บทที่ 1
บทนำ
ธุ รกิ จค้าปลี กของประเทศไทยในอดี ตมี อตั ราการแข่งขันที่ ไม่สูงมาก เนื่ องจากมีจานวน
ผูป้ ระกอบการน้อยรายและขาดระบบการบริ หารการจัดการงานก่ อสร้ างที่ มีประสิ ทธิ ภาพ มีการ
ออกแบบการก่อสร้างในระบบสองมิติ ทั้งนี้พบว่ามักจะเกิดปั ญหาตามมาในหลายส่ วนงานเนื่ องจาก
แต่ละส่ วนงานมีมาตรฐานการทางานที่ไม่ใช่รูปแบบมาตรฐานเดียวกันแม้วา่ ในขณะทาการก่อสร้าง
จริ งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างตามสภาพหน้างานจริ งเพื่อให้สามารถดาเนิ นการก่อสร้าง
ต่อไปได้ก็ตาม แต่หากในทีมงานของแต่ละหน่วยงานมีการตีความหมายของแบบก่อสร้างที่ได้รับมา
ไม่เหมือนกันย่อมส่ งผลทาให้เกิดความไม่สอดคล้องกันของแบบก่อสร้างนั้นๆ นามาซึ่ งปั ญหาที่จะ
เกิดขึ้นมากมายที่หน้างานจริ ง ซึ่ งจะส่ งผลกระทบทาให้การก่อสร้างนั้นมีค่าใช้จ่ายที่บานปลายและ
ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น

1.1**ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปัจจุบนั จานวนผูป้ ระกอบการค้าปลีกมีเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ธุรกิจดังกล่าวมีอตั ราการแข่งขัน
กันสู งขึ้น ทาให้ผปู ้ ระกอบการเหล่านั้นจาเป็ นต้องหาวิธีในการแข่งขันกับคู่แข่งทางการตลาดได้ดี
ยิ่งขึ้น โดยหนึ่ งในกลยุทธ์ก็คือการลดระยะเวลาในการก่อสร้างให้นอ้ ยลง เพื่อที่สามารถเปิ ดร้านได้
ทัน ตามแผนที่ ว างไว้แ ละเป็ นการลดต้น ทุ น ในการก่ อ สร้ า ง โดยมี ก ารน าระบบแบบจ าลอง
สารสนเทศอาคารมาใช้ในการเขียนแบบก่อสร้ างร้ านค้าปลี กนี้ โดยขึ้นเป็ นโมเดล 3 มิติเพื่อจาลอง
อาคารที่เสมือนจริ งขึ้นมา ซึ่ งจะช่วยให้
1. เห็นกระบวนการทางานล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน
2. สามารถแก้ไขแบบก่อสร้างได้สะดวกขึ้นเนื่ องจากมีการผูกโยงงานในระบบต่าง ๆ เข้า
ด้วยกันเสมือนมีระบบฐานข้อมูลกลาง
3. หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่ วนใดส่ วนหนึ่ งในตัวอาคารแล้วจะสามารถ
เห็นผลการเปลี่ยนแปลงของแบบจาลองในมุมมองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ท้ งั หมด
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4. จะช่ วยทาให้ส ามารถเห็ นถึ งปั ญหาของแบบก่ อสร้ า งและสามารถแก้ไขได้ก่อนการ
ก่ อ สร้ า งจริ ง โดยการจ าลองโครงสร้ า งของอาคารที่ ไ ด้จ ากการเขี ย นแบบทั้ง ทาง
สถาปั ตยกรรมและวิศวกรรม ก่อนทาการก่อสร้างจริ ง
5. ช่ วยท าให้ข ้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้องกับ การก่ อสร้ า งทั้ง หมดให้เป็ นปั จ จุ บ ัน มี ค วามถู ก ต้อ ง
แม่นยาและมีมาตรฐานเป็ นแบบเดียวกันทั้งหมด
6. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน
7. ทาให้หน่ วยงานที่จะต้องทางานร่ วมกันหรื อรับงานต่อสามารถที่จะทางานได้สะดวก
รวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ ระบบแบบจาลองสารสนเทศอาคารยังสามารถสามารถช่ วยลดภาระงาน ลด
ระยะเวลาหรื อช่วยลดกาลังคนของหน่ วยงานประมาณราคาในการคานวณปริ มาณงานก่อสร้ างได้
เนื่ องจากระบบดัง กล่ า วนี้ ส ามารถแสดงผลการประมาณปริ ม าณงานก่ อสร้ า ง ประมาณราคาค่ า
ก่อสร้ างออกมาได้ท้ งั หมดนอกจากนี้ แล้วยังสามารถส่ งต่อข้อมูลเหล่านั้นไปยังผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับงาน
ก่อสร้างต่อไปได้ รวมถึงบริ หารจัดการข้อมูลของอาคาร โดยสามารถใส่ ขอ้ มูลหรื อรายละเอียดต่าง
ๆ ของอาคารรวมถึ งอุปกรณ์ เครื่ องมือต่าง ๆ ที่อยูภ่ ายในร้านค้า ข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์แต่ละชิ้ น
เช่ น ชนิ ดของวัสดุ ขนาดรู ปร่ างวัสดุ ราคาของวัสดุ ข้อมูลการส่ งซ่ อมอุปกรณ์ ข้อมูลการโยกย้าย
อุปกรณ์ และข้อมู ลการบารุ งรั กษาอุ ปกรณ์ ต่าง ๆ ว่ามี การบารุ ง รั กษาอุ ปกรณ์ น้ นั ๆ ในช่ วงเวลา
ใดบ้าง สามารถนามาวางแผนการบารุ งรักษาอาคาร อุปกรณ์และเครื่ องมือต่าง ๆ ได้ล่วงหน้า
ระบบแบบจาลองสารสนเทศอาคารเป็ นอีกทางเลื อกหนึ่ งของการก่อสร้ างในปั จจุบนั ที่จะ
ช่ วยยกระดับคุ ณภาพการท างานและช่ วยพัฒนาระบบการเขียนแบบก่ อสร้ างของร้ า นค้าปลี กใน
ประเทศไทยให้มีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้นต่อไปในอนาคต

