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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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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
จากการแข่งขันในด้านอสังหาริ มทรัพย์ที่ค่อนข้างสู ง โครงการหมู่ บา้ นจัดสรรจึ งต้อง
คํา นึ ง ถึ ง การบริ การลู ก ค้า มากยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะการนํ า ระบบ CRM (Customer Relation
Management) มีใช้ในการเพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้า
ระบบ CRM (Customer Relation Management 1) : คื อ การจัดการความสั ม พัน ธ์
ระหว่างลูกค้าก ับบริ ษทั โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีระบบอัตโนมัติหลายอย่างมาอํานวย
ความสะดวกให้ก ับลูกค้า ในส่ วนต่างๆ ตัวอย่างเช่น ด้านการขาย ด้านการตลาด และด้านการบริ การ
โดยลูกค้าสามารถได้รับการโต้ตอบจากคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั ได้ หรื ออี กนัยหนึ่ ง CRM คือ การ
สร้างขอบข่ายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นมา โดยมี โปรแกรมเป็ นเครื่ องมื อที่ช่วยในการ
ทํางานและมีฐานข้อมูลขึ้นมาเพื่อช่ วยปฏิบตั ิการทางธุ รกิจ ซึ่ งต้องศึ กษาเรี ยนรู ้ความต้องการของ
ลูกค้า มีการจัดเก็บพฤติกรรม การบริ โภคของลูกค้า และช่ วยสร้างมู ลค่าเพิ่มให้กบั ลู กค้าและธุ รกิจ
ระบบ CRM ทําให้พนักงานสามารถ ทํางานได้อย่างรวดเร็ ว สะดวกสบาย ซึ่ งช่ วยอํานวยความ
สะดวกด้านการบริ การให้แก่ ลู กค้า งานหลักของระบบการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างลู กค้ามี
ดังต่อไปนี้
ระบบบริ ห ารลู ก ค้า สั ม พัน ธ์ (CRM) คื อ ระบบจัด เก็บ ข้อ มู ล ของลู ก ค้า เพื่ อ ช่ ว ย
สนับสนุ นทางด้านการขาย, การตลาดและการติ ดต่อสื่ อ สารก บั ลู กค้า ให้บ รรลุ ว ัตถุ ประสงค์ที่
ต้องการ เช่ น การเพิ่มยอดขาย, การส่ งเสริ มการขายที่ตรงกบั กลุ่ มลู กค้า เพื่อช่ วยลดต้นทุนการ
สื่ อสารทางการตลาด หรื อกระทัง่ การสื บค้นประวัติลูกค้าเก่า เพื่อนํามาเป็ นข้อมู ลในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็ นต้น
โครงการหมู่บา้ นจัดสรร เริ่ มมีการปรับปรุ งแก ้ไขแบบบ้านมาตรฐานโดยโครงการจะ
ทําการจัดจ้างสถาปนิกประจําโครงการ เพื่อช่วยในการปรับเปลี่ ยนรู ปแบบของบ้านมาตรฐาน โดย
Plusma Infotech Co.,Ltd. ระบบ CRM (Customer Relation Management). [Online], accessed
29 February 2012. Available from http://plusmainfotech.com/crmsoftware.php
1

1

2
สามารถแก ้ไขเพิ่มเติมได้ ตามความต้องการของผูซ้ ้ื อบ้าน เมื่อตกลงทําสัญญาซื้ อขายบ้าน หากผูซ้ ้ื อ
บ้านปรับปรุ งแก ้ไขบ้านสามารถกระทําได้โดยอยูภ่ ายใต้ขอ้ ก ําหนดต่างๆ เช่น การจัดเปลี่ ยนรู ปแบบ
ของบ้าน ต้องไม่มีผลต่อโครงสร้างหลักของอาคาร เช่น เสาและคาน เป็ นต้น ในการสอบถามจัดเก็บ
ข้อมู ล ภายในงาน Home Building 2010 จากกลุ่ มตัวอย่างหมู่ บา้ นจัดสรร โครงการที่สามารถ
ปรับปรุ งแก ้ไขแบบแผนผังของบ้านได้ ร้อยละ 75 ในการปรับเปลี่ ยนแบบบ้านมาตรฐานตามความ
ต้องการของผูซ้ ้ื อบ้านต้องไม่มีการเปลี่ ยนแปลงในส่ วนโครงสร้างหลักของตัวบ้าน เช่ น คาน เสา
ผนังภายนอก เป็ นต้น
วิธีการแก ้ไขแบบบ้านโดยสถาปนิกของโครงการ ในขั้นตอนที่หนึ่งจะทําการสอบถาม
ผูซ้ ้ื อบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการของผูซ้ ้ื อบ้านซึ่ งอยูภ่ ายในข้อตกลงของโครงการหมู่ บา้ น
จัดสรร แต่การแก ้ไขแบบแผนผังบ้านจะสิ้ นสุ ดลงเมื่อผูซ้ ้ื อบ้าน ได้โอนบ้านเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของตน
กระบวนการปรับเปลี่ยนรู ปแบบของบ้าน หลังจากการตกลงทําสัญญาซื้ อขายบ้าน มี การ
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบอยู่ 2 ลักษณะ
1.1 การเปลีย่ นแปลงวัสดุตามที่ชุดวัสดุ
จากการสอบถาม โครงการหมู่บา้ นจัดสรรจะจัดชุดวัสดุอุปกรณ์ 3 - 4 ชุ ด เพื่อเป็ น
ทางเลือกแก่ผซู ้ ้ื อบ้านที่ตอ้ งการปรับเปลี่ ยนบ้านจากแบบมาตรฐาน โดยจัดทําเป็ นชุ ดวัสดุ อุปรณ์
ต่างๆหลายชนิด เช่น กระจก ชุดบานประตู วัสดุปูพ้ืน เป็ นต้น โดยวัสดุ ต่างๆในคลังวัสดุ จะทําการ
แบ่งออกเป็ นชุดต่างๆด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เกรดของวัสดุ เป็ นต้น โดยในแต่ละชุดวัสดุ และอุ ปกรณ์
ได้คาํ นวณราคาต่อตารางเมตรของแต่ละชุด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประมาณราคา
ตัวอย่างเช่น
ชุด A ราคารวมตารางเมตรละ 250 บาท
ชุด B ราคารวมตารางเมตรละ 300 บาท
ชุด C ราคารวมตารางเมตรละ 350 บาท
สมมุติ ผูซ้ ้ื อบ้านต้องการเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มผนังภายใน พื้นที่ 16 ตารางเมตร ด้วยวัสดุ
ในชุดA จะทําให้สามารถประมาณราคาได้ในทันที ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมประมาณ 4000 บาท
1.1.1 ข้ อดี
1.1.1.1 สามารถประมาณราคาได้อย่างรวดเร็ว
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1.1.1.2 สามารถจัดทํา จัดหาและจัด การวัส ดุ ใ นคลัง สิ น ค้า ที่ ใ ช้ใ นการ

ปรับเปลี่ยนทําได้ง่าย โดยบริ ษทั โครงการหมู่ บา้ นจัดสรร จะทําสัญญาซื้ อขายระยะยาวกบั ร้านค้า
วัสดุ ทําให้ราคาไม่เปลี่ยนแปลง เป็ นระยะเวลาช่วงหนึ่ง
1.1.2 ข้ อเสีย
1.1.2.1 ไม่สามารถเลือกชุดวัสดุอื่นได้ ต้องเลื อก ชุ ดใดชุ ดหนึ่ ง เช่ น ถ้า
ผูซ้ ้ื อบ้านต้องการหน้าต่างในชุด A ประตูในชุด B พื้นไม้ในชุด C จะไม่ สามารถกระทําได้ โดยเป็ น
ข้อบังคับให้ผซู ้ ้ื อบ้านต้องเลือกหน้าต่างในชุด A ประตูในชุด A พื้นไม้ในชุด A เท่านั้น
1.2 การเปลีย่ นแปลงได้ตามอิสระ
การเปลี่ยนแปลงสามารถเปลี่ ยนวัสดุ ได้ทุกประเภท โดยอยู่ภายใต้ของ
กาํ หนดของโครงการบ้า นจัดสรร โดยการแก ไ้ ขเปลี่ ยนแปลงแบบนั้นต้องไม่ มี ผ ลกระทบก บั
โครงสร้างหลักของบ้าน เช่น เสา คาน ผนังภายนอก เป็ นต้น
ข้ อดี
1. สามารถปรับเปลี่ยนวัสดุได้ตามความต้องการ
2. ผูซ้ ้ื อบ้านเกิดความพึงพอใจในการบริ การเปลี่ยนแปลงวัสดุอย่างอิสระ
ข้ อเสีย
1. การประมาณราคาต้องใช้เวลานาน 5 -7 วัน
ในหนึ่งโครงการหมู่บา้ นจัดสรรขนาดต้องมีที่ดินอย่างน้อย 10 แปลงตาม
พระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรที่ดิน(กรมที่ดิน, พระราชบัญญัติการจัด สรรที่ ดิ น พ.ศ. ๒๕๔๓) ถ้ามี การให้แก ้
แบบ 3 ครั้ง ต้องมี การทําแบบ 30 ครั้ ง ในโครงการหมู่ บา้ นจัดสรรมี จํานวนหลัง คาเรื อน เฉลี่ ย
จํานวน 20 – 30 หลังคาเรื อนต่อ 1 โครงการ ดัง นั้น การแกไ้ ขแบบจะเฉลี่ ย 60 – 90 ครั้ง ต่ อ 1
โครงการ การปรับเปลี่ยนแบบในโครงการหมู่บา้ นจัดสรร การแกไ้ ขของสถาปนิ กของโครงการจะ
จัดทําแบบรายละเอี ยดให้แก่ผูซ้ ้ื อบ้าน หากผูซ้ ้ื อบ้านต้องการดู ภาพ 3 มิ ติ (3D) ต้องเสี ยค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม และต้องใช้เวลาในการประมาณราคา 5 - 7 วัน ถ้าผูซ้ ้ื อบ้านแกไ้ ขโดยวิธีอ้างอิ งกบั ชุ ดวัสดุ
อุ ปกรณ์ ตามที่โครงการหมู่ บา้ นจัดสรรกาํ หนดอาจจะช่ วยลดประมาณเรื่ องระยะเวลาลด แต่ไ ม่
ตอบสนองความต้องการทั้งหมดของผูซ้ ้ื อบ้าน ซึ่ งปัญหาที่เกิดขึ้นจากระยะเวลาการประมาณราคาที่
ยาวนานจากรู ปแบบการปรับเปลี่ยนตามความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อบ้าน ทําให้เ กิดความล้าช้า เพื่อลด
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ปัญหาระยะเวลาในการประมาณราคา ควรจัดหาโปรแกรมมาใช้ในการแกไ้ ขปั ญหาจะส่ งผลดี ที่สุด
รวมทั้งโปรแกรมควรแสดงภาพในลักษณะ 3 มิ ติ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูซ้ ้ื อบ้านมากขึ้น
จากการสอบถามบุคคลทัว่ ไป ไม่ ค่อยพึง พอใจกบั โครงการหมู่ บา้ นจัดสรรแกไ้ ขแบบบ้าน โดย
สถาปนิกโครงการเขียนแบบแก ้ไขในลักษณะแบบรายละเอี ยดในแบบก่อสร้างเท่านั้นและ ทําให้
เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน รวมทั้งในบางครั้งต้องทําการพูดคุ ยกนั เป็ นระยะเวลานาน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้ตรงก ัน เพราะผูซ้ ้ื อบ้านทัว่ ไปไม่มีความสามารถในการอ่านแบบแผนผังบ้านได้ ผูซ้ ้ื อ
บ้านจึงอยากจะเห็นรู ปลักษณะแบบบ้านเป็ น 3 มิ ติ เพื่อสามารถทําความเข้าใจกบั รู ปแบบลักษณะ
ของบ้านได้ตรงก ับสถาปนิกของโครงการหมู่บา้ นจัดสรร การได้เห็นองค์ประกอบของบ้านทั้งหมด
รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบบ้านได้ตามต้องการ ในขณะพูดคุยก ับสถาปนิกของโครงการ จะ
สร้ างความเข้าใจ และลดระยะเวลาการพูด คุ ยตกลงให้ส้ ั นลง โดยเฉพาะโปรแกรมที่ สามารถ
ประมาณราคาหลัง การปรั บ เปลี่ ย นแผนผัง บ้า นได้อ ย่า งรวดเร็ ว จากกระบวนเดิ ม ของการ
เปลี่ยนแปลงแผนผังบ้าน ระยะเวลาตั้งแต่คุยรู ปแบบการเปลี่ยนแปลงจากแบบบ้านมาตรฐานจนถึ ง
กระบวนการประมาณราคา ต้องใช้เวลา 6 – 9 วันต่อ 1 หลัง ซึ่ งจะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในการซื้ อ
บ้านของผูซ้ ้ื อเป็ นอย่างมาก
จากการวิจยั ทําให้พบว่าระยะเวลาในขั้นตอนการประมาณราคาที่ใช้ระยะ
เวลานาน เป็ นปัญหาที่น่าสนใจ ในการหากระบวนการมาทําการแกไ้ ขโดยการสร้างโปรแกรมเพื่อ
ช่วยลดระยะเวลาการประมาณหลังการปรับเปลี่ยนแบบมาตรฐานให้ส้ ันลง
จากการสอบถามบริ ษ ัทโครงการหมู่ บา้ นจัด สรร และ โครงการหมู่ บา้ น
จัดสรรภายในงาน Home Builder 2010 แบบสอบถาม ในภาคผนวก ข. 2ใน3ของกลุ่ มตัวอย่าง
ยังคงใช้โปรแกรม Excel ในการประมาณราคา การสร้างโปรแกรมประมาณราคาจะช่ วยเหลื อเรื่ อง
การประมาณราคา ซึ่ งจะมีกลุ่มผูใ้ ช้งานถึงร้อยละ 75 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ด้ว ยเหตุ น้ ี ผู ้วิ จัย จึ ง ทํา การพัฒ นาโปรแกรมเพื่ อ แก ไ้ ขปั ญ หาในด้า น
ระยะเวลาในการคํานวณราคา ในช่วงการต่อรองเปลี่ยนแปลงแผนผังบ้านจากรู ปแบบมาตรฐาน ให้
มีระยะเวลาการทํางานที่ส้ ันลง ในการประมาณราคา เพื่อสร้างความพอใจ แก่ผซู ้ ้ื อบ้าน
การประมาณราคาเป็ นงานสําคัญงานหนึ่ง ซึ่ งผูท้ ี่สามารถประมาณราคาได้
ต้องมีความสามารถ ความรู ้และประสบการณ์ ในการคิดคํานวณ โดยปกติ ความคลาดเคลื่ อนของ
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ราคาจะอยูใ่ นช่วง ร้อยละ 15 ถึง ร้อยละ 20 2 จึงจะถือว่าประสบผลสําเร็จในการประมาณราคา ทําให้
1

