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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดท าก าหนดการ
ก่อสร้างและทดลองจัดท าก าหนดการก่อสร้างด้วยแบบจ าลอง
สารสนเทศอาคาร รวมถึงประเมินข้อดี ข้อเสีย ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ งานวิจ ัยน้ีใช้วิธีการทดลองจัดท าก าหนดการก่อสร้างด้วย
แบบจ าลองสารสนเทศอาคารกบัอาคารกรณีศึกษา ซึ่งจากการศึกษา
การใช้ก าหนดการก่อสร้างด้วยแบบจ าลองสารสนเทศอาคารพบว่า
เหมาะสมที่จะถูกใชใ้นการน าเสนอกบัเจา้ของงานและวางแผนก่อนเริ่ม
งาน เพราะท าใหเ้หน็ขัน้ตอนการท างานจนกระทัง่จบโครงการอย่าง
ชดัเจน ขัน้ตอนการท างานถูกน าเสนอในบทความน้ี 

ค าส าคัญ: แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร , ก าหนดการก่อสร้าง , 
โครงสรา้งส าเรจ็รูป 

Abstract 

This research aims to study guideline on a preparation of 
construction scheduling and trial preparation construction 
scheduling by building information modeling as well as to evaluate 
advantages, disadvantages, problems and obstacles.  This 
research uses an experimental approach to preparing construction 
scheduling by building information modeling with the case study. 
The study found that the construction scheduling using building 
information modeling is suitable used to present to clients and to 
plan before starting work because of the process until the end of 
a project clearly. The approach is presented in this paper. 
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1. บทน า 

งานก่อสรา้งเป็นงานโครงการที่มกีารใชท้รพัยากรเป็นจ านวนมาก
และมรีะยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดชดัเจน ดงันัน้ช่วงวางแผนงานจึงมี
ความส าคญักบัการก่อสรา้ง โดยหน่ึงในขัน้ตอนที่ส าคญัก็คอืการจดัท า
ก าหนดการก่อสรา้ง ซึ่งก าหนดการก่อสรา้งที่ดจีะระบุกจิกรรมที่ต้องท า 
ระยะเวลาในการด าเนินการ ความสมัพันธ์ระหว่างกิจกรรม รวมถึง
ทรพัยากรที่ใชด้ว้ย ในโครงการขนาดใหญ่ที่มกีิจกรรมจ านวนมาก จะ
น าเครื่องมอืดา้นโปรแกรมคอมพวิเตอร์มาช่วยในการจดัท าก าหนดการ
ก่อสร้างเช่น Primavera P6 (Oracle® Corp., USA) หรือ Microsoft® 
Project (Microsoft® Corp., USA) [1] 

ในปัจจบุนัมเีทคโนโลยทีี่เรียกว่าแบบจ าลองสารสนเทศอาคารหรือ 
Building Information Modeling (BIM) โดยมีแนวคิดมาจาก Charles 
M. “Chuck” Eastman ที่ไดเ้สนอแนวคดิไว้ว่า “องค์ประกอบต่างๆใน
งานก่อสร้างที่มาจากแบบแปลน รูปตดั รูปดา้น รวมไปถึงภาพไอโซ
เมทตรกิจะตอ้งมคีวามเชื่อมโยงกนั กลา่วคอืถา้หากมกีารเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น สามารถท าเพียงครัง้เดยีวและจะแสดงออกไปยงัแบบทุกชนิด 
นอกจากนัน้ยงัสามารถช่วยในการประมาณราคาและถอดปรมิาณวสัดุ
อีกดว้ย” [2] ซึ่งแนวคดิน้ีน ามาสู่การพฒันาซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยในการ
ท าแบบจ าลองอาคารและสามารถเพิ่มขอ้มูลหรือสารสนเทศเขา้ไปใน
องค์ประกอบต่างๆของแบบจ าลองดว้ย ซึ่งซอฟต์แวร์ BIM ในปัจจุบนั
นัน้มหีลากหลายผลติภณัฑต์วัอยา่งเช่น Autodesk® Revit (Autodesk®, 
Inc., USA) หรอื ArchiCAD (Graphisoft® SE, Hungary) [3] โดยปัจจยั
ที่ท าใหอ้งค์กรต่างๆเปลี่ยนจากการใช้แบบสองมติิมาเป็นแบบจ าลอง
สารสนเทศอาคารคอืช่วยในการตรวจสอบขอ้ขดัแยง้ของแบบก่อสรา้ง
และเพิ่มประสทิธภิาพในการออกแบบ ตวัอย่างเช่นการประมาณราคา 
[4] ซึ่งในงานวิจยัของ สุพฤทธิ ์ตัง้พฤทธิกุ์ล และ ณัฐวุฒ ิสวสัดิส์ุข [5] 
พบว่าแบบจ าลองสารสนเทศอาคารยงัไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศ
ไทยและสาเหตุที่ท าใหผู้ใ้ชง้านเลอืกใช้แบบจ าลองสารสนเทศอาคารคอื
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ช่วยลดข้อผิดพลาด ข้อขดัแย้งต่างๆ รวมถึงช่วยลดระยะเวลาและ
งบประมาณ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Azhar [6]  

