บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา
การศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ งการเปรี ย บเที ย บการใช้โปรแกรมเขี ย นแบบสองมิ ติ แ ละวิธี แ บบจ าลอง
สารสนเทศอาคาร(BIM) มาใช้ใ นการเขี ย นแบบก่ อ สร้ า งร้ า นค้า ปลี ก ในประเทศไทยของพนัก งาน
บริ ษทั เอกชนแห่ งหนึ่ งมีขอ้ สรุ ปความคิดเห็นของผูท้ ี่มีความเกี่ ยวข้องกับแบบก่อสร้างและข้อเสนอแนะ
ได้ดงั ต่อไปนี้

5.1 สรุปผลการศึกษา
1. ผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องกับแบบก่อสร้างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 70.83 ส่ วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 52.50 มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 83.33 ซึ่ งมี
สถานะตาแหน่ งงานพนักงานประจา คิดเป็ นร้อยละ 72.22 โดยมีหน้าที่งาน/ความรับผิดชอบงานเขียน
แบบ/Site Survey คิดเป็ นร้อยละ 59.72 และส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเขียนแบบด้วยวิธีแบบจาลอง
สารสนเทศ 0 - 6 เดือน คิดเป็ นร้อยละ 38.89 โดยสามารถแสดงผลจานวน(คน)และร้อยละของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ดังต่อไปนี้

รู ปที่ 5.1 เพศของผูต้ อบแบบสอบถาม
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รู ปที่ 5.2 ช่วงอายุของผูต้ อบแบบสอบถาม

รู ปที่ 5.3 ระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถาม
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รู ปที่ 5.4 สถานะ/ตาแหน่งงานของผูต้ อบแบบสอบถาม

รู ปที่ 5.5 หน้าที่งาน/ความรับผิดชอบของผูต้ อบแบบสอบถาม
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รู ปที่ 5.6 ประสบการณ์ในการเขียนแบบด้วยวิธีแบบจาลองสารสนเทศอาคารของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. ความคิ ดเห็ นต่ อการใช้ง านการเขี ย นแบบก่ อสร้ า งร้ า นค้า ปลี ก ในประเทศไทยด้วยวิธี
โปรแกรมสองมิติโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
คือ ความสะดวก/รวดเร็ วในการเขียนแบบก่อสร้างขึ้นใหม่ รองลงมาคือ โดยภาพรวมแล้ว ท่านคิดว่ามี
ความเหมาะสมที่ จะนามาใช้ในกับ องค์ก รเพีย งใด และความสะดวก/รวดเร็ วในการแก้ไ ขเขี ย นแบบ
ก่อสร้างเดิม ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยลาดับสุ ดท้าย คือ ใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสาร/นาเสนอแบบก่อสร้าง 3 มิติกบั
หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างใน เช่น หน่วยงานจัดซื้ อ เจ้าของอาคาร เป็ นต้น ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่ตอบ ระดับ 3 ทุกข้อ โดยแสดงผล ดังนี้
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รู ปที่ 5.7 ความคิดเห็ นการใช้งานการเขียนแบบก่อสร้างด้วยวิธีโปรแกรมสองมิติร้านค้าปลี ก
ในประเทศไทย
ส่ วนความคิ ดเห็ นต่ อการใช้ง านการเขี ย นแบบก่ อสร้ า งร้ า นค้า ปลี ก ในประเทศไทยด้วยวิ ธี
แบบจาลองสารสนเทศอาคาร (BIM) โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ ใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสาร/นาเสนอแบบก่อสร้ าง 3 มิติกบั หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่มีความ
เกี่ ย วข้องกับ งานก่ อสร้ า งใน เช่ น หน่ วยงานจัดซื้ อ เจ้า ของอาคาร เป็ นต้น รองลงมาคื อ ช่ วยในการ
ประมาณราคา/วัสดุก่อสร้างได้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้เข้าใจแบบงานก่อสร้างได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ งส่ วนใหญ่ตอบ
ระดับ 4 ทุกข้อ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยลาดับสุ ดท้าย คือ ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการเขียนแบบนานเท่าใด ส่ วน
ใหญ่ตอบ ระดับ 3 โดยแสดงผล ดังนี้
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รู ปที่ 5.8 ความคิดเห็ นการใช้งานการเขียนแบบก่อสร้างด้วยวิธีแบบจาลองสารสนเทศอาคาร
(BIM)ร้านค้าปลีกในประเทศไทย
ผลจากการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็นการใช้งานการเขียนแบบก่อสร้างด้วยวิธีแบบจาลอง
สารสนเทศอาคาร(BIM)ร้านค้าปลีกในประเทศไทยมีความสอดคล้องที่ไกล้เคียงกันกับรู ปที่2.3 ปั จจัย
สาคัญที่ทาให้มีการใช้แบบจาลองข้อมูลอาคาร( MCRA,2007 ) เช่นในด้านลดระยะเวลาในการออกแบบ
,เป็ นการพัฒนาการสื่ อสารในการออกแบบและก่อสร้าง และด้านเป็ นการช่วยพัฒนาขั้นตอนการประมาณ
ราคา และรู ป ที่ 2.4 ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจประยุก ต์ใ ช้ BIM. ในอนาคต (McGraw-Hill
Construction , 2009) เช่นทาให้การติดต่อสื่ อสารระหว่างผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องในขั้นตอนการออกแบบดี
ขึ้น,ความสามารถในด้านการประมาณราคา เป็ นต้น ซึ่ งช่ วยสนับสนุ นผลการศึ กษาครั้ งนี้ ว่ามี ความ
เกี่ ย วข้อ งที่ ส อดคล้อ งไกล้เ คี ย งกัน ในเรื่ อ งความคิ ด เห็ น การใช้ ง านการเขี ย นแบบก่ อ สร้ า งด้ว ยวิ ธี
แบบจาลองสารสนเทศอาคาร(BIM)ร้านค้าปลีกในประเทศไทย
3. จากการศึกษาสามารถสรุ ปปั จจัยที่มีความแตกต่างทางนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในการ
ใช้โปรแกรมเขียนแบบสองมิติและวิธีแบบจาลองสารสนเทศอาคารในการเขียนแบบก่อสร้างร้านค้าปลีก
ของประเทศไทย (BIM) ได้ดงั ตาราง