1.2** วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้
1. เพื่ อศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บระดับความคิ ดเห็ น การใช้โปรแกรมเขี ย นแบบสองมิ ติและวิธี
แบบจาลองสารสนเทศอาคารในการเขียนแบบก่อสร้างร้านค้าปลีกของประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีนยั สาคัญต่อการเลือกใช้วิธีแบบจาลองสารสนเทศอาคารในการเขียน
แบบก่อสร้างร้านค้าปลีกของประเทศไทย
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1.3 ขั้นตอนกำรศึกษำ
ขั้นตอนการศึกษามีดงั นี้
1. ศึกษาข้อมูลและหลักการทางานในการเขียนแบบก่อสร้างของร้านค้าปลีกในรู ปแบบการ
ใช้โปรแกรมสองมิติ
2. ศึกษาข้อมูลและหลักการทางานในการเขียนแบบก่อสร้ างของร้ านค้าปลี กในรู ปแบบ
จาลองสารสนเทศอาคาร
3. ศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับวิธีการเขียนแบบก่อสร้ างทั้งสองวิธี
จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ก าหนดประเด็ นและปั จจัย ที่ จะท าการศึ กษาเปรี ย บเที ย บกัน ระหว่า งการเขีย นแบบ
ก่อสร้างโดยการใช้โปรแกรมสองมิติและวิธีแบบแบบจาลองสารสนเทศอาคาร ทั้งนี้ ตอ้ ง
อยูภ่ ายใต้สภาพแวดล้อม เงื่อนไขและรู ปแบบเดียวกัน
5. จัดทาแบบสอบถาม
6. ส่ งมอบแบบสอบถามให้ผทู ้ ี่มีความเกี่ยวข้องกับแบบก่อสร้างโดยตรงเช่น หน่วยงานที่ทา
หน้ า ที่ ใ นการเขี ย นแบบก่ อ สร้ า ง หน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการออกแบบก่ อ สร้ า ง
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ประมาณราคา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
7. นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการเขียนแบบก่อสร้างโดย
การใช้โปรแกรมสองมิติและวิธีแบบแบบจาลองสารสนเทศอาคาร
8. สรุ ปผลการศึกษา
9. ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
10.จัดทารู ปเล่มวิทยานิพนธ์

1.4**ขอบเขตของกำรศึกษำ
การศึกษานี้ เป็ นการนาระบบแบบจาลองสารสนเทศอาคารมาใช้กบั งานเขียนแบบก่อสร้าง
ในร้านค้าปลีกในประเทศไทยโดยที่ร้านดังกล่าวต้องมีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 300 ตร.ม. มีรูปแบบเป็ น
ร้าน Stand Aloneโดยมีการกาหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 ถึง เดือน
เมษายน ในปี พ.ศ.2560
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1.5**ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับจำกกำรศึกษำ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษามีดงั นี้
1.ได้ระดับความคิดเห็นการใช้โปรแกรมเขียนแบบสองมิติและวิธี แบบจาลองสารสนเทศ
อาคารในการเขียนแบบก่อสร้างร้านค้าปลีกของประเทศไทย
2.ได้ทราบปั จจัยที่มีนยั สาคัญต่อการเลือกใช้วิธีแบบจาลองสารสนเทศอาคารในการเขียน
แบบก่อสร้างร้านค้าปลีกของประเทศไทย
3. สามารถนาผลการศึกษาไปปรับปรุ งการออกแบบวิธีแบบจาลองสารสนเทศอาคารให้
น่าสนใจมากขึ้นในการนาไปใช้กบั การเขียนแบบก่อสร้างร้านค้าปลีก

1.6 คำนิยำมศัพท์
คานิยามศัพท์มีดงั ต่อไปนี้
แบบจาลองสารสนเทศอาคาร หมายถึ ง Building Information Modeling (BIM) เป็ น
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมัยใหม่ที่เป็ นการแก้ปัญหา (Solution) การสร้างแบบจาลองอาคารเป็ น 3
มิติ (3D) ซึ่ งจะทาให้ผทู ้ ี่ทางานเกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ สถาปนิ ก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรไฟฟ้ า
วิศวกรเครื่ องกล นักตกแต่งภายใน นักวิเคราะห์พลังงาน นักบริ หารอาคาร (FM) ผูร้ ับเหมา เป็ นต้น
สามารถนาเอารายละเอียดต่างๆในอาคารไปทางานต่อเนื่ องได้เลยโดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลามาเริ่ มใหม่
และยังสามารถใช้ขอ้ มูลร่ วมกันระหว่างโปรแกรมต่างๆได้ เพื่อลดการทางานที่ซ้ าซ้อนลง ทาให้
สะดวกรวดเร็ ว เที่ยงตรง และประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างมากมาย