ในการก่อสร้างโครงการ The Mansion on Peachtree (Atlanta, 
Georgia) ไดม้กีารน าแบบจ าลองสารสนเทศอาคารมาใชใ้นการวางแผน
และจดัท าเอกสารก่อสรา้งต่างๆ ซึ่งหน่ึงในนัน้คอืการจดัท าก าหนดการ
ก่อสร้างแบบ 4 มิติ ที่ช่วยในการล าดบัขัน้ตอนการก่อสร้างและการ
จดัเตรียมทรพัยากรต่างๆ ซึ่งส่งผลใหก้ารก่อสรา้งโครงการน้ีแลว้เสรจ็
ภายในเวลาและงบประมาณที่ก าหนด [6] นอกจากนัน้ยงัมงีานวจิยัของ 
Zhang, et al. [7] ไดศ้กึษาเกี่ยวกบัการน าแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร
มาใช้งานร่วมกบัการสร้างระบบความปลอดภยัในการก่อสรา้ง โดยได้
จดัท าก าหนดการก่อสร้างแบบ 4 มติิพร้อมกบัการแสดงผลของระบบ
ความปลอดภัยที่จะต้องจดัเตรียมในแต่ละช่วง ซึ่งพบว่าการใช้งาน
รูปแบบดงักล่าวนัน้ส่งผลดตี่อเจา้ของโครงการ สถาปนิก วิศวกรหรือ
แม้กระทัง่ผู้ร ับเหมาหลักและผู้ร ับเหมาช่วงในการท างานร่ วมกัน 
ตลอดจนสามารถวางแผนล่วงหน้าส าหรับการจดัเตรียมทรัพยากร
ต่างๆ เน่ืองจากสามารถมองเห็นแบบจ าลองซึ่งเสมอืนจริงก่อนการ
ท างานได ้

ในประเทศไทยการใช้งานแบบจ าลองสารสนเทศอาคารยังไม่
แพร่หลาย ดังนั ้นจึงเป็นที่มาของการศึกษาน้ี โดยผู้วิจ ัยจะใช้
แบบจ าลองสารสนเทศอาคารอย่างเต็มรูปแบบเพื่อจดัท าก าหนดการ
ก่อสรา้ง 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 การบรหิารงานก่อสรา้ง 

งานก่อสรา้งเป็นงานโครงการที่มกีารใชท้รพัยากรเป็นจ านวนมาก
และมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดชัดเจน ซึ่งงานโครงการคืองานที่
ผู้ร ับผิดชอบพยายามที่จะผลิตสินค้าหรือบริการทีมีความพิเศษขึ้น
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด [8] ประกอบด้วยคุณสมบัติด ังน้ีคือ มี
วตัถุประสงคท์ี่ชดัเจน มกี าหนดระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สุด และจะตอ้ง
มเีป้าหมายชดัเจนในดา้นงบประมาณและคณุภาพที่ตอ้งการ [1] 

 ความหมายและลกัษณะ 
ความหมายของการบริหารงานก่อสร้างนั ้น มีผู้วิจ ัยได้ให้

ความหมายไว้แตกต่างกนั ยกตวัอย่างเช่น การบริหารงานก่อสรา้งคอื
การบรหิารโครงการอยา่งมอือาชพีเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคค์อืได้
คุณภาพสูงที่ต้นทุนต ่าที่สุด [9] หรือการบริหารงานก่อสร้างคือการ
กระท าเพื่อใหม้ ัน่ใจว่าการก่อสร้างนัน้เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพและ
ประสิทธิผล [10] โดย Kerzner [11] กล่าวว่าการบริหารโครงการที่
ประสบความส าเรจ็ สามารถที่จะระบุไดถ้า้เป็นไปดงัน้ีคอื 

- ท างานภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
- ท างานภายในตน้ทุนที่ก าหนด 
- ท างานไดค้ณุภาพตามที่ก าหนด 

 การวางแผนและก าหนดการก่อสรา้ง 
การวางแผนนัน้อาจใหค้ านิยามไดว้่าคอืการล าดบัความส าคญัของ

กระบวนการท างานเพื่อน าไปสู่วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้รวมถึงการ
ตรวจสอบว่าท าอยา่งไรเพื่อท าใหว้ตัถุประสงคท์ี่ก าหนดไวส้ าเร็จ ซึ่งใน
บรบิทของงานก่อสรา้ง วตัถุประสงคอ์าจหมายถงึการออกแบบและการ

ก่อสรา้งอาคารหรอืโครงสรา้งพื้นฐานที่สมบูรณ์ ซึ่งการวางแผนส าหรบั
งานโครงการ ไม่เพียงแต่ใหค้วามส าคญักบัเวลาในการก่อสรา้งเท่านัน้ 
แต่รวมถงึคา่ใชจ้า่ย คณุภาพ และความปลอดภยั [12] 

โดยทัว่ไปในการวางแผนนัน้จะตอ้งก าหนดว่ามกีิจกรรมอะไรบ้างที่
ต้องท าให้ส าเร็จ โดยใครเป็นผู้ร ับผิดชอบและแล้วเสร็จเมื่อไร ซึ่ง
ประโยชน์ของการวางแผนสามารถสรุปได้ดงัน้ี สามารถคาดการณ์
ความต้องการใชท้รพัยากรและค่าใชจ้่ายต่างๆ รวมถึงสามารถท านาย
ระยะเวลาของแต่ละกจิกรรม รบัรูล้ าดบัขัน้ตอนการท างาน รวมถงึเวลา
ในการก่อสร้างทัง้โครงการได้ [11] ซึ่งมีขัน้ตอนหน่ึงที่ส าคญัคอืการ
จดัท าก าหนดการก่อสร้าง โดยการจดัท าก าหนดการก่อสร้างจะเริม่ท า
โดยทมีบรหิารโครงการ เพื่อใหร้บัรูว้่ามกีจิกรรมอะไรบา้งที่ตอ้งท า ใคร
คอืผู้รบัผิดชอบและด าเนินการโดยใคร เมื่อไร อย่างไร ซึ่งก าหนดการ
ก่อสรา้งที่ดจีะตอ้งบอกทัง้กจิกรรมที่ตอ้งท า ระยะเวลาที่ใช ้ขัน้ตอนหรอื
ความสมัพนัธ์ระหว่างกิจกรรมเหล่านัน้ รวมถึงทรพัยากรดว้ย [1] การ
จดัท าก าหนดการก่อสรา้งมวีธิทีี่นิยมใชด้งัน้ี  

1. แกนท์ชาร์ต (Gantt Chart) 
2. สายงานวกิฤต (Critical path method) 
ก่อนปีคริสต์ศกัราช 1960 Henry Gantt ไดจ้ดัท าระบบสญัลกัษณ์