มี ผูเ้ ขียนโปรแกรมสําหรับประมาณราคาวัสดุ กอ่ สร้างในรู ปแบบต่างๆ ในปั จจุ บนั ได้ออกแบบ
โปรแกรมที่คาํ นวณราคาโดยการอ้างอิงจากภาพ 3 มิติ (3Ds) หรื อเรี ยกระบบนี้ว่าการออกแบบ 5 มิ ติ
โดยใช้การคํานวณราคาวัสดุกอ่ สร้างจากโมเดลสําเร็จรู ปภายในโปรแกรม ที่มีขอ้ มู ลบันทึกไว้ เช่ น
รหัสสิ นค้า (ID Product) ราคา (Price) ผูผ้ ลิต (Production) เป็ นต้น แต่โปรแกรมที่สามารถประมาณ
ราคาจากโมเดล 3 มิติ มีราคาสู ง อีกทั้งการศึกษาโปรแกรมต้องใช้ระยะเวลายาวนาน
ส่ วนใหญ่บริ ษทั ขนาดใหญ่จะทําการจัดซื้ อโปรแกรมประมาณราคา เช่ น
โปรแกรม ArchiCAD(), 3 Revit Architecture 4เป็ นต้น แต่สําหรับธุ รกิจอสังหริ มทรัพย์ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ยังคงใช้คนเพื่อคํานวณและประมาณราคา โดยอาศัยกบั โปรแกรม Excel 5 ในการ
ประมาณราคา ธุรกิจอสังหริ มทรัพย์ขนาดกลาง บางแห่ งใช้โปรแกรมช่ วยประมาณราคาแต่ยงั คง
เป็ นรู ปแบบ 2 มิ ติ คล้ายโปรแกรม Microsoft Excel เช่ น โปรแกรมพจมาน (โปรแกรมบัญชี สําเร็จรู ปสําหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง) เป็ นต้น ดังนั้นการเขียนโปรแกรมเสริ มด้านการประมาณ
ราคา ลงในโปรแกรม SketchUp น่าจะเป็ นทางเลือกที่ดี สําหรับสถาปนิก/ผูป้ ระมาณราคาที่ตอ้ งการ
ประมาณราคาเบื้ องต้น โดยเฉพาะสถาปนิ กที่ ตอ้ งออกแบบปรับ ปรุ งรู ปแบบบ้านจัดสรรที่ตอ้ ง
คํานึ งถึ ง วัส ดุ กอ่ สร้ าง และบริ ษทั ขนาดเล็ กที่ ไม่ มี กาํ ลังซื้ อโปรแกรมที่มี ราคาสู งเพื่ อใช้ในการ
2

วิสูตร จิระดําเกิง, การประมาณราคาก่ อสร้ าง construction cost estimation ( กรุ งเทพมหานคร:
วรรณกวี, 2553) , 8.
3
คําว่า “ArchiCAD” คือโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบงานสถาปัต ยกรรม ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่ รวม
การสร้างแบบจําลองอาคาร (3D) และการเขียนแบบDrawing เข้าไว้ด้ว ยกันในโปรแกรมเดี ยว ตัว โปรแกรมใช้
เทคโนโลยีในการจําลองอาคารที่ เ รี ยก “BIM (Building Information Modeling)” ซึ่ งเป็ นการใส่ ข ้อมูลลงไปใน
ชิ้นส่วน ของอาคาร ทําให้โปรแกรมสามารถประมาณราคาการก่อสร้างออกมาได้แ ม่นยํา การทํางานสร้างแบบ
หรือแก้ไขแบบก็สามารถทําได้ง่ายในขั้นตอนเดี ยว ลดขั้นตอนในการทํางานที่ ซ้ ําซ้อนและประหยัด เวลาได้มาก
ยิ่ ง ขึ้ น.AppliCADCO.,Ltd..ArchiCAD. [ออน ไลน์ ], เข้ า ถึ งเ มื่ อ วั น ที่ 12 มี น าค ม 255 5. เข้ า ถึ ง ได้ จา ก
http://www.applicadthai.com/business/archicad/faq
4
คําว่ า “Revit Architecture” คื อ ตัว โปรแกรมใช้เ ทคโนโลยีในการจํา ลองอาคารที่ เ รี ย ก BIM
(Building Information Modeling) ภายใต้ลิ ข สิ ท ธิ์ ของบริ ษัท Autodesk. AppliCADCO.,Ltd..Revit. [ออนไลน์ ],
เข้าถึงเมื่อวันที่12 มีนาคม 2555. เข้าถึงได้จาก http://www.applicadthai.com/business/archicad/faq
5
คําว่า “Excel” คือ โปรแกรมตารางงานซึ่ งใช้เ ก็บ ข้อมูลต่าง ๆ สู ต รคํานวณ ลงบนแผ่นตารางงานคล้ายกับ การ
เขียนข้อมูลลงไปในสมุดที่มีการตีช่ องตารางทั้งแนวนอนและแนวตั้ง, เทคโนโลยีนครปฐม. Excel. [ออนไลน์],
เข้าถึงเมื่อวันที่12 มีนาคม 2555. เข้าถึงได้จาก http://www.technonp.ac.th/excel/Excel.html
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6
คํานวณราคา ในการเขียนโปรแกรมเสริ มบน SketchUp การจัดทําโปรแกรมจึ งเลื อกใช้ภาษา Ruby
Script 6มาทําการเขียนโปรแกรมเสริ มให้แก่โปรแกรม SketchUp 7 เพื่อให้การทํางานตรงตามความ
ต้องการ รวมทั้งสามารถพัฒนา SketchUp ให้เ ชื่ อ มต่อ ไปยังโปรแกรมอื่ น ๆได้อีก ด้วย จะเป็ น
ทางเลือกที่ดีแก่บริ ษทั ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
จากปัญหาด้านกล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจัยจึ งมี ความสนใจในการศึ กษาการนํา
คอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์ เพื่อช่ วยบรรเทาปั ญหาข้างต้น โดยทําการออกแบบ “ ประมาณราคา
อาคารจากภาพ 3 มิติ ” ซึ่ งโปรแกรมจะทําหน้าที่ในการเก็บข้อมู ลเบื้องต้นต่างๆที่เ กีย่ วข้องกบั วัสดุ
และอุปกรณ์ต่างในการสร้างบ้านโดยโปรแกรมจะทําการประมาณราคาจากฐานข้อมูลราคาวัสดุ และ
อุปกรณ์ต่างของบ้าน ในการพัฒนาโปรแกรมที่มีความสัมพันธ์กบั โมเดล 3 มิ ติ จะทําให้เ กิดความ
เข้าใจก ับผูร้ ับเหมา รวมทั้งเจ้าของบ้านได้รวดเร็ วถู กต้องกว่าการประมาณราคาที่เ ป็ นเพียงตาราง
ประมาณอย่า งหยาบ จากทั้ง หมดที่ ไ ด้ก ล่ า วมานั้น ผู ้วิ จัย เล็ ง เห็ น ความสํ า คัญ ในการจัด ทํา “
โปรแกรมประมาณราคาอาคารจากแบบจําลอง 3มิติ ” เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชี พ
สถาปัตยกรรมต่อไปในอนาคต
5

