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   บทที ่1 
 

   บทน ำ 
 

ธุรกิจคา้ปลีกของประเทศไทยในอดีตมีอตัราการแข่งขนัท่ีไม่สูงมาก เน่ืองจากมีจ านวน
ผูป้ระกอบการน้อยรายและขาดระบบการบริหารการจดัการงานก่อสร้างท่ีมีประสิทธิภาพ มีการ
ออกแบบการก่อสร้างในระบบสองมิติ ทั้งน้ีพบวา่มกัจะเกิดปัญหาตามมาในหลายส่วนงานเน่ืองจาก
แต่ละส่วนงานมีมาตรฐานการท างานท่ีไม่ใช่รูปแบบมาตรฐานเดียวกนัแมว้า่ในขณะท าการก่อสร้าง
จริงอาจจะมีการปรับเปล่ียนวธีิการก่อสร้างตามสภาพหนา้งานจริงเพื่อใหส้ามารถด าเนินการก่อสร้าง
ต่อไปไดก้็ตาม แต่หากในทีมงานของแต่ละหน่วยงานมีการตีความหมายของแบบก่อสร้างท่ีไดรั้บมา
ไม่เหมือนกนัยอ่มส่งผลท าให้เกิดความไม่สอดคลอ้งกนัของแบบก่อสร้างนั้นๆ น ามาซ่ึงปัญหาท่ีจะ
เกิดข้ึนมากมายท่ีหนา้งานจริง ซ่ึงจะส่งผลกระทบท าให้การก่อสร้างนั้นมีค่าใชจ่้ายท่ีบานปลายและ
ใชร้ะยะเวลาในการก่อสร้างท่ีเพิ่มข้ึน 

 

1.1**ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

ในปัจจุบนัจ านวนผูป้ระกอบการคา้ปลีกมีเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ธุรกิจดงักล่าวมีอตัราการแข่งขนั
กนัสูงข้ึน ท าให้ผูป้ระกอบการเหล่านั้นจ าเป็นตอ้งหาวิธีในการแข่งขนักบัคู่แข่งทางการตลาดไดดี้
ยิ่งข้ึน โดยหน่ึงในกลยุทธ์ก็คือการลดระยะเวลาในการก่อสร้างให้นอ้ยลง เพื่อท่ีสามารถเปิดร้านได้
ทันตามแผนท่ีวางไว้และเป็นการลดต้นทุนในการก่อสร้าง โดยมีการน าระบบแบบจ าลอง
สารสนเทศอาคารมาใช้ในการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกน้ีโดยข้ึนเป็นโมเดล 3 มิติเพื่อจ าลอง
อาคารท่ีเสมือนจริงข้ึนมา ซ่ึงจะช่วยให ้

 

1. เห็นกระบวนการท างานล่วงหนา้ไดอ้ยา่งชดัเจน 
2. สามารถแกไ้ขแบบก่อสร้างไดส้ะดวกข้ึนเน่ืองจากมีการผกูโยงงานในระบบต่าง ๆ เขา้

ดว้ยกนัเสมือนมีระบบฐานขอ้มูลกลาง 
3. หากมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายละเอียดส่วนใดส่วนหน่ึงในตวัอาคารแลว้จะสามารถ

เห็นผลการเปล่ียนแปลงของแบบจ าลองในมุมมองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ั้งหมด 
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4. จะช่วยท าให้สามารถเห็นถึงปัญหาของแบบก่อสร้างและสามารถแก้ไขได้ก่อนการ
ก่อสร้างจริง โดยการจ าลองโครงสร้างของอาคารท่ีได้จากการเขียนแบบทั้ งทาง
สถาปัตยกรรมและวศิวกรรม ก่อนท าการก่อสร้างจริง 

5. ช่วยท าให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการก่อสร้างทั้ งหมดให้เป็นปัจจุบัน มีความถูกต้อง 
แม่นย  าและมีมาตรฐานเป็นแบบเดียวกนัทั้งหมด  

6. สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์  ครบถว้น 
7. ท าให้หน่วยงานท่ีจะตอ้งท างานร่วมกนัหรือรับงานต่อสามารถท่ีจะท างานไดส้ะดวก 

รวดเร็วมากยิง่ข้ึน      
 

นอกจากน้ีระบบแบบจ าลองสารสนเทศอาคารยงัสามารถสามารถช่วยลดภาระงาน ลด
ระยะเวลาหรือช่วยลดก าลงัคนของหน่วยงานประมาณราคาในการค านวณปริมาณงานก่อสร้างได้
เน่ืองจากระบบดังกล่าวน้ีสามารถแสดงผลการประมาณปริมาณงานก่อสร้าง ประมาณราคาค่า
ก่อสร้างออกมาไดท้ั้งหมดนอกจากน้ีแลว้ยงัสามารถส่งต่อขอ้มูลเหล่านั้นไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังาน
ก่อสร้างต่อไปได ้ รวมถึงบริหารจดัการขอ้มูลของอาคาร โดยสามารถใส่ขอ้มูลหรือรายละเอียดต่าง 
ๆ ของอาคารรวมถึงอุปกรณ์ เคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายในร้านคา้ ขอ้มูลเฉพาะของอุปกรณ์แต่ละช้ิน 
เช่น ชนิดของวสัดุ ขนาดรูปร่างวสัดุ ราคาของวสัดุ ขอ้มูลการส่งซ่อมอุปกรณ์ ขอ้มูลการโยกยา้ย
อุปกรณ์ และขอ้มูลการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ว่ามีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์นั้น ๆ ในช่วงเวลา
ใดบา้ง  สามารถน ามาวางแผนการบ ารุงรักษาอาคาร อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ ไดล่้วงหนา้ 

 

ระบบแบบจ าลองสารสนเทศอาคารเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการก่อสร้างในปัจจุบนัท่ีจะ
ช่วยยกระดับคุณภาพการท างานและช่วยพฒันาระบบการเขียนแบบก่อสร้างของร้านคา้ปลีกใน
ประเทศไทยใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึนต่อไปในอนาคต 
    

1.2** วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษาดงัน้ี 
 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการใช้โปรแกรมเขียนแบบสองมิติและวิธี 
แบบจ าลองสารสนเทศอาคารในการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกของประเทศไทย 

      2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีนยัส าคญัต่อการเลือกใชว้ิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคารในการเขียน
แบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกของประเทศไทย 
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1.3 ขั้นตอนกำรศึกษำ 
 

 ขั้นตอนการศึกษามีดงัน้ี 
 

1. ศึกษาขอ้มูลและหลกัการท างานในการเขียนแบบก่อสร้างของร้านคา้ปลีกในรูปแบบการ
ใชโ้ปรแกรมสองมิติ 

2. ศึกษาขอ้มูลและหลกัการท างานในการเขียนแบบก่อสร้างของร้านคา้ปลีกในรูปแบบ 
จ าลองสารสนเทศอาคาร 

3. ศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการเขียนแบบก่อสร้างทั้งสองวิธี
จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4. ก าหนดประเด็นและปัจจยัท่ีจะท าการศึกษาเปรียบเทียบกนัระหว่างการเขียนแบบ
ก่อสร้างโดยการใชโ้ปรแกรมสองมิติและวธีิแบบแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร ทั้งน้ีตอ้ง
อยูภ่ายใตส้ภาพแวดลอ้ม เง่ือนไขและรูปแบบเดียวกนั 

5. จดัท าแบบสอบถาม 
6. ส่งมอบแบบสอบถามใหผู้ท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัแบบก่อสร้างโดยตรงเช่น หน่วยงานท่ีท า

หน้าท่ีในการเขียนแบบก่อสร้าง หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการออกแบบก่อสร้าง 
หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีประมาณราคา และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น 

7. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาท าการวเิคราะห์เปรียบเทียบการเขียนแบบก่อสร้างโดย
การใชโ้ปรแกรมสองมิติและวธีิแบบแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร  

8. สรุปผลการศึกษา 
9. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

            10.จดัท ารูปเล่มวทิยานิพนธ์ 
 

1.4**ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

การศึกษาน้ีเป็นการน าระบบแบบจ าลองสารสนเทศอาคารมาใชก้บังานเขียนแบบก่อสร้าง
ในร้านคา้ปลีกในประเทศไทยโดยท่ีร้านดงักล่าวตอ้งมีขนาดพื้นท่ีไม่เกิน 300 ตร.ม. มีรูปแบบเป็น
ร้าน Stand Aloneโดยมีการก าหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2559 ถึง เดือน
เมษายน ในปี พ.ศ.2560 
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1.5**ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 
  

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษามีดงัน้ี 
 

1.ไดร้ะดบัความคิดเห็นการใช้โปรแกรมเขียนแบบสองมิติและวิธี แบบจ าลองสารสนเทศ
อาคารในการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกของประเทศไทย 

2.ไดท้ราบปัจจยัท่ีมีนยัส าคญัต่อการเลือกใช้วิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคารในการเขียน
แบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกของประเทศไทย 

3. สามารถน าผลการศึกษาไปปรับปรุงการออกแบบวิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคารให้
น่าสนใจมากข้ึนในการน าไปใชก้บัการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีก  
 

1.6  ค ำนิยำมศัพท์ 
 

             ค  านิยามศพัทมี์ดงัต่อไปน้ี 
 แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร หมายถึง Building Information Modeling (BIM) เป็น
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมยัใหม่ท่ีเป็นการแกปั้ญหา (Solution) การสร้างแบบจ าลองอาคารเป็น 3 
มิติ (3D) ซ่ึงจะท าให้ผูท่ี้ท  างานเก่ียวขอ้งทั้งหมด ไดแ้ก่ สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรไฟฟ้า 
วิศวกรเคร่ืองกล นกัตกแต่งภายใน นกัวิเคราะห์พลงังาน นกับริหารอาคาร (FM) ผูรั้บเหมา เป็นตน้ 
สามารถน าเอารายละเอียดต่างๆในอาคารไปท างานต่อเน่ืองไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งเสียเวลามาเร่ิมใหม่ 
และยงัสามารถใช้ขอ้มูลร่วมกนัระหว่างโปรแกรมต่างๆได ้ เพื่อลดการท างานท่ีซ ้ าซ้อนลง ท าให้
สะดวกรวดเร็ว เท่ียงตรง และประหยดัค่าใชจ่้ายต่างๆอยา่งมากมาย 
 
 



บทที ่2 
 

แนวความคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
             การศึกษาเก่ียวกบัการน าระบบแบบจ าลองสารสนเทศอาคารมาใช้ในการเขียนแบบการ
ก่อสร้างร้านคา้ปลีกในประเทศไทยเพื่อน ามาใช้จ  าลองโครงสร้างของร้านคา้ปลีกในลกัษณะ 3 มิติ 
ก่อนท าการก่อสร้างจริงซ่ึงจะช่วยท าใหส้ามารถเห็นถึงปัญหาความขดัแยง้กนัของแบบก่อสร้าง เช่น 
แบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง และแบบสุขาภิบาล โดยสามารถท าการแกไ้ขแบบไดก่้อนการ
ก่อสร้างจริง  ท าใหทุ้กหน่วยงานมีมาตรฐานเป็นแบบเดียวกนัทั้งหมด สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลกนั
ไดอ้ย่างสมบูรณ์สะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน รวมถึงช่วยในการบริหารจดัการขอ้มูลของร้านคา้ปลีก 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในร้าน รวมถึงสามารถช่วยลดภาระงาน ลดระยะเวลาหรือช่วยลดก าลงัคนของ
หน่วยงานประมาณราคาในการค านวณปริมาณงานก่อสร้างไดอี้กดว้ย การศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี 
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย 
 

1. ววิฒันาการของการท าแบบก่อสร้าง 
2. แนวคิดและทฤษฎีของแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร   
3. แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร  
4. หลกัการและกระบวนการของแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 
5. ตวัอยา่งซอฟตแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยแีบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 
6. การปฎิรูปกระบวนการทางธุรกิจ  
7. ปัจจยัท่ีช่วยผลกัดนัใหเ้กิดการใชแ้บบจ าลองสารสนเทศอาคาร 
8. เหตุผลท่ีตอ้งใชแ้บบจ าลองสารสนเทศอาคาร 
9. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 

 10. การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 ววิฒันาการของการท าแบบก่อสร้าง 
 

จากหลกัฐานทางโบราณคดีพบวา่มนุษยมี์การเขียนแบบตั้งแต่มีการส ารวจดินแดนอียิปต์
โบราณโดยไดมี้การคน้พบบนัทึกรูปภาพ อายุประมาณ 4 ,500 ปี ก่อนคริสต์กาล โดยใช้วิธีการขีด
เขียนรูปภาพบนฝาผนงัถ ้าเพื่อใชใ้นการบนัทึกความจ า บอกเล่าเร่ืองราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงต่อมาได้
มีการพบหลกัฐานแผ่นหินเขียนเป็นภาพแปลนของป้อมปราการ ซ่ึงไดแ้สดงให้เห็นถึงจินตนาการ
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และความคิดสร้างสรรค์ทางดา้นงานสถาปัตยกรรม เม่ือประมาณ 4,000 ปีก่อนคริสต์ศกัราช  ใน
ศตวรรษท่ี 15 ลิโอนาโด ดาวนิซี ชาวอิตาลี ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นบิดาของการเขียนแบบโดยเขาได้
ถ่ายทอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรคด์ว้ยการเขียนภาพ 3 มิติ  

 

การเขียนแบบไดมี้วิวฒันาการข้ึนมาเร่ือย ๆ  ทั้งวิธีการเขียนเพื่อส่ือความหมายให้เขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งผูอ้อกแบบกบัผูป้ฏิบติังานรวมถึงการใชส้ัญลกัษณ์ เคร่ืองมือต่าง ๆ ในการเขียนแบบ 
ซ่ึงต้องอาศยัทกัษะและประสบการณ์ของผูเ้ขียนเป็นอย่างยิ่ง แต่เน่ืองจากการเขียนท่ีต้องใช้
ระยะเวลาค่อนขา้งนาน ท าใหอ้าจเกิดขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนไดบ้่อยคร้ัง การแกไ้ขปรับปรุงแบบก็ท าได้
ไม่สะดวก จากปัญหาดงักล่าวจึงได้มีน าแนวคิดการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการออกแบบ 
Computer Aid Design (CAD) เขา้มาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การเขียนแบบ  (ธณชัชา สุขขี, 2554) 

 

ช่วง ค.ศ. 1960 - 1970 เป็นยคุเร่ิมแรกของคอมพิวเตอร์กราฟิก ซ่ึงน ามาใชใ้นการค านวณ
ขอ้มูลและแสดงผล ส าหรับระบบป้องกนัภยัทางอากาศ ซ่ึงต่อมาคอมพิวเตอร์มีการพฒันามากข้ึน 
ระบบกราฟิกจะเป็นแบบท่ีผูใ้ชส้ามารถโตต้อบได ้ แต่ส าหรับงานเขียนแบบ ส่วนใหญ่ยงัคงเขียน
แบบดว้ยมืออยู ่จนกระทัง่มีการพฒันาโปรแกรมเขียนแบบ2มิติตวัแรกข้ึนในปี ค.ศ. 1960  

 

 ช่วง ค.ศ.1970 - 1980 มีการพฒันาระบบ CAD เพื่อการพาณิชยมี์มากข้ึน โดยเฉพาะดา้น
อุตสาหกรรมการบินและยานยนต์  โดยโปรแกรม CAD น้ีสามารถเขียนแบบ 2 มิติ ทางด้าน
วศิวกรรมได ้ 
 

ช่วง ค.ศ. 1972 มีการพฒันาความสามารถของโปรแกรมทางดา้น CAD มากข้ึนโดยรวม
การออกแบบ 3 มิติ กบัการท างานดา้นการผลิตไวใ้นโปรแกรมเดียวกนัเพื่อช่วยลดขอ้ผิดพลาดใน
การส่งขอ้มูลจาก CAD ไปยงั CAM (Computer Aided Manufacturing) จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1976 
ระบบการช่วยค านวณทางดา้น วิศวกรรมไดรั้บการเสริมเขา้กบัการพฒันา เรียกวา่ CAD/CAM/CAE 
(Computer Aided Engineering) แต่ดว้ยขอ้จ ากดัทางดา้นประสิทธิภาพในการประมวลผลรวมถึง
ราคาท่ีค่อนขา้งสูงของคอมพิวเตอร์ท าใหโ้ปรแกรมดา้น CAD/CAM ไม่ไดพ้ฒันาไปเท่าท่ีควร 

 

