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การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดแนวทางการจัดทําดัชนีราคางานกอสรางบานพัก
อาศัย เพื่อใชประโยชนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการจัดทํางบประมาณของภาครัฐ
วิธีการศึกษา เปนการศึกษาเปรียบเทียบราคางานกอสรางบานพักอาศัยทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชนที่มีการกอสราง ในป 2547-2551 ในเขต กรุงเทพและปริมณฑล เพื่อจัดทําดัชนี
ราคาคากอสรางและเปรียบเทียบ Input price index และ Output price index กับดัชนีที่เกี่ยวของ
เพื่อคาดคะเนและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ผลการศึกษาสรุปไดวา แนวโนมการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุรวมและคาแรง หรือ
Input price index เปนไปตามกลไกดัชนีทางเศรษฐกิจ เชน ดัชนี GDP รวม , ดัชนี GDP สาขาการ
กอสราง , ดัชนีราคาผูบริโภคในประเทศ , ดัชนีราคาเหล็ก สวนคาดําเนินการ กําไร ภาษี ในภาครัฐ
หรือ คา Factor F นั้น มีคาเปลี่ยนแปลงเล็กนอยมาก สวนการเปลี่ยนแปลงราคาบานพักเอกชน เปน
ลักษณะขึ้นลงตลอดเวลา สวน Input price index เปนไปตามกลไกดัชนีทางเศรษฐกิจเชนเดียวกัน
บานพักขาราชการ เชน ดัชนี GDP รวม , ดัชนี GDP สาขาการกอสราง , ดัชนีราคาผูบริโภคใน
ประเทศ , ดัชนีราคาเหล็ก สวนดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคเปนเรื่องของจิตวิทยาการเสนอราคาแก
ลูกคา สวน Output price index ซึ่งมีคาเปลี่ยนแปลงขึ้นลง ในชวง 10% - 25% ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ประสบการณและผลงานของบริษัทที่รับเหมากอสรางในแตละป และการเลือกใชวัสดุกอสราง
ตนทุน เปนตน สรุปผลการศึกษา พบวา Input price index เปนตัววัดการเปลี่ยนแปลงราคางาน
กอสราง ไดใกลเคียงกวาดัชนีราคาคาวัสดุกอสรางเพียงอยางเดียว
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This objectives of this study is determine the guideline of construction work
price index preparation for house in real estate business and budget of governmental.
The study methodology is the price comparison study of construction work
during 2004-2008. Compared Input

price

index

and

Output

price

index with

the

concerning index to forecast the trend of price change in the future.
The study result could be concluded that the trend of price change of
Input price index dynamically as economic index such as total GDP index ,GDP index in
construction branch, consumers price index , the steel price index which is factor to the
direction of the constructional price change of governmental sector whereas the
operation cost ,profit ,tax in governmental which the changing value is infinitesimal. But
the trend of change of Input price index and Output price index of the private
sector’s residential house construction work had contrasting , always fluctuated all the
time while the price change Input price index continued in compliance with economic
index device in the same as the houses which had trend in the same direction as
economic index. But the consumer confidence index is the psychological factor in
offering the construction price to

the customer while Output price index which the

changing value fluctuated in 10%-25% range wherefrom it depended upon the experience .
so in put price index , be formed change price construction work temple get more price value
construction materials index only.
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