58

ตารางที่ 5.1 ปั จจัยที่มีความแตกต่างทางนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปัจจัย

P-Value

คุณภาพและความถูกต้องของแบบก่อสร้าง

.029*

ลดงานที่ซ้ าซ้อนกันของหน่วยงานต่างๆได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

.019*

ลดข้อผิดพลาด/ตรวจสอบข้อขัดแย้งกันของแบบก่อสร้างได้ก่อนก่อสร้างจริ ง

.001*

ช่วยให้เข้าใจแบบงานก่อสร้างได้ดียงิ่ ขึ้น

.004*

ช่วยในการประมาณราคา/วัสดุก่อสร้างได้ดียงิ่ ขึ้น

.000*

ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการเขียนแบบนานเท่าใด(โดยมีขนาดพื้นที่ไม่เกิน300ตร.ม.)

.003*

ใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสาร/นาเสนอแบบก่อสร้าง 3 มิติกบั หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างใน เช่น หน่วยงานจัดซื้ อ เจ้าของอาคาร เป็ นต้น

.000*

จากตารางข้า งต้น สามารถอภิ ป รายความคิ ด เห็ น ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ไ ด้รั บ
ประโยชน์มากขึ้ นจากการเขี ยนแบบก่ อสร้ างโดยวิธีแบบจาลองสารสนเทศอาคาร (BIM) แทนวิธี
โปรแกรมสองมิติแบบเดิม ดังนี้
ในด้านคุณภาพและความถูกต้องของแบบก่อสร้ าง เนื่ องจากช่วยทาให้ขอ้ มูลที่เกี่ ยวข้องกับการ
ก่อสร้างทั้งหมดให้เป็ นปั จจุบนั มีความถูกต้อง แม่นยาและมีมาตรฐานเป็ นแบบเดียวกันทั้งหมด
ลดงานที่ ซ้ าซ้อนกันของหน่ วยงานต่ างๆ ได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น เนื่ องจากช่ วยลด
กาลังคนของหน่วยงานประมาณราคาในการคานวณปริ มาณงานก่อสร้าง
ลดข้อผิดพลาด/ตรวจสอบข้อขัดแย้งกันของแบบก่อสร้างได้ก่อนก่อสร้างจริ ง เนื่องจากสามารถ
ตรวจสอบข้อขัดแย้ง กันของแบบก่ อสร้ า งได้ทนั ที เช่ นระยะของอาคารในแบบโครงสร้ างและแบบ
สถาปัตยกรรมไม่ตรงกัน ซึ่ งสามารถปรับแก้ไขให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกันได้ทนั ที ทาให้ไม่ตอ้ ง
เสี ยเวลาในการแก้ไขหน้างานจริ ง
ช่วยให้เข้าใจแบบงานก่อสร้ างได้ดียิ่งขึ้น เนื่ องจากวิธีดงั กล่าวสามารถขึ้นเป็ นโมเดล3มิติได้
ทันที ช่วยทาให้เห็นภาพได้ชดั เจนและช่วยให้เข้าใจแบบก่อสร้างได้ดียงิ่ ขึ้น
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ใช้ระยะเวลาเฉลี่ ย ในการเขี ยนแบบนานเท่ า ใด(โดยมี ขนาดพื้ นที่ ไม่ เกิ น 300ตร.ม.) โดยใช้
ระยะเวลาในการเขียนแบบด้วยวิธีแบบจาลองสารสนเทศอาคาร (BIM) น้อยกว่าวิธีโปรแกรมสองมิติ
แบบเดิม เนื่องจากสามารถขึ้นโมเดล3มิติ รู ปด้าน รู ปตัดได้พร้อมกัน