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 ศึกษาปัญหาและขั้นตอนการประมาณราคาจากการเปลี่ ยนแปลงแบบบ้านตาม
ความต้องการของผูซ้ ้ื อบ้าน
2.2 ศึกษาข้อก ําหนดต่างๆของโครงการหมู่ บา้ นจัดสรรในการปรับเปลี่ ยนรู ปแบบ
บ้านจากแบบมาตรฐาน
2.3 ออกแบบโปรแกรมในด้านการประมาณราคาบ้านที่เ ปลี่ ยนแปลงจากความ
ต้องการของผูซ้ ้ื อบ้านจากแบบมาตรฐานในรู ปแบบ3มิ ติ ทําให้เ กิดความเข้าใจที่ตรงกนั ระหว่าง
เจ้าของโครงการและผูซ้ ้ื อบ้าน เมื่อมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบและลดระยะเวลาในการประมาณราคา

6

คําว่า “Ruby” คือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเสริมบนGoogle,
Google SketchUp. SketchUp. [อ อ น ไ ล น์ ], เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ วั น ที่ 1 2 มี น า ค ม 2 5 5 5 . เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก
https://developers.google.com/sketchup/docs/
7
คําว่ า “Google SketchUp” คือ โปรแกรมสําหรับ งานสร้า งโมเดล 3 มิติ ภายใต้ลิข สิ ท ธิ์ ของ
บริ ษัท Google ,Google SketchUp.SketchUp.[ออนไลน์ ], เข้า ถึ ง เมื่ อ วัน ที่ 1 2 มี น าคม 2555.เข้า ถึ ง ได้ จ าก
https://developers.google.com/sketchup/docs/
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3. กลุ่มเป้ าหมาย
3.1 สถาปนิก/ผูป้ ระมาณราคาของโครงการหมู่บา้ นจัดสรรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
4. สมมติฐานของการวิจัย
4.1 โปรแกรมประมาณราคาสามารถประมาณราคาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํา
4.2 สร้างโปรแกรมประมาณราคาที่เหมาะสมก ับการใช้งานโครงการหมู่บา้ นจัดสรร
5. ขอบเขตของการวิจัย
5.1 กลุ่มผูใ้ ช้งานโปรแกรมประมาณราคาอาคารจากภาพ3 มิติที่จดั ทําขึ้นในงานวิจยั นี้
ระบุให้ผูใ้ ช้หลักคือ สถาปนิ กโครงการหมู่ บา้ นจัดสรร เป็ นกลุ่ มเป้ าหมายหลัก บุคคลอื่ นๆ เช่ น
วิศวกร ผูป้ ระมาณราคา ผูร้ ับเหมา พนักงานขายทัว่ ไป ถือว่าไม่อยูใ่ นกลุ่มเป้ าหมาย
5.2 การทํางานของโปรแกรมประมาณราคาอาคารจากภาพ 3 มิ ติน้ ี เ ป็ นโปรแกรม
ลักษณะกึ่งอัต โนมัติ ประกอบด้ว ยการทํางานระหว่างผู ้ใช้และคอมพิวเตอร์ โดยผู ้ใช้จะทําการ
ปรับปรุ งฐานข้อมูลต่างๆที่จาํ เป็ นและคอมพิวเตอร์จะทําหน้าที่ประมวลผลจากข้อมู ลต่างๆมาใช้ใน
การคํานวณราคา
5.3 การวิจยั นี้เป็ นการศึกษา ที่เน้นในเรื่ องการสร้างโปรแกรมประมาณราคาในช่ วง
การปรั บเปลี่ ย นรู ปแบบบ้านจากรู ปแบบมาตรฐานเดิ ม ภายใต้ขอ้ กาํ หนดของโครงการหมู่ บา้ น
จัดสรร เท่านั้น
5.4 การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาสร้างโปรแกรมประมาณราคาอาคารจากภาพ3
มิติน้ ีเป็ นเพียงการศึกษาและนําเสนอโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงต้นแบบเท่านั้น
6. ขั้นตอนของการศึกษา
6.1 ศึกษาลักษณะของโปรแกรมประมาณราคาต่างๆ
6.1.1 ลักษณะของโปรแกรมประมาณราคาวัสดุกอ่ สร้างทัว่ ไป
6.1.2 ระบบและวิธีใช้งานของโปรแกรมประมาณราคาวัสดุกอ่ สร้าง
6.1.3 โปรแกรมเสริ มช่วยในการประมาณราคาวัสดุกอ่ สร้าง
6.1.4 เกณฑ์การออกแบบโปรแกรมประมาณราคาวัสดุกอ่ สร้าง
6.2 รวบรวบข้อมูลความต้องการของสถาปนิก/ผูป้ ระมาณราคา
6.3 ศึกษาวิธีการประมาณราคาสําหรับส่ วนเพิ่มเติมจากแบบมาตรฐาน
6.4 จัดทําโปรแกรมประมาณราคา
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6.5
6.6
6.7
6.8

ศึกษาข้อดี - ข้อเสี ยของโปรแกรม
ทดสอบระบบโดยให้ผปู ้ ระมาณราคาทดลองใช้
ปรับปรุ งโปรแกรมให้สมบูรณ์
จัดทําคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจัดทําเป็ นรู ปเล่ม

7. วิธีการศึกษา
7.1 ศึกษาข้อมูลด้านการประมาณราคา จากแหล่งหนังสื อต่างๆ
7.2 สอบถาม/สัมภาษณ์ขอ้ มูล วิธีการประมาณราคา และรู ปแบบของโปรแกรมจาก
ผูท้ ี่มีความรู ้ในการประมาณราคา โดยเฉพาะด้านอสังหาริ มทรัพย์
7.3 ศึกษาโดยการทําแบบสอบถามกบั สถาปนิ กของโครงการหมู่ บา้ นจัดสรรต่างๆ
เพื่อหาแนวทางในการออกแบบโปรแกรม
7.4 จัดทําขั้นตอนของโปรแกรมโดยรวม แบ่งประเภทข้อมู ลขาเข้ากบั ข้อมู ลขาออก
ดังรู ปภาพที่แสดงข้างล่างนี้

Input

Output

Component

Component with Attribute

How to Estimate

Increase/Decrease Price

Material

Program
Plug-in for
Estimate

Material Price
Construction Price

ภาพที่ 1 ขั้นตอนของโปรแกรมประมาณราคา

Total Price
Project Report
3D Model
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8. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ทํา ให้ ก ารประมาณราคาในโครงการบ้า นจั ด สรรและบ้า นสํ า เร็ จ รู ปมี
ประสิ ทธิภาพ ได้มาตรฐาน สามารถลดเวลาในการประมาณการอาคารและลดปัญหาความผิดพลาด
การประมาณราคา
8.2 มีโปรแกรมการประมาณราคาเหมาะกบั บริ ษทั บ้านจัดสรรและรับสร้างบ้านใน
ประเทศไทย
8.3 สร้างแนวคิดการใช้โปรแกรมช่ วยประมาณราคามาใช้กบั โครงการบ้านจัดสรร
และบ้านสําเร็จรู ปในปัจจุบนั
9. ลําดับขั้นตอนในการนําเสนอผลงานวิจัย
9.1 นําเสนอรายละเอียดข้อมูลที่ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าในแต่ละหัวข้อ
9.2 นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อนํามาสร้างโปรแกรมประมาณราคา
9.3 นําเสนอขั้นตอนการประมาณราคาและรายละเอียดในการประมาณราคา
9.4 นําเสนอโปรแกรมประมาณราคาและบทสรุ ปจากการศึกษา
10. นิยามศัพท์
ธุ ร กิจ บ้ า นจั ด สรร 8คื อ ธุ ร กิจ ค้า ที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ซึ่ งอาจจะเป็ นบ้า น
ทาวน์ เ ฮาส์ หรื ออาคารพาณิ ช ย์ใ นทํา เลที่ เ หมาะสมโดยแต่ ล ะโครงการบ้า นจัด สรรอาจจะ
ประกอบด้วยสิ่ งปลูกสร้าง ขนาดหรื อคุณภาพที่แตกต่างกนั ไป ตามแต่วิจารณญาณของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจ
ผู้ซื้อบ้ าน จะใช้เรี ยกแทน ผูท้ ี่จองบ้านหรื อลูกค้าในโครงการหมู่บา้ นจัดสรร
สถาปนิกของโครงการหมู่บ้านจัดสรร คือ สถาปนิกที่บริ ษทั หมู่บา้ นจัดจ้างเพื่อจัดการ
เรื่ องซ่ อมบํารุ งบ้านแก่ผซู ้ ้ื อบ้าน รวมทั้งออกแบบบ้าน เมื่อผูซ้ ้ื อบ้านต้องการปรับเปลี่ ยนรู ปบ้านจาก
แบบมาตรฐาน
7

บริษทั THE MASTER ,บทความ ทีอ่ ยู่อาศัย ธุรกิจไม่เคยอิม่ ตัว. [ออนไลน์] , เข้าถึงเมื่อ 10
มีนาคม 2555. เข้าถึงได้จาก http://www.master- asset.com /article.php?lang=
8

บทที่2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้อง ได้แบ่งการศึกษาออกเป็ น 7 หัวข้อ คือ
1. ลักษณะหมู่บา้ นจัดสรร
2. ทิศทางของการประมาณราคาในปัจจุบนั
3. แนวทางการออกแบบโปรแกรมประมาณราคา
4. รู ปแบบการทําเอกสารการประมาณราคา
5. รู ปแบบวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆของบ้าน
6. หลักการและทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์
7. สรุ ปแนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้องคอมพิวเตอร์
1. ลักษณะของหมู่บา้ นจัดสรรแบ่งออกเป็ นประเภทต่างๆดังนี้
โครงการหมู่บ้านจัดสรร
ซื้อขายก่อนการก่อสร้าง ลักษณะบริษทั
ขนาดใหญ่ เจ้าของโครงการมีความน่าเชื่อ

โครงการหมู่บ้านจัดสรร แบบซื้ อ
ขายหลังการก่อสร้างสําเร็จ โครงการ
ขนาดกลางถึงขนาดเล็ก

โครงการไม่มีบ ริการปรับปรุ งรูปแบบของ
บ้าน แต่แก้ไข ซ่ อมแซมส่ว นต่างๆที่ชาํ รุด
ตามข้อตกลงกับลูกค้า แต่เมื่อมีการโอนบ้าน
เสร็จสิ้นแล้ว จะไม่ได้รับ การซ่อมแซมหรือ
มีระยะเวลา3เดือน- 1 ปี ในการรับประกัน
ตัวบ้าน

