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บทคัดย่อ
ปั จ จุ บ ั น มหาวิ ท ยาลั ย ในกำกั บ ของรั ฐ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ แ ห่ ง หนึ่ ง
มีโ ครงการก่อ สร้า งอาคาร เพื่อ ใช้สำหรับ การเรียนการสอนและอาคาร
สำนักงานของบุคลากรในหน่วยงาน โดยได้มีการนำแบบจำลองสารสนเทศ
อาคารมาประยุก ต์ใช้ในงานก่อ สร้า ง ซึ่งปั ญ หาที่พ บส่ว นใหญ่เกิดจาก
บุคลากรในหน่วยงานไม่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจรับงานก่อสร้างอาคาร
บนพื้นฐานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารในการตรวจรับงานก่อสร้างอาคาร
มหาวิทยาลัยและวิเคราะห์หาช่องว่างในการตรวจรับงานก่อสร้างอาคาร
มหาวิ ท ยาลั ย บนพื ้ น ฐานของแบบจำลองสารสนเทศอาคาร โดยใช้
แบบสอบถามและสั ม ภาษณ์ บ ุ ค ลากรและผู ้ บ ริ ห ารในหน่ ว ยงาน
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จังหวัดเชียงใหม่แห่งหนึ่ง โดยนำข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามและสัมภาษณ์มาทำการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางและ
ช่องว่างในการประยุกต์ใช้ แบบจำลองสารสนเทศอาคาร เพื่อตรวจรับงาน
ก่อสร้างอาคารมหาวิทยาลัยต่อไป ในงานวิจัยนี้เบื้องต้นพบว่าบุคลากรใน
สายปฏิบัติการทางด้านงานออกแบบและก่อสร้าง ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแบบจำลองสารสนเทศอาคาร อาจทำให้การประยุกต์ใช้แบบจำลอง
สารสนเทศอาคารเพื่อตรวจรับงานก่อสร้างของหน่วยงาน เป็นไปด้วย
ความยากลำบาก โดยบุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ ม ี ค วามคิ ด เห็ น
ให้
หน่วยงานจัดอบรมหรือจัดให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับแบบจำลอง
สารสนเทศ
คำสำคัญ: แบบจำลองสารสนเทศอาคาร, การตรวจรับงานก่อสร้างอาคาร,
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐจังหวัดเชียงใหม่แห่งหนึ่ง

Abstract
Nowadays, there are many building’ s construction projects
of the National Universities under care of government in Chiang
Mai for the purpose of academic and administration buildings by
the application of Building Information Modelling or BIM. Which

followed by the problem that the inspectors are not specialise
to examine the project based on BIM. Therefore, to solve the
issues in the construction projects based on BIM by surveying
and interviewing the inspectors and board of Universities. Then,
analyse the surveys and interviews to determine the solution
aim to help improved the quality of constructions examinations
for the Universities. At the first stage of this study, shown that
the issues regard to the lack of knowledge toward BIM among
the inspectors and board of the Universities. In which resulted
in the less effective examination quality of building’ s
construction projects that base on BIM. Primary, the inspectors
and board suggested the training course of BIM for the better
understand of it.
Keywords: Building Information Modelling, Building
Construction Inspection, National Universities Under care of
Government in Chiang Mai

1. ที่มาและความสำคัญ
ปัจจุบันงานก่อสร้างในประเทศไทยได้มีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว และต่ อ เนื ่ อ ง ทำให้ เ กิ ด โครงการใหม่ ๆ ขึ ้ น เป็ น จำนวนมาก
นอกจากนี้การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับการก่อสร้า งตั้ งแต่
ขั้นตอนของการออกแบบ ระหว่างการก่อสร้าง ตลอดจนการส่งมอบงาน
และการตรวจรับงาน โดยจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการควบคุม
กระบวนการต่างๆ โดยสร้างแบบจำลองสารสนเทศเสมือนของอาคารที่มี
ความแม่นยำ เช่น การออกแบบ การเขียนแบบ การคำนวณโครงสร้าง การ
ประมาณราคา การจัดซื้อ รวมไปถึงการวางแผนงานต่างๆ ของอาคาร
การตรวจรับงานก่อสร้ าง เป็นกระบวนการสุดท้ายของการก่อสร้า ง
อาคาร ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการตรวจรับงานนั้นจะต้อง
จัดทำแบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้ก่อสร้าง
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ได้ทำการก่อสร้างอาคารนั้นจริง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระยะ ขนาด หรือ
ตำแหน่งต่างๆ ของงานระบบ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อที่ผู้ใช้งานหรือผู้ใช้อาคาร
ดังกล่า วจะนำข้อ มูลเหล่านี้ไปใช้ในการบำรุงรักษาอาคาร และบริหาร
จัดการอาคารในอนาคตได้ ซึ่งการจัดทำแบบก่อ สร้า งจริง สำหรั บ งาน
ราชการในรูปแบบเดิม มักจะพบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูป
รายการอยู่เสมอ ทำให้ แบบก่อสร้างจริงที่ได้นั้น มีความบกพร่องและขาด
รายละเอียดของแบบรูปรายการบางอย่าง หรือแม้กระทั่งรายการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปรายการก็มักจะไม่สอดคล้องกันทั้งโครงการ
แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling BIM) มักจะถูกนำมาใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อช่วยลดความขัดแย้ง
และข้ อ ผิ ด พลาดที ่ จ ะเกิ ด ขึ ้ น ในงานก่ อ สร้ า ง โดยการนำแบบจำลอง
สารสนเทศมาใช้ในช่วงของการก่อสร้าง ตลอดจนการตรวจรับงานอาคาร
เพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์เป็นไปตามข้อกำหนดและ
ขอบเขตของงานก่อสร้ างนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจรับงานอาคารของ
ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว จึงจำเป็นจะต้องมีผู้ท ี่มี
ความรู้และเข้าใจในหลักการของแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building
Information Modeling-BIM) ที่จะเป็นผู้ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารของ
ราชการ ผู ้ ท ำการศึ ก ษาจึ ง เห็ น ความสำคั ญ ในการหาช่ อ งว่ า ง (Gap
Analysis) ในการตรวจรับงานก่อสร้างอาคารมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของ
แบบจำลองสารสนเทศอาคาร และหาแนวทางในการประยุ กต์ ใ ช้
แบบจำลองสารสนเทศในการตรวจรับงานก่อสร้างอาคารมหาวิทยาลัย เพื่อ
ลดความขัดแย้ง ผิดพลาดของแบบรูปรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงและให้มี
ความสอดคล้องกับการก่อสร้างจริง ตลอดจนช่วยลดระยะเวลาในการตรวจ
รับงานของราชการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจรับงานให้มีความ
ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาให้
องค์กรมีความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
กับงานราชการต่อไป

2. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
งานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครั ฐ พ.ศ. 2560หมายความว่ า งานก่ อ สร้ า งอาคาร งานก่ อ สร้ า ง
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดและการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง
รื ้ อ ถอน หรื อ การกระทํ า อื ่ น ที ่ ม ี ล ั ก ษณะทํ า นองเดี ย วกั น ต่ อ อาคาร
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงาน
ก่อ สร้า งนั้นด้ว ย แต่มูลค่า ของงานบริก ารต้อ งไม่สูงกว่า มูลค่า ของงาน
ก่อสร้างนั้น
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอน
การจัดทำประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำรายงานของซื้อขอจ้าง
ตลอดจนการตรวจรับพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของ
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้น จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อทำหน้าที่ในส่วนที่เกี่ ยวข้องของแต่ละขั้นตอน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
คุ้มค่า สามารถตรวจสอบได้ และมีประสิทธฺภาพและประสิทธิผลให้เป็นไป
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ตามหลักการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
2.1.1 ขั้นตอนในการตรวจรับพัสดุ-งานจ้างก่อสร้าง
ขั้นตอนในการตรวจการจ้างมีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้
1. ผู้รับจ้างมีหนังสือส่งงานถึงหน่วยงานเจ้าของสัญญา (ผู้ว่าจ้าง) หรือ
ผู้ควบคุมงาน
2. ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องก่อนบันทึกเสนอถึง
ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
3. ประธานกรรมการตรวจการจ้าง นัดวัน เวลา สถานที่ ทำการตรวจ
การจ้าง แจ้งให้กรรมการตรวจการจ้างทุกท่านทราบ
4. กรรมการตรวจการจ้างทุกท่าน ลงนามรับทราบวัน เวลา สถานที่
ทำการตรวจรับและไปทำการตรวจรับตามกำหนด
5. เห็ น ว่ า การส่ ง งานถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น เป็ น ไปตามรู ป แบบ และ
ข้อกำหนดสัญญา ให้ลงนามในรายงานใบรับรองผลการปฏิบัติงาน (การ
ควบคุม) โดยทำอย่างน้อย 2 ฉบับ ให้ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ
1 ฉบับ (หากจะให้สะดวกไม่มีปัญหาทางปฏิบัติผู้ควบคุมงานควรเก็บไว้ 1
ฉบับ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ 2 ฉบับเพื่อเก็บแนบเรื่อง 1 ฉบับ และส่งไปเบิก
จ่ายเงินอีก 1 ฉบับ)
6. กรณีผลงานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนดสัญญา
แจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขรายงานให้ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานทราบ
หรือสั่งการแล้วแต่กรณี (แจ้งผู้ รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรและปฏิบั ตติ าม
ระเบียบงานสารบรรณ)
7. มติของคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ถือมติเอกฉันท์ (ไม่ใช่เสียง
ข้างมาก) กรณีกรรมการตรวจการจ้างบางคนทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ
ผู ้ อ ำนวยการพิ จ ารณาสั ่ ง การ ถ้ า สั ่ ง การให้ ร ั บ ก็ ใ ห้ ค ณะกรรมการฯ
ดำเนินการตรวจรับ และลงนามในใบรับรองผลการปฏิบัติงานต่อไป
8. การตรวจการจ้างโดยปกติต้องตรวจสอบทั้งปริมาณและคุณภาพ
กล่าวคือ ปริมาณ ตรวจสอบว่าทำงานได้ปริมาณครบถ้วนถูกต้อง ปริมาณ
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จริงกับที่ขอส่งงานตรงกันหรือไม่ คุณภาพ ตรวจสอบว่าวั สดุที่นำมาใช้ได้
มาตรฐานตามที่กำหนดหรือไม่ หากต้องทดลองผลทดลองต้องใช้ได้ การ
ตรวจการจ้างจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อการส่งมอบงานได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ
จึงจะรับงานและส่งเบอกจ่ายเงินต่อไปได้ ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 ขั้นตอนในการตรวจรับพัสดุ-งานจ้างก่อสร้าง
จากรูปที่ 2 จะเห็นได้วา่ การตรวจรับพัสดุ-งานจ้างก่อสร้างนั้น จะต้องมี
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอำนาจ เพื่อทำหน้าที่
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับพัสดุ-งานจ้างก่อสร้าง
2.1.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไป
ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
2. ตรวจสอบรายงานการปฏิบ ัต ิ งานของผู ้ รับ จ้า ง และเหตุก ารณ์
แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับ
แบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์
รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน
แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
3. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ใน
สัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร
และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
4. นอกจากการดําเนินการตาม (1) และ (2) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมี
กรณี ท ี ่ เ ห็น ว่า แบบรู ป รายการละเอีย ดและข้ อ กํา หนดในสัญ ญาหรือ มี
ข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ
ช่างให้มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่ มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่
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เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียด
5. โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทําการ นับ
แต่วันที่ประธานกรรมการ ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทําการตรวจ
รับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
6. เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วน
ตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงาน
ทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลั กฐานอย่างน่อย 2
ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อทำการ
เบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตาม
แบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้างให้รายงานหัวหน้าส่วน
ราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบ หรือสั่งการแล้วต่อกรณี
7. ในกรณี ท ี ่ ก รรมการตรวจการจ้า งบางคนไม่ ย อมรั บ งานโดยทำ
ความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารราสั่งการ ถ้าหัวหน้า
ส่วนราชการสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงจะดำเนินการตาม (ข้อที่ 6)
2.1.3 ผู้ควบคุมงาน
ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการดําเนินการเป็นระยะ ๆ อัน
จําเป็นต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวด
ตามความก้าวหน้าของงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
ที่มีความรู้ความชํา นาญทางด้า นช่า งตามลักษณะของงานก่อสร้างจาก
ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจํ า พนั ก งานราชการ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ
หน่ว ยงานของรัฐนั้น หรือ ข้า ราชการ ลูก จ้า งประจํา พนัก งานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐอื่น ตามที่ได้รับความยินยอมจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัดแล้ว ในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้าง
มีความจําเป็นต้องใช้ความรู้ความชํานาญหลายด้าน จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
เฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้
ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติ
จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในกรณีจําเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ควบคุม
งาน ให้ดําเนินการจ้างโดยถือปฏิบัติตามหมวด 4
ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญ ญา หรือที่ตกลง
ให้ทํา งานจ้า งนั้น ๆ ทุก วันให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอีย ด และ
ข้อกําหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัด
ทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตาม
แบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืน ไม่
ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่
กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําสั่งและให้รายงาน
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คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รั บผิดชอบ
การบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้าง
ทันที
2. ในกรณีที่ป รากฏว่า แบบรูป รายการละเอีย ด หรือ ข้อ กํา หนดใน
สัญญามีข้อความขัดกันหรือ เป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่า งานนั้นจะได้
เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญาแต่ เมื่อสําเร็จ
แล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างท่ีดี หรือไม่ปลอดภัย
ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและ
การตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว
3. จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อม
เป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการ
หยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อ ตกลง
และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษา
ไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสาร
สําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียด ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย ดังแสดงในรูปที่ 3
4. ในวันกําหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่ง
มอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตาม
สัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทํา
หน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็น
งานจ้างก่อสร้างทราบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันถึงกําหนดนั้น ๆ
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ราคาค่างาน
ทุกราคาค่างาน

