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บทคัดย่อ 
 

จากในอดีตถึงปัจจุบันมีการใช้แบบก่อสร้างในการท างานในรูปแบบเดิมจากแบบ 2-D ก็เริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงไปใช้งาน BIM กันมากขึ้นจึงเกิดเป็นข้อสงสัยว่าการท างานในรูปแบบเดิมกับรูปแบบ
ใหม่มีความแตกต่างกันอย่างไร และรูปแบบการท างานแบบใหม่มีผลต่อการท างาน และต่อผู้ใช้งาน
อย่างไรบ้าง ทางผู้จัดท าจึงได้ได้ท าการศึกษาการท างานรูปแบบ as built 2D และน าไปพัฒนาต่อใน
รูปแบบ as built BIM เพ่ือวิเคราะห์ และประเมินประสิทธิภาพจากการปฏิสัมพันธ์จากผู้พัฒนา และ
กลุ่มผู้ใช้งานตัวอย่าง 

จากผลจากการพัฒนา และศึกษา as built BIM อาคารตัวอย่างพบว่า as built BIM มี
ประสิทธิภาพดีสามารถน าไปใช้งานได้ดี การใช้เวลาในการเข้าถึงข้อมูลและการสื่อสารของ as built 
BIM โดยไดค้่าการทดลองจากค่าเฉลี่ยของระยะเวลาการสื่อและการเข้าถึงของข้อมูลของผู้ใช้งาน ด้วย
การใช้งาน as built 2D เฉลี่ยเท่ากับ 6 นาที และการใช้งาน as built BIM เฉลี่ยเท่ากับ 3 นาที 
สรุปว่า as built BIM มีความเร็วกว่า as built 2D แบบเดิม การประเมินความง่าย และความเข้าใจ
พบว่าหัวข้อการการประเมินประสิทธิภาพในการใช้งาน มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.6 
คะแนน หัวข้อการประเมินประสิทธิภาพความสามารถใช้งานระบบ BIM model มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยที่ 3.6 คะแนน และหัวข้อการประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานจริง มี
ความพึงพอใจในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยที่ 3.7 คะแนน ซึ่งพบว่าระดับความพึงพอใจของการ
ประเมินผลทั้ง 3 หัวข้อการประเมินมีระดับความพึงพอใจระดับมาก เฉลี่ยทั้งสามหัวข้อมีค่าเท่ากับ 
3.6 คะแนน สรุปว่าการประเมินความง่าย และความเข้าใจได้ผลความพึงพอใจในระดับมาก   
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ABSTRACT 
 

From the past to the present, the application of the construction model has 
been changed.  2-D which was previously used has been replaced by BIM.  This leads 
to the question about the difference in the function between old and new models 
how the new model. Therefore, the author studied the operation of as built 2D model 
and its development into as built BIM model for further analysis and evaluation of 
effective interaction from the developer and the sample.  

The results of the developing and studying the sample building showed that 
as built BIM was effective and could be practically applied. Time spent in information 
access and communication could be estimated by considering values from the 
experiments.  Average duration of information access and communication of as built 
2D was 6 minutes, meanwhile that of as built BIM was 3 minutes, implying that as built 
BIM was faster than as built 2D. In terms of evaluating the simplicity and understanding, 
overall satisfaction with the effective performance was at a high level with a mean of 
3. 6.  The satisfaction with the functionality of BIM model was at a high level with a 
mean of 3.6. The satisfaction with the practicability was at a high level with a mean of 
3. 7.  In sum, the satisfaction with three items was at a high level.   Average score on 
three items was 3.6. In sum, the simplicity and understanding gained a high level. 
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