โครงการไม่มี
บริการ
ปรับปรุง
รูปแบบของ
บ้าน

ภาพที่ 2 ประเภทของหมู่บา้ นจัดสรร
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โครงการมี
บริการให้
ปรับปรุง
รูปแบบของ
บ้าน
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ในอดีต โครงการบ้านจัดสรรจะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท โดยแบ่งจากเวลาการซื้ อขาย
บ้าน แต่ในปัจจุบนั มีการแข่งขันที่สูงขึ้น แนวโน้มบริ ษทั บ้านจัดสรรขนาดปานกลางถึ งขนาดเล็กมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น จนเกิดภาวะบ้านจัดสรรมี จํานวนมากกว่าความต้องการของผูบ้ ริ โภค ทําให้
ผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการซื้ อบ้านมีทางเลือกเพิม่ มากขึ้น แนวโน้มโครงการบ้านจัดสรรนั้นจะมี การบริ การ
ที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ ว่าจะเป็ นด้านการตลาด หรื อด้านอื่ นๆ เพื่อตอบรับความต้องการของผูซ้ ้ื อบ้าน
นอกจากนั้นการจัดจ้างสถาปนิกประจําโครงการมีมากขึ้น เพื่อทําการปรับปรุ งแบบบ้านตามที่ลูกค้า
ต้องการมีท้งั แบบบริ การให้แบบโดยไม่คิดค่าบริ การในการปรับปรุ ง จนกว่าจะโอนบ้าน และแบบมี
ค่าบริ การเมื่อมีการปรับปรุ งแบบบ้าน แต่การปรับปรุ งแบบบ้านในแต่ละครั้ง สถาปนิกจะจัดทําแบบ
แจงแจกรายละเอียด ในบางครั้งผูต้ อ้ งการซื้ อบ้านไม่สามารถเข้าใจว่า แบบแผนผังที่ได้แก ้ไขนั้นตรง
ตามความต้องการของตัวเองหรื อไม่ ต่อมาจึงได้มีการแสดงรู ปแบบในภาพ 3 มิติ ช่วยในการอธิ บาย
แบบแก่ผู ้ซ้ื อบ้าน แต่การประมาณราคาในปั จจุ บนั ต้องใช้เ วลานาน ในบริ ษทั โครงการหมู่ บา้ น
จัดสรรจึงได้ต้งั ข้อก ําหนดในการปรับเปลี่ยน โดยแบ่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆออกเป็ นชุ ด เพื่อที่จะได้ทาํ
การคํานวณราคาต่อตารางเมตรในแต่ละชุดไว้ล่วงหน้า แต่การปรับเปลี่ ยนเป็ นชุ ดวัสดุ และอุ ปกรณ์
ในแต่ละแบบไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผูซ้ ้ื อบ้านได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยงั มี การ
ปรับเปลี่ยนแบบบ้านมาตรฐานของโครงการหมู่บา้ นจัดสรรจากการสอบถามความต้องการจากผูซ้ ้ื อ
บ้านโดยสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ได้อย่างอิสระ เช่น ปรับเปลี่ยนรู ปแบบของประตูและ
หน้าต่าง หรื อเพิ่ม/ลดก ําแพงภายในบ้าน เป็ นต้น จากนั้นสถาปนิกประจําโครงจะเขียนแบบก่อสร้าง
แสดงถึงรายละเอียดในส่ วนที่ทาํ การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงจากแบบบ้านมาตรฐาน เพื่อส่ งให้แก่ ฝ่ าย
ประมาณราคา ซึ่ งการประมาณราคาบ้านจัดสรรในช่วงเวลานี้จะใช้เวลา 5 – 7 วัน ถ้าผูซ้ ้ื อบ้านยังไม่
พึงพอใจก ับรู ปแบบของบ้าน สถาปนิกโครงการจะทําการแกไ้ ขแบบบ้านจนกว่าจะเป็ นที่พ่ ึงพอใจ
ของผูซ้ ้ื อบ้าน และถ้าหากผูซ้ ้ื อบ้านต้องการมุมมอง 3 มิติ ต้องแจ้งแก่สถาปนิก เพราะในส่ วนนี้ จะมี
ค่าบริ การเพิ่มเติม
การแก ้ไขสถาปนิกจะอ้างอิงแผนผังบ้านมาตรฐานและอ้างถึ งรู ปแบบอาคารเดิ ม โดย
เขียนสัญลักษณ์ การรื้ อถอนหรื อเพิ่มเติม และในแผนผังบ้านใหม่ สถาปนิ กจะเขียนรายละเอี ย ด
รู ปแบบประตู หน้าต่างที่เพิ่มขึ้นหรื อเปลี่ยนแปลงรู ปแบบใหม่ รวมทั้งรายละเอี ยดต่างๆ เช่ น วัสดุ
ในส่ วนที่เปลี่ยนแปลง เป็ นต้น และเขียนแผนผังบ้านรู ปแบบบ้านที่ปรับปรุ ง รู ปด้าน 4 ด้าน รู ปตัด
และแบบขยาย เพื่อส่ งมอบให้แก่ผูซ้ ้ื อบ้าน
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ภาพที่ 3 แบบรายละเอียด
2. ทิศทางของการประมาณราคาในปัจจุบัน
การประมาณราคาในปัจจุบนั แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ
2.1 การประมาณราคาโดยใช้ผชู ้ าํ นาญหรื อผูป้ ระมาณราคา
ผูป้ ระมาณราคา(Estimator) ควรมีคุณสมบัติพ้นื ฐาน ดังนี้
2.1.1 มีความรู ้พ้นื ฐานด้านคณิ ตศาสตร์ดี
2.1.2 เข้าใจและสามารถอ่านแบบก่อสร้างได้ดี
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2.1.3 รู ้แ ละเข้า ใจเทคนิ ค การก่อ สร้ า งพอสมควร และรู ้ แ หล่ งที่ จ ะหาข้อ มู ล
เพิ่มเติมด้านวัสดุและอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้
2.1.4 ศึกษาสภาพแวดล้อมของที่ต้งั หน่วยงานก่อสร้างเป็ นอย่างดี
2.1.5 มีการเก็บสถิติขอ้ มูลด้านต้นทุนงานก่อสร้างไว้อย่างสมํ่าเสมอและปรับตัว
เลขให้ถูกต้อง
ในด้านการอ่ า นแบบก่อสร้ า ง ผู ้ป ระมาณการควรศึ ก ษาและมี ความรู ้
เกีย่ วก ับสัญลักษณ์ยอ่ แบบต่างๆ เพื่อจะเข้าใจถึงรู ปแบบการเปลี่ยนแปลงของแบบโดยไม่ผิดพลาด
2.2 การประมาณราคาโดยใช้โปรแกรมประมาณราคา แบ่งออกเป็ น 2ประเภท
2.2.1 โปรแกรมประมาณราคา โดยอ้างอิงตารางราคากลาง

ภาพที่ 4 ดัชนีราคา
2.2.2 โปรแกรมประมาณราคาจากภาพ 3 มิติ
โปรแกรมประมาณราคา ส่ วนใหญ่ใช้ระบบวัสดุ มวลรวมต่อหน่ วย (BOM) 1
การนําเข้าข้อมูลและการแสดงข้อมูล จากวัสดุที่แสดงบนหน้าจอนํามาคํานวณและแสดงข้อมูลต่างๆ
0

คําว่า “Bill of material (BOM)” หมายถึง ข้อมูลโครงวัสดุ ต่อหน่ ว ย อ้างอิงในบริ ษัท PEstimate,
คู่ มื อ การใช้ งานโปรแกรม PEstimate.[ออนไลน์ ], เข้ า ถึ ง เมื่ อ 22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2555. เข้ า ถึ ง ได้ จ าก
http://www.pestimate.net/Doc/Manual.pdf
1
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ข้อมูลจะแบ่งออกเป็ นวัสดุชนิดต่างๆ เช่น ไม้ เหล็ก กระจก ฯลฯ โดยมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เช่ น
รายละเอียดของวัสดุ ราคา ขนาดของวัสดุ รู ปด้าน รู ปตัด เป็ นต้น
รายละเอียดของวัสดุจะเชื่อมโยงก ับอุปกรณ์ต่างๆ ของบ้านเช่ น บันได ประตู
หน้าต่าง โดยการตั้งชื่อประตู หน้าต่าง และชิ้นส่ วนต่างๆ มีระบบการวัดจะใช้เ ป็ นนิ้ วกบั ฟุต การตั้ง
ชื่ อจะมี การบอกขนาดชื่ อในชิ้ นส่ วนนั้นๆ เช่ น 5” - 6” H x 6’ – 0’ W_2” – 0” Casement เป็ นต้น
โดยระบบจะให้ผูใ้ ช้งานกรอกข้อมู ลอย่างละเอี ยด เพื่อเก็บข้อมู ลในการประมวลผล ในรู ปแบบ
แบบจําลองและรู ปแบบเอกสารด้านราคา เช่ น แสดงผลในโปรแกรม Excel เป็ นต้น หากมี การ
เปลี่ยนแปลงแบบจําลอง ด้านราคาที่เชื่อมต่อก ัน จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ
2.3 กรณีศึกษาโปรแกรม
2.3.1 โปรแกรมภายในประเทศ
2.3.1.1 โปรแกรมPEstimate 2 เป็ นโปรแกรมสําหรับประมาณราคแบบ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานซึ่ งภายในโปรแกรมจะประกอบด้วยส่ วนการทํางานหลักๆ 4 ส่ วน ได้แก่
1. รายการวัสดุ และค่า แรงงานสามารถใช้ข ้อมู ลจากเว็บไซต์ของ
กระทรวงพาณิ ชย์และสามารถเพิ่มเองได้
2. รายการราคาวัสดุ และราคาค่าแรงงานซึ่ งจากข้อ 1 รายการวัสดุ
หนึ่งรายการสามารถปรับเปลี่ ยนราคา เพราะราคาวัสดุ มีการปรับราคาทุกเดื อน ระบบจะสามารถ
เก็บข้อมูลราคาของเดือน ปี จังหวัดต่าง ๆ ได้
3. สู ตรปริ มาณวัสดุ มวลรวมต่อหน่ วย (ในโปรแกรมนี้ จะเรี ยกว่ า
BOM) ซึ่ งประกอบไปด้วย BOM ของมาตรฐานของกรมบัญชี กลางที่มีในเอกสารหลักเกณฑ์ การ
คํานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร เดื อนกุม ภาพันธ์ ปี 2550 ซึ่ งตัว BOM นี้ จะเป็ นตัวบอก
โครงสร้างของชิ้นส่ วนต่าง ๆ เช่น ก ําแพง พื้น เสา คาน ฯลฯ โดยโครงสร้างภายในก็จะประกอบไป
ด้วยรายการวัสดุต่างๆ ในข้อ (1.)
4. ปริ มาณงานก่อสร้างต่างๆซึ่ งสามารถนําค้นหาข้อมูลมาจากภาย
ในโปรแกรมจําพวก BIM เช่น AutoCADRevit, Archicad หรื อเพิม่ ได้ดว้ ยตัวเองโดยงานนี้จะต้อง
ระบุเป็ นชื่อชิ้นส่ วนต่างๆ พร้อมด้วยค่าที่ใช้ เช่น คาน A01 ความยาว 5 เมตร ปริ มาตร 0.5 ลบ.ม.
และปริ มาณงานตัวนี้เอง จะต้องถูกระบุว่าเชื่อมต่อก ับ BOM ตัวใด และจะสามารถคํานวณออกมา
เป็ นปริ มาณวัสดุและราคาได้
บริษทั PEstimate, คู่มอื การใช้ งานโปรแกรม PEstimate .[ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ์
2555. เข้าถึงได้จากhttp://www.pestimate.net/Doc/Manual.pdf
2
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5. โครงการในแต่ละครั้งที่เริ่ มการประมาณราคาโครงการใหม่
จะต้องมีจัดเตรี ยมการข้อมู ลของโครงการใหม่ ในโปรแกรมและเลื อกเป็ นโครงการปั จจุ บนั ที่จะ
ทํางาน เพื่อที่เมื่อมีการเพิ่มปริ มาณงานจะได้ลงไปยังโครงการที่ตอ้ งการได้ และในแต่ละโครงการ
จะสามารถระบุเดือน ปี จังหวัด ของค่าวัสดุและค่าแรงที่ตอ้ งการได้ดังนั้นหากมี การประมาณราคา
กลางออกไปแล้วเกินก ําหนดระยะเวลาของราคาสามารถกลับมาแกไ้ ขค่า เดื อน ปี จังหวัดของค่า
วัสดุและราคากลางทั้งหมดในโครงการนี้กจ็ ะถูกปรับไปตามที่เลือกใหม่ดว้ ยจากส่ วน-ประกอบต่าง
ๆ ของโปรแกรม จะเห็นได้ว่าสิ่ งที่จะเป็ นข้อมูลหลักและเป็ นอิ สระโดยไม่ ผูกมัดกบั โครงการใด ก็
คือรายการวัสดุค่าแรงและBOM ส่ วนภายในโครงการนั้น เมื่อทําการตั้งค่าเดือน ปี จังหวัดของราคา
ที่จะใช้ เมื่ อมี การเพิ่มปริ มาณงานก็จะทําการจับคู่กบั BOM ที่ตอ้ งการ และดึ งราคาของ เดื อน ปี
จังหวัดที่เลือกภายในโครงการมาใช้