ผู้ควบคุมงาน
งวดงาน
งวดสุดท้าย
3 วัน
3 วัน

คณะกรรมการตรวจการจ้าง
งวดงาน
ตรวจรับงาน
3 วัน
5 วัน

โดยมีหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจรับพัสดุ-งานจ้างก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
1. ต้องเร่งดำเนินการตรวจการจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ไม่ควรเกิน
ระยะเวลาตามที่กำหนดข้างต้น
2. การนับวันดำเนินการของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้นับวันถัด
จากวันที่ผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการแล้วเสร็จและรายงานให้ประธานฯ ทราบ
3. กรณี ด ำเนิ น การไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในกำหนดเวลา ให้ ร ายงาน
ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าหน่วยงาน พร้อทเหตุผลความจำเป็นและแจ้งให้
ผู้รับจ้างทราบด้วย
นอกจากนี ้ การจั ด ทำร่ า งขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างให้มีมาตรฐานและ
เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ทางราชการ ตลอดจนการกำหนดระยะเวลาในการ
ดำเนิ น การก่ อ สร้ า ง และการแบ่ ง งวดงาน เพื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ งการ
ดำเนินการก่อสร้างของแต่ละโครงการ ซึ่งในการส่งงวดงานของผู้รับจ้างใน
แต่ละงวดนั้นจะต้องมีเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการส่งงวดงาน
ให้เป็นไปตามร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
2.2 แบบจำลองสารสนเทศอาคาร