ช่วงค.ศ. 1980 - 1989 เป็นช่วงท่ีมี มีการพฒันาโปรแกรมทางดา้น CAD/CAE ออกมา
มากมายซ่ึงมีลกัษณะการเก็บขอ้มูลท่ีมีลกัษณะท่ีไม่เหมือนกนัท าให้ส่งผา่นขอ้มูลระหวา่งโปรแกรม
มีปัญหา จนกระทัง่ไดมี้การก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างโปรแกรม และ
การผลิตทางดา้น CAD/CAM ท่ีสนบัสนุนมาตรฐานดงักล่าว โดยในปี ค.ศ. 1979 บริษทั Boeing 
General Electric และ NIST ไดมี้การก าหนดมาตรฐานส าหรับการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พื้นผวิ และใชเ้ป็นมาตรฐานสากลท่ียอมรับกนัมาถึงปัจจุบนั 
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ช่วงปีค.ศ. 1990 จนถึงปัจจุบนั อุตสาหกรรมดา้นคอมพิวเตอร์ไดมี้การเติบโตและพฒันา
ไปอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงส่งผลให้โปรแกรมดา้น CAD/CAE/CAM ก็เติบโตไปปอยา่งรวดเร็วดว้ยเช่นกนั 
ทั้งดา้นความถูกตอ้งแม่นย  า และระยะเวลาท่ีใชใ้นการประมวลผล ความสะดวกในการปรับเปล่ียน
ข้อมูล รูปร่างต่าง ๆ  รวมถึงการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานท่ีมากข้ึน จึงท าให้ผู ้ใช้
ซอฟต์แวร์ CAD ในปัจจุบนั สามารถท าการเขียนแบบและออกแบบไดง่้ายและรวดเร็วยิ่งข้ึน จาก
ความสามารถของค าสั่งต่าง ๆ  เหล่าน้ีท าให้ผูใ้ช้งานเกิดความสะดวกสบาย อีกทั้ งยงัเป็นการ
ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเขียนแบบดว้ยมือ แต่ดว้ยการใชซ้อฟตแ์วร์ CAD ท่ี
เป็น 2 มิติน้ี ผูใ้ช้ยงัคงตอ้งใช้จินตนาการและประสบการณ์ต่าง ๆ  เพื่อให้แบบท่ีถูกเขียนออกมามี
ความถูกตอ้งและแม่นย  า (ธณชัชา สุขขี, 2554) 
 

2.2   แนวคดิและทฤษฎขีองแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร   
 

แนวคิดแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling ไดเ้ร่ิมตน้ในปี
ค.ศ. 1970 ซ่ึงมีลกัษณะการเขียนแบบเป็นรูปทรงสามมิติ มีความสัมพนัธ์สร้างแบบจ าลองกบั
ขั้นตอนการวิเคราะห์รูปทรง โดยแนวคิดดงักล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ ลดความ
ผิดพลาดและช่วยสนบัสนุนการท างานแบบอตัโนมติัในโรงงาน แต่มีขอ้เสียคือมีค่าใช้จ่ายในการ
เปล่ียนแปลงจากแบบเดิมท่ีค่อนขา้งสูงมาก จึงท าให้ไม่ไดรั้บความนิยมในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
เท่าท่ีควร (Eastman, 2008) 

 

ช่วงปี ค.ศ. 1980 ระบบการท างานแบบ Object-Based Parametric Modeling ไดถู้ก
พฒันาข้ึนเพื่อสนบัสนุนการออกแบบโดยมีแนวทางการท างานท่ีใช้ขอ้มูลพารามิเตอร์ของรูปทรง
สามมิติในการออกแบบโดยพารามิเตอร์ดงักล่าวมีส่วนท่ีผูอ้อกแบบตอ้งก าหนดข้ึนเองและส่วนท่ี
ก าหนดเป็นค่าคงท่ี ท าให้มีแนวทางการออกแบบอยู ่2 แนวทาง โดยระบบจะมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องจะแจ้งเตือนเม่ือข้อมูลไม่ถูกต้องตามหลักการและข้อก าหนดซ่ึงการออกแบบดังกล่าว
แตกต่างจากการออกแบบดว้ยระบบ 3D ของCAD เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงขอ้มูลพารามิเตอร์
ส าหรับการท างานแบบ Object-Based Parametric Modeling ของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของทุก ๆ 
องค์ประกอบจะสามารถปรับเปล่ียนได้เองโดยอัตโนมัติ   ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงข้อมูล
พารามิเตอร์ส าหรับการออกแบบ CAD ตอ้งท าการเปล่ียนแปลงขอ้มูลพารามิเตอร์ของช้ินส่วนเองใน
ทุกมุมมองท่ีเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กนั (Eastman, 2008) 

 

ปี ค.ศ. 1987 แนวทางการท างานแบบ Building Product Model และ Object-Based 
Parametric Modeling ไดถู้กน ามาใชร่้วมกนั ซ่ึงเรียกรูปแบบน้ีวา่ Building Information Modeling 
(BIM) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อบริหารจดัการขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูล
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ระหว่างซอฟต์แวร์กันได้ง่ายและสะดวกมากข้ึนทั้งยงัเป็นการสนับสนุนการท างานร่วมกันใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อีกดว้ย โดยมีการประยุกตใ์ชแ้บบจ าลองขอ้มูลอาคารคร้ังแรกเพื่อน าเสนอ
แบบจ าลองอาคารเสมือนจริงของซอฟตแ์วร์ ArchiCAD นอกจากน้ีเม่ือปี ค.ศ. 1990 การใชร้ะบบ
อินเทอร์เน็ตเพื่อแบ่งปันขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์มีมากข้ึน ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลการออกแบบ CAD จากการใชแ้ผน่ดิสก์ เป็นการใชอิ้นเทอร์เน็ตดว้ย FTP เวบ็เพจ็
และอีเมลม์ากข้ึน จึงเป็นท่ีมาและจุดเร่ิมตน้ของแนวคิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งผูอ้อกแบบและ
ผูว้า่จา้งดว้ยขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์มาก (ธณชัชา สุขขี, 2554) 
 

2.3 แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร   
 

 แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling ( BIM) มีช่ือตน้แบบคือ 
Building Description System ซ่ึงถูกตีพิมพค์ร้ังแรกในวารสารเอไอเอ (AIA Journal) ปีค.ศ. 1975
โดย Charles M. “Chuck” Eastman ท่ีไดเ้สนอแนวคิดไวว้า่ “องคป์ระกอบต่าง ๆ ในงานก่อสร้างท่ีมา
จากแบบแปลน รูปตดั รูปดา้น รวมไปถึงภาพไอโซเมทตริกจะตอ้งมีความเช่ือมโยงกนัซ่ึงหมายถึง
หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในแบบใดแบบหน่ึงซ่ึงท าเพียงคร้ังเดียวจะแสดงออกไปยงัแบบทุก
ชนิดทนัที นอกจากนั้นยงัสามารถช่วยในการประมาณราคารวมถึงสามารถถอดปริมาณวสัดุไดอี้ก
ดว้ย”   โดยมีการใหค้วามหมายของค าวา่แบบจ าลองสารสนเทศอาคารดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

แบบจ าลองขอ้มูลอาคาร  หมายถึง การแสดงถึงลกัษณะทางกายภาพ และการท างานของ
ส่ิงอ านวยความสะดวก และสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลต่าง ๆ  เพื่อเป็นฐานขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดส้ าหรับ
ประกอบการตดัสินใจในช่วงวงจรของโครงการ (National Institute of Building Sciences (NIBS), 
2007) 

 

“BIM คือการจ าลองโครงการท่ีประกอบไปด้วยโมเดล 3 มิติ ท่ีถูกสร้างข้ึนมาจาก
ช้ินส่วนต่าง ๆ  โดยมีการเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการทั้งหมดไวด้ว้ยกนั ตั้งแต่
การวางแผน การด าเนินการก่อสร้าง จนกระทัง่โครงการเสร็จส้ิน” (Kymmell, 2008) 

 

กระบวนการสร้างและใช้ประโยชน์จากแบบจ าลองขอ้มูลอาคารส าหรับการออกแบบ 
ก่อสร้างและการด าเนินงานของโครงการ (McGraw-Hill Construction , 2008) 

 

Building Information Modeling ครอบคลุมการใชส้ าหรับสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ ไดแ้ก่ 
เวลา ณ ขณะนั้น    ความฉลาด และความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
เคร่ืองมือเพิ่มความสะดวกในการประสานงานและความร่วมมือให้ประสบความส าเร็จ (Holness, 
2008) 
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แบบจ าลองสารสนเทศอาคารช่วยให้สามารถมองเห็นแบบจ าลองอาคารก่อนท าการ
ก่อสร้างจริง และช่วยส่งเสริมใหค้นในองคก์รจากหน่วยงานต่าง ๆ ไดมี้การท างานร่วมกนั ทั้งยงัช่วย
ลดปัญหาตน้ทุนการก่อสร้างภายในองค์กรได ้ตวัอย่างเช่น   การขดัแยง้ในการท างาน  ความเส่ียง
ต่าง ๆ ภายในองคก์ร และการสูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ (Kymmell, 2008) 

 

ขั้นตอนการเตรียมแบบจ าลองท่ีประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ของอาคารเช่น ก าแพง เสา คาน 
ท่ีสามารถแสดงผลออกมาเป็นช้ินส่วนในลกัษณะ 3 มิติท่ีเสมือนจริงและสามารถน าไปใชไ้ดใ้นทุก 
ๆ ขั้นตอน โดยแบบจ าลองน้ีสามารถ ปรับปรุงและแกไ้ขขอ้มูลเพิ่มเติมไดโ้ดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุก
คน นอกจากน้ียงั สามารถน าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกลบัมาใชใ้หม่โดยไม่ตอ้งสร้างซ ้ าให้เกิดการท างานท่ี
ซ ้ าซอ้นกนั (Mendati, 2008) 

 

รูปแบบของขอ้มูลอาคารท่ีประกอบไปดว้ยขอ้มูลท่ีเพียงพอครบถว้นซ่ึงพร้อมท่ีจะช่วย
สนบัสนุนกระบวนการท างานทั้งหมดของโครงการ ซ่ึงตีความไดจ้ากการประยุกตใ์ชค้อมพิวเตอร์ ท่ี
ประกอบไปดว้ยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคาร เช่น รูปร่าง , ส่วนประกอบของอาคาร ,คุณสมบติัของ
การใชง้าน , วสัดุและกระบวนการของวงจรชีวติของอาคาร(Van Nederveen et al., 2009)  

 

“BIM คือเทคโนโลยีท่ีสามารถจ าลองอาคารให้อยูใ่นรูปแบบของสามมิติ โดฐานขอ้มูล
จะมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีมีความเช่ือมโยงกนัและกนั ทั้งยงัสามารถแบ่งปันขอ้มูล
ร่วมกนัไดอี้กดว้ย” (ธณชัชา สุขขี, 2554) 

 

  “BIM คือระบบดิจิทัลท่ีแสดงข้อมูลทางกายภาพและข้อมูลลักษณะเฉพาะของ
ส่ิงก่อสร้าง โดยมีการแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกนัเพื่อช่วยในการตดัสินใจตั้งแต่
เร่ิมตน้จนส้ินสุดงานก่อสร้าง” (Baldwin and Bordoli, 2014) 
 

2.4 หลกัการและกระบวนการของแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 
 

 สารสนเทศเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัเทียบเท่าแรงงาน วสัดุ เคร่ืองมือ และตน้ทุน 
ส่วนระบบสารสนเทศเป็นการจดัการบุคคลากร ขอ้มูล กระบวนการ ระบบเครือข่าย และเทคโนโลยี
ท่ีเช่ือมโยงกนัเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนการด าเนินงานในแต่ละวนัรวมถึงการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ
ในโครงการ (Hiremath and Skibniewski,2003)   

 

สารสนเทศเป็นการสร้างแบบจ าลองอาคารข้ึนดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีประกอบข้ึน
จากองคป์ระกอบต่าง ๆ  ของอาคาร ซ่ึงองคป์ระกอบของอาคารจะประกอบดว้ยขอ้มูลกราฟิก ทั้ง 2
และ 3 มิติ เช่น ขนาด ระยะ เป็นตน้ ส่วนขอ้มูลท่ีไม่ใช่กราฟิก โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะท าการเก็บ
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แบบจ าลองอาคารและขอ้มูลสารสนเทศทั้งหมด รวมไวท่ี้ฐานขอ้มูลกลาง เช่น ขอ้มูลผูผ้ลิต รุ่น ราคา 
เป็นตน้ (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัภ์, 2558) ซ่ึงผูใ้ช้งานสามารถท าการบริหาร
จดัการเปล่ียนแปลงปรับปรุงขอ้มูลเหล่าน้ีไดต้ลอดเวลาโดยขอ้มูลท่ีถูกเปล่ียนแปลงไปจะแสดงผล
ไปยงัมุมมองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด (ธณชัชา สุขขี, 2554)  

 

 ในปัจจุบนัมีการพฒันาซอฟต์แวร์ซ่ึงมีแนวคิดมาจากแบบจ าลองสารสนเทศอาคารเพื่อ
น ามาใชใ้นงานก่อสร้าง ตวัอยา่งเช่น Autodesk Revit, ArchiCAD, Tekla Structures (เสกสรรค ์เถ่ือน
ทองดี, 2557) โดยท่ีซอฟตแ์วร์แต่ละแบบจะมีการเก็บขอ้มูลสารสนเทศท่ีไม่เหมือนกนั จึงท าให้ไม่
สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศเหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นท่ีมาของแนวคิดในการ
ก าหนดมาตรฐานขอ้มูลกลางท่ีจะใช้ในการแลกเปล่ียนขอ้มูลสารสนเทศระหว่างซอฟตแ์วร์ โดยมี
หน่วยงานช่ือ Building SMART ไดท้  าการพฒันาฐานขอ้มูลกลางท่ีช่ือ Industry Foundation Class 
(IFC) ข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการพฒันา (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2558) 
  

2.5 ตัวอย่างซอฟต์แวร์ทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยแีบบจ าลองสารสนเทศอาคาร        
 

 ตวัอย่างซอฟต์แวร์ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร ส าหรับ
Autodesk Revit  ไดแ้ก่ 
 

Revit Architecture  เป็นซอฟท์แวร์ท่ีช่วยให้สถาปนิกและนกัออกแบบ ท างานได้
เหมือนกนักบัท่ีคิด ท าให้สามารถพฒันาแบบสถาปัตยกรรมให้ถูกตอ้งมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน โดยมี
ค าสั่งพิเศษท่ีออกแบบให้รองรับการท างานการโมเดลรายละเอียดอาคารตามล าดับการท างาน 
(Workflow) การสร้างโมเดลอาคารตามแนวความคิด วิเคราะห์ และ ปรับแก ้ตั้งแต่ออกแบบ แบบ
ก่อสร้าง และ การก่อสร้าง ไดแ้ม่นย  า  

 

Revit Structure   เป็นซอฟทแ์วร์ส าหรับการออกแบบ เขียนแบบโครงสร้างทั้ง 2 และ 3 
มิติ และ สามารถวิเคราะห์โครงสร้างได้ ขณะท่ีก าลงัโมเดลอาคารเพื่อให้ก าหนดหนา้ตดัโครงสร้าง
ไดใ้กลเ้คียงมากท่ีสุด นอกจากน้ียงัเปรียบเสมือนกบั Gateway ให้กบัโปรแกรมออกแบบโครงสร้าง
อ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการเช่ือมโยงขอ้มูลกบัโปรแกรม Revit ซ่ึงเป็นโปรแกรมคู่ใจของวิศวกรโครงสร้างท่ี
ขาดไม่ได ้ 

  

Tekla Structure   เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีช่วยในการออกแบบการท างานในระบบ 3มิติ ช่วย
ให้มองเห็นงานทุกส่วนจาก Model จ าลองเสมือนจริง โดยวสัดุและเคร่ืองมือท่ีใช้ท างานจะมี
คุณสมบติัเสมือนของจริง โปรแกรมสามารถสร้าง Drawing เหมือน Auto CAD ให้อตัโนมติั  ซ่ึงถือ
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วา่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพื่อส่งมอบองคป์ระกอบคอนกรีตส าเร็จรูปในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมไปยงั
สถานท่ีท่ีเหมาะสมโดยการบูรณการตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและรายละเอียดเก่ียวกบัการผลิต
และจดัการโครงการ (ปวริศร์ ศิริพิพฒักุล และ พฤฒิธรรม แกว้วชิิต, 2555)  

 