เพื่อสร้างตารางและใช้มนัรายงานความก้าวหน้า ซึ่งในขณะนัน้ถูก
เรยีกว่าแกนท์ชาร์ต [8] ตามรูปที่ 1 

 

 
รปูท่ี 1 แกนทช์ารตอ์ย่างง่าย [8] 

 
การจดัท าก าหนดการก่อสร้างดว้ยวิธีแกนท์ชาร์ตนัน้ไม่สามารถ

ระบุไดว้่าก่อนเริม่กจิกรรม B และ C จะตอ้งด าเนินกจิกรรม A เสรจ็สิน้
ก่อนหรือไม ่หรือว่ากิจกรรม B และ C แค่บงัเอิญเริ่มหลงัจากกจิกรรม 
A เสร็จสิ้น นัน่หมายความว่าถ้าหากเลื่อนกิจกรรม A ออกไป จะไม่
สามารถบอกไดว้่ามนัจะกระทบต่อกิจกรรมที่เหลอืหรือไม ่ดว้ยเหตุผล
ดังกล่าวส่งผลให้มีการพัฒนา เกิดขึ้น  โดยใช้ลูกศรมา แสดง
ความสมัพนัธข์องแต่ละกจิกรรม ซึ่งเป็นจดุก าเนิดของวธิสีายงานวิกฤต
ที่สามารถค านวนว่าสายงานหรือสายกิจกรรมไหน ที่ใช้เวลาในการ
ด าเนินการในโครงการนานที่สุด [8] การวางแผนโดยใช้วิธีสายงาน
วิกฤตมีการใช้งานอยู่ 2 รูปแบบหลักได้แก่ แบบกิจกรรมบนปม 
(Activity on node, AON)  และแบบกิจกรรมบนลูกศร (Activity on 
arrow, AOA) เป็นไปตามรูปที่ 2 และ 3 ซึ่งปัจจบุนัวธิกีจิกรรมบนลกูศร
ไมนิ่ยมใชก้นัแลว้ โดยนิยมใชว้ธิกีจิกรรมบนปมมากกว่า [1] 
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รปูท่ี 2 การวางแผนโดยวธิสีายงานวกิฤตแิบบกจิกรรมบนปม [12] 

 

 
รปูท่ี 3 การวางแผนโดยวธิสีายงานวกิฤตแิบบกจิกรรมบนลกูศร [12] 

 

2.2 แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling) 

 หลกัการและกระบวนการของแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 
การท างานของแบบจ าลองสารสนเทศอาคารเป็นการสร้าง

แบบจ าลองอาคารขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยแบบจ าลอง
อาคารน้ีประกอบขึน้จากองคป์ระกอบต่างๆ ของอาคาร ซึ่งองคป์ระกอบ
ของอาคารจะประกอบด้วยข้อมูลกราฟิก ทัง้ 2 มิติและ 3 มิติ เช่น 
ขนาด ระยะ ส ีวสัด ุเป็นตน้ และขอ้มลูที่ไมใ่ช่กราฟิก เช่น ขอ้มลูผูผ้ลติ 
รุ่น ราคา ซึ่งโปรแกรมคอมพวิเตอร์จะท าการเกบ็แบบจ าลองอาคารและ
ขอ้มูลสารสนเทศทัง้หมด รวมไว้ที่ฐานขอ้มูลกลาง ดงัแสดงในรูปที่ 4  
[3] ซึ่งผูใ้ชง้านสามารถท าการบรหิารจดัการ เปลีย่นแปลงหรอืปรับปรุง
ขอ้มูลเหล่าน้ีไดต้ลอด โดยขอ้มูลเมื่อถูกเปลี่ยนแปลงจะแสดงผลไปยงั
ทุกมมุมองที่เกี่ยวขอ้ง [4] นอกจากนัน้แบบจ าลองสารสนเทศอาคารยงั
รองรบัการแบ่งปันขอ้มูลและการท างานร่วมกนัของหลายผู้ใช้งานอีก
ดว้ย  

 

 
รปูท่ี 4 แนวคดิของแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร [3] 

 มาตรฐานรายละเอยีดขององคป์ระกอบอาคารและ
แบบจ าลองอาคาร 

มาตรฐานน้ีเรียกโดยย่อว่า แอลโอดี (LOD)  หรือ Level of 
Development หมายถงึการก าหนดระดบัรายละเอียดขององค์ประกอบ
อาคารและแบบจ าลองอาคาร [3] หรือความต้องการน้อยที่สุดของ
แบบจ าลองซึ่ งแสดงข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อ
ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้งาน [13]  โดยมาตรฐานน้ีอาจจะ
ก าหนดคา่เป็นตวัเลข เช่น LOD 100, LOD 200 เป็นตน้  

ปัจจุบนัทางประเทศไทยไดม้ีมาตรฐานระดบัขัน้ในการพฒันาซึ่ง
ก าหนดจากขัน้ตอนการท างาน จดัท าโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระ
บรมราชูปถมัภ์ มรีะดบัขัน้ในการพฒันาดงัน้ี 

1. ขัน้ตอนแนวคดิในการออกแบบและการท าแบบร่าง  
2. ขัน้ตอนการพฒันาแบบ  
3. ขัน้ตอนการจดัท าแบบก่อสรา้ง  
4. ขัน้ตอนการจดัท าแบบเพื่อท างานจรงิสถานที่ก่อสรา้ง  
5. ขัน้ตอนการจดัท าแบบก่อสรา้งจรงิ ตามที่ไดก่้อสรา้งไปแลว้  
ส าหรบัในประเทศไทย ระดบัขัน้ในการพฒันาที่ก าหนดเป็นขัน้ตอน