ช่วยในการประมาณราคา/วัสดุก่อสร้างได้ดียงิ่ ขึ้น เนื่ องจากวิธีดงั กล่าวสามารถทาการประมาณ
ราคาและวัสดุก่อสร้างได้ทนั ที ทาให้มีความมีความสะดวกมากยิง่ ขึ้น
ใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสาร/นาเสนอแบบก่อสร้าง 3 มิติ กับหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับงานก่อสร้ างใน เช่ น หน่ วยงานจัดซื้ อ เจ้าของอาคาร เป็ นต้น เนื่ องจากสามารถนาไปเป็ นเครื่ องมือ
สาหรับสื่ อสารกับหน่วยงานอื่นๆให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ช่วยให้มองเห็นภาพที่ชดั เจนขึ้น
4. จากการศึกษาสามารถสรุ ปปั จจัยที่มีไม่ความแตกต่างทางนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน
การใช้โปรแกรมเขียนแบบสองมิติและวิธีแบบจาลองสารสนเทศอาคารในการเขียนแบบก่อสร้างร้านค้า
ปลีกของประเทศไทย (BIM) ได้ดงั ตาราง
ตารางที่ 5.2 ปั จจัยที่มีไม่ความแตกต่างทางนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปัจจัย

P-Value

ความสะดวก/รวดเร็ วในการเขียนแบบก่อสร้างขึ้นใหม่

.153

ความสะดวก/รวดเร็ วในการแก้ไขเขียนแบบก่อสร้างเดิม

.548

โดยภาพรวมแล้วคิดว่ามีความเหมาะสมที่จะนามาใช้ในกับองค์กรเพียงใด

.623

5.2 ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้เป็ นการสารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความเกี่ยวข้อง
กับงานเขียนแบบก่อสร้ างเท่านั้นซึ่ งมีจานวน 72 คน โดยรู ปแบบการโปรแกรมสองมิติและ
วิธีแบบจาลองสารสนเทศอาคาร(BIM)ของพนักงานบริ ษทั เอกชนของร้านค้าปลีกในประเทศ
ไทยแห่ ง หนึ่ ง ดัง นั้น ผูท้ ี่ จะใช้ข ้อ มู ล นี้ อ้า งอิ ง ควรใช้วิ จารณญาณให้รอบคอบถี่ ถ้วนก่ อ น
นาไปใช้ทุกครั้ง
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2. รู ปแบบการเขียนแบบก่อสร้ างแต่ละวิธีมีขอ้ ดี และข้อเสี ย ซึ่ งหากผูท้ ี่มีความเกี่ ยวข้องกับการ
เขียนแบบก่อสร้ างในองค์กรมีการนามาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมและเข้ากับลักษณะการ
ทางานขององค์กรแล้วจะช่วยยกระดับคุณภาพการทางานและช่วยพัฒนาระบบการเขียนแบบ
ก่ อ สร้ า งของร้ า นค้า ปลี ก ในประเทศไทยให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ยิ่ ง ขึ้ น ต่ อไปในอนาคต ซึ่ ง
ทั้ง หมดนี้ ต้อ งอาศัย ความร่ วมมื อร่ ว มใจจากผูท้ ี่ มี ค วามเกี่ ย วข้องทุ ก คนในองค์ก รรวมถึ ง
ผูบ้ ริ หารเองจะต้องให้ความสาคัญและช่ วยผลักดันให้เกิ ดการพัฒนาระบบการเขี ยนแบบ
ก่อสร้างของร้านค้าปลีกในประเทศไทยอีกด้วย

