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52059311 : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

คาํสําคญั :  การประมาณราคา/โปรแกรมคอมพิวเตอร์/บา้นจดัสรร/SKETCHUP 

 สิชล  สุระศิลปิกุล : โครงการออกแบบโปรแกรมประมาณราคาอาคารจากแบบจาํลอง  

3 มิติ (โปรแกรมเสริมบน Sketch Up). อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รศ.ฐิติพฒัน์  ประทานทรัพย.์  

133 หนา้. 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ   1) พฒันาโปรแกรมดา้นการประมาณราคา 

         2) สถาปนิกประหยดัเวลาในขั้นตอนประมาณราคา 
                                                3) ลดความคลาดเคล่ือนจากการประมาณราคา 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โปรแกรมการ

ประมาณราคาฯและแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อโปรแกรมการกอ่สร้างผลการวิจยัพบว่า 
1.เม่ือมีการใชง้านโปรแรกมประมาณราคาจากภาพ 3มิติ ช่วยลดปัญหาท่ีเกดิขึ้นในการ

อธิบายแบบแกแ่กผู่ต้อ้งการซ้ือบา้นและขั้นตอนประมาณราคาเบ้ืองตน้ โดยบริษทับา้นจัดสรรและ

รับสร้างบา้น ช่วยลดขั้นตอนการอธิบายแบบจากโมเดลบา้นจากกระดาษหรือแผ่นพลาสติกใช้

อธิบายแบบใหแ้กลู่กคา้ ในการประมาณราคาทัว่ไปตอ้งใชเ้วลา 5-7วนัลดเหลือเป็นระยะเวลา1-2วนั 
2.จากการศึกษาพบว่าวสัดุในการกอ่สร้างบา้นมีการพฒันาวสัดุใหม่ รวมทั้งตอ้งมีการ

ปรับเปล่ียนราคาอยา่งสมํ่ าเสมอ ในการพฒันาโปรแกรมจึงตอ้งมีการคิดการวางรากฐานขอ้มูลท่ี

สามารถปรับเปล่ียนไดง่้ายเพื่อรองรับการใชง้านในอนาคต  
3.บริษทับา้นจดัสรรและบริษทัรับสร้างบา้นสามารถใชง้านโปรแกรมน้ีปรับเปล่ียนภาพ 

3 มิติแสดงในแกลู่กค้าท่ีต้องการซ้ือบ้าน ผู ้ใช้งานต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้งาน

โปรแกรม Skecthup เป็นพื้นฐาน กส็ามารถใชง้านโปรแกรมเสริมน้ีไดอ้ยา่งสะดวก 
สรุปผลการศึกษา โปรแกรมการประมาณราคา3มิติสามารถปรับเปล่ียนช้ินส่วนของ

บา้นได้สะดวกขึ้น การปรับเปล่ียนรูปแบบของบา้นสามารถประมาณราคาและลดระยะเวลา

ประมาณการใหส้ั้นลงใหก้บับริษทับา้นจดัสรรและบริษทัรับสร้างบา้น การแสดงภาพสามมิติทาํให้

บริษทับา้นจดัสรรจะอธิบายรูปแบบบา้นกบัผูซ้ื้อบา้นใหมี้ความเขา้ใจตรงกนัได ้

ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม                                                บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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 The purposes of this research were 

(1) Estimate of software development effort. 
(2) Cost estimators and architects were saved time to estimate proceeding. 
(3) Estimating software development effort with connectionist models. 
 
Home buyer and home builder, understand the construction drawing, are more 

correct coincide. The research instruments were evaluation of quality estimating construction 
software and comment on questionnaire of software estimation. 

The results of this research were as follow: 
 
1. To apply estimate of 3D program for help decrease problem, when home 

builder describe to client, primary estimate proceeding by house Estate Company and home 
builder. Nowadays house models, made from paper or acrylic, were describe to client and 
primary estimate proceeding always takes about only 1-2 days 

. 
2. To investigate nowadays materials were developed new types, update prices. 

Program must to plan about database in the future, are easy to upgrade database. 
 
3. House estate company and home builder apply this program to describe 

house detail in 3D to client (Home buyer).User ,who use estimate program can apply to use 
this program in few days, have to ability in basic Sketchup.     
 
 Finally estimate for 3D construction program can change part of house model or 
material in few minute. When house is develop plan or house style, have new part or new 
material. Program was applied to estimate in few day but nowadays house estate companies 
are primary estimate proceeding always takes about 5 – 7 days. Program can take in short 
time. 
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กติติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เพราะความกรุณาจากรองศาสตราจารย์

ฐิติพฒัน์  ประทานทรัพย ์และอาจารยป์ระยทุธ์ พนัธุลาภซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีให้

ความช่วยเหลือและให้คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผูว้ิจยั รวมทั้งท่านผูท้รงคุณวุฒิ ท่ี

กรุณาใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ส่งผลใหว้ิทยานิพนธ์เล่มน้ีถูกตอ้ง

และสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยส์าขาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมทุก

ท่านท่ีใหค้วามรู้ ใหค้าํแนะนาํและประสบการณ์อนัมีค่ายิง่แก่ผูว้ิจยั ขอขอบพระคุณเจา้ของหนงัสือ 

วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ์ทุกเล่ม ท่ีช่วยให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ ขอขอบคุณพี่ๆ

เพื่อนๆและนอ้งๆในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมทุกคนท่ีใหค้าํแนะนาํและ

กาํลงัใจตลอดมา 

 ขอขอบพระคุณบริษทัRoyal Houselสาขาดุสิต,HOME STANDARD ,MIKA 

GROUP ,TAKE HOME ,3D HOUSE และ SEACON HOUSE ท่ีใหค้วามร่วมมืออยา่งดียิง่ในการ

เกบ็ขอ้มูลการวิจยั ส่งผลใหผู้ว้ิจยัสามารถดาํเนินการวิจยั จนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 

 คุณค่าหรือประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผูว้ิจยัขอนอ้มบูชาแด่พระคุณบิดา 

มารดา ครูอาจารยท่ี์อบรมมสัง่สอน แนะนาํใหก้ารสนบัสนุนและใหก้าํลงัใจอยา่งดียิง่เสมอมา 
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