ในการท างาน ไม่ควรน าไปเปรียบเทียบกบัระดบัขัน้ในการพฒันาที่
ก าหนดเป็นคา่ตวัเลข เน่ืองจากแต่ละประเทศมกีารก าหนดค่าตวัเลขที่
แตกต่างกันไปและมีรายละเอียดของข้อมูลที่แตกต่างกันแม้จะมีค่า
ตวัเลขเดยีวกนั [3] 

 ประโยชน์ของแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 
แบบจ าลองสารสนเทศอาคารท าใหผู้้คนทัว่ไปไดม้องเหน็อาคาร

เสมอืนจริงก่อนการก่อสร้าง ซึ่งส่งเสริมใหค้นในองค์กรไดร้่วมมือกัน
ท างาน จงึสามารถลดต้นเหตุของปัญหาที่กระทบต่อผลประโยชน์ของ
องคก์รได ้ตวัอยา่งเช่น การขดัแยง้ในการท างาน ความเสีย่งต่างๆ และ
การสูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ [14] นอกจากนั ้นยังช่วยลด
ระยะเวลาในการท างานและลดค่าใชจ้่ายในทุกขัน้ตอนในการก่อสรา้ง 
[15] รวมถึงประมาณราคาไดแ้ม่นย ากว่าการประมาณราคาทัว่ไปอีก
ดว้ย [6] 

ประโยชน์จากแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร  สามารถแบ่งออกตาม
กลุม่ของผูท้ี่มสีว่นเกี่ยวขอ้งในการก่อสรา้งไดด้งัน้ี [12,15] 

- เจา้ของงาน ไดป้ระโยชน์ในขัน้ตอนการศกึษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการและขัน้ตอนการออกแบบ จากการเพิ่มขึ้นของสมรรถนะและ
คุณภาพของอาคารและมีส่วนช่วยในการลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย 
นอกจากนัน้การบรหิารที่อยูอ่าศยักส็ะดวกกว่าระบบเดมิ 

- ผูอ้อกแบบ สามารถมองเหน็แบบเสมอืนจริงตามที่ไดอ้อกแบบไว้ 
ช่วยใหง้่ายต่อการท างานร่วมกนักบับุคคลในองค์กร นอกจากนัน้ยงั
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้างได้รวดเร็วขึ้นและ
ประมาณราคาพรอ้มกบัการออกแบบไดท้นัที 

- ผู้รบัเหมา สามารถน าขอ้มูลจากผู้ออกแบบมาตรวจสอบและหา
แนวทางแก้ไขขอ้ผิดพลาดได้ก่อนที่จะเริ่มงาน ท าใหช้่วยลดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในงานแก้ไข นอกจากนัน้ยงัช่วยยกระดบัความปลอดภยัใน
การท างานอกีดว้ย 
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 ก าหนดการก่อสรา้งแบบ 4 มติ ิ
ก าหนดการก่อสร้างแบบ 4 มิติ คือการเพิ่มมิติของเวลาหรือ

ก าหนดการเขา้กบัแบบจ าลองอาคาร 3 มติิ เพื่อแสดงพฤติกรรมของ
ชิ้นส่วนโครงสร้างในแต่ละช่วงเวลา [16-17] ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างเข้าใจและเห็นภาพของขัน้ตอนการ
ก่อสรา้งต่างๆ และยงัสามารถใสส่ภาพหน้างานจรงิก่อนท าการก่อสร้าง
ได้ ท าให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนและบริหารพื้นที่ภายในโครงการ
ก่อสร้าง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะท าใหโ้ครงการก่อสรา้งหยุดชะงกั โดย
สามารถดูตวัอย่างจากรูปที่ 5 ที่จ าลองความก้าวหน้าของการก่อสรา้ง
ในแต่ละช่วงเวลา โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการจดัท าก าหนดการก่อสร้าง
แบบ 4 มิตินั ้น มีด้วยกันหลากหลายซอฟต์แวร์ ยกตัวอย่างเช่น 
Autodesk® Navisworks, Tekla Structure แล ะ  Bentley® Navigator 
เป็นตน้ [16] และมกีระบวนการสรา้งก าหนดการก่อสรา้งแบบ 4 มติ ิดงั
แสดงในรูปที่ 6 

 

 
รปูท่ี 5 การจ าลองความก้าวหน้าของงานก่อสรา้งในแต่ละช่วงเวลา [7] 
 

สร้างแบบจ าลอง
สารสนเทศอาคาร

สร้างก าหนดการ
ก่อสร้าง

เชือ่มโยงข้อมูลระหว่าง
แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร
และก าหนดการก่อสร้าง

ก าหนดการก่อสร้าง
แบบ 4 มติิ

 
รปูท่ี 6 กระบวนการในการสรา้งก าหนดการก่อสรา้งแบบ 4 มติ ิ

 

2.3 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในงานวิจยัของ Velasco [16] ได้ศึกษาการประเมินการใช้งาน
ก าหนดการก่อสรา้งแบบ 4 มติ ิตวัอยา่งโครงการอาคารสงู 4 ชัน้ ซึ่งใช้
ซอฟต์แวร์ 3 รูปแบบคือซอฟต์แวร์จ าลองอาคาร ซอฟต์แวร์จดัท า
ก าหนดการและซอฟต์แวร์จ ัดท าก าหนดการก่อสร้างแบบ 4 มิติ 
นอกจากนัน้ผู้วิจยัยงัไดป้ระเมนิความสามารถและขดีจ ากดัของการใช้
ก าหนดการก่อสร้างแบบ 4 มิติ โดยพบว่าการใช้งานก าหนดการ
ก่อสร้างแบบ 4 มติิ ยงัไม่สามารถท างานไดค้รบทุกฟังก์ชัน่เมื่อเทียบ
กบัซอฟต์แวร์จดัท าก าหนดการ 

 