ArchiCAD เป็นซอฟต์แวร์ท่ีช่วยในออกแบบท าแบบอาคารโดยเป็นเทคโนโลยี BIM 
ต่างจากการเขียนแบบ CAD ทัว่ ๆ ไป สามารถถอดปริมาณ BOQ ไดซ่ึ้งรับความนิยมจากสถาปนิก
ทัว่โลก ทั้งในยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย รวมถึงประเทศไทย ทั้งบริษทัออกแบบ, รับเหมา
ก่อสร้าง, ตกแต่งภายใน, บริษทัรับสร้างบา้น นอกจากน้ียงัช่วยสถาปนิกให้สามารถถ่ายทอด
จินตนาการออกมาเป็นแบบจ าลอง  BIM 3 มิติ ท่ีสามารถเห็นได้ทุกมุมมองทั้งภายนอก 
ภายใน  ตลอดจนช่วยให้การท าแบบ หรือ การเขียนแบบ CAD ท าไดง่้ายกวา่เดิม เพราะสามารถ
เขียนแบบแปลน รูปดา้น รูปตดั ให้โดยอตัโนมติัตามท่ีตอ้งการ อีกทั้งยงัช่วยถอดปริมาณ BOQ ของ
วสัดุ ท่ีใช้อาคารในอาคาร อย่างเช่น พื้นท่ีใช้สอย พื้นท่ีผนงัดา้นนอก ดา้นในไดอ้ย่างแม่นย  า และ
รวดเร็วกวา่การท างานแบบเดิม และเป็นเคร่ืองมือส าหรับผูรั้บเหมาเพื่อการเคลียร์แบบในลกัษณะ 3 
มิติ เพื่อใหไ้ดค้วามชดัเจนในการท างานของผูร่้วมงานต่าง  ๆ  ฝ่าย หรือต่างบริษทัท่ีตอ้งมาท างานใน
โครงการเดียวกนั ซ่ึงสามารถลดการเขา้ใจงานท่ีคลาดเคล่ือนไม่ตรงกนั  และเม่ือสามารถ combine 
แบบได้แล้วจะท าให้การเขียนAsbuilt Drawing เป็นไปได้อย่างรวดเร็วกว่าวิธีการเดิมมาก
(http://www.applicadthai.com/archicad/) 

 

Allplan Precast (ปัญญาพล,2556) เป็นซอฟท์แวร์ท่ีใช้ในการออกแบบงานระบบ 
Precast ทั้งระบบ ตั้งแต่การเขียนแบบ และส่งขอ้มูลเพื่อผลิตช้ินงานแผน่ Precast โดยท างานใน
รูปแบบ 3มิติ มีเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งกนัโดยอตัโนมติัสามารถหาปริมาณวสัดุต่าง ๆ  ไดท้นัที ช่วย
ใหก้ารท างานมีความถูกตอ้ง สะดวก รวดเร็ว มากยิง่ข้ึน  

 

2.6 การปฎรูิปกระบวนการทางธุรกจิ 
 

โดยพิจารณาจากแนวคิด BIM (Smith and Tardif, 2009) ซ่ึงประกอบดว้ย 
 

 1. ตอ้งมีการแลกเปล่ียนสารสนเทศในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์มากข้ึนเพื่อลดหรือก าจดั
การเขา้ถึงขอ้มูลแบบเก่า 

      2. ลดรอบเวลาของกิจกรรมในงานก่อสร้างท่ีเป็นไปไดเ้พื่อลดหรือก าจดักิจกรรมท่ีไม่มี
ความส าคญั/ส้ินเปลืองเวลาออกไป 

 3. ลดระยะเวลาท่ีใชใ้นการป้องกนัขอ้มูล 

http://www.applicadthai.com/archicad/
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  4. ควรใช้ BIMในการประมาณการก่อสร้างเพื่อเพิ่มความถูกตอ้ง ความแม่นย  า ก่อนส่ง
มอบโครงการ 
5. ประยุกต์ใช้ BIM เพื่อวิเคราะห์ความสามารถทางการก่อสร้าง (Constructability) 
รวมถึงการวางแผนการก่อสร้าง 
6. การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจขององคก์รเพื่อสามารถรับจ านวนงานไดเ้พิ่มข้ึน 
7. เพิ่มการเตรียมการล่วงหนา้(Prefabrication) ในงานก่อสร้าง 
8. ตรวจสอบและวเิคราะห์ระบบปฎิบติัการรวมถึงอุปกรณ์ใหมี้ประสิทธิภาพ 
9. เพิ่มการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Analysis)ระบบปฎิบติัการรวมถึง
อุปกรณ์เพื่อดูประสิทธิภาพท่ีแทจ้ริง 

  

 ในปัจจุบนัมีการประยกุตใ์ช ้แบบจ าลองขอ้มูลอาคาร ในหลายประเทศและในอนาคตยงั
มีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วโดย ขอ้มูลจากปี 2007 พบวา่มีการใชง้าน BIM. ในสหรัฐอเมริกา 
เฉล่ีย 28 เปอรเซ็นต ์ต่อมาไดมี้การส ารวจองคก์รดา้นการก่อสร้าง 2,228 แห่งในปี 2009 ซ่ึงพบวา่มี
การใชง้านเพิ่มข้ึน เฉล่ียถึง 48 เปอร์เซ็นต ์(McGraw-Hill Construction , 2009) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           รูปที ่2.1 แนวโนม้การเติบโตในการประยกุตใ์ช ้BIM. ในช่วงปี 2007 และ 2009 
                         
 

 

28%

48%

              

                                 BIM.      
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2.7 ปัจจัยทีช่่วยผลกัดันให้เกดิการใช้แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร   
 

ปัจจยัหลกัท่ีจะช่วยผลกัดนัให้เกิดการใช้แบบจ าลองขอ้มูลอาคารนั้นเกิดข้ึนจากความ
ตอ้งการท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพของแบบก่อสร้างใหมี้ความถูกตอ้งมากข้ึน มีความผิดพลาดลดลง  ลด
งานท่ีซ ้ าซอ้นกนั โดยส่งผลใหค้่าใชจ่้ายในงานก่อสร้างลดลงดว้ย ซ่ึงจะช่วยท าให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัแบบก่อสร้างไดใ้ชป้ระโยชน์ร่วมกนั   

 

นอกจากน้ีปัจจยัดา้นการผลิตเองก็มีส่วนส าคญัท่ีช่วยผลกัดนัให้เกิดการใช้แบบจ าลอง
สารสนเทศอาคาร เช่น การส่ือสารระหว่างผูท่ี้เก่ียวข้องท่ีอยู่ในขั้นตอนการออกแบบและการ
ก่อสร้าง เน่ืองจากใชเ้วลาในการเขียนแบบก่อสร้างลดลงท าใหมี้เวลาในการออกแบบก่อสร้างไดเ้พิ่ม
มากข้ึน  เป็นตน้ 

 

การประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในงานก่อสร้างถือเป็นเป้าหมายหลกัของผูจ้ดัการ
โครงการ นอกจากน้ียงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ  ท่ีไดก้ล่าวถึงประโยชน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจให้เกิดการ
ใช้ เช่น ตารางเวลาการก่อสร้างท่ีลดลง/การปรับปรุงการออกแบบก่อสร้างท่ีย ัง่ยืน/การปรับ
เปล่ียนตวัแปรในการออกแบบเพิ่มเติม/การปรับปรุงดา้นการด าเนินงาน การบ ารุงรักษา และการ
จดัการส่ิงอานวยความสะดวก เป็นตน้ (MCRA, 2009) 

 

 
 

                   รูปที ่2.2    ส่ิงท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดขบวนการท างาน BIM 
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ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้มีการใชแ้บบจ าลองขอ้มูลอาคาร( MCRA,2009 ) ส่วนใหญ่เน่ืองจาก
ช่วยลดระยะเวลาในการออกแบบ 68% , เป็นการท าตามความตอ้งการของเจา้ของงาน 49%  และ
เป็นการพฒันาการส่ือสารในการออกแบบและก่อสร้าง 47%  
 
 

 
 

          
      รูปที ่2.3    ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหมี้การใชแ้บบจ าลองขอ้มูลอาคาร ( MCRA,2009 ) 
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      รูปที ่2.4      ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจประยกุตใ์ช ้BIM. ในอนาคต 
                                      (McGraw-Hill Construction , 2009) 
 

 
              รูปที ่2.5      การด าเนินงานท่ีมีการประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองขอ้มูลอาคาร 
                                 (Becerikgerber ans Rice,2010) 
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กลยุทธ์ในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเป็นหน่ึงในวิธีการปรับตวัทางธุรกิจของ
องคก์รเพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปัจจุบนัท่ีมีอตัราการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนมาก ซ่ึงการ
ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเสมือนเป็นการคิดใหม่ ออกแบบใหม่ เพื่อปรับปรุงดา้นเวลา ตน้ทุน 
คุณภาพและประสิทธิภาพ(Chandna and Ansari , 2012)  

 

2.8 เหตุผลทีต้่องใช้แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร  
 

 ปัจจุบนัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท างานดา้นสถาปัตยกรรมมกัเกิดข้ึนดว้ยกนัหลายปัญหา 
เน่ืองด้วยงานดา้นสถาปัตยกรรมเป็นงานท่ีตอ้งมองภาพรวม  ตอ้งเขา้ใจองค์ประกอบส าคญัและ
ความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบเหล่านั้น ตอ้งเนน้จุดส าคญัท่ีจะส่งผลต่อภาพรวมของทั้งระบบ 
ทั้งในเชิงฟังก์ชัน่และคุณภาพ โดยตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และความเก่ียวพนัธ์ของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งกนัทั้งหมด  แต่ปัญหาหลกั ๆท่ีมกัเกิดข้ึนบ่อย ๆไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของการออกแบบและ
การปรับแกไ้ขแบบ การท าแบบก่อสร้าง การประสานงานและการท างานร่วมกนัของทีมงานหลาย ๆ  
ฝ่ายไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก วิศวกร หรือผูรั้บเหมา โดยในทีมงานแต่ละฝ่ายจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลท่ี
สอดคลอ้ง และถูกตอ้งในการสร้างช้ินงานเดียวกนั เพื่อลดการขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน 
ปัญหาแบบก่อสร้างไม่เป็นปัจจุบนัท าให้เกิดความผิดพลาดในงานก่อสร้างได ้ และเพื่อตรวจสอบ
ความไม่ถูกตอ้งของแบบและขั้นตอนการก่อสร้าง จึงมีเจา้หนา้ท่ีไวส้ าหรับเคลียร์แบบ เขียนแบบ 
ประจ าหน่วยงานก่อสร้างเพื่อลดและแกไ้ขปัญหาขอ้มูลไม่เป็นปัจจุบนั แต่ดว้ยวิธีการเหล่าน้ีมกัเป็น
สาเหตุของการใชท้รัพยากรบุคคลเป็นจ านวนมากเกินความจ าเป็น 
 

 
รูปที ่2.6   การประสานงานและการท างานร่วมกนัของทีมงาน 
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 อยา่งไรก็ดีในการท างานก่อสร้างก็มกัจะมีการปรับเปล่ียนตามสภาวะของเน้ืองานนั้น ๆ  
และหากทีมงานแต่ละทีมไม่สามารถน าขอ้มูลท่ีตรงกนัไปท างานแลว้ ขอ้ผิดพลาดในการด าเนินงาน
ดงักล่าวยอ่มเกิดข้ึน และถึงแมว้า่เม่ือเร่ิมงานก่อสร้างผูรั้บเหมาตอ้งมีแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) 
เป็นแนวทางเพื่องานก่อสร้างนั้น ๆ  แต่ค าถามมกัเกิดข้ึนเสมอวา่แบบยงัไม่ชดัเจน แบบขดัแยง้ หรือ
การตีความหมายของแบบผิดเพี้ ยน ท าให้เกิดการตีความหมายไปคนละทาง และอาจรวมถึงการ
ล าเลียง หรือส่งถ่ายขอ้มูลท่ีผิดพลาดและไม่ทัว่ถึง, การน าแบบหลาย ๆ  ชุดมาท างาน เน่ืองจากขณะ
ท าการก่อสร้างตามแบบแลว้ประสบกบัปัญหา ความไม่ถูกตอ้ง ระยะผิดพลาดไป ท าตามแบบแลว้มี
ปัญหากบังานระบบ หรือโครงสร้างอ่ืน ๆ  จึงตอ้งมีการแกไ้ขท่ีหนา้งานเลย โดยไม่ไดมี้การปรับแก้
แบบตามขอ้มูลล่าสุด ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการผิดพลาด และเสียหายกบัช้ินงาน ปัญหาเหล่าน้ียอ่มจะ
เกิดข้ึนบ่อยคร้ังในการท างานก่อสร้างหากยงัไม่มีเทคโนโลยี หรือเคร่ืองมือใดท่ีจะเขา้มาช่วยแกไ้ข
ปัญหาเพื่อลดขอ้ผดิพลาดของแบบก่อสร้าง 
 
 

 
  

 รูปที ่2.7   การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีา้นคอมพิวเตอร์ 
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 ส าหรับแนวทางท่ีภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างไดน้ ามาช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนขา้งตน้นัน่
ก็คือ การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีดา้นคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยพฒันาคุณภาพของการท างาน และความ
รวดร็วของการท าแบบก่อสร้างท่ีเรียกวา่ “BIM” (Building Information Modeling) หรือแบบจ าลอง
สารสนเทศอาคาร โดย BIM เป็นเทคโนโลยีท่ีถูกพฒันาส าหรับการออกแบบอาคารดว้ยระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมกระบวนการต่าง ๆ  ใหส้อดคลอ้งและถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน ในลกัษณะของการ
บนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งลงไปในวตัถุสามมิติ และสร้างความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีถูกบนัทึก
ลงไป เพื่อใหส้ามารถน าขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นมาใชส้ าหรับการวเิคราะห์ผลงานออกแบบ และ
สร้างแบบจ าลองอาคารได ้ในรูปแบบของการกระจายและเช่ือมโยงขอ้มูล  ทั้งในเร่ืองของแนวคิด
ของการออกแบบ, ขอ้มูลดา้นพฤติกรรม, เวลาในการท างาน, การควบคุมคุณภาพของงาน รวมถึง
การประสานงานกบัส่วนต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

 เพื่อช่วยในการลดขอ้ผิดพลาดของการท าแบบก่อสร้างและเพื่อน าไปใช้ประกอบการ
บริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผูใ้ช้สามารถก าหนดและใส่ขอ้มูลต่าง ๆ  ตลอดจน
รายละเอียดลงไปในทุก ๆ  ส่วนขององค์ประกอบอาคาร เช่น ขนาดความกวา้งยาว, วสัดุต่าง ๆ , 
รูปแบบในการเขียนแบบ, การประมาณราคา และอ่ืน ๆ  ท าให้ทุกส่วนของการออกแบบมีความ
ครบถว้นทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  ปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อการประยุกตใ์ช ้BIM ลว้นเกิดข้ึนจาก
ความตอ้งการท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพดา้นการท างาน ตอ้งการความถูกตอ้ง ขจดัขอ้ผิดพลาด และ
ลดค่าใชจ่้าย โดยเฉพาะอยา่งยิง่การปรับปรุงเอกสารงานก่อสร้างใหมี้ความถูกตอ้งมากข้ึน และท าให้
ทุก ๆ  ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งได้รับผลประโยชน์ร่วมกนั นอกจากนั้นยงัส่งผลให้ปัญหาซ่ึงเกิดจากการ
ประสานงานภาคสนามมีจ านวนลดลง (http://www.applicadthai.com/) 
 

กระบวนการท างานของแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling 
ถือเป็นแนวทางหน่ึงในการท างานท่ีมาพร้อมกบัการเติบโตของระบบ Digital ท่ีผา่นการกระมวลผล
บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองต่อความเจริญกา้วหน้าทางดา้นธุรกิจซ่ึงมี
ความตอ้งการในขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งผา่นระบบการบริหารจดัการมาเป็นอยา่งดีและมีการน าเสนอ
ผลงานในลกัษณะเสมือนจริงท าให้สามารถรับรู้มิติต่าง ๆ ผา่นการเช่ือมต่อทางอิเล็คทรอนิกส์ (ทรง
พล ยมนาค , 2553) 

 
 

 
 

http://www.applicadthai.com/
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  ตวัอยา่งการประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองสารสนเทศอาคารในระดบัโครงการแสดงตามรูปท่ี 
2.8 ลกัษณะโครงการท่ีมีการประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองสารสนเทศอาคาร (ซ่ึงพบวา่ยงัไม่มีการศึกษาใน
ธุรกิจคา้ปลีกจึงท าการศึกษาในด้านดงักล่าว) ถึง รูปท่ี 2.9 ผลส ารวจการใช้BIMในอุตสาหกรรม
ก่อสร้างของสหราชอาณาจกัร และรูปท่ี 2.10 ผลส ารวจการใช้ BIM ในดา้นต่าง ๆ ของอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง  

 
 

 
รูปที ่2.8    ลกัษณะโครงการท่ีมีการประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองสารสนเทศอาคาร  
                 (Becerikgerber and Rice,2010) 
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 รูปที ่2.9    ผลส ารวจการใชB้IMในอุตสาหกรรมก่อสร้างของสหราชอาณาจกัร 
                  (Burcin and Samara ,2010) 

 