2.2.1 ความหมายแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling BIM) เป็นกระบวนการที่บูรณาการการทำงานของแต่ละขั้นตอนในการ
ออกแบบและการก่อ สร้า งอาคาร โดยการสร้า งแบบจำลอง (Building
Model) ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ที่ป ระกอบไปด้วยข้อ มูลหรือสารสนเทศ
(Information) เพื่อบูรณาการกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนเข้าด้วยกัน
อย่ า งมี ป ระสิ ทธิภ าพ ซึ ่ ง แนวคิ ด ของ BIM ได้ ถ ู ก นำเสนอครั ้ ง แรกโดย
Charlet M. Eastman และได้ ท ำการตี พ ิ ม พ์ ใ นวารสารเอไอเอ (AIA
Journal) ในปี ค.ศ. 1975 โดยใช้ชื่อว่า “Building Description System”
จนกระทั่งปี ค.ศ. 1986 Robert Aish ได้เสนอให้เปลี่ย นมาใช้คำว่า ว่า
“Building Information Modeling” นอกจากความสามารถที่บรูณาการ
การทำงานออกแบบสถาปัตยกรรม ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติแล้ว ยังสามารถ
นำไปใช้ในการจำลองอาคารและข้อมูลต่างๆของอาคาร ตลอดจนนำไปใช้
รูปที่ 3 หน้าทีข่ องผู้ควบคุมงาน
ในงานด้านวิศวกรรมอื่นๆ เช่น งานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
งานด้านวิศวกรรมเครื่อ งกล งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า งานก่อสร้างและ
2.1.4 ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ-งานจ้างก่อสร้าง
บริการโครงการก่อสร้าง งานบำรุงรักษาและบริหารจัดการอาคาร เป็นต้น
ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างจะมีระยะเวลาในการ
ในปัจจุบันมีโปรแกรมหรือซอฟแวร์แบบจำลองสารสนเทศอาคารอยู่
ดำเนินการ ดังแสดงในตารางที่ 1
หลายผลิตภัณฑ์ ได้แก่
- Autodesk Revit ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Autodesk
ตางรางที่ 1 ตารางระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ-งานจ้างก่อสร้าง
- ArchiCAD ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Graphisoft
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- Vectorworks และ Allplan Architecture ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท กระบวนการดำเนินการ BIM การพัฒนาแลกเปลี่ยนข้อมูล BIM และการ
Nemetschek
กำหนดโครงสร้างพืน้ ฐานที่รองรับการใช้งาน BIM ดังแสดงในรูปที่ 4
- AECOsim Building Designer ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษ ั ท Bentley
System, Inc.
- Tekla Structure ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Tekla
- Solibri Model Checker และ Solibri Model Viewer ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ของบริษัท Solibri
ซึ่งซอฟต์แ วร์แ ต่ละตัว ต่า งก็มีลักษณะของการจัดเก็บไฟล์ข ้อมูลที่
แตกต่างกันออกไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างสมบูรณ์ จึงทำ
ให้เกิดแนวคิดในการกำหนดมาตรฐานข้อมูลกลาง เพื่อใช้สำหรับในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างซอฟต์แวร์แบบจำลองสารสนเทศอาคารโดยจะมี
หน่วยงานชื่อ building SMART (เดิมคือIAI หรือ International Alliance
รูปที่ 4 The BIM Project Execution Planning Procedure
for Interoperability) ได้ทำการพัฒนาฐานข้อมูลการขึ้นที่มีชื่อว่า “IFC”
(Industry Foundation Classes) ขึ้น แต่มาตรฐานข้อมูลดังกล่าวอยู่ใน
2.2.4 หลั ก การและกระบวนการแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
ระหว่างการพัฒนา ซึ่งในปัจจุบันการนำเข้าและส่งออกไฟล์ IFC มีเพียง (Building Information Modeling - BIM)
ซอฟต์แวร์แบบจำลองสารสนเทศอาคารBIM บางตัวเท่านั้นที่สามารถทำได้
หลั ก การในการทำงานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building
Information Modeling - BIM) เป็นการสร้างแบบจำลองอาคาร (Building
2.2.2 Employer Information Requirement -EIR
Model) ขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยประกอบขึ้นจากองค์ประกอบ
Employer Information Requirement หรือข้อจำกัดของผู้ว่าจ้างเป็น ต่า งๆ ของอาคาร (ฺ Building Component) เช่น เสา ผนัง พื้น หลังคา
เครื่องมือของผู้ว่าจ้างที่จะช่วยในการบอกถึงความต้องการหรือขอบเขตของ ประตูห น้าต่าง ซึ่งองค์ป ระกอบต่างๆ จะประกอบไปด้วยข้อ มูลกราฟิก
ผู้ว่าจ้าง เช่น ต้องการข้อมูลอะไรบ้าง ความละเอียดของข้อมูลที่ต้องการมาก (Graphics) ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ ตัวอย่างเช่น ขนาด ระยะ สี วัสดุ เป็นต้น
น้อยแค่ไหน และจะนำไปใช้ในด้านไหน เป็นต้น ซึ่งนอกจากผู้ว่าจ้าง จะ และข้อมูลที่ไม่ใช่กราฟิก (Non-Graphics) ตัวอย่างเช่น ข้อมูลผู้ผลิต รุ่น
ได้รับข้อมูลสารสนเทศจากการสร้าง BIM Model แล้ว ผู้ว่าจ้างยังสามารถที่ ราคา เป็นต้น ซึ่งแบบจำลองสารสนเทศอาคารเป็นการเก็บแบบจำลอง
จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตลอด อาคารพร้อมข้อมูลสารสนเทศทั้งหมดรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางของระบบ
ระยะเวลาที่ดำเนินการก่อสร้างได้อีกด้วย การทำความเข้าใจในการเข้าถึง แบบจำลองสารสนเทศอาคารสามารถแสดงผลแบบจำลองอาคารได้ให้อยู่
ข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้นั้น จะต้องมีการจัด เตรียมข้อมูลอย่างดีและผุ้ ในรูปแบบของมุมมอง (View) ในลักษณะต่างๆ ที่มีความเหมาะสมตามการ
ร่วมงานทุกฝ่ายสามารถนำข้อมูลไปใช้ร่วมกันได้ การจำแนกแนกหัวข้อต่างๆ ใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น มุมมองรูป 2 มิติ ได้แก่ ผังพื้น รูปด้าน รูปตัด หรือ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ร่วมงานทุกฝ่ายจะทำให้ผู้วา่ จ้างเข้าถึงการ มุมมองรูป 3 มิติ ได้แก่ รูปทัศนียภาพและรูป Isometric เป็นต้น นอกจากนี้
ตัดสินใจในแต่ละช่วงของโครงการก่อสร้างได้ นอกจากนี้การจำแนก BIM ยังสามารถแสดงผลในรูปของตารางรายการข้อมูลต่างๆ เช่น ปริมาณวัสดุ
Component ด้ ว ย LOD และทำรายการการใช้ ง านที ่ ช ั ด เจนจะเป็ น หรื อ พื ้ น ที ่ ใ ช้ ส อย จากแบบจำลองอาคารได้ อ ี ก ด้ ว ย และเนื ่ อ งจาก
องค์ ป ระกอบที ่ จ ะนำไปสู ่ ก ารทำ BIM Execution Plan ที ่ บ รรจุ ค วาม แบบจำลองสารสนเทศอาคารจัดเก็บ ข้อ มูลแบบจำลองอาคารทั้ ง หมด
ต้องการข้อมูลตามที่วางไว้และให้ทุกฝ่ายทำงานได้
รวมอยู่ในฐานข้อมูลกลาง ดังนั้น หากผู้ใช้งานทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วน
ใดส่วนหนึ่งในแบบจำลองอาคาร จะทำให้การแก้ไขส่งผลไปยังฐานข้อมูล
2.2.3 ขั้นตอนการวางแผนดำเนินการโครงการ BIM (The BIM Project กลาง ซึ ่ ง ส่ ง ผลให้ ก ารแสดงผลแบบจำลองอาคารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งมี ค วาม
Execution Planning Procedure)
เปลี่ยนแปลงไปด้วย
การวางแผนดำเนินการโครงการจะทำให้ทุกฝ่ ายสามารถนำข้อมูลของ
ทั้งนี้ แบบจำลองสารสนเทศอาคารยังมีสามารถสร้างความสัมพันธ์ด้าน
โครงการไปใช้ร่ว มกันได้แ ละเป็นไปตามวัตถุป ระสงค์ข องโครงการที่ได้ ตัวแปร (Parameter) ระหว่างองค์ประกอบในแบบจำลองอาคาร ซึ่งทำให้
กำหนดไว้ โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบวิธีการทำงานให้ทุกฝ่าย ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและระยะต่างๆ ของงานออกแบบได้ง่าย
เห็นชอบร่วมกันและมีความสอดคล้องกัน สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขงานได้ และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ตลอดเวลา เพราะผู้ร่วมทำงานทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการอัพเดทได้