นอกจากนัน้ยงัมงีานวิจยัของ Zhang, et al. [7] ไดศ้ึกษาเกี่ยวกบั
การน าแบบจ าลองสารสนเทศมาใช้งานร่วมกบัระบบความปลอดภัยใน
การก่อสรา้ง โดยไดจ้ดัท าก าหนดการก่อสรา้งแบบ 4 มติิพรอ้มกบัการ
แสดงผลของระบบความปลอดภยัที่จะต้องจดัเตรียมในแต่ละช่วง ซึ่ง
พบว่าการใช้งานรูปแบบดังกล่าวนั ้นส่งผลดีต่อเจ้าของโครงการ 
สถาปนิก วศิวกรหรอืแมก้ระทัง่ผูร้บัเหมาหลกัและผูร้บัเหมาช่วงในการ
ท างานร่วมกนั ตลอดจนสามารถวางแผนลว่งหน้าส าหรบัการจดัเตรียม
ทรพัยากรต่างๆ เน่ืองจากสามารถมองเหน็แบบจ าลองซึ่งเสมอืนจริง
ก่อนการท างานได ้

ซึ่งในงานวิจยั Gledson และ Greenwood [17] ได้ท าการส ารวจ
ขอบเขตและการใช้งานก าหนดการก่อสร้างแบบ 4 มิติในประเทศ
องักฤษ พบว่ามกีารใช้ก าหนดการก่อสร้างแบบ 4 มติิในขัน้ตอนการ
วางแผนช่วยใหง้านส าเร็จและช่วยในการวางแผนขัน้ตอนการก่อสรา้ง 
ซึ่งบริษัทก่อสร้างส่วนใหญ่ในประเทศองักฤษได้มกีารพฒันาความรู้
ดา้นแบบจ าลองสารสนเทศอาคารใหแ้ก่บุคคลในองค์กรแลว้ แต่การใช้
งานยงัอยู่ที่ระดบัปานกลาง การวางแผนแบบ 4 มติิในงานก่อสรา้งนัน้ 
จะส าเร็จไดถ้้าผู้วางแผนเขา้ใจเทคโนโลยขีองแบบจ าลองสารสนเทศ
อาคารและมีความรู้ในงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตามในงานวิจ ัยของ
พีรพัฒน์ วิณิชลกัษมี [15] ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับสถานะและการ
ประยกุต์ใชแ้บบจ าลองสารสนเทศอาคารในองคก์ารก่อสรา้งในประเทศ
ไทย พบว่าสถานะการใชแ้บบจ าลองสารสนเทศอาคารในปัจจบุนัยงัอยู่
ในระดบัขัน้ต้น (Minimum) และขัน้ร ับรอง (Certified) และจะน ามา
ประยุกต์ใช้ในขัน้ตอนการออกแบบ ขัน้ตอนการก่อสร้าง และขัน้ตอน
การประมาณราคาเป็นหลัก ซึ่ งปร ะโยชน์ที่ เด่นชัดจากการน า
แบบจ าลองสารสนเทศมาใชค้อื การลดปัญหาขดัแยง้ต่างๆ การค านวณ
ปรมิาณงานที่ละเอยีดและถูกตอ้ง และการน าแบบจ าลองสารสนเทศไป
ใชใ้นขัน้ตอนอื่นได ้

3. ระเบียบวิธีวิจยั 

งานวิจ ัยเรื่องการจัดท าก าหนดการก่อสร้างด้วยแบบจ าลอง
สารสนเทศอาคาร กรณีศึกษาอาคารโครงสร้างส าเร็จรูปเป็นงานวิจยั
เชิงประยุกต์และงานวิจยัเชิงคุณภาพ ซึ่งมรีายละเอียดและระเบียบวธิี
วจิยัดงัต่อไปน้ี 

3.1 ศกึษาเอกสาร บทความและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผู้วิจยัท าการศกึษาเอกสาร บทความและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อ
ศึกษาแนวความคิดและการท างานของซอฟท์แวร์ แบบจ าลอง
สารสนเทศอาคาร รวมไปถึงขอ้มูลการใช้งานแบบจ าลองสารสนเทศ
อาคารในปัจจุบันและตัวอย่างการจัดท าก าหนดการก่อสร้างจาก
แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร อีกทัง้ศึกษาลักษณะของโครงการ
กรณีศึกษา โดยโครงการที่เป็นกรณีศึกษาคอืโครงการก่อสร้างโกดงั 
มูลค่า 30 ลา้นบาท มรีะยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการตัง้แต่เดอืน
กุมภาพนัธ ์2559 – ตุลาคม 2559 

3.2 สมัภาษณ์ความคดิเหน็เบื้องตน้จากกลุม่ตวัอยา่ง 

ผู้วิจยัจะใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงจ านวน 3 ท่าน 
โดยจะต้องมีประสบการณ์ในการท างานด้านการก่อสร้างโครงสร้าง
เหลก็ส าเร็จรูปซึ่งสอดคลอ้งกบักรณีศึกษา จากนัน้ผู้วิจยัจะสมัภาษณ์
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ตามค าถามที่ไดจ้ดัเตรียมไว้ โดยค าถามจะเกี่ยวขอ้งกับแบบจ าลอง
สารสนเทศอาคารและการจดัท าก าหนดการก่อสรา้งซึ่งมทีัง้หมด 5 ขอ้ 
ดงัน้ี 

1.  การน าแบบจ าลองสารสนเทศอาคารหรือ BIM มาใช้กับ
ก าหนดการก่อสร้าง ท่านคดิว่าเป็นไปได้หรือไม่ อย่างไรและควรใช้
ระดบัขัน้ในการพฒันา (Level of Development: LOD) เท่าไร 

2. ท่านคดิว่ามปีระโยชน์อย่างไร ในการน าแบบจ าลองสารสนเทศ
อาคารมาใชใ้นการจดัท าก าหนดการก่อสรา้ง 

3. ท่านคดิว่ามขีอ้แตกต่างอะไรบ้างระหว่างก าหนดการก่อสร้าง
แบบแกนท์ชาร์ตกบัก าหนดการก่อสร้างโดยใช้แบบจ าลองสารสนเทศ
อาคาร   

4. มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง ในการเปลี่ยนจากการใช้งาน
ระบบ CAD มาใชร้ะบบ BIM  

5. นอกเหนือจากการใชง้านแบบจ าลองสารสนเทศอาคารเพื่อการ
จดัท าก าหนดการก่อสร้าง อยากให้มีการใช้แบบจ าลองสารสนเทศ
อาคารในขัน้ตอนใดบา้ง 

3.3 ทดลองจดัท าก าหนดการก่อสรา้งโครงการกรณีศกึษา 

ในขัน้ตอนน้ีผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์ความคดิเหน็
เบื้องต้นมาทดลองจัดท าก าหนดการ ก่อสร้างด้วยแบบจ าลอง
สารสนเทศอาคาร ซึ่งในงานวจิยัน้ีมกีรณีศกึษาคอืโกดงัโครงสรา้งเหลก็
ส าเร็จรูป พื้นที่ใชส้อยประมาณ 4000 ตารางเมตร มูลค่าของโครงการ 
30 ล้านบาท โดยใช้ซอฟท์แวร์แบบจ าลองสารสนเทศอาคารและ
ซอฟท์แวร์จดัท าก าหนดการก่อสรา้ง ซึ่งการทดลองจดัท าก าหนดการ
ก่อสรา้งดว้ยแบบจ าลองสารสนเทศอาคารครัง้น้ีมรีูปแบบการท างาน 2 
รูปแบบดงัรูปที่ 7 และ 8 

 

BIM SOFTWARE

• สรา้งแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร
• สรา้งก าหนดการก่อสร้าง

ก าหนดการก่อสรา้งแบบ 4 มติิ  
รปูท่ี 7 การทดลองจดัท าก าหนดการก่อสรา้งดว้ยแบบจ าลองสารสนเทศ

อาคารรปูแบบที ่1 
 

BIM SOFTWARE

ก าหนดการก่อสรา้งแบบ 4 มติิ

SCHEDULING SOFTWARE

• สรา้งแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร • สรา้งก าหนดการก่อสร้าง

 
รปูท่ี 8 การทดลองจดัท าก าหนดการก่อสรา้งดว้ยแบบจ าลองสารสนเทศ

อาคารรปูแบบที ่2 

3.4 การวเิคราะหข์อ้มลู 

เมื่อไดร้บัขอ้มูลจากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างและทดลองจดัท า
ก าหนดการก่อสร้างดว้ยแบบจ าลองสารสนเทศอาคารเรียบร้อยแล้ว 
ผู้วิจยัจะด าเนินการตรวจสอบและประเมินข้อดี ข้อเสีย ปัญหาและ
อุปสรรคของตวัอย่างก าหนดการก่อสร้างดว้ยแบบจ าลองสารสนเทศ
อาคารกรณีศกึษาดงักลา่ว 

3.5 สรุปผล 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลทัง้หมดมาหาข้อสรุป
เกี่ยวกบังานวิจยัเรื่องการจดัท าก าหนดการก่อสร้างดว้ยแบบจ าลอง
สารสนเทศอาคาร กรณีศึกษาอาคารโครงสร้างส าเรจ็รูป รวมถึงจดัท า
ขอ้เสนอแนะส าหรบังานวจิยัในครัง้ต่อไป 

4. ผลการวิจยั 

4.1 ผลการสมัภาษณ์ความคดิเหน็ 

ผลจากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงจ านวน 3 ท่าน ซึ่ง
ทางผูว้จิยัไดถ้ามค าถามจ านวน 5 ขอ้นัน้ มผีลการสมัภาษณ์ดงัน้ี 

1.  การน าแบบจ าลองสารสนเทศอาคารมาใช้งานร่วมกับ
ก าหนดการก่อสรา้งคดิว่าเป็นได ้เพราะปัจจุบนัมเีจา้ของโครงการบาง
กลุ่มต้องการใช้แบบจ าลองสารสนเทศอาคารในงานก่อสร้าง ซึ่งการ
ก าหนดระดบัขัน้ในการพฒันานัน้ควรท าใหเ้หมาะสมกบัจุดประสงคท์ี่
จะน าไปใช้งาน ยกตวัอย่างเช่นถ้าหากใช้เพื่อการน าเสนอแก่เจ้าของ
โครงการอาจจะไม่ต้องลงรายละเอียดมาก แต่ถ้าหากใช้เพื่อการ
ก่อสรา้งเช่นจดุต่อระหว่างเหลก็กบัคอนกรตี กค็วรจะใสร่ายละเอียดให้
มองเหน็วสัดตุ่างๆที่ใชง้าน 

2. ประโยชน์ของการใชก้ าหนดการก่อสร้างที่สรา้งดว้ยแบบจ าลอง
สารสนเทศอาคารคอืสามารถใช้ในการใชว้างแผนและการจดัการพื้นที่
ก่อนเริ่มงานก่อสรา้ง เน่ืองจากสามารถเหน็การจ าลองของโครงการใน
ปัจจุบันและอนาคตได้ อีกทัง้ยงัเป็นประโยชน์ต่อโครงการที่มคีวาม
ซับซ้อนเพราะสามารถใช้อธิบายขัน้ตอนการท างานที่สลบัซ้อนได้ 
นอกจากนัน้ยงัช่วยในการน าเสนอแก่เจา้ของโครงการอกีดว้ย 

3. ข้อแตกต่างที่ส าคญัก็คือก าหนดการก่อสร้างที่ใช้แบบจ าลอง
สารสนเทศอาคารสรา้งขึ้นมาสามารถแสดงเป็นรูปภาพ 3 มติิไดแ้ละมี
ประโยชน์ที่ว่าสามารถใช้ดูไดท้ัง้ก าหนดการก่อสรา้งและรูปภาพ 3 มติ ิ
ณ เวลานัน้ๆ แต่ยงัมองว่าการใช้งานก าหนดการก่อสร้างแบบแกนท์
ชาร์ตยงัใชง้านไดง้า่ยกว่า 

