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ABSTRACT

ARTICLE INFO

The objectives of the research are to investigate rate of ability to use
building information modeling or BIM in interior design and to study the
effect of dissemination of building information modeling or BIM in interior
design. The results of the research show that the understanding and
perception on the use of building information modeling for interior design
are at the medium level and the dissemination of building information
modeling for interior design is also at moderate level. The mixed transfer
method and the faith based transfer (type 2, faith in the innovation), are used,
but the results are still at only the moderate level. Therefore, other types of
knowledge transfer may be needed. However, the volunteers are able to
achieve adequate knowledge in the cognitive domain and leading to
successful dissemination to the level of confirmation, the correlation
coefficient between the cognitive domain and the confirmation level is on the
positive side (r = .360**). This is apparent that improvement on transferring
method to be more interesting may lead to higher correlation coefficient.
Further research on this or similar topic may provide better results and higher
rate of reliability if engage more on in-depth research, more volunteers, and
more information on the subject.
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บทคัดย่อ
การวิ จัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการใช้ง านการสร้ า งแบบจาลองข้อ มู ล อาคาร หรื อ BIM ด้านงาน
ออกแบบตกแต่งภายในและเพื่อศึกษาแนวทางการเผยแพร่ การสร้างแบบจาลองข้อมูลอาคาร หรื อ BIM ด้านงานออกแบบ
ตกแต่งภายใน ผลการศึกษา พบว่า ความเข้าใจและรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างต่ อข้อมูลแนวทางการใช้งานการสร้างแบบจาลอง
ข้อมูลอาคารสาหรับงานออกแบบตกแต่งภายในอยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนการเผยแพร่ การสร้างแบบจาลองข้อมูลอาคาร
สาหรับงานออกแบบตกแต่งภายในก็อยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน ซึ่งผูว้ ิจยั ใช้การถ่ายทอดแบบผสมและการถ่ายทอดโดยใช้
ความศรัทธา ลักษณะที่ 2 ศรัทธาในผลของนวัตกรรมแต่ยงั คงไม่เพียงพอ ควรใช้การถ่ายทอดแบบอื่น ๆ ร่ วมด้วย นอกจากนี้
กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในการเรี ยนรู ้ ด้านพุทธิ พิสัยซึ่ งนาไปสู่ การเผยแพร่ ที่ประสบความสาเร็ จถึงขั้นการยืนยัน ซึ่ งมีค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างด้านพุทธิ พิสัยและขั้นการยืนยันในระดับปานกลาง ในทางบวก ( r = .360**) ผูว้ ิจยั จะต้อง
ปรับปรุ งสิ่ งที่นาไปเผยแพร่ ต่อกลุ่มตัวอย่างให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่ งจะทาให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์มีค่า
ในระดับสู ง ทั้งนี้ และทั้งนั้นอาจจะด้วยเหตุผลหรื อปั จจัยด้านอื่น ๆ ด้วย ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องหรื อ
หัวข้อที่ มีลกั ษณะหรื อคล้ายกับประเด็นการศึ กษาวิจัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยเสนอแนะให้มีการศึ กษาวิจัยในเชิ งลึ กมากกว่ า การ
ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ โดยเพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างในการศึ กษา ทาการศึกษาข้อมูลที่มากกว่านี้ และทาการศึกษากรณี ศึกษาที่
ใกล้เคียง เพื่อให้การศึกษาวิจยั มีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นด้วย

บทนำ
ปั จ จุ บ ัน ประเทศไทยได้ก้า วเข้า สู่ ยุ ค ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่ ง เป็ นยุค ที่ ก าลัง พัฒ นากล่ า วได้ว่ า เป็ นยุ ค
“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม” หรื อจะอธิบายว่าเป็ นยุคที่การลงทุนหรื อการทางานอะไรก็ตามจะต้อง
นานวัตกรรมมาช่วยในการทางาน และใช้ความคิดสร้างสรรค์ทาให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ รวมถึงธุรกิจด้าน SME ที่ควรจะเตรี ยมตัวและพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ ยุค ไทยแลนด์ 4.0 ในขณะที่
รัฐบาลกาลังพยายามอย่างมากที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให้เป็ นไปตามกลไกที่เหมาะสมเข้ากับ
ยุคสมัย หน้าที่ของ SME ผูป้ ระกอบการ หรื อประชาชน ก็สามารถเตรี ยมตัวให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ที่กาลังจะเกิดขึ้นได้ โดยอันดับแรกคือเรื่ องของเทคโนโลยีที่ควรใช้ให้เป็ น เพราะในโลกปัจจุบนั เทคโนโลยี
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น
การสร้างแบบจาลองข้อมูลอาคาร หรื อทัว่ ไป จะเรี ยกกันว่า “BIM (Building Information Modeling)”
กาลังเป็ นเทคโนโลยีที่เป็ นที่ นิยมเป็ นอย่างมากทั้งในและต่างประเทศ “ปั จจุบนั BIM หรื อกระบวนการ
จาลองการก่อสร้างและบริ หารการก่อสร้างในรู ปแบบข้อมูลดิจิตอล มีลกั ษณะคล้ายการเขียนโมเดล 3 มิติ
ที่มีการฝังข้อมูลเข้าไปในโมเดล กระบวนการ BIM กาลังนิ ยมในต่างประเทศทั้งอเมริ กา ยุโรป ออสเตรเลีย
เกาหลี สิ งคโปร์ และญี่ปุ่น และขณะนี้ เริ่ มนามาใช้ในประเทศไทย เนื่ องจากมีหลายองค์กรโดยเฉพาะวงการ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ (คอนโดมิ เนี ย ม) เล็ง เห็ นประโยชน์ ที่ เกิ ดขึ้ นจาก BIM ซึ่ ง เกิ ดขึ้ นกับ ทุ ก หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องกับวงการอุตสาหกรรมการก่อสร้าง” (Saruschai, 2018) ผูว้ ิจยั ได้สืบค้นเพื่อเป็ นข้อมูลเบื้องต้นและ
เพื่อเป็ นสิ่ งที่ยืนยันได้ว่าความคิดของผูว้ ิจยั ที่มีความคิดว่า BIM กาลังเป็ นเทคโนโลยีที่เป็ นที่นิยมเป็ นอย่าง
มากในต่างประเทศและกาลังจะเป็ นที่นิยมในประเทศไทยนั้นเป็ นเรื่ องจริ ง วงการอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
นั้นมี หลากหลายวงการที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น วิ ศ วกรรมโครงสร้ า ง งานระบบด้า นต่ า ง ๆ งานสถาปั ตยกรรม
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เป็ นต้น รวมถึงวงการการออกแบบตกแต่งภายในนั้นก็มีความเกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน เพียงแต่ ณ ตอนนี้วงการ
การออกแบบตกแต่งภายในไม่ได้นา BIM มาใช้ในการทางานเหมือนเช่นวงการอื่น ๆ เท่าที่ควร อาจจะด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตาม
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดศึกษาแนวทางการใช้งานและเผยแพร่ การสร้างแบบจาลองข้อมูลอาคารหรื อ
BIM โดยเริ่ มจากกลุ่มอาสาสมัคร พนักงานของห้างหุ้นส่ วนส่ วนจากัดหรื อบริ ษทั ที่ทางานด้านการออกแบบ
ตกแต่งภายในบริ เวณกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลที่ไม่เคยใช้งานการสร้างแบบจาลองข้อมูลอาคารหรื อ
BIM ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครโดยมี 2 ระดับ คือ 1. ระดับสังคม คือเป็ นกลุ่มวัยทางานในด้านการ
ออกแบบตกแต่งภายใน ที่ทางานอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล 2. ระดับบุคคล มีการคัดเลือก
ตามเกณฑ์ที่กาหนดอย่างเที่ย งธรรมโดยวิธีสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย กลุ่มอาสาสมัครนี้ เป็ นกาลังส าคัญ
ในการเผยแพร่ ดา้ นการออกแบบตกแต่งภายใน ผูว้ ิจยั ตั้งเป้าหมายว่า แนวทางการใช้งานการสร้างแบบจาลอง
ข้อมูลอาคารหรื อ BIM จะมีการพัฒนาและมีผทู ้ ี่สนใจศึกษาเรื่ องนี้ นาไปต่อยอดได้ นาไปใช้ประโยชน์ได้
และสามารถพัฒนาต่อไปได้ใ นอนาคต โดยใช้ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ของบลูม ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุ ทธิ พิ สัย
(Cognitive Domain) ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) และด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) รวมถึง
ทฤษฎีการเผยแพร่ ของโรเจอร์ ท้ งั 5 ขั้นตอน คือ ขั้นความรู ้ (Knowledge) ขั้นการโน้มน้าวใจ (Persuasion)
ขั้น การตัด สิ น ใจ (Decision) ขั้น การด าเนิ น การ (Implementation) และขั้น การยื น ยัน (Confirmation)
มาผสมผสานในการศึกษาแนวทางการใช้งานและเผยแพร่ การสร้ างแบบจาลองข้อมูลอาคารหรื อ BIM
ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการใช้งานการสร้างแบบจาลองข้อมูลอาคารด้านงานออกแบบตกแต่งภายใน
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการเผยแพร่ การสร้างแบบจาลองข้อมูลอาคาร ด้านงานออกแบบตกแต่งภายใน
สมมติฐานการวิจัย
การสร้างแบบจาลองข้อมูลอาคารหรื อ BIM สามารถนามาใช้งานด้านงานออกแบบตกแต่งภายในได้ดี
สะดวก รวดเร็ ว และประหยัดเวลา ลดขั้นตอนในการทางานได้เช่ นเดียวกันกับงานด้านอื่นที่ใช้การสร้าง
แบบจาลองข้อมูลอาคาร หรื อ BIM
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
การวิจยั นี้ ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องแนวทางการใช้งานและเผยแพร่ การสร้ างแบบจาลองข้อมูลอาคาร
สาหรับงานออกแบบตกแต่งภายใน โดยศึกษาดังนี้
หนังสื อ คู่มือ และเว็บไซต์ ด้านแนวความคิดและการใช้ งาน BIM
จากการค้นคว้าข้อมูลผูว้ ิจยั พบว่ามีหนังสื อหรื อคู่มือที่ให้ความรู ้และเป็ นคู่มือที่แนะนาวิธีการใช้งาน
และแนวความคิ ด ในการใช้ ง าน BIM (Autodesk Revit) BIM (Tekla) BIM (ArchiCAD) และ (BIM:
Sketchup) เป็ นจ านวนมาก ผูว้ ิ จัย จึ ง ได้ศึ ก ษารายละเอี ย ดจากตัว อย่ า งหนัง สื อ คู่ มื อ และจากเว็ป ไซต์มี
รายละเอียดโดยประมาณ ดังนี้
1. หนังสื อคู่มือการใช้งานโปรแกรม Revit Architecture Version 2015 ภายใต้แนวคิด BIM (Building
Information Modeling) หนังสื อฉบับนี้ ได้รวบรวมวิธีการใช้งานโปรแกรม Revit Architecture ไว้ให้ท่านผูท้ ี่
สนใจได้ศึกษาหาความรู ้ หนังสื อฉบับนี้ เขียนขึ้นจากประสบการณ์ใช้งานโดยตรง เน้นการปฏิบตั ิเป็ นส่ วน
ใหญ่ เน้นให้ผอู ้ ่านเข้าใจได้ง่าย เผยแพร่ ให้ผอู ้ ื่นรับทราบเพื่อให้เกิดประโยชน์ โดยนาเป็ นแนวทางให้ผใู ้ ช้ที่
กาลังจะเริ่ มใช้โปรแกรมนาไปประยุกต์ใช้กบั งานที่ตวั เองต้องการ (Wanpichit, 2015)
2. หนังสื อคู่มือการออกแบบสถาปั ตยกรรม โดยโปรแกรม Revit Architecture เป็ นคู่มือการใช้งาน
โปรแกรม Revit Architecture เป็ นการทางานภายใต้ระบบการทางานแบบใหม่ ซึ่ ง ณ ปั จจุบนั กาลังเป็ น
ที่รู้จกั และใช้งานกันอย่างกว้างขวางในหน่ วยงานต่าง ๆ รวมถึงบริ ษทั อีกหลายแห่ งทัว่ โลก อันเนื่ องมาจาก
ระบบการออกแบบที่เรี ยกว่า BIM (Building Information Modeling) เป็ นการทางานบนระบบข้อมูลอาคาร
ตั้งแต่เริ่ มแรกทาให้ผอู ้ อกแบบสามารถควบคุมตัวแปร และปัจจัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับอาคารได้ ทาให้อาคาร
ที่ ออกแบบมี ค วามผิ ดพลาดและใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นงานขั้นการออกแบบและเอกสารที่ น้อ ยลง
(Piyaboon, 2018)
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3. หนัง สื อ คู่ มื อ การใช้ง านเทคกล้า ภาษาไทย TEKLA ส าหรั บ วิ ศ วกรโยธา วิ ศ วกรโครงสร้ า ง
ผูอ้ อกแบบ เขียนแบบโครงสร้างระดับสู ง เป็ นหนังสื อคู่มือที่ จดั ทาขึ้ นเพื่อใช้เป็ นคู่ มือการใช้โปรแกรม
เทคกล้า สตรัคเจอร์ อย่างละเอียดเบื้องต้น ซึ่ งอธิ บายว่าเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling)
BIM ย่อมาจาก Building Information Modeling หรื อ การทาโมเดลรู ปแบบสามมิติของอาคารโดยตัวอาคาร
สามมิติจะสามารถทางานสอดคล้องกับระบบต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี อาทิเช่น งานออกแบบทางด้านวิศวกรรม
งานสถาปั ตย์ งานระบบต่าง ๆ รวมถึงการบริ หารโครงการ ซึ่ งในหนังสื อเล่มนี้ จะมุ่งเน้นไปทางงานด้าน
วิศวกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ โดยสามารถ ทาแบบก่ อสร้ างฉบับสมบู รณ์ แสดงขั้นตอนของการก่ อสร้ า ง
ปริ มาณ ปริ มาตรของวัสดุ คิดราคาวัสดุ (BOQ) ทาแบบ (Bar cut list) ประมาณราคา (Cost estimation) และ
ทาการบริ หารการก่อสร้าง (Construction Management) ทั้งระบบ นอกจากนี้ BIM ยังช่วยในการทาเอกสาร
ในการก่อสร้างให้รวดเร็ วขึ้น และแม่นยาขึ้นเพราะการทาเอกสารใน BIM เป็ นการเอาแบบมาจากการสร้าง
จริ งแบบสามมิติ จึงทาให้แบบในแปลน รู ปด้าน รู ปตัดตรงกัน และยังสามารถปรับจากรู ปใดรู ปหนึ่ง ทาให้มี
ผลต่อรู ปด้านอื่น ๆ ทันที ไม่เหมือน CAD ที่ใช้กนั ในปัจจุบนั AIA (American Institute of Architect) ได้ให้
ความหมายของ BIM ว่า model-based technology linked with a database of project information (เทคโนโลยี
การก่ อสร้ า งแบบจาลองของโครงการที่ ม าจากการเชื่ อมโยงข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ภายในโครงการเข้าด้ว ยกัน )
(Pawarit & Prudthitham, 2012)
4. หนังสื อ 89 TIPS ARTLANTIS and ARCHICAD เป็ นหนังสื อที่ จดั ทาขึ้ นโดยนักเขียนหลากหลาย
ท่าน เป็ นหนังสื อสาหรับงานออกแบบสถาปั ตยกรรม นอกจากความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน เวลาที่
รวดเร็ วและการสร้างความประทับใจในการนาเสนองานกับลูกค้า ถือเป็ นสิ่ งสาคัญหากจะพูดถึงการปฏิวตั ิ
การออกแบบในระบบ BIM เทคโนโลยี (Building Information Modeling) ซึ่ งถือว่าเป็ นอีกนวัตกรรมหนึ่ ง
เพื่อตอบสนองงานออกแบบทางสถาปั ตยกรรม เนื่ องจากเพิ่มความรวดเร็ วในการทางาน และยังเป็ นการ
ท างานระบบเดี ย วที่ ผ สานการท างานของสถาปนิ ก วิ ศ วกร และงานด้า นอื่ น ๆ อย่ า งลงตัว สมบู ร ณ์
(Wuttipong, Woramon, Piboonsak, Sura, & Jirapong, 2012)
5. ห น้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์ https://www.slideshare.net/warunyoosonkran/easy-bim-building-informationmodeling-sketchup เป็ นเว็ บ ไซต์ ที่ น าสไลด์ ก ารสอน Easy BIM (Building Information Modeling) ด้ว ย
โปรแกรม Trimble Sketchup มาลงในเว็บไซต์เพื่อให้ผทู ้ ี่สนใจดาวน์โหลด (Suthipong, 2015)
6. หน้ า เว็ บ ไซต์ http://3deed.com/tutorials เว็ บ ไซต์ ที่ ส อนการใช้ ง าน Easy BIM (Building
Information Modeling) ด้วยโปรแกรม Sketchup ในเว็บไซต์แบ่งออกเป็ น 3 Level ได้แก่ SketchUp Level 1
พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม SketchUp สาหรับทุก ๆ คน SketchUp Level 2 พื้นฐานการและการประยุกต์ใช้
โปรแกรม SketchUp และ SketchUp Level 3 เรี ยน SketchUp ขั้นสู งผ่านกระบวนการ EASY BIM ซึ่ งทั้ง 3
Level เหมาะส าหรั บ ผูท้ ี่ ส นใจในการเรี ย น Easy BIM (Building Information Modeling) ด้ว ยโปรแกรม
Sketchup เป็ นอย่างมาก (Sketchuphome, 2015)
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จากการค้นคว้าข้อมูลผูว้ ิจยั และพบว่ามีหนังสื อหรื อคู่มือที่ให้ความรู ้และเป็ นคู่มือที่แนะนาวิธีการใช้
งานและแนวความคิ ดในการใช้ง าน BIM (Autodesk Revit) BIM (Tekla) BIM (ArchiCAD) และ (BIM:
Sketchup) ดัง 6 หัวข้อข้า งต้น จึ ง ได้ส รุ ป นา BIM ด้วยโปรแกรม Sketchup หรื อ Easy BIM มาใช้ใ นงาน
ออกแบบตกแต่งภายใน เนื่องด้วย Sketchup เป็ นโปรแกรมที่กลุ่มอาสาสมัครทุกคนเคยใช้งาน และสามารถ
ใช้งานได้สะดวกกว่าโปรแกรมอื่น ๆ ที่จะต้องทาการเรี ยนรู ้ เพิ่มเติมจึงจะสามารถใช้งานได้ ซึ่ งการสร้าง
BIM ด้วยโปรแกรม Sketchup มาใช้น้ นั ผูว้ ิจยั ได้อา้ งอิงหลักการใช้งาน Easy BIM (Building Information
Modeling) (Suthipong S. 2015) มาประยุกต์ใช้สาหรับงานออกแบบตกแต่งภายใน มีท้ งั หมด 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สร้ า ง Component ของชิ้ นงานด้า นงานออกแบบตกแต่ ง ภายในทุ ก ๆ อย่า งตามแบบ
ที่กาหนดและได้ทาการออกแบบไว้
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดข้อมูลต่าง ๆ
ขั้นตอนที่ 3 ก าหนด Hyperlink เพื่ อทาการ Link ชิ้ นส่ วน 3 มิ ติ เข้ากับข้อมูล ต่าง ๆ ที่ อยู่ภายนอก
โปรแกรม Sketchup แบบ Onliner ในระบบ Internet (Cloud) ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่ แบบก่อสร้าง DWG
หรื อเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ เมื่อคลิ๊ก Link เปิ ดไฟล์จะสามารถเข้าถึงแบบ 2 มิติได้ และข้อมูลต่าง ๆ ได้
ขั้นตอนที่ 4 ใช้คาสัง่ Layer, Outliner, View, Style ปรับแต่งและจัดการบริ หาร Component และข้อมูล
ต่าง ๆ เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูล
จากขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนข้างต้นสรุ ปได้ว่า การสร้าง BIM ด้วยโปรแกรม Sketchup ในงานออกแบบ
ตกแต่งภายในนั้น ไม่ได้มีความแตกต่างจากการใช้ในงานด้านอื่ น ๆ และไม่ได้แตกต่างจากการใช้ง าน
โปรแกรม Sketchup ในแบบเดิ ม เท่ า ไหร่ นัก เพี ย งแต่ ก ารใช้ ง านจะต้อ งค านึ ง ว่ า ต้อ งเพิ่ ม ขั้น ตอนทั้ง
4 ขั้นตอนนี้ดว้ ย ซึ่งการเพิ่มขั้นตอนไม่ได้เป็ นการเสี ยเวลาในการทางาน แต่ 4 ขั้นตอนนี้จะช่วยให้การทางาน
ง่าย และสะดวกเพิ่มมากขึ้น และทั้งนี้ท้ งั นั้นการสร้าง BIM ด้วยโปรแกรม Sketchup ในงานออกแบบตกแต่ง
ภายในนั้นจะมีความสมบูรณ์ของงานได้ ไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั กระบวนการสร้าง BIM หรื อโปรแกรม Sketchup
เพราะเป็ นเพียงเครื่ องมือในการทางานที่ง่าย และสะดวกมากขึ้น งานออกแบบตกแต่งภายในจะสมบูรณ์ได้
ขึ้นอยูก่ บั ความเชี่ยวชาญของนักออกแบบงานด้านออกแบบตกแต่งภายใน
แนวความคิดและทฤษฎีการเรียนรู้
ธรรมชาติและองค์ประกอบของการเรี ยนรู ้ แนวคิดโดยเดวิดสัน (Davidson) อธิบายว่าธรรมชาติของ
การเรี ยนรู ้ของบุคคลมี 4 ขั้นตอน คือ
1. ความต้องการของผูเ้ รี ยน (Want) คือ ผูเ้ รี ยนอยากทราบอะไร เมื่อผูเ้ รี ยนมีความต้องการอยากรู ้อยาก
เห็นในสิ่ งใดก็ตาม จะเป็ นสิ่ งที่ยวั่ ยุให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้
2. สิ่ งเร้าที่น่าสนใจ (Stimulus) ก่อนที่จะเรี ยนรู ้ได้ จะต้องมีสิ่งเร้าที่น่าสนใจ และน่ าสัมผัสสาหรับ
มนุษย์ ทาให้มนุษย์ดิ้นรนขวนขวาย และใฝ่ ใจที่จะเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่น่าสนใจนั้น ๆ
3. การตอบสนอง (Response) เมื่ อมี สิ่งเร้ าที่ น่าสนใจและน่ าสัมผัส มนุ ษย์จะทาการสัมผัสโดยใช้
ประสาทสัมผัสต่าง ๆ เช่น ตาดู หู ฟัง ลิ้นชิ ม จมูกดม ผิวหนังสัมผัส และสัมผัสด้วยใจ เป็ นต้น ทาให้มีการ
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แปลความหมายจากการสัมผัสสิ่ งเร้าเป็ นการรับรู ้ จาได้ ประสานความรู ้เข้าด้วยกัน มีการเปรี ยบเทียบ และ
คิดอย่างมีเหตุผล
4. การได้รับรางวัล (Reward) ภายหลังจากการตอบสนอง มนุษย์อาจเกิดความพึงพอใจ ซึ่งเป็ นกาไร
ชี วิตอย่า งหนึ่ ง จะได้น าไปพัฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต เช่ น การได้เรี ย นรู ้ ใ นวิ ช าชี พ ชั้นสู ง จนสามารถออกไป
ประกอบอาชีพชั้นสู ง (Professional) ได้ นอกจากจะได้รับรางวัลทางเศรษฐกิจเป็ นเงินตราแล้ว ยังจะได้รับ
เกียรติยศจากสังคมเป็ นศักดิ์ศรี และ ความภาคภูมิใจทางสังคมได้ประการหนึ่ง (Sasithon, 2013)
นอกจากนี้ แนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) แบ่งจุดมุ่งหมายการเรี ยนรู ้ทฤษฎี
การเรี ยนรู ้ออกเป็ น 3 ด้าน คือ
1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)
พฤติ ก รรมด้า นสมองเป็ นพฤติ ก รรมเกี่ ย วกับ สติ ปั ญ ญา ความรู ้ ค วามคิ ด ความเฉลี ย วฉลาด
ความสามารถในการคิดเรื่ องราวต่าง ๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งเป็ นความสามารถทางสติปัญญา พฤติกรรม
ทางพุทธิ พิสัย 6 ระดับ ได้แก่ ความรู ้ความจา (Remembering) ความเข้าใจ (Understanding) การนาความรู ้ไปใช้ (Applying) การวิเคราะห์ (Analyzing) การสังเคราะห์ (Synthesis) การประเมินค่า (Evaluation)
2. ด้านจิตพิสัย (Affective Domain)
พฤติกรรมด้านจิตใจค่านิ ยม ความรู ้สึก ความซาบซึ้ ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม
พฤติ ก รรมด้า นนี้ อาจไม่ เ กิ ด ขึ้ น ทัน ที ดัง นั้น การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยจัด สภาพแวดล้อ ม
ที่เหมาะสมและสอดแทรกสิ่ งที่ดีงามอยู่ ตลอดเวลาจะทาให้พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนเปลี่ยนไปในแนวทางที่
พึงประสงค์ได้ดา้ นจิตพิสัยจะประกอบด้วย พฤติกรรมย่อย ๆ 5 ระดับ ได้แก่ การรับรู ้ (Receive)
การตอบสนอง (Respond) การเกิดค่านิยม (Value) การจัดระบบ (Organize) บุคลิกภาพ (Characterize)
3. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)
พฤติ ก รรมด้า นกล้า มเนื้ อประสาท พฤติ ก รรมที่ บ่งถึ งความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่าง
คล่องแคล่วชานิ ชานาญซึ่ งแสดงออกมาได้โดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็ นตัวชี้ระดับของทักษะ
พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย ๆ 5 ขั้น ได้แก่ การรับรู ้ (Imitation) กระทาตามแบบ
หรื อเครื่ องชี้ แนะ (Manipulation) การหาความถูกต้อง (Precision) การกระทาอย่างต่อเนื่ อง (Articulation)
การกระทาได้อย่างเป็ นธรรมชาติ (Naturalization) (Jitraporn, 2013)
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ภาพที่ 2 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของบลูมทั้ง 3 ด้าน ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)
ด้านจิตพิสัย (AffectiveDomain) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)
จากการศึ ก ษาทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ ข องบลู ม (Bloom’s Taxonomy) ทั้ง 3 ด้า น คื อ ด้า นพุ ท ธิ พิ สั ย
(Cognitive Domain) ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ผูว้ ิจยั จึงนามา
สรุ ปแนวความคิดและทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพื่อนาไปใช้เป็ นวิธีการใช้งาน BIM เพื่อนาไปสู่ แนวทางการใช้งาน
และเผยแพร่ การสร้างแบบจาลองข้อมูลอาคารสาหรับงานออกแบบตกแต่งภายในต่อไป ตามตาราง 1 ดังนี้

ด้านทักษะพิสัย

ด้านจิตพิสัย

ด้านพุทธิพิสัย

ตารางที่ 1 สรุ ปทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของบลูมเพื่อนาไปสู่ แนวทางการใช้งานBIM ในงานออกแบบตกแต่งภายใน
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม
ความรู้ความจา
ความเข้าใจ
การนาความรู้ไปใช้
การวิเคราะห์
การสังเคราะห์
การประเมินค่า
การรับรู้
การตอบสนอง
การเกิดค่านิยม
การจัดระบบ
บุคลิกภาพ
การรับรู้
กระทาตามแบบ/เครื่ องชี้แนะ

นาไปใช้
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

แนวทางการใช้ งาน BIM ในงานออกแบบตกแต่งภายใน
สามารถรับรู้/จา ประสบการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับ BIM
สามารถแสดงออกมาในรู ปของการทางาน BIM
สามารถนา BIM ไปใช้ได้
มองเห็นความสัมพันธ์ของส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ BIM
ความสามารถในการที่ผสมผสาน BIM
สรุ ปเกี่ยวกับคุณค่าของ BIM
ความรู ้สึกที่เกิดขึ้นต่อปรากฏการณ์
การกระทาที่แสดงออกมาในรู ปของความเต็มใจ
การเลือกปฏิบตั ิในสิ่ งที่เป็ นที่ยอมรับกันในสังคม
การสร้างแนวคิด จัดระบบ
การนาค่านิยมที่ยึดถือมาแสดงพฤติกรรม
ผูเ้ รี ยนได้รับรู้หลักการปฏิบตั ิ BIM ที่ถกู ต้อง
สามารถปฏิบตั ิงาน BIM ได้ตามข้อแนะนา

การหาความถูกต้อง
การกระทาอย่างต่อเนื่อง
การกระทาได้อย่างเป็ นธรรมชาติ

√
√
√

ใช้งาน BIM ซ้ าแล้วก็พยายามหาความถูกต้อง
การฝึ กใช้ BIM และกระทาอย่างสม่าเสมอ
การฝึ กต่อเนื่องจนสามารถปฏิบตั ิ BIM ได้คล่องแคล่ว
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แนวความคิดและทฤษฎีการเผยแพร่ นวัตกรรม
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความคิดใหม่ เทคนิ ควิธีการใหม่ หรื อสิ่ งใหม่ที่สามารถนามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้ การพิจารณาว่าอะไรเป็ นนวัตกรรมมีดงั นี้
1. เป็ นสิ่ งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
2. เป็ นสิ่ งที่มีอยูแ่ ล้วแต่ไม่ได้นามาใช้ประโยชน์ ต่อมาได้มีการนามาใช้ประโยชน์
3. เป็ นสิ่ งที่มีอยูแ่ ล้วและเคยนามาใช้ในช่วงเวลาหนึ่งแต่ไม่ได้รับความนิยม ต่อมานามาใช้ใหม่ภายใต้
สถานการณ์และเงื่อนไขใหม่ที่เปลี่ยนไป
4. เป็ นสิ่ งที่มีอยู่แล้วและใช้ได้ดีในสังคมอื่นหรื อประเทศอื่น แล้วนามาใช้ในอีกสังคมหนึ่ งหรื ออีก
ประเทศหนึ่ง
5. เป็ นการพัฒนาปรับปรุ งจากของเดิมที่มีอยู่ให้มีลกั ษณะต่างจากต้นแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เมื่อนวัตกรรมได้รับการยอมรับนาไปใช้จนเป็ นปกติวิสัยแล้วไม่มีความรู ้สึกว่าเป็ น
ของใหม่อีกต่อไปนวัตกรรมนั้นจะกลายเป็ นเทคโนโลยี ซึ่ งอาจจะอยู่ในรู ปแบบของอุปกรณ์ (Hardware)
วัสดุ (Software) และเทคนิควิธี (Techniques) (Krismant, 2010)
จากความหมายดัง กล่ า วข้า งต้น ผู ้วิ จัย สามารถกล่ า วโดยสรุ ป ว่ า นวัต กรรม หมายถึ ง การน า
แนวความคิดใหม่ หรื อการใช้ป ระโยชน์จากสิ่ ง ที่ มี อยู่แล้วนามาใช้ใ นรู ปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในสถาบันการศึกษาหรื อสถาบันอื่น ๆ ที่ตอ้ งการองค์ความรู ้เพื่อพัฒนา
เป็ นนวัตกรรมใหม่ เป็ นสิ่ งใหม่ที่ยงั ไม่เคยมีผใู ้ ดเคยทามาก่อนเลย เป็ นสิ่ งใหม่ในอดีตเคยทามาแล้วล้มเลิกไป
แต่ได้มีการรื้ อฟื้ นขึ้นมาใหม่เพราะเหมาะสม และเป็ นสิ่ งใหม่ที่มีการพัฒนามาจากของเก่าที่มีอยูเ่ ดิมนั้นเอง
ทฤษฎีการเผยแพร่
เอฟเวอร์เรท (Everett M. Roger) ได้แบ่งกระบวนการแพร่ กระจายนวัตกรรมออกเป็ น 5 ขั้นตอน
1. ขั้นความรู ้ (Knowledge) เป็ นขั้นตอนที่บุคคลได้รับการกระตุน้ ให้เกิดความตระหนักต่อนวัตกรรม
โดยเมื่อบุคคลมีโอกาสพบเห็นนวัตกรรมและคุณลักษณะต่าง ๆ ของนวัตกรรม บุคคลอาจกระตือรื อร้น
(Active) ในการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากแหล่งสารต่าง
2. ขั้นการโน้มน้าวใจ (Persuasion) โดยสิ่ งที่เกิดขึ้นกับบุคคลในช่วงเวลานี้ ได้แก่ การที่บุคคลเริ่ มมี
ความคิดเห็น หรื อมีการเปรี ยบเทียบนวัตกรรมทั้งในด้านบวกและด้านลบ โดยใช้ช่วงเวลานี้ ผูท้ ี่ทาหน้าที่
เผยแพร่ นวัตกรรมจะต้องพยายามให้ข ้อมูล เพื่ อให้บุคคลให้ความสนใจนวัตกรรม และมีทศั นคติที่ ดีต่อ
นวัตกรรม
3. ขั้นการตัดสิ นใจ (Decision) เป็ นขั้นตอนที่บุคคลประเมินองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
4. ขั้นการดาเนิ นการ (Implementation) เป็ นขั้นตอนที่บุคคลจะเริ่ มนานวัตกรรมที่ตนตัดสิ นใจรับมา
ใช้ หรื อทดลองใช้
5. ขั้นการยืนยัน (Confirmation) เป็ นขั้นตอนที่ บุ คคลจะแสวงหาข้อมูล ข่า วสารต่า ง ๆ เพื่อยืนยัน
ความคิ ดที่ ว่า “ตนสมควรรั บ นวัตกรรมนั้นอย่า งต่ อเนื่ อง” หรื อ “ตนสมควรปฏิ เสธนวัตกรรมนั้นอย่าง
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การศึกษาแนวทางการใช้งานและเผยแพร่ การสร้างแบบจาลองข้อมูลอาคารสาหรับงานออกแบบตกแต่งภายใน

ต่ อเนื่ อง” โดยในขั้นตอนนี้ บุ ค คลที่ เคยปฏิ เสธนวัตกรรมอาจเปลี่ ย นใจกลับ มารั บ นวัตกรรมก็ ไ ด้ ขณะ
เดียวกันบุคคลที่ รับนวัตกรรมไปแล้วอาจเกิ ดการลังเล สับสน หรื อตัดสิ นใจยุติการรั บนวัตกรรมนั้นก็ได้
เช่นกันหากได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมในด้านไม่ดี (Wipanee, 2016)
ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ผทู ้ ี่เผยแพร่ นวัตกรรมจาเป็ นต้องให้ความสาคัญกับการให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ นวัตกรรมอย่า งต่ อเนื่ อง ซึ่ ง จะนาไปสู่ ก ารยืนยันว่าจะยอมรั บ นวัตกรรมนั้น นอกจากนี้ บ ทบาทและ
ลักษณะของผูร้ ับนวัตกรรมมีความสาคัญต่อการยอมรับหรื อปฏิเสธอีกด้วย
รู ปแบบการถ่ายทอดนวัตกรรม
รู ปแบบการถ่ายทอดนวัตกรรม โดยทัว่ ไปมี 5 รู ปแบบ ดังนี้
1. การถ่ายทอดด้วยการสัง่ การ (Authority Innovation-Decision Model)
ข้อดี การถ่ายทอดนวัตกรรมรู ปแบบนี้สามารถทาได้ง่ายและรวดเร็ ว
ข้อเสีย ผูร้ ับนวัตกรรมไปใช้ไม่มีความเข้าใจนวัตกรรมอย่าถ่องแท้
2. การถ่ายทอดโดยใช้มนุษย์สัมพันธ์ (Human Interaction Model)
ข้ อดี การถ่ายทอดนวัตกรรมรู ป แบบนี้ ไม่ เกิ ดปั ญหาเรื่ องความขัดแย้งในระหว่างการถ่ า ยทอด
บรรยากาศในการดาเนินการเปลี่ยนแปลงไม่ตึงเครี ยด
ข้ อเสี ย ผูร้ ับนวัตกรรมมักจะยึดติดกับผูน้ าความเปลี่ยนแปลง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงผูน้ าความ
เปลี่ยนแปลงอาจทาให้เกิดการเลิกใช้นวัตกรรมกลางคัน ทาให้ไม่ยงั่ ยืน และส่ วนใหญ่ผถู ้ ่ายทอดนวัตกรรม
ด้วยมนุ ษย์สัมพันธ์มกั จะมุ่งความสนใจไปที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการถ่ายทอดมากเกินไป โดย
ไม่ได้ให้ความสาคัญกับความยัง่ ยืนในการใช้นวัตกรรม
3. การถ่ายทอดโดยให้ผใู ้ ช้มีส่วนร่ วม (User Participation Model)
ข้ อดี การถ่ายทอดนวัตกรรมรู ปแบบนี้ ไม่มีปัญหาเรื่ องการต่อต้านและความขัดแย้ง เพราะทุกคนมี
ความรู ้สึกเป็ นเจ้าของงาน
ข้ อเสี ย นวัตกรรมอาจถูกดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิต และความต้องการของคนส่ วนใหญ่ที่ไม่
อยากสู ญเสี ยความเคยชินมากเกินไป จนกระทัง่ นวัตกรรมไม่ได้ก่อประโยชน์อย่างเต็มที่
4. การถ่ายทอดแบบผสม (Eclectic Process of Change Model)
ข้ อ ดี การถ่ า ยทอดนวัต กรรมรู ป แบบนี้ แก้ไ ขปั ญ หาและข้อ จ ากัด ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการถ่ า ยทอด
นวัตกรรมเพียงแบบเดียว
ข้ อเสี ย รู ปแบบการถ่ายทอดด้วยวิธีน้ ี จาเป็ นต้องใช้เวลาและการเตรี ยมการมากกว่าการถ่า ยทอด
รู ปแบบอื่น
5. การถ่ายทอดโดยใช้ความศรัทธา แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ
5.1 ลักษณะที่ 1 ศรั ทธาในผูเ้ ผยแพร่ นวัตกรรม การถ่ายทอดรู ปแบบนี้ อาศัยความศรั ทธาในตัว
บุคคลหรื อองค์กรที่นาเสนอนวัตกรรม
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ข้ อ ดี การถ่ า ยทอดนวัตกรรมรู ป แบบนี้ มี ค วามยัง่ ยื น โอกาสเกิ ดความขัดแย้ง ในกลุ่ ม ผู ้รั บ
นวัตกรรมน้อย
ข้ อเสี ย การถ่ายทอดนวัตกรรมรู ปแบบนี้ จากัดเฉพาะบุคคล หรื อองค์กรที่มีประวัติหรื อผลงาน
ซึ่งมีความน่าเชื่อถือในความเห็นของผูร้ ับนวัตกรรมแล้วเท่านั้น
5.2 ลักษณะที่ 2 ศรัทธาในผลของนวัตกรรม การถ่ายทอดรู ปแบบนี้เป็ นแนวคิดใหม่ ซึ่งเริ่ มต้นจาก
บุคคลกลุ่มหนึ่ งที่ยอมรับในนวัตกรรมร่ วมกัน นานวัตกรรมมาทดลองใช้ในลักษณะของโครงการนาร่ อง
โครงการเล็ก ๆ โดยพยายามศึกษาและดาเนินการด้วยความทุ่มเทและตั้งใจ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีเป็ นการ
สร้างความศรัทธา
ข้ อ ดี การถ่ า ยทอดนวัตกรรมรู ป แบบนี้ มี ค วามยัง่ ยืน โอกาสเกิ ดความขัดแย้งในกลุ่ม ผู ้รั บ
นวัตกรรมน้อย
ข้ อเสี ย ต้องใช้เวลาในการถ่ายทอดมากเนื่ องจากต้องใช้ผลจาการใช้นวัตกรรมในการสร้ าง
ความศรัทธา (Tanya, Thanyawich, 2012)
จากการศึกษารู ปแบบการถ่ายทอดนวัตกรรมทั้ง 5 รู ปแบบดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั พบว่าไม่ได้มีรูปแบบ
การถ่ายทอดนวัตกรรมรู ปแบบใดเลยที่ไม่พบข้อเสี ย ทุกรู ปแบบมีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ย จึงได้เลือกรู ปแบบที่มี
ข้อเสี ยน้อยที่สุดเพื่อนามาเป็ นแนวทางการใช้งานและเผยแพร่ การสร้างแบบจาลองข้อมูลอาคารสาหรับงาน
ออกแบบตกแต่งภายในต่ อไป ดังนี้ ได้แก่ การถ่ายทอดแบบผสม และการถ่ายทอดโดยใช้ความศรั ท ธา
ลักษณะที่ 2 ศรัทธาในผลของนวัตกรรม นั้นเอง
ตารางที่ 2 สรุ ปทฤษฎีการเผยแพร่ กระจายนวัตกรรมเพื่อนาไปเผยแพร่ การใช้งาน BIM ในงานออกแบบ
ตกแต่งภายใน
ขั้นตอนการเผยแพร่
ขั้นความรู้ (Knowledge)
ขั้นการโน้ มน้ าวใจ
(Persuasion)
ขั้นการตัดสินใจ (Decision)
ขั้นการดาเนินการ
(Implementation)
ขั้นการยืนยัน (Confirmation)

นาไปใช้
√
√
√
√
√
√
√

แนวทางเผยแพร่ การใช้ งาน BIM ในงานออกแบบตกแต่งภายใน
ให้ขอ้ มูลความรู ้พ้นื ฐาน BIM
ให้ขอ้ มูลการนา BIM มาใช้ประโยชน์
ให้ขอ้ มูล BIM แตกต่างจากนวัตกรรมอื่น ๆ
เปรี ยบเทียบ BIM กับนวัตกรรมอื่นด้านบวก
เปรี ยบเทียบ BIM กับนวัตกรรมอื่นด้านลบ
ให้ขอ้ มูลเพื่อให้มีทศั นคติที่ดีต่อ BIM
ให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ BIM

√
√
√
√
√

ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการใช้ BIM
นาเสนอความคิดเห็นของทุกคนต่อ BIM
การสาธิตการใช้งาน BIM
การให้ทดลองใช้งาน BIM
การยืนยันความคิดการนา BIM มาใช้งาน

รู ปแบบ
การถ่ายทอดแบบผสม
และ
การถ่ายทอด
โดยใช้ความศรัทธา
ลักษณะที่ 2
ศรัทธาในผลของ
นวัตกรรม
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ตัวแปรจากกรอบทฤษฎี
การวิจยั นี้ ได้แบ่งหัวข้อในการทบทวนวรรณกรรมออกเป็ น 2 ส่ วนใหญ่ ๆ ซึ่ งได้แก่ ส่ วนที่ 1 ส่ วน
วิธีการใช้งานและแนวความคิดในการใช้งาน BIM คือ หนังสื อ คู่มือ และเว็บไซต์ดา้ นแนวความคิดและการ
ใช้งาน BIM และส่ วนที่ 2 ส่ วนของทฤษฎี คือ แนวความคิดและทฤษฎีการเรี ยนรู ้ และแนวความคิดและ
ทฤษฎีการเผยแพร่ นวัตกรรมและซึ่งหัวข้อทั้งหมดจะนาไปสู่ ผลสรุ ปของการวิจยั ดังนี้

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
วิธีการศึกษา
วิธีการการศึกษาครั้งนี้ แบ่งวิธีการดาเนินการเป็ น 3 ส่ วน มีรายละเอียดดังนี้
ส่ วนที่ 1 การศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การศึกษาทฤษฎีแนวคิดหลักการข้อมูลเอกสารและงานวิจยั เกี่ยวข้อง เพื่อทราบถึงข้อมูลเบื้องต้น
2. กาหนดแนวทางการศึกษา BIM เพื่อนาไปสู่การทาแบบสอบถามต่อไป
ส่ วนที่ 2 การทดลอง
1. นาเสนอแนวทางการใช้งาน BIM ต่อพนักงาน
2. เก็บข้อมูลพนักงาน จานวน 100 คน ทาการทดลองหลังใช้งาน BIM ด้วยแบบสอบถาม โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยด้านบุคคล ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ ช่วงอายุงาน สถานที่ทางาน (กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล) ส่วนที่ 2
แบบสอบถามปัจจัยด้านการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย จานวน 6 ข้อ ด้านจิตพิสัย จานวน 5 ข้อ และด้าน
ทักษะพิสัย จานวน 5 ข้อ ซึ่งเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามวิธีของลิเคิร์ท และส่วนที่ 3
แบบสอบถามปัจจัยด้านการเผยแพร่ ได้แก่ ขั้นความรู ้ จานวน 3 ข้อ ขั้นการโน้มน้าวใจ จานวน 3 ข้อ ขั้นการ
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ตัดสิ นใจ จานวน 3 ข้อ ขั้นการดาเนินงาน จานวน 2 ข้อ และขั้นการยืนยัน จานวน 1 ข้อ ซึ่งเป็ นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่าตามวิธีของลิเคิร์ท (จานวนข้อของแบบสอบถามมาจากตารางที่ 1 และตารางที่ 2)
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์เสนอแนะแนวทางการเผยแพร่ การใช้งาน BIM งานออกแบบตกแต่งภายใน ด้วยการคานวณ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสหสัมพันธ์ (Correlations)
2. สังเคราะห์ขอ้ มูลทั้งหมด แล้วจึงอภิปรายสรุ ปผลการศึกษา
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษาแนวทางการใช้งานและแนวทางการเผยแพร่ การ
สร้ า งแบบจ าลองข้อ มู ล อาคารหรื อ BIM ด้า นงานออกแบบตกแต่ ง ภายใน โดยแบ่ ง ข้อ มู ล ด้า นต่ า ง ๆ
เป็ นจานวนร้อยละของกลุ่มอาสาสมัครและเป็ นตาราง ดังนี้
1. จานวนร้อยละของกลุ่มอาสาสมัครแบ่งตามเพศประกอบด้วย เพศชาย ร้อยละ 63 และเพศ-หญิง
ร้อยละ 37
2. จานวนร้อยละของกลุ่มอาสาสมัครแบ่งตามอายุประกอบด้วย อายุ 20-24 ปี ร้อยละ 27 อายุ 25-29 ปี
ร้อยละ 29 อายุ 30-34 ปี ร้อยละ 17 อายุ 35-39 ปี ร้อยละ 12 อายุ 40-44 ปี ร้อยละ 10 และอายุ 45 ปี ขึ้นไป
ร้อยละ 5
3. จานวนร้อยละของกลุ่มอาสาสมัครตามช่วงอายุงานประกอบด้วยอายุงานน้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 14
อายุงาน 1-2 ปี ร้อยละ 31 อายุงาน 3-4 ปี ร้อยละ 26 อายุงาน 5-6 ปี ร้อยละ 20 อายุงาน 7-8 ปี ร้อยละ 7
อายุงาน 9-10 ปี ร้อยละ 1 และอายุงานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 1
4. จานวนร้อยละของกลุ่มอาสาสมัครแบ่งตามที่ต้ งั สถานที่ทางาน ประกอบด้วย กรุ งเทพมหานคร
ร้อยละ 57 และปริ มณฑล ร้อยละ 43
5. การเก็บข้อมูลปั จจัยด้านการเรี ยนรู ้ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย ด้านทักษะพิสัย แยกตามประเด็น
ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 สรุ ปข้อมูลปัจจัยด้านการเรี ยนรู ้ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย ด้านทักษะพิสัย
ระดับความเข้ าใจ
ประเด็น

จานวน
น้ อย ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

̅
X

S.D.

แปลความ

8
10
11
7
8

32
37
30
32
29

39
41
39
30
30

16
12
11
26
27

5
0
9
5
6

2.78
2.55
2.77
2.90
2.94

.980
.833
1.081
1.030
1.062

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

6

29

29

28

8

3.03 1.068

ปานกลาง

5
7
3
4
9

31
26
34
33
26

33
35
32
31
34

22
22
23
25
26

9
10
8
7
5

2.99
3.02
2.99
2.98
2.92

1.049
1.082
1.010
1.015
1.041

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

7
9
9
8
19

35
30
31
36
40

32
30
36
34
27

20
24
19
17
11

6
7
5
5
3

2.83
2.90
2.80
2.75
2.39

1.025
1.087
1.015
.999
1.014

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย

น้ อย
ที่สุด

ด้ านพุทธิพสิ ัย
สามารถรับรู ้จดจาสิ่ งที่เกี่ยวกับ BIM
สามารถทางานในรู ปแบบของ BIM
สามารถนา BIM ไปใช้กบั งานอืน่ ได้
เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับ BIM
สามารถนา BIM ไปวิเคราะห์ใช้กบั
งานของคุณ
สามารถประเมินคุณค่าของ BIM ได้
ด้ านจิตพิสัย
รับรู ้ปรากฏการณ์ของ BIM
เรี ยนรู ้ BIM อย่างเต็มใจ
รับรู ้ว่า BIM เป็ นที่ยอมรับในสังคม
เปลี่ยนมาใช้ BIM ในการทางาน
ใช้งาน BIM ในการทางานตลอด
ด้ านทักษะพิสัย
ทราบถึงหลักการ BIM ที่ถูกต้อง
ปฏิบตั ิงาน BIM ตามข้อแนะนา
ใช้งาน BIM แล้วหาความถูกต้อง
ฝึ กใช้งาน BIM อย่างสม่าเสมอ
สามารถใช้ BIM ได้คล่องแคล่ว

6. การเก็บข้อมูลปั จจัย ด้า นการเผยแพร่ ขั้นความรู ้ ขั้นการโน้มน้าวใจ ขั้นการตัดสิ นใจ ขั้นการดาเนินการ ขั้นการยืนยัน แยกตามประเด็นดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สรุ ปข้อมูลปัจจัยด้านการเผยแพร่ ขั้นความรู ้ ขั้นการโน้มน้าวใจ ขั้นการตัดสิ นใจ ขั้นการดาเนินการ
ขั้นการยืนยัน
ระดับความเข้ าใจ
ประเด็น

จานวน
ปาน มาก
กลาง

S.D.

แปลความ

8
11

3.13 1.012
3.09 1.083

ปานกลาง
ปานกลาง

30

8

3.16 .982

ปานกลาง

33

35

9

3.27 .983

ปานกลาง

35

27

27

3

2.82 1.019

ปานกลาง

3

25

35

28

9

3.15 .999

ปานกลาง

9
12

26
30

25
26

31
24

9
8

3.05 1.140
2.86 1.155

ปานกลาง
ปานกลาง

3

18

30

29

20

3.45 1.095

ปานกลาง

9

20

27

24

20

3.26 1.244

ปานกลาง

15

24

33

14

14

2.88 1.241

ปานกลาง

24

27

26

15

8

2.56 1.234

ปานกลาง

น้ อย
ที่สุด

น้ อย

4
5

25
28

33
31

30
25

3

24

35

3

20

8

มาก
ที่สุด

̅
X

ขั้นความรู้
มีความรู ้พ้นื ฐาน BIM
มีขอ้ มูลการนา BIM
มาใช้ประโยชน์
มีขอ้ มูลของ BIM ซึ่งต่างจาก
นวัตกรรมอื่น
ขั้นการโน้ มน้ าวใจ
ทราบข้อมูล BIM
ด้านบวก
ทราบข้อมูล BIM
ด้านลบ
มีทศั นคติที่ดีต่อ BIM
ขั้นการตัดสินใจ
มีขอ้ มูลขั้นสู งที่เกี่ยวข้องกับ BIM
สามารถให้คาแนะนาวิธีการใช้ BIM
ต่อผูอ้ ื่นได้
สามารถเสนอความคิดเห็นเรื่ อง BIM
ต่อผูอ้ ื่น
ขั้นการดาเนินการ
ศึกษาวิธีการการสาธิตการใช้งานของ
BIM
ทดลองใช้งาน BIM
ขั้นการยืนยัน
ยืนยันว่าจะนา BIM มาใช้งานอย่าง
จริ งจัง
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7. การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการเรี ยนรู ้และปัจจัยด้านการเผยแพร่ ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการเรี ยนรู ้และปัจจัยด้านการเผยแพร่
Correlations
ด้านพุทธิพิสัย

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

ขั้น
ความรู้
.099
.327

ขั้นโน้ ม
น้ าวใจ
.083
.413

ขั้นการ
ตัดสินใจ
.095
.346

ขั้นการ
ดาเนินการ
.082
.419

ขั้นการ
ยืนยัน
.360**
.009

ด้านจิตพิสัย

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

-.024
.813

.041
.683

-.140
.164

.041
.685

-.061
.544

ด้านทักษะพิสัย

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

.040
.690

-.085
.403

.034
.740

-.024
.811

-.086
.394

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
จากการศึ ก ษาความสัมพันธ์จากสหสัมพันธ์ ปรากฏว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างด้าน
พุทธิพิสัยและขั้นการยืนยัน มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง ในทางบวก ( r = .360**) ดังนั้นปัจจัยด้าน
การเรี ยนรู ้ ด้านพุทธิ พิสัย มีรายละเอียดภายในด้าน ได้แก่ ความรู ้ความจา ความเข้าใจ การนาความรู ้ไปใช้
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยด้านการเผยแพร่ ขั้นการยืนยัน
ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่ วนปัจจัยด้านอื่น ๆ ปรากฏค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ต่า
และไม่ปรากฏค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์สูงในงานวิจยั ครั้งนี้
อภิปรายผล
ผลสรุ ปตามวัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาแนวทางการใช้งานการสร้างแบบจาลองข้อมูลอาคารด้านงาน
ออกแบบตกแต่งภายใน สรุ ปได้วา่ การใช้งาน BIM ในงานออกแบบตกแต่งภายในนั้น งานจะมีความสมบูรณ์
ได้ไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั กระบวนการสร้าง BIM หรื อโปรแกรม เพราะเป็ นเพียงเครื่ องมือในการทางานที่ง่าย และ
สะดวกมากขึ้น งานออกแบบตกแต่งภายในจะสมบูรณ์ได้ข้ ึนอยูก่ บั ความเชี่ยวชาญของนักออกแบบงานด้าน
ออกแบบตกแต่งภายใน และควรจะต้องฝึ กฝนการใช้งาน ซึ่งผลสรุ ปจากตารางที่ 3 สรุ ปข้อมูลปัจจัยด้านการ
เรี ยนรู ้ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย ด้านทักษะพิสัย ในหัวข้อ “สามารถใช้ BIM ได้คล่องแคล่ว” อยู่ในระดับ
น้อย บ่งบอกได้วา่ กลุ่มอาสาสมัครสามารถใช้งานได้ แต่ไม่ได้รับการฝึ กฝนนั้นเอง ซึ่งในที่น้ ีได้ใช้โปรแกรม
Sketchup นาการนามาศึกษาการใช้งาน เนื่ องด้วยเป็ นโปรแกรมที่กลุ่มอาสาสมัครทุกคนเคยใช้งาน และ
สามารถใช้งานได้สะดวกกว่าโปรแกรมอื่น ๆ ที่จะต้องทาการเรี ยนรู ้เพิ่มเติมจึงจะสามารถใช้งานได้
ผลสรุ ปตามวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อเสนอแนะแนวทางการเผยแพร่ การสร้างแบบจาลองข้อมูลอาคาร
ด้านงานออกแบบตกแต่งภายใน โดยใช้การเผยแพร่ ถ่ายทอดแบบผสม (ถ่ายทอดด้วยการสั่งการ การมีมนุษย์
สัม พันธ์ และผูใ้ ช้ง านมี ส่ วนร่ วม) และการถ่ายทอดโดยใช้ความศรั ทธา ลัก ษณะที่ 2 ศรั ทธาในผลของ
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นวัตกรรม ซึ่งจากตารางที่ 4 สรุ ปข้อมูลปัจจัยด้านการเผยแพร่ ขั้นความรู ้ ขั้นการโน้มน้าวใจ ขั้นการตัดสิ นใจ
ขั้นการดาเนิ นการ ขั้นการยืนยัน สรุ ปผลได้ว่าการเผยแพร่ ในงานวิจยั นี้ อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อนา
ปั จ จัย ด้า นการเรี ย นรู ้ แ ละปั จ จัย ด้า นการเผยแพร่ มาศึ ก ษาหาความสั ม พัน ธ์ จ ากสหสั ม พัน ธ์ ปรากฏว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการเรี ยนรู ้ และปั จจัยด้านการเผยแพร่ มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ด้านพุทธิพิสัยและขั้นการยืนยัน มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง ในทางบวก ( r = .360**) ดังนั้นปัจจัย
ด้านการเรี ยนรู ้ ด้านพุทธิ พิสัย จึงมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยด้านการเผยแพร่ ขั้นการยืนยัน ที่เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนปัจจัยด้านอื่น ๆ ปรากฏค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ต่า และไม่ปรากฏค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์สูงในงานวิจยั ครั้งนี้ บ่งบอกได้ว่าการเรี ยนรู ้การสร้างแบบจาลองข้อมูลอาคารของ
กลุ่มอาสาสมัครนั้นเพียงแค่ดา้ นเดียว คือด้านพุทธิพิสัย ก็สามารถนาไปสู่ การเผยแพร่ ในขั้นการยืนยันที่จะใช้
งานการสร้างแบบจาลองข้อมูลอาคาร ด้านงานออกแบบตกแต่งภายในได้
สรุปผลข้ อเสนอแนะ
จากศึกษาเนื้ อหาข้อมูลทั้งหมด ผูว้ ิจยั ได้ทราบและรับรู ้ขอ้ มูลแนวทางการใช้งานการสร้างแบบจาลอง
ข้อมูลอาคารสาหรับงานออกแบบตกแต่ง ภายในอยู่ใ นระดับปานกลาง แต่ยงั คงจะต้องศึกษาแนวทางที่
แตกต่างและน่ าสนใจเพิ่ม เติ ม ส่ วนการเผยแพร่ ก ารสร้ างแบบจาลองข้อมูลอาคารสาหรั บงานออกแบบ
ตกแต่งภายในก็อยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ใช้รูปแบบการเผยแพร่ ถ่ายทอดแบบผสม (ถ่ายทอด
ด้วยการสั่งการ การมีมนุษย์สัมพันธ์ และผูใ้ ช้งานมีส่วนร่ วม) และการถ่ายทอดโดยใช้ความศรัทธา ลักษณะที่
2 ศรัทธาในผลของนวัตกรรม ผูว้ ิจยั มีแนวคิดเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุ งโดยการใช้รูปแบบการ
ถ่ายทอดแบบอื่น ๆ ร่ วมด้วย หรื ออาจใช้รูปแบบใดรู ปแบบหนึ่งในการทดลอง ซึ่ง กลุ่มอาสาสมัครอาจจะมี
ความเข้าใจในการเรี ยนรู ้ ครบทั้ง 3 ด้าน นั้นคือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย นาไปสู่ การ
เผยแพร่ ที่ประสบความสาเร็ จถึงขั้นท้ายสุ ดนั้นคือ ขั้นการยืนยันได้
นอกจากนี้ ในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องหรื อหัวข้อที่มีลกั ษณะหรื อคล้ายกับประเด็นการศึกษาวิจยั
ครั้ งนี้ ผู ว้ ิ จัย เสนอแนะให้ มี ก ารศึ ก ษาวิ จัย ในเชิ ง ลึ ก มากกว่ า การศึ ก ษาวิ จัย ครั้ งนี้ โดยเพิ่ ม จ านวนกลุ่ ม
อาสาสมัครในการศึ กษา ทาการศึ กษาข้อมูลที่ มากกว่านี้ และทาการศึ กษากรณี ศึกษาที่ ใกล้เคียง เพื่อให้
การศึกษาวิจยั มีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น
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