ภาพที่ 5 โปรแกรมประมาณราคา PEstimate
2.3.2 โปรแกรมต่ างประเทศ
2.3.2.1 Autodesk Revit Architecture
หน้ า ที่ ห ลัก ของโปรแกรม โปรแกรมการสร้ า งภาพ3มิ ติ โดย
สามารถสร้ า งแปลน รู ป ด้า น รู ป ตัด จากโมเดลที่ ส ร้ า งขึ้น การสร้ า งโมเดลส่ ว นใหญ่ เ กิด จาก
Component (โปรแกรม Revit Architecture เรี ย กว่ า Family Instance) โดยFamily นั้น จะแบบ
ออกเป็ นหมวดหมู่ เช่น โครงสร้าง รู ปพื้นฐาน เป็ นต้น นอกจากนี้ Family แต่ละชนิ ด ถู กออกแบบ
ให้สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมู ลต่างๆ ได้โดยเฉพาะขนาด ทําให้สามารถนําไปปรับใช้ได้ในหลาย
สถานการณ์
กลุ่มเป้าหมาย
1. บริ ษทั สถาปัตยกรรม ขนาดใหญ่
2. วิศวกร งานระบบ ขนาดใหญ่
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ภาพที่ 6 โปรแกรม Autodesk Revit Architecture
2.3.2.2 Workflow
เริ่ม
สร้างเอกสาร
สร้างแบบจําลอง
ประมาณราคาเลือก

View >> Schedule
เลือกประเภทวัสดุที่จะนํามาใช้
นับจํานวนองค์ประกอบ
แก้ไขราคาวัสดุ
ส่งข้อมูลไปยังExcel

ภาพที่ 7 รู ปแบบการทํางานของโปรแกรม Revit Architecture
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3. หลักการออกแบบโปรแกรมประมาณราคา
การประมาณราคาในช่วงหลังการก่อสร้างสําเร็จแล้วมีการต่อเติม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า แบ่งเป็ น 3 ลักษณะ
3.1 วิธีประมาณราคาในปัจจุบนั
3.1.1 การประมาณราคา วิธีการใช้ชุดวัสดุ เพื่อง่ายต่อการประมาณราคา
ตัวอย่ าง
ชุด A ราคา 950 บาท/ตารางเมตร ประกอบด้วย วัสดุเกรด A
1. กระเบื้องเกรด A
2. พื้นไม้สัก
3. หินแกรนิต
ฯลฯ
ชุด B ราคา 750 บาท/ตารางเมตร ประกอบด้วยวัสดุเกรด B
1. กระเบื้องเกรด B
2. พื้นไม้ลามิเนต
3. หินอ่อน
ฯลฯ
ชุด C ราคา 650 บาท/ตารางเมตร ประกอบด้วยวัสดุเกรด C
1. กระเบื้องเกรด C
2. พื้นไม้ปาร์เก ้
3. หินกาบ
ฯลฯ
ถ้า มี ก ารปรั บ ปรุ ง ห้ อ งโดยใช้ ว ัส ดุ ช นิ ด A B C ตามลํ า ดับ ราคา
เปลี่ยนแปลงดังตัวอย่างต่อไปนี้ ถ้ามีผนังห้องเพิ่ม 5 x 2.7 ตารางเมตร พื้นห้องเปลี่ ยนวัสดุ ขนาด 4
x 6 ตารางเมตร
ในชุด A จะมีราคาวัสดุเพิ่มเติม {(5 x2.7) + (4x6)} x950 = 35,625 บาท
ในชุด B จะมีราคาวัสดุเพิ่มเติม {(5 x2.7) + (4x6)} x750 = 28,125 บาท
ในชุด C จะมีราคาวัสดุเพิม่ เติม {(5 x2.7) + (4x6)} x650 = 24,375 บาท
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ด้วยวิธีดงั ข้างต้น จะสามารถคํานวณราคาได้อย่างรวดเร็ ว แต่มีขอ้ จํากดั
ด้านการเลือกใช้วสั ดุ ถ้าลูกค้าต้องการ วัสดุปูพ้ืนในชุด A วัสดุปูผนังชุด B ไม่สามารถกระทําได้
3.1.2 การประมาณราคาแบบทัว่ ไป โดยคํานวณพื้นที่ต่อหน่วย
ด้ว ยวิ ธี น้ ี จะสามารถใช้ ว ัส ดุ อุ ป กรณ์ ไ ด้ ห ลากหลายชนิ ด โดยไม่ มี
ข้อบังคับ ซึ่ งเป็ นไปตามความต้องการและต้นทุนของผูซ้ ้ื อบ้าน โดยมีวสั ดุหลากหลายทําให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า แต่ตอ้ งใช้เ วลานานในการประมาณราคา ถ้ามี การเปลี่ ยนวัสดุ
หลากหลายชนิด การคํานวณราคาต้องใช้เวลาถึง 7 วันถึงจะสามารถแจ้งแก่ผูซ้ ้ื อบ้านได้
3.2 โปรแกรมประมาณราคา
จากการศึกษาการออกแบบในปัจจุบนั จะมีรูปแบบดังต่อไปนี้
3.2.1 มีการแสดงรู ปแบบแบบจําลองในรู ปแบบภาพ 3 มิ ติเ พื่อทําให้ความเข้าใจ
รู ปแบบของบ้านได้ง่าย โดยเฉพาะผูซ้ ้ื อบ้านซึ่ งส่ วนใหญ่ไม่สามารถทําความเข้าใจแบบรายละเอี ยด
ในรู ปแบบ 2 มิ ติได้ ทําให้ตอ้ งใช้เ วลาในการแจกแจงรายละเอี ยดเพื่อให้เ กิดความเข้าใจ โดยใช้
ระยะเวลายาวนานมากกว่าการอธิบายจากภาพ 3 มิติ
3.2.2 วัสดุของบ้านมีชิ้นส่ วนสําเร็จรู ปให้เลือกใช้งาน โดยชิ้นส่ วนจะมีขอ้ มู ลแนบ
อยูก่ ับภายในแบบจําลอง
3.2.3 โปรแกรมสามารถแก ไ้ ขข้อ มู ล ราคาได้ เพราะ ราคาวัส ดุ จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างน้อยเดือนละ1 ครั้ง เพื่อความแม่นยําในการประมาณราคา การปรับราคาจะต้องทํา
ตามรู ปแบบที่ก ําหนด โปรแกรมทัว่ ไปจะทําการแก ้ไขภายใต้โปรแกรมประมาณราคา หรื อ เซฟตาม
รู ปแบบภายใน Excel หรื อText File เป็ นต้น
3.2.4 โปรแกรมจะทําการเก็บข้อมูลจากแบบจําลอง เมื่ อต้องการแสดงราคา โดย
คํานวณจากแบบจําลอง โปรแกรมจะไปนําข้อมูลออกมาจากแบบจําลองทั้งหมด เพื่อนํามาคํานวณ
ราคาโดยแสดงในรู ปแบบตารางราคาวัสดุ อุปกรณ์มายังหน้าจอ หรื อส่ งราคาวัสดุ อุปกรณ์ ไปแสดง
ที่โปรแกรม Excel เพื่อแสดงผลของราคาวัสดุอุปกรณ์ท้ งั หมด โดยอาจจะแยกเป็ นราคาแต่ละชนิ ด
วัสดุอุปกรณ์และราคารวมของวัสดุอุปกรณ์ท้งั หมด
3.2.5 เมื่ อมี การปรับเปลี่ ย นชิ้ นส่ วนแบบจําลอง ราคารวมจะเปลี่ ย นแปลงโดย
อัตโนมัติ เพื่ อความสะดวกรวดเร็ ว ในการประมาณราคา เมื่ อมี ความเปลี่ ย นแปลงชิ้ นส่ วนวัส ดุ
อุ ป กรณ์ จะทํา การแสดงราคาเฉพาะส่ ว นที่ ทาํ การเปลี่ ยนแปลง รวมทั้ง ราคาทั้ง หมด เพื่ อที่ จ ะ
สามารถทําความเข้าใจในราคาที่เกิดจากเพิ่มลดปริ มาณงานได้ง่ายขึ้น
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4.

รู ปแบบการทําเอกสารการประมาณราคา
4.1 เอกสารการประมาณราคาในรู ปแบบ Microsoft Excel

ภาพที่ 8 รู ปแบบการแสดงผลของโปรแกรมประมาณราคาใน Microsoft Excel
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4.2 เอกสารการประมาณราคาในรู ปแบบ Microsoft Word

ภาพที่ 9 รู ปแบบการแสดงผลของโปรแกรมประมาณราคาใน Microsoft Word
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5. รู ปแบบวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆของบ้ าน
5.1 รู ปแบบประตูหน้ าต่ างมาตราฐานของประเทศไทย
ประเภทและคุณสมบัติของช่ องเปิ ด
5.1.1 บานเปิ ดข้ าง (Casement)
หมายถึง ประตู หรื อหน้าต่างที่เ ป็ นบานเปิ ด
ข้าง แบ่งออกเป็ นบานเปิ ดออกนอกและบานเปิ ดเข้าใน มี ท้ งั ประเภท
บานเปิ ดเดี่ยว บานเปิ ดคู่ และบานเฟี้ ยม เป็ นต้น
5.1.2 บานกระทุ้ง (Awning)
หมายถึ ง บานเปิ ดออกด้านบน มัก ใช้ก บั
หน้าต่างห้องนํ้าหรื อหน้าต่างที่ไม่มีทางเดินผ่าน
5.1.3 บานเปิ ดล่าง(Hopper)
หมายถึ ง บานเปิ ดล่ างโดยเปิ ดเข้าด้านใน
อาคาร
5.1.4 บานเลือ่ นข้ าง(Slide)
หมายถึง ประตุหรื อหน้าต่าง บานเลื่อนข้าง
มีท้งั ประเภทบานเลื่อนเดี่ยว, บานเลื่อนคู,่ บานเลื่อนสลับ, บานเลื่ อน
สามราง, บานเลื่อนสองบาน, บานเลื่ อนสามบาน, บานเลื่ อนสี่ บาน
เป็ นต้น
5.1.5 บานติดตาย (Fix Window)
หมายถึ ง บานขนาดเท่ า หน้ า ต่ า งหรื อ
ขนาดเท่ า ประตู มี ท้ ัง บานเดี่ ย วหรื อ หลายบานต่ อ กนั ทั้ง ทางด้า น
แนวราบและแนวสู งที่ติดตายไม่สามารถเปิ ดสู่ ภายนอกอาคาร หรื อ
ปิ ดได้
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ตารางที่ 1 ขนาดหน้าต่างและประตูต่างๆ
Door