4. ปัญหาในตอนน้ีคอืระบบ CAD นัน้ยงัคงต้องใช้อยู่เพราะว่าใช้
เพื่อท าแบบก่อสรา้งและถา้ยงัตอ้งน า CAD มาท าแบบ 3 มติอิกี ถา้หาก
มกีารแกไ้ขแบบกจ็ะตอ้งแกท้ัง้ CAD และแบบ 3 มติ ิซึ่งมองว่าขัน้ตอน
มคีวามซ ้าซอ้น ถา้สามารถท าทุกอยา่งไดภ้ายในครัง้เดยีวจะดกีว่า  

5. อยากให้น ามาใช้ในการจัดการพื้นที่ก่อสร้างคือสามารถใส่
เครื่องจกัร กองวสัดุ ถนน ไว้ในแบบจ าลองได ้นอกจากนั ้นยงัอยากให้
น ามาใชใ้นขัน้ตอนการขายโครงการ คอืน ามาใหล้กูคา้เหน็รายละเอียด
ต่างๆภายในโครงการ สามารถเหน็รายละเอยีดของอาคารนัน้ได ้
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4.2 ตวัอยา่งการจดัท าก าหนดการก่อสรา้งแบบ 4 มติ ิ

การจัดท าก าหนดการก่อสร้างแบบ 4 มิติ โดยใช้ซอฟท์แวร์
แบบจ าลองสารสนเทศอาคารในงานวิจ ัยครัง้น้ี สามารถเขียนเป็น
แผนภาพแสดงล าดบัขัน้ตอนการท างานไดด้งัรูปที่ 9 

 

ขอ้มูลทีเ่กีย่วกับโครงการก่อสรา้ง

สร้างแบบจ  าลองสารสนเทศอาคาร

สร้างก าหนดการก่อสร้าง

เร ิ่มต้น

สร้างก าหนดการก่อสร้างแบบ 4 มติิ

รบัข้อมลูก าหนดการก่อสร้างจากซอฟท์แวร์
จดัท าก าหนดการก่อสร้าง

          

จบการท างาน
 

รปูท่ี 9 แผนภาพล าดบัขัน้ตอนการจดัท าก าหนดการก่อสรา้งแบบ 4 มติ ิ
 
ผู้วิจยัได้ใช้ซอฟท์แวร์เพื่อทดลองจดัท าก าหนดการก่อสร้างใน

กรณีศึกษา ซึ่งล าดบัขัน้ตอนการจดัท าก าหนดการก่อสรา้งแบบ 4 มติ ิ
สามารถแบ่งเป็น 4 ขัน้ตอนดงัน้ี 

1) การไดม้าซึ่งขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งกบังานก่อสรา้ง 
ข้อมูลในที่ น้ีหมายถึงข้อมูลที่ เกี่ยวกับงานก่อสร้างดังกล่าว

ยกตวัอย่างเช่น แบบ 2 มติิของงานก่อสร้าง เอกสารสญัญา แผนงาน
หลกัและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลน้ีจะน าไปใช้เพื่อขัน้ตอน
ต่อไป โดยตวัอยา่งแบบ 2 มติแิสดงดงัรูปที่ 10 

 

 
รปูท่ี 10 ตวัอย่างแบบ 2 มติ ิ

 
2) การสรา้งแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 
หลงัจากที่มีข้อมูลในงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว จะน ามาสร้าง

แบบจ าลองสารสนเทศอาคารผ่านซอฟท์แวร์แบบจ าลองสารสนเทศ
อาคารซึ่งตวัอยา่งกรณีศกึษาที่ผูจ้ดัท าสรา้งขึน้แสดงในรูปที่ 11 

 
รปูท่ี 11 ตวัอย่างกรณีศกึษาทีส่รา้งจากซอฟท์แวรแ์บบจ าลองสารสนเทศ

อาคาร 
 
แบบจ าลองสารสนเทศอาคารของตวัอย่างกรณีศึกษาที่ทางผู้วจิยั

ไดจ้ดัท าขึน้นัน้จะประกอบดว้ยชิ้นสว่นโครงสรา้งต่างๆ ยกตวัอยา่งเช่น 
เสา คาน พื้น โดยชิ้นส่วนโครงสร้างนั ้นจะมีรายละ เอียดของ
องคป์ระกอบอาคารและแบบจ าลองอาคารดงัแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งทาง
ผู้วิจยัไดก้ าหนดและใช้งานตามตารางดงักล่าว ทัง้น้ีรายละเอียดของ
องคป์ระกอบอาคารและแบบจ าลองอาคารสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสมของโครงการหรอืความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

ตารางท่ี 1 สรุปตวัอย่างองคป์ระกอบของโครงสรา้งทีใ่ชง้านวจิยั 
องคป์ระกอบ
ของโครงสรา้ง 

รปูตวัอย่างในงานวจิยั ค าอธบิาย 

ฐานราก 

 

ระ บุชนิด ความกว้าง 
ความยาว ความหนาและ
ต าแหน่ง 

เสา 

 

ระ บุชนิด ความกว้าง 
ความยาว ความหนาและ
ต าแหน่ง 

คาน 

 

ระ บุชนิด ความกว้าง 
ความยาว ความหนาและ
ต าแหน่ง 

พืน้ 

 

ระ บุชนิด ความกว้าง 
ความยาว ความหนาและ
ต าแหน่ง 

ประตแูละช่อง
เปิดต่างๆ 

 

ระบุต าแหน่ง ความกวา้ง 
และความสงู 

ก าแพงและ 
ฝ้าเพดาน 

 

ระบุต าแหน่ง ความกวา้ง 
และความสงู 

โครงหลงัคา 

 

ระ บุชนิด ความกว้าง 
ความสงู ต าแหน่ง 
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ตารางท่ี 1 สรุปตวัอย่างองคป์ระกอบของโครงสรา้งทีใ่ชง้านวจิยั (ต่อ) 
องคป์ระกอบ
ของโครงสรา้ง 