 
       รูปที ่2.10       ผลส ารวจการใช ้BIM ในดา้นต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
                               ในสหราชอาณาจกัร   (Burcin and Samara,2010) 
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  จากการทบทวนการศึกษาต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่ยงัไม่เคยมีการส ารวจการใช ้
BIM ในธุรกิจคา้ปลีก จึงไดท้  าการศึกษาในธุรกิจคา้ปลีกโดยยกกรณีศึกษาผูป้ระกอบการราย
หน่ึงในประเทศไทย 
 

2.9 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) 
 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM)ไปใชใ้นองคก์ร มีดงัต่อไปน้ี 
 

 
 

รูปที ่2.11 ขอ้ไดเ้ปรียบของการน าBIM ไปใชใ้นองคก์ร (Yan and Damian,2008)   
 
Yan and Damian , (2008)  ไดท้  าวจิยัเร่ืองขอ้ไดเ้ปรียบของการน าแบบจ าลองสารสนเทศ

อาคาร Building Information Modeling (BIM)ไปใช้ในองค์กร โดยท าการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามของบริษทักลุ่มหน่ึงท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งในประเทศสหราชอาณาจกัร 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอ่ืน ๆ  จ  านวน 100 ตวัอยา่งโดยไดรั้บผลตอบกลบัมา 67 ตวัอยา่ง 
จากประเทศ สหราชอาณาจกัร 21 ตวัอยา่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา 23 ตวัอยา่ง และจากประเทศอ่ืน ๆ 
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อีก 21 ตวัอย่าง ทั้งน้ีไดผ้ลวา่ขอ้ไดเ้ปรียบจากการน าBIMไปใชใ้นองค์กร3 ล าดบัแรกคือคือการลด
ระยะเวลาในการท างานและการลดทรัพยากรมนุษยแ์ละการลดตน้ทุน(ตามล าดบั) 

 

 

v 
รูปที ่2.12  ประโยชน์จากการประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองสารสนเทศอาคาร 

                                  (Yan and Damain, 2008) 
 

แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling (BIM) คือ เทคโนโลยี
ใหม่ท่ีเขา้มามีบทบาทในวงการก่อสร้างตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ไปจนถึงการก่อสร้างอาคาร ซ่ึง
ปัจจุบนัน้ี การออกแบบ การเขียนแบบ การค านวณโครงสร้าง การประมาณราคา รวมไปถึงการ
วางแผนงานต่าง ๆ ของอาคาร เป็นการท างานแบบแบ่งกนัคิดแบ่งกนัท า ปัญหาคือ ขอ้มูลต่าง ๆ  จะ
กระจดักระจาย และควบคุมไดค้่อนขา้งล าบาก เน่ืองจากการออกแบบก่อสร้างอาคาร เป็นขบวนการ
ท างานท่ีเก่ียวข้องกันหลายอาชีพ และหลายขั้นตอนการท างานก่อสร้าง ตั้ งแต่ การออกแบบ
สถาปัตยกรรม ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมงานระบบอาคาร การเขียนแบบ การ
ประมาณราคา การวางแผนงานก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง การควบคุมงาน ตลอดจนการ
บริหารอาคาร ท าใหมี้ตอ้งมีการเช่ือมโยงขอ้มูลกนัไดท้ั้งระบบในทุกหนา้ท่ี เพื่อให้ท างานไดส้ะดวก 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ลดการท างานท่ีซ ้ าซ้อน ซ่ึงแต่เดิมการใช้ข้อมูลร่วมกับระบบอ่ืนมกัจะ
ส่งออกเป็นนามสกุล DXF ซ่ึงจะสามารถแลกเปล่ียนกับโปรแกรมอ่ืนแค่พิกัดเท่านั้น แต่การ
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เ ช่ือมโยงผ่านระบบ BIM นั้ นจะมีการเ ช่ือมโยงได้ทั้ งพิกัด (Drawing) และ ข้อมูล 
(Database/attribute) เช่น ประตู ก็จะทราบถึงขนาดระยะของประตู รวมถึงทราบถึงประเภทวสัดุท่ีใช ้
สี ราคา ช่ือผูผ้ลิต เป็นตน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                รูปที ่2.13  3D BIM 
 
 

แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling (BIM) เป็นหลกัการ
เช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งโปรแกรมต่าง ๆ ในหน้าท่ีต่าง ๆ ให้ท างานไดอ้ย่างราบร่ืน โดย BIM มี 3 
ประเภทคือ Architectural BIM ,Structural BIM, MEP BIM ซ่ึงเป็น BIM พื้นฐาน ส าหรับผูอ้อกแบบ   
ส าหรับผูรั้บเหมาก่อสร้าง เป็น Construction BIM และเจา้ของอาคารเป็น FM BIM หรือ EIM โดย
โปรแกรมบริหารอาคารเช่ือมโยงกบั 3D BIM ท าใหไ้ดข้อ้มูลไปใชบ้ริหารอาคารไดดี้ข้ึน 

 

 แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling ( BIM ) ยงัสามารช่วย
ในการจดัท าเอกสารรายงาน และขอ้มูลต่าง ๆ  ของอาคารไดอี้กดว้ยดว้ยช่วยลดความผิดพลาดท่ีเกิด
จากมนุษยเ์อง  ซ่ึงปัจจุบนัการเขียนแบบแบบสองมิติ บน AutoCad ก็คือการเขียนแบบเหมือนกบั
ตอนท่ีเรานั่งเขียนแบบบนโต๊ะเขียนแบบปกติ เพียงแต่เป็นการเขียนในคอมพิวเตอร์เท่านั้นด้วย
พื้นฐานทฤษฏีแบบเดิม ๆ  คือ การโปรเจกเส้น เช่น ถา้ตอ้งการเขียนรูปดา้นใน AutoCAD เราตอ้งน า
แปลนมาทาบเพื่อลากเส้นจากแปลนไปเขียนรูปดา้น หรือรูปตดั ซ่ึงขั้นตอนน้ีก่อให้เกิดปัญหาความ
ผิดพลาดของขอ้มูลไดง่้ายดายมาก โดยเฉพาะงานอาคารท่ีมีการแกไ้ขขอ้มูลบ่อย ๆ หรืออีกตวัอยา่ง
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หน่ึงคือ หากตอ้งการแกไ้ขส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคาร เราอาจจะลืมหรือไม่สามารถตามไปแกใ้น
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดท้ั้งหมด ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดจากผูใ้ชง้านนัน่เอง การน า BIM มาใชก้็เปรียบได้
กบัการท่ีเราตดัโมเดล ในคอมพิวเตอร์ เพียงแต่เราจะได้ขอ้มูลท่ีสมจริงข้ึน สามารถควบคุม และ
เขา้ถึงขอ้มูลในเชิงลึกส าหรับงานก่อสร้างได้ง่ายกว่าการเขียนแบบ แบบเดิม ๆ  อีกทั้งยงัช่วยลด
ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดจากผูใ้ชง้านเองอีกดว้ย  

 

ส่ิงท่ีควรระวงัของการใชแ้บบจ าลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling 
(BIM) ก็อยู่ท่ีองค์ความรู้ของผูใ้ชง้านนัน่เอง เพราะผูใ้ชง้านจะไม่สามารถท าในส่ิงท่ีธรรมชาติของ
รูปทรงเลขาคณิตท าไม่ได ้เช่น ถา้จะออกแบบอาคารรูปทรงแปลก ๆ  ผูใ้ชง้านก็ตอ้งมีความรู้ ความ
เขา้ใจเร่ืองของรูปทรงมากพอ พดูง่าย ๆ  ก็คือ เราจะไม่สามารถออกแบบอาคารจากความมัว่ เพียงใน
จินตนาการเราเองไดอี้ก เพราะทุกคร้ังท่ีเราจะเขียนอะไรลงไปใน BIM มนัจะตอ้งเป็นวตัถุท่ีสามารถ
จะท าไดจ้ริง ๆ  ตามกฎของรูปทรงเลขาคณิต เพราะหลกัการของ BIM คือการข้ึน Model นัน่เอง 
 

 
                                                  รูปที ่2.14    ประโยชน์จากการใช ้BIM 
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จากรูปท่ี 2.14  แสดงประโยชน์จากการใช ้BIM โดยสามารถอธิบายความหมายไดด้งัน้ี 

1.  ท าใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากข้ึน ซ่ึงหมายถึง 
การท่ีข้อมูลต่าง ๆ มีสามารถแลกเปล่ียนกนัได้ง่ายข้ึน ท าให้เกิดการเพิ่มมูลค่า และ
สามารถน ามาปรับแกไ้ดง่้าย 

2.ท าให้เกิดการออกแบบท่ีดีข้ึนกว่าเดิม คือมีการวิเคราะห์ตัวอาคาร ท าให้การสร้าง
แบบจ าลองมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงช่วยให้เกิดการ
พฒันาและมีนวตักรรมท่ีดีกวา่เดิม 

3.สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายทั้งโครงการและควบคุมขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มได ้ คือมีการน า
ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มมาใชม้ากข้ึน มีการคาดการณ์ทางดา้นค่าใชจ่้ายทั้งหมดของอาคาร
รวมถึงค่าใชจ่้ายทางดา้นการด าเนินงาน 

4.ท าใหมี้คุณภาพของผลผลิตท่ีดีกวา่เดิม คือขอ้มูลท่ีส่งออกมีความยดืหยุน่ 

5.มีการประกอบกนัแบบอตัโนมติั คือแบบจ าลองสามารถใชป้ระโยชน์ในกระบวนการ
ต่อเน่ืองและน ามาใชส้ าหรับการผลิต /การประกอบของระบบโครงสร้าง 

6.การบริการลูกคา้ท่ีดีกวา่ คือ แผนงานท่ีเสนอต่อลูกคา้เขา้ใจไดง่้ายและมีความถูกตอ้ง 

7.ขอ้มูลการด าเนินงาน ความตอ้งการ การออกแบบ โครงสร้าง และขอ้มูลการด าเนินงานท่ี
สามารถน ามาบริหารจดัการสถานท่ีได ้
(https://www.academia.edu/4951815/BIM_Building_Information_Modeling_BIM_Bu
ilding_Information_Modeling) 

 นอกจากน้ีเทคโนโลยีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling 
(BIM) ยงัมีมีบทบาทส าคญัในกระบวนการออกแบบก่อสร้างมากกวา่ 60 ประเทศทัว่โลก แทนท่ีการ
ท างานแบบเดิมท่ีเป็น 2 มิติ เขา้สู่การท างานท่ีมากกวา่ 3 มิติ ซ่ึงมีจุดเด่น และขอ้ดีท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 
สถาปนิก, บริษทัออกแบบ, เจา้ของโครงการ, วศิวกร หรือผูรั้บเหมา มากมาย ไดแ้ก่ 

1. เป็นเทคโนโลยีเพื่อใชส้ าหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีพฒันาข้ึนส าหรับสถาปนิก 
และนกัออกแบบ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมมากกว่า
การใช้ซอฟต์แวร์ในลกัษณะเดิมท่ีเนน้การเขียนแบบ และน าเสนอเพียงอย่างเดียว ท า
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ให้ทั้งผูอ้อกแบบ ผูร่้วมงาน ตลอดจนลูกคา้ สามารถส่ือสารไดเ้ขา้ใจกนัง่ายข้ึน เพราะ
เห็นเป็น 3 มิติ แบบชดัเจน 

2. เนน้ลกัษณะการสร้างช้ินงานในแบบ 3มิติ เป็นหลกั และมีกลไกลในการควบคุมขนาด
และสัดส่วนต่าง ๆ ของวตัถุดว้ยระบบพารามิเตอร์ โดยควบคุมการท างานผา่นมุมมอง
ต่าง ๆ  ทั้งมุมมองท่ีเป็น 2มิติ และ 3มิติ และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของวตัถุ
ใด ๆ  ในมุมมอง ก็จะส่งผลถึงมุมมองอ่ืน ๆ  ทั้งหมด 

3. สามารถน าส่งขอ้มูลท่ีตรงกนั เพื่อลดการขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน ลดขอ้
ขดัแยง้ของปัญหาแบบก่อสร้างไม่เป็นปัจจุบนั ซ่ึงจะท าให้เกิดความผิดพลาดในงาน
ก่อสร้างได ้ จึงช่วยให้สามารถลดระยะเวลาในการท างาน และลดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจาก
การก่อสร้างผดิแบบได ้

4. สามารถใชเ้ทคโนโลยีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling 
(BIM) เขา้ร่วมกบักระบวนการสร้างสรรค์ผลงานดา้นการออกแบบ โดยจะเห็นได้
ชดัเจนจากการประมวลผลขอ้มูลต่าง ๆ  เขา้ด้วยกนั เช่น การถอดแบบวตัถุ 3มิติ ท่ี
สร้างข้ึนเพื่อการประมาณราคา (Cost Estimate) ล าดบัขั้นตอนต่าง ๆ  ในงานก่อสร้าง 
(Phasing) เพื่อช่วยลดขั้นตอน และระยะเวลาในการท างานใหส้ั้นลง 

5. การลดการใช้ทรัพยากรบุคคล และค่าใช้จ่ายในการท างานให้น้อยลง โดยน า
ความสามารถของคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการประมวลผลขอ้มูล และวิเคราห์ขอ้มูล
เบ้ืองตน้ใหม้ากยิง่ข้ึน ซ่ึงส่งผลใหภ้าพรวมของการท างานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

 
                                 รูปที ่2.15    ตวัอยา่งโปรแกรมท่ีท างานร่วมกบั BIM 
 



 27 
   

6. แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling (BIM) ใช้งานง่ายไม่
สลบัซบัซ้อน สามารถแกไ้ขช้ินงานได ้และสามารถ Export ไปยงัโปรแกรมอ่ืนได้ ใน
ขณะเดียวกนัก็สามารถ Export ช้ินงานยอ้นกลบัไปยงัขั้นตอนก่อนหน้าน้ีได ้ ซ่ึงท าให้
การน าไปใชง้านเกิดความหลากหลายและมีทางเลือกมากข้ึน 

7. แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling (BIM) มีความสามารถใน
การวิเคราะห์งานออกแบบในดา้นต่าง ๆ  ตลอดจนการวิเคราะห์งานระบบประกอบ
อาคารต่าง ๆ  ท าใหล้ดความผดิพลาดท่ีเกิดจากคน ในงานแกแ้บบ 

8. ความสามารถในดา้นการท าแบบก่อสร้าง รวมถึงแบบขยายและรายละเอียดของส่วน
ต่างๆของอาคาร ความสามารถในการท าแบบก่อสร้างตามขั้นตอนของงานก่อสร้าง และ
ความสามารถในการท าแบบก่อสร้างในรูปแบบของงานปรับปรุงอาคาร ลดเวลาในส่วน
ของการเขียนแบบไปไดอ้ยา่งนอ้ย 30% ท าใหโ้ครงการก่อสร้างเสร็จเร็วกวา่เดิม 

9. ส่งเสริมการท างานในรูปแบบของทีมขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นไปในลกัษณะการท างานในแบบ
ร่วมมือกนั และประสานความร่วมมือกนัในการควบคุมงานสถาปัตยกรรมท่ีสร้างข้ึน
ร่วมกันผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผูบ้ริหารโครงการสามารถท าการก าหนด
สมาชิกในทีม เพื่อเลือกก าหนดสิทธิและสัดส่วนความรับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ  ของ
อาคาร และช้ินงานใหแ้ก่ลูกทีมแต่ละคนได ้รวมถึงความสามารถในการรองรับโครงการ
ออกแบบท่ีมีขนาดใหญ่ ท่ีมกัมีหลาย ๆ  อาคารก็สามารถท าการเช่ือมโยงไฟล์งานของ
ช้ินงานต่าง ๆ  เขา้ดว้ยกนัได ้

10. การน าระบบแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling (BIM) มา
ใช้ในการจดัท าแบบรูปการก่อสร้าง (As-built Drawing) เป็นแบบท่ีแสดงรายละเอียด
ของงานท่ีไดท้  าการก่อสร้างจริง ภายหลงัการส่งมอบงานใหก้บัเจา้ของโครงการจะไดรั้บ
โมเดล 3มิติท่ีเต็มไปดว้ยขอ้มูลและการจดัการ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกส่งต่อไปยงัผูจ้ดัการ
ผูดู้แลส่ิงก่อสร้างนั้นเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในรูปแบบ Facility Management (FM) ซ่ึง
สามารถน าไปใช้เป็นคู่มือในการบ ารุงรักษาอาคาร หรือต่อเติมอาคารในอนาคต 
ตลอดจนใชใ้นการบริหารจดัการส่ิงก่อสร้างตลอดชัว่อายขุยัของส่ิงก่อสร้างนั้น ๆ  

 