บานเปิ ดข้าง (Casement)

บานติดตาย (Fix)

Window

w
900
900
1800
1800

h
2100
2400
2100
2400
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1200
1500

h
1200
1200
1200
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1500
1500
600
600
900
900
1800
1800
3600
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2400
2100
2400
2100
2400
2100
2400
2100
2400

1500
900
600
1200
1200

1200
1200
1200
1200
1500

1200
2400

1200
1200

-

-

450
450

450
600

บานเลื่อน (Slide)

บานกระทุง้ (Awning)

23
6. หลักการและทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์
ในงานวิจยั นี้จาํ เป็ นต้องอาศัยหลักการและทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์เป็ นส่ วนหนึ่งในด้าน
การออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมสามารถทํางานได้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ในการ
วิจยั หลักการทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์ที่เกีย่ วข้องในงานวิจยั นี้ประกอบไปด้วย
1. Programming Technique เป็ นหลักการและทฤษฎี ในทางคอมพิ วเตอร์ ใ นแง่การ
ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้เกิดความถูกต้องและสะดวกรวดเร็ว
2. Database เป็ นหลักการและทฤษฎีคอมพิวเตอร์ที่ช่วยจัดการเกีย่ วกบั ข้อมู ลต่างๆที่มี
อยูใ่ นโปรแกรมให้สร้าง จัดการ และดูแลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
หลังจากการศึกษาหลักการและทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์ ผูว้ ิจยั ได้นาํ หลักการต่างๆไปใช้
ในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ตามความเหมาะสม สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีต่างๆ
ที่เกีย่ วข้องสามารถสรุ ป ได้ดงั นี้
6.1 Programming Technique
6.1.1 Modular Programming
เป็ นการนําชุ ดของโปรแกรมที่มี การทํางานซํ้าก นั มารวบรวมแยกไว้เ ป็ น
Modules เพื่อสามารถเรี ยกใช้งานได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องเขียนซํ้ากนั อี ก ในแต่ละ Module จะมี ขอ้ มู ล
ต่างๆแยกเป็ นของตัวเอง ข้อมู ลเหล่ านี้ จะแตกต่างกนั ไปตามแต่การเรี ยกใช้งานในแต่ละครั้งของ
โปรแกรม อย่างไรก็ตามข้อมูลและการทํางานของ Module หนึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมี การเรี ยกใช้งานครั้ง
ต่อครั้งใน หนึ่ งโปรแกรมเท่ า นั้น จะไม่ มี ข ้อ มู ล และการทํา งานเกิด ขึ้ น พร้ อ มๆก นั ในหนึ่ ง
โปรแกรมสําหรับ Module เดียวก ัน