อย่างต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนในการวางแผนการดำเนินการโครงการทั้งหมด
2.2.5 การกำหนดมาตรฐานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
4 ขั้นตอน ได้แก่ การกำหนดหรือระบุเป้าหมายการใช้ BIM การออกแบบ
ในการออกแบบสถาปัตยกรรมในแต่ละขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การทำแบบ
ร่างของอาคารไปจนถึงการทำแบบรายละเอียดของอาคารนั้น จะต้องการ
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ข้อมูลและรายละเอียดที่มีความแตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นแล้วการนำ
BIM ไปใช้งาน จึงจะต้อ งกำหนดมาตรฐานในการสร้า งแบบจำลองของ
อาคารให้มีความสอดคล้องกันกับขั้นตอนในการทำงานด้วย ซึ่งมาตรฐาน
ดังกล่าวจะประกอบไปด้วย
1. มาตรฐานรายละเอีย ดขององค์ป ระกอบอาคารและแบบจำลอง
อาคารแอลโอดี (LOD) หรือ Level of Development เป็นมาตรฐานที่ใช้
ในการกำหนดระดั บ รายละเอี ย ดขององค์ ป ระกอบมาตรฐานและ
แบบจำลองอาคาร ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศประกอบให้มีความสอดคล้อง
กับการทำงานในขั้นตอนต่างๆของงานออกแบบสถาปัตยกรรม ซึ่งมาตรฐาน
นี ้ จ ะใช้ ค ่า ตัว เลขเป็ นตัว กำหนด เช่ น LOD 100, LOD 200 ฯลฯ หรือ
อาจจะกำหนดเป็นขั้นตอนในการทำงาน เช่น ขั้นตอนแนวความคิดในการ
อ อ ก แ บ บ ( Conceptual design) , ข ั ้ น ต อ น พ ั ฒ น า แ บ บ ( Design
development) ฯลฯ ซึ ่ ง ขึ ้ นอยู่ ก ับ วัต ถุป ระสงค์ใ นการนำแบบจำลอง
สารสนเทศอาคาร ไปใช้ในการทำงานออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อลดความ
ขัดแย้งและมีความเข้าใจที่ตรงกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. มาตรฐานการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันข้อมูล
ในกรณีที่งานมีความซับซ้อนและมีผู้ร่วมงานหลายคน จึงมีความจำเป็น
จะต้องมีการกำหนดมาตรฐานในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนการแบ่งปัน
ข้อมูลระหว่างกันเพื่อการทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งมาตรฐานนี้จะ
เกี่ยวข้องกับการกำหนดผู้ใช้งาน ว่าสามารถทำงานในองค์ประกอบอาคาร
ในแบบจำลองอาคารที่ส่วนใดได้บ้าง
3. มาตรฐานการกำหนดหมวดหมู่และประเภทของข้อมูลองค์ประกอบ
อาคาร
ในกรณีที่มีการสร้างองค์ประกอบของอาคารขึ้นมาใหม่เอง ประกอบไป
ด้วยมาตรฐานการตั้งชื่อรายละเอียดข้อมูลสารสนเทศประกอบ และตัวแปร
ที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบันได้มีการกำหนดมาตรฐาน แบบจำลองสารสนเทศ
อาคาร หลายประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ ได้จัดทำมาตรฐานแบบจำลอง
สารสนเทศอาคาร สำหรับข้อมูลและการที่จะนำส่งให้หน่วยงานของรัฐบาล
และประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าโดย AIA (The American Institute of
Architects) ได้ออกแบบมาตรฐานทำ BIM ที่มีชื่อเรียกว่า AIA E202 BIM
Protocol เป็นต้น
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ด้วย BIM จะต้องมีการกำหนดข้อมูลพื้นที่ฐานมีความจำเป็นของโครงการ
ตั้งแต่เริ่มต้น โดยจะต้องกำหนดข้อมูลพื้นฐานดังต่อไปนี้
- ข้อ กำหหนดพื้นฐานสำหรับโครงการ ซึ่งจะประกอบไปด้ว ยข้อมูล
สถานที่ตั้งของโครงการ ตำแหน่งอ้างอิงของอาคาร ค่าระดับที่ใช้ในการ
ออกแบบ และ Grid Line เพื ่ อ ประโยชน์ ส ู ง สุ ด ต่ อ การนำไปวิ เ คราะห์
โครงการต่อไป
- ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการผลิตผลงานในการออกแบบด้วย BIM ซึ่ง
จะประกอบไปด้วยข้อมูลกราฟฟิก และข้อมูลที่ไม่ใช่กราฟฟิก เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจตรงกันในการผลิตผลงาน การจัดแบ่งส่วนทำให้เกิกความสะดวก
ในการผลิตผลงานมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดชุดของ
งานต่างๆ เช่น การแยกส่วนขอบเขตภายนอกของผนังกระจกโดยรอบ ส่วน
ของทางสัญจรแนวดิ่ง เป็นต้น ซึ่งข้อกำหนดพื้นฐานของการผลิตผลงานจึงมี
ความสำคัญเป็นอย่า งยิ่งในการออกแบบ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ การ
บริหารจัดการแบบจำลองในอนาคตได้ หากไม่มีการกำหนดและไม่มีหลักการ
ในการผลิต
- ข้ อ กำหนดพื ้ น ฐานสำหรั บ การจั ด ทำแบบ ซึ ่ ง BIM เป็ น การทำ
แบบจำลอง 3 มิติที่ประกอบไปด้วยข้อมูลของอาคาร ที่เสมือนการก่อสร้าง
อาคารบนคอมพิวเตอร์ การจัดทำแบบจำลองจำเป็นจะต้องมีการกำหนด
รูปแบบต่างๆ ที่สามารถทำให้ทุกฝ่ายสามารถสื่อสารกันได้อย่างถูกต้องและ
เข้าใจตรงกันตามวิธีการนำเสนอ เช่น การกำหนดหน่วยในการเขียนแบบให้
เป็นหน่วยมิลลิเมตร การกำหนดรูปแบบของหัวกระดาษ ( Title Block) การ
กำหนดมาตราส่วนของแบบ การกำหนดขนาดตัวอักษร ความหนาของเส้น
เป็นต้น โดยที่ BIM สามารถส่งออกผลลัพธ์ในรูปแบบ CAD ได้ ซึ่งทำให้ง่าย
ต่อการนำไปใช้ในการประสานงานได้
2. การตรวจสอบการออกแบบด้วยระบบ BIM
แบบจำลองที่จัดทำขึ้นด้วย BIM จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง
และสมบูรณ์ เป็นไปตามขอบเขตในการออกแบบหรือ ไม่ โดยจะทำการ
ตรวจสอบจากตารางตรวจสอบ (Check list) ที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาใน
ส่ ว นของการทำงานในแต่ ล ะช่ ว งเวลาของการออกแบบ การจั ด ทำ
แนวความคิดของโครงการ จัดทำแบบร่าง แบบขออนุญาตและแบบก่อสร้าง
ซึ่งมีหลักการในการตรวจสอบข้อมูล คือ จะต้องตรวจสอบว่าแบบจำลอง
BIM มีข้อมูลที่เพียงพอในแต่ละช่วงหรือไม่ และสามารถใช้งานได้อย่างมี
2.2.6 ข้อ กำหนดพื้นฐานและการตรวจสอบการออกแบบด้ว ย BIM ประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้
เพื่อให้การออกแบบสถาปัตยกรรมด้วย BIM เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใน
การออกแบบและนำผลลัพธ์ของการออกแบบมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
3. ระเบียบวิธีวิจัย
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และบริห ารจัด การแบบจำลองได้ ส ะดวก และ
งานวิจัยนี้จะทำการศึกษาโดยการใช้ข้อมูลอาคารที่เป็นมหาวิทยาลัยใน
ปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้ง่ายนั้น จะต้องมีการวางแผนการจัดทำ
กำกับของรัฐ จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อให้งานวิจัยนี้บรรลุเป้าหมายและ
และการตรวจสอบการจัดทำแบบจองลอง ดังต่อไปนี้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึ กษา สามารถแบ่งขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมด้วย BIM
วิจัยเป็น 5 ขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 5
การออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมด้วย BIM จะทำให้สามารถ
เชื่อมโยงการออกแบบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ
ที่บ ูรณาการทุก อย่า งอยู่ในแบบจำลองเดีย วกัน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบได้ ซึ่งการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม
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พัสดุ และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านแบบจำลองสารสนเทศอาคาร เป็น
ต้น โดยใช้แบบสอบถามที่ได้จัดทำไว้ ดังแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้
3.5 วิเคราะห์และประเมินผล
ทำการศึก ษา วิเคราะห์ข ้อ มูล และสรุป ผลที่ได้จ ากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน
3 ท่ า น และจากผู ้ ท ี ่ ม ี ส ่ ว นเกี ่ ย วข้ อ งในงานก่ อ สร้ า งอาคารภายใน
มหาวิทยาลัย จำนวน 10 ท่านจากแบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้ จากนั้น
ทำการจัดทำรายงานและสรุปผลที่ได้จากการศึกษา

