวลาการใช้
งาน 1 ปี ขึ้นไป รองลงมาคือ 33.33 เปอร์เซ็นต์ มีระยะเวลาการใช้งานอยูร่ ะหว่าง 6 เดือน - 1 ปี และ
สุ ดท้าย 16.67 เปอร์เซ็นต์ มีระยะเวลาการใช้งานน้อยกว่า 6 เดือน
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ระยะเวลาที่มีการใช้ งาน แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (BIM)
ของบริ ษัทรั บเหมาก่อสร้ างในประเทศไทย
3 (50.00%)

1 ปี ขึน้ ไป

2 (33.33%)

6 เดือน - 1 ปี

1 (16.67%)

น้ อยกว่ า 6 เดือน
0
จํานวนบริษัท

0.5

1

น ้อยกว่า 6 เดือน
1

1.5

2

6 เดือน - 1 ปี
2

2.5

3

3.5

1 ปี ขน
ึ้ ไป
3

*n = 6 (จํานวนบริษัทที่มีการใช้ งาน)

แผนภูมิที่ 24 ระยะเวลาการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร ของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง
ในประเทศไทย
3.11 เทคโนโลยี/Software ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้ างทีม่ ีการใช้ งานในองค์ กร ก่ อนจะมีการใช้ งาน
แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (BIM) ของบริษัทรับเหมาก่อสร้ างในประเทศไทย
จากการสํารวจเทคโนโลยี/Softwarre ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างที่มีการใช้งานใน
องค์กร ก่อนจะมีการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร ของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย
ดังที่แสดงในตารางที่ 25 พบว่าเทคโนโลยี/Software ที่มีการใช้งานมากที่สุดคือ AutoCAD คิดเป็ น
83.33 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาคือ Sketch up คิดเป็ น 33.33 เปอร์เซ็นต์ ส่ วน 3D Max และเทคโนโลยี/
Software อื่นๆ ไม่ได้มีการนํามาใช้งาน

71
ตารางที่ 25 แสดงเทคโนโลยี/Software ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างที่มีการใช้งานในองค์กร
ของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ก่อนจะมีการใช้งาน แบบจําลองข้อมูล
อาคาร (BIM.)
เทคโนโลยี / Software ออกแบบ/
เขียนแบบ

จํานวน (บริษทั )

เปอร์ เซ็นต์ (%)

AutoCad

5

83.33

Sketch up

2

33.33

3D Max

0

0.00

อื่น ๆ

0

0.00

* n = จํานวนบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม
หมายเหตุ : 1 บริ ษทั สามารถตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
3.12 รู ปแบบการประยุกต์ ใช้ แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (BIM) ของบริษัทรับเหมาก่อสร้ าง
ในประเทศไทย
จากการศึ กษาเกี่ ยวกับรู ปแบบการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ของบริ ษ ทั
รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ดังที่แสดงในตารางที่ 26 พบว่า 3 อันดับแรกที่มีการประยุกต์ใช้
มากที่สุดคือ สร้างแบบจําลองอาคาร 3 มิติ (Model) ซึ่งคิดเป็ น 66.67 เปอร์เซ็นต์ เขียนแบบก่อสร้าง
/ Shop Drawing ตรวจสอบข้อขัดแย้งของแบบก่อสร้าง และ ประมาณราคา อยูใ่ นอันดับที่ 2 ซึ่งคิด
เป็ น 50.00 เปอร์เซ็นต์ และอันดับที่ 3 คือลําดับขั้นตอนของงานก่อสร้าง และ นําเสนอผลงาน ซึ่งคิด
เป็ น 33.33 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
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ตารางที่ 26 แสดงรู ปแบบการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.)
ของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง ในประเทศไทย
รู ปแบบการประยุกต์ ใช้ งาน

จํานวน (บริษทั )

สร้างแบบจําลองอาคาร 3 มิติ
เขียนแบบก่อสร้าง / Shop Drawing
ตรวจสอบข้อขัดแย้งของแบบก่อสร้าง
ประมาณราคา
ลําดับขั้นตอนของงานก่อสร้าง
นําเสนอผลงาน
วิเคราะห์อาคาร (ด้านพลังงาน,โครงสร้าง,
งานระบบอาคาร,สิ่ งแวดล้อม,อื่นๆ)
อื่น ๆ
* n = 6 (จํานวนบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม)
หมายเหตุ : 1 บริ ษทั สามารถตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ

เปอร์ เซ็นต์ (%)

4
3
3
3
2
2

66.67
50.00
50.00
50.00
33.33
33.33

0

0.00

0

0.00

3.13 ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับความสํ าคัญของ แบบจําลองข้ อมูลอาคาร ทีม่ ีต่ออุตสาหกรรมออกแบบ
รับเหมาก่ อสร้ าง ในประเทศไทย ของบริษัทรับเหมาก่อสร้ างในประเทศไทย
จากการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับความสําคัญของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ที่มีต่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง ดังที่แสดงในตารางที่ 27 พบว่า บริ ษทั รับเหมา
ก่อสร้างส่ วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ปั จจัยแรกของความสําคัญของ BIM. ต่ออุตสาหกรรมออกแบบ
ก่อสร้าง คือช่วยในการวางแผน บริ หารจัดการและควบคุมงานก่อสร้างให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
คิดเป็ น 40.00 เปอร์ เซ็นต์, 35.00 เปอร์ เซ็นต์ คิดว่าช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลา ต้นทุนในการทํางาน
และข้อผิดพลาดที่อาจเกิ ดขึ้นในขั้นตอนการออกแบบและในระหว่างขั้นตอนการก่ อสร้ าง และ
25.00 เปอร์ เซ็นต์ คิดว่าสามารถเห็นภาพจําลองอาคาร (Model) เสมือนจริ งได้อย่างชัดเจนก่อนการ
ก่อสร้าง ตามลําดับ
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ตารางที่ 27 แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความสําคัญของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ที่มีต่อ
อุตสาหกรรมออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง

ลําดับ

1

2

3
4
5

6

7

ข้ อเสนอแนะ
ช่ วยในการวางแผน บริ หารจัดการและควบคุมงานก่ อสร้ าง
ให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้ เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการทั้งด้านระยะเวลา งบประมาณ และคุณภาพใน
การทํางาน ซึ่งเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพของตัวอาคาร
ลดขั้นตอน ระยะเวลา ต้ นทุนในการทํางานและข้ อผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึน้ ในขั้นตอนการออกแบบและในระหว่ างขั้นตอน
การก่ อ สร้ า ง จากการตรวจสอบปั ญ หา และข้อ ขัด แย้ง ที่
เกิดขึ้นจากแบบก่อสร้าง
สามารถเห็นภาพจําลองอาคาร (Model) เสมือนจริงได้ อย่ าง
ชั ดเจนก่ อนการก่ อสร้ าง และสามารถใช้เก็บเป็ นข้อมูลใน
การก่อสร้างและการบริ หารจัดการอาคาร
ประมาณการและควบคุมงบประมาณ ในการก่อสร้างได้
ช่ วยในการจัดทําแบบก่ อสร้ าง Shop Drawing และ
As-Built Drawing ที่มีความแม่นยําและตรงกับการก่อสร้าง
จริ ง
ส่ งเสริ มด้ านการนําเสนอผลงานให้ มีประสิ ทธิภาพ ช่วยให้
ลู ก ค้า และผูอ้ อกแบบมี ค วามเข้า ใจในแบบก่ อ สร้ า งไปใน
ทิศทางเดียวกัน
ช่ วยในด้ านการวิ เ คราะห์ อาคาร เช่ น ด้ า นพลั ง งาน
โครงสร้าง งานระบบประกอบอาคาร สิ่ งแวดล้อมและอื่นๆ
และทําให้สามารถวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ของโครงการ
ก่อนที่จะมีการออกแบบและการก่อสร้างจริ ง

จํานวน
เปอร์ เซ็นต์ (%)
(บริษัท)
8

40.00

7

35.00

5

25.00

4

20.00

2

10.00

2

10.00

2

10.00
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ตารางที่ 27 แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความสําคัญของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ที่มีต่อ
อุตสาหกรรมออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง
(ต่อ)

ลําดับ
8

9

10

11

ข้ อเสนอแนะ
ลดข้อจํ า กั ด ของการออกแบบรู ป ทรงอาคารที่ มี ค วาม
สลับซับซ้ อนได้ อย่ างหลากหลาย และตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า
ข้ อ จํ า กั ด ในเรื่ อ งลิ ข สิ ท ธิ์ วิ ธี ก ารใช้ งาน และบุ ค ลากรที่ มี
ความรู้ ความเชี่ ยวชาญ โดยเฉพาะในด้านการใช้งานซึ่ งทํา
ให้เป็นอุปสรรคต่อการเรี ยนรู ้และการนําไปใช้ นอกจากนั้น
ยังขาดคนที่นาํ มาใช้งานอย่างจริ งจัง
ขาดฐานข้ อมูล (data base) ทีม่ ีความเหมาะสมกับการใช้ งาน
ในประเทศไทย เพราะข้อมูลส่ วนใหญ่เป็ นของต่างประเทศ
ช่ วยแก้ ปัญหาที่เกิดขึน้ จากการประสานงานของระบบต่ างๆ
(Combine) เช่ น งานโครงสร้ า ง งานสถาปั ต ยกรมม งาน
ระบบประกอบอาคาร และอื่ นๆที่เกี่ ยวข้อง ทั้งก่ อนและใน
ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้ าง โดยการใช้แบบจําลองอาคาร
เดียวกัน

* n = 20 (จํานวนบริ ษทั ที่ตอบแบบสอบถาม)
หมายเหตุ : 1 บริ ษทั สามารถตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ

จํานวน
เปอร์ เซ็นต์ (%)
(บริษัท)
2

10.00

2

10.00

1

5.00

1

5.00
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ส่ วนที่ 2
4 ผลการศึกษาถึงปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเลือกใช้ แบบจําลองข้ อมูลอาคาร
4.1 ข้ อมูลทัว่ ไปขององค์ กร
ตารางที่ 28 เป็ นการแสดงถึงประเภทธุ รกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของกรณี ศึกษา
ทั้ง 9 ที่มีความหลากหลายในแง่ของการดําเนิ นธุรกิจแต่ละประเภท ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยทั้งสิ้ น
ตารางที่ 28 แสดงประเภทธุรกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ ของกรณี ศึกษาทั้ง 9 องค์กร

ลําดับที่

ประเภทธุรกิจ/หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ

1

บริ การออกแบบ

2

ที่ปรึ กษาโครงการ

3

รับเหมาก่อสร้าง

4

ผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์

5

ผูใ้ ห้บริ การด้านการฝึ กอบรม และตัวแทนจําหน่าย
Software คอมพิวเตอร์

จากการศึ ก ษาข้อ มู ล ทั่ว ไปขององค์ก รกรณี ศึ ก ษา ดัง ที่ แ สดงในตารางที่ 29 พบว่ า
กรณี ศึกษาส่ วนใหญ่กว่าครึ่ งหนึ่ งหรื อ 5 องค์กร ประกอบธุ รกิจด้านการออกแบบเป็ นหลัก ในแง่
ของระยะเวลาในการดําเนิ นงานขององค์กร พบว่ากว่า 7 องค์กรมีการดําเนิ นธุรกิจมามากกว่า 20 ปี
ขึ้นไป ส่ วนจํานวนคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งาน BIM. นั้นมีต้ งั แต่ที่ยงั ไม่มีการนํามาใช้งานไปจนถึงมี
การนํามาใช้งานแล้วกว่า 37 เครื่ อง
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ตารางที่ 29 แสดงข้อมูลทัว่ ไปขององค์กร ของกรณี ศึกษา

กรณีศึกษา

ประเภทธุรกิจ / หน้ าทีค่ วาม
รับผิดชอบ

1 2 3 4 5
กรณี ศึกษาที่ 1  
กรณี ศึกษาที่ 2 
กรณี ศึกษาที่ 3 
กรณี ศึกษาที่ 4

กรณี ศึกษาที่ 5

กรณี ศึกษาที่ 6 
กรณี ศึกษาที่ 7

กรณี ศึกษาที่ 8  
กรณี ศึกษาที่ 9

รวม
5 2 2 2
1
* n = 9 (จํานวนกรณี ศึกษา)

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน (ปี )

จํานวนคอมพิวเตอร์ ทมี่ ีการ
ใช้ งาน BIM. เฉลีย่ (เครื่อง)

28
32
2
21
30
43
8
28
20

17
4
4
20
7
0
4
10
37

เฉลีย่ 23.56 ปี

เฉลีย่ 11 เครื่อง

4.2 ก่ อนที่จะมีการประยุ กต์ ใช้ แบบจําลองข้ อมู ลอาคาร (BIM) องค์ กรของกรณีศึกษามีการใช้
เทคโนโลยี / Software ชนิดใดในการออกแบบ เขียนแบบก่ อสร้ าง และจากการใช้ งานพบปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่ างไร
จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี / Software ที่มีการใช้งานในองค์กร ก่อนที่จะมี
การประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ดังที่แสดงในตารางที่ 30 พบว่า เทคโนโลยี/Software ที่มี
การใช้งานมากที่สุดคือ AutoCAD , เขียนด้วยมือ / Sketch Up / 3D Max ซึ่ งคิดเป็ น 87.50 และ
37.50เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
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ตารางที่ 30 แสดงเทคโนโลยี/Software ในการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างในองค์กร ก่อนที่จะมี
การประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร
เทคโนโลยี/Software
ทีใ่ ช้ ในการออกแบบ
เขียนแบบก่ อสร้ าง

กรณีศึกษา
1

2

เขียนด้วยมือ
 
AutoCAD
 
Sketch Up

3D Max

3D Wish

Photoshop
Digital Project
Rhino
Draft site
* n = 8 (จํานวนกรณี ศึกษา)

3

4

5






6





7








8





รวม

3
7
3
3
1
1
1
1
1

ความถี่แยก
ตามการ
ใช้ งาน (%)

37.50
87.50
37.50
37.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

จากการศึกษาเกี่ยวกับปั ญหา-อุปสรรคที่พบจากการใช้เทคโนโลยี / Software ในการ
ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างของกรณี ศึกษา ก่อนที่จะมีการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร
ดังที่แสดงในตารางที่ 31 พบว่า ปั ญหา-อุปสรรคที่พบมากที่สุดกว่า 62.50 เปอร์เซ็นต์ คือการทํางาน
ซํ้าซ้ อน, 25.00 เปอร์เซ็นต์ พบว่า การใช้ งานโปรแกรม Auto CAD ต้ องอาศัยผู้ที่มีทักษะ ความรู้
ความสามารถด้ านการก่ อสร้ างเพื่อใช้ ในการถ่ ายทอดข้ อมูลและการสื่ อสาร และ ข้ อจํากัดในด้ าน
ลิขสิ ทธิ์ของ Software / Hardware และ 12.50 เปอร์ เซ็นต์ คิดว่าเกิดจากข้ อจํากัดของโปรแกรม
AutoCAD ซึ่ งเป็ นระบบ 2 มิติ, ความถูกต้ อง แม่ นยําที่น้อยกว่ า, แบบก่ อสร้ างไม่ สัมพันธ์ กับ
งบประมาณในการก่ อสร้ าง และ ระยะเวลาและค่ าใช้ จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้

78
ตารางที่ 31 แสดงปั ญหา - อุปสรรคที่พบจากการใช้งานเทคโนโลยี/Software สําหรับออกแบบ
เขียนแบบก่อสร้างของกรณี ศึกษา
ลําดับ ปัญหา - อุปสรรคทีพ่ บ

1
2

3

การทํา งานซํ้ า ซ้ อ น เพราะ
ต้อ งเริ่ ม ต้น เขี ย นแบบใหม่
ทุ ก ค รั้ ง ที่ มี ก า ร แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง แบบก่อสร้าง
ไม่ พบปัญหา - อุปสรรค
การใช้ ง านโปรแกรม Auto
CAD ต้ องอาศัยผู้ที่มีทักษะ
ความรู้ ความสามารถด้ า น
การก่ อ สร้ างเพื่ อ ใช้ ในการ
ถ่ ายทอดข้ อมู ล และการ
สื่ อสาร

4

ข้ อจํากัดในด้ านลิขสิ ทธิ์
ของ Software และ
Hardware ที่มีราคาสู ง

5

ข้ อจํ า กั ด ของโปรแกรม
AutoCAD ซึ่ งเป็ นระบบ 2
มิติ ยังไม่สามารถสนับสนุน
ลักษณะการทํางานที่มีความ
ซับซ้อน

6
7
8

ความถูกต้ อง แม่ นยําน้ อย
กว่ า ทั้งแบบก่อสร้าง และ
ปริ มาณ
แบบก่ อสร้ างไม่ สัมพันธ์ กบั
งบประมาณในการก่ อสร้ าง
เวลาและค่ าใช้ จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้
จากการแก้ไขแบบใน
ระหว่างการก่อสร้าง

* n = 9 (จํานวนกรณี ศึกษา)

8

รวม

ความถี่
(%)



5

62.50

2

25.00

2

25.00

2

25.00

1

12.50

1

12.50



1

12.50



1

12.50

1

2

3



กรณีศึกษา
4
5
6




7



















79
4.3 ความหมายของ แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (BIM) ในความคิดของกรณีศึกษา
จากการศึ กษาความเข้าใจของกรณี ศึกษาเกี่ ยวกับความหมายของ แบบจําลองข้อมูล
อาคาร ดังที่แสดงในตารางที่ 33 พบว่ากรณี ศึกษาส่ วนใหญ่คิดว่า แบบจําลองข้อมูลอาคาร หมายถึง
การทําแบบในระบบ 3 มิติ โดยการบรรจุเอาลักษณะ และคุณสมบัติต่างๆ ขององค์ประกอบอาคาร
เข้าไป ทําให้เส้นแต่ละเส้นมีความหมายและกลายเป็ นข้อมูลที่สะท้อนออกมาในรู ปของปริ มาณวัสดุ
ซึ่งคิดเป็ น 55.56 เปอร์เซ็นต์
จากการสอบถามได้ทราบถึงความหมายของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ตามความเข้าใจ
ของกรณี ศึกษา ดังที่แสดงในตารางที่ 32 และเมื่อเอาไปแจกแจงจะได้ผลตามตารางที่ 33
ตารางที่ 32 แสดงความหมายของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ของกรณี ศึกษา

ลําดับที่

ความหมายของ แบบจําลองข้ อมูลอาคาร

1

ไม่ทราบ / ไม่แน่ใจ

2

การทําแบบในระบบ 3 มิ ติ โดยการบรรจุ เ อาลัก ษณะ และคุ ณสมบัติ
ต่างๆ ขององค์ประกอบอาคารเข้าไป ทําให้เส้นแต่ละเส้นมีความหมาย
และกลายเป็ นข้อมูลที่สะท้อนออกมาในรู ปของปริ มาณวัสดุ

3

การสร้าง แบบจําลองอาคาร ที่มีส่วนประกอบของอาคารเข้ามาเกี่ยวข้อง
และทุ ก ๆส่ ว นของอาคารล้ว นมี ค วามเกี่ ย วข้อ งสั ม พัน ธ์ กัน เช่ น งาน
โครงสร้ าง งานสถาปั ตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร ซึ่ งเป็ น
ข้อมูลที่ มีความเกี่ ยวข้องกับการก่ อสร้ างจริ ง ใช้สําหรั บกระบวนการ
ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง
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ตารางที่ 33 แสดงความถี่ของความหมายของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ตามความเข้าใจ
ของกรณี ศึกษา
ความหมายของ
แบบจําลองข้ อมูลอาคาร

กรณีศึกษา

1

3

4

5

6

7

8

9



1
2

2



3













รวม

ความถี่
(%)

1

11.11

5

55.56

3

33.33

* n = 9 (จํานวนกรณี ศึกษา)
4.4 นโยบายหรือแนวความคิดในการนํา แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (BIM.) เข้ ามาประยุกต์ ใช้ ใน
องค์ กร ของกรณีศึกษา
จากการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายหรื อแนวความคิดในการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร มา
ประยุกต์ใช้ในองค์กรของกรณี ศึกษา ดังที่แสดงในตารางที่ 35 พบว่า 3 อันดับแรก คือ
1. เพือ่ ศึกษาและพัฒนาด้ านเทคโนโลยีหรือ Software ใหม่ ๆ คิดเป็ น 55.56 เปอร์เซ็นต์
2. ลดข้ อผิดพลาดและเป็ นการตรวจสอบข้ อขัดแย้ งของแบบก่ อสร้ าง คิดเป็ น 44.44
เปอร์เซ็นต์
3. สํ า หรั บ การนํ า เสนอผลงาน (Presentation) และการมองเห็ น ภาพเสมื อ นจริ ง
(Visualize) คิดเป็ น 33.33 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
จากการสอบถามได้ทราบถึงนโยบายหรื อแนวความคิดต่างๆ ในการนํา แบบจําลอง
ข้อมูลอาคาร เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรของกรณี ศึกษา ดังที่แสดงในตารางที่ 34 และเมื่อเอาไป
แจกแจงจะได้ผลตามตารางที่ 35
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ตารางที่ 34 แสดงผลการสํารวจนโยบายหรื อแนวความคิดในการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร
มาประยุกต์ใช้ในองค์กรของกรณี ศึกษา
ลําดับที่ นโยบายหรือแนวความคิดในการนํา แบบจําลองข้ อมูลอาคาร มาประยุกต์ ใช้ ในองค์ กร
1
เพิม่ คุณภาพของงานออกแบบ เขียนแบบก่อสร้ าง
สํ าหรับวิเคราะห์ อาคาร เช่น การตรวจสอบด้านพลังงาน ปริ มาณแสงแดดและความร้อน
2
ที่เข้ามาในตัวอาคาร เป็ นต้น
3
สํ าหรับการนําเสนอผลงาน (Presentation) และการมองเห็นภาพเสมือนจริง (Visualize)
เป็ นเครื่องมือทีช่ ่ วยอํานวยความสะดวกในการออกแบบ และเขียนแบบก่อสร้ าง และลด
4
ปั ญหาการทํางานที่ซบั ซ้อน
ลดข้ อผิดพลาดและเป็ นการตรวจสอบข้ อขัดแย้ งของแบบก่ อสร้ าง จากการประสานแบบ
5
ก่อสร้าง (Combine) เช่น งานโครงสร้าง งานสถาปั ตยกรรม งานระบบอาคาร และงาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบจําลองอาคารและฐานข้อมูลเดียวกัน
6
ลดค่ าใช้ จ่ายและต้ นทุนในการทํางาน ที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของแบบก่อสร้าง
เพือ่ ศึกษาและพัฒนาด้ านเทคโนโลยีหรือ Software ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทํางาน
7
ให้มีความทันสมัย เป็ นสากลและเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทํางาน
8
ประมาณการวัสดุและค่ าก่อสร้ าง
9
ความต้ องการของลูกค้ า (Owner) และกระแสของ FTA (การเปิ ดการค้ าเสรี)
การสนับสนุนของผู้จําหน่ าย Software ทั้งในด้านการฝึ กอบรมการใช้งานและด้าน
10
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง
การให้ ความรู้ ความเข้ าใจกับพนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้งาน แบบจําลอง
11
ข้อมูลอาคาร
ความรู้ความเข้ าใจเกีย่ วกับประยุกต์ ใช้ งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร จากประสบการณ์
12
และจากผลงานในต่างประเทศ
การปรับตัวและเตรียมการสํ าหรับการประยุกต์ ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ขององค์กร
13
ออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในอนาคต
14
การสร้ างภาพพจน์ ให้ กบั องค์ กร ด้านการประยุกต์ใช้งานในเทคโนโลยีใหม่ๆ
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ตารางที่ 35 แสดงความถี่ของนโยบายหรื อแนวความคิดในการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร
มาประยุกต์ใช้ในองค์กรของกรณี ศึกษา
นโยบายหรือ
แนวความคิด

กรณีศึกษา
1

2

3

4

5

6

7

8

9

รวม

ความถี่
(%)

1



1

11.11

2



1

11.11

3



3

33.33

1

11.11



4

44.44



2

22.22

4

55.56

1

11.11

2

22.22



1

11.11



2

22.22

4
5










6



7



8
9













10
11





12



1

11.11

13



1

11.11

1

11.11

14
* n = 9 (จํานวนกรณี ศึกษา
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4.5 ปัจจัยสํ าคัญในการนํา แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (BIM.) เข้ ามาประยุกต์ ใช้ ในการทํางานของ
องค์ กร ของกรณีศึกษา
จากการศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยสําคัญในการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในองค์กร ของกรณี ศึกษา ดังที่แสดงในตารางที่ 37 พบว่าปั จจัยสําคัญ 3 อันดับแรก คือ
ใช้สําหรั บตรวจสอบข้อขัดแย้งที่ เกิ ดขึ้นจากแบบก่ อสร้ าง คิดเป็ น 55.56 เปอร์ เซ็ นต์, 33.33
เปอร์ เซ็นต์ คิดว่าช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการออกแบบ/ก่อสร้าง, ลดการสู ญเสี ยทรัพยากรที่อาจ
เกิดขึ้นจากความผิดพลาดที่เกิ ดจากแบบก่อสร้าง และ 22.22 เปอร์ เซ็นต์ คิดว่าช่ วยในด้านการ
บริ หารจัดการอาคาร รวมถึงกระแสของ LEED. (Leadership in Energy and Environmental
Design), ได้ขอ้ มูลแบบสร้างจริ ง (As-Built Drawing) ที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้, ช่วยลดเวลา
และการทํางานซํ้าซ้อน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดที่กาํ ลังเกิดขึ้นในอนาคต
จากการสอบถามได้ทราบปั จจัยสําคัญต่างๆ ในการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในองค์กรของกรณี ศึกษา ดังที่แสดงในตารางที่ 36 และเมื่อเอาไปแจกแจงจะได้ผลตาม
ตารางที่ 37
ตารางที่ 36 แสดงปั จจัยสําคัญในการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) เข้ามาประยุกต์ใช้ใน
องค์กร ของกรณี ศึกษา
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ปัจจัยสํ าคัญในการนํา แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (BIM.) เข้ ามาประยุกต์ ใช้ ในการทํางาน
พัฒนาวิธีการทํางานให้ มีความเป็ นสากลมากขึน้ เพื่อรองรับการทํางานในระดับชาติ และการเปิ ด
การค้าเสรี ในอนาคต
ใช้ บุคลากรน้ อยกว่ าการทํางานด้ วยโปรแกรม Auto CAD
ได้ ข้อมูลแบบสร้ างจริง (As-Built Drawing) ที่มีความถูกต้ องและเชื่อถือได้
ใช้ ในการบริหารจัดการอาคาร เช่น แผนการบํารุ งรักษา การประหยัดพลังงาน แผนการใช้งานวัสดุ
หรื อการปรั บเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยของอาคาร เป็ นต้น รวมทั้งกระแสของ LEED. ซึ่ งเน้น
ทางด้านอาคารสี เขียวและการประหยัดพลังงาน
ใช้ สํ า หรั บ ตรวจสอบข้ อ ขัด แย้ ง ที่ เ กิด ขึ้น จากแบบก่ อ สร้ า ง โดยการประสานแบบ (Combine)
โครงสร้าง สถาปั ตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร ทั้งก่อนและระหว่างการก่อสร้าง
เพิ่มประสิ ทธิภาพในการออกแบบ/ก่ อสร้ าง เช่น การประมาณราคาค่าก่อสร้าง การวิเคราะห์อาคาร
ในด้านพลังงาน / การใช้พ้นื ที่ของอาคาร เป็ นต้น
การนําเสนอผลงานต่ อลูกค้ าในลักษณะ แบบจําลองอาคาร 3 มิติ
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ตารางที่ 36 แสดงปั จจัยสําคัญในการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) เข้ามาประยุกต์ใช้ใน
องค์กร ของกรณี ศึกษา (ต่อ)
ลําดับ

ปัจจัยสํ าคัญในการนํา แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (BIM.) เข้ ามาประยุกต์ ใช้ ในการทํางาน
ลดการสู ญเสี ยทรัพยากรที่อาจเกิดขึน้ จากความผิดพลาดที่เกิดจากแบบก่ อสร้ าง เช่น วัสดุก่อสร้าง
งบประมาณ และระยะเวลาในการก่อสร้าง เป็ นต้น
ผู้บริหารองค์ กรเล็งเห็นถึงความสํ าคัญและประสิ ทธิภาพการทํางานของ BIM.
ผู้ใช้ เคยมีประสบการณ์ ในการใช้ งาน BIM. มาก่ อน ส่ งผลให้มีความรู ้ ความเข้าใจในขั้นตอน และ
กระบวนการทํางานของ BIM.
ช่ วยลดเวลาและการทํางานที่ซํ้าซ้ อน จากการเริ่ มต้นทํางานใหม่ในแต่ละขั้นตอนของการออกแบบ
และในกรณี ที่แบบมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าและตลาดที่กาํ ลังเกิดขึน้ ในอนาคต รวมถึงกระแสของ FTA (การ
เปิ ดเสรี การค้า)
การใช้ โปรแกรม Auto CAD ต้ องอาศัยบุคคลที่มีทักษะและความรู้ ความสามารถเฉพาะตัวในด้ าน
การถ่ ายทอดข้ อมูลและการสื่ อสาร เพือ่ ให้ขอ้ มูลที่ได้มีความถูกต้อง แม่นยํา

8
9
10
11
12
13

ตารางที่ 37 แสดงความถี่ของปัจจัยสําคัญในการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในองค์กรของกรณี ศึกษา
ปัจจัยสํ าคัญ

1

2

3

4

กรณีศึกษา
5 6 7

8

9

รวม

ความถี่ (%)

1



1

11.11

2
3
4
5
6
7
8





1
2
2
5
3
1
3

11.11
22.22
22.22
55.56
33.33
11.11
33.33
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ตารางที่ 37 แสดงความถี่ของปัจจัยสําคัญในการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร (BIM.) เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในองค์กรของกรณี ศึกษา (ต่อ)
ปัจจัยสํ าคัญ
9
10
11
12
13

1

2

3

4

กรณีศึกษา
5 6 7

8

9











รวม
1
1
2
2
1

ความถี่ (%)

11.11
11.11
22.22
22.22
11.11

* n = 9 (จํานวนกรณี ศึกษา)
4.6 ลักษณะหรือรู ปแบบในการนํา แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (BIM.) มาประยุกต์ ใช้ งานของ
กรณีศึกษา
การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะหรื อรู ปแบบในการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคารมาประยุกต์ใช้
งานในองค์กร ของกรณี ศึกษา ดังที่แสดงในตารางที่ 39 พบว่า ลักษณะหรื อรู ปแบบ 3 อันดับแรกที่มี
การประยุกต์ใช้ คือ
1. ประมาณราคาค่ าก่ อสร้ าง ถอดปริ มาณวัสดุก่อสร้ าง และ การเขียนแบบก่ อสร้ าง
(Shop Drawing , As-Built Drawing , Detail Drawing) คิดเป็ น 87.50 เปอร์เซ็นต์
2. การสร้ างแบบจําลองอาคาร 3 มิติ (Model) สํ าหรับการนําเสนองาน (Presentation)
คิดเป็ น 75.00 เปอร์เซ็นต์
3. การออกแบบ (Concept Design , Preliminary Design) คิดเป็ น 62.50 เปอร์เซ็นต์
จากการสอบถามได้ทราบถึงลักษณะหรื อรู ปแบบต่างๆ ในการนํา แบบจําลองข้อมูล
อาคาร เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรของกรณี ศึกษา ดังที่แสดงในตารางที่ 38 และเมื่อเอาไปแจกแจง
จะได้ผลตามตารางที่ 39
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ตารางที่ 38 แสดงลักษณะหรื อรู ปแบบในการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร มาประยุกต์ใช้งานใน
องค์กร ของกรณี ศึกษา
ลําดับ

ลักษณะหรือรู ปแบบในการประยุกต์ ใช้ งาน แบบจําลองข้ อมูลอาคาร

1
2
3
4
5

การสร้างแบบจําลองอาคาร 3 มิติ (Model) สําหรับการนําเสนองาน (Presentation)
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถอดปริ มาณวัสดุก่อสร้าง
การออกแบบ (Concept Design , Preliminary Design)
เขียนแบบก่อสร้าง (Shop Drawing , As-Built Drawing , Detail Drawing)
ตรวจสอบข้อขัดแย้งของแบบก่อสร้าง โดยการประสานแบบก่อสร้าง (Combine Drawing)
เช่น งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบอาคาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ลําดับขั้นตอนงานก่อสร้าง (Method Statement)
สําหรับจัดการเอกสารงานก่อสร้าง ข้อมูลประกอบการส่ งงวดงาน การส่ งมอบงาน เป็ นต้น
ใช้สาํ หรับการประสานงานระหว่างผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ (เจ้าของโครงการ, ผูอ้ อกแบบ,
ผูร้ ับเหมา, ผูร้ ับเหมาช่วง, ผูข้ ายสิ นค้า และอื่นๆ )
ใช้สาํ หรับการควบคุมต้นทุนโครงการ
วางแผนงานและบริ หารจัดการ เช่น แผนในการจัดทํา Shop Drawing เป็ นต้น
วิเคราะห์อาคาร เช่น ด้านพลังงาน พื้นที่การใช้งานในอาคาร เป็ นต้น

6
7
8
9
10
11

ตารางที่ 39 แสดงความถี่ของลักษณะหรื อรู ปแบบการประยุกต์ใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร
ในองค์กรของกรณี ศึกษา
ลักษณะหรือรู ปแบบ
การประยุกต์ ใช้ งาน
แบบจําลองข้ อมูลอาคาร

1

2

3

1







2



3



กรณีศึกษา






4


5

6










7


8

รวม

ความถี่
(%)



6

75.00



7

87.50



5

62.50
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ตารางที่ 39 แสดงความถี่ของลักษณะหรื อรู ปแบบการประยุกต์ใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร
ในองค์กรของกรณี ศึกษา (ต่อ)
ลักษณะหรือรู ปแบบ
การประยุกต์ ใช้ งาน
แบบจําลองข้ อมูลอาคาร

1

2

3

4

5

6

4













5









กรณีศึกษา

8

รวม



7

87.50

4

50.00

1

12.50



2

25.00

8



1

12.50

9



1

12.50

1

12.50

1

12.50

6



7



10
11

7

ความถี่
(%)




* n = 8 (จํานวนกรณี ศึกษา)
4.7 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการนํา แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (BIM.) เข้ ามาใช้ งานในองค์ กร ของ
กรณีศึกษา
การศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร เข้ามาใช้งาน
ในองค์กร ของกรณี ศึกษา ดังที่แสดงในตารางที่ 41 พบว่า 5 อันดับแรกมีความเห็นว่า ใช้ในการถอด
ปริ มาณวัสดุก่อสร้างและประมาณราคา คิดเป็ น 77.78 เปอร์เซ็นต์, 66.67 เปอร์ เซ็นต์ คิดว่า ใช้สร้าง
แบบจําลองอาคาร 3 มิติ (3D Model), 55.56 เปอร์ เซ็นต์ คิดว่าเพื่อลดระยะเวลา ต้นทุนและ
ทรัพยากรในการทํางาน, 44.44 เปอร์ เซ็นต์ คิดว่าใช้ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดหรื อข้อขัดแย้งที่
เกิดขึ้นจากแบบก่อสร้าง และ ทําให้สามารถเข้าใจแบบก่อสร้างได้มากขึ้น และสามารถมองเห็นภาพ
ได้อย่างชัดเจน, 33.33 เปอร์เซ็นต์ คิดว่าใช้ในการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง (Shop Drawing ,
As-Built Drawing) ตามลําดับ
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จากการสอบถามได้ทราบถึงประโยชน์ในรู ปแบบต่างๆ ที่ได้รับจากการนํา แบบจําลอง
ข้อมูลอาคาร เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรของกรณี ศึกษา ดังที่แสดงในตารางที่ 40 และเมื่อเอาไป
แจกแจงจะได้ผลตามตารางที่ 41
ตารางที่ 40 แสดงประโยชน์ที่ได้รับจากการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร เข้ามาใช้งานในองค์กร
ของกรณี ศึกษา
ลําดับที่ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการใช้ งาน แบบจําลองข้ อมูลอาคาร ในองค์ กร
1
2
3
4
5
6
7

ทําให้ สามารถเข้ าใจแบบก่อสร้ างได้ มากขึน้ และสามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน
ใช้ สร้ างแบบจําลองอาคาร 3 มิติ (3D Model)
ใช้ ในการออกแบบ เขียนแบบก่ อสร้ าง (Shop Drawing , As-Built Drawing)
ถอดปริมาณวัสดุก่อสร้ าง ประมาณราคา
การนําเสนอผลงานในรู ปแบบมุมมอง 3 มิติ มาใช้เพื่อประกอบการตัดสิ นใจของลูกค้า
เพือ่ ลดระยะเวลา ต้ นทุนและทรัพยากรในการทํางาน
ใช้ สําหรับจัดการเกีย่ วกับเอกสารก่อสร้ าง

8

ใช้ ในการลําดับงานก่อสร้ าง (Method Statement)

9

มีขอ้ มูลก่อสร้างจริ ง (As built Drawing) ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็ น 3 มิติ ซึ่ งสามารถนําข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ สําหรับการบริหารจัดการอาคาร เช่น ทําแผนการบํารุ งรักษาอาคาร แผนการประหยัด
พลังงานหรื อการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ เป็ นต้น

10

ใช้ ตรวจสอบข้ อผิดพลาดหรือข้ อขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ จากแบบก่ อสร้ าง

11
12

เป็ นการสร้ างภาพพจน์ ให้ กบั องค์ กรในแง่ของเทคโนโลยีดา้ นการออกแบบ ก่อสร้าง
สามารถแข่ งขันกับกับคู่แข่ งได้ ในอนาคต
การจัดทําฐานข้อมูล (Family) สามารถนําไปใช้ในโครงการอื่นๆ ได้ และเป็ นการช่ วยลดระยะเวลา
ในการทํางานที่ซํ้าซ้ อนกัน หรื อในรู ปแบบเดียวกัน
การแก้ไขแบบให้ เป็ นปัจจุบัน (Update) ทําให้ทุกส่ วนที่มีความสัมพันธ์กนั ได้รับการแก้ไขโดย
อัตโนมัติ ซึ่ งเป็ นการลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากแบบก่อสร้าง
การเชื่อมโยงข้ อมูลไปยังผู้ที่มสี ่ วนเกีย่ วข้ องในโครงการโดยการใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคารและ
ฐานข้อมูลเดียวกัน ช่วยให้การประสานงานมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
การวิเคราะห์ อาคาร เช่น ด้านพลังงาน พื้นที่ประโยชน์ใช้สอยอาคาร เป็ นต้น

13
14
15
16
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ตารางที่ 41 แสดงความถี่ของประโยชน์ที่ได้รับจากการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร เข้ามาใช้งานใน
องค์กรของกรณี ศึกษา

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

กรณีศึกษา
1







2

3

4

5

6

7

8












3
6
3
7
2
5
2
2
1
4
2
1
1
2
2
2























รวม






9





















ความถี่
(%)
33.33
66.67
33.33
77.78
22.22
55.56
22.22
22.22
11.11
44.44
22.22
11.11
11.11
22.22
22.22
22.22

* n = 9 (จํานวนกรณี ศึกษา)
2.8 ปัญหา - อุปสรรคทีไ่ ด้ รับจากการนํา แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (BIM.) เข้ ามาใช้ งานในองค์ กร
ของกรณีศึกษา
จากการศึกษาเกี่ยวกับปั ญหา - อุปสรรค ที่ได้รับจากการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร เข้า
มาใช้งานในองค์กร ของกรณี ศึกษา ดังที่แสดงในตารางที่ 43 พบว่าปั ญหา - อุปสรรคที่พบ 5 อันดับ
แรกจากการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร เข้ามาใช้งานในองค์กร คือ
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทํางานและมีประสบการณ์
ในการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร คิดเป็ น 88.89 เปอร์เซ็นต์
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2. ขาดบุคลากรที่มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญเกี่ยวกับการบริ หารจัดการระบบการทํางาน
และผูท้ ี่จะให้ความรู ้เกี่ยวกับ แบบจําลองข้อมูลอาคาร อย่างจริ งจัง / ผูใ้ ช้งานส่ วนใหญ่ยงั ไม่ยอม
ปรั บเปลี่ ยนพฤติกรรมและมีความรู ้สึกต่อต้านกับลักษณะการทํางานหรื อเทคโนโลยีในรู ปแบบ
ใหม่ๆ ซึ่ งต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับตัวค่อนข้างมาก / ค่าลิขสิ ทธิ์ของ Software และการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพของ Hardware มีราคาค่อนข้างสูง คิดเป็ น 55.56 เปอร์เซ็นต์
3. ผูบ้ ริ หารองค์กรขาดความรู ้ความเข้าใจในประสิ ทธิ ภาพและกระบวนการทํางานของ
แบบจําลองข้อมูลอาคาร และมี ความคาดหวังในผลลัพธ์ที่จะเกิ ดขึ้นค่อนข้างสู ง คิดเป็ น 33.33
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
จากการสอบถามได้ท ราบถึ ง ปั ญ หา - อุ ป สรรคต่ า งๆ ที่ ไ ด้รั บ จากการประยุก ต์ใ ช้
แบบจําลองข้อมูลอาคาร ของกรณี ศึกษา ดังที่แสดงในตารางที่ 42 และเมื่อเอาไปแจกแจงจะได้ผล
ตามตารางที่ 43
ตารางที่ 42 แสดงปั ญหา - อุปสรรค ที่ได้รับจากการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร เข้ามาใช้งานใน
องค์กรของกรณี ศึกษา
ลําดับที่

ปัญหา - อุปสรรคทีไ่ ด้ รับจากการประยุกต์ ใช้ แบบจําลองข้ อมูลอาคาร

1

ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทํางานและมีประสบการณ์ในการใช้งาน
แบบจําลองข้อมูลอาคาร
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริ หารจัดการระบบการทํางานและผูท้ ี่จะให้
ความรู้เกี่ยวกับ แบบจําลองข้อมูลอาคาร อย่างจริ งจัง
ผูบ้ ริ หารยังขาดความรู้ความเข้าใจในประสิ ทธิภาพและกระบวนการทํางานของ แบบจําลองข้อมูล
อาคาร และมีความคาดหวังในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างสูง
ผูใ้ ช้งานส่ วนใหญ่ยงั ไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีความรู้สึกต่อต้านกับลักษณะการทํางาน
หรื อเทคโนโลยีในรู ปแบบใหม่ๆ ซึ่ งต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับตัวค่อนข้างมาก
ค่าลิขสิ ทธิ์ของ Software และการเพิ่มประสิ ทธิภาพของ Hardware มีราคาค่อนข้างสูง
ขาดบุคลากรที่จะมาให้ความรู้และฝึ กอบรมเกี่ยวกับกระบวนการทํางานของ แบบจําลองข้อมูล
อาคาร อย่างจริ งจัง

2
3
4
5
6
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ตารางที่ 42 แสดงปั ญหา - อุปสรรค ที่ได้รับจากการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร เข้ามาใช้งานใน
องค์กรของกรณี ศึกษา (ต่อ)
ลําดับที่
7
8
9
10

ปัญหา - อุปสรรคทีไ่ ด้ รับจากการประยุกต์ ใช้ แบบจําลองข้ อมูลอาคาร
ด้านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผูท้ ี่ใช้งานร่ วมกัน (Work Set) อีกทั้งกลุ่มผูใ้ ช้งาน (User Group)
ในประเทศไทยยังมีนอ้ ย
การประสานงานระหว่างผูร้ ับเหมาช่วงเกี่ยวกับการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร
การใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร มีความยากและค่อนข้างซับซ้อน
ขาดการสนับสนุนทางด้านฐานข้อมูล (Families) ที่จดั ทําขึ้นจากผูผ้ ลิต Software โดยตรง เพื่อ
นํามาใช้เป็ นฐานข้อมูลในการทํางานโครงการ

ตารางที่ 43 แสดงความถี่ของปัญหา - อุปสรรค ที่ได้รับจากการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร
เข้ามาใช้งานในองค์กรของกรณี ศึกษา
กรณีศึกษา
2

3

4

5

6

7

8

9

รวม

ความถี่
(%)

1

2

3
 
4

5

6
7
8
9
10
* n = 9 (จํานวนกรณี ศึกษา)

























8
5
3
5
5
2
2
1
2
2

88.89
55.56
33.33
55.56
55.56
22.22
22.22
11.11
22.22
22.22

ปัญหา - อุปสรรค

1
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4.9 ปัจจัยทีส่ ่ งผลให้ องค์ กรประสบความสํ าเร็จในการประยุกต์ ใช้ แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (BIM.)
จากการศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยที่ส่งผลให้องค์กรประสบความสําเร็ จในการประยุกต์ใช้
แบบจําลองข้อมูลอาคาร ของกรณี ศึกษา ดังที่แสดงในตารางที่ 45 พบว่า ส่ วนใหญ่ได้ให้ความเห็นที่
แตกต่างกันออกไป โดยปั จจัยที่ ส่งผลให้การประยุกต์ใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร ประสบ
ผลสําเร็ จมากที่สุดก็คือ ผู้บริหารต้ องมีคามรู้ ความเข้ าใจในประสิ ทธิภาพและลักษณะการทํางานของ
แบบจํ า ลองข้ อ มู ล อาคาร และ ผู้ ใ ช้ งานต้ อ งมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและเรี ย นรู้ ที่ จ ะประยุ ก ต์ ใ ช้
แบบจําลองข้ อมูลอาคาร ซึ่งคิดเป็ น 50.00 เปอร์เซ็นต์
ตารางที่ 44 แสดงปั จจัยที่ส่งผลให้องค์กรประสบความสําเร็ จในการประยุกต์ใช้
แบบจําลองข้อมูลอาคาร ของกรณี ศึกษา
ลําดับที่ ปัจจัยทีส่ ่ งผลให้ องค์ กรประสบความสํ าเร็จในการประยุกต์ ใช้ แบบจําลองข้ อมูลอาคาร
1

2

3
4
5
6
7
8

การเก็บสถิติการใช้ งานของโครงการที่มีการใช้ งาน BIM. ซึ่ งเป็ นการเก็บรวบรวมปั ญหา
ต่างๆที่เกิ ดขึ้นจากการใช้งาน และเพื่อที่จะได้หาทางแก้ไขสําหรั บการใช้งานในโครงการ
ต่อๆไป
ผู้บริ หารต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจในประสิ ทธิภาพและลักษณะการทํางานของ แบบจําลอง
ข้ อมูลอาคาร วัตถุประสงค์ในการใช้งานเทคโนโลยี มีความเหมาะสม ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
และวิธีการรับมือกับปัญหากับอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
ผู้ใช้ งานต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจและเรี ยนรู้ ที่จะประยุกต์ ใช้ แบบจําลองข้ อมูลอาคาร ให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการหรื อให้มีความสอดคล้องกับลักษณะการทํางานของ
องค์กร และสามารถที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับลักษณะการทํางานในรู ปแบบใหม่ๆได้
ลูกค้ าขององค์ กรควรจะมีความรู้ ความเข้ าใจในระบบการทํางานของ แบบจําลองข้ อมู ล
อาคาร
ความขัดแย้งและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
การจัดสั มนาและการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการใช้ งาน แบบจําลองข้ อมูลอาคาร ให้ กบั พนักงาน
เพื่อเป็นการพัฒนาความรู ้ ความสามารถและส่ งเสริ มให้ผูใ้ ช้งานมีทศั นคติที่ดีต่อการใช้งาน
BIM
การนําข้ อมูลไปใช้ ได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ทัศนคติของผู้ใช้ งานและผู้ทเี่ กีย่ วข้ องในโครงการ
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ตารางที่ 45 แสดงความถี่ของปั จจัยที่ส่งผลให้องค์กรประสบความสําเร็ จในการประยุกต์ใช้
แบบจําลองข้อมูลอาคาร ของกรณี ศึกษา
ปัจจัยทีส่ ่ งผลให้
องค์ กรประสบ
ความสํ าเร็จ
1

กรณีศึกษา
1


2

2





3





4

3

4



6

7

8








5



6






7
8

5



รวม
1

ความถี่
(%)
12.50

4

50.00

4

50.00

1

12.50

1

12.50

2

25.00

1

12.50

1

12.50

* n = 8 (จํานวนกรณี ศึกษา)
4.10 ข้ อเสอแนะจากการประยุกต์ ใช้ แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (BIM.) ของกรณีศึกษา
จากการสํ า รวจข้อ เสนอแนะจากการประยุ ก ต์ ใ ช้ แบบจํา ลองข้อ มู ล อาคาร ของ
กรณี ศึกษา ดังที่แสดงในตารางที่ 46 พบว่า กรณี ศึกษาส่ วนใหญ่ คิดว่า แนวโน้มของการประยุกต์ใช้
งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร สําหรับอุตสาหกรรมออกแบบ รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยจะเพิม่
สูงขึ้น ซึ่งคิดเป็ น 44.44 เปอร์เซ็นต์
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ตารางที่ 46 แสดงข้อเสนอแนะจากการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ของกรณี ศึกษา
ลําดับ

ข้ อเสนอแนะจากการประยุกต์ ใช้ แบบจําลองข้ อมูลอาคาร

ความถี่ (%)

1

แนวโน้ มของการประยุกต์ ใช้ งาน แบบจําลองข้ อมูลอาคาร สํ าหรั บอุตสาหกรรม
ออกแบบ รับเหมาก่ อสร้ างในประเทศไทยจะเพิม่ สู งขึน้ เพราะนอกจากกระแสการ
ใช้งานของโลกแล้ว BIM. ยังเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการอาคารมากขึ้น
ตั้งแต่ข้ นั ตอนการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) การ
ออกแบบ (Design) ก่ อ สร้ า ง (Construction) ไปจนถึ ง การบริ ห ารจัด การอาคาร
(Facility Managment)

44.44

2

สถาบันการศึ กษาในประเทศไทยควรจะเริ่ มปลูกฝัง และให้ ความสํ าคัญ เกี่ยวกับ
การเผยแพร่ ค วามรู้ เ กี่ ย วกับ แนวความคิ ด แบบจํา ลองข้อ มู ล อาคาร ให้กับ นิ สิ ต
นักศึกษาเพื่อเป็ นการต่อยอดในการทํางานในอุตสาหกรรมด้านการออกแบบ และ
รับเหมาก่อสร้างได้ในอนาคต

22.22

3

กลุ่มผู้ใช้ งาน (User Group) แบบจําลองข้ อมูลอาคารในประเทศไทยมีจํานวนน้ อย
และยังไม่มีการเก็บสถิติของโครงการที่มีการใช้งานในด้านต่างๆดังนั้นจึงส่ งผลให้
กลุ่มผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ขาดความเชื่อมัน่ ในประสิ ทธิ ภาพของการทํางาน จึ ง
ส่ งผลให้เกิดความกลัวและการต่อต้าน

22.22

4

ผู้ใช้ งาน แบบจําลองข้ อมูลอาคาร ควรจะต้ องมีทักษะ ความรู้ ความเข้ าใจในหลักการ
และกระบวนการทํางาน ของแนวคิดดังกล่าวให้ชดั เจนเสี ยก่อน มิ ฉะนั้นแล้วมัน
อาจกลายเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ทาํ Model 3 มิติทว่ั ๆไป

22.22

5

ลดปั ญ หาข้ อ ขั ด แย้ ง ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้น ในระหว่ า งขั้ น ตอนการก่ อ สร้ า ง จากการ
ประสานแบบ (Combine) ซึ่ งควรจะเริ่ มทําตั้งแต่ข้ นั ตอนของการออกแบบ

11.11

6

7

ผู้บริ หารในหลายๆองค์ กร ยังขาดความรู้ ความเข้ าใจในหลักการ และกระบวนการ
ทํางาน ของแบบจําลองข้อมูลอาคาร และผูใ้ ช้งานส่ วนใหญ่ยงั มีทศั นคติที่ต่อต้าน
กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และรู ปแบบการทํางานใหม่ๆ
ในอนาคตเทคโนโลยี BIM จะค่ อนข้ างมีความสํ าคัญและเป็ นที่ต้องการและยอมรับ
ของตลาด กลุ่มลูกค้ า และผู้ที่เกี่ยวข้ องในอุตสาหกรรมออกแบบและก่ อสร้ าง ซึ่ ง
หากว่าหน่วยงานหรื อองค์กรใดยังไม่มีการเตรี ยมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีดงั กล่าว
อาจจะทําให้ไม่สามารถต่อสู้ แข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ที่มีการใช้งานได้

11.11

11.11
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ตารางที่ 46 แสดงข้อเสนอแนะจากการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ของกรณี ศึกษา (ต่อ)
ลําดับ

ข้ อเสนอแนะจากการประยุกต์ ใช้ แบบจําลองข้ อมูลอาคาร

ความถี่ (%)

8

การใช้ งาน แบบจําลองข้ อมูลอาคาร ในประเทศไทยยังต้ องมีการปรับตัว และพัฒนา
กระบวนการทํางานอีกมาก ซึ่ งต้องใช้ระยะเวลาอีกนาน เพื่อทําให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถนําหลักการดังกล่าวมาใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด

11.11

9

งานก่ อสร้ างที่ใช้ BIM. เป็ นหลักต้ องมีความชัดเจนในการสรุ ปข้ อมูลต่ างๆ ซึ่ งจะ
เป็ นผลดีต่อการใช้ งาน ซึ่ งทั้งนี้กข็ ้ ึนอยูก่ บั ว่ารู ปแบบและลักษณะการประยุกต์ใช้มี
วัตถุประสงค์และความต้องการอยูใ่ นระดับใด ต้องมีการเตรี ยมพร้อมในด้านใดบ้าง
เป็ นต้น

11.11

10

ในปัจจุบันมีผ้ ูประกอบการด้ านการออกแบบ รั บเหมาก่ อสร้ าง ที่เริ่ มให้ ความสนใจ
และเห็ น ความสํ า คัญ ของ แบบจํ า ลองข้ อ มู ล อาคารเพิ่ม มากขึ้น ซึ่ งเห็ น ได้จ าก
ปริ มาณของผูท้ ี่มีความสนใจและองค์กรต่างๆ ที่ได้เข้าร่ วมสัมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
BIM. ในช่วงต้นปี พศ. 2555 ที่ผา่ นมาซึ่ งมีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้นกว่าปี ที่ผา่ นมา และมี
อีกหลายๆองค์กรที่เริ่ มตื่นตัวมากขึ้นโดยการส่ งพนักงานให้เข้ามารับการฝึ กอบรม
ในด้านการใช้งาน BIM. เป็ นต้น

11.11

* n = 8 (จํานวนกรณี ศึกษา)
บทสรุป
ในบทนี้ ได้แ สดงถึ ง ผลการศึ ก ษาของทั้ง 2 วิ ธี ก าร และจะแสดงการวิ เ คราะห์ ผ ล
การศึกษาในบทต่อไป

บทที่ 5
การวิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลของกรณี ศึกษา เกี่ ยวกับการศึกษาการเลือกใช้ แบบจําลองข้อมูล
อาคาร (BIM.) สําหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์รูปแบบ
การประยุกต์ใช้งาน ปั จจัยที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้ ประโยชน์ที่ได้รับ และปั ญหา-อุปสรรคที่เกิด
จากการประยุกต์ใช้ โดยในส่ วนแรกจะเป็ นการวิเคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวเพื่อ
เปรี ยบเทียบระหว่างกรณี ศึกษาซึ่งเป็ นองค์กรด้านการออกแบบ และรับเหมาก่อสร้าง
การวิเคราะห์ในส่ วนที่สองเป็ นการวิเคราะห์จากปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ แบบจําลอง
ข้อมูลอาคาร ของกรณี ศึกษาซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ออกมาเป็ น 2 มิติ ตาม
ความถี่และลักษณะของข้อมูล
การวิเคราะห์ ในส่ วนที่ สามเป็ นการวิเคราะห์ ประโยชน์ที่ ได้รับจากการประยุก ต์ใ ช้
เปรี ยบเทียบระหว่างผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในประเภทองค์กรที่ต่างกัน รวมถึง
ความถี่ของประโยชน์ที่ได้รับจากการประยุกต์ใช้ในการณี ศึกษา
การวิ เ คราะห์ ใ นส่ ว นที่ สี่ เ ป็ นการวิ เ คราะห์ ปั ญ หา-อุ ป สรรคจากการประยุ ก ต์ใ ช้
เปรี ยบเทียบระหว่างผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในประเภทองค์กรที่ต่างกัน และ
ความถี่ของปั ญหา-อุปสรรคที่พบจากการประยุกต์ใช้เพื่อระบุถึงปัญหาที่พบได้มากและแนวทางการ
ลดปัญหาดังกล่าว
ในลําดับต่อไปจะเป็ นการสรุ ปผลการศึกษาและการดําเนิ นงาน และข้อเสนอแนะเพื่อ
เป็ นแนวทางในการวิจยั ต่อไป
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5.1 การวิเคราะห์ ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ รูปแบบการประยุกต์ ใช้ แบบจําลองข้ อมูลอาคาร ในประเทศไทย
จากการเปรี ยบเทียบรู ปแบบการประยุกต์ใช้แนวคิด แบบจําลองข้อมูลอาคาร ในองค์กร
ออกแบบ และรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย พบว่ารู ปแบบการประยุกต์ใช้มีลกั ษณะที่ใกล้เคียง
กัน ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงได้วิเคราะห์ความถี่ของรู ปแบบการประยุกต์ใช้ดงั กล่าว เพื่อนําเสนอรู ปแบบ
การประยุกต์ใช้ที่มีการใช้งาน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามลําดับ ดังที่แสดงใน
แผนภูมิที่ 24
แผนภูมิเปรี ยบเทีย บรูปแบบการประยุก ต์ ใ ช้ แบบจําลองข้ อมูลอาคาร
ของบริษั ทออกแบบ และบริษั ทรั บเหมาก่ อสร้ าง ในประเทศไทย
บริษัทออกแบบ
บริษัทรับ เหมาก่อสร้ าง
สร้ างแบบจําลองอาคารสามมิติ

66.67%

เขียนแบบก่ อสร้ าง

50.00%

นําเสนอผลงาน

33.33%

ตรวจสอบข้ อขัดแย้งของแบบก่อสร้ าง
ประมาณราคา
วิเคราะห์อาคาร

0.00%

ลําดับขั ้นตอนของงานก่อสร้ าง

10.00%

0.00%
0.00%

อื่นๆ
0%

น้ อยที่สุด

20%

90.00%
80.00%
80.00%

60.00%
50.00%
60.00%
50.00%
50.00%

33.33%

น้ อย

ปานกลาง

40%

60%

มาก

80%

มากที่สุด

100%

แผนภูมิที่ 25 แสดงการเปรี ยบเทียบรู ปแบบการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร
ของบริ ษทั ออกแบบ และรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย
1. รู ปแบบการประยุกต์ ใช้ ทมี่ ีการใช้ งานมากทีส่ ุ ด ก็คือ การสร้ างแบบจําลองอาคาร 3 มิติ
ซึ่ งถือเป็ นแนวทางสําคัญในการประยุกต์ใช้ เพราะ BIM. เป็ นระบบการสร้างชิ้นงานจากวัตถุ
(Object Oriented) ซึ่ งระบบดังกล่าวถือเป็ นการดําเนิ นงานตามหลักและแนวคิด แบบจําลองข้อมูล
อาคาร ซึ่ งจะเห็นว่าบริ ษทั ออกแบบมีการใช้งานในรู ปแบบดังกล่าวมากที่สุด เพราะนอกจากจะนํา
แบบจําลองดังกล่ าวมาเป็ นฐานข้อมูลสําหรั บการออกแบบแล้ว ฐานข้อมูลดังกล่ าวยังสามารถ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆเข้าด้วยกัน ส่ งผลให้การทํางานในขั้นตอนต่างๆ มี
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ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ด้านการสื่ อสารระหว่างผูอ้ อกแบบกับลูกค้า การสร้างแบบจําลองอาคารจะ
เป็ นการช่วยให้ท้ งั ผูอ้ อกแบบและลูกค้าสามารถเข้าใจแบบก่อสร้างได้ดีย่ิงขึ้น อีกทั้งยังเป็ นตัวช่วย
ในด้านการส่ งเสริ มการขายและการจัดทําทางเลือกให้กบั ลูกค้า เช่ น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ
ก่อสร้างที่สามารถนําเสนอมุมมอง 3 มิติให้ลูกค้าดูได้ทนั ที เป็ นต้น
2. รู ปแบบการประยุกต์ ใช้ ที่มีการใช้ งานในระดับมาก ก็คือ การสร้ างแบบจําลองอาคาร
สามมิติ (สําหรับบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง) , การเขียนแบบก่ อสร้ าง และ การนําเสนอผลงาน (สําหรับ
บริ ษทั ออกแบบ) จากการวิเคราะห์พบว่าบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างมีการประยุกต์ใช้งานดังกล่าวเพื่อ
เป็ นการช่วยให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างสามารถเห็นภาพจําลองอาคารก่อนที่จะทําการก่อสร้าง
จริ ง ซึ่ งเป็ นการลดปั ญหาการไม่เข้าใจแบบก่ อสร้ างและความผิดพลาดที่ จะเกิ ดขึ้น ในส่ วนของ
บริ ษทั ออกแบบซึ่ งถื อเป็ นต้นทางของข้อมูลทั้งหมดในงานก่ อสร้ างก็สามารถใช้ประโยชน์จาก
แบบจําลองอาคาร ในการออกแบบ/เขียนแบบก่อสร้าง แบบสําหรับการขออนุ ญาตก่อสร้าง และที่
สําคัญก็คือการได้แบบจําลองสามมิติที่มีลกั ษณะเหมือนจริ งนําไปเสนอต่อลูกค้า เพื่อช่ วยในการ
ตัดสิ นใจที่รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
3. รู ปแบบการประยุกต์ ใช้ ที่มีการใช้ งานในระดับปานกลาง ก็คือ การเขียนแบบก่ อสร้ าง
(สําหรับบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง) , ตรวจสอบข้ อขัดแย้ งของแบบก่ อสร้ าง , การประมาณราคา และ
การวิ เคราะห์ อาคาร (สําหรั บบริ ษัทออกแบบ) จากการวิเคราะห์พบว่า ทั้งบริ ษทั ออกแบบ และ
รับเหมาก่อสร้าง มีรูปแบบการประยุกต์ใช้ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดปั ญหาข้อขัดแย้ง
ระหว่างแบบก่อสร้าง เนื่องจากแบบก่อสร้างจะถูกตรวจสอบในแบบจําลองข้อมูลเดียวกัน ดังนั้น
ทั้งแบบโครงสร้าง แบบสถาปั ตยกรรม และแบบงานระบบประกอบอาคารจึงมีความสอดคล้องกัน
ด้านการประมาณราคาเนื่ องจากการคํานวนปริ มาณงานที่ ละเอี ย ดและถูก ต้อง จึ งส่ งผลให้ก าร
ประมาณราคาค่าก่อสร้างใกล้เคียงกับการก่อสร้างจริ ง ทั้งยังเป็ นการลดข้อผิดพลาดซึ่ งเกิดจากการ
คํา นวณของมนุ ษ ย์อี ก ด้ว ย ด้า นการเขี ย นแบบก่ อ สร้ า ง พบว่ า บริ ษัท รั บ เหมาก่ อ สร้ า งมี ก าร
ประยุกต์ใช้ ในขั้นตอนของการจัดทําแบบขยายเพื่องานก่อสร้าง (Shop Drawing) และแบบก่อสร้าง
จริ ง (As-Built Drawing) ซึ่งจําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลที่มีความถูกต้อง แม่นยําจึงจะส่ งผลให้งานก่อสร้าง
ที่ออกมามีประสิ ทธิ ภาพ และช่วยลดความผิดพลาดในการดําเนิ นงาน ในด้านการวิเคราะห์อาคาร
จะพบว่ า บริ ษ ัท ออกแบบมี ก ารประยุ ก ต์ใ ช้ชัด เจนกว่ า บริ ษ ัท รั บ เหมาก่ อ สร้ า งซึ่ งยัง ไม่ มี ก าร
ประยุกต์ใช้ดา้ นนี้ เลย โดยเฉพาะการออกแบบทางด้านวิศวกรรมซึ่ งนําไปใช้ในขั้นตอนของการ
วิเคราะห์ดา้ นโครงสร้างตามหลักวิศวกรรม สําหรับการจัดทํารายงานเกี่ยวกับนํ้าหนักของชิ้นส่ วน
จุดศูนย์ถ่วงและวิธีการติดตั้ง เป็ นต้น นอกจากการวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมแล้ว ในส่ วนของงาน
สถาปั ตยกรรมซึ่ งมีการประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย เช่น การวิเคราะห์พ้ืนที่ (Area Analysis)
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การวิเคราะห์ดา้ นการประหยัดพลังงาน การตรวจสอบทิศทางแสงแดด (Solar and Day Lighting
Analysis) หรื อการวิเคราะห์แสงสว่าง (Lighting Analysis) แต่ทว่าหากผูใ้ ช้งานยังขาดความรู ้ความ
เข้าใจและไม่สามารถดึงเอาความสามารถต่างๆ เหล่านั้นออกมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
แล้ว BIM. ก็อาจกลายเป็ นเพียงเครื่ องมือในการสร้างแบบจําลอง หรื อซอฟต์แวร์ในการเขียนแบบ
ก่อสร้างเท่านั้น
4. รูปแบบการประยุกต์ ใช้ ทมี่ ีการใช้ งานในระดับน้ อย ก็คือ การนําเสนอผลงาน และ การ
ลํา ดั บ ขั้น ตอนของงานก่ อ สร้ าง จากการวิ เ คราะห์ รู ป แบบการประยุก ต์ใ ช้ดัง กล่ า ว พบว่ า การ
ประยุกต์ใช้ท้ งั สองรู ปแบบมีประโยชน์มากกับบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะขั้นตอนของงาน
ก่อสร้าง (Method Statement) ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาในการดําเนิ นโครงการส่ งผลให้
ผูด้ าํ เนินการมองเห็นภาพขั้นตอนต่างๆ ของงานก่อสร้างได้อย่างชัดเจนและสามารถวางแผนการใช้
เวลาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ แต่ดว้ ยรู ปแบบการทํางานที่ถือได้วา่ มีความแปลกใหม่อีกทั้งผูใ้ ช้งานยัง
ขาดวามรู ้และประสบการณ์ในการใช้งาน ซึ่งต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง จึงส่ งผล
ให้รูปแบบการประยุกต์ใช้ดังกล่ าวมี การใช้งานน้อยกว่ารู ปแบบอื่ นๆ ในส่ วนของการนําเสนอ
ผลงานนั้น บริ ษทั รับเหมาก่อสร้างส่ วนใหญ่ใช้สาํ หรับการนําเสนอรู ปแบบการติดตั้งชิ้นงาน การ
ทํา ข้อ มู ล ประกอบการส่ ง งวดงานที่ แ สดงในรู ป แบบสามมิ ติ อี ก ทั้ง การนํา เสนอผลงานในรู ป
แบบจําลอง 3 มิติ ยังเป็ นการช่วยให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างสามารถเห็นภาพจําลองอาคาร
ก่อนที่จะทําการก่อสร้างจริ ง ซึ่ งช่วยลดปั ญหาการไม่เข้าใจแบบก่อสร้างและความผิดพลาดที่จะ
เกิดขึ้น
5. รู ปแบบการประยุกต์ ใช้ ที่มีการใช้ งานในระดับน้ อยที่สุด ก็คือ การลําดับขั้นตอนของ
งานก่ อสร้ าง (สําหรับบริ ษทั ออกแบบ) จากการวิเคราะห์พบว่า รู ปแบบการใช้งานดังกล่าวถึงแม้จะ
ไม่เกี่ ยวข้องกับงานออกแบบมากนัก แต่ผูอ้ อกแบบเองก็ยงั ต้องเข้ามาตรวจสอบและควบคุมด้าน
คุณภาพของการผลิตผลงานในระหว่างขั้นตอนของการก่อสร้าง เพราะฉะนั้นหากผูอ้ อกแบบมีความ
เข้าใจและรับรู ้ได้ถึงขั้นตอนต่างๆ ของงานก่อสร้าง ก็จะส่ งผลให้การแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงแบบ
สามารถทําได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่กระทบกระเทือนต่องานก่อสร้างในขั้นตอนอื่นๆ
การวิเคราะห์ ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการใช้ งาน แบบจําลองข้ อมูลอาคาร ในประเทศไทย
จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร ในประเทศไทย โดย
การสัมภาษณ์กรณี ศึกษา เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้งาน BIM. ผลการศึกษา
พบว่า มี ปั จ จัย สําคัญทั้ง สิ้ น 14 ข้อ ดัง ที่ ไ ด้แ สดงในตาราง 36 ในบทที่ 4 โดยการวิ เ คราะห์ ผ ล
การศึกษาจะแยกออกเป็ น 2 มิติ ตามลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูล ดังนี้
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1. แยกตามความถี่ของข้อมูล จากผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่พบทั้ง 14 ข้อ สามารถแบ่ง
สัดส่ วนตามความถี่ได้เป็ น 4 กลุ่ม ดังที่แสดงในตารางที่ 47
ตารางที่ 47 แสดงการแบ่งกลุ่มปัจจัยสําคัญในการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร
เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร ของกรณี ศึกษาแยกตามความถี่ของข้ อมูล
ปัจจัยสํ าคัญในการ
ประยุกต์ ใช้

1

2

3

ตรวจสอบข้อ ขัด แย้ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น

จากแบบก่อสร้าง

กลุ่มที่ 1

เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร

ออกแบบ/ก่อสร้าง
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ลดการสูญเสี ยทรัพยากร
As-Built Drawing มีความถูก
ต้องและเชื่อถือได้
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กลุ่มที่ 3

พัฒนาวิธีการทํางานให้มีความ
เป็ นสากลมากขึ้น
ใช้บุคลากรน้อยกว่าการทํางาน
ด้วย Auto CAD
การนําเสนอผลงานต่อลูกค้าใน

ลักษณะ แบบจําลอง 3 มิติ
ผูบ้ ริ หารเล็งเห็ นถึ ความสําคัญ
และประสิ ทธิภาพการทํางาน
ผูใ้ ช้เคยมี ประสบการณ์ ในการ
ใช้งาน BIM. มาก่อน
การใช้ Auto CAD ต้องอาศัย
บุคคลที่มีความรู้ความ สามารถ
เฉพาะตัว
ออกแบบ

 




กลุ่มที่ 4



รับเหมาก่ อสร้ าง

ความถี่ (%)

9

ใช้ในการบริ หารจัดการอาคาร
ช่ ว ยลดเวลาและการทํา งานที่
ซํ้าซ้อน
ตอบสนองความต้อ งการของ
ลูกค้าและตลาด

7



พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์

ฝึ กอบรมและจําหน่ าย Software
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1.1 กลุ่มที่ 1 BIM. ถูกเลือกใช้เพราะสามารถ ใช้ สาํ หรั บตรวจสอบข้ อขัดแย้ ง
ที่ เกิดขึน้ จากแบบก่ อสร้ าง คิดเป็ น 55.56 เปอร์ เซ็นต์ จากการวิเคราะห์พบว่า เนื่ องจากลักษณะของ
การทํางานภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกัน จึงเกิดการตรวจสอบและสามารถระบุขอ้ ขัดแย้งได้ในทันที
ดั ง นั้ นในขั้น ตอนของการประสานแบบก่ อ สร้ า ง (Combine) ที่ มี ท้ ัง แบบโครงสร้ า ง แบบ
สถาปั ตยกรรม และงานระบบประกอบอาคารจึงเริ่ มขึ้นตั้งแต่การสร้างแบบจําลองอาคาร ซึ่ งจะ
พบว่าทั้งทางด้านผูอ้ อกแบบ และผูร้ ับเหมาก่อสร้างต่างก็มีความคิดเห็นและได้รับประโยชน์ในเชิง
คุณภาพที่ใกล้เคียงกัน แม้แต่องค์กรผูใ้ ห้การฝึ กอบรมและจัดจําหน่ายซอฟต์แวร์เองยังให้ความเห็น
อีกว่าลูกค้าส่ วนใหญ่ซ่ ึ งมีท้ งั องค์กรออกแบบ/รับเหมาก่อสร้าง/ผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ ต่างก็ให้
ความสําคัญกับปั จจัยดังกล่าวเป็ นอย่างมาก เนื่องจากจะส่ งผลทั้งในด้านงบประมาณ และระยะเวลา
ในการก่อสร้างแล้ว ยังเกี่ยวพันกับการดําเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
1.2 กลุ่มที่ 2 BIM. ถูกเลือกใช้เพราะสามารถ เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการ
ออกแบบ/ก่ อสร้ าง เช่ น ประมาณราคา วิเคราะห์ อาคาร และ ลดการสู ญเสี ยทรั พยากร คิดเป็ น 33.33
เปอร์ เซ็นต์ จากการวิเคราะห์พบว่าปั จจัยดังกล่าวจะมีประโยชน์ค่อนข้างมากในขั้นตอนของการ
ก่อสร้าง โดยเฉพาะกับผูร้ ับเหมาก่อสร้าง เนื่ องจากลักษณะของการคํานวณปริ มาณงานที่มีความ
ละเอียดและแม่นยําสู ง ทําให้สามารถลดต้นทุนการสู ญเสี ยทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการ
ก่อสร้าง เช่น ปริ มาณวัสดุเหลือใช้ บุคลากร ชิ้นส่ วนสําเร็ จรู ป หรื อแม้กระทัง่ เวลาในการทํางาน
เป็ นต้น
1.3 กลุ่มที่ 3 BIM. ถูกเลือกใช้เพราะ As-Built Drawing มีความถูกต้ อง
เชื่ อถือได้ , ใช้ ในการบริ หารจัดการอาคาร, ลดระยะเวลาและการทํางานที่ซับซ้ อน, และ ตอบสนอง
ต่ อความต้ องการของลูกค้ าและตลาดที่ กาํ ลังเกิดขึน้ ในอนาคต คิดเป็ น 22.22 เปอร์ เซ็นต์ จากการ
วิเคราะห์พบว่า ปั จจัยส่ วนใหญ่จะส่ งผลโดยตรงต่อบริ ษทั รับเหมาก่ อสร้ าง โดยเฉพาะด้านเวลา
งบประมาณ และกระบวนการทํางานที่ถูกต้อง แม่นยําซึ่งถือเป็ นหัวใจหลักสําคัญในการก่อสร้าง ใน
ส่ วนของบริ ษทั ออกแบบนั้นค่อนข้างจะให้ความสําคัญในด้านภาพลักษณ์ ขององค์กร เนื่ องจาก
กระแสของ BIM. และ FTA. (Free Trade Area) การเปิ ดการค้าเสรี ซึ่ งกําลังเข้ามามีบทบาทกับ
อุตสาหกรรมออกแบบ/ก่อสร้างในประเทศไทย เพราะฉะนั้นการสร้างภาพลักษณ์และลักษณะการ
ทํางานที่เป็ นสากลจึงเป็ นแรงผลักดันให้มีการประยุกต์ใช้ BIM.
1.4 กลุ่มที่ 4 BIM. ถูกเลือกใช้เพราะสามารถ พัฒนาวิธีการทํางานให้ เป็ น
สากล,ใช้ บุคลากรน้ อยกว่ าการทํางานด้ วย Auto CAD, การนําเสนอผลงานให้ กับลูกค้ า, ผู้บริ หาร
เล็งเห็นถึงความสําคัญและประสิ ทธิ ภาพการทํางาน, ผู้ใช้ เคยมีประสบการณ์ ในการใช้ งาน BIM. มา
ก่ อน, และ การทํางานด้ วย Auto CAD ต้ องอาศัยบุคคลที่ มีความสามารถเฉพาะตัวในด้ านการ
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ถ่ ายทอดข้ อมูลและการสื่ อสาร คิดเป็ น 11.11 เปอร์ เซ็ นต์ จากการวิเคราะห์พบว่า ปั จจัยดังกล่าว
ค่อนข้างมี ความหลากหลายทั้งในแง่ ข องการกระบวนการทํางาน ภาพลัก ษณ์ ขององค์ก ร และ
บุคลากร ซึ่ งความหลากหลายดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากลักษณะประเภทธุ รกิจของกรณี ศึกษา ดังนั้น
ปั จจัยที่พบจึงมีความหลากหลายและสะท้อนถึงความต้องการที่แตกต่างกัน แต่ที่ให้เห็นได้ชดั เจน
ที่ สุ ด ก็ คื อ ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ บุ ค คล เช่ น จํา นวน ความรู ้ ค วามสามารถ ทัศ นคติ หรื อ แม้แ ต่
ประสบการณ์ในการทํางาน ซึ่งเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการประยุกต์ใช้งาน BIM.
2. แยกตามลักษณะของข้อมูล จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่พบทั้ง 14 ข้อ สามารถแบ่ง
ผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังที่แสดงในตารางที่ 48
ตารางที่ 48 แสดงการแบ่งกลุ่มปัจจัยสําคัญในการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร
เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร ของกรณี ศึกษาแยกตามลักษณะของข้ อมูล
ปัจจัยสํ าคัญในการ
ประยุกต์ ใช้

กรณีศึกษา

1

พัฒ นาวิ ธี ก ารทํา งานให้ มี ค วาม
เป็ นสากลมากขึ้น
ตอบสนองความต้ อ งการของ
ลูกค้าและตลาด

2

3

8

4

5




กลุ่มที่ 2









เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร

ออกแบบ/ก่อสร้าง
การนํา เสนอผลงานต่ อ ลู ก ค้า ใน

ลักษณะ แบบจําลอง 3 มิติ
ช่ ว ยลดเวลาและการทํา งานที่
ซํ้าซ้อน

9



รวม
1



2



5



ใช้ในการบริ หารจัดการอาคาร

ลดการสูญเสี ยทรัพยากร

7


กลุ่มที่ 1

ตรวจสอบข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจาก

แบบก่อสร้าง
As-Built Drawing มีความถูกต้อง
และเชื่อถือได้

6

2


2



3
1










3
2
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ตารางที่ 48 แสดงการแบ่งกลุ่มปั จจัยสําคัญในการนํา แบบจําลองข้อมูลอาคาร
เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร ของกรณี ศึกษาแยกตามลักษณะของข้ อมูล (ต่อ)
ปัจจัยสํ าคัญในการ
ประยุกต์ ใช้

กรณีศึกษา
1

ใช้บุ ค ลากรน้อ ยกว่า การทํา งาน
ด้วย Auto CAD
ผู้บ ริ หารเล็ ง เห็ น ถึ ค วามสํ า คัญ
และประสิ ทธิภาพการทํางาน
จากประสบการณ์ ในการใช้ง าน
แบบจําลองข้อมูลอาคาร
การใช้โปรแกรม Auto CAD ต้อง
อาศัยบุคคลที่มีทกั ษะและความรู้
ความสามารถเฉพาะตัว
ออกแบบ

รับเหมาก่ อสร้ าง

2

3

6

8

4

5

7



9

รวม

1

กลุ่มที่ 3



1


1


พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์

1

ฝึ กอบรมและจําหน่ าย Software

2.1 กลุ่มที่ 1 ด้ านภาพลักษณ์ ขององค์ กร อันประกอบไปด้วย การพัฒนา
วิธีการทํางานให้ เป็ นสากลมากขึน้ , และ การตอบสนองต่ อความต้ องการของลูกค้ าและตลาดที่กาํ ลัง
เกิ ด ขึ ้น ในอนาคต จากการวิ เ คราะห์ พ บว่า ส่ ว นใหญ่ แ ล้ว องค์ก รด้า นการออกแบบจะเน้น ด้า น
ภาพลักษณ์ องค์กรเป็ นสําคัญ เนื่ องจากมีผลต่อการรั บงานโดยเฉพาะโครงการที่เจ้าของเป็ นคน
ต่างชาติ หรื อโครงการขนาดใหญ่ ดังนั้นการที่จะเข้าไปแข่งขันในตลาดระดับนั้นได้ภาพลักษณ์ของ
องค์กรจึงมีความสําคัญอย่างมาก ยิ่งถ้าเป็ นความต้องการของลูกค้าโดยตรงก็ย่อมจะปฏิเสธไม่ได้
เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีดา้ นการทํางานจึงส่ งผลโดยตรงต่อองค์กร
2.2 กลุ่มที่ 2 ด้ านกระบวนการทํางาน อันประกอบไปด้วย แบบก่ อสร้ างจริ ง
(As-Built Drawing) มีความถูกต้ อง เชื่ อถือได้ , การบริ การจัดการ, ใช้ สาํ หรั บตรวจสอบข้ อขัดแย้ งที่
เกิดขึน้ จากแบบก่ อสร้ าง, เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการออกแบบ/ก่ อสร้ าง, การนําเสนอผลงานต่ อลูกค้ า,
ลดการสู ญเสี ยทรั พยากรที่ อาจเกิดขึน้ จากความผิดพลาดที่ เกิ ดจากแบบก่ อสร้ าง และ ช่ วยลดเวลา
และการทํางานที่ซา้ํ ซ้ อน จากการวิเคราะห์พบว่าบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างจะให้ความสําคัญในปั จจัยที่
เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อขัดแย้งและลดการสู ญเสี ยทรัพยากรด้านกระบวนการทํางานค่อนข้างจะมี
ผลทั้งบริ ษทั ออกแบบและรั บเหมาก่อสร้าง จะแตกต่างกันก็ข้ ึนอยู่กบั ขั้นตอนของแต่ละประเภท
ธุรกิจ
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2.3 กลุ่มที่ 3 ด้ านบุคลากร อันประกอบไปด้วย ผู้บริ หารเล็งเห็นความสําคัญ
และประสิ ทธิ ภาพการทํางานของ BIM. , การมีประสบการณ์ ด้านการใช้ งาน BIM. มาก่ อน และ การ
ใช้ โปรแกรม Auto CAD ต้ องอาศัยบุคคลที่มีทักษะและความรู้ ความสามารถเฉพาะตัวในด้ านการ
ถ่ ายทอดข้ อมูลและการสื่ อสาร จากการวิเคราะห์พบว่า ปั จจัยด้านบุคลากรมีผลต่อองค์กรที่ดาํ เนิ น
ธุรกิจด้านการออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง และผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ส่วนใหญ่ที่มีการประยุกต์ใช้
BIM. เพราะเป็ นผูท้ ี่มีการใช้งานโดยตรงดังนั้นหากจะให้การประยุกต์ใช้ได้ประโยชน์มากสู งสุ ด
ผูบ้ ริ หารและผูใ้ ช้งานจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจในหลักการทํางานของ BIM. มีการศึกษาถึง
ลักษณะการทํางาน การบริ หารจัดการและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ควรมีการกําหนด
วัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายในการใช้งานที่ชัดเจน มีการวางแผนการทํางานขององค์กรเพื่อให้
สอดคล้องกับลักษณะการทํางานของ BIM. จัดให้มีการฝึ กอบรมและให้ความรู ้กบั พนักงานหรื อ
บุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และ
สามารถพัฒนาไปสู่การถ่ายทอดข้อมูลและการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
การวิเคราะห์ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการประยุกต์ ใช้ BIM. ในองค์ กร
จากการประยุกต์ใช้แนวคิด แบบจําลองข้อมูลอาคาร ในกรณี ศึกษาซึ่ งได้มีการแสดง
ความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวซึ่ งแตกต่าง
กันออกไปตามลักษณะการประยุกต์ใช้งานและรู ปแบบการดําเนิ นงานของแต่ละประเภทองค์กร
ดังที่แสดงในตารางที่ 49
ตารางที่ 49 แสดงประโยชน์ที่ได้รับจากการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ในองค์กร
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ

กรณีศึกษา

1

2

3

6

8

4

5

7

9

รวม

ด้ านคุณภาพ
ทําให้เข้าใจแบบก่อสร้างได้มากขึ้น



ใช้สร้างแบบจําลองอาคาร 3 มิติ



ใช้ ใ นการออกแบบ/เขี ย นแบบ

ก่อสร้าง
ถ อ ด ป ริ ม า ณ วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง

ประมาณราคา
















6






3
3







7
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ตารางที่ 49 แสดงประโยชน์ที่ได้รับจากการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคารในองค์กร (ต่อ)
กรณีศึกษา

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ

1

2

การนํา เสนอผลงานในรู ป แบบ

มุมมอง 3 มิติ
ตรวจสอบข้อ ผิ ด พลาดหรื อข้อ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากแบบก่อสร้าง
การเชื่ อ มโยงข้อ มู ล ไปยัง ผู้ที่ มี
ส่ วนเกี่ยวข้อง

3

6

8

4

5

7

9






การวิเคราะห์อาคาร



รวม

2


4





2





2



5

ด้ านเวลา
เพื่ อ ลดระยะเวลา ต้ น ทุ น และ

ทรัพยากรในการทํางาน





ลดการทํางานที่ซ้ าํ ซ้อนกัน



การแก้ไขแบบให้เป็ นปั จจุบนั




1



2

ด้ านการบริหาร
ใช้จดั การเกี่ยวกับเอกสารก่อสร้าง






ใช้ในการลําดับงานก่อสร้าง



ใช้บริ หารจัดการอาคาร
สร้างภาพพจน์ให้กบั องค์กร
แข่งขันกับกับคู่แข่งได้ในอนาคต
ออกแบบ



รับเหมาก่ อสร้ าง



พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์



2
2
1
2
1
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จากการวิเคราะห์ ประโยชน์ที่ได้รับโดยเปรี ยบเที ยบจากองค์กรที่มีหน้าที่ และความ
รับผิดชอบต่างกัน พบว่า ผูอ้ อกแบบ ผูร้ ั บเหมาก่ อสร้างและผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรั พย์ต่างก็ได้รับ
ประโยชน์ ด้ า นคุ ณ ภาพ ของงานโครงการที่ คล้ายกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถอดปริ มาณวัสดุ
ก่อสร้างและประมาณราคา เนื่ องจากข้อมูลทางปริ มาณที่ได้จาก แบบจําลองข้อมูลอาคารมีความ
ละเอี ยด ถูกต้องและแม่นยํามากกว่าการคํานวณด้วยคน ซึ่ งเป็ นการลดปริ มาณวัสดุ ที่เกิ นความ
ต้องการ ส่ งผลให้การประมาณราคาค่าก่อสร้างใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง สําหรับประโยชน์ในด้าน
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อื่นๆ ที่พบก็ได้แก่การสร้างแบบจําลอง 3 มิติ และการตรวจสอบข้อขัดแย้งของแบบก่ออสร้าง ซึ่ ง
ปั จจัยดังกล่าวก็ถือเป็ นหัวใจสําคัญของการประยุกต์ใช้ เนื่ องจากแบบจําลองอาคารเกิ ดจากการ
บันทึ กฐานข้อมูลต่างๆ (Information) ของอาคารเข้าไปและสร้ างความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ
เหล่านั้น โดยความสัมพันธ์เหล่านี้ จะมีการเชื่อมโยงและตรวจสอบกันเองระหว่างการทํางานที่ใช้
แบบจําลองข้อมูลเดียวกัน ส่ งผลให้ลดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างแบบก่อสร้าง ทั้งงานโครงสร้าง งาน
สถาปั ตยกรรม และงานระบบอาคาร
ด้ านเวลา พบว่าผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ได้รับประโยชน์มากกว่าองค์กรประเภทอื่นๆ
ทั้งด้านระยะเวลา และต้นทุนในการทํางานที่ลดลง ลดปั ญหาการทํางานที่ซ้ าํ ซ้อนและการแก้ไข
แบบก่อสร้างให้เป็ นปั จจุบนั ซึ่งประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้ ลว้ นส่ งผลต่อการบริ หารจัดการข้อมูลต่างๆ
ของโครงการทั้งสิ้ น เช่น การบริ หารจัดการทรัพยากรที่มีประสิ ทธิ ภาพเนื่ องจากข้อมูลมีความเป็ น
ปั จจุ บนั (Update) อยู่เสมอแม้มีการเปลี่ ยนแปลงแก้ไขเกิ ดขึ้น เช่ น ปริ มาณวัสดุ หรื อการจัดทํา
งบประมาณที่มีความสะดวก รวดเร็ วและแม่นยํา เป็ นต้น
ด้ า นการบริ ห าร พบว่ า ทางด้า นผูอ้ อกแบบและผูพ้ ัฒ นาอสั ง หาริ ม ทรพย์ จะได้รั บ
ประโยชน์ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะการสร้างภาพพจน์ขององค์กร และความสามารถในการแข่งขัน
กับคู่แข่งได้ในอนาคตโดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในการทํางาน ซึ่ งในปั จจุบนั ส่ วน
แบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมก่อสร้างมีจาํ นวนมากขึ้นดังนั้นแต่ละองค์กรจึงพยายามหาจุดแข็ง
เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็ นที่รู้จกั ของกลุ่มเป้ าหมายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ งรวมถึงกระแสของการ
เปิ ดเสรี การค้า (FTA.) ที่จะเกิดขึ้นในปี พศ. 2558 นี้ ด้านผูร้ ับเหมาก่อสร้างนั้นจะได้ประโยชน์ดา้ น
การบริ หารจัดการเป็ นหลัก เช่น การบริ หารจัดการเอกสารงานก่อสร้าง การบริ หารจัดการอาคาร
และการบริ หารงานก่อสร้าง เป็ นต้น
การวิเคราะห์ ปัญหา-อุปสรรคทีเ่ กิดจากการประยุกต์ ใช้ BIM. ในองค์ กร
จากการประยุกต์ใช้แนวคิด แบบจําลองข้อมูลอาคาร ในกรณี ศึกษาซึ่ งได้มีการแสดง
ความคิ ดเห็ นและทัศนคติ เกี่ ยวกับปั ญหา-อุปสรรคที่ เกิ ดจากการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวซึ่ ง
แตกต่างกันออกไปตามลักษณะการประยุกต์ใช้งานและรู ปแบบการดําเนิ นงานของแต่ละประเภท
องค์กร ซึ่ งจําแนกตามสาเหตุที่ทาํ ให้เกิ ดปั ญหาได้ 4 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยี ด้านบุคลากร ด้าน
ขั้นตอนการทํางาน และด้านองค์กร ดังที่แสดงในตารางที่ 50
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ตารางที่ 50 แสดงปั ญหา-อุปสรรคที่เกิดจากจากการประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคารในองค์กร
ปัญหา-อุปสรรคทีพ่ บ

กรณีศึกษา

1

2

3

6











8

4

5

7

9

รวม

ด้ านเทคโนโลยี
ค่าลิขสิ ทธิ์ของ Software และการ
เพิม่ ประสิ ทธิภาพของ Hardware
มีราคาค่อนข้างสูง





5



8

ด้ านบุคลากร
ขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทํางาน
ขาดบุ คลากรที่ มี ความรู ้ ความ
เชี่ ยวชาญเกี่ ยวกั บ การบริ หาร 
จัดการระบบการทํางานของ BIM.
ผู้ ใ ช้ ง านส่ วนใหญ่ ย ั ง ไม่ ย อม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
























5


5

ด้ านขั้นตอนการทํางาน
ด้านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้
ที่ใช้งานร่ วมกัน
ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น ร ะ ห ว่ า ง
ผูร้ ับเหมาช่วง
การใช้งาน BIM. มีความยากและ
ค่อนข้างซับซ้อน
ข า ด ก า ร ส นั บ ส นุ น ท า ง ด้ า น
ฐานข้อมูล (Families)





2



1



1




2

ด้ านองค์ กร
ผูบ้ ริ หารยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในประสิ ทธิภาพและ

กระบวนการทํางาน BIM.
ขาดบุ ค ลากรที่ จ ะมาให้ ค วามรู้
และฝึ กอบรม
ออกแบบ

รับเหมาก่ อสร้ าง








พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์

3
2
ฝึ กอบรมและจําหน่ าย Software
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ซึ่ งจากการวิเคราะห์ดา้ นปั ญหา-อุปสรรคที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ โดยเปรี ยบเทียบจาก
องค์กรที่มีหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ต่างกัน พบว่า
ด้ า นเทคโนโลยี ปั ญ หาด้า นลิ ข สิ ท ธิ์ ของซอพต์แ วร์ แ ละการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
ฮาร์ ดแวร์ มีราคาค่อนข้างสู ง ซึ่ งจะส่ งผลโดยตรงด้านการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการทํางาน
โดยเฉพาะกับบริ ษทั ขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งมีตน้ ทุนจํากัดส่ งผลให้ปริ มาณการใช้งาน BIM. ใน
องค์กรมีนอ้ ย
ด้ านบุคลการ ซึ่ งวิเคราะห์โดยมองจากความรู ้ ความสามารถ และทัศนคติส่วนบุคคล
ของผูใ้ ช้งาน BIM. พบว่าองค์กรทั้งด้านการออกแบบ รับเหมาก่อสร้างและผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์
ล้วนประสบปั ญหาขาดแคลนบุคลากรด้านการใช้งาน และบุคลากรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญด้าน
การบริ หารจัดการระบบการทํางานของ BIM. ใกล้เคียงกัน เนื่ องจากแนวคิดดังกล่าวถือเป็ นเรื่ อง
ใหม่สาํ หรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย และยังไม่เป็ นที่นิยมมากนักดังนั้นการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีจึงยังมีขอ้ จํากัดอีกมาก ปั จจัยสําคัญอีกประการหนึ่ งก็คือขาดการเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับ
แนวคิ ด ดัง กล่ า วโดยเฉพาะในสถาบัน ทางการศึ ก ษาซึ่ งเป็ นแหล่ ง ผลิ ต บุ ค ลากรให้ มี ค วามรู ้
ความสามารถในแต่ละสาขาอาชีพ ส่ งผลให้การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นจากการศึกษา
ด้ว ยตนเอง การเข้า รั บ การฝึ กอบรมด้า นการใช้ง านจากบริ ษ ัท ผูจ้ ัด จํา หน่ า ยซอฟต์แ วร์ ห รื อ ผู ้
ให้บริ การด้านการฝึ กอบรม หรื อศึกษาจากผูร้ ู ้ เป็ นต้น ดังนั้นหากต้องการจะลดปั ญหา-อุปสรรคใน
ด้านดังกล่าว จึงควรมีการร่ วมมือระหว่างหน่วยงานหรื อองค์กรทั้งทางภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อร่ วมกันส่ งเสริ มและผลักดันให้มีการพัฒนาทั้งทางด้านการศึกษา และการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยให้มีความเป็ นสากลเพื่อให้ทดั เทียมและสามารถ
แข่งขันกับต่างชาติได้
ในแง่ของทัศนคติและพฤติกรรมของผูใ้ ช้งานก็เช่นเดี ยวกัน เนื่ องจากความเคยชิ นใน
ระบบการทํางานและเทคโนโลยีแบบเก่าซึ่ งมีการใช้งานมาอย่างยาวนาน ส่ งผลให้เกิดการต่อต้าน
และทัศนคติในด้านลบเกี่ยวกับรู ปแบบและเทคโนโลยีสมัยใหม่และสาเหตุสาํ คัญอีกอย่างนัน่ ก็คือ
การมองว่าเทคโนโลยีดงั กล่าวจะเข้ามาเพิ่มภาระหน้าที่และปริ มาณงานมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นการจะ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมและทัศ นคติ ดัง กล่ า วจึ ง ต้อ งอาศัย การให้ ค วามรู ้ การฝึ กอบรมรวมถึ ง
ระยะเวลาในการเรี ยนรู ้ ระบบการทํางานใหม่ ๆ ซึ่ งอาจจะต้องใช้เวลานานในช่ วงแรกของการ
ดําเนินการ
ด้ านขั้นตอนในการทํางาน พบว่าองค์กรด้านออกแบบ และรับเหมาก่อสร้างจะประสบ
ปั ญหาคล้ายกันคือ ด้านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผูท้ ี่ใช้งานร่ วมกัน เนื่องจากเป็ น BIM. ระบบการ
ทํางานที่ค่อนข้างใหม่และที่สําคัญคือยังไม่เป็ นที่นิยมแพร่ หลายมากนักในประเทศไทย ดังนั้นจึง
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ก่ อ ให้เ กิ ด ปั ญ หาในแง่ ข องการเชื่ อ มโยงข้อ มู ล ในระหว่า งการทํา งานระหว่ า งผูเ้ กี่ ย วข้อ ง เช่ น
ผูอ้ อกแบบ ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง หรื อผูผ้ ลิตชิ้นส่ วน เป็ นต้น ซึ่ งการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวในปั จจุบนั จึง
เป็ นแนวทางของการกําหนดเทคโนโลยีที่ใช้สาํ หรับเป็ นตัวกลางซึ่งสามารถเชื่อมโยงการทํางานจาก
เทคโนโลยีที่มีความแตกต่างกันได้ และข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีเหล่านั้นก็สามารถนําไปทํางาน
ในขั้นตอนอื่นๆ ต่อไปได้
ในแง่ ของการประสานงานกับผูร้ ั บเหมาช่ วงก็เช่ นเดี ยวกับที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
โดยเฉพาะผูร้ ับเหมาจะประสบปั ญหาเหล่านี้โดยตรง เนื่องจากต้องประสานงานกับผูร้ ับเหมาช่วงใน
ระหว่างการทํางานซึ่ งต้องอาศัยการสื่ อสารและถ่ายทอดข้อมูลเป็ นหลัก นอกจากนั้นก็คือขาดการ
สนับสนุ นในด้านฐานข้อมูลสําหรับใช้ประกอบการทํางาน ซึ่ งเกิดขึ้นกับผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์
ดังนั้นจึงทําให้ตอ้ งมีการสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาเองหรื อเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ของอาคาร
เช่น ประตู หน้าต่าง หรื อสุ ขภัณฑ์ของต่างประเทศ ซึ่ งข้อมูลบางประเภทก็ไม่เหมาะสมกับการใช้
งานในประเทศไทย เป็ นต้น
ด้ านองค์ กร ซึ่งวิเคราะห์โดยมองจากความรู ้ความเข้าใจขององค์กรหรื อผูบ้ ริ หาร วิธีการ
บริ หารจัดการและความสามารถด้านการฝึ กอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน BIM. พบว่าทั้ง
องค์กรออกแบบ และรั บเหมาก่ อสร้ างต่างก็ประสบปั ญหาใกล้เ คี ย งกัน คื อ ความไม่ เ ข้าใจของ
ผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพและกระบวนการทํางาน BIM. ส่ งผลให้การจะนําแนวคิดดังกล่าวเข้า
มาประยุกต์ใช้ในองค์กรมีความเป็ นไปได้ยาก เพราะผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่ยงั ไม่เข้าใจในระบบการ
ทํางาน ระยะเวลาและผลที่จะได้รับ ปั ญหานอกเหนื อจากนั้นก็คือ ขาดแคลนบุคลากรที่จะมาให้
ความรู ้ และให้การฝึ กอบรมถึงระบบการทํางาน วิธีการใช้และการบริ หารจัดการซึ่ งถือเป็ นปั จจัย
สําคัญ เนื่องจากในปัจจุบนั การให้คาํ ปรึ กษาและจัดอบรมจะมาจากผูจ้ ดั จําหน่ายซอฟต์แวร์ เป็ นส่ วน
ใหญ่ ส่ วนการให้คาํ ปรึ กษาก็เฉพาะกับองค์กรหรื อผูท้ ี่ซ้ือโปรแกรมแล้วเท่านั้น ในการแก้ไขปั ญหา
ดัง กล่ า วอาจจะเริ่ ม ที่ ต ัว ผูบ้ ริ ห าร หรื อ บุ ค ลากรที่ มี ห น้า ที่ ความรั บ ผิด ชอบในด้า นดัง กล่ า วใน
การศึกษาและเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และปรั บเปลี่ยนทัศนคติในด้านลบเพื่อที่จะเปิ ดสู่
มุมมองและความคิดใหม่ ในการพัฒนาประสิ ทธิภาพการทํางานขององค์กรให้ดีข้ ึน
5.2 สรุปผลการศึกษาและดําเนินการ
งานศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้ BIM. ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ในประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ สํารวจการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร
ในประเทศไทย และ ศึกษาปั จยั ที่มีผลต่อการเลือกใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ในประเทศไทย
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1. จากการสํารวจการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร ในประเทศไทย พบว่าปั จจุบนั มี
การประยุกต์ใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ในองค์กรออกแบบและรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย
ไม่มากนัก ประมาณ 22 เปอร์ เซ็นต์ แต่ส่วนใหญ่รู้จกั และเข้าใจว่า BIM. คือระบบการจัดการอาคาร
ผ่านขบวนการของ Software สามมิติ ซึ่งตรงกับความหมายหรื อนิ ยามที่ให้ไว้ในการศึกษานี้ และยัง
พบอีกว่าองค์กรด้านการออกแบบมีปริ มาณการใช้งานมากกว่าองค์กรรับเหมาก่อสร้าง สามงาน
หลักที่ใช้ในองค์กรเหล่านี้ คือ การสร้ างแบบจําลองอาคารสามมิติ , การเขียนแบบก่ อสร้ าง และ การ
นําเสนอผลงาน คือรู ปแบบการประยุกต์ใช้งานที่มีอตั ราการใช้มากที่สุด นอกจากนี้ ยงั พบอี กว่า
องค์กรด้านการออกแบบ และรับเหมาก่อสร้างต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับความสําคัญของ BIM. ที่มี
ผลต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลดขั้นตอน ระยะเวลาและต้นทุนในการทํางาน
และข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการออกแบบและในระหว่างขั้นตอนของการก่อสร้าง
2. จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคาร ในประเทศไทย
สามารถสรุ ปผลการศึ ก ษาได้ว่า ปั จ จัย ที่ มีผ ลต่ อ การเลื อ กใช้ แบบจํา ลองข้อมู ลอาคาร สํา หรั บ
อุตสาหกรรมออกแบบ/รับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยมากที่สุดคือ การตรวจสอบข้ อขัดแย้ งของ
แบบก่ อสร้ าง ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้มาก คือ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการออกแบบ เช่ น ประมาณ
ราคา วิเคราะห์ อาคาร และ ลดการสูญเสี ยทรั พยากร ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ระดับปานกลาง คือ
As-Built Drawing มีความถูกต้ อง เชื่ อถือได้ และ ลดปั ญหาจากการเริ่ มต้ นทํางานใหม่ เมื่อเกิดการ
แก้ ไข เปลี่ยนแปลง และปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้น้อยที่สุด ก็คือ ตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ า, พัฒนาวิ ธีการทํางานให้ เป็ นระบบสากล, ใช้ บุคลากรน้ อยกว่ าการทํางานด้ วย AutoCAD,
สามารถนําข้ อมูลมาบริ หารจัดการอาคาร, การนําเสนอผลงานในรู ปแบบ 3 มิติ, ผู้บริ หารเล็งเห็น
ความสําคัญของ BIM., มีประสบการณ์ ด้านการใช้ งาน BIM. มาก่ อน, การใช้ AutoCAD ต้ องอาศัยผู้ที่
มีทักษะในการถ่ ายทอดข้ อมูลและสื่ อสาร และ กระแสของ LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design)
จากผลการศึกษาที่ พบทําให้ทราบว่า ปั จจัยที่มีผลต่ อการเลื อกใช้ แบบจําลองข้อมูล
อาคาร มากที่ สุดคือ เพื่ อตรวจสอบข้ อขัดแย้ งของแบบก่ อสร้ าง ซึ่ งผลการศึ กษาดังกล่าวมี ความ
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั เอาไว้ นั่นก็คือช่ วยลดข้อผิดพลาดและระบุจุดบกพร่ องของแบบ
ก่อสร้างก่อนการก่อสร้างจริ ง

111
5.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อมูลที่ได้จากการวิจยั นี้ เป็ นการสํารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างขององค์กรออกแบบ/
รับเหมาก่อสร้างทั้งสิ้ นจํานวน 73 องค์กร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็ นเพียงส่ วนหนึ่งขององค์กรออกแบบ/
รับเหมาก่อสร้ างในกรุ งเทพมหานคร เพราะฉะนั้นการอ้างอิงข้อมูลนี้ ผูใ้ ช้ควรมีวิจารณญาณและ
ไตร่ ตรองอย่างถี่ถว้ น ซึ่ งในงานวิจยั ต่อไปควรมีการใช้ขอ้ มูลจํานวนมากขึ้นเพื่อให้ผลงานวิจยั มี
ความละเอียดและใกล้เคียงความเป็ นจริ งมากที่สุด
2. เนื่องจากรู ปแบบการประยุกต์ใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร มีการปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมและลักษณะการทํางานของแต่ละองค์กร จึงควรมีการศึกษารู ปแบบและลักษณะการ
ทํางานขององค์กรแต่ละประเภทก่อน แล้วจึงทําการศึกษา วิเคราะห์ในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. การประยุกต์ใช้แนวคิดในการจัดการข้อมูลอาคารในประเทศไทยยังไม่สมบูรณ์นกั
เนื่ อ งจากขาดความพร้ อ มของปั จ จัย หลายๆ อย่า งเช่ น ขาดบุ คลากรที่ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจด้า น
กระบวนการทํางานของ BIM. ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและฐานข้อมูล และที่สาํ คัญก็คือทัศนคติ
ในทางลบของผูบ้ ริ หารและผูใ้ ช้งานที่มีต่อรู ปแบบและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็ นต้น
4. การประยุกต์ใช้แนวคิดในการจัดการข้อมูลอาคารและเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุ ด ต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องในการแบ่งปั นและเชื่อมโยง
ข้อมูล และจะนําไปสู่การลดข้อผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นจากการทํางานได้เป็ นอย่างดี
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
(ข้ อมูลการสั มภาษณ์ กรณีศึกษา)
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ข้ อมูลการสั มภาษณ์ กรณีศึกษาที่ 1
ข้ อมูลทัว่ ไปขององค์ กร
กรณี ศึกษาที่ 1 เป็ นองค์กรที่ดาํ เนินธุรกิจด้านการออกแบบเป็ นหลัก และถือเป็ นองค์กร
ด้านการออกแบบที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทย โดยองค์กรมีวิสัยทัศน์ที่จะดําเนินงานออกแบบที่มี
คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งทางด้านเวลาและงบประมาณในการก่อสร้ าง และมี
ความเป็ นมืออาชี พในแง่ของการให้บริ การกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้รับผลงานที่ ออกมามี
คุณภาพ ซึ่ งจุดแข็งที่เด่นชัดขององค์กร ก็คือคุณภาพของงานออกแบบ และการบริ การลูกค้าอย่าง
ทัว่ ถึง
โดยองค์กรได้เริ่ มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี คศ.1983 จนถึงปัจจุบนั
กรณี ศึกษาที่ 1 มีพนักงานรวมกัท้ งั สิ้ นประมาณ 350 คนโดยจํานวนคอมพิวเตอร์ที่มีการ
ใช้งาน คิดเป็ นอัตราส่ วนกับจํานวนพนักงานคือ 1: 1 คอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งาน BIM. มีจาํ นวน 17
เครื่ อง(ลายเส้น) โดยมีการใช้งานเป็ นระบบ Network
ก่อนทีจ่ ะมีการประยุกต์ ใช้ “แบบจําลองข้ อมูลอาคาร” (Building Information
Modeling - BIM.) องค์ กรของท่ านใช้ เทคโนโลยีหรือ Software ชนิดใดในการออกแบบ เขียนแบบ
ก่อสร้ าง และจากทีไ่ ด้ มีการใช้ งานท่ านพบ ปัญหา-อุปสรรคบ้ างหรือไม่ อย่ างไร
เริ่ มต้นจากการเขียนแบบก่อสร้างด้วยมือมาก่อน หลังจากนั้นเมื่อคอมพิวเตอร์ เข้ามาก็
เริ่ มมีการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD แต่เนื่ องจากข้อจํากัดของ AutoCAD ซึ่ งเป็ นระบบการ
ทํางานในรู ปแบบ 2 มิติ ซึ่งต้องอาศัยทักษะและความถนัดของผูใ้ ช้งานเป็ นหลักและจากนั้นมาก็ได้
มีการใช้โปรแกรม AutoCAD เป็ นพื้นฐานด้านการเขียนแบบเรื่ อยมา และหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มี
การนําเทคโนโลยีที่เป็ นรู ปแบบ 3 มิติเข้ามาใช้งานมากขึ้น เช่น โปรมแกรม Sketch Up ซึ่ งเป็ น
ซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งใช้งานง่ายแต่ความละเอียดของงานยังมีไม่มากนักซึ่ งนํามาช่ วยในการทํา Concept
Preview นอกจากนั้นก็ยงั มีซอฟต์แวร์อื่นๆที่เข้ามาช่วยในการทํางาน เช่น Microsoft Office Word ,
Microsoft Office Exel และโปรแกรม 3 มิติอื่นๆ เช่น 3D Max , 3D Wish เป็ นต้น
ย้อนไปเมื่ อประมาณ 6-7 ปี เรื่ องของการประมาณราคาก็ได้เข้ามาเกี่ ยวข้องมากขึ้ น
เนื่ องจากทางองค์กรเองก็ตอ้ งมัน่ ใจได้ว่าแบบที่ทาํ ให้กบั ลูกค้าแล้วนั้น เมื่อถึงขั้นตอนการก่อสร้าง
แล้วนั้นงบประมาณต่างๆจะอยูใ่ นปริ มาณที่ได้ต้ งั เอาไว้ต้ งั แต่ในขั้นตอนการออกแบบ เพราะเดิมที
ปั ญ หาที่ พ บมากเมื่ อ เริ่ ม ทํา การก่ อ สร้ า งจะพบว่ า งบประมาณที่ ไ ด้ต้ ัง เอาไว้ไ ม่ สั ม พัน ธ์ กับ การ
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ออกแบบ จึ ง มัก เกิ ด ปั ญ หาการแก้ไ ขแบบในระหว่ า งก่ อ สร้ า งเพื่ อ ลดค่ า ใช้จ่ า ยลงให้ อ ยู่ ใ น
งบประมาณ อีกทั้งการแก้ไขแบบในระหว่างก่อสร้างยังเป็ นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการ
ก่อสร้างให้มากขึ้นอีกด้วย
ทางองค์ก รเองจึ ง ได้พ ยายามมองหาซอฟต์แ วร์ ที่ จ ะเข้า มาช่ ว ยแก้ไ ขปั ญ หาเหล่ า นี้
โดยเฉพาะในเรื่ องของการประมาณราคา จนได้มีการทดลองใช้ Microstation ซึ่งเป็ นซอฟต์แวร์ ที่
เชื่อว่าจะสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปั ญหาต่างๆเหล่านี้ได้ แต่ดว้ ยลักษณะการทํางานที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ใหม่
ทั้งหมดทั้งวิธีการเขียน การขึ้นรู ปซึ่ งเป็ นในลักษณะของ 3 มิติ อี กทั้งปั ญหาที่สําคัญยิ่งกว่าก็คือ
ปริ มาณ User Group ที่มีจาํ นวนน้อยมากๆ และตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยก็ยงั ไม่มีความรู ้ใน
แง่ของการใช้งานมากนัก และตัว Support ก็แทบจะไม่มีเลย แต่ทางองค์กรเองก็ได้มีการเรี ยนรู ้และ
ทดลองใช้ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นเวลากว่า 2 ปี จนสุ ดท้ายได้ลดปริ มาณการใช้งานลงและเลิกใช้งาน
Microstation ในที่สุด
“แบบจําลองข้ อมูลอาคาร” (Building Information Modeling - BIM.) คืออะไร
การทําแบบในระบบ 3 มิติ โดยอาศัยการใส่ ขอ้ มูลเข้าไปแบบก่อสร้าง ซึ่ งทุกๆเส้นใน
แบบที่เขียนขึ้นมาล้วนแล้วแต่มีความหมายและข้อมูลต่างๆเหล่านั้นจะสะท้อนออกมาในรู ปของ
ปริ มาณวัสดุ
นโยบายหรือแนวความคิดอย่ างไรในการนํา “แบบจําลองข้ อมูลอาคาร” (Building
Information Modeling - BIM.) มาประยุกต์ ใช้ งาน
- เพื่อนํามาเพิม่ คุณภาพของงานออกแบบ และลดปั ญหาในการทํางานที่ซบั ซ้อน
- ในเชิงคุณภาพ การตรวจสอบในด้านพลังงาน ปริ มาณแสงแดด เงา ค่าพลังงานความ
ร้อนที่เข้ามาในตัวอาคาร
- ด้านความสวยงาม สามารถนําแบบจําลองอาคาร 3 มิติมาใช้ในงาน presentation
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ปัจจัยสํ าคัญในการนํา “แบบจําลองข้ อมูลอาคาร” (Building Information Modeling BIM.) เข้ ามาประยุกต์ ใช้ ในการทํางานขององค์ กรของท่ าน คืออะไร
- เพื่อนํามาใช้ลดปั ญหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางาน
- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง
หากมีการนํา แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (Building Information Modeling - BIM.) มา
ประยุกต์ ใช้ งานในองค์ กร ลักษณะหรือรูปแบบในการประยุกต์ ใช้ เป็ นอย่ างไร บ้ าง
- ใช้ในการถอดปริ มาณวัสดุก่อสร้าง
- ใช้ทาํ แบบจําลองอาคาร 3 มิติ (3D Model)
- ใช้ในการออกแบบ เขียนแบบ และแก้ไขแบบก่อสร้าง
- ใช้ในการประสานแบบก่อสร้าง (งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบ
ประกอบอาคาร)
ประโยชน์ ที่ไ ด้ รับจากการนํ า แบบจํา ลองข้ อมู ล อาคาร (Building

Information

Modeling -BIM.) เข้ ามาใช้ งานในองค์ กร มีอะไรบ้ าง
- เพื่อให้สามารถเข้าใจแบบก่อสร้างได้มากขึ้น
- ใช้สร้างแบบจําลองอาคาร 3 มิติ (3D Model)
- ใช้ในการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง
- ถอดปริ มาณวัสดุก่อสร้าง ประมาณราคา
- สามารถนําข้อมูลด้านการประมาณราคามาใช้ประกอบการตัดสิ นใจของลูกค้า
- ลดระยะเวลาในการทํางาน
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ปัญหา – อุปสรรคทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการนํา แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (Building
Information Modeling) มาใช้ ในองค์ กร มีอะไรบ้ าง
- ขาดการเรี ยนรู ้และทําความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทํางานของ BIM. ของผูใ้ ช้งาน
- ขาดบุคลากรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการระบบการทํางานและการใช้
งาน BIM.
- ผูบ้ ริ หารยังขาดความรู ้ความเข้าใจในประสิ ทธิภาพและกระบวนการทํางานของ BIM.
ปัจจัยอะไรบ้ างทีส่ ่ งผลให้ องค์ กรประสบความสํ าเร็จในการประยุกต์ ใช้ แบบจําลอง
ข้ อมูลอาคาร (Building Information Modeling)
- การเก็บสถิติการใช้งานของโครงการที่มีการใช้งาน BIM. ซึ่ งเป็ นการเก็บรวบรวม
ปั ญหาต่างๆที่ เกิ ดขึ้นจากการใช้งาน และเพื่อที่จะได้หาทางแก้ไขสําหรับการใช้งานใรโครงการ
ต่อๆไป
- ผูบ้ ริ หารต้องมีความรู ้ความเข้าใจในประสิ ทธิภาพและลักษณะการทํางานของ BIM.
- ผูใ้ ช้งานต้องมีความเข้าใจและเรี ยนรู ้ในการประยุกต์ใช้ BIM. ให้มีความเพียงพอกับ
ความต้องการหรื อมีความสอดคล้องกับลักษณะการทํางานขององค์กร
- ผูใ้ ช้งานต้องมีความเข้าใจและเรี ยนรู ้ที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับลักษณะการทํางาน
ของ BIM
- ต้องมีบุคลากรที่มีความรู ้ความเข้าใจในระบบและลักษณะการทํางานของ BIM. และมี
ความรู ้ความเข้าในด้านการออกแบบ เพื่อที่จะเป็ นแกนนําสําคัญในการศึกษาค้นคว้าหลักการทํางาน
วิธีการใช้งาน การแก้ไขปัญหาต่างๆ และองค์ความรู ้ในด้านอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ BIM.
ข้ อเสนอแนะ
- สถาปนิ กและวิศวกรส่ วนใหญ่ยงั ไม่ค่อยให้ความสนใจกับการประสานแบบก่อสร้าง
(Combine) มากนัก ส่ วนใหญ่จะมุ่งเน้นและให้ความสําคัญในด้านการออกแบบ ความสวยงาม
มากกว่า และจะมองว่า หน้าที่ ดัง กล่ า วเป็ นของผูร้ ั บเหมาก่ อสร้ างซึ่ งความคิ ด ในลัก ษณะนี้ เป็ น
ความคิดที่ผิด เพราะผูอ้ อกแบบไม่ว่าจะเป็ นสถาปนิ กหรื อวิศวกรเองก็ตามต้องมีความรู ้ความเข้าใจ
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ในแบบให้มากที่สุดและควรมีการประสานแบบ (Combine) ตั้งแต่ข้ นั ตอนการออกแบบ เพื่อเป็ น
การลดปั ญหาที่จะเกิ ดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง อีกทั้งยังเป็ นการลดภาระค่าใช้จ่ายและ
เวลาที่จะเกิดขึ้นจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างอีกด้วย
- ในอนาคตแนวโน้มและสถานการณ์ของ BIM. ในประเทศไทยน่ าจะมีการเติบโตที่
สู งขึ้น เพราะในแง่ของผูป้ ระกอบการที่จะต้องมีการบริ หารจัดการอาคารภายหลังจากการก่อสร้าง
แล้วเสร็ จ ซึ่ งเมื่อก่อนจะต้องอาศัยแบบพิมพ์เขียว (As-Built Drawing) เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
สภาพของอาคาร แต่ปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนัน่ ก็คือ แบบพิมพ์เขียว (As-Built Drawing) ที่
ได้รับมาก็ไม่ตรงกับสภาพหน้างานจริ งจึงทําให้เกิดปั ญหาในการบริ หารจัดการขึ้นมาภายหลัง ซึ่ ง
หากมีการนําเทคโนโลยีของ BIM. เข้ามาเป็ นตัวช่วยในการบริ หารจัดการอาคาร ก็จะสามารถเพิ่ม
ความสามารถในการบริ หารจัดการอาคารที่ดีข้ ึนด้วย
ข้ อมูลการสั มภาษณ์ กรณีศึกษาที่ 2
ข้ อมูลทัว่ ไปขององค์ กร
กรณี ศึกษาที่ 2 เป็ นองค์กรที่ดาํ เนิ นธุรกิจด้านการออกแบบงานสถาปั ตยกรรม โดยกลุ่ม
ลูกค้าส่ วนใหญ่ลว้ นแล้วแต่มาจากการชักชวนหรื อบอกต่อจากกลุ่มลูกค้าเดิมๆ ที่เคยมาใช้บริ การ
และถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็ นองค์กรขนาดใหญ่มากนักและรับเฉพาะงานออกแบบบ้าน หรื อที่อยูอ่ าศัย
เป็ นส่ วนใหญ่แต่ก็สามารถดําเนิ นธุรกิจมาได้กว่า 30 ปี ซึ่งนัน่ จึงแสดงให้เห็นว่าองค์กรแห่ งนี้ ดาํ รง
อยูไ่ ด้ดว้ ยด้วยคุณภาพของงานออกแบบอันเป็ นเอกลักษณ์ และด้วยความไว้วางใจของกลุ่มลูกค้าซึ่ง
ยังคงหลัง่ ไหลเข้ามาใช้บริ การอยู่อย่างไม่ขาดสาย เหมาะสมกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า "งาน
ออกแบบเพื่อบริ การลูกค้า"
นโยบายการในการดําเนินงาน
นอกจากงานออกแบบซึ่งถือเป็ นหลักของการให้บริ การลูกค้าแล้วกรณี ศึกษาที่ 2 ยังเป็ น
องค์กรที่มีลกั ษณะการดําเนิ นงานที่มุ่งเน้นการดูแลความสุ ขของพนักงานทุกคนในองค์กรเสมือน
เป็ นหนึ่งครอบครัวเดียวกัน นอกจากนั้นยังเน้นที่ความสามัคคีของคนในองค์กรและการทํางานเป็ น
ทีม และอันดับสุ ดท้ายนัน่ ก็คือรายได้ขององค์กร
ลักษณะการดําเนินงาน
กรณี ศึ ก ษาที่ 2 แบ่ ง ลัก ษณะการดํา เนิ น งานออกเป็ น 2 ส่ ว น โดยส่ ว นแรกเป็ นการ
ดําเนิ นงานด้านธุ รการ (Administration) ซึ่ งประกอบไปด้วยพนักงานที่ดาํ เนิ นการในด้านเอกสาร
และงานอื่ นๆซึ่ ง ไม่ เ กี่ ย วข้องกับงานออกแบบ ส่ ว นที่ สองเป็ นงานที่ เ กี่ ย วข้องกับ การออกแบบ
(Design) เขียนแบบ พบลูกค้าเพื่อหารื อในเรื่ องแนวความคิดของการออกแบบ เป็ นต้น ซึ่ งในส่ วนนี้

121
จะประกอบไปด้วยสถาปนิกและพนักงานเขียนแบบ โดยองค์กรได้เริ่ มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2522 จนถึง
ปั จจุบนั
จํานวนพนักงาน / จํานวนคอมพิวเตอร์ ทมี่ ีการใช้ งาน
กรณี ศึกษาที่ 2 มี พนักงานรวมกันทั้งสิ้ นประมาณ 14 คน โดยแบ่งเป็ นพนักงานฝ่ าย
ธุรการจํานวน 4 คน และพนักงานฝ่ ายออกแบบจํานวน 10 คน
จํานวนคอมพิวเตอร์ ที่มีการใช้งานทั้งสิ้ นจํานวน 14 เครื่ อง โดยคิดเป็ นอัตราส่ วน คน :
จํานวนคอมพิวเตอร์ คือ 1: 1 คอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งาน BIM. มีจาํ นวน 4 เครื่ อง(ลายเส้น)
ก่ อนที่จะมีการประยุ กต์ ใ ช้ “แบบจํา ลองข้ อมู ลอาคาร” (Building

Information

Modeling - BIM.) องค์ กรของท่ านใช้ เทคโนโลยีหรือ Software ชนิดใดในการออกแบบ เขียนแบบ
ก่อสร้ าง และจากทีไ่ ด้ มีการใช้ งานท่ านพบ ปัญหา-อุปสรรคบ้ างหรือไม่ อย่ างไร
เริ่ มต้นจากองค์กรใช้การเขียนแบบก่อสร้างด้วยมือ โดยใช้เวลาประมาณ 2 ปี จากนั้นจึง
เริ่ มเปลี่ยนมาใช้โปรแกรม AutoCAD แทนการเขียนด้วยมือเนื่องจากความสามารถในการเขียนแบบ
ที่มีความรวดเร็ วและแม่นยํากว่ามาก โดยในช่วงเริ่ มต้นนั้นได้เกิ ดปั ญหาจากการใช้งานเนื่ องจาก
ผูใ้ ช้ยงั ไม่ค่อยที่จะยอมรับในการเปลี่ยนแปลงสิ่ งใหม่ๆ จากนั้นประมาณปี 2549 ทางองค์กรจึงได้มี
การหัน มาทดลองใช้ BIM ควบคู่ไ ปกับ การใช้ AutoCAD ในการออกแบบ เขี ย นแบบก่ อสร้ า ง
เนื่ องจากทางผูบ้ ริ หารได้เล็งเห็ นถึงความสําคัญและความสามารถของ BIM. ที่สามารถจะเข้ามา
แก้ไขปัญหาจากการเขียนแบบ AutoCAD ได้
ปัญหา-อุปสรรคทีพ่ บก็คอื การเริ่ มเขียนแบบใหม่ทุกครั้งที่เกิดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง
“แบบจําลองข้ อมูลอาคาร” (Building Information Modeling - BIM.) คืออะไร
ไม่ทราบ เนื่องจากไม่ได้มีความสนใจในแง่ของความหมาย
นโยบายหรือแนวความคิดในการนํา “แบบจําลองข้ อมูลอาคาร” (Building Information
Modeling - BIM.) มาประยุกต์ ใช้ งานในองค์ กร
เพื่อนํามาใช้สาํ หรับอํานวยความสะดวกในการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง รวมทั้งใน
การสร้างแบบจําลอง 3 มิติสาํ หรับนําเสนอผลงานให้กบั ลูกค้า
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ปัจจัยสํ าคัญในการนํา “แบบจําลองข้ อมูลอาคาร” (Building Information Modeling BIM.) เข้ ามาประยุกต์ ใช้ ในการทํางานขององค์ กรของท่ าน คืออะไร
เนื่ องจากทางผูบ้ ริ หารได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและประสิ ทธิ ภาพการทํางานของ BIM.
มาก่อนและจากการประสบปั ญหาในการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้างโดยโปรแกรม AutoCAD ใน
เรื่ องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบในช่วงเริ่ มต้นของการออกแบบ ซึ่งมีการแก้ไขค่อนข้างมาก
หากมีการนํา แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (Building Information Modeling - BIM.) มา
ประยุกต์ ใช้ งานในองค์ กรของท่ าน ลักษณะหรือรูปแบบในการประยุกต์ ใช้ เป็ นอย่ างไรบ้ าง
- ใช้สร้างแบบจําลองอาคาร 3 มิติ (3D Model) เพื่อนําเสนอผลงานให้กบั ลูกค้า
- ใช้ในการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง
ประโยชน์ ที่ไ ด้ รับจากการนํ า แบบจํา ลองข้ อมู ล อาคาร (Building

Information

Modeling -BIM.) เข้ ามาใช้ งานในองค์ กร มีอะไรบ้ าง
- ใช้สร้างแบบจําลองอาคาร 3 มิติ (3D Model)
- ใช้ในการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง
- ถอดปริ มาณวัสดุก่อสร้าง ประมาณราคา
- ใช้สาํ หรับจัดการเกี่ยวกับเอกสารก่อสร้าง
ปั ญ หา – อุ ป สรรคที่ อ าจจะเกิด ขึ้น จากการนํ า แบบจํ า ลองข้ อ มู ล อาคาร (Building
Information Modeling) มาใช้ ในองค์ กร มีอะไรบ้ าง
- ผูใ้ ช้งานส่ วนใหญ่ยงั ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ๆ
- ค่าลิขสิ ทธิ์ของซอฟต์แวร์ซ่ ึงมีราคาค่อนข้างสูง
- ผูบ้ ริ หารยังขาดความรู ้ความเข้าใจในประสิ ทธิ ภาพการทํางานของ BIM. และมีความ
คาดหวังใน Output ที่จะเกิดขึ้นจาก BIM. ค่อนข้างสูง
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ปั จจัยอะไรบ้ างที่ส่งผลให้ องค์ กรประสบความสํ าเร็ จในการประยุกต์ ใช้ แบบจําลอง
ข้ อมูลอาคาร (Building Information Modeling -BIM.)
- ผูบ้ ริ หารมีความรู ้ความเข้าใจในประสิ ทธิภาพและการทํางานของ BIM
- ผูใ้ ช้งานต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และระบบการทํางานใหม่ๆ ได้
ข้ อเสนอแนะ
ไม่มี
ข้ อมูลการสั มภาษณ์ กรณีศึกษาที่ 3
ข้ อมูลทัว่ ไปขององค์ กร
กรณี ศึกษาที่ 3 เป็ นองค์กรที่ดาํ เนิ นธุรกิจด้านการออกแบบทางด้านสถาปั ตยกรรมเป็ น
หลัก ซึ่ งผลงานส่ วนใหญ่เป็ นอาคารขนาดใหญ่ วิสัยทัศน์ขององค์กรคือ Design Oriented Firm
ด้านการออกแบบงานสถาปั ตยกรรม ด้านนโยบายในการทํางานขององค์กรก็คือ การเปิ ดรับความ
คิดเห็นของทุกคนเพื่อให้มีส่วนร่ วมในการออกแบบผลงาน
โดยองค์กรได้เริ่ มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี คศ. 2009 จนถึงปั จจุบนั
จํานวนพนักงาน / จํานวนคอมพิวเตอร์ ทมี่ ีการใช้ งาน
กรณี ศึกษาที่ 3 มีจาํ นวนพนักงานทั้งสิ้ นประมาณ 12 คน โดยมีจาํ นวนคอมพิวเตอร์
ทั้งหมด 12 เครื่ อง คอมพิวเตอร์ที่การใช้งาน BIM. มีจาํ นวน 4 เครื่ อง(ลายเส้น)
ก่ อนที่จะมี การประยุ กต์ ใ ช้ “แบบจํา ลองข้ อมู ลอาคาร” (Building

Information

Modeling - BIM.) องค์ กรของท่ านใช้ เทคโนโลยีหรือ Software ชนิดใดในการออกแบบ เขียนแบบ
ก่อสร้ าง และจากทีไ่ ด้ มีการใช้ งานท่ านพบ ปัญหา-อุปสรรคบ้ างหรือไม่ อย่ างไร
กรณี ศึกษาที่ 3 ได้ทาํ การเริ่ มต้นใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร ตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งองค์กร
เนื่ องจากทางผูบ้ ริ หารเคยมีประสบการณ์ในการใช้งานมาก่อน ในสมัยที่ยงั ทํางานในบริ ษทั ของ
ต่างประเทศ (SOM) นอกจากนั้นยังมีการใช้งานซอฟต์แวร์อื่นๆ ร่ วมด้วย เช่น Rihno และ Draftsite
ซึ่งองค์กรไม่ได้มีการใช้งาน AutoCAD เช่นเดียวกับองค์กรอื่นๆ แต่นนั่ ก็ไม่ได้เป็ นปั ญหาระหว่าง
การร่ วมงานกับองค์กรอื่น เนื่ องจากผลงานที่สร้างขึ้นจะถูกแปลงเพื่อเปลี่ยนเป็ น File กลาง ซึ่ ง
โปรแกรมหรื อซอฟต์แวร์อื่นๆ สามารถที่จะนํา File ดังกล่าวนี้ไปดําเนินงานต่อได้
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“แบบจําลองข้ อมูลอาคาร” (Building Information Modeling - BIM.) คืออะไร
แบบก่อสร้างที่มี Information อยูภ่ ายใน คือการสร้างแบบจําลอง 3 มิติ โดยการใส่ ขอ้ มูล
ที่เป็ นองค์ประกอบต่างๆ ของอาคารเข้าไป เช่น เสา ผนัง พื้น เป็ นต้น ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวไม่ได้
เป็ นแค่เพียงการลากเส้น 2 มิ ติเท่านั้น แต่ยงั เป็ นการบรรจุเอาลักษณะ และคุณสมบัติต่างๆ ของ
องค์ประกอบนั้นๆ เข้าไปด้วย เช่น ผนังก่ออิฐ เสาคอนกรี ต เป็ นต้น
นโยบายหรือแนวความคิดในการนํา “แบบจําลองข้ อมูลอาคาร” (Building Information
Modeling - BIM.) มาประยุกต์ ใช้ งานในองค์ กร
เนื่ องจากทางองค์กรเอง ส่ วนใหญ่ แล้วจะรั บงานโครงการขนาดใหญ่เป็ นส่ วนใหญ่
ดังนั้นปั ญหาที่เกิ ดขึ้นจากการทําโครงการขนาดใหญ่ก็คือ การประสานระหว่างผูท้ ี่มีส่วนร่ วมใน
โครงการ ซึ่งการใช้ แบบจําลองข้อมูลอาคารนี้ จะสามารถช่วยลดปัญหาดังกล่าว เนื่ องจากผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องจะสามารถมองเห็นภาพของทั้งโครงการได้จาก แบบจําลองอาคารและฐานข้อมูลเดียวกัน
ซึ่งจะเป็ นการช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นก่อนการก่อสร้างจริ ง
ปัจจัยสํ าคัญในการนํา “แบบจําลองข้ อมูลอาคาร” (Building Information Modeling BIM.) เข้ ามาประยุกต์ ใช้ ในการทํางานขององค์ กรของท่ าน คืออะไร
- เนื่ องจากผูบ้ ริ หารขององค์กรได้เคยมีประสบการณ์การใช้งาน แบบจําลองข้อมูล
อาคาร จากการทํางานที่ต่างประเทศมาก่ อน ดังนั้นในแง่ของทัศนคติหรื อขั้นตอน กระบวนการ
ทํางานจึงมีความเข้าใจและสามารถนํามาใช้ประกอบกับการทํางานในปัจจุบนั ได้เป็ นอย่างดี
- ช่วยลดปั ญหาการเริ่ มต้นทํางานใหม่ในแต่ละขั้นตอนของการออกแบบ ในกรณี ที่แบบ
มีการแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
หากมีการนํา แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (Building Information Modeling - BIM.) มา
ประยุกต์ ใช้ งานในองค์ กรของท่ าน ลักษณะหรือรูปแบบในการประยุกต์ ใช้ เป็ นอย่ างไรบ้ าง
- ใช้ทาํ แบบก่อสร้าง (Drawing) แบบขยาย (Detail)
- ใช้ทาํ งาน Presentation
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- ใช้ในการถอดปริ มาณวัสดุ (Quantity Survey) การประมาณราคา
- ใช้ตรวจสอบข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างแบบสถาปัตยกรรมและแบบโครงสร้าง
ประโยชน์ ที่ไ ด้ รั บจากการนํ า แบบจํา ลองข้ อมู ล อาคาร (Building

Information

Modeling -BIM.) เข้ ามาใช้ งานในองค์ กร มีอะไรบ้ าง
- เพื่อให้สถาปนิ กเกิดความเข้าใจในแบบที่ตวั เองได้ทาํ การออกแบบ โดยสามารถ
มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน ทั้งในแง่ของวิธีการก่อสร้าง รู ปแบบการติดตั้ง และสามารถออกแบบ
ได้จนจบโครงการ
- มี การจัด การข้อมูลให้เ ป็ นระบบมากขึ้ น ทํา ให้เ ข้า ใจได้ง่ายและสามารถนําข้อมูล
ดังกล่าวออกมาใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ลดปั ญหาข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
ปั ญ หา – อุ ป สรรคที่ อ าจจะเกิด ขึ้น จากการนํ า แบบจํ า ลองข้ อ มู ล อาคาร (Building
Information Modeling) มาใช้ ในองค์ กร มีอะไรบ้ าง
- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้งาน เนื่ องจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทยยังไม่มีหลักสู ตร หรื อการเผยแพร่ ความรู ้ในด้านนี้ มากนัก ดังนั้นสถาปนิก วิศวกร หรื อ
นักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาจึงขาดความรู ้ความเข้าใจในหลักการทํางาน กระบวนการหรื อขั้นตอน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการทํางานของ แบบจําลองข้อมูลอาคาร
- ขาดบุคลกรที่มีประสิ ทธิภาพในการใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคาร
- ค่าลิขสิ ทธิ์ของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่มีประสิ ทธิภาพมีราคาค่อนข้างสูง
- ขาดบุคลากรฝึ กอบรมที่มีความรู ้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในการทํางานด้านการ
ออกแบบ/ก่อสร้าง
ปั จจัยอะไรบ้ างที่ส่งผลให้ องค์ กรประสบความสํ าเร็ จในการประยุกต์ ใช้ แบบจําลอง
ข้ อมูลอาคาร (Building Information Modeling -BIM.)
- ผูบ้ ริ หารองค์กรต้องมีความรู ้ความเข้าใจของหลักการ และสามารถมองเห็นภาพของ
การประยุกต์ใช้
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- ลูกค้าขององค์กรควรจะมี ความรู ้ ความเข้าใจในระบบการทํางานของ แบบจําลอง
ข้อมูลอาคาร
ข้ อเสนอแนะ
- สถาบันการศึกษาในประเทศไทยควรจะเริ่ มปลูกฝัง หรื อให้ความสําคัญเกี่ ยวกับการ
เผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับแนวความคิด แบบจําลองข้อมูลอาคาร ให้กบั นิสิต นักศึกษาเพื่อเป็ นการต่อ
ยอดในการทํางานในอุตสาหกรรมด้านการออกแบบ และรับเหมาก่อสร้างได้ในอนาคต
- จากความแตกต่างของค่าครองชี พของคนในต่างประเทศและคนไทยมีความต่างกัน
อย่างค่อนข้างชัดเจน ดังนั้นในแง่ของการลงทุนในต่างประเทศจึงได้เปรี ยบกว่าประเทศไทย

ข้ อมูลการสั มภาษณ์ กรณีศึกษาที่ 4
ข้ อมูลทัว่ ไปขององค์ กร
กรณี ศึกษาที่ 4 เป็ นองค์กรที่ดาํ เนิ นธุ รกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยจะดําเนิ นงานรับเหมา
ก่อสร้างในประเทศไทยเป็ นส่ วนใหญ่ โดยมีระยะทางห่ างจากกรุ งเทพฯภายในรัศมีไม่เกิน 200
กิโลเมตร วิสัยทัศน์ ขององค์ กร คือจะสามารถรั บงานออกแบบและรั บเหมาก่ อสร้ างได้
ลักษณะการดําเนินงาน
กรณี ศึกษาที่ 4 มีลกั ษณะการดําเนิ นงานเกี่ยวกับงานโครงสร้างและงานสถาปั ตยกรรม
เป็ นส่ วนใหญ่ ส่ วนงานระบบประกอบอาคารจะใช้ผรู ้ ับเหมาช่วงในการดําเนินงาน
โดยองค์กรได้เริ่ มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี คศ. 1990 จนถึงปั จจุบนั
จํานวนพนักงาน / จํานวนคอมพิวเตอร์ ทมี่ ีการใช้ งาน
กรณี ศึ ก ษาที่ 4 มี พ นัก งานในประเทศไทย รวมกัน ทั้ง สิ้ น ประมาณ 500 คน โดยมี
คอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งาน BIM. อยูป่ ระมาณ 20 เครื่ อง (โครงการ The River เป็ นโครงการต้นแบบ
ในการใช้ BIM. ในประเทศไทย ) ส่ วนในโครงการอื่นๆ ยังไม่มีการนํา BIM. มาประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนิ นงาน เนื่ องมูลค่างานมีจาํ นวนน้อย ซึ่งไม่คุม้ ค่ากับการลงทุน ในส่ วนของจํานวนคอมพิวเตอร์
ที่ใช้ในการเขียนแบบก่อสร้างจะมีปริ มาณลดหลัน่ ไปตามขนาดของโครงการและการบริ หารจัดการ
ของผูจ้ ดั การโครงการ
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ก่ อนที่จะมี การประยุ กต์ ใ ช้ “แบบจํา ลองข้ อมู ลอาคาร” (Building Information
Modeling - BIM.) องค์ กรของท่ านใช้ เทคโนโลยีหรือ Software ชนิดใดในการออกแบบ เขียนแบบ
ก่อสร้ าง และจากทีไ่ ด้ มีการใช้ งานท่ านพบ ปัญหา-อุปสรรคบ้ างหรือไม่ อย่ างไร
กรณี ศึกษาที่ 4 เริ่ มต้นจากการเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD แต่เนื่องจาก
ข้อจํากัดของ AutoCAD ซึ่ งเป็ นระบบการทํางานในรู ปแบบ 2 มิติ แต่ดว้ ยความซับซ้อนของงาน
โครงสร้างซึ่ งมีมากขึ้นและจากข้อจํากัดในการปฎิบตั ิงานของโครงการ เช่น การทําหรื อประกอบ
ชิ้นส่ วนสําเร็ จรู ปเพื่อนําไปติดตั้งในโครงการ เนื่ องจาก AutoCAD ซึ่งมีรูปแบบการทํางานในระบบ
2 มิติ ยังไม่สามารถแก้ไขปั ญหาเหล่านี้ ได้ ดังนั้นทางผูบ้ ริ หารโครงการจึงมีแนวคิดในการนํา BIM.
ซึ่ งมีรูปแบบการทํางานในระบบ 3 มิติเข้ามาเพื่อช่วยแก้ไขปั ญหาดังกล่าว อีกทั้งยังพบว่าปั ญหาที่
สําคัญอีกประการหนึ่ งซึ่ งมักจะเกิดขึ้นในระหว่างดําเนิ นงานก่อสร้าง ก็คือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แบบก่อสร้างซึ่งจะส่ งผลกระทบอย่างมากในการเขียนแบบ เนื่องจากจะต้องเขียนแบบขึ้นมาใหม่
“แบบจําลองข้ อมูลอาคาร” (Building Information Modeling - BIM.) คืออะไร
การสร้างแบบจําลองอาคาร ซึ่งมีส่วนประกอบต่างๆ ของอาคารเข้ามาเกี่ยวข้อง และทุก
ส่ วนของอาคารล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั เช่น งานโครงสร้าง งานสถาปั ตยกรรม และงาน
ระบบประกอบอาคาร เป็ นต้น
นโยบายหรือแนวความคิดในการนํา “แบบจําลองข้ อมูลอาคาร” (Building Information
Modeling - BIM.) มาประยุกต์ ใช้ งานในองค์ กร
- การคิดค้นนวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีในการทํางานเพื่อช่วยให้บุคลากรสามารถทํางาน
ได้สะดวกและคุม้ ค่ามากขึ้น
- นํามาใช้สําหรับประสานแบบก่อสร้าง (Combine) ทั้งระบบดับเพลับ ระบบปรับ
อากาศ ระบบประปา และระบบไฟฟ้ าก่อนการก่ อสร้างจริ ง เพื่อเป็ นการลดข้อผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดขึ้นอีกทั้งยังเป็ นการลดค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของแบบก่อสร้าง
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ปัจจัยสํ าคัญในการนํา “แบบจําลองข้ อมูลอาคาร” (Building Information Modeling BIM.) เข้ ามาประยุกต์ ใช้ ในการทํางานขององค์ กรของท่ าน คืออะไร
- ตรวจสอบข้อ ขัด แย้ง ของแบบก่ อ สร้ า งก่ อ นการก่ อ สร้ า งจริ ง โดยนํา มาใช้ใ นการ
ประสานแบบก่อสร้าง (Combine)
- ลดค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการความผิดพลาดของแบบก่อสร้าง
หากมีการนํา แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (Building Information Modeling - BIM.) มา
ประยุกต์ ใช้ งานในองค์ กรของท่ าน ลักษณะหรือรูปแบบในการประยุกต์ ใช้ เป็ นอย่ างไรบ้ าง
- ใช้ในการทําแบบ Shop Drawing เพื่อนําไปใช้ในงานก่อสร้าง
- ใช้ในการถอดปริ มาณวัสดุก่อสร้าง
- ใช้ในการลําดับงานก่อสร้าง (Method Statement)
- ใช้จดั การเกี่ยวกับเอกสารงานก่อสร้าง
- ใช้ประสานแบบก่อสร้าง (Combine) เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น
ประโยชน์ ที่ไ ด้ รับจากการนํ า แบบจํา ลองข้ อมู ล อาคาร (Building

Information

Modeling -BIM.) เข้ ามาใช้ งานในองค์ กร มีอะไรบ้ าง
- ใช้สร้างแบบจําลองอาคาร 3 มิติ (3D Model)
- ใช้ในการเขียนแบบก่อสร้าง
- ถอดปริ มาณวัสดุก่อสร้าง ประมาณราคา
- ใช้สาํ หรับจัดการเกี่ยวกับเอกสารก่อสร้าง
- ใช้ในการลําดับงานก่อสร้าง (Method Statement)
ปั ญ หา – อุ ป สรรคที่ อ าจจะเกิด ขึ้น จากการนํ า แบบจํ า ลองข้ อ มู ล อาคาร (Building
Information Modeling) มาใช้ ในองค์ กร มีอะไรบ้ าง
- ผูใ้ ช้งานส่ วนใหญ่ไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางาน
- ด้านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผูท้ ี่ใช้งานร่ วมกัน (Network)
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- ยังขาดบุคลากรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการระบบการทํางานและการ
ใช้งาน BIM. และปั ญหาการแย่งคนไปทํางาน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานเกี่ยวกับ BIM. เช่น ค่าลิขสิ ทธิ์ ของซอฟต์แวร์ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งาน BIM. มีราคาค่อนข้างสูง
- การประสานงานระหว่างผูร้ ับเหมาช่วงเกี่ยวกับการใช้งาน BIM.
ปั จจัยอะไรบ้ างที่ส่งผลให้ องค์ กรประสบความสํ าเร็ จในการประยุกต์ ใช้ แบบจําลอง
ข้ อมูลอาคาร (Building Information Modeling -BIM.)
- ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง
- ทัศนะคติของพนักงานที่มีต่อ BIM. เนื่องจากลักษณะและพฤติกรรมของผูใ้ ช้งานส่ วน
ใหญ่จะไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในเรื่ องของระบบการทํางานหรื อลักษณะการทํางาน
- การจัดสัมนาเรื่ องการใช้งาน BIM. ให้กบั พนักงานเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ผใู ้ ช้งานมี
ทัศนคติที่ดีต่อการใช้งาน BIM.
ข้ อเสนอแนะ
- แนวโน้มในการใช้งาน BIM. สําหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยน่ าจะมี
อัตราการเจริ ญเติบโตที่สูงขึ้นภายในระยะเวลาอันรวดเร็ ว เนื่ องจากพฤติกรรมของคนที่ตอ้ งการ
แสวงหาเทคโนโลยีหรื อสิ่ งใหม่ๆ เพื่อนํามาไขปั ญหาจากงานก่อสร้างที่เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งการเบื่อ
หน่ายกับเทคโนโลยีเดิมๆที่มีอยูห่ รื อมีการใช้งานมานานแล้ว เช่นโปรแกรม AutoCAD นอกจากนั้น
ด้านระยะเวลาในการทํางาน BIM. ยังสามารถทํางานได้รวดเร็ วและได้ปริ มาณงานที่มากกว่าเมื่อ
เทียบกับการทํางานด้วย AutoCAD ในระยะเวลาที่เท่ากัน
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ข้ อมูลการสั มภาษณ์ กรณีศึกษาที่ 5
ข้ อมูลทัว่ ไปขององค์ กร
กรณี ศึกษาที่ 5 เป็ นองค์กรที่ดาํ เนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยทางองค์กรเองมีวิสัยทัศน์
ที่เน้นด้านการบริ หารจัดการจากส่ วนกลางเป็ นหลัก เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมดูแลและการ
บริ หารต้นทุน เนื่องจากประสบการณ์ที่ผา่ นมาของทางองค์กรซึ่งพบว่าการบริ หารงาน แบบแยกการ
บริ หารในแต่ละหน่ วยงานก่ อสร้ างนั้น มักจะประสบปั ญหาในเรื่ องของการควบคุ มการทํางาน
ต้นทุน และทรัพยากร ซึ่งเกิดปั ญหาการกระจายตัวของค่าใช้จ่ายซึ่งไม่สามารถควบคุมได้
ลักษณะการดําเนินงาน
กรณี ศึกษาที่ 5 มีลกั ษณะการดําเนินงานที่เน้นงานโครงสร้างและงานสถาปั ตยกรรมเป็ น
หลัก ส่ วนงานระบบประกอบอาคารนั้นส่ วนใหญ่จะใช้ผรู ้ ับเหมาช่วงในการดําเนินงาน นอกจากนั้น
แล้วทางองค์กรยังได้มีการขยายงานทางด้านงานตกแต่งภายในและงานภูมิสถาปั ตย์ร่วมด้วย เพื่อให้
สามารถรับงานได้อย่างครอบคลุมและหลากหลายมากยิง่ ขึ้น
ในด้านของส่ วนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเคลียร์แบบนั้น ทางองค์กรได้มีการแบ่งทีม
ในการทํางาน ซึ่ งประกอบด้วยทีมสถาปนิ ก ซึ่ งมีหน้าที่ในการประสานงานกับหน่ วยงานก่อสร้าง
และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง การเข้าร่ วมประชุมโครงการเพื่อเก็บข้อมูล รับทราบถึงสถานะของการดําเนิ นงาน
โครงการ และปั ญหา-อุปสรรคที่เกิดขึ้นซึ่ งส่ วนใหญ่จะเน้นงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับเอกสารงาน
ก่อสร้าง เช่น แบบก่อสร้าง (Shop Drawing) เอกสารถาม-ตอบข้อขัดแย้งของแบบก่อสร้าง (RFA ,
RFI) เอกสารขออนุมตั ิแบบก่อสร้างหรื อวัสดุก่อสร้าง เป็ นต้น ส่ วนพนักงานเขียนแบบ จะทําหน้าที่
ในการผลิ ตแบบก่ อสร้ างโดยจะมี การประสานงานกับทางสถาปนิ กที่ ดูแล รั บผิดชอบในแต่ละ
โครงการ
โดยองค์กรได้เริ่ มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี คศ. 1981 จนถึงปั จจุบนั
จํานวนพนักงาน / จํานวนคอมพิวเตอร์ ทมี่ ีการใช้ งาน
กรณี ศึกษาที่ 5 มีพนักงานรวมกันทั้งสิ้ นประมาณ 170 คน โดยจํานวนคอมพิวเตอร์ที่มี
การใช้งาน คิดเป็ นอัตราส่ วนกับจํานวนพนักงาน คือ 1: 1 คอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานด้านการเขียน
แบบก่อสร้าง (Shop Drawing) มีจาํ นวน 17 เครื่ อง โดยคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งาน BIM. มีจาํ นวน 7
เครื่ อง(ลายเส้น)
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ก่ อนทีจ่ ะมีการประยุกต์ ใช้ “แบบจําลองข้ อมูลอาคาร” (Building Information
Modeling - BIM.) องค์ กรของท่ านใช้ เทคโนโลยีหรือ Software ชนิดใดในการออกแบบ เขียนแบบ
ก่อสร้ าง และจากทีไ่ ด้ มีการใช้ งานท่ านพบ ปัญหา-อุปสรรคบ้ างหรือไม่ อย่ างไร
กรณี ศึกษาที่ 5 องค์กรได้เริ่ มต้นการเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD แต่
เนื่ องจากข้อจํากัดของ AutoCAD ซึ่ งเป็ นระบบการทํางานในรู ปแบบ 2 มิติ ซึ่ งลักษณะการทํางาน
คือจะต้องมี การเขียนแบบขึ้นใหม่ในทุกๆ ครั้ งที่ มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแบบ ต้องแต่ดว้ ยการ
ทํางานที่ตอ้ งอาศัยการตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ซึ่ งต้องอาศัย
ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ดา้ นการก่อสร้าง
“แบบจําลองข้ อมูลอาคาร” (Building Information Modeling - BIM.) คืออะไร
การจําลองข้อมูลอาคารให้ออกมาเป็ นโมเดลจริ งในรู ปแบบ 3 มิติ และเอาข้อมูลของ
อาคาร เช่น โครงสร้าง พลังงาน ลําดับการก่อสร้าง เพื่อนํามาบริ หารจัดการอาคาร ซึ่ งเป็ นหลักการ
ในการจัดการข้อมูล การติดต่อสื่ อสาร (Communication) การเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็ นวงจรต่อเนื่องกัน
ระหว่างผูเ้ กี่ยวข้อง
นโยบายหรือแนวความคิดในการนํา “แบบจําลองข้ อมูลอาคาร” (Building Information
Modeling - BIM.) มาประยุกต์ ใช้ งานในองค์ กร
องค์กรมีแนวทางในการศึกษาเทคโนโลยีหรื อ Software ใหม่ๆเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ใน
การทํางาน ซึ่ง BIM. ถือเทคโนโลยีตวั หนึ่ งที่องค์กรได้เล็งเห็นความสําคัญ การมองเห็นภาพเสมือน
จริ ง การประมาณการวัสดุและค่าก่อสร้าง และตรวจสอบข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นก่อนการก่อสร้าง
จริ ง โดยทางองค์กรได้มีการศึกษาการใช้ประโยชน์ การประสานงาน จากแบบจําลองอาคารและ
ข้อมูลเดียวกัน ระหว่างผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ
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ปัจจัยสํ าคัญในการนํา “แบบจําลองข้ อมูลอาคาร” (Building Information Modeling BIM.) เข้ ามาประยุกต์ ใช้ ในการทํางานขององค์ กรของท่ าน คืออะไร
- เนื่องจากการใช้ Auto CAD มีขบวนการด้านการถ่ายทอดข้อมูลและการสื่ อสารซึ่ งต้อง
อาศัยบุคคลที่มีทกั ษะและความรู ้ความสามารถเฉพาะตัว
- เพื่อนํามาใช้ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดของแบบก่ อสร้ างซึ่ งอาจเกิ ดขึ้ นจากการ
ตีความของแบบก่อสร้างที่ขดั แย้งกันระหว่างผูร้ ่ วมงาน
- เพื่อตรวจสอบข้อขัดแย้งจากแบบประมูลที่อาจเกิดขึ้นก่อนการก่อสร้างจริ ง
- เพื่อลดการสู ญเสี ยทรัพยากรที่ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น วัสดุ งบประมาณ และเวลาใน
การก่อสร้าง เป็ นต้น
หากมีการนํา แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (Building Information Modeling - BIM.) มา
ประยุกต์ ใช้ งานในองค์ กรของท่ าน ลักษณะหรือรูปแบบในการประยุกต์ ใช้ เป็ นอย่ างไรบ้ าง
- เพื่อให้ผใู ้ ช้งานสามารถประสานงาน
- ใช้ในการถอดปริ มาณวัสดุก่อสร้าง
- ใช้ทาํ แบบจําลองอาคาร 3 มิติ (3D Model)
- ใช้ในการเขียนแบบ และแก้ไขแบบก่อสร้าง (Shop Drawing , As-Built Drawing)
- ใช้ทาํ ข้อมูลประกอบการส่ งมอบงาน
- ใช้ในการประสานแบบก่อสร้าง (Combine) งานโครงสร้าง งานสถาปั ตยกรรม และ
งานระบบประกอบอาคาร
- ใช้สาํ หรับควบคุมต้นทุนในการทํางาน
ประโยชน์ ที่ไ ด้ รับจากการนํ า แบบจํา ลองข้ อมู ล อาคาร (Building
Modeling -BIM.) เข้ ามาใช้ งานในองค์ กร มีอะไรบ้ าง
- ใช้สร้างแบบจําลองอาคาร 3 มิติ (3D Model)
- การนําข้อมูลอาคารไปใช้ในการบริ หารจัดการอาคาร
- ถอดปริ มาณวัสดุก่อสร้าง ประมาณราคา
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- ใช้ตรวจสอบข้อผิดพลาดหรื อข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง
- เพื่อลดระยะเวลาในการทํางาน
ปั ญ หา – อุ ป สรรคที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้น จากการนํ า แบบจํ า ลองข้ อ มู ล อาคาร (Building
Information Modeling) มาใช้ ในองค์ กร มีอะไรบ้ าง
- ผูใ้ ช้งานยังขาดความรู ้ความเข้าใจในหลักการทํางานและประสิ ทธิภาพของ BIM.
- ยังขาดบุคลากรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการระบบการทํางานและการ
ใช้งาน BIM. เนื่องจากหลักการทํางานของ BIM. ต้องอาศัยลักษณะการทํางานเป็ นทีมเป็ นหลัก
- ผูบ้ ริ หารยังขาดความรู ้ความเข้าใจในประสิ ทธิ ภาพ กระบวนการทํางานและข้อจํากัด
ของ BIM.
ปั จจัยอะไรบ้ างที่ส่งผลให้ องค์ กรประสบความสํ าเร็ จในการประยุกต์ ใช้ แบบจําลอง
ข้ อมูลอาคาร (Building Information Modeling -BIM.)
-

ความรู ้ ความเข้าใจของผูบ้ ริ หาร ว่ามี ความต้องการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อ

วัตถุประสงค์ใด มีความเหมาะสมหรื อไม่ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมีปัจจัยอะไรบ้าง แล้วองค์กรจะ
สามารถรับมือกับปั ญหาต่างๆเหล่านั้นได้อย่างไร
ข้ อเสนอแนะ
- องค์กรที่จะมีการประยุกต์ใช้งาน BIM. จะต้องมีความรู ้ความเข้าใจในหลักการทํางาน
ของ BIM. เสี ยก่อน
- ความกลัวที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เนื่ องจากในประเทศไทยมีองค์กรที่มีการใช้งาน
BIM. น้อยราย อีกทั้งยังไม่มีการเก็บสถิติของโครงการที่มีการใช้งาน BIM. ในด้านต่างๆ จึงทําให้
ผูป้ ระกอบการหลายรายขาดความเชื่อมัน่ ในแง่ของประสิ ทธิภาพการทํางาน ความคุม้ ค่าในด้านการ
ลงทุ น และความพร้ อ มขององค์ก รในแง่ ข องการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมในการทํา งานเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับลักษณะการทํางานของ BIM. เป็ นต้น
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ข้ อมูลการสั มภาษณ์ กรณีศึกษาที่ 6
ข้ อมูลทัว่ ไปขององค์ กร
กรณี ศึกษาที่ 6 เป็ นองค์กรที่ดาํ เนิ นธุ รกิ จด้านการออกแบบบงานสถาปั ตยกรรม โดย
องค์กรมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็ นบริ ษทั Professional ด้านการออกแบบงานสถาปั ตยกรรม ทํางาน
ออกแบบที่ดี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า สิ่ งแวดล้อมและสังคม และสามารถที่จะ
ต่อสูก้ บั ต่างชาติได้ ไม่แพ้ใครในโลก
นโยบายในการดําเนินงาน
กรณี ศึกษาที่ 6 มีนโยบายในการดําเนิ นงานขององค์กร คือ จะเริ่ มรุ กงานของต่างชาติ
มากขึ้น โดยมีนโยบายหลัก 3 ข้อ คือ
1. ทํางานให้มีความรวดเร็ ว
2. มีคุณภาพ
3. Go to the Top อย่างน้อยต้องติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ
โดยองค์กรได้เริ่ มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี คศ. 1968 จนถึงปัจจุบนั
จํานวนพนักงาน / จํานวนคอมพิวเตอร์ ทมี่ ีการใช้ งาน
กรณี ศึกษาที่ 6 มีพนักงานรวมกันทั้งสิ้ นประมาณ 75 คน คอมพิวเตอร์ ที่มีการใช้งานมี
จํานวน 60 เครื่ อง คอมพิวเตอร์ ที่การใช้งาน BIM. ยังไม่มีแต่ในอนาคตกําลังจะมีการทดลองใช้
ประมาณ 5 เครื่ อง (ได้มีการสั่งซื้ อซอฟต์แวร์ แล้วและอยู่รระหว่างรอการติดตั้งโปรแกรมและวาง
ระบบ)
ก่ อนที่จะมี การประยุ กต์ ใ ช้ “แบบจํา ลองข้ อมู ลอาคาร” (Building Information
Modeling - BIM.) องค์ กรของท่ านใช้ เทคโนโลยีหรือ Software ชนิดใดในการออกแบบ เขียนแบบ
ก่อสร้ าง และจากทีไ่ ด้ มีการใช้ งานท่ านพบ ปัญหา-อุปสรรคบ้ างหรือไม่ อย่ างไร
กรณี ศึกษาที่ 6 มีการใช้งานโปรแกรม Auto CAD , Sketch Up เป็ นหลัก ส่ วนโปรแกรม
3D max จะใช้ในส่ วนของงานตกแต่งภายใน
ปัญหาอุปสรรคทีพ่ บจากการใช้ งานก็คอื
1. ต้องทํางานทีละครั้ง ทําแยกกันแต่ละโปรแกรม
2. ในแต่ละโปรแกรม ต้องเริ่ มทําข้อมูลงานใหม่ทุกครั้ง
3. ค่าลิขสิ ทธิ์ของซอฟต์แวร์มีราคาแพง (โดยเฉพาะโปรแกรม Auto CAD และ 3D max)
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“แบบจําลองข้ อมูลอาคาร” (Building Information Modeling - BIM.) คืออะไร
การทําข้อมูลโครงการงานสถาปัตยกรรม ที่อยูใ่ นรู ปของ 3 มิติ
นโยบายหรือแนวความคิดในการนํา “แบบจําลองข้ อมูลอาคาร” (Building Information
Modeling - BIM.) มาประยุกต์ ใช้ งานในองค์ กร
กรณี ศึกษาที่ 6 ได้มีการทําศึกษาเกี่ บวกับ BIM. เป็ นเวลากว่า 2 ปี โดยมี การศึ กษาทั้ง
ทางด้านข้อดี - ข้อเสี ย ปั ญหา-อุปสรรค ลักษณะการทํางาน ขั้นตอนการดําเนิ นงาน งบประมาณ
และแผนการดําเนิ นงานก่อนที่จะมีการตัดสิ นใจใช้งาน นอกจากนั้นแล้วความต้องการของลูกค้าก็
เป็ นปั จ จัย หลัก สํ า คัญ ที่ ท ํา ให้ อ งค์ก รหั น มาให้ ค วามสํ า คัญ กับ แนวความคิ ด และลัก ษณะการ
ดําเนิ นงานดังกล่ าว โดยในช่ วงเริ่ มต้นจะได้มีการฝึ กอบรมความรู ้ ให้กบั ผูใ้ ช้งานและผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการใช้งาน และวิธีการทํางานต่างๆ เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจ
และสามารถนําไปใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
ปัจจัยสํ าคัญในการนํา “แบบจําลองข้ อมูลอาคาร” (Building Information Modeling BIM.) เข้ ามาประยุกต์ ใช้ ในการทํางานขององค์ กรของท่ าน คืออะไร
- ความต้องการของลูกค้าเป็ นหลัก
- เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่กาํ ลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
หากมีการนํา แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (Building Information Modeling - BIM.) มา
ประยุกต์ ใช้ งานในองค์ กรของท่ าน ลักษณะหรือรูปแบบในการประยุกต์ ใช้ เป็ นอย่ างไรบ้ าง
- ใช้ในการนําเสนอผลงาน (Presentation)
- ใช้ในการออกแบบ และทําแบบก่อสร้าง
- ใช้ในการถอดแบบ ประมาณราคา
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ประโยชน์ ที่ไ ด้ รั บจากการนํ า แบบจํา ลองข้ อมู ล อาคาร (Building

Information

Modeling -BIM.) เข้ ามาใช้ งานในองค์ กร มีอะไรบ้ าง
- เป็ นการสร้างภาพพจน์ให้กบั องค์กรในแง่ของเทคโนโลยีดา้ นการออกแบบ ก่อสร้าง
- สามารถแข่งขันกับกับคู่แข่งได้ในอนาคต
ปั ญ หา – อุ ป สรรคที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้น จากการนํ า แบบจํ า ลองข้ อ มู ล อาคาร (Building
Information Modeling) มาใช้ ในองค์ กร มีอะไรบ้ าง
- การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของ Hardware ให้มความเหมาะสมกับการใช้งาน BIM.
ต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุ งค่อนข้างสูง
- ค่าลิขสิ ทธิ์ขงซอฟต์แวร์มีราคาสูง
- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้งาน
- การเปลี่ยนทัศนคติของผูใ้ ช้งาน
- ต้องมีกระบวนการที่ชดั เจน และระยะเวลาในการปรับตัวที่ค่อนข้างมาก
- การใช้งานมีความยาก และซับซ้อน
- กลุ่มผูใ้ ช้งาน (User Group) ในประเทศไทยยังมีนอ้ ย
ปั จจัยอะไรบ้ างที่ส่งผลให้ องค์ กรประสบความสํ าเร็ จในการประยุกต์ ใช้ แบบจําลอง
ข้ อมูลอาคาร (Building Information Modeling -BIM.)
- การพัฒนาบุคลากร ผูใ้ ช้งานให้มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้งานอย่างลึกซึ้ ง โดย
ผูใ้ ช้งานต้องสามารถมองภาพจาก 2 มิติ เป็ น 3 มิติได้และมีความเข้าใจในการอ่านแบบก่อสร้าง
- ผูใ้ ช้งาน BIM. ต้องมีความรู ้และความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
ข้ อเสนอแนะ
- การใช้งาน แบบจําลองข้อมูลอาคารในประเทศไทยยังต้องมี การปรั บตัว และการ
พัฒนากระบวนการทํางานอีกมาก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอีกนาน เพื่อทําให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ และ
สามารถนําหลักการดังกล่าวมาใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ซึ่ งถึงแม้ว่าหลักการทํางาน
ดังกล่าวอาจจะยังไม่ถือว่าประสบความสําเร็ จสําหรับการใช้งานในประเมศไทย อีกทั้งกลุ่มผูใ้ ช้งาน
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ใประเทศไทย (User Group) ที่มีการใช้งานก็ยงั มีจาํ นวนน้อยมาก แต่ในอนาคตแล้วเทคโนโลยี
ดังกล่าวถือว่าค่อนข้างมีความสําคัญและเป็ นที่ตอ้ งการและยอมรั บของตลาด กลุ่มลูกค้า และผูท้ ี่
เกี่ ยวข้องในอุตสาหกรรมออกแบบและก่ อสร้ าง ซึ่ งหากว่าหน่ วยงานหรื อองค์กรใดยังไม่มีการ
เตรี ยมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีดงั กล่าว อาจจะทําให้ไม่สามารถต่อสู ้ แข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ที่มี
การใช้งานได้

ข้ อมูลการสั มภาษณ์ กรณีศึกษาที่ 7
ข้ อมูลทัว่ ไปขององค์ กร
กรณี ศึกษาที่ 7 เป็ นองค์กรที่ดาํ เนิ นธุ รกิจด้านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยเน้นการ
พัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ประเภทอาคารชุ ด พัก อาศัย ชนิ ดอาคารสู ง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
วิสัยทัศน์
“Living Wisdom” กรณี ศึกษาที่ 7 มีพนั ธกิ จในการมุ่งพัฒนาศักยภาพอาคารชุ ดที่มี
คุณภาพและเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสําคัญ โดยมุ่งหวังที่จะเป็ นหนึ่ งในผูน้ าํ ด้านการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ที่เปี่ ยมไปด้วยคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และมีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งทางด้านสิ่ งแวดล้อม และขนบธรรมเนียมอันดีงามของประเทศไทย (CSR)
นโยบายในการดําเนินงาน
กรณี ศึกษาที่ 7 ดําเนิ นงานพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ด้วยการวิจยั และพัฒนาเนื้ อหาของ
โครงการในแต่ ละโครงการจากวิ สัย ทัศน์ โดยให้มีการปรั บปรุ งอย่างต่ อเนื่ อ งเพื่ อ ให้ใ นแต่ ละ
โครงการขององค์กร มีรูปแบบห้องชุ ดที่มีความเหมาะสมติ่วิถีชีวิตของผูพ้ กั อาศัยในปั จจุบนั ทั้ง
ทางด้านพื้นที่และประโยชน์ใช้สอยภายในห้องชุดและพื้นที่ส่วนกลาง รวมไปถึงการติดตั้งระบบไอ
ทีที่มีความทันสมัยในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านเอนเตอร์เทนเมนต์และด้านการสื่ อสาร
โดยองค์กรเริ่ มต้นดําเนินโครงการตั้งแต่การเลือกทําเลที่ต้ งั ของโครงการที่มีศกั ยภาพสู ง
ครบครั นไปด้วยความสิ่ งอํานวยความสะดวกทั้งทางด้านการคมนาคม และความพร้ อมของสิ่ ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานศึกษา และสถานที่ราชการ
ขั้นตอนต่อมาคือการคัดเลือกผูอ้ อกแบบเพื่อมาออกแบบโครงการสําหรับการนําเสนอ
ผลงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการส่ งเสริ มการขาย องค์กรได้ทาํ การเปิ ดตัวโครงการต่างๆต่อ
สื่ อมวลชน ด้วยการจัดงาน การนําเสนอข้อมูลผ่านทางสื่ อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์ เน็ต และ
นิตยสาร ซึ่งเป็ นกระบวนการเริ่ มต้นการขาย
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เนื่ อ งจากองค์ก รมี วิ สั ย ทัศ น์ ท างด้า นความพึ ง พอใจของลู ก ค้า เป็ นสํา คัญ ดัง นั้น ใน
ระหว่างที่ดาํ เนิ นการขาย หากลูกค้าขององค์กรต้องการที่จะปรับเปลี่ยนวัสดุหรื อรู ปแบบของห้อง
ชุดให้ตรงตามความต้องการ ทางองค์กรเองก็สามารถจัดทําตามความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งข้อนี้
ถือเป็ นบริ การที่องค์กรมีความแตกต่างจากผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์รายอื่น ระหว่างช่วงดําเนิ นการ
ก่อสร้าง องค์กรได้ตระหนักถึงคุณภาพของงานก่อสร้างเป็ นสําคัญ โดยมีการเลือกใช้การควบคุม
การก่อสร้างโดยแผนกคอนสตรัคชัน่ ในการตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง โดยเลือกที่จะไม่
ว่าจ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาในการทําหน้าที่ดงั กล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้งานก่อสร้างดําเนิ นไป
อย่างมีคุณภาพ และสามารถควบคุมได้ในทุกขั้นตอนการทํางาน
เมื่ อดํา เนิ นการก่ อสร้ า งแล้วเสร็ จ การรั บมอบห้องชุ ด ระหว่างลู ก ค้ากับองค์ก ร ทาง
องค์กรจะได้จดั เตรี ยมแผนกลูกค้าสัมพันธ์ไว้ให้บริ การ ในด้านการทําธุ รกรรม การประสานงาน
และการอํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าซึ่งถือเป็ นบุคคลสําคัญขององค์กร
ทุกโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็ จและมีการเข้าพักอาศัยแล้ว ทางองค์กรได้ทาํ หน้าที่และ
ให้การดูแลกับทางลูกค้าในฐานะนิติบุคคลอาคารชุด โดยผูท้ ี่มีประสบการณ์
โดยองค์กรได้เริ่ มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี คศ. 2003 จนถึงปัจจุบนั
จํานวนพนักงาน / จํานวนคอมพิวเตอร์ ทมี่ ีการใช้ งาน
พนักงานและคอมพิวเตอร์ ที่ใ ช้ในการออกแบบและเขี ยนแบบ จะอยู่ในแผนกคอน
สตรัคชัน่ ฝ่ ายเทคนิคอลซัพพอร์ต ซึ่งส่ วนนี้เป็ นส่ วนที่เพิ่งเริ่ มก่อตั้งไปพร้อมกับการขยายขนาดของ
องค์กร ซึ่งเป็ นการปรับปรุ งมาจากฝ่ ายก่อสร้างเดิม
ปั จจุบนั ฝ่ าย เทคนิ คอลซัพพอร์ ต ในระยะเริ่ มต้นนี้ ประกอบไปด้วยบุคลากร 7 ตําแหน่ง
ดังต่อไปนี้
1. Project Information Manager ทําหน้าที่ในการติดต่อประสานงานทางด้านข้อมูลและ
แบบก่อสร้าง รวมไปถึงการควบคุมการทํางาน ในระบบ BIM โดยใช้ Software Autodesk Revit
Architecture
2. Cost Manager ทําหน้าที่ควบคุมดูแลงบประมาณการก่อสร้าง การตั้งเบิกผลงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ โดยใช้ Software ในการคํานวณและจัดทําแผนงานด้วย Microsoft Project ,
Microsoft Exel
3. Building Information Manager ทําหน้าที่จดั ทําแบบก่อสร้างในระบบ BIM ทางด้าน
โครงสร้าง โดยใช้ Software Autodesk Revit Structure
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4. Project Architect ทําหน้าที่ในการจัดทําแบบก่อสร้างในระบบ BIM ทางด้านงาน
สถาปัตยกรรม โดยใช้ Software Autodesk Revit Architecture
5. Project M&E Engineer ทําหน้าที่จดั ทําแบบก่อสร้างในระบบ BIM ทางด้านงานระบบ
ประกอบอาคาร โดยใช้ Software Autodesk Revit MEP
6. Draftman จํานวน 2 คน สําหรับจัดทําแบบรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย AutoCAD
ดัง นั้น จํา นวนคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ใ นการออกแบบและเขี ย นแบบก่ อ สร้ า งจึ ง มี เ ครื่ อ งที่
ประกอบไปด้วย Autodesk Building Suit ( เป็ นชุดของ Software ที่ประกอบไปด้วย Revit
Architecture , Structure , MEP และ AutoCAD Architecture , Structure , MEP ในชุดเดียวกัน )
จํานวน 4 เครื่ อง และเครื่ องที่ใช้ AutoCAD สําหรับ Draftman จํานวน 2 เครื่ อง
ก่ อนที่จะมี การประยุ กต์ ใ ช้ “แบบจํา ลองข้ อมู ลอาคาร” (Building Information
Modeling - BIM.) องค์ กรของท่ านใช้ เทคโนโลยีหรือ Software ชนิดใดในการออกแบบ เขียนแบบ
ก่อสร้ าง และจากทีไ่ ด้ มีการใช้ งานท่ านพบ ปัญหา-อุปสรรคบ้ างหรือไม่ อย่ างไร
กรณี ศึกษาที่ 7 มีการใช้งานโปรแกรม AutoCAD (2 มิติ) ในการจัดทํา Shop Drawing
ทั้งแบบโครงสร้ าง แบบสถาปั ตยกรรม และแบบงานระบบประกอบอาคาร และใช้โปรแกรม
AutoCAD (3 มิติ) ในการขึ้นรู ป Model เพื่อตรวจสอบความขัดแย้งของแบบก่อสร้าง และการ
ตรวจสอบ Design Fault สําหรับงานออกแบบ และมีการใช้โปรแกรม Photoshop ในการจัดทําผัง
ห้องพักเพื่อนําเสนอผลงานต่อลูกค้าในแง่ของงานขายห้องพักต่างๆ
โดยปัญหา-อุปสรรคที่เกิดจากโปรแกรมที่ใช้ งานดังกล่ าวยังแถบจะไม่ มี เนื่ องจากมีการ
ใช้ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวมาเป็ นระยะเวลานาน อีกทั้งยังเป็ นซอฟต์แวร์ ที่ได้รับความนิ ยมและมีการใช้
งานกันอย่างแพร่ หลาย
“แบบจําลองข้ อมูลอาคาร” (Building Information Modeling - BIM.) คืออะไร
Construction Model ไม่ใช่ Design Model เพราะการสร้างแบบจําลองในแบบ Design
Model นั้นไม่มีประโยชน์ต่อการใช้งานซอฟต์แวร์ ในระบบ BIM. หากจะใช้ BIM. เพื่อทําการ
Design Model นั้นน่าจะใช้ซอฟต์แวร์อื่นดีกว่า เช่น 3D Max ส่ วนการทํา Construction Model นั้น
ต้องอาศัยการสร้างแบบจําลองที่มีความละเอียด และซับซ้อนมากกว่า นอกจากนั้นยังสามารถใช้
BIM. ในการตรวจสอบและติดตามลําดับขั้นตอนของงานก่อสร้างได้ โดยการใส่ ขอ้ มูลที่มีความ
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จําเป็ นต่อการก่ อสร้ างจริ ง เพื่อทําการตรวจสอบและควบคุมในระหว่างขั้นตอนของการก่อสร้าง
โครงการ ตั้งแต่ช่วงก่อนการก่อสร้าง ไปจนถึงการส่ งมอบโครงการ

นโยบายหรือแนวความคิดในการนํา “แบบจําลองข้ อมูลอาคาร” (Building Information
Modeling - BIM.) มาประยุกต์ ใช้ งานในองค์ กร
นโยบายทางด้าน BIM. เกิดจากวิสัยทัศน์ของประธานกรรมการผูบ้ ริ หาร (CEO) ที่
เล็งเห็นความจําเป็ นในการพัฒนาการบริ หารงานภายในให้มีความทันสมัยไปพร้อมกับการพัฒนา
เทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บ ัน โดยการพัฒ นาทางด้า น BIM. ในรู ป แบบของผูด้ ํา เนิ น ธุ ร กิ จ ทางด้า น
อสั ง หาริ มทรั พ ย์ใ นประเทศไทยัง ไม่ มี ร ายใดทํา มาก่ อ น ซึ่ งถื อ ได้ว่ า เป็ นองค์ ก รทางด้า น
อสังหาริ มทรพย์รายแรกที่ได้มีการนํา BIM. เข้ามาพัฒนาประยุกต์ใช้งาน
ปัจจัยสํ าคัญในการนํา “แบบจําลองข้ อมูลอาคาร” (Building Information Modeling BIM.) เข้ ามาประยุกต์ ใช้ ในการทํางานขององค์ กรของท่ าน คืออะไร
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ปั จจัย คือ ปัจจัยภายในองค์กร และปั จจัยภายนอกองค์กร ดังนี้
1. ปั จจัยภายใน เกิดจากปัญหาและการเพิม่ ประสิ ทธิภาพในด้านการทํางาน ดังนี้
1.1 ใช้บุคลากรน้อยกว่าการทํางานด้วยโปรแกรม AutoCAD
1.2 ได้ขอ้ มูลแบบสร้างจริ ง ( As-Built Drawing) ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ อีก
ทั้งยังสามารถนําข้อมูลดังกล่าวที่อยูใ่ นรู ปของ แบบจําลองอาคาร 3 มิติ มาใช้ในการทําแผน
บํารุ งรักษา แผนประหยัดพลังงานหรื อปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ในแต่ละพื้นที่ได้
1.3 นํามาใช้ในการวางแผนงานการใช้วสั ดุ เพื่อให้มีเศษวัสดุเหลือน้อยที่สุด
เพื่อเป็ นการลดปริ มาณขยะในโครงการก่อสร้าง และยังเป็ นการช่วยลดการสร้างมลภาวะให้กบั
สิ่ งแวดล้อมอีกด้วย
1.4 สามารถนําข้อมูลจาก แบบจําลองอาคาร มาใช้วิเคราะห์ความเหมาะสม
ในการใช้พลังงาน เพื่อจะได้มีการเตรี ยมการใช้งานที่เหมาะสม ซึ่งเป็ นการช่วยในแง่ของการ
ประหยัดพลังงาน
2. ปั จจัยภายนอก เป็ นผลโดยตรงจากการที่ตอ้ งพัฒนาวิธีการทํางานให้มีความเป็ นสากล
มากยิง่ ขึ้น เพื่อรองรับการทํางานระดับอินเตอร์เนชัน่ แนลและการเปิ ดเสรี การค้าในอนาคต
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หากมีการนํา แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (Building Information Modeling - BIM.) มา
ประยุกต์ ใช้ งานในองค์ กรของท่ าน ลักษณะหรือรูปแบบในการประยุกต์ ใช้ เป็ นอย่ างไรบ้ าง
ในปั จจุบนั ได้มีผอู ้ อกแบบโครงการใช้ซอฟต์แวร์ BIM. อยูบ่ า้ งแต่เป็ นตระกูล CATIA
(Digital Project) แต่ยงั ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลเป็ น IFC. ให้กบั ทางองค์กรได้ ประกอบกับโมเดล
ที่ข้ ึนรู ปเพื่อการออกแบบของผูอ้ อกแบบยังไม่สอดคล้องกับวิธีการขึ้นโมเดลที่ทางองค์กรต้องการ
ในเรื่ องของรายละเอียดที่เพียงพอ ปริ มาณและกรรมวิธีการก่อสร้าง ปั จจุบนั จึงได้มีการจัดทําโมเดล
ขึ้นใหม่ท้ งั หมด โดยใช้ไฟล์ DWG. เป็ นการอ้างอิง และนําข้อมูลดังกล่าวเป็ นหลักในการวางแผน
งานการจัดทํา Shop Drawing การคิดปริ มาณ โดยใช้โครงการเซอเคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทป์ ที่อยูใ่ น
ระหว่างการเตรี ยมงารก่อสร้างเป็ นโครงการเริ่ มต้น และได้เริ่ มดําเนินการไปบ้างแล้วบางส่ วน
ประโยชน์ ที่ไ ด้ รั บจากการนํ า แบบจํา ลองข้ อมู ล อาคาร (Building
Information
Modeling -BIM.) เข้ ามาใช้ งานในองค์ กร มีอะไรบ้ าง
1. สามารถนํา BIM. มาเป็ นจุดขายขององค์กร ที่แสดงถึงการนําเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการทํางาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ต่อผูบ้ ริ โภค
2. เพื่อลดระยะเวลาในการจัดทําและเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง สําหรับนํามาใช้ในการ
หางบประมาณและรู ปแบบของโครงการอย่างคร่ าวๆ เพื่อนํามาใช้สาํ หรับการวางแผนโครงการใน
เบื้องต้น
ด้ านการขาย
1. สามารถนํามาปรั บปรุ งรู ปแบบห้องชุดโดยนํามาตรวจสอบความเป็ นไปได้ในการ
ก่อสร้าง และสามารถนําเสนอมุมมอง 3 มิติอย่างคร่ าวๆ รวมถึงการจัดทําทางเลือกให้กบั ลูกค้าเพื่อ
ช่วยในการตัดสิ นใจ
2. การนําปริ มาณจาก BIM. มาคิดราคาเพิ่ม-ลด สําหรับการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบห้องชุด
ได้ร วดเร็ ว ขึ้ น เพื่ อ แจ้ง ให้ ลู ก ค้า รั บ ทราบเกี่ ย วกับ ค่ า ใช้จ่ า ย เพื่ อ เป็ นตัว ช่ ว ยในการตัด สิ น ใจ
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบห้องชุด
ด้ านการก่ อสร้ าง
1. ใช้ BIM. ในการขึ้นโมเดลจําลองเสมือนงานก่อสร้างจริ งจากแบบสถาปั ตยกรรม
โครงสร้ าง และงานระบบประกอบอาคาร ทําให้สามารถตรวจสอบข้อขัดแย้งของแบบก่อสร้ าง
(Combine Drawing) และสามารถตรวจพบปั ญหาก่ อนการก่อสร้ างจริ ง และสามารถแก้ไขได้
ทันท่วงที (Pro Active) รวมถึงความสะดวกต่อการนําข้อมูลจาก BIM. มาจัดทํารู ปแบบรายละเอียด
การกาอสร้างได้โดยง่าย
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2. ปริ มาณและวัสดุที่ได้จากการนํา BIM. มีความแม่นยําสู ง สามารถนําไปใช้เป็ นข้อมูล
ในการประกวดราคา ควบคุมงบประมาณ และการทํา Value Engineering รวมถึงการแบ่งงวดงาน
และกระแสเงินสด
3. การสร้างโมเดลโดยใช้ BIM. ทําให้สามารถมองเห็นภาพที่ชดั เจนในมุมมอง 3 มิติ
เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร อธิบายและทําความเข้าใจเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฎิบตั ิงาน
4. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างสามารถจัดทําได้รวดเร็ วและเห็นความสัมพันธ์กบั
องค์ประกอบข้างเคียงที่มีความเกี่ยวข้องกัน และความเป็ นไปได้ในการก่อสร้างที่ชดั เจน
5. การจัดทําฐานข้อมูล (Family) สามารถนําไปใช้ในโครงการอื่นๆ ได้ และเป็ นการช่วย
ลดระยะเวลาในการทํางานที่ซ้ าํ กัน หรื อในรู ปแบบเดียวกัน
6. การแก้ไขให้เป็ นปั จจุบนั (Update) ทําให้ทุกส่ วนที่มีความสัมพันธ์กนั ได้รับการแก้ไข
โดยอัตโนมัติ ซึ่ งเป็ นการช่วยลดระยะเวลาในการทํางาน และลดความผิดพลาดจากการแก้ไขที่ไม่
ตรงกัน (โดยเฉพาะในระบบ 2 มิติ)
7. การลดจํานวนบุคลากรในการทํางาน (ซึ่งน้อยกว่าการทํางานด้วย AutoCAD)
ด้ านนิติบุคคลอาคารชุ ด
1. มีขอ้ มูลแบบก่อสร้างจริ ง (As built Drawing)ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็ น 3 มิติ ซึ่ ง
สามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้สาํ หรับการทําแผนการบํารุ งรักษาอาคาร แผนการประหยัดพลังงาน
หรื อปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ได้
ด้ านความรับผิดชอบต่ อสิ่ งแวดล้อมและสั งคม
1. สามารถนํา BIM. มาใช้ในการวางแผนการใช้งานวัสดุ เพื่อให้มีเศษวัสดุเหลือใช้นอ้ ย
ที่สุดเพื่อลดปริ มาณขยะจากงานก่อสร้าง และเป็ นการช่วยลดการสร้างมลพิษให้กบั สิ่ งแวดล้อม
2. ข้อมูลจาก BIM. สามารถใช้ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการใช้พลังงาน เพื่อ
เป็ นการจัดเตรี ยมการใช้งานที่เหมาะสม และช่วยในการประหยัดพลังงาน และลดใช้พลังงาน
ปั ญ หา – อุ ป สรรคที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้น จากการนํ า แบบจํ า ลองข้ อ มู ล อาคาร (Building
Information Modeling) มาใช้ ในองค์ กร มีอะไรบ้ าง
1. การขาดประสบการณ์ในการควบคุมซอฟแวร์ ให้ได้ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เนื่ องจากมี
ระยะเวลาที่จาํ กัดในการฝึ กอบรมไปจนถึงปฎิบตั ิงานจริ ง อีกทั้งยังขาดการวางแผนการทํางานที่ดี
2. ขาดความรู ้ความเข้าใจในการควบคุมซอฟแวร์และการคํานึงถึงผลลัพธ์ที่จะนํามาใช้
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3. ขาดการสนับสนุ นทางด้าน Families ที่จดั ทําขึ้นจากผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์ โดยตรง เพื่อ
นํามาใช้เป็ นฐานข้อมูลในการทํางานโครงการ จึงทําให้ตอ้ งเสี ยเวลาในการจัดทํา Families ขึ้นมา
เพื่อใช้งานเองจาก Data Sheets
ปั จจัยอะไรบ้ างที่ส่งผลให้ องค์ กรประสบความสํ าเร็ จในการประยุกต์ ใช้ แบบจําลอง
ข้ อมูลอาคาร (Building Information Modeling -BIM.)
ความรู ้ความเข้าใจของผูบ้ ริ หารและผูใ้ ช้งานในงานก่อสร้าง รวมทั้งรู ปแบบและลักษณะ
การทํางานของ BIM. ซึ่งจะส่ งผลให้มีการนําไปใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะ
1. “GIGO” (Garbage in Garbage out) หากข้อมูลที่ใส่ ลงไปไม่ถูกต้องสิ่ งที่เป็ นผลลัพธ์ก็
จะไม่สามารถนําไปใช้อะไรได้ ซึ่ งทําให้เสี ยเวลาเปล่า บางครั้งการกําหนดการทํางานด้วย BIM.
ไม่ใช่การสั่งงานให้ทาํ ไปก่อน แล้วค่อยแก้ทีหลัง (ถึงแม้บางอย่างซอฟแวร์ จะทําได้ก็ตาม) แต่มนั
หมายถึงการไม่มีขอ้ มูลที่ถูกต้องและมีความชัดเจนตั้งแต่แรก ซึ่งคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์เป็ นเพียง
เครื่ องมือเท่านั้น ดังนั้น งานก่อสร้างที่ใช้ BIM. เป็ นหลักจึงต้องมีความชัดเจนในการสรุ ปข้อมูล
ต่างๆ ซึ่ งจะเป็ นผลดี ต่อการใช้งาน BIM. ทั้งนี้ ท้ งั นั้นขึ้นอยู่กบั ว่าการนํา BIM. เข้ามาใช้โดยมี
วัตถุประสงค์และความต้องการอยูใ่ นระดับใด
2. บุคลากรผูใ้ ช้งาน BIM. จะต้องมีความรู ้ความเข้าใจในการก่อสร้างหรื อระบบปฎิบตั ิ
การ BIM. ในโครงการ มิเช่ นนั้น BIM. จะกลายเป็ นเพียงการขึ้นโมเดลที่สามารถทําได้ดว้ ย
โปรแกรมประยุกต์ 3 มิติทวั่ ไป เพราะไม่ได้ใช้คุณสมบัติซ่ ึ งถือเป็ นหัวใจของซอฟแวร์ BIM. จริ งๆ
ในเรื่ องของความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆของอาคารและเงื่อนไขต่างๆในการก่อสร้าง
ข้ อมูลการสั มภาษณ์ กรณีศึกษาที่ 8
ข้ อมูลทัว่ ไปขององค์ กร
กรณี ศึกษาที่ 8 เป็ นองค์กรที่ดาํ เนินธุรกิจด้านการออกแบบ Shopping Mall เป็ นหลัก แต่
ในปั จจุบนั องค์กรมีการพัฒนาและเติบโตขึ้นมาก ดังนั้นคอนทัวร์จึงได้ขยายลักษณะการดําเนินงาน
เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามากขึ้นโดยการตั้งบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นอีกหลายบริ ษทั
รับผิดชอบตั้งแต่การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ เช่ น การวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ใช้
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สอย การสร้าง Brand ของโครงการ เป็ นต้น ไปจนถึงขั้นตอนของการออกแบบ บริ ษทั คอนทัวร์ มี
วิสยั ทัศน์ที่วา่ Customer Partner คือการก้าวเดินไปพร้อมๆกับลูกค้า
โดยองค์กรได้เริ่ มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี คศ. 1983 จนถึงปัจจุบนั
จํานวนพนักงาน / จํานวนคอมพิวเตอร์ ทมี่ ีการใช้ งาน
กรณี ศึกษาที่ 8 มีพนักงานรวมกันทั้งสิ้ นประมาณ 100 คน คอมพิวเตอร์ ที่มีการใช้งานมี
ประมาณ 100 เครื่ อง ซึ่ งคิดเป็ นอัตราส่ วนกับจํานวนพนักงาน เป็ น 1: 1 คอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งาน
BIM. มีจาํ นวน 10 เครื่ อง(ลายเส้น)
ก่ อนที่จะมี การประยุ กต์ ใ ช้ “แบบจํา ลองข้ อมู ลอาคาร” (Building Information
Modeling - BIM.) องค์ กรของท่ านใช้ เทคโนโลยีหรือ Software ชนิดใดในการออกแบบ เขียนแบบ
ก่อสร้ าง และจากทีไ่ ด้ มีการใช้ งานท่ านพบ ปัญหา-อุปสรรคบ้ างหรือไม่ อย่ างไร
กรณี ศึกษาที่ 8 เริ่ มต้นจากการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD และ Sketch Up เป็ น
หลัก ส่ วน 3D Max จะอยูใ่ นฝั่งงานออกแบบตกแต่งภายใน ในด้านของการใช้งานยังไม่พบปั ญหา
อุปสรรค แต่เหตุที่นาํ BIM เข้ามาใช้งานจะเกี่ยวข้องกับเรื่ องของข้อมูลและการต่อยอดจากตัว
แบบจําลองอาคาร เช่น การประมาณราคา การวิเคราะห์พลังงาน หรื อแม้กระทัง่ การส่ งต่อ Model
ไปให้งานโครงสร้างและงานระบบอาคาร เป็ นต้น
ปัญหาอุปสรรคทีพ่ บจากการใช้ งานก็คอื
- ข้อมูลที่ได้ท้ งั ด้านปริ มาณ และราคามีความถูกต้องแม่นยําน้อย
- เกิดการทํางานที่ซ้ าํ ซ้อน เนื่ องจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการเขียนแบบด้วย Auto CAD
เช่น แปลน รู ปด้าน รู ปตัด ไม่มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กนั ดังนั้นหากเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบ
ก่อสร้างจึงต้องเข้าไปแก้ไขในทุกๆ มุมมองที่เกี่ยวข้องด้วย
“แบบจําลองข้ อมูลอาคาร” (Building Information Modeling - BIM.) คืออะไร
การใส่ ขอ้ มูลเข้าไปในตัวอาคาร (Model) และข้อมูลดังกล่าวสามารถกระจายไปได้ทุกๆ
หน่วยงานและขั้นตอนของการสร้างอาคาร ตั้งแต่เริ่ มต้นจนจบโครงการ
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นโยบายหรือแนวความคิดในการนํา “แบบจําลองข้ อมูลอาคาร” (Building Information
Modeling - BIM.) มาประยุกต์ ใช้ งานในองค์ กร
- การนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการทํางานให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
- เครื่ องมือ (Tools) ของ Software มีการใช้งานที่ง่ายขึ้นอีกทั้งการสนับสนุนของตัวแทน
จําหน่ าย Software ที่เข้ามาอํานวยความสะดวกในแง่ของการสอนหรื อแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใช้
เครื่ องมือและคําสัง่ ต่างๆ เนื่องจากโปรแกรมการใช้งานดังกล่าวค่อนข้างใหม่
ปัจจัยสํ าคัญในการนํา “แบบจําลองข้ อมูลอาคาร” (Building Information Modeling BIM.) เข้ ามาประยุกต์ ใช้ ในการทํางานขององค์ กรของท่ าน คืออะไร
- ความสามารถในถอดปริ มาณวัสดุและราคาของค่าก่อสร้าง
- การเชื่อมโยงกันของข้อมูลไปยังระบบต่างๆ เช่น งานสถาปั ตยกรรม งานโครงสร้าง
และงานระบบอาคาร
- การได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆ ของอาคาร
หากมีการนํา แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (Building Information Modeling - BIM.) มา
ประยุกต์ ใช้ งานในองค์ กรของท่ าน ลักษณะหรือรูปแบบในการประยุกต์ ใช้ เป็ นอย่ างไรบ้ าง
- ใช้ในการถอดปริ มาณวัสดุ และราคาค่าก่อสร้าง
- ใช้ทาํ แบบจําลองอาคาร 3 มิติ (3D Model)
- ใช้ในการออกแบบตั้งแต่ข้ นั ตอนของ Concept Design , Detail Design และ Structure
Design
- ใช้ในการเขียนแบบ Permission , Biding และแบบ For Construction
- ใช้สาํ หรับการวิเคราะห์ดา้ นพลังงาน
ประโยชน์ ที่ไ ด้ รับจากการนํ า แบบจํา ลองข้ อมู ล อาคาร (Building
Modeling -BIM.) เข้ ามาใช้ งานในองค์ กร มีอะไรบ้ าง
- แบบจําลองอาคาร 3 มิติ (3D Model)

Information
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- สามารถถอดปริ มาณวัสดุ และราคาค่าก่อสร้าง
- ข้อ มูล ต่ า งๆ สามารถเชื่ อ มโยงไปยัง ระบบต่ า งๆ ได้ เช่ น งานสถาปั ต ยกรรม งาน
โครงสร้าง และงานระบบอาคาร
- สามารถหาพื้นที่การใช้สอยอาคารได้ และข้อมูลที่ได้กม็ ีความถูกต้อง แม่นยํา
- เมื่ อ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของแบบก่ อ สร้ า ง จะส่ ง ผลไปยัง มุ ม มองอื่ น ๆ ที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กนั
- ข้อมูลที่ได้มีปริ มาณมากกว่าการทํางานด้วย Auto CAD
- ลดทรัพยากรในการทํางาน
ปั ญ หา – อุ ป สรรคที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้น จากการนํ า แบบจํ า ลองข้ อ มู ล อาคาร (Building
Information Modeling) มาใช้ ในองค์ กร มีอะไรบ้ าง
- เกิดการต่อต้านจากผูใ้ ช้งาน เนื่องจากความเคยชินจากรู ปแบบการทํางานแบบเดิม ด้วย
โปรแกรม Auto CAD
- ความยากของการใช้งาน และการเตรี ยมข้อมูลในช่ วงแรกของการดําเนิ นงาน อีกทั้ง
ผูใ้ ช้งานยังขาดความรู ้ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดดังกล่าว
- ขาดบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถในการทํางาน
- ขาดการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน (เครื่ องมือ , คําสัง่ ต่างๆ)
ปั จจัยอะไรบ้ างที่ส่งผลให้ องค์ กรประสบความสํ าเร็ จในการประยุกต์ ใช้ แบบจําลอง
ข้ อมูลอาคาร (Building Information Modeling -BIM.)
- การนําข้อมูลที่ได้จาก แบบจําลองข้อมูลอาคาร ไปใช้ให้มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
ข้ อเสนอแนะ
- ควรมีการพัฒนาวิธีการทํางานให้มีความรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น
- แม้ปัจจุบนั จะพอมีสถาบันการศึกษาที่เปิ ดสอนหลักสู ตรเกี่ยวกับการใช้งาน BIM.อยู่
บ้า งแต่ นัก ศึ ก ษาที่ จ บใหม่ ก็ย งั ขาดความรู ้ แ ละประสบการณ์ เ กี่ ย วกับ งานก่ อสร้ าง ดังนั้น ผูท้ ี่ จ ะ
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สามารถใช้งาน BIM.ได้อย่างมีประสิ ทธภาพนั้นจึงต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในงานก่อสร้างและมี
ความเข้าใจในแนวคิด และหลักการทํางานของ BIM.ทั้งในด้านเครื่ องมือและคําสัง่ การใช้งานต่างๆ
- แนวโน้มของการใช้งาน BIM.

ในประเทศไทยน่ าจะมีอตั ราการเติบโตที่สูงขึ้น

เนื่ องจากเครื่ องมือและคําสั่งต่างๆ สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น ทั้งจากกระแสการใช้งานของโลกเช่น
ยุโรป สหรัฐอเมริ กา หรื อแม้แต่ประเทศสิ งคโปร์ ที่ใช้ BIM.ประกอบการยื่นขอนุญาตก่อสร้าง และ
การเปิ ดเขตการค้าเสรี หรื อ FTA (Free Trade Area) ซึ่ งส่ งผลให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นและเป็ น
แรงผลักดันให้เกิดการใช้งานและพัฒนาองค์กรให้ไปสู่ความเป็ นสากล
ข้ อมูลการสั มภาษณ์ กรณีศึกษาที่ 9
ข้ อมูลทัว่ ไปขององค์ กร
กรณี ศึกษาที่ 9 เดิมเป็ นองค์กรที่ดาํ เนิ นธุ รกิจด้านการทํา Animation และจัดจําหน่ าย
โปรแกรม ทางด้านการทํา Animation ส่ วน Auto CAD เป็ นซอฟต์แวร์ที่เสริ มเข้ามา จนเมื่อกระแส
ด้าน Animation ได้แผ่วลงทางองค์กรจึงได้หนั มาให้ความสนใจกับซอฟแวร์ BIM. มากขึ้นอีกทั้ง
ทางผูบ้ ริ หารขององค์กรเองก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ BIM. มาก่อนซึ่ งโปรแกรมดังกล่าว
มีชื่อว่า Sonata ซึ่ งซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวถือเป็ นต้นแบบของ BIM. ในยุคแรกๆ จึงทําให้มีความเข้าใจ
ในหลักการทํางานของ BIM.มากขึ้นพอสมควร
ต่อมาเมื่อองค์กรได้หันมาให้ความสนใจและเริ่ มศึกษาอย่างจริ งจังแล้วจึงพบว่า BIM.
ได้เริ่ มเข้ามามีบทบาทกับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยมาระยะหนึ่ งแล้ว แต่ยงั ไม่ค่อยมีการ
เติ บ โตเท่ า ใดนั ก ซึ่ งอาจจะเป็ นผลอัน เนื่ อ งมาจากผู ้ใ ช้ง านยัง ไม่ ค่ อ ยมี ค วามมั่น ใจในด้า น
ประสิ ทธิ ภาพของการใช้งาน และด้วยเหตุผลดังกล่าวทางองค์กรจึงเล็งเห็นแนวทางในการดําเนิ น
ธุรกิจด้านการจัดจําหน่ายและให้การสนับสนุนด้านการใช้งานของซอฟต์แวร์ BIM. กับทางลูกค้า
โดยองค์กรได้หันมาพัฒนาตัวโปรแกรม Revit เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานในตลาด
เมืองไทย จนกระทัง่ ในปั จจุบนั การใช้งาน BIM. ในบ้านเราก็เริ่ มมีการตื่นตัวขึ้นมาเรื่ อยๆ
เนื่ องจากกลุ่มผูบ้ ริ หารองค์กรส่ วนใหญ่เป็ นสถาปนิ ก ดังนั้นจึงมีความรู ้ความเข้าใจใน
อุ ต สากรรมออกแบบและก่ อ สร้ า งเป็ นอย่า งดี ในด้า นนโยบายขององค์ก รจึ ง เน้ น การดึ ง เอา
ความสามารถของตัวซอฟต์แวร์กบั การใช้งานแบบ Work Flow มาประสานกันและพัฒนาขึ้นมาเป็ น
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รู ปแบบการทํางานโดยผูใ้ ช้งานเมืองไทยสามารถนํามาใช้งานได้เลย ซึ่ งจะแตกต่างกับรู ปแบบการ
ขายแบบเดิ มที่ ผูข้ ายจะไม่ มีองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับซอฟต์แวร์ หรื อโปรแกรมนั้นๆ เลยจึ งทําให้เกิ ด
ปั ญหาความไม่มนั่ ใจของลูกค้าในประสิ ทธิภาพการทํางานของโปรแกรม ดังนั้นทางองค์กรจึงได้มี
การจัดตั้งหน่ วยงานที่มีหน้าที่ดา้ นการพัฒนา ให้ความรู ้และการฝึ กอบรม โดยได้รับความร่ วมมือ
จากผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการใช้งาน BIM. มาเป็ นที่ปรึ กษาและเป็ นวิทยากรในการฝึ กอบรม ดังนั้น
นโยบายหลักขององค์กรจึงเน้นด้านการสนับสนุนเกี่ยวกับการให้ความรู ้และฝึ กอบรมให้กบั ลูกค้าที่
ซื้อโปรแกรม เพื่อเป็ นการผลักดันให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้จริ งและมีประสิ ทธิภาพ
โดยองค์กรได้เริ่ มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี คศ. 1983 จนถึงปัจจุบนั
ลักษณะการดําเนินงาน
กรณี ศึกษาที่ 9 มีการแบ่งหน่ วยงานกันอย่างชัดเจนซึ่ งประกอบไปด้วย หน่ วยงานด้าน
การฝึ กอบรม (Training) ซึ่ งจะให้การสนับสนุ นแก่ลูกค้าในเรื่ องของความรู ้ รู ปแบบและลักษณะ
ของการใช้งาน ด้านการจัดจําหน่ ายซอฟต์แวร์ (Sales) จะให้บริ การด้านการขาย ราคาและข้อมูล
เบื้องต้นของโปรแกรม และหน่วยงานด้านการเป็ นที่ปรึ กษา (Consultant)
จํานวนพนักงาน / จํานวนคอมพิวเตอร์ ทมี่ ีการใช้ งาน
กรณี ศึกษาที่ 9 มีพนักงานรวมกันทั้งสิ้ นประมาณ 20 กว่าคน จํานวนคอมพิวเตอร์ ที่มี
การใช้งานมีประมาณ 50 เครื่ อง และคอมพิวเตอร์ ที่มีการใช้งาน BIM. คิดเป็ น 75 เปอร์ เซ็นต์ของ
จํานวนคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานทั้งหมด
ก่ อนที่จะมี การประยุ กต์ ใ ช้ “แบบจํา ลองข้ อมู ลอาคาร” (Building Information
Modeling - BIM.) องค์ กรของท่ านใช้ เทคโนโลยีหรือ Software ชนิดใดในการออกแบบ เขียนแบบ
ก่อสร้ าง และจากทีไ่ ด้ มีการใช้ งานท่ านพบ ปัญหา-อุปสรรคบ้ างหรือไม่ อย่ างไร
ปัญหา-อุปสรรคทีพ่ บ จากการใช้โปรแกรม Auto CAD ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ได้จากการเข้าไป
เป็ นที่ปรึ กษาให้กบั บริ ษทั ที่เป็ นลูกค้าขององค์กร พบว่า
- ในขั้นตอนของการออกแบบที่ไม่ได้มีการมองภาพเอาไว้เป็ น 3 มิติ และไม่ได้มีการ
ประสานแบบก่ อสร้าง (Combine) กับระบบอื่นๆ เช่ น งานโครงสร้ างหรื องานระบบอาคาร อาจ
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ส่ งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในขั้นตอนของการก่อสร้างเนื่ องจากแบบในระบบต่างๆ ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั จนอาจส่ งผลต่อมุมมองด้านความสวยงาม และประโยชน์ใช้สอย
- ค่ าก่ อสร้ า งที่ เ พิ่ มขึ้ น จากการแก้ไ ข เปลี่ ย นแปลงแบบในระหว่างขั้น ตอนของการ
ก่อสร้าง
- ปั ญหาการทุบรื้ อที่เกิดขึ้นเนื่องจากขาดการวางแผนงานที่ดี
- เวลาในการทํางานที่เพิ่มขึ้นจากความขัดแย้งของแบบก่อสร้าง
“แบบจําลองข้ อมูลอาคาร” (Building Information Modeling - BIM.) คืออะไร
ระบบบริ หารจัดการข้อมูลของการทําแบบก่อสร้าง โดยการบรรจุเอาฐานข้อมูลต่างๆ
(Information) เข้าไปซึ่งทําให้ทราบผลของข้อมูลในรู ปแบบของปริ มาณ ก่อนที่จะมีการก่อสร้างจริ ง
หรื อระบบการสร้างอาคารเสมือนจริ งขึ้นมาในคอมพิวเตอร์ ซึ่ งจะแสดงให้เห็นรู ปแบบ ปั ญหาที่
อาจจะเกิ ดขึ้นในขั้นตอนของการก่อสร้าง ปริ มาณงาน การวางแผนบริ หารจัดการงาน หรื อแม้แต่
การบริ หารจัดการอาคาร เป็ นต้น
นโยบายหรือแนวความคิดในการนํา “แบบจําลองข้ อมูลอาคาร” (Building Information
Modeling - BIM.) มาประยุกต์ ใช้ งานในองค์ กร
- กระแสเรื่ องของ FTA (Free Trade Area) การเปิ ดเขตการค้าเสรี และกระแสการใช้งาน
BIM. ในต่างประเทศที่มีอตั ราเพิ่มสูงขึ้น
- จากประสบการณ์ในการใช้งานในต่างประเทศของผูบ้ ริ หารองค์กร ทําให้เล็งเห็นถึง
ประสิ ทธิภาพและความสําคัญ
- การเพิ่มประสิ ทธิภาพของตัวอาคาร
ปัจจัยสํ าคัญในการนํา “แบบจําลองข้ อมูลอาคาร” (Building Information Modeling BIM.) เข้ ามาประยุกต์ ใช้ ในการทํางานขององค์ กรของท่ าน คืออะไร
- กระแสเรื่ องของ FTA (Free Trade Area) การเปิ ดเขตการค้าเสรี และกระแสการใช้งาน
BIM. ในต่างประเทศที่มีอตั ราเพิม่ สูงขึ้น
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- เจ้าของงานมีความรู ้ความเข้าใจและเล็งเห็นความสําคัญของการใช้งาน BIM.
- สถาปนิ ก/ผูร้ ับเหมาก่อสร้างเล็งเห็นถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นจากแบบที่มีอยูเ่ ดิม ตัวอย่างเช่น
แบบก่อสร้างและแบบก่อสร้างจริ งมีความแตกต่างกันอย่างสิ้ นเชิ ง ซึ่ งอาจส่ งผลต่อภาพพจน์และ
ความน่าเชื่อถือของผูท้ าํ งานด้วย
- การประมาณราคา และปริ มาณวัสดุก่อสร้างผิดพลาด
- การคํานวณพื้นที่ใช้สอยคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง ซึ่ งส่ งผลต่อปริ มาณในการใช้
สอยพื้นที่ของเจ้าของอาคาร การสู ญเสี ยรายได้และการลงทุน
ปัจจัยด้ านลบ
- การต่อต้านของผูใ้ ช้งานและบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะพนักงานเขียนแบบซึ่ งเกิด
ความเกรงกลัวว่าจะไม่สามารถทํางานในระบบดังกล่าวได้ เนื่ องจากหลักการทํางานของ BIM. เน้น
การทํางานและการมองภาพในรู ปแบบ 3 มิติ
หากมีการนํา แบบจําลองข้ อมูลอาคาร (Building Information Modeling - BIM.) มา
ประยุกต์ ใช้ งานในองค์ กรของท่ าน ลักษณะหรือรูปแบบในการประยุกต์ ใช้ เป็ นอย่ างไรบ้ าง
กรณี ศึกษาที่ 9 ไม่ได้มีการประยุกต์ใช้ BIM. ในอุตสาหกรรมออกแบบ และรับเหมา
ก่อสร้าง
ประโยชน์ ที่ไ ด้ รับจากการนํ า แบบจํา ลองข้ อมู ล อาคาร (Building

Information

Modeling -BIM.) เข้ ามาใช้ งานในองค์ กร มีอะไรบ้ าง
- การวิเคราะห์อาคาร เช่น พลังงาน พื้นที่ใช้สอยอาคาร การใช้งานในอาคาร เป็ นต้น ซึ่ง
เป็ นการช่วยให้ผอู ้ อกแบบสามารถทําการออกแบบในเชิงลึกและสามารถตอบโจทย์การใช้งานของ
ลูกค้าได้มากขึ้น
- ช่วยให้การออกแบบสามารถทําได้รวดเร็ วมากขึ้น
- สามารถผลิตแบบก่อสร้างได้ง่ายและรวดเร็ วมากขึ้น
- การถอดปริ มาณวัสดุก่อสร้าง และการประมาณราคามีความแม่นยํามากขึ้น
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- สามารถนํามาใช้สาํ หรับการวางแผนการใช้วสั ดุก่อสร้างได้แม่นยําและมีประสิ ทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เช่น การจัดเตรี ยมไม้แบบให้ตรงขนาดและปริ มาณที่ใช้จริ ง ซึ่ งเป็ นการช่วยลดปริ มาณ
เศษวัสดุเหลือทิ้ง
- ช่วยในเรื่ องของการประสานงานระหว่างผูเ้ กี่ยวข้องในโครงการ เช่น เจ้าของโครงการ
สถาปนิ ก และผูร้ ับเหมาก่อสร้างให้สามารถเข้าใจแบบได้มากขึ้นจากการมองภาพในลักษณะ 3 มิติ
นอกจากนั้นข้อมูลที่ได้ยงั มีความถูกต้อง แม่นยํา ทําให้เข้าใจถึงปั ญหาและผลลัพธ์ที่จะเกิ ดขึ้นทั้ง
ก่อนและหลังการก่อสร้าง
ปั ญ หา – อุ ป สรรคที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้น จากการนํ า แบบจํ า ลองข้ อ มู ล อาคาร (Building
Information Modeling) มาใช้ ในองค์ กร มีอะไรบ้ าง
- การต่ อ ต้า นจากองค์ก ร โดยเฉพาะในเรื่ องของการลงทุ น เช่ น ค่ า ลิ ข สิ ท ธ์ ข อง
ซอฟต์แวร์ ค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงาน ค่าปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของ Hardware เป็ นต้น ซึ่ งเป็ น
ค่าใช้จ่ายซึ่งมีมูลค่าที่ค่อนข้างสู ง
- การขาดแคลนแรงงาน และปัญหาการแย่งงาน เนื่องจากจํานวนของผูท้ ี่สามารถใช้งาน
BIM. ได้ในปัจจุบนั มีจาํ นวนน้อยซึ่งส่ งผลให้เกิดปัญหาการแย่งแรงงาน
- การขาดฐานข้อมูลในประเทศไทย ส่ งผลให้ตอ้ งนําฐานข้อมูลของต่างประเทศมาใช้
งานซึ่งของบางอย่างไม่มีลกั ษณะที่ไม่เหมาะสมกับการนํามาใช้งานในประเทศไทย
- ขาดบุคลากรที่จะมาให้ความรู ้และให้คาํ แนะนําในด้านต่างๆ เช่ น การให้คาํ ปรึ กษา
ด้านใช้งาน รู ปแบบหรื อลักษณะการทํางานของ BIM. เป็ นต้น
ปั จจัยอะไรบ้ างที่ส่งผลให้ องค์ กรประสบความสํ าเร็ จในการประยุกต์ ใช้ แบบจําลอง
ข้ อมูลอาคาร (Building Information Modeling -BIM.)
- สามารถรับงานแข่งขันกับต่างชาติได้ เนื่องจากมีเครื่ องมือในการดําเนิ นงานทัดเทียม
กับต่างประเทศ
- สามารถที่จะตอบโจทก์ของเจ้าของงานได้ทุกรู ปแบบ และสามารถแก้ไขข้อมูลให้ตรง
กับความต้องการของลูกค้าได้ทนั ที เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากแบบก่อสร้าง
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- หน่ ว ยงานสามารถตรวจสอบข้อ ขัด แย้งหรื อ ข้อ ผิด พลาดที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ได้อ ย่า ง
แม่นยํา
ข้ อเสนอแนะ
- ในปั จ จุ บ ัน ได้มี ก ารหารื อ และพู ด คุ ย เกี่ ย วกับ แนวทางในการสร้ า งฐานข้อ มู ล ใน
เมืองไทย จากกลุ่มองค์กรอิสระในการจัดตั้ง BIM. Information Center เพื่อสนับสนุนในด้านของ
การสร้างฐานข้อมูล BIM. เพื่อที่จะให้ผใู ้ ช้งานหรื อผูท้ ี่มีความสนใจเกี่ยวกับ BIM. สามารถที่จะ
ดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้ในการออกแบบได้ แต่ท้ งั นี้ท้ งั นั้นก็ยงั เป็ นที่ถกถียงกันอยูว่ ่าการดําเนินงาน
ดังกล่าวจะกลายเป็ นเพียงการส่ งเสริ มและสนับสนุ นสําหรับซอฟต์แวร์ ใดซอฟต์หนึ่ งเท่านั้น จึง
ส่ งผลให้เรื่ องนี้ ยงั ไม่คืบหน้าเท่าใดนัก อีกทั้งผูบ้ ริ หารองค์กรหรื อผูท้ ี่จะใช้งานยังขาดความเชื่อมัน่
ในเรื่ องของประสิ ทธิภาพการทํางานของ BIM. อีกทั้งองค์กรส่ วนใหญ่ยงั ไม่ได้มีการทดลองใช้หรื อ
มีเทคโนโลยีเหล่านี้ใองค์กร ด้วยเหตุน้ ีเองผูบ้ ริ หารหรื อใช้งานจึงยังมองไม่เห็นประโยชน์ที่จะได้รับ
จาการใช้เทคโนโลยีอนั นี้ ซึ่ งส่ งผลให้การพัฒนาตรงนี้ ยงั ไม่เติบโตเท่าที่ควร แม้กระนั้นก็ยงั พอมี
สัญญาณที่ ดีจากทางผูผ้ ลิ ต (Suppliers) ซึ่ งเล็งเห็ นความสําคัญของปั ญหาดังกล่าว ซึ่ งภายในปี นี้
น่าจะมีอีกหลายๆหน่วยงานที่จะร่ วมกันสร้างฐานข้อมูล BIM. ขึ้นมา ในส่ วนของหน่วยงานที่เข้ามา
ทําหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลเรื่ องดังกล่าวนั้นยังไม่ชัดเจนนัก เนื่ องจากอยู่ในกระแสของการ
เริ่ มต้นใช้งาน
- แนวโน้มของการใช้งาน BIM. ในประเทศไทยปั จจุบนั มีองค์กรหรื อหน่วยงานที่คาด
ว่ามีการใช้งานในระบบ BIM. เพียง 3 -5 เปอร์ เซ็นต์เท่านั้น ส่ วนองค์กรหรื อหน่ วยงานที่มีความ
สนใจแต่ยงั ไม่ได้มีการนํามาใช้งานอย่างจริ งจังมีไม่ต่าํ กว่า 25 เปอร์เซ็นต์ แต่เชื่อว่าองค์กรออกแบบ/
ก่อสร้างที่ติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทยน่าจะหันมาให้ความสนใจเพิ่มขึ้น ปั ญหาสําคัญอีกอย่างหนึ่ง
ซึ่ งได้ทราบจากทางองค์กรต่างๆ นัน่ ก็คือการไม่อยากเป็ นผูเ้ ริ่ มต้นหรื อเป็ นหนู ทดลองซึ่ งนั่นเป็ น
ความคิดที่ผดิ เพราะการใช้งานในระบบดังกล่าวต้องอาศัยการเรี ยนรู ้และพัฒนาซึ่งต้องใช้ระยะเวลา
พอสมควร ดังนั้นหากรอที่จะเป็ นผูต้ ามอาจจะส่ งผลให้กลายเป็ นอุปสรรคในการแข่งขันกับคู่คา้ ราย
อื่นๆ แม้กระทัง่ ชาวต่างชาติที่กาํ ลังเข้ามาแข่งขันเพื่อแย่งงานกับผูอ้ อกแบบ/ผูร้ ับเหมาก่อสร้างใน
ประเทศไทยซึ่งอาจทําให้สูญเสี ยโอกาสดังกล่าว
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- ประเทศไทยยังขาดการให้ความรู ้ ความเข้าใจกับนักศึกษาจบใหม่เกี่ยวกับการใช้งาน
BIM. โดยเฉพาะในสถานศึกษาซึ่งยังไม่มีที่ใดที่เปิ ดสอนหลักสู ตรการใช้งาน BIM. 100 เปอร์เซ็นต์
ซึ่ งปั ญหา-อุปสรรคส่ วนใหญ่ที่ทราบจากการเข้าไปหารื อกับสถาบันการศึกษาต่างๆ พบว่าเกิดจาก
การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องนี้ อย่างแท้จริ งดังนั้นจึ งยังไม่มีการผลักดันจาก
สถาบันการศึกษาอย่างจริ งจัง
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