ภาพที่ 10 แสดงหลักการการทํางานในแบบ Modular Programming
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6.1.2 การโปรแกรมเชิงวัตถุ Object Oriented Programming (OOP) 3
การโปรแกรมเชิ ง วัต ถุ ( Object Oriented Programming ) จะมอง
ส่ ว นประกอบของโปรแกรมเป็ น Object โดยนํา Object ที่ มี คุณ ลักษณะ ( Attribute ) และ
พฤติ ก รรม ( Behavior )ที่ แ ตกต่ า งก นั มาทํา งานร่ ว มก นั แต่ ล ะ Object จะบรรจุ ข ้อ มู ล ที่ เ ป็ น
คุณลักษณะของObjectและวิธีการเข้าถึงข้อมูลต่างๆไว้ภายในเรี ยกว่า “Attribute” ซึ่ งเป็ น “ตัวแปร(
Variable ) ” นอกจากนี้ภายใน Object ยังประกอบด้วยกลุ่ มทํางานเรี ยกว่า “Method ” ซึ่ งใช้แสดง
พฤติกรรมต่างๆ ของObject เช่น Object “Calculator”มี พฤติกรรม( Behavior ) คือสามารถบวก ลบ
คูณ หารตัวเลขต่างๆ ผ่านทาง Method “บวก” “ลบ” “คู ณ” และ“หาร”และนําผลลัพธ์ไปเก็บไว้ใน
ตัวแปร( Variable ) ชื่อ “ ผลลัพธ์ ” จากสังเกตเห็นว่าการเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุ จะใช้วิธีการมอง
ปัญหาเหมื อนโลกแห่ งความจริ ง(Real World)ทําให้การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมทําได้ง่าย
ยิง่ ขึ้น Object ต่างๆจะถูกสร้างขึ้นจาก “Class” ซึ่ งเปรี ยบเสมือนต้นแบบ หรื อพิมพ์เ ขียว (Blueprint)
ของ Object โดย Class ถือเป็ นนามธรรม (Abstract) ที่ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมใดๆได้
6.1.3 Encapsulation และ Data Hiding
“ Encapsulation” เป็ นองค์ประกอบสําคัญของ OOP ใช้สําหรับซ่ อนข้อมู ล
ของ Object ไว้ เพื่ อ ป้ องก นั ไม่ ใ ห้ Object อื่ น มองเห็ น ข้อ มู ล ที่ อ ยู่ ภ ายในอาจกล่ า วได้ ว่ า
Encapsulation หมายถึงการห่ อหุ ้ม Attribute และ Method ของ Object เข้าด้วยกนั เพื่อป้ องกนั การ
มองเห็น และเข้าถึงข้อมู ลจาก Object อื่ นโดยไม่ ได้รับอนุ ญาตหรื อการเรี ยกใช้งาน Attributeหรื อ
Method ที่ไม่ถูกต้อง จนอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อโปรแกรมโดย Attribute จะถู กเข้าถึ งได้ผ่าน
Method ที่อยูภ่ ายในobject เดียวก ันเท่านั้น เรี ยกว่าคุณสมบัติน้ ีว่า “Data Hiding”
6.1.4 Inheritance
“Inheritance” เป็ นการสื บทอดคุ ณสมบัติของ Class หนึ่ งไปยังอี ก Class
หนึ่ ง โดย Classต้นฉบับจะถู กเรี ยกว่า Mother Class หรื อ Super class ส่ วน Class ที่ได้รับการสื บ
ทอดจะเรี ยกว่าSubclass จะสามารถเพิ่มคุณลักษณะต่างๆให้กบั Subclass ได้ตามที่ตอ้ งการโดยที่มี
คุ ณสมบัติต่างๆ (Attribute และ Method) ที่ Subclass มาจาก Mother Class จะยังอยู่ครบถ้วนทุก
ประการ
คุ ณสมบัติ Inheritance เป็ นรากฐานที่สําคัญในการเขียนโปรแกรมในภาษา
เชิ ง วัต ถุ โดยเฉพาะการพัฒ นา Application ที่ ต ้อ งการเพิ่ ม หน้า ที่ ใ หม่ ๆ ให้ก บั โปรแกรมใน
ขณะเดี ยวกนั ก็ต ้องให้โปรแกรมทํางานตามหน้าที่เ ดิ มอย่างถู กต้องด้วย การสื บทอดคุ ณ สมบัติ
สุธี พงศาสกุลชัย และประเวศน์ วงษ์คาํ ชัย , การโปรแกรมภาษา Ruby (กรุงแทพฯ: บริษทั KTP
comp&consult ,2544), 4-5.
3
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(Inheritance) จาก Class ที่มีอยู่และเพิ่มคุ ณลักษณะใหม่ ๆเข้าไปจะช่ วยให้การพัฒนางานสะดวก
รวดเร็วยิง่ ขึ้น
1. ภาษา Ruby สร้างและพัฒนาโดย Yukihiro Matsumoto หรื อ "Matz"
ซึ่ งเริ่ มพัฒนาภาษา Ruby เมื่อ 24กุมภาพันธ์ ค.ศ.1993 และออกรุ่ นแรกสู่ สาธารณะ ใน ค.ศ.1995 ชื่ อ
"Ruby"
2. AJAX ไม่ ได้เ ป็ นเทคโนโลยีหรื อภาษาโปรแกรมชนิ ดใหม่ แต่เ ป็ นการ
รวมกลุ่มของเทคโนโลยีที่มีใชัอยู่แล้วดังที่กล่ าวข้างต้น โดยวิวฒั นาการของ AJAX เริ่ มต้นเมื่ อ ปี
ค.ศ. 2002 Microsoft ได้ทาํ การคิดค้น XML Http Request ขึ้ นมาเพื่ อเป็ นทางเลื อ กในการเขีย น
โปรแกรมบน Web Page เพื่อใช้ติดต่อก ับ Web Server ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่ งในขณะนั้นมี แต่
เพียง Internet Explore เท่า นั้นที่มีค วามสามารถนี้ ต่อ มาWeb Browser อื่ น ๆ เช่ น Firefox ได้นํา
แนวคิด ของ XML Http Request ไปใส่ ใ น Browser ของตนด้วย จึ งเริ่ ม ทํา ให้มี การใช้อ ย่า ง
กว้างขวางขึ้น จนปัจจุบนั ได้กลายเป็ นมาตรฐานในทุก Web Browser
6.2 ฐานข้ อมูล (Database)
6.2.1 ฐานข้ อมูล (Database) คือการใช้งานฐานข้อมู ลเดี ยวสําหรับข้อมู ล ต่างๆที่
เกีย่ วข้องก ันทั้งหมด โดยฐานข้อมู ลดังกล่ าวจะถู กควบคุ มโดย Software ชุ ดหนึ่ ง เป้ าหมายสู งสุ ด
ของแนวความคิดที่เกีย่ วข้องกบั ฐานข้อมู ล คือ การที่ขอ้ มู ลแต่ละชุ ดถู กป้ อนและจัดเก็บเพียงครั้ง
เดียวโดยผูใ้ ช้ที่ได้รับสิ ทธิ์ทุกคนจะสามารถเรี ยกใช้ขอ้ มู ลที่จัดเก็บอยู่ได้อย่างรวดเร็ ว รวมทั้งการที่
ข้อมู ลเป็ นอิ สระจากโปรแกรมเฉพาะกิจใดๆ ระบบฐานข้อมู ลจะประกอบขึ้นจากคอมพิวเตอร์
รวมทั้ง Hardware Software และผูใ้ ช้งาน ประโยชน์ของฐานข้อมู ล คือการลดความซํ้าซ้อนของ
ข้อมูล เพิ่มความสะดวกในการรวบรวมและแบ่งก ันใช้ขอ้ มูล รวมทั้งเพิ่มประสิ ทธิภาพในการเข้าถึ ง
ข้อมูล มีความปลอดภัยและลดค่าใช้จ่าย
6.2.2 แบบจําลองข้ อมู ล (Data Models) การที่ฐานข้อมู ลสามารถจัดการระบบ
การเก็บข้อมูลชนิดต่างๆได้น้ นั จําเป็ นต้องใช้หลักการของแบบจําลอง (Model) ข้อมู ล โดยจัดเก็บ
โครงสร้างของข้อมูลโดยจัดเก็บโครงสร้างของข้อมูลในรู ปตารางซึ่ งประกอบไปด้วยแถวและหลัก
ที่สัมพันธ์ก ัน
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ภาพที่ 11 แสดงตารางฐานข้อมูล
จากรู ปที่ 11 แสดงตารางข้อมูล หลักของตารางเรี ยกว่า ฟิ ลด์ (Field) ซึ่ งหมายถึ ง
ชนิ ดของข้อมู ล และข้อมู ลในแถวหนึ่ งเรี ยกว่า เรคคอร์ ด (Record) โดยที่แต่ละ Record จะมี
จํานวน Field เท่าก ันเสมอ เมื่อหลายๆ Record มารวมก ันจึงเรี ยกว่าหนึ่งไฟล์
7. สรุ ปแนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องกับคอมพิวเตอร์
จากการศึกษาหลักการ และทฤษฎีที่เกีย่ วข้องก ับงานวิจยั นี้ ทําให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆที่
จําเป็ นสําหรับการคํานวณ และประมวลผลของโปรแกรม รวมทั้งแนวทางในการออกแบบ และ
พัฒนาโปรแกรมซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
7.1 ข้ อมูลต่ างๆที่โปรแกรมรายงานให้ กบั ผู้ใช้
การออกแบบโปรแกรมในงานวิจัยนี้ ทําให้ทราบถึ งข้อมู ลต่างๆที่จําเป็ นสําหรับ
การคํานวณและ
ประมวลผลของโปรแกรมและที่โปรแกรม รายงานให้ก ับผูใ้ ช้งาน รวมทั้ง
แนวทางในการออกแบบ เขียน และพัฒนาโปรแกรม ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
7.1.1 ข้ อมูลต่ างๆที่โปรแกรมรายงานให้ กบั ผู้ใช้ งาน
การออกแบบโปรแกรมในงานวิจยั นี้ สิ่ งที่ตอ้ งคํานึ งถึ งและให้ความสําคัญ
ที่สุดก ับผลลัพท์จากการทํางานของโปรแกรมจากการศึกษาการประมาณราคาในช่ วงการปรับปรุ ง
จากรู ปแบบบ้านมาตรฐาน ทําให้ทราบข้อมู ลต่างๆที่กลุ่ มเป้ าหมายต้องการจากโปรแกรมภายใต้
เงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ ประกอบด้วย
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1. รายละเอียดปริ มาณงานการปรับเปลี่ ยนจากแบบมาตรฐานตามที่โครงการ
หมู่บา้ นจัดสรรได้ก ําหนด เพื่อเป็ นข้อก ําหนดในการออกแบบโปรแกรม
2. รายละเอี ย ดวัส ดุ ที่ใ ช้ภ ายในบ้า นได้แก่ บัน ได ประตู หน้า ต่าง เป็ นต้น
โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น ราคา รายละเอียดของวัสดุ ฯลฯ
3. รายละเอี ยดวิธีคิดปริ มาณส่ วนต่างๆของบ้าน เช่ น ประตู คิดตามจํานวน
บานที่ติดตั้ง เป็ นต้น
4. รายละเอียดต่างๆของแบบบ้านมาตรฐาน เช่น โครงสร้างหลักของอาคาร
เป็ นต้น
7.2. ข้ อมูลต่ างๆที่โปรแกรมต้ องการจากผู้ใช้
ในการออกแบบโปรแกรมประมาณราคา ก่อ นที่ จ ะสามารถคํา นวณและ
ประมวลผลได้น้ นั สิ่ งที่โปรแกรมต้องการนั้น คือ ข้อมูลเบื้องต้นต่างๆ ที่เ กีย่ วข้องกบั การประมาณ
ราคาบ้านมาตรฐานเปรี ยบเทียบกบั แบบบ้านที่แกไ้ ขตามความต้องการผูซ้ ้ื อบ้าน ข้อมู ลเบื้องต้น
เหล่านี้ ส่ วนหนึ่งต้องใช้ราคาวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้าน และอีกส่ วนหนึ่งผูใ้ ช้งานโปรแกรม
ต้องสร้างภาพ 3 มิติ ที่ประกอบด้วยชิ้ นส่ วนและรายการข้อมู ลวัสดุ และอุ ปกรณ์ ภายในฐานข้อมู ล
เพื่อนําไปประกอบในการคํานวณประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ออกมา ข้อมู ลที่โปรแกรมต้องการ
จากผูใ้ ช้งานโปรแกรม ได้แก่
1. รู ปแบบรายละเอียดของบ้านต่างๆในโครงการหมู่บา้ นจัดสรร
2. สร้ า ง ภาพ 3 มิ ติ ของรู ป แบบบ้า นต่ า งๆในโครงการหมู่ บ ้า นจัด สรรโดยมี
รายละเอียดต่างๆครบถ้วน
3. ข้อมูลราคาภายในตารางฐานข้อมูลวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ
7.3 แนวทางการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
การออกแบบพัฒนาโปรแกรมประมาณราคาในงานวิจยั นี้ สามารถแบ่งการทํางาน
ของโปรแกรมออกเป็ นสองส่ วนทํางานร่ วมก ัน คือ ฐานข้อมูล ก ับการคํานวณ และการประมวลผล
จากการศึ กษาเรื่ อ งหลัก การและทฤษฎี ทางคอมพิว เตอร์ ในหัว ข้อ ที่ 6 ทําให้ สามารถกาํ หนด
แนวทางและรู ปแบบในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประมาณราคาดังต่อไปนี้
7.3.1 การเก็บ ข้อ มู ลวัสดุ แ ละอุ ปกรณ์ ใ นส่ ว นต่ า งๆของบ้า น ในรู ปแบบของ
ฐานข้อ มู ลจากการศึ กษาราคากลางของโครงการหมู่ บา้ นจัดสรร ข้อมู ลด้านราคาของวัสดุ และ
ชิ้ น ส่ ว นบ้า นต่ า งๆ มี ค วามจํา เป็ นต่ อ การประมาณราคาบ้า น และข้อ มู ล ราคาวัส ดุ ต ้อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนอยูต่ ลอดเวลา การออกแบบฐานข้อมู ลต้องสามารถแกไ้ ขได้ง่าย ข้อมู ลมี ความซํ้าซ้อน
น้อยและฐานข้อมูลสามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ง่าย
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7.3.2 รู ปแบบประตู หน้าต่างใช้ในการสับเปลี่ยนตามความต้องการของผูซ้ ้ื อบ้าน
เมื่ อผูใ้ ช้งานโปรแกรมต้องการสลับเปลี่ ย นประตู หน้าต่างนั้น สามารถกระทําได้ง่ าย โดยใช้
วิธีการเลือกรู ปแบบหน้าต่าง ประตูจากรู ปภาพ ทําให้สามารถเลือกรู ปแบบของประตูหน้าต่างได้
ง่าย และมีการจัดทําฐานข้อมูล เพื่อเก็บข้อมู ลต่างๆลงในฐานข้อมู ลโดยมี ขอ้ มู ลประเภทต่างๆ
เช่น ชื่อของวัสดุอุปกรณ์ ราคาของวัสดุ เป็ นต้น การออกแบบฐานข้อมู ลต้องสามารถแกไ้ ขได้
ง่าย ข้อมูลดูมีความซํ้าซ้อนน้อยและฐานข้อมูลสามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ง่าย
7.3.3 การคํานวณและประมวลผล หลังจากโปรแกรมได้รับข้อมู ลต่างๆ ทั้งจาก
ผูใ้ ช้งานโปรแกรม ประมาณราคาอาคาร ภาพบ้าน 3 มิติ จากโปรแกรม SketchUp และฐานข้อมู ล
จากนั้นนําข้อมูลต่างๆที่ได้ไปทําการคํานวณและประมวลผล เพื่อให้ได้ราคาที่ตอ้ งการ เช่น ราคา
ทั้งหมด, ราคาบางส่ วนที่ตอ้ งการทราบ, ราคาส่ วนเพิม่ /ลดจากการแก ้ไขจากแบบมาตรฐาน
จากทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ ทาํ ให้ทราบถึ งเทคโนโลยีและองค์ประกอบในด้านการ
ประมาณราคาส่ วนต่างๆที่เ ปลี่ ยนแปลงจากแบบบ้านมาตรฐาน และการออกแบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั เมื่อประกอบก ับปัญหาและวัตถุประสงค์ในงานวิจยั นี้ ก่อให้เ กิดแนวคิด
ในการวิจยั และรายละเอียดของแนวคิดในการวิจยั ได้นาํ เสนอไว้อย่างละเอียดในบทถัดไป