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร Building Information 
Modeling (BIM) มากท่ีสุดคือ การตรวจสอบขอ้ขดัแยง้ของแบบก่อสร้าง, การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การออกแบบ เช่น ประมาณราคา วิเคราะห์อาคาร และลดการสูญเสียทรัพยากร และปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชใ้นล าดบัต่อ ๆ  มาก็คือ As-Built Drawing มีความถูกตอ้ง เช่ือถือได้ และลดปัญหาจาก
การเร่ิมตน้ท างานใหม่เม่ือเกิดการแกไ้ข เปล่ียนแปลง ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ พฒันาการ
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ท างานใหเ้ป็นระบบสากล ใชบุ้คลากรนอ้ยกวา่แต่ท างานไดม้ากข้ึน เร็วข้ึนดว้ย สามารถน าขอ้มูลมา
บริหารจดัการอาคาร ความสามารถในการน าเสนอผลงานในรูปแบบ 3 มิติ ทั้งหมดทั้งมวลท่ีกล่าว
มาแลว้ขา้งตน้จะน ามาซ่ึงการเพิ่มผลประกอบการใหก้บัองคก์ร (http://www.applicadthai.com/) 
 

2.10  การศึกษาทีเ่กีย่วข้อง 
 

พีรพัฒน์ วิณิชลักษมี (2553) ได้ท  าการศึกษาเก่ียวกับสถานะและการประยุกต์ใช้
แบบจ าลองสารสนเทศอาคารในองค์กรงานก่อสร้างในประเทศไทย โดยพบว่าสถานะการใช้
แบบจ าลองสารสนเทศอาคารในปัจจุบันยงัอยู่ในระดับขั้นต้น (Minimum) และขั้นรับรอง 
(Certified) แลว้น ามาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการก่อสร้าง และขั้นตอนการ
ประมาณราคาเป็นหลกั โดยประโยชน์ท่ีเห็นไดอ้ย่างเด่นชดัคือ การช่วยลดปัญหาขอ้ขดัแยง้ต่างๆ 
รวมถึงช่วยค านวณปริมาณงานให้มีความละเอียดและถูกต้องมากข้ึน แล้วการน าแบบจ าลอง
สารสนเทศไปใชใ้นขั้นตอนอ่ืนได ้ 
 

ธณัชชา สุขขี (2554)ได้ศึกษาเก่ียวกบัการใช้งานและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้งาน
แบบจ าลองขอ้มูลอาคารขององค์กรออกแบบและรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย เพื่อศึกษาถึง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้แนวคิดดังกล่าว โดยใช้วิธีการเก็บขอ้มูลการใช้งานจากกลุ่มองค์กร
ตวัอย่างเพื่อวิเคราะห์เชิงสถิติเก่ียวกับสถานะการประยุกต์ใช้งานแบบจ าลองข้อมูลอาคารและ
วิเคราะห์เชิงบรรยายเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้  ประโยชน์ท่ีได้รับรวมถึงปัญหาและ
อุปสรรค โดยจากการศึกษาพบว่าการใช้งานBIMในประเทศไทยยงัมีไม่มาก ประมาณ 22%ของ
ประชากรท่ีท าการส ารวจ โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชม้ากท่ีสุดก็คือ การตรวจสอบขอ้ขดัแยง้กนั
ของแบบก่อสร้าง รองลงมาคือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบก่อสร้าง 

 
ปรเมศวร์ พลรัฐธนาสิทธ์ิ (2556) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเปรียบเทียบศกัยภาพในการจดัท า

แบบก่อสร้างดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากเทคโนโลยี CAD  และ BIM ซ่ึงมีเปรียบเทียบกนัใน
ประเด็น การแก้ไขแบบร่างขั้ นสุดท้ายเพื่อจัดท าแบบก่อสร้าง โดยได้ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามแล้วน ามาศึกษาถึงปัญหาท่ีพบในระหว่างการจดัท าแบบก่อสร้างจากสถาปนิกท่ีมี
ประสบการณ์ในการจดัท าแบบก่อสร้างโครงการอาคารสาธารณะสุขขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดย
มีปัยจยัด้านระยะเวลา คุณภาพ ความถูกตอ้งแม่นย  า และงบประมาณมาใช้ศึกษาเปรียบเทียบกบั
เกณฑ์วดัผลท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดก้ าหนดไว ้โดยผลท่ีไดคื้อโปรแกรม ArchiCAD จากเทคโนโลยีBIM 

http://www.applicadthai.com/
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สามารถบรรลุเกณฑ์วดัผลการศึกษาทั้งหมด  ในขณะท่ีโปรแกรม AutoCADผา่นเกณฑ์วดัผลเพียง2
ปัจจยัคือดา้นเวลาและงบประมาณในการจดัท าแบบก่อสร้าง 
 

เสกสรรค ์เถ่ือนทองดี (2557) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัแนวทางการประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองขอ้มูล
อาคารในการประมาณตน้ทุนงานอาคาร โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนหลกั คือ ส่วนท่ี 1 การ
วิเคราะห์ปัญหา การประยุกต์ใช้แบบจ าลองขอ้มูลอาคารเพื่อค านวณปริมาณงาน โดยศึกษาอาคาร
มาตรฐานภาครัฐจ านวน3กรณีศึกษา ส่วนท่ี 2 เป็นการก าหนดรายละเอียดของแบบจ าลองขอ้มูล
อาคารท่ีเหมาะสมต่อการประมาณตน้ทุนเพื่อใชใ้นขั้นตอนการประมูลงานและจดัซ้ือวสัดุ ส่วนท่ี 3 
เป็นการเปรียบเทียบการค านวณปริมาณงานระหวา่งเกณฑก์ารวดัประมาณงานของแบบจ าลองขอ้มูล
อาคารกบัเกณฑ์ของวสท. โดยผลศึกษาพบว่าการประยุกต์ใช้แบบจ าลองขอ้มูลอาคารมีปัญหา4ขอ้
ได้แก่ การขาดแนวทางการก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองขอ้มูลอาคาร ความไม่ชัดเจนในการ
ก าหนดขอบเขตการสร้างแบบจ าลอง การขาดแบบจ าลองช้ินส่วนงานในฐานข้อมูลของระบบ
ซอฟตแ์วร์และขอ้จ ากดัดา้นเทคนิคในการสร้างแบบจ าลองขอ้มูลอาคารเพื่อค านวณปริมาณงานของ
ซอฟตแ์วร์ นอกจากน้ียงัน าเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาในแต่ละประเด็นโดยผลการศึกษาแสดง
ใหเ้ห็นวา่แบบจ าลองขอ้มูลอาคารสามารถน ามาใชใ้นการประมาณตน้ทุนงานอาคารได ้
 

Zhang, et al. (2013) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการน าแบบจ าลองสารสนเทศอาคารมาใช้
งานร่วมกบัระบบความปลอดภยัในงานก่อสร้าง โดยไดจ้ดัท าก าหนดการก่อสร้างแบบ 4 มิติพร้อม
กับการแสดงผลของระบบความปลอดภัยท่ีจะต้องจัดเตรียมในแต่ละช่วง ซ่ึงพบว่าการใช้งาน
รูปแบบดังกล่าวนั้ นส่งผลดีต่อในการท างานร่วมกันของเจ้าของโครงการ สถาปนิก วิศวกร 
ผูรั้บเหมาหลกัและผูรั้บเหมาช่วง ตลอดจนสามารถวางแผนล่วงหนา้ส าหรับการจดัเตรียมทรัพยากร
ต่างๆ เน่ืองจากสามารถมองเห็นแบบจ าลองเสมือนจริงก่อนท าการก่อสร้างได ้ 



 
 

บทที ่3 
 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 

การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นการใชโ้ปรแกรมเขียน
แบบสองมิติและวธีิแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร(BIM)มาใชใ้นการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกของ
พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหน่ึงในประเทศไทยเพื่อช้ีวดัว่าการเขียนแบบก่อสร้างด้วยวิธีการใช้
โปรแกรม 2 มิติมีความแตกต่างในการเขียนแบบก่อสร้างกบัวิธีระบบแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร
หรือไม่ เช่น การใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสาร/น าเสนอแบบก่อสร้าง 3 มิติกบัหน่วยงานอ่ืนๆ  ท่ีไม่มีความ
เก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้างหรือการช่วยให้เขา้ใจแบบงานก่อสร้างไดดี้ยิ่งข้ึน  อีกทั้งน าผลการศึกษาท่ีได้
คร้ังน้ีมาต่อยอดเป็นแนวทางในการพฒันาการก่อสร้างร้านคา้ปลีกของประเทศไทยในอนาคต  

 

       
                                                 

         รูปที ่3.1  ขั้นตอนการเปิดร้านคา้ปลีก 
 

ทั้ งน้ีการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเพื่อการพัฒนาใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research)โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยัได้
น าเสนอวธีิการด าเนินการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
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             3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3 การสร้างเคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวจิยั 
3.4 ขั้นตอนวธีิการด าเนินการวจิยั 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

              3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 

ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัแบบก่อสร้างโดยตรง ไดแ้ก่ หน่วยงานท่ี
ท าหน้าท่ีในการเขียนแบบก่อสร้าง (43คน) หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการออกแบบโครงสร้าง (14คน) 
หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีประมาณราคา (12คน) และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง (3คน) ของบริษทัเอกชน
แห่งหน่ึงซ่ึงรวมทั้งส้ินมีจ านวน 72 คน  โดยเป็นผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัการใชง้านการเขียนแบบก่อสร้าง
ดว้ยการใชโ้ปรแกรมเขียนแบบสองมิติและวธีิแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร(BIM)  

เน่ืองจากประชากรมีจ านวนไม่มาก เพียง 72 คน จึงท าการส ารวจครอบคลุมทั้งหมด ไม่
จ  าเป็นตอ้งสุ่มตวัอย่างมาท าการศึกษา โดยกลุ่มประชากรเป็นผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัแบบก่อสร้างท่ีมี
ความรู้เก่ียวกับการใช้งานการเขียนแบบก่อสร้างด้วยการใช้โปรแกรมเขียนแบบสองมิติและวิธี
แบบจ าลองสารสนเทศอาคารBIM ของบริษทัเอกชนแห่งหน่ึงเท่านั้น 
 

3.2  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  ใช้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล  แบบสอบถามน้ีสร้างข้ึนเพื่อให้ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 

 ส่วนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา สถานะต าแหน่งงาน หนา้ท่ีงาน/ความรับผดิชอบประสบการณ์ในการเขียนแบบดว้ยวิธี
แบบจ าลองสารสนเทศ ซ่ึงเป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Check list) จ  านวน 6 ขอ้   
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 ส่วนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการใชง้านการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกในประเทศไทย
ด้วยวิธีการใช้โปรแกรมเขียนแบบสองมิติและวิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) จ  านวน 10 ขอ้ โดยแบ่งคะแนนเป็น  5  ระดบั  คือ    

 มากท่ีสุด  มีคะแนนเท่ากบั 5   
มาก  มีคะแนนเท่ากบั 4    
ปานกลาง  มีคะแนนเท่ากบั 3   
นอ้ย  มีคะแนนเท่ากบั 2   
นอ้ยท่ีสุด  มีคะแนนเท่ากบั 1 
 

โดยผูว้ิจยัใช้สูตรการค านวณระดบัคะแนนเฉล่ียในแต่ระดบัชั้น โดยชั้นสูตรดงัน้ี(ธานินทร์ 
ศิลป์จารุ, 2553: 58) 

ความกวา้งของชั้น  =              พิสัย 
             จ  านวนชั้น 

    =               5-1 
                      5 
    =             0.80      (เร่ิมจากชั้นต ่าสุด) 
 
 การแปลความหมายของการใชง้านการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกในประเทศไทยดว้ย
วธีิการใชโ้ปรแกรมเขียนแบบสองมิติและวธีิแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร(BIM) ใชเ้กณฑด์งัน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.80  หมายถึง  มีระดบัความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย  1.81 – 2.60  หมายถึง  มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย  2.61 – 3.40  หมายถึง  มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  3.41 – 4.20  หมายถึง  มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย  4.21 – 5.00  หมายถึง  มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

3.3 กำรสร้ำงเคร่ืองมอืและกำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอืในกำรวจิัย 
การด าเนินการเป็นไปตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต ารา ส่ิงพิมพต่์างๆและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้าน

การเขียนแบบก่อสร้างด้วยวิธีการใช้โปรแกรมเขียนแบบสองมิติและวิธีแบบจ าลอง
สารสนเทศอาคาร (BIM) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
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2. ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจยัต่างๆแลว้น ามาสร้าง
แบบสอบถามใหค้รอบคลุมเน้ือหาภายใตข้อบข่ายของการวิจยัเก่ียวกบัการใชง้านการเขียน
แบบก่อสร้างด้วยวิธีการใช้โปรแกรมเขียนแบบสองมิติและวิธีแบบจ าลองสารสนเทศ
อาคาร (BIM)  

3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างไปเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความถูกตอ้งและ
ใหค้  าแนะน า เพื่อแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถามใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

4. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 3 คน  พิจารณาความ
สมบูรณ์ ถูกตอ้ง และตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) แลว้น าผลการ
พิจารณาจากผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 3 คน ซ่ึงได้แก่ ท่ีปรึกษาส่วนงาน Building Information 
Management , ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป ส่วนงาน Building Information Management และ
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสเขียนแบบ(รอง) ส านักพฒันาร้านสาขาของบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง มา
วเิคราะห์หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ดว้ยวิธีการหาดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถาม
กบัประเด็นหลกัของเน้ือหาตามโครงสร้าง โดยไดค้่า IOC แต่ละขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 
ซ่ึงเป็นท่ียอมรับได ้(องอาจ  นยัพฒัน์, 2548: 88) (ภาคผนวก ง) 

5. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้ ไปท าการทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มผูท่ี้มีความ
เก่ียวขอ้งกบัแบบก่อสร้างท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีจะท าการวิจยั จ  านวน 30 
ตวัอยา่ง เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ อลัฟาของครอ
นบาค (α-Coefficient) จะตอ้งไดค้ะแนนมากกวา่ .7 ข้ึนไป จึงจะน าไปใชใ้นการวิจยั ซ่ึงมี
สูตร ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2550, น.96) 

 
  สูตร 

   = 








1k
k













  2
ts

2
is1  

 
 เม่ือ        แทน ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
   k  แทน จ านวนขอ้ของแบบสอบถาม 

                            
2
is        แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 

                                 
2
ts             แทน     ความแปรปรวนของคะแนนรวม  

 



34 
 

6. จากการทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเก่ียวกบัการใชง้านการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้
ปลีกในประเทศไทยด้วยวิธีการใช้โปรแกรมเขียนแบบสองมิติได้ค่า    α-Coefficient 
เท่ากบั .757 (ภาคผนวก จ) ส่วนการใช้งานการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกในประเทศ
ไทยด้วยวิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร  (BIM) ได้ค่า  α-Coefficient เท่ากับ .802 
(ภาคผนวก ฉ) ซ่ึงถือวา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือตามหลกัสถิติ 

 

3.4 ขั้นตอนวธิีกำรด ำเนินกำรวจิัย 
 

ขั้นตอนวธีิการด าเนินการวจิยัมีดงัน้ี 
 

1. ศึกษาขอ้มูลและหลกัการท างานในการเขียนแบบก่อสร้างของร้านคา้ปลีกในรูปแบบการ
โปรแกรมสองมิติ ซ่ึงทางหน่วยงานเขียนแบบจะใช้อยู่ประจ า ส่วนหน่วยงานออกแบบ
โครงสร้างและหน่วยงาน BOQ จะมีการใชโ้ปรแกรมสองมิติบา้งเป็นบางโครงการ 

2. ศึกษาขอ้มูลและหลกัการท างานในการเขียนแบบก่อสร้างของร้านคา้ปลีกในรูปแบบ จ าลอง
สารสนเทศอาคาร Building Information Modeling (BIM) โดยในปัจจุบนัทางหน่วยงาน
เขียนแบบมีการใชโ้ปรแกรมสองมิติควบคู่กนัไปดว้ยส่วนหน่วยงานออกแบบโครงสร้าง
และหน่วยงาน BOQ อยู่ในช่วงการเรียนรู้การใช้งานการเขียนแบบก่อสร้างด้วยจ าลอง
สารสนเทศอาคาร Building Information Modeling (BIM) 

3. ศึกษาเอกสาร บทความ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิการเขียนแบบก่อสร้างในรูปแบบการ
ใชโ้ปรแกรมสองมิติและในรูปแบบ จ าลองสารสนเทศอาคาร Building Information 
Modeling (BIM) จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4. ก าหนดประเด็นและปัจจยัท่ีจะท าการศึกษาเปรียบเทียบกนัระหวา่งการเขียนแบบก่อสร้าง
การใช้โปรแกรมสองมิติและในรูปแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร Building Information 
Modeling (BIM) ทั้งน้ีตอ้งอยูภ่ายใตส้ภาพแวดลอ้ม และเง่ือนไขแบบเดียวกนั 