รปูตวัอย่างในงานวจิยั ค าอธบิาย 

จุดต่อและ
โครงสรา้งอื่นๆ 

 

ระบุต าแหน่ง 

ในงานวิจยัครัง้น้ีผู้วิจยัจะแสดงรายละเอียดขององค์ประกอบและ
แบบจ าลองอาคารตามที่ไดน้ าเสนอ เน่ืองจากงานวิจยัที่ไดท้ านัน้อยู่ใน
ขัน้ตอนการวางแผนโครงการ จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใส่
รายละเอยีดมาก ถา้หากผูว้จิยัใชแ้สดงการตดิตัง้จุดต่อระหว่างคานและ
เสาส าหรบัแรงงานก่อสรา้ง ผูว้จิยัจะแสดงรายละเอยีดขององค์ประกอบ
ใหม้ากขึน้ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการไปใชง้านนัน้ๆ 

3) การเตรยีมก าหนดการก่อสรา้ง 
ในการเตรยีมก าหนดการก่อสรา้งนัน้สามารถเลอืกได ้ 2 รูปแบบคอื

สร้างก าหนดการก่อสร้างจากซอฟท์แวร์แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร
หรือน าเขา้ขอ้มูลจากซอฟท์แวร์จดัท าก าหนดการก่อสร้างซึ่งตวัอย่าง
ก าหนดการก่อสรา้งทัง้ 2 รูปแบบแสดงในรูปที่ 12 และ 13 

 

 
รปูท่ี 12 ตวัอย่างก าหนดการก่อสรา้งทีส่รา้งโดยซอฟทแ์วร์แบบจ าลอง

สารสนเทศอาคาร 
 

 
รปูท่ี 13 ตวัอย่างก าหนดการก่อสรา้งทีส่รา้งโดยซอฟทแ์วร์จดัท าก าหนดการ

ก่อสรา้ง 
 
4) การสรา้งก าหนดการก่อสรา้งแบบ 4 มติ ิ
หลงัจากที่มขีอ้มลูทัง้แบบจ าลองสารสนเทศอาคารและก าหนดการ

ก่อสร้างแล้ว ในขัน้ตอนน้ีจะน าข้อมูลทัง้สองมาสร้างก าหนดการ
ก่อสรา้งแบบ 4 มติ ิซึ่งในซอฟท์แวร์แบบจ าลองสารสนเทศอาคารนัน้มี
เครื่องมือที่ เรียกว่า Project Status Visualization เครื่องมือ น้ี เป็น
เครื่องมือที่ช่วยในการแสดงผลก าหนดการก่อสร้างแบบ 4 มิติ ซึ่ง
หน้าตาของเครื่องมอืนัน้แสดงในรูปที่ 14 

 
รปูท่ี 14 หน้าต่างเครือ่งมอื Project Status Visualization 

 
ผู้ใช้งานจ าเป็นที่จะต้องตัง้ค่าในสว่นของ Object Representation 

และ Object Group-Representation ก่อนการใช้งาน โดยทางผู้วิจยัได้
แสดงตวัอยา่งการตัง้คา่ในสว่นน้ีดงัแสดงในรูปที่ 15 และ 16 

 

 
รปูท่ี 15 ตวัอย่างการตัง้ค่าใน Object Representation 

 

 
รปูท่ี 16 ตวัอย่างการตัง้ค่าใน Object Group-Representation 

 
ในส่วนของการก าหนดค่า Color หรือ Transparency ในส่วนของ 

Object Representation ดงัรูปที่ 15 สามารถปรบัเปลี่ยนไดต้ามความ
ต้องการของผู้ใช้งานและเมื่อตัง้ค่าทัง้หมดเรียบร้อยแล้วจะสามารถ
สร้างก าหนดการก่อสร้างแบบ 4 มติิได ้โดยการเลอืกวนัที่ต้องการใน
ช่อง Review Date และเลือก Object Representation ที่ก าหนดไว้ 
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นอกจากนัน้ถ้าต้องการให้รูปที่แสดงเปลี่ยนไปตามวันที่เลือกอย่าง
อตัโนมตัิใหเ้ลอืกถูกใหช้่อง Refresh View Automatically ดงัแสดงใน
รูปที่ 17 

 
รปูท่ี 17 ตวัอย่างการตัง้ค่าใน Project Status Visualization 

 
โดยหลงัจากที่ไดต้ ัง้ค่าทุกอย่างเรียบรอ้ยแลว้ สามารถด าเนินการ

ใหเ้ครื่องมอื Project Status Visualization แสดงผลได ้ซึ่งทางผูว้จิยัได้
แสดงตวัอย่างจากการทดลองจดัท าก าหนดการก่อสรา้งแบบ 4 มติิดงั
แสดงในรูปที่ 18 

 

 
รปูท่ี 18 ตวัอย่างก าหนดการก่อสรา้งแบบ 4 มติ ิ

 
 

5. สรปุผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ในปัจจุบนัมเีทคโนโลยทีี่เรียกว่าแบบจ าลองสารสนเทศอาคารถูก
น ามาใช้ในงานก่อสร้างตัง้แต่เริ่มต้นโครงการจนกระทัง่จบโครงการ 
ตลอดจนน าไปใชบ้รหิารจดัการอาคารสถานที่ ในบทความน้ีไดน้ าเสนอ
กระบวนการจดัท าก าหนดการก่อสร้างด้วยแบบจ าลองสารสนเทศ

อาคารในตัวอย่างกรณีศึกษา ซึ่งตัวอย่างก าหนดการก่อสร้างด้วย
แบบจ าลองสารสนเทศอาคารเป็นอีกหน่ึงฟังก์ชนัที่สามารถน ามาใชใ้น
งานก่อสร้างจริงได้และมีประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการเช่น 
เจา้ของโครงการ ผูร้บัเหมาหลกัและผูร้บัเหมายอ่ย 
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