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ คือการศึกษาวิธีการทํางานในขั้นตอนการประมาณราคาของโครงการ
บ้านจัดสรรใน ช่วงการปรับปรุ งแบบบ้านจากแบบมาตรฐาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาใน
ระหว่างขั้นตอนการประมาณราคาอาคารที่อยูใ่ นการปรับเปลี่ ยนจากแบบบ้านมาตรฐานตามความ
ต้องการของผูซ้ ้ื อบ้าน รวมทั้งข้อดี - ข้อเสี ยในการประมาณราคาในปั จจุ บนั รวมทั้งการนําผลจาก
การศึกษามาสรุ ปผล เพื่อนํามาพัฒนาโปรแกรมการประมาณราคาบ้านสําเร็จรู ปที่สอดคล้องกบั การ
ทํางาน โดยมีรายละเอียดในการศึกษาดังต่อไปนี้
1. วิธีและขั้นตอนดําเนินการวิจัย
1.1 การสํารวจและศึกษาข้ อมูลเบือ้ งต้ น
จากการก ําหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาแล้ว ตามข้อก ําหนดขอบเขตของการ
วิจยั และศึกษาข้อมูลนําใช้ไปพัฒนาโปรแกรมประมาณราคา โดยต้องการข้อมูล 2 ส่ วนประกอบ
ด้วยข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1.1.1 การศึกษาข้ อมูลปฐมภูมิ
การศึกษาวิธีการประมาณราคาตามความต้องการของบริ ษทั โครงการบ้าน
จัดสรรขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง ความรู ้ทว่ั ไปเกีย่ วก ับการประมาณราคาโดยทําการศึกษาจาก
หนังสื อและตํารา บทความเอกสารที่เกีย่ วข้อง และสัมภาษณ์ผทู ้ ี่ทาํ งานเกีย่ วก ับการประมาณราคา
บ้านจัดสรรหรื อบริ ษทั รับสร้างบ้าน
จากการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการพัฒนา
โปรแกรมการประมาณราคา การศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาจะเก็บรวบรวมข้อมู ล โดยการสังเกตและการ
สัมภาษณ์จากงานรับบ้านสร้าง 2010 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกติ ์ ิ โดยจะจําแนกเป็ น 4 จําพวก
ได้แก่
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1) บริ ษทั รับสร้างบ้านขนาดใหญ่
2) บริ ษทั รับสร้างบ้านขนาดเล็ก
3) บริ ษทั หมู่บา้ นจัดสรรขนาดใหญ่
4) บริ ษทั หมู่บา้ นจัดสรรขนาดเล็ก
ผูว้ ิ จัย ได้ท ํา การศึ ก ษารู ป แบบการประมาณราคา ราคากลางก่อ สร้ า ง
ข้อก ําหนดในการปรับเปลี่ยนแบบบ้านจากแบบมาตรฐาน และใบแสดงราคารายละเอี ยดเกีย่ วกบั
บ้านโดยอธิบายถึงส่ วนต่างๆที่นาํ มาใช้ในการก่อสร้าง
1.1.2 การศึกษาข้ อมูลทุติยภูมิ
ศึ ก ษาข้อ มู ลทางด้านเอกสารวิ ช าการ บทความ ทฤษฎี แ ละงานวิจัย ที่
เกีย่ วข้อง เพื่อนําข้อมู ลมาวิเ คราะห์ประกอบการศึ กษา โดยนํามากล่ าวอ้างเพื่อในการดําเนิ นการ
ศึกษาให้มีความน่าเชื่อถือ และนํามาพัฒนาโปรแกรมประมาณราคา
2. การเลือกตัวอย่ างในการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เ ป็ นการศึ ก ษาขั้น ตอนการการประมาณราคาเพื่อ นํา ไปใช้พ ัฒ นา
โปรแกรมประมาณราคาเบื้องต้นด้วยภาพ 3 มิติ เหตุผลในการเลือกทําการเรื่ องนี้มาวิจยั ศึกษาคือ
2.1 เพื่อการพัฒนาโปรแกรมโดยสามารถลดระยะเวลาการประมาณราคาลงได้
2.2 การประมาณราคาสามารถทําได้ง่ายและสะดวกแก่การอธิบายแก่ผอู ้ ื่น
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1 AKE HOME
3.2 MASTER101
3.3 SEACON HOUSE
3.4 3D HOUSE
3.5 MAKERHOME
3.6 HOUSE BUILDER
3.7 HOME STANDARD
3.8 BUILT TO BUILT
3.9 MIKA GROUP
3.10 PROPERTY PERFECT
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4. การเลือกใช้ เครื่องมือ
กลุ่ มประชากรในการศึ กษา คือบริ ษทั โครงการบ้านจัดสรรและบริ ษทั รับสร้างบ้า น
เครื่ อ งมื อที่ ใช้ใ นการศึ กษาครั้ง นี้ ผู ้วิจัยจะใช้การสั มภาษณ์ การสํ ารวจและการสั งเกต จากการ
สัมภาษณ์เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาโปรแกรม ต่อไป
4.1 ประเภทของเครื่องมือศึกษา
4.1.1 ใช้วิธีจัดทําแบบสอบถามเกีย่ วกบั ข้อมู ล การรับสร้ างบ้าน ผู ้วิจัยสร้า ง
ขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์ บุ คคลต่างๆเพื่อเก็บข้อมู ล รายละเอี ย ด ลําดับขั้น ระยะเวลา
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการประมาณราคา
4.1.2 ใช้วิธีจัดทําแบบแบบสอบถามเกีย่ วกบั โปรแกรมประมาณราคา ผูว้ ิจัย
สร้างขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลวิธีการประมาณราคาโดยโปรแกรมที่บริ ษทั ใช้งานอยู่ในปั จจุ บนั เพื่อศึ กษา
แนวทางในการออกแบบโปรแกรมประมาณราคาที่เหมาะสมก ับการทํางานในปัจจุบนั
4.2 ขั้นตอนในการสร้ างเครื่องมือศึกษา
4.2.1 ก ําหนดรายละเอียดที่ทาํ การศึกษาทั้งหมด
4.2.2 ศึ กษาวิธีก ารประมาณราคา และวิ ธีการดําเนิ นการจัด ซื้ อจัด จ้างอย่า ง
ละเอี ย ด4.2.3 วิ เ คราะห์ ปั ญ หาที่ เ กิด ขึ้ น หรื อ คาดว่ า จะเกิด ขึ้ น ในขั้น ตอน
ประมาณราคา
4.2.4 นําปัญหาไปสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลวิธีการแก ้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี
จากการวิ จั ย โดยการตอบแบบสอบถาม เพื่ อ รวบรวมข้อ มู ล ด้ า นการ
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบบ้านของบริ ษทั หมู่บา้ นจัดสรรและบริ ษทั รับสร้างบ้านขนาดต่างๆเพื่อรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลใช้การทําแบบสอบถาม
4.3 อุปกรณ์ที่ใช้ ในการค้นคว้า
อุปกรณ์หลักในการค้นคว้า คือ คอมพิวเตอร์ซ่ ึ งเป็ นเครื่ องมื อช่ วยในการจัดทํา
โปรแกรมการประมาณราคา โดยคํานวณการเปลี่ยนแปลงจากแบบบ้านที่ปรับเปลี่ ยนจากแบบบ้าน
มาตรฐานโดยสามารถรายงานผลได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว จึ ง จํ า เป็ นต้อ งพิ จ ารณาเลื อ กโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณสมบัติและความสามารถของการนํามาใช้พฒั นาโปรแกรม ดังต่อไปนี้
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4.3.1 โปรแกรม SketchUp ใช้เ พื่ อ การสร้ า ง Component ต่ า งๆ และเป็ น
โปรแกรมพื้นฐานของระบบและพัฒนาโปรแกรมเสริ มเข้าไปรับรองการทํางานด้านการประมาณ
ราคา โปรแกรม SketchUpสามารถแสดงภาพบ้า นในลัก ษณะ3มิ ติ สาเหตุที่ เ ลื อกใช้โปรแกรม
SketchUp เพราะเป็ นโปรแกรมที่ใ ช้งานกนั อย่างแพร่ หลายในกลุ่ มสถาปนิ กปั จจุ บนั โปรแกรม
SketchUp ใช้ง านด้า นการสร้า งโมเดลในการทํางานได้อ ย่า งสะดวกและรวดเร็ ว โปรแกรม
SketchUp รองรับทั้งในระบบปฎิบตั ิการ Window และ ระบบ OS X ของเครื่ อง MAC
4.3.2 ภาษา Rubyใช้เ พื่อการเขียนโปรแกรมเสริ มลงบนโปรแกรม Sketch up
และเป็ นภาษาหลักในการพัฒ นา เขียน ออกแบบโปรแกรมประมาณราคาบ้านจัดสรร ลักษณะ
โปรแกรมเป็ นแบบScript สามารถนํา ไปพัฒนาโปรแกรมเสริ ม ที่ตอ้ งการได้ต รงวัตถุ ประสงค์
สามารถใช้ได้ในระบบปฎิบตั ิการแบบ Window และ OS X
4.3.3 Notepad ++ โปรแกรมใช้ในการเขียนภาษา Ruby เพื่อพัฒนาโปรแกรม
โดยบันทึกในรู ปแบบนามสกุล .RB
4.3.4 Microsoft Excel ใช้จัดเก็บ Text File ในรู ปแบบนามสกุ ล CSV เพื่ อ
นํามาใช้เป็ นฐานข้อมูลราคากลางของวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆของบ้าน
4.3.5 Internet Browser สามารถเลื อกใช้กบั IE, FIREFOX, Google Chrome,
Safari เพื่อใช้แสดงหน้าจอการทํางานโปรแกรม (Interface) ของโปรแกรมที่เขียนจากภาษาRuby
4.3.6 AJAX ใช้ในการจัดรู ปแบบแสดงผลรายงานต่างๆบน Internet Browser
เช่น ลักษณะของตารางเปรี ยบเทียบราคาที่เปลี่ยนแปลงไปจากแบบบ้านมาตรฐานเดิม
5. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดทําแบบสอบถาม ด้านความต้องการทัว่ ไปในการ
ประมาณราคาและรู ปแบบโปรแกรมประมาณราคา คุ ณลักษณะของโปรแกรม ขั้นตอนการทําการ
ประมาณราคาของบ้าน รู ปแบบการปรับเปลี่ ยนชิ้ นส่ วนของบ้าน การเลื อกใช้วสั ดุ ต่าง เช่ น สี ไม้
กระเบื้อง เป็ นต้น
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการรวบรวมข้อมูลโดยมีลาํ ดับต่อไปนี้
1. ศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของการประมาณราคาจากเอกสาร หนังสื อ สอบถามจากผูร้ ู ้ วิธี
ในการประมาณราคาและขั้นตอนในการประมาณราคา
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2. ขอสัมภาษณ์สถาปนิกของบริ ษทั บ้านจัดสรรต่างๆหรื อโครงการบ้านจัดสรร เพื่อ
ทําการวิจยั ในรายละเอียดต่างๆโครงการของบ้านจัดสรร ในการปรับเปลี่ยนชิ้นส่ วนของบ้านจัดสรร
ข้อก ําหนด ข้อจําก ัดต่างๆ
6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ได้ดาํ เนินการต่อไปนี้
6.1 ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลและรายละเอียด นํามาวิเ คราะห์ เพื่อจัดทําโปรแกรมประมาณ
ราคา โดยใช้ขอ้ มูลจากเอกสาร หนังสื อ วารสาร และการสัมภาษณ์ขอ้ มูลจากบริ ษทั บ้านจัดสรรและ
บริ ษทั รับสร้างบ้าน โดยนําข้อมูลต่อไปนี้มาวิเคราะห์ในการออกแบบโปรแกรมการประมาณราคา
ได้แก่
6.1.1 การออกแบบบ้านจัดสรรและบ้านสําเร็จรู ป
6.1.2 การเลือกใช้วสั ดุกอ่ สร้าง
6.1.3 การประมาณราคาบ้านเบื้องต้น
6.1.4 การแสดงผลประมาณราคาแก่ผซู ้ ้ื อบ้าน
6.1.5 การแสดงผลประมาณราคาแก่บริ ษทั บ้านจัดสรรและบริ ษทั รับสร้างบ้าน
7. ผลการรวบรวมข้ อมูล
7.1 ข้ อมูลจากแบบสอบถาม
ข้อ มู ล ความต้อ งการของสถาปนิ ก ในเรื่ องการประมาณราคา โดยสรุ ป จาก
แบบสอบถามจัดทําในงานรับบ้านสร้างปี 2010 ณ ศูนย์การประชุมแห่ งชาติสิริกติ ์ ิจํานวน20 บริ ษทั
ในวันที่ 22สิ งหาคม 2553
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ตารางที่ 2 ข้อมูลปฐมภูมิจากการทําแบบสอบถาม
ขนาดกลาง (12)
บริษทั
สถาปนิ ก
(14)

ขนาดใหญ่(6)บริษทั

ขนาดเล็ก(2) บริษทั

พนักงานขาย
(3)

จํานวนครั้งที่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบ
บ้านได้

2-3 ครั้ง
(9)

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบจะสามารถ
แจ้งราคาแก่ลูกค้าภายในระยะเวลา

1-2อาทิตย์
(13)

ไม่ได้ก ําหนด
จํานวนครั้ง
(9)
1-2วัน
(5)

ผูจ้ ดั การบริษทั ฝ่ ายