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บทคดัย่อ 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ราคาค่าก่อสร้างอาคาร
ชุดพกัอาศยัรวมในจงัหวดัเชียงใหม่ การวิจยัคร้ังน้ีไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลราคาวสัดุก่อสร้างจากเวบ็
ไซด์ กระทรวงพาณิชย์ และร้านค้าวสัดุก่อสร้างในจงัหวดัเชียงใหม่ การศึกษาน้ีได้ท าการสร้าง
แบบจ าลองสถานการณ์โดยใช้อาคารต้นแบบท่ีน ามาวิจัยนั้ น เป็นอาคารเป็นอาคาร คสล. 8 ชั้ น 
โครงสร้างเป็นโครงสร้างระบบพื้นไร้คาน (Post-Tension) พื้นท่ีใช้สอยรวม 3,965.00 ตร.ม. ในการ
คน้ควา้น้ีใช้การจ าลองสถานการณโดยวิธีของมอนติคาร์โล และใช้โปรแกรม Crystal Ball ซ่ึงการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนของราคาค่าก่อสร้างอาคารชุดพกัอาศยัรวมในจงัหวดัเชียงใหม่ ในงานวจิยัน้ี
ได้รวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์โดยแบ่งหมวดงานออกมาเป็น 4 หมวดงาน คือหมวดงาน
โครงสร้าง หมวดงานสถาปัตยกรรม หมวดงานไฟฟ้า-ส่ือสาร และหมดงานระบบประปาสุขาภิบาล 
โดยงานวิจยัน้ีน าขอ้มูลราคาท่ีไดจ้ากการจ าลองสถานการณโดยวิธีของมอนติคาร์โล มาเปรียบเทียบ
กบัเทคนิค PERT เพื่อหาความต่างของราคาค่าก่อสร้างและราคาค่าก่อสร้างท่ีเหมาะสม 

จากผลการศึกษาโดยใชก้ารจ าลองสถานการณโดยวธีิของมอนติคาร์โล สรุปไดด้งัน้ี ราคาค่า
ก่อสร้างท่ีประมาณราคาไวมี้มูลค่า 42,863,022.36 บาท จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนได้ราคา
ต ่าสุดท่ีจะสามารถท าให้ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ 42,251,600.07 บาท และราคาสูงท่ีสุดมูลค่า 
43,309,061.98 บาท จากราคาค่าก่อสร้างท่ีประมาณไวมี้ความน่าจะเป็นร้อยละ 62.54 ท่ีตน้ทุนของ
ราคาค่าก่อสร้างจะนอ้ยกวา่และอาจจะท าให้การก่อสร้างไม่แลว้เสร็จ มีความน่าจะเป็นร้อยละ 37.46  
ท่ีตน้ทุนของราคาค่าก่อสร้างมากกวา่ราคาค่าก่อสร้างท่ีประมาณราคาไว ้



 

 จ  

จากผลการศึกษาด้วยเทคนิค PERT โดยการให้น ้ าหนักในแต่ละแบบได้ราคาค่าก่อสร้าง
ต ่าสุดเท่ากับ 42,515,818.86 บาท ราคาค่าก่อสร้างเฉล่ียเท่ากับ 42,779,744.27 บาท และราคาค่า
ก่อสร้างสูงสุดเท่ากบั 43,044,549.81 บาท  

ผลของการจ าลองสถานการณโดยวิธีของมอนติคาร์โล เปรียบเทียบกับเทคนิค PERT                  
จึงสรุปได้ว่า ราคาค่าก่อสร้างอาคาชุดพักอาศัยรวมในจังหวดัเชียงใหม่ควรมีราคาอยู่ระหว่าง 
42,251,600.07 บาท ถึง 43,309,061.98 บาท 
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ABSTRACT 
 

To simulate and do valiance analysis of condominiums price in Chiang Mai,                          
the researcher gathered construction material prices from several sources including Ministry of 
Commerce website and local suppliers in Chiang Mai province. The research started with a case 
study of a 3,965 square meters reinforced concrete condominium using post-tension flat slab. Monte 
Carlo Simulation technique using Crystal Ball software was used to analyze comparing to PERT 
technique. The tasked were categorized into 4 categories which are structure task, architecture task, 
electric and communication task, and sanitary task. The differences between construction cost and 
optimized construction cost were reported. The result showed that the estimated construction cost 
was 42,863,022.36 baht with the variant optimistic cost of 42,251,600.07 baht and variant 
pessimistic cost of 43,309,061.98 baht. The probability of the estimation was 62.54 percent that the 
cost was underbudget and could not deliver the project in time. The probability of the estimation 
was 37.46 percent that the cost was overbudget. From the PERT technique, the results were 
42,515,818.86 baht, 42,779,744.27 baht, and 43,044,549.81 baht for optimistic cost, most-likely 
cost, and pessimistic cost respectively. Using two techniques implied the result that                               
the condominium cost should between 42,251,600.07 and 43,309,061.98 baht. 

 

 