4. ผลการวิจัย
4.1 คัดเลือกโครงการที่จะนำมามาศึกษา
จากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การก่ อ สร้ า งโครงการต่ า งๆ ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 อาคาร พบว่า อาคารโชติมโนธรรมโรง
ประลองและนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี
ความเหมาะสมที ่ จ ะนำมาทำการศึ ก ษา เนื ่ อ งด้ ว ยมี ข ้ อ มู ล ในการใช้
แบบจำลองสารสนเทศอาคารในระหว่างการก่อสร้างอาคาร ตลอดจนการ
ส่งมอบอาคาร

รูปที่ 5 ขั้นตอนการดำเนินการวิจยั
3.1 คัดเลือกโครงการที่จะนำมาศึกษา
ทำการคัดเลือกโครงการที่จ ะนำมาทำการศึกษา โดยใช้โครงการที่นำ
แบบจำลองสารสนเทศอาคารมาใช้ ใ นงานก่ อ สร้ า งอาคาร ภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 อาคาร ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารโชติ
มโนธรรม โรงประลองและนวัตกรรม โครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุด
พร้อมครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโครงการก่อสร้างโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ำฝั่งเชิงดอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3.2 สัมภาษณ์ผู้บริหารเชิงนโยบาย
ทำการสัมภาษณ์ผู้บริหารเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้แบบจำลอง
สารสนเทศอาคารในงานก่อสร้างอาคารภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
ใช้แบบสอบถามที่ได้จ ัดทำไว้ ประเด็นในการสัมภาษณ์จะมุ่งเน้นในเชิง
นโยบายเกี่ยวกับการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารในงานก่อสร้างอาคาร
หน่วยงานมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลาการ ทรัพยากรของ
หน่วยงานมหาวิทยาลัย สำหรับการเตรียมความพร้อมต่อการประยุกต์ใช้
BIM ในอนาคต
3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลการจตรวจรับงาน
ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างก่อสร้างอาคารที่ได้จาก
การคัดเลือกโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนถึงส่งมอบโครงการ เช่น
สัญญาจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตงาน แบบรูปรายการ ราคากลาง และ AsBuilt Drawing เป็นต้น ทั้งนี้ เอกสารที่เก็บรวบรวมทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับ
ขอบเขตงานของการก่อสร้างแต่ละโครงการซึ่งจะแตกต่างกันออกไป
3.4 สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทำการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่ว นเกี่ย วข้อ งในงานก่อ สร้า งอาคารภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับ

รูปที่ 6 แบบจำลองสารสนเทศอาคารโชติมโนธรรม
อาคารโชติ ม โนธรรมฯ เป็ น อาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก 1 ชั ้ น มี
โครงสร้า งอาคารฐานรากเสาเข็ม โครงสร้า งหลังคาเหล็ก รูป พรรณ มุง
หลังคาด้วยเมทัลชีท มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารทั้งหมด 1,353 ตารางเมตร
ซึ ่ ง แบ่ ง พื ้ น ที ่ ก ารใช้ ส อยภายในของอาคารเป็ น 7 โซน ได้ แ ก่ พื ้ น ที่
Workshop พื้นที่ Store พื้นที่ห้องทำงาน พื้นที่ห้องปั๊ม พื้นห้องควบคุม
ระบบไฟฟ้าของอาคาร พื้นที่ห้องน้ำ พื้นที่โถงทางเดิน บันไดและทางลาด
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4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการเก็บ รวบรวมข้อ มูลที่เกี่ย วข้อ งกับ การจ้า งก่อ สร้า งอาคาร
หน่วยงานมหาวิทยาลัย จะเห็นได้ว่าเอกสารที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้างอาคารของหน่วยงานมหาวิทยาลัย ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ลำดับ
1
2
3
4

รูปที่ 7 อาคารโชติมโนธรรมหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

รายการ
หนังสือแจ้งความประสงค์ขอบริจาค
แบบรูปรายการ
ราคากลาง
หนังสือขออนุมัติแบบรูปรายการและ
ราคากลาง
หนังสืออนุมัติแบบรูปรายการและราคา
กลาง
หนังสือตอบรับการขอบริจาค
หนังสือขอเข้าทำงาน และเอกสารอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประสานงานทั้งหมดของโครงการ
หนังสือขออนุมัติวัสดุ
รายงานประจำวัน
Shop drawing
รายงานการประชุม
คู่มือการใช้งานอุปกรณ์
การส่งมอบงาน
เอกสารตรวจรับงาน
การตรวจสอบมูลค่างาน
หนังสือขอบคุณผู้บริจาค

ข้อมูล
BIM

ข้อมูลวิเคราะห์
จาก BIM




4.2 สัมภาษณ์ผู้บริหารเชิงนโยบาย
จากการสัมภาษณ์ผู้บ ริห ารภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พบว่า ในปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่ได้มีการ
5
นำแบบจำลองสารสนเทศอาคารมาใช้ในงานก่อสร้างเลย จะมีใช้เฉพาะใน
6
ส่วนของการเรียนการสอนเท่านั้น เนื่องจากระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
7
ภาครั ฐ ไม่ ไ ด้ ค รอบคลุ ม หรื อ มี ข ้ อ กำหนดที ่ ช ั ด เจนว่ า จะต้ อ งมี ก ารใช้
แบบจำลองสารสนเทศอาคารในงานก่ อ สร้ า งอาคารของหน่ ว ยงาน
8
มหาวิทยาลัย แต่การใช้ BIM เป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทาง
หน่วยงานต้องให้การสนับสนุน เช่น บุคลากรของหน่วยงานจะต้องทำการ
9
10
เรียนรู้คู่ขนานกับรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างหรือการก่อสร้างแบบเดิมๆ จัดให้

11
มีการอบรม เรียนรู้เกี่ยวกับ BIM เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถตรวจรับ
12
BIM และนำ BIM ไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารต่อในอนาคต

14
การนำ BIM มาใช้ในงานก่อสร้า งอาคารของหน่วยงานมหาวิทยาลัย

15
ควรใช้ตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบ เริ่มต้นจากผู้ออกแบบ วิศวกรของ

16
หน่วยงาน เพื่อกำหนดข้อมูลของโครงการที่เกี่ยวข้องให้มีความต่อเนื่องและ
17
18
สอดคล้องกัน จะทำให้สะดวกและลดข้อผิดพลาด ข้อยัดแย้ง ในกรณีที่มีการ
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแบบได้มากขึ้น อีกทั้งจะเป็นมาตรฐานที่นำมาใช้
ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บนพื้นฐานที่เป็นข้อมูลเดียวกันของ
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีเอกสารที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ งาน
ทุกหน่วยงานทั้งมหาวิทยาลัย ทำให้การนำข้อมูลต่างๆของอาคารแต่ละคณะ
หรือแต่ละหน่วยงานมาใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ จ้างก่อสร้างอาคารในหน่วยงานมหาวิทยาลัยค่อนข้างมาก หากเรามีการวาง
แผนการปฏิบัติงานด้วย BIM (Project BIM Execution Plan) ก็จะทำให้
สูงสุดต่อหน่วยงาน
การทำงานในแต่ ล ะขั ้น ตอนง่ า ยขึ ้ น มี ค วามถู ก ต้ อ ง แม่ น ยำ สามารถ
ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

