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The purpose of this study is to prove that simulation techniques can be used in
construction project planning in real life. It also aims to demonstrate that the result form the
simulation will yield a better result in predicting the project duration than other traditional
project planning tools. Data are drawn from three finished construction projects and Crystal
Ball software is employed to run the simulations.
The result from the study clearly confirms that simulation can be applied in the
construction project planning task. However, it does not conclusively shows the better result
when compares with CPM or PERT. The study finds that under the study’s constrains, PERT
has shown a closer project duration prediction than simulation with the ratio of 2:1.
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยในครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยความยากลําบาก แตในวิจัยนี้จะสําเร็จไมไดถาขาด
ความกรุณาและความชวยเหลือจากทาน อาจารย ดร.นนท คุณค้ําชู ผูที่เสียสละเวลาอันมีคามาคอย
แนะนํ า แนวทาง แนวความคิ ด และให คํ า ปรึ ก ษาตลอดระยะเวลาที่ ผ า นมา ผู วิ จั ย ขอกราบ
ขอบพระคุณและจารึกพระคุณนี้ไวในความทรงจําอยางมิลืมเลือนวาความสําเร็จนี้เกิดขึ้นไดเพราะ
ทาน
ขอกราบขอบพระคุ ณ คุ ณ ประชา สกุ ล มี ท รั พ ย รั ก ษาการผู ช ว ยผู จั ด การทั่ ว ไปฝ า ย
Architect บริษัทเดอะมอลลกรุปจํากัด ที่ไดความสนับสนุนเกี่ยวกับการใหเวลาในการศึกษาตอ
ระดับปริญญามหาบัณฑิตนี้
ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.เทอดธิดา ทิพยรัตน ที่ชวยแนะนําเกี่ยวกับเรื่องราวของ
Simulation ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ปณิตา วงศมหาดเล็ก และคุณบุญทรัพย ศรี
รัตนธรรม และคณาจารยทุกทานที่คอยกระตุน สอบถามใหเกิดแรงผลักดันในการทํางานวิจัย ขอ
กราบขอบพระคุณผูที่มีสวนรวมทุกทานที่ใหความรวมมือเกี่ยวกับขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาครั้ง
นี้
และสุดทายที่ขาดไมไดของความสําเร็จในวันนี้คือ ขอขอบพระคุณ คุณพอและคุณแมที่
คอยใหกําลังใจและสนับสนุนในดานทุนทรัพย ทั้งหมดที่ใชในการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผานมา
คุ ณ ค า และประโยชน ใ ดๆ ที่ อ าจมี จ ากงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ผู วิ จั ย ขอมอบเป น เครื่ อ งบู ช า
พระคุณของบิดามารดาที่ไดใหกําเนิด คอยเลี้ยงดูและใหการศึกษามาเปนอยางดี ตลอดจนคณาจารย
ทุกทานใหคําสั่งสอนและวางรากฐานในการศึกษาใหแกผูวิจัย
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