5. จดัท าแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

แบบสอบถำม ตอนที ่1 เป็นการสอบถามถึงขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบ
ไปค าถามทั้งหมด 6 ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานะต าแหน่งงานในปัจจุบนั
หนา้ท่ีงาน/ความรับผิดชอบและประสบการณ์ในการเขียนแบบดว้ยวธีิแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร
(BIM) ซ่ึงมีเหตุผลในการตั้งค  าถาม มีดงัรายละเอียดดงัน้ี 
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ตำรำงที ่3.1  ค ำถำมจำกแบบสอบถำมตอนที ่1 (ข้อมูลทัว่ไป) 
ล ำดับ ค ำถำม เหตุผลในกำรตั้งค ำถำม 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 
 

 
เพศ 
 
อาย ุ

 
ระดบัการศึกษา 

 
สถานะต าแหน่งงาน 
ในปัจจุบนั 

 
หนา้ท่ีงาน/ความรับผิดชอบ 
 
 
ประสบการณ์ในการเขียน
แบบดว้ยวธีิแบบจ าลอง
สารสนเทศอาคาร(BIM) 

 
เพื่อส ารวจเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
เพื่อส ารวจช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม  
 
เพื่อส ารวจระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม   
 
เพื่ อส า รวจต าแหน่งง านในปัจ จุบันของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม  
 
เพื่อส ารวจหน้าท่ีงาน/ความรับผิดชอบของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 
 
เพื่อส ารวจประสบการณ์ในการเขียนแบบด้วยวิธี
แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร(BIM)ของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถำม ตอนที ่2  เป็นการสอบถามถึงขอ้มูลการใชง้านจากทั้งสองวิธี โดยเป็นค าถาม

ท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมเขียนแบบสองมิติและวิธี
แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร(BIM)มาใชใ้นการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกในประเทศไทย เพื่อให้
ทราบถึงมุมมองผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัแบบก่อสร้างโดยตรง เช่น หน่วยงานออกแบบ หน่วยงานเขียน
แบบ/Site Survey  หน่วยงานBOQ  เป็นตน้ วา่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัหวัขอ้ดงักล่าวอยา่งไร ซ่ึงมีเหตุผล
ในการตั้งค  าถาม มีดงัรายละเอียดดงัน้ี          
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ตำรำงที ่ 3.2  ค ำถำมจำกแบบสอบถำมตอนที ่2 ( ข้อมูลกำรใช้งำน) 

ล ำดับ ค ำถำม เหตุผลในกำรตั้งค ำถำม 
1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 
6 

ความสะดวก/รวดเร็วในการเขียน
แบบก่อสร้างข้ึนใหม่ 
 
 
ความสะดวก/รวดเร็วในการแกไ้ขจาก
แบบก่อสร้างเดิม 
 
 
คุณภาพและความถูกตอ้งของแบบ
ก่อสร้าง 
 
 
ลดงานท่ีซ ้ าซ้อนกันของหน่วยงาน
ต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
ช่วยลดข้อผิดพลาด/ตรวจสอบข้อ
ขดัแยง้กันของแบบก่อสร้างได้ก่อน
ก่อสร้างจริง 
 
 
ช่วยให้เข้าใจแบบงานก่อสร้างได้ดี
ยิง่ข้ึน 
 

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสะดวก/รวดเร็วในการ
เขียนแบบก่อสร้างข้ึนใหม่จากทั้ งสองวิธีว่ามี
ความแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง 
 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสะดวก/รวดเร็วในการ
แก้ไขจากแบบก่อสร้างเดิมจากทั้ งสองวิธีว่ามี
ความแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง 
 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพและความถูกตอ้ง
ของแบบก่อสร้างจากทั้งสองวธีิวา่มีความแตกต่าง
กนัอยา่งไรบา้ง 
 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงประโยชน์ท่ีช่วยลดงาน
ซ ้ า ซ้ อ น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพจากทั้งสองวธีิวา่แตกต่างกนัอยา่งไร 
  
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงประโยชน์ท่ีช่วยในการ
ลดขอ้ผิดพลาด/ตรวจสอบขอ้ขดัแยง้กนัของแบบ
ก่อสร้างได้ก่อนก่อสร้างจริงจากทั้ งสองวิธีว่ามี
ความแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง 
 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงประโยชน์ท่ีช่วยให้เขา้ใจ
แบบงานก่อสร้างได้ดียิ่งข้ึนจากทั้ งสองวิธีว่ามี
ความแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง 
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6.  ส่งมอบแบบสอบถามให้ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัแบบก่อสร้างโดยตรง เช่น หน่วยงานท่ีท า
หนา้ท่ีในการเขียนแบบก่อสร้าง หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีในการออกแบบก่อสร้าง หน่วยงานท่ี
ท าหน้าท่ีประมาณราคา(BOQ) และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้นเพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลท่ี
ตรงตามวตัถุประสงคม์ากข้ึน 

7. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวเิคราะห์เปรียบเทียบกนัโดยใชโ้ปรแกรมในการวิเคราะห์
ผล 

8. สรุปผลการศึกษา 

9. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีไดจ้ากแบบสอบถามคร้ังน้ี 

ล ำดับ ค ำถำม เหตุผลในกำรตั้งค ำถำม 
 

7 
 
 
 

8 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 

10 

 
ช่ วย ในการประมาณราคา /ว ัส ดุ
ก่อสร้างไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
 
ใช้ระยะเวลาเฉล่ียในการเขียนแบบ
นานเท่าใด(โดยมีขนาดพื้นท่ีไม่เกิน 
300 ตร.ม.) 
 
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสาร/น าเสนอแบบ
ก่อสร้าง 3  มิ ติกับหน่วยงานอ่ืนๆ                             
ท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้าง
ใน เช่น หน่วยงานจัดซ้ือ เจ้าของ
อาคาร เป็นตน้ 
 
โดยภาพรวมแล้ว ท่านคิดว่ามีความ
เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในกบัองค์กร
เพียงใด 

 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงประโยชน์ท่ีช่วยในการ
ประมาณราคา/วสัดุก่อสร้างได้ดียิ่งข้ึนจากทั้ ง
สองวธีิวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง 

 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงระยะเวลาเฉล่ียท่ีใช้ใน
การเขียนแบบก่อสร้างจากทั้งสองวิธีว่ามีความ
แตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง 
 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงประโยชน์ท่ีใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการส่ือสาร/น าเสนอแบบก่อสร้าง 3 
มิติกบัหน่วยงานอ่ืนๆ จากทั้งสองวธีิวา่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง 
 

 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงความเหมาะสมใน
ภาพรวมท่ีจะน ามาใชใ้นกบัองคก์รจากทั้งสองวธีิ
วา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง 
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  10. จดัท ารูปเล่มวทิยานิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              รูปที ่3.2  ขั้นตอนวธีิการด าเนินการวิจยั 
 

 ศึกษาขอ้มูลและหลกัการท างานในการเขียนแบบก่อสร้างของ
ร้านคา้ปลีกในรูปแบบการโปรแกรมสองมิติ 

ศึกษาเอกสาร บทความ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิการ 
เขียนแบบก่อสร้างทั้งสองวธีิจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

ศึกษาขอ้มูลและหลกัการท างานในการเขียนแบบก่อสร้างของ
ร้านคา้ปลีกในรูปแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร  

Building Information Modeling (BIM) 

ก าหนดประเด็นและปัจจยัท่ีจะท าการศึกษาเปรียบเทียบ 
แลว้ท าการจดัท าแบบสอบถาม 

 

ส่งมอบแบบสอบถามใหผู้ท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัแบบก่อสร้าง 

วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูล 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

สรุปผลการศึกษา 

จดัท ารูปเล่มวทิยานิพนธ์ 
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3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 

หลงัจากเก็บขอ้มูลเสร็จส้ินแลว้  ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุด
ดว้ยตนเองในทนัทีท่ีเก็บคืนมา  โดยผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการประมวลขอ้มูล
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป  โดยสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 

 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
(1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage) 
(2) ประเมินระดบัความคิดเห็นการใชง้านการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกในประเทศไทย

ด้วยวิธีใช้โปรแกรมเขียนแบบสองมิติและวิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร  (BIM) 
วเิคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและ
ตวัแปรตามในสมมติฐานต่าง ๆ โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% กล่าวคือใชค้่า P-Value 
ท่ี 0.05 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์มีการใชส้ถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยการ
ทดสอบที (t-Test) เพื่อเปรียบเทียบการใชง้านการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกในประเทศ
ไทยดว้ยวธีิใชโ้ปรแกรมเขียนแบบสองมิติและวธีิแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM)  

 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 

สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัมีดงัน้ี 
 

1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) สถิติพื้นฐานท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย 
(1) การหาค่าร้อยละ (Percentage) โดยใชสู้ตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2550, น.96) 

   P=  

   P  แทน ค่าร้อยละ 
   f  แทน ค่าความถ่ีหรือจ านวนตวัอยา่ง 
   n  แทน ค่าขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
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(2)  การหาค่าเฉล่ีย (Mean) (องอาจ  นยัพฒัน์, 2548, น.103) 

   x      =      

   x         แทนค่าคะแนนเฉล่ีย 
  แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    n        แทนขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

(3)การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสู้ตร 

     S.D.     =      

S.D.       แทนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุ่มตวัอยา่ง 
        แทนผลรวมคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 
                แทนผลรวมคะแนนทั้งหมดยกกงัลงั 

  n     แทนขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   

2. การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis)  ประกอบดว้ย 
      (1) ใชค้่า t – test ทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง(บุญชม  ศรี
สะอาด, 2550, น.153 - 154) 

  t      =       

  t แทน   ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณา t-distribution 
   แทน   ค่าเฉล่ียของกลุ่มท่ี 1 
              แทน   ค่าเฉล่ียของกลุ่มท่ี 2 

                 แทน   ค่าขนาดตวัอยา่งของกลุ่มท่ี 1 
         แทน   ค่าขนาดตวัอยา่งของกลุ่มท่ี 2 
          แทน   ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 
           แทน   ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 

  



บทที ่4 
 

ผลการศึกษาข้อมูล 
 

การศึกษาวจิยัเร่ืองการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นการใชโ้ปรแกรมเขียนแบบสอง
มิติและวิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคารมาใชใ้นการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกในประเทศไทย 
ของพนกังานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูศึ้กษาไดท้  า
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากการส ารวจความคิดเห็นของผูท่ี้มีความเก่ียวข้องกบัแบบ
ก่อสร้างโดยตรงเช่น หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการเขียนแบบก่อสร้าง หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการ
ออกแบบก่อสร้าง หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีประมาณราคา และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน
ทั้งส้ิน72 คนโดยรายละเอียดส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีแบ่งผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ในการ
วจิยัดงัน้ี 

4.1  ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
4.2  ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการใชง้านการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกในประเทศ

ไทยดว้ยวธีิรูปแบบการใชโ้ปรแกรมสองมิติและวธีิแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร  

4.3  ผลการศึกษาการเปรียบเทียบการใชง้านการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกในประเทศ
ไทยดว้ยวิธีรูปแบบการใช้โปรแกรมสองมิติและวิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคารของ
พนกังานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง 

 

4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตาราง 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูท่ี้มี
ความเก่ียวขอ้งกบัแบบก่อสร้าง 
ตารางที ่4.1  กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัแบบก่อสร้าง 
                    (n=72)  

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 51 70.83 
หญิง 21 29.17 

รวม 72 100.00 
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ตารางที ่4.1 กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัแบบก่อสร้าง (ต่อ) 
          (n=72)  

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 
อายุ   

20–30 ปี 16 22.22 
31–40 ปี   45 52.50 
41–50 ปี  8 11.11 
51–60 ปี 3 4.17 

รวม 72 100.00 
ระดับการศึกษา   

ปวช./ปวส. 4 5.56 
ปริญญาตรี 60 83.33 
ปริญญาโท 6 8.33 
สูงกวา่ปริญญาโท 2 2.78 

รวม 72 100.00 
สถานะต าแหน่งงาน   

พนกังานประจ า 52 72.22 
Freelance 17 23.61 
อ่ืน ๆ  3 4.17 

รวม 72 100.00 
หน้าที่งาน/ความรับผดิชอบ 

ออกแบบโครงสร้าง 
 

14 
 

19.44 
เขียนแบบ/Site Survey 43 59.72 
BOQ 12 16.67 
อ่ืน ๆ  3 4.17 

รวม 72 100.00 
ประสบการณ์ในการเขียนแบบด้วยวธีิแบบจ าลองสารสนเทศ  

0 - 6 เดือน 28 38.89 
6-12 เดือน   13  18.06 
1 – 2 ปี  12  16.67 
2 ปีข้ึนไป 19 26.38 

รวม 72 100.00 
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จากตารางท่ี 4.1 เพศ พบว่า ผูท่ี้มีความเก่ียวข้องกบัแบบก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 70.83 ส่วนเพศหญิง จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17 

 

อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง31–40 ปีจ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50รองลงมา
คือ อายรุะหวา่ง 20–30 ปีจ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22อายุระหวา่ง 41–50 ปีจ  านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.11และอายรุะหวา่ง 51–60 ปีจ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 

 

ระดบัการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อย
ละ 83.33รองลงมาคือมีการศึกษาระดบัปริญญาโทจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33การศึกษาระดบั
ปวช./ปวส.จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56และการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาโทจ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.78 

 

สถานะ/ต าแหน่งงานพบวา่ ส่วนใหญ่มีสถานะ/ต าแหน่งงานเป็นพนกังานประจ าจ านวน 52 
คน คิดเป็นร้อยละ 72.22 รองลงมาคือมีสถานะ/ต าแหน่งงานเป็น Freelance จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.61 และสถานะ/ต าแหน่งงานอ่ืน ๆ  จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 

 

หน้าท่ีงาน/ความรับผิดชอบพบว่า ส่วนใหญ่มีหน้าท่ีงาน/ความรับผิดชอบงานเขียนแบบ/
Site Surveyจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 59.72รองลงมาคือ มีหน้าท่ีงาน/ความรับผิดชอบงาน
ออกแบบโครงสร้างจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44 หน้าท่ีงาน/ความรับผิดชอบงานBOQ
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67และหนา้ท่ีงาน/ความรับผดิชอบงานอ่ืน ๆ  จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.17 

 

ประสบการณ์ในการเขียนแบบด้วยวิธีแบบจ าลองส ารสนเทศพบว่า  ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการเขียนแบบดว้ยวิธีแบบจ าลองสารสนเทศ0 - 6 เดือนจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อย
ละ 38.89 รองลงมาคือ มีประสบการณ์ในการเขียนแบบดว้ยวิธีแบบจ าลองสารสนเทศ2 ปีข้ึนไป
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 26.38ประสบการณ์ในการเขียนแบบดว้ยวิธีแบบจ าลองสารสนเทศ6-
12 เดือนจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 18.06 และประสบการณ์ในการเขียนแบบดว้ยวิธีแบบจ าลอง
สารสนเทศ1 – 2 ปีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67  
 

4.2 ผลการศึกษาระดับความคดิเห็นต่อการใช้งานการเขยีนแบบก่อสร้างร้านค้าปลกี       
ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อการใชง้านการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกในประเทศ

ไทยดว้ยวธีิรูปแบบการใชโ้ปรแกรมสองมิติและวิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคารแสดงตามตารางท่ี 
4.2 
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ตารางที ่4.2    ความคิดเห็นต่อการใชง้านการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกในประเทศไทย  
 

การใช้งานการเขียนแบบ
ก่อสร้างร้านค้าปลกีในประเทศ

ไทย 

วธีิโปรแกรมสองมิติ วธีิแบบจ าลอง 
สารสนเทศอาคาร (BIM) 

X  S.D. ระดับ Mode 
X  S.D. ระดับ Mode 

1.ความสะดวก/รวดเร็วในการ
เขียนแบบก่อสร้างข้ึนใหม่ 

3.58 0.96 มาก 3 3.33 0.94 ปาน
กลาง 

3 

2.ความสะดวก/รวดเร็วในการ
แกไ้ขเขียนแบบก่อสร้างเดิม 

3.47 0.96 มาก 3 3.36 0.86 ปาน
กลาง 

4 

3.คุณภาพและความถูกตอ้ง
ของแบบก่อสร้าง 

3.34 0.77 ปาน
กลาง 

3 3.69 0.84 มาก 4 
 

4.ลดงานท่ีซ ้ าซอ้นกนัของ
หน่วยงานต่างๆไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