รูปที่ 8 สัมภาษณ์ผู้บริหารเชิงนโยบาย

4.4 การสั ม ภาษณ์ ผ ู้ ท ี่ เ กี ่ ย วข้ อ งกับ งานก่ อ สร้ า งอาคารหน่ว ยงาน
มหาวิทยาลัยภายในจังหวัดเชียงใหม่
จากการส่งแบบสอบถามให้ห กับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน
ก่อสร้างอาคารในหน่วยงานมหาวิทยาลัยภายในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน
10 คน พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามเป็ น บุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงาน
มหาวิทยาลัยที่เป็นเพศหญิง จำนวน 2 คน และเพศชาย จำนวน 8 คน ซึ่ง
ผู้ทำแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 30-40 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่จ ะเป็นบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัย ที่มีห น้า ที่ในการควบคุม งาน
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ก่อสร้างร้อยละ 77.8 ออกแบบ คิดเป็นร้อยละ 66.7 เขียนแบบและจัดทำ
BOQ ร้ อ ยละ 55.6 และงานสอนและผู ้ ต รวจสอบอาคารร้ อ ยละ 11.1
ตามลำดั บ ซึ ่ ง ผู ้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่จ ะมี ป ระสบการณ์ ใ นงาน
ก่อสร้างอาคารของหน่วยงานราชการ 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 50 3-5 ปี ร้อยละ
30 1-3 ปี และ 6-12 เดือน ร้อยละ 10 ตามลำดับ
การนำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ( Building Information
Modelling-BIM) มาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างอาคาร ได้แก่
ด้า นการออกแบบ เขีย นแบบ ทำให้แ บบรูป รายการมีความถูกต้อง
สอดคล้องกันของแบบก่อสร้างทั้งโครงการ ตลอดจนสามารถจัดทำแบบ
ก่อสร้างจริง (As-Built)ได้มากที่สุด และมีความสะดวก รวดเร็วในการจัดทำ
แบบก่อสร้างใหม่ หรือ การแก้ไข เปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างได้ในระดับ
ปานกลาง ดังแสดงในรูปที่ 8
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รูปที่ 9 ตารางแบบสอบถามความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้ BIM ในงาน
ก่อสร้าง

5. บทสรุป

รูปที่ 8 แผนภูมแิ สดงการใช้แบบจำลองสารสนเทศด้านวางแผนงาน
ก่อสร้าง
ด้านการจัดทำ BOQ สามารถทำการประมาณราคาวัสดุที่ใช้ใ นการ
ก่อสร้างได้อย่างแม่นยำในระดับมาก
ด้ า นการบริ ห ารโครงการและการควบคุ ม งาน สามารถใช้ ใ นการ
วางแผนงานก่อสร้าง และตรวจสอบความถูกต้องในระหว่างการดำเนินการ
ก่อสร้างได้ในระดับมาก
ด้านอื่นๆ พบว่าแบบจำลองสารสนเทศอาคารช่วยลดความขัดแย้งของ
แบบก่อสร้างและช่วยในการตรวจรับงานก่อสร้างอาคารได้ในระดับมาก
นอกจากนี้ ย ั ง ช่ ว ยลดระยะเวลาในการออกแบบ แก้ ไ ข เปลี ่ ย นแปลง
แบบก่อสร้างได้ในระดับปานกลาง
จากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรของหน่วยงานมหาวิทยาลัย
จำนวน 10 ท่าน ดังแสดงในรูป ที่ 9 พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่เล็งเห็ นถึ ง
ความสำคัญของการนำแบบจำลองสารสนเทศอาคารมาใช้ในงานก่อสร้าง
เพื่อลดปัญหาการขัดแย้งในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง แต่เนื่องจาก
Software มีค่าลิขสิทธิ์ค่อนข้างสูง ควรที่จะเพิ่มการลงทุนในด้านเครื่องมือ
และลิขสิทธิ์ของการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารในโครงการก่อสร้าง
ของราชการที่มีมูลค่าโครงการค่อนข้างสูง อีกทั้งบุคลากรส่วนใหญ่ข อง
หน่ ว ยงานมหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามชำนาญและเชี ่ ย วชาญในการใช้ ง าน
แบบจำลองสารสนเทศอาคารไม่มากนัก

ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรในสายปฏิบัติการทางด้านงานออกแบบ
และก่อสร้างของหน่วยงานมหาวิทยาลัยยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แบบจำลองสารสนเทศอาคารอาจทำให้ ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ แ บบจำลอง
สารสนเทศอาคารเพื่อตรวจรับงานก่อสร้างของหน่วยงานเป็นไปด้วยความ
ยากลำบาก โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นให้หน่วยงานจัดอบรมหรือ
จัดให้บ ุคลากรเข้า รับ การอบรมเกี่ย วกับ แบบจำลองสารสนเทศ อีก ทั้ง
มหาวิทยาลัย จะต้อ งเพิ่มการลงทุนทางด้า น Software ที่เกี่ย วข้อ งกับ
แบบจำลองสารสนเทศอาคาร เพื ่ อ สนั บ สนุ น ในการพั ฒ นาความรู้
ความสามารถของบุคลการในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้
แบบจำลองสารสนเทศอาคารกับหน้างานจริงได้ ซึ่งผู้บริหารส่วนใหญ่ให้
เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำแบบจำลองสารสนเทศอาคารมาใช้งาน
ก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานพัฒนา
องค์ความรู้ในด้านการใช้งานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรจะมีข้อกำหนดของขอบเขตความต้องการ
ข้อมูลแบบจำลองสารสนเทศที่ชัดเจน ว่าต้องการขนาดไหน ความละเอียด
เท่ า ไหร่ และต้ อ งการข้ อ มู ล อะไรบ้ า ง ตลอดจนมี ม าตรฐานข้ อ มู ล ที่
เหมือนกันทั้งองค์กร เพื่อที่ให้ข้อมูลจากแบบจำลองสารเทศเชื่อมโยงกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเข้าใจกันระหว่างผู้ว่าจ้าง (มหาวิทยาลัย)
และผู้รับจ้าง ซึ่งหากหน่วยงานกลางของรัฐยังไม่สามารถออกกฎระเบียบ
ข้อบังคับ หรือขอบเขตของแบบจำลอง (EIR) ให้บังคับใช้อย่างแพร่หลายได้
ในขณะนี้ ทางหน่วยงาน เช่น มหาวิทยาลัยก็อาจจะกำหนดหรือร่างระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับแบบจำลองสารสนเทศอาคาร สำหรับงานก่อสร้างอาคาร
ของหน่ว ยงานมหาวิทยาลัย เพื่อ เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจ ัย นี้ ขอขอบคุณ ผู้บ ริห ารมหาวิทยาลัย เชีย งใหม่แ ละผู ้ ต อบ
แบบสอบถามทุก ท่า นที่สละเวลาอันมีค่า ในการตอบแบบสอบถาม ให้
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยนี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทำ
ให้การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี
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