3.19 0.74 ปาน
กลาง 

3 3.56 0.84 มาก 3 

5.ช่วยลดขอ้ผดิพลาด/
ตรวจสอบขอ้ขดัแยง้กนัของ
แบบไดก่้อนก่อสร้างจริง 

3.06 0.75 ปาน
กลาง 

3 3.61 0.88 มาก 4 

6.ช่วยใหเ้ขา้ใจแบบงาน
ก่อสร้างไดดี้ยิง่ข้ึน 

3.37 0.86 ปาน
กลาง 

3 3.83 0.76 มาก 4 

7.ช่วยในการประมาณราคา/
วสัดุก่อสร้างไดดี้ยิง่ข้ึน 

2.91 0.89 ปาน
กลาง 

3 3.97 0.71 มาก 4 

8.ใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการ
เขียนแบบนานเท่าใด 

3.18 0.67 ปาน
กลาง 

3 2.73 1.03 ปาน
กลาง 

3 

9.ใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสาร/
น าเสนอแบบก่อสร้าง 3 มิติกบั
หน่วยงานอ่ืนๆ  ท่ีไม่มีความ
เก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้าง  

2.79 0.74 ปาน
กลาง 

3 4.06 0.73 มาก 4 

10.โดยภาพรวมแลว้ ท่านคิด
วา่มีความเหมาะสมท่ีจะ
น ามาใชใ้นกบัองคก์รเพียงใด 

3.51 0.78 มาก 3 3.59 0.85 มาก 3 
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 จากตาราง 4.2 พบวา่ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัแบบก่อสร้างมีระดบัความคิดเห็นต่อการใชง้าน
การเขียนแบบก่อสร้างร้านค้าปลีกในประเทศไทยด้วยวิธีรูปแบบการใช้โปรแกรมสองมิติ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ 3.24 (X =3.24, S.D.= 0.81) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสะดวก/รวดเร็วในการเขียนแบบก่อสร้างขึ้นใหม่  มีค่าเฉลี่ย 3.58 
(X =3.58, S.D.= 0.96) รองลงมาคือ โดยภาพรวมแลว้ ท่านคิดวา่มีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้น
กบัองค์กรเพียงใดมีค่าเฉล่ีย 3.51(X =3.51, S.D.= 0.78) ความสะดวก/รวดเร็วในการแกไ้ขเขียน
แบบก่อสร้างเดิมมีค่าเฉล่ีย 3.47 (X =3.47, S.D.= 0.96) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัสุดทา้ย คือใชเ้ป็น
เคร่ืองมือส่ือสาร/น าเสนอแบบก่อสร้าง 3 มิติกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ   ท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบังาน
ก่อสร้างใน เช่น หน่วยงานจดัซ้ือ เจา้ของอาคาร เป็นตน้มีค่าเฉล่ีย 2.79 (X =2.79, S.D.= 0.74) ส่วน
ใหญ่ตอบระดับ 3  

ส่วนผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัแบบก่อสร้างมีระดบัความคิดเห็นต่อการใชง้านการเขียนแบบ
ก่อสร้างร้านคา้ปลีกในประเทศไทยดว้ยวิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร Building Information 

Modeling (BIM) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.57(X =3.57, S.D.= 0.84) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือใช้เป็นเคร่ืองมือส่ือสาร/น าเสนอแบบก่อสร้าง 3 มิติกับ
หน่วยงานอืน่ ๆ   ทีไ่ม่มีความเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างใน เช่น หน่วยงานจัดซ้ือ เจ้าของอาคาร เป็น

ต้นมีค่าเฉลี่ย 4.06(X =4.06, S.D.= 0.73) รองลงมาคือ ช่วยในการประมาณราคา/วสัดุก่อสร้างไดดี้
ยิ่งข้ึนมีค่าเฉล่ีย 3.97(X =3.97, S.D.= 0.71)ช่วยให้เขา้ใจแบบงานก่อสร้างได้ดียิ่งข้ึนมีค่าเฉล่ีย 
3.83(X =3.83, S.D.= 0.76) ซ่ึงส่วนใหญ่ตอบ ระดบั 4 ทุกขอ้ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัสุดทา้ย คือ
ใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการเขียนแบบนานเท่าใด มีค่าเฉล่ีย 2.73(X =2.73, S.D.= 1.03) ส่วนใหญ่ตอบ 
ระดับ 3 

 
 

4.3 ผลการศึกษาการเปรียบเทยีบการใช้งานการเขยีนแบบก่อสร้างร้านค้าปลกี                
 

ผลการศึกษาการเปรียบเทียบการใชง้านการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกในประเทศไทย
ด้วยวิธีรูปแบบการใช้โปรแกรมสองมิติและวิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคารของพนักงาน
บริษทัเอกชนแห่งหน่ึงแสดงตามตารางท่ี 4.3 ถึง 4.13 
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ตารางที่ 4.3 การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อการใชง้านการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกใน                       
ประเทศไทยดว้ยวธีิโปรแกรมสองมิติและวิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM)เร่ืองความสะดวก/
รวดเร็วในการเขียนแบบก่อสร้างข้ึนใหม่ 
 

การเขียนแบบก่อสร้าง N   S.D t   P-Value 
วธีิโปรแกรมสองมิติ 72 3.58 0.96 1.443 .153 
วธีิแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) 72 3.33 0.94   
 

จากตาราง4.3 พบว่า ระดบัความคิดเห็นในเร่ืองความสะดวก/รวดเร็วในการเขียนแบบ
ก่อสร้างข้ึนใหม่ ต่อการใช้งานการเขียนแบบก่อสร้างร้านค้าปลีกในประเทศไทย ระหว่างวิธี
โปรแกรมสองมิติกบัวธีิแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 
 
ตารางที่ 4.4 การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อการใชง้านการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกใน

ประเทศไทยดว้ยวิธีโปรแกรมสองมิติและวิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ใน
เร่ืองความสะดวก/รวดเร็วในการแกไ้ขเขียนแบบก่อสร้างเดิม 

 
การเขียนแบบก่อสร้าง N   S.D t P-Value 

วธีิโปรแกรมสองมิติ 72 3.47 0.96 .604 .548 
วธีิแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) 72 3.36 0.86   
 

จากตาราง4.4 พบว่า ระดบัความคิดเห็นในเร่ืองความสะดวก/รวดเร็วในการแกไ้ขเขียน
แบบก่อสร้างเดิม ต่อการใช้งานการเขียนแบบก่อสร้างร้านค้าปลีกในประเทศไทย ระหว่างวิธี
โปรแกรมสองมิติกบัวธีิแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 
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ตารางที่ 4.5 การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อการใชง้านการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกใน
ประเทศไทยดว้ยวิธีโปรแกรมสองมิติและวิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคารBIMในเร่ือง
คุณภาพและความถูกตอ้งของแบบก่อสร้าง 

การเขียนแบบก่อสร้าง N   S.D t P-Value 
วธีิโปรแกรมสองมิติ 72 3.34 0.77 2.227 .029* 
วธีิแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) 72 3.69 0.84   
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตาราง4.5 พบวา่ ระดบัความคิดเห็นในเร่ืองคุณภาพและความถูกตอ้งของแบบก่อสร้าง 

ต่อการใชง้านการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกในประเทศไทย ระหวา่งวิธีโปรแกรมสองมิติกบัวิธี
แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู ้
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัแบบก่อสร้างมีระดบัความคิดเห็นว่าการใชว้ิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 
(BIM)ในเร่ืองคุณภาพและความถูกตอ้งของแบบก่อสร้าง ดีกวา่ใชว้ธีิโปรแกรมสองมิติ 
 
ตารางที่ 4.6 การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อการใชง้านการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกใน

ประเทศไทยดว้ยวิธีโปรแกรมสองมิติและวิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM)ใน
เร่ืองลดงานท่ีซ ้ าซอ้นกนัของหน่วยงานต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
การเขียนแบบก่อสร้าง N   S.D t P-Value 

วธีิโปรแกรมสองมิติ 72 3.19 0.74 2.399 .019* 
วธีิแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) 72 3.56 0.84   
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตาราง4.6พบวา่ ระดบัความคิดเห็นในเร่ืองลดงานท่ีซ ้ าซ้อนกนัของหน่วยงานต่างๆได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อการใช้งานการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกในประเทศไทย ระหว่างวิธี
โปรแกรมสองมิติกบัวิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกับแบบก่อสร้างมีระดบัความคิดเห็นว่าการใช้วิธี
แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM)ในเร่ืองลดงานท่ีซ ้ าซ้อนกนัของหน่วยงานต่างๆไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ดีกวา่ ใชว้ธีิโปรแกรมสองมิติ 
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ตารางที่ 4.7 การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อการใชง้านการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกใน
ประเทศไทยดว้ยวิธีโปรแกรมสองมิติและวิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM)ใน
เร่ืองช่วยลดขอ้ผดิพลาด/ตรวจสอบขอ้ขดัแยง้กนัของแบบก่อสร้างไดก่้อนก่อสร้างจริง 

 
การเขียนแบบก่อสร้าง N   S.D t P-Value 

วธีิโปรแกรมสองมิติ 72 3.06 0.75 3.398 .001* 
วธีิแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) 72 3.61 0.88   
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตาราง4.7 พบวา่ ระดบัความคิดเห็นในเร่ืองช่วยลดขอ้ผดิพลาด/ตรวจสอบขอ้ขดัแยง้กนั

ของแบบก่อสร้างไดก่้อนต่อการใชง้านการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกในประเทศไทย ระหวา่ง
วิธีโปรแกรมสองมิติกบัวิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคารBIM มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกับแบบก่อสร้างมีระดบัความคิดเห็นว่าการใช้วิธี
แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ในเร่ืองช่วยลดขอ้ผิดพลาด/ตรวจสอบขอ้ขดัแยง้กนัของแบบ
ก่อสร้างไดก่้อนดีกวา่ใชว้ธีิโปรแกรมสองมิติ 
 
ตารางที่ 4.8 การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อการใชง้านการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกใน

ประเทศไทยดว้ยวิธีโปรแกรมสองมิติและวิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ใน
เร่ืองช่วยใหเ้ขา้ใจแบบงานก่อสร้างไดดี้ยิง่ข้ึน 

 
การเขียนแบบก่อสร้าง N   S.D t P-Value 

วธีิโปรแกรมสองมิติ 72 3.37 0.86 2.993 .004* 
วธีิแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) 72 3.83 0.76   
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตาราง4.8 พบวา่ ระดบัความคิดเห็นในเร่ืองช่วยใหเ้ขา้ใจแบบงานก่อสร้างไดดี้ยิ่งข้ึนต่อ

การใช้งานการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกในประเทศไทย ระหว่างวิธีโปรแกรมสองมิติกบัวิธี
แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู ้
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัแบบก่อสร้างมีระดบัความคิดเห็นว่าการใชว้ิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 
(BIM)ในเร่ืองช่วยใหเ้ขา้ใจแบบงานก่อสร้างไดดี้ยิง่ข้ึน ดีกวา่ ใชว้ธีิโปรแกรมสองมิติ 
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ตารางที่ 4.9 การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อการใชง้านการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกใน
ประเทศไทยดว้ยวิธีโปรแกรมสองมิติและวิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ใน
เร่ืองช่วยในการประมาณราคา/วสัดุก่อสร้างไดดี้ยิง่ข้ึน 

 
การเขียนแบบก่อสร้าง N   S.D t P-Value 

วธีิโปรแกรมสองมิติ 72 2.91 0.89 6.954 .000* 
วธีิแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM)  72 3.97 0.71   
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตาราง4.9 พบวา่ ระดบัความคิดเห็นในเร่ืองช่วยในการประมาณราคา/วสัดุก่อสร้างไดดี้

ยิง่ข้ึนต่อการใชง้านการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกในประเทศไทย ระหวา่งวิธีโปรแกรมสองมิติ
กบัวธีิแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัแบบก่อสร้างมีระดบัความคิดเห็นว่าการใช้วิธีแบบจ าลองสารสนเทศ
อาคาร (BIM)ในเร่ืองช่วยในการประมาณราคา/วสัดุก่อสร้างไดดี้ยิ่งข้ึนดีกวา่ ใชว้ิธีโปรแกรมสอง
มิติ 
 
ตารางที ่4.10 การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อการใชง้านการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกใน

ประเทศไทยดว้ยวิธีโปรแกรมสองมิติและวิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ใน
เร่ืองใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการเขียนแบบนานเท่าใด(โดยมีขนาดพื้นท่ีไม่เกิน300ตร.ม.) 

 
การเขียนแบบก่อสร้าง N   S.D t P-Value 

วธีิโปรแกรมสองมิติ 72 3.18 0.67 3.061 .003* 
วธีิแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร
BIM(REVIT) 

72 2.73 1.03   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตาราง4.10 พบว่า ระดบัความคิดเห็นในเร่ืองใช้ระยะเวลาเฉล่ียในการเขียนแบบนาน

เท่าใด(โดยมีขนาดพื้นท่ีไม่เกิน)ต่อการใช้งานการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกในประเทศไทย 
ระหวา่งวิธีโปรแกรมสองมิติกบัวิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัแบบก่อสร้างมีระดบัความคิดเห็นว่าการ
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ใช้วิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM)ในเร่ืองใช้ระยะเวลาเฉล่ียในการเขียนแบบนานเท่าใด
(โดยมีขนาดพื้นท่ีไม่เกิน300ตร.ม.)ดีกวา่ ใชว้ธีิโปรแกรมสองมิติ 
 
ตารางที ่4.11 การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อการใชง้านการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกใน

ประเทศไทยดว้ยวิธีโปรแกรมสองมิติและวิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ใน
เร่ืองใช้เป็นเคร่ืองมือส่ือสาร/น าเสนอแบบก่อสร้าง 3 มิติกบัหน่วยงานอ่ืนๆ  ท่ีไม่มี
ความเก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้างใน เช่น หน่วยงานจดัซ้ือ เจา้ของอาคาร เป็นตน้ 

 
การเขียนแบบก่อสร้าง N   S.D t P-Value 

วธีิโปรแกรมสองมิติ 72 2.79 0.74 9.714 .000* 
วธีิแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร
BIM(REVIT) 

72 4.06 0.73   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตาราง4.11 พบว่า ระดบัความคิดเห็นในเร่ืองใช้เป็นเคร่ืองมือส่ือสาร/น าเสนอแบบ

ก่อสร้าง 3 มิติกบัหน่วยงานอ่ืนๆ  ท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้างใน เช่น หน่วยงานจดัซ้ือ 
เจา้ของอาคาร เป็นตน้ต่อการใชง้านการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกในประเทศไทย ระหวา่งวิธี
โปรแกรมสองมิติกบัวิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกับแบบก่อสร้างมีระดบัความคิดเห็นว่าการใช้วิธี
แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ในเร่ืองใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสาร/น าเสนอแบบก่อสร้าง 3 มิติ
กบัหน่วยงานอ่ืนๆ  ท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้างใน เช่น หน่วยงานจดัซ้ือ เจา้ของอาคาร 
เป็นตน้ดีกวา่ ใชว้ธีิโปรแกรมสองมิติ 
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ตารางที ่4.12 การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อการใชง้านการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกใน
ประเทศไทยดว้ยวิธีโปรแกรมสองมิติและวิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM)ใน
เร่ืองโดยภาพรวมแลว้คิดวา่มีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นกบัองคก์รเพียงใด 

 
การเขียนแบบก่อสร้าง N   S.D t P-Value 

วธีิโปรแกรมสองมิติ 72 3.51 0.78 .494 .623 
วธีิแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) 72 3.59 0.85   
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตาราง4.12 พบว่า ระดบัความคิดเห็นในเร่ืองในเร่ืองโดยภาพรวมแล้วคิดว่ามีความ
เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในกบัองค์กรเพียงใด ต่อการใช้งานการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกใน
ประเทศไทย ระหว่างวิธีโปรแกรมสองมิติกบัวิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ไม่มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

ทั้งน้ีสามารถสรุปปัจจัยที่มีความแตกต่างทางนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในการใช้
โปรแกรมเขียนแบบสองมิติและวิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคารในการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้
ปลีกของประเทศไทย (BIM) ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพและความถูกตอ้งของแบบ ช่วยลดงานท่ีซ ้ าซ้อนกนั
ของหน่วยงานต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ช่วยลดขอ้ผิดพลาด/ตรวจสอบขอ้ขดัแยง้กนั
ของแบบก่อสร้างไดก่้อนก่อสร้างจริง ช่วยให้เขา้ใจแบบงานก่อสร้างไดดี้ยิ่งข้ึน ใชร้ะยะเวลาเฉล่ีย
ในการเขียนแบบนานเท่าใด ช่วยในการประมาณราคา/วสัดุก่อสร้างไดดี้ยิ่งข้ึนและใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ส่ือสาร/น าเสนอแบบก่อสร้าง 3 มิติ กบัหน่วยงานอ่ืนๆท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้างใน เช่น 
หน่วยงานจดัซ้ือ เจา้ของอาคาร เป็นตน้  

ส่วนปัจจัยทีม่ีไม่ความแตกต่างทางนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ในการใชโ้ปรแกรมเขียน
แบบสองมิติและวธีิแบบจ าลองสารสนเทศอาคารในการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีกของประเทศ
ไทย (BIM) ไดแ้ก่ ดา้นความสะดวก/รวดเร็วในการเขียนแบบก่อสร้างข้ึนใหม่ ความสะดวก/รวดเร็ว
ในการแกไ้ขเขียนแบบก่อสร้างเดิมและโดยภาพรวมแลว้คิดวา่มีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นกบั
องคก์รเพียงใด 

 



บทที ่ 5 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมเขียนแบบสองมิติและวิธีแบบจ าลอง
สารสนเทศอาคาร(BIM) มาใช้ในการเขียนแบบก่อสร้างร้านค้าปลีกในประเทศไทยของพนักงาน
บริษทัเอกชนแห่งหน่ึงมีขอ้สรุปความคิดเห็นของผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัแบบก่อสร้างและขอ้เสนอแนะ
ไดด้งัต่อไปน้ี 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

1. ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัแบบก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 70.83  ส่วนใหญ่มี
อายุระหวา่ง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.50  มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 83.33 ซ่ึงมี
สถานะต าแหน่งงานพนกังานประจ า คิดเป็นร้อยละ 72.22 โดยมีหน้าท่ีงาน/ความรับผิดชอบงานเขียน
แบบ/Site Survey คิดเป็นร้อยละ 59.72  และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเขียนแบบดว้ยวิธีแบบจ าลอง
สารสนเทศ 0 - 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 38.89 โดยสามารถแสดงผลจ านวน(คน)และร้อยละของผูต้อบ
แบบสอบถาม ดงัต่อไปน้ี 

 
 

 
 

รูปที ่5.1 เพศของผูต้อบแบบสอบถาม 
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รูปที ่5.2  ช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 
 

 
 

รูปที ่5.3 ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 
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รูปที ่5.4  สถานะ/ต าแหน่งงานของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่5.5  หนา้ท่ีงาน/ความรับผดิชอบของผูต้อบแบบสอบถาม 
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รูปที ่5.6  ประสบการณ์ในการเขียนแบบดว้ยวธีิแบบจ าลองสารสนเทศอาคารของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 

2. ความคิดเห็นต่อการใช้งานการเขียนแบบก่อสร้างร้านค้าปลีกในประเทศไทยด้วยวิธี
โปรแกรมสองมิติโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ความสะดวก/รวดเร็วในการเขียนแบบก่อสร้างข้ึนใหม่  รองลงมาคือ โดยภาพรวมแลว้ ท่านคิดว่ามี
ความเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในกบัองค์กรเพียงใด และความสะดวก/รวดเร็วในการแก้ไขเขียนแบบ
ก่อสร้างเดิม ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัสุดทา้ย คือ ใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสาร/น าเสนอแบบก่อสร้าง 3 มิติกบั
หน่วยงานอ่ืนๆ  ท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้างใน เช่น หน่วยงานจดัซ้ือ เจา้ของอาคาร เป็นตน้ ซ่ึง
ส่วนใหญ่ตอบ ระดบั 3 ทุกขอ้  โดยแสดงผล ดงัน้ี 
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รูปที่ 5.7  ความคิดเห็นการใชง้านการเขียนแบบก่อสร้างดว้ยวิธีโปรแกรมสองมิติร้านคา้ปลีก

ในประเทศไทย 
 
ส่วนความคิดเห็นต่อการใช้งานการเขียนแบบก่อสร้างร้านค้าปลีกในประเทศไทยด้วยวิธี

แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสาร/น าเสนอแบบก่อสร้าง 3 มิติกบัหน่วยงานอ่ืนๆ  ท่ีไม่มีความ
เก่ียวข้องกับงานก่อสร้างใน เช่น หน่วยงานจดัซ้ือ เจ้าของอาคาร เป็นตน้  รองลงมาคือ ช่วยในการ
ประมาณราคา/วสัดุก่อสร้างไดดี้ยิ่งข้ึน และช่วยให้เขา้ใจแบบงานก่อสร้างไดดี้ยิ่งข้ึน  ซ่ึงส่วนใหญ่ตอบ 
ระดบั 4 ทุกขอ้ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัสุดทา้ย คือ ใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการเขียนแบบนานเท่าใด  ส่วน
ใหญ่ตอบ ระดบั 3 โดยแสดงผล ดงัน้ี 
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รูปที่ 5.8  ความคิดเห็นการใชง้านการเขียนแบบก่อสร้างดว้ยวิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร
(BIM)ร้านคา้ปลีกในประเทศไทย 

 
ผลจากการศึกษาพบวา่ระดบัความคิดเห็นการใชง้านการเขียนแบบก่อสร้างดว้ยวิธีแบบจ าลอง

สารสนเทศอาคาร(BIM)ร้านคา้ปลีกในประเทศไทยมีความสอดคลอ้งท่ีไกล้เคียงกนักบัรูปท่ี2.3 ปัจจยั
ส าคญัท่ีท าใหมี้การใชแ้บบจ าลองขอ้มูลอาคาร( MCRA,2007 ) เช่นในดา้นลดระยะเวลาในการออกแบบ
,เป็นการพฒันาการส่ือสารในการออกแบบและก่อสร้าง และดา้นเป็นการช่วยพฒันาขั้นตอนการประมาณ
ราคา และรูปท่ี 2.4 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจประยุกต์ใช้ BIM. ในอนาคต (McGraw-Hill 
Construction , 2009)  เช่นท าให้การติดต่อส่ือสารระหวา่งผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งในขั้นตอนการออกแบบดี
ข้ึน,ความสามารถในด้านการประมาณราคา เป็นตน้ ซ่ึงช่วยสนับสนุนผลการศึกษาคร้ังน้ีว่ามีความ
เก่ียวข้องท่ีสอดคล้องไกล้เคียงกันในเร่ืองความคิดเห็นการใช้งานการเขียนแบบก่อสร้างด้วยวิธี
แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร(BIM)ร้านคา้ปลีกในประเทศไทย 

 
3. จากการศึกษาสามารถสรุปปัจจยัท่ีมีความแตกต่างทางนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในการ

ใชโ้ปรแกรมเขียนแบบสองมิติและวธีิแบบจ าลองสารสนเทศอาคารในการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้ปลีก
ของประเทศไทย (BIM) ไดด้งัตาราง  
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ตารางที ่5.1  ปัจจยัท่ีมีความแตกต่างทางนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ปัจจัย P-Value 

คุณภาพและความถูกตอ้งของแบบก่อสร้าง .029* 

ลดงานท่ีซ ้ าซอ้นกนัของหน่วยงานต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ .019* 

ลดขอ้ผดิพลาด/ตรวจสอบขอ้ขดัแยง้กนัของแบบก่อสร้างไดก่้อนก่อสร้างจริง .001* 

ช่วยใหเ้ขา้ใจแบบงานก่อสร้างไดดี้ยิง่ข้ึน .004* 

ช่วยในการประมาณราคา/วสัดุก่อสร้างไดดี้ยิง่ข้ึน .000* 

ใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการเขียนแบบนานเท่าใด(โดยมีขนาดพื้นท่ีไม่เกิน300ตร.ม.) .003* 

ใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสาร/น าเสนอแบบก่อสร้าง 3 มิติกบัหน่วยงานอ่ืนๆ  ท่ีไม่มี
ความเก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้างใน เช่น หน่วยงานจดัซ้ือ เจา้ของอาคาร เป็นตน้ 

.000* 

 

จากตารางข้างต้นสามารถอภิปรายความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับ
ประโยชน์มากข้ึนจากการเขียนแบบก่อสร้างโดยวิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) แทนวิธี
โปรแกรมสองมิติแบบเดิม ดงัน้ี 

ในดา้นคุณภาพและความถูกตอ้งของแบบก่อสร้าง เน่ืองจากช่วยท าให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ก่อสร้างทั้งหมดใหเ้ป็นปัจจุบนั มีความถูกตอ้ง แม่นย  าและมีมาตรฐานเป็นแบบเดียวกนัทั้งหมด  

ลดงานท่ีซ ้ าซ้อนกนัของหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจากช่วยลด
ก าลงัคนของหน่วยงานประมาณราคาในการค านวณปริมาณงานก่อสร้าง  

ลดขอ้ผดิพลาด/ตรวจสอบขอ้ขดัแยง้กนัของแบบก่อสร้างไดก่้อนก่อสร้างจริง เน่ืองจากสามารถ
ตรวจสอบขอ้ขดัแยง้กนัของแบบก่อสร้างได้ทนัที เช่นระยะของอาคารในแบบโครงสร้างและแบบ
สถาปัตยกรรมไม่ตรงกนั ซ่ึงสามารถปรับแกไ้ขใหมี้ความถูกตอ้งและสอดคลอ้งกนัไดท้นัที ท าให้ไม่ตอ้ง
เสียเวลาในการแกไ้ขหนา้งานจริง  

ช่วยให้เขา้ใจแบบงานก่อสร้างไดดี้ยิ่งข้ึน เน่ืองจากวิธีดงักล่าวสามารถข้ึนเป็นโมเดล3มิติได้
ทนัที ช่วยท าใหเ้ห็นภาพไดช้ดัเจนและช่วยใหเ้ขา้ใจแบบก่อสร้างไดดี้ยิง่ข้ึน 
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ใช้ระยะเวลาเฉล่ียในการเขียนแบบนานเท่าใด(โดยมีขนาดพื้นท่ีไม่เกิน300ตร.ม.) โดยใช้
ระยะเวลาในการเขียนแบบดว้ยวิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) น้อยกว่าวิธีโปรแกรมสองมิติ
แบบเดิม เน่ืองจากสามารถข้ึนโมเดล3มิติ รูปดา้น รูปตดัไดพ้ร้อมกนั 

ช่วยในการประมาณราคา/วสัดุก่อสร้างไดดี้ยิง่ข้ึน เน่ืองจากวิธีดงักล่าวสามารถท าการประมาณ
ราคาและวสัดุก่อสร้างไดท้นัที ท าใหมี้ความมีความสะดวกมากยิง่ข้ึน 

ใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสาร/น าเสนอแบบก่อสร้าง 3 มิติ กบัหน่วยงานอ่ืนๆ  ท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง
กบังานก่อสร้างใน เช่น หน่วยงานจดัซ้ือ เจา้ของอาคาร เป็นตน้ เน่ืองจากสามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับส่ือสารกบัหน่วยงานอ่ืนๆใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน ช่วยใหม้องเห็นภาพท่ีชดัเจนข้ึน 

 
4. จากการศึกษาสามารถสรุปปัจจยัท่ีมีไม่ความแตกต่างทางนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ใน

การใชโ้ปรแกรมเขียนแบบสองมิติและวิธีแบบจ าลองสารสนเทศอาคารในการเขียนแบบก่อสร้างร้านคา้
ปลีกของประเทศไทย (BIM) ไดด้งัตาราง  

 

ตารางที ่5.2 ปัจจยัท่ีมีไม่ความแตกต่างทางนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ปัจจัย P-Value 

ความสะดวก/รวดเร็วในการเขียนแบบก่อสร้างข้ึนใหม่ .153 

ความสะดวก/รวดเร็วในการแกไ้ขเขียนแบบก่อสร้างเดิม .548 

โดยภาพรวมแลว้คิดวา่มีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นกบัองคก์รเพียงใด 
 

.623 

 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

1.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กบังานเขียนแบบก่อสร้างเท่านั้นซ่ึงมีจ านวน 72 คน โดยรูปแบบการโปรแกรมสองมิติและ
วธีิแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร(BIM)ของพนกังานบริษทัเอกชนของร้านคา้ปลีกในประเทศ
ไทยแห่งหน่ึง ดังนั้นผูท่ี้จะใช้ข้อมูลน้ีอ้างอิงควรใช้วิจารณญาณให้รอบคอบถ่ีถ้วนก่อน
น าไปใชทุ้กคร้ัง 
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2.  รูปแบบการเขียนแบบก่อสร้างแต่ละวิธีมีขอ้ดีและขอ้เสีย ซ่ึงหากผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัการ
เขียนแบบก่อสร้างในองค์กรมีการน ามาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมและเขา้กบัลกัษณะการ
ท างานขององคก์รแลว้จะช่วยยกระดบัคุณภาพการท างานและช่วยพฒันาระบบการเขียนแบบ
ก่อสร้างของร้านค้าปลีกในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต ซ่ึง
ทั้งหมดน้ีต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากผูท่ี้มีความเก่ียวข้องทุกคนในองค์กรรวมถึง
ผูบ้ริหารเองจะตอ้งให้ความส าคญัและช่วยผลกัดนัให้เกิดการพฒันาระบบการเขียนแบบ
ก่อสร้างของร้านคา้ปลีกในประเทศไทยอีกดว้ย 
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ภาคผนวก ก 

ลกัษณะแบบสอบถาม ตอนที1่ (ข้อมูลทัว่ไป) 
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ภาคผนวก ข 

ลกัษณะแบบสอบถาม ตอนที ่2 (ข้อมุลการใช้งาน) 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก  ง 

ผลการประเมนิความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หาจากผู้เช่ียวชาญ 
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ผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (IOC) ของแบบสอบถามการเขียนแบบก่อสร้าง 
ร้านค้าปลกีในประเทศไทยด้วยวธีิใช้โปรแกรมสองมิติ 

โดยสรุปจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน 
 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม เฉลีย่ การพจิารณา 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3 0 +1 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
5 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
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ผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (IOC) ของแบบสอบถามการเขียนแบบก่อสร้าง 
ร้านค้าปลกีในประเทศไทยด้วยวธีิแบบจ าลองสารสนเทศอาคารBIM  

โดยสรุปจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน 

 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม เฉลีย่ การพจิารณา 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3 0 +1 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก จ 

 

ค่าความเช่ือมัน่(Reliability)ของผู้ใช้โปรแกรมเขยีนแบบสองมติิ 

มาใช้ในการเขยีนแบบก่อสร้างร้านค้าปลกีในประเทศไทย 
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Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.757 10 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

au1 3.5667 .81720 30 

au2 3.4667 .86037 30 

au3 3.2333 .72793 30 

au4 3.0667 .69149 30 

au5 3.0000 .74278 30 

au6 3.4000 .81368 30 

au7 3.0000 .78784 30 

au8 2.9000 .66176 30 

au9 2.9000 .71197 30 

au10 3.4000 .67466 30 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

au1 28.3667 14.654 .383 .742 

au2 28.4667 13.982 .466 .730 

au3 28.7000 13.390 .713 .695 

au4 28.8667 14.464 .528 .723 

au5 28.9333 13.720 .627 .707 

au6 28.5333 13.844 .531 .720 

au7 28.9333 15.306 .291 .755 

au8 29.0333 17.964 -.122 .799 

au9 29.0333 16.171 .182 .767 

au10 28.5333 13.913 .666 .705 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

31.9333 17.720 4.20946 10 
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ภาคผนวก ฉ 

 

ค่าความเช่ือมัน่(Reliability) ของผู้ใช้วธีิแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) 

มาใช้ในการเขยีนแบบก่อสร้างร้านค้าปลกีในประเทศไทย 
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Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.802 10 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

bim1 3.6000 .81368 30 

bim2 3.6333 .61495 30 

bim3 3.9333 .69149 30 

bim4 3.7000 .70221 30 

bim5 3.8667 .62881 30 

bim6 3.9333 .63968 30 

bim7 4.1000 .48066 30 

bim8 2.4667 1.10589 30 

bim9 4.1333 .62881 30 

bim10 3.8000 .66436 30 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

bim1 33.5667 14.530 .509 .781 

bim2 33.5333 15.430 .526 .780 

bim3 33.2333 14.530 .634 .767 

bim4 33.4667 14.740 .578 .773 

bim5 33.3000 14.769 .659 .766 

bim6 33.2333 15.633 .456 .787 

bim7 33.0667 16.271 .477 .788 

bim8 34.7000 15.183 .226 .837 

bim9 33.0333 16.033 .382 .794 

bim10 33.3667 14.792 .610 .770 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

37.1667 18.351 4.28376 10 
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    ช่ือ  -  นามสกุล  นายคฑาวฒิุ ล้ิมพงษธร 

วนั เดือน ปี เกดิ  11  พฤษภาคม 2528 

ประวตัิการศึกษา     1.ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา  คณะวศิวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)       

              มหาวทิยาลยัสยาม  

                                           2. ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาบริหารทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ  (บธ.บ.) 

      มหาวทิยาลยัรามค าแหง   

สถานทีท่ างาน               บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั ( มหาชน )   

                                         1 อาคารสิวะดล ชั้น 6 ถนนคอนแวนต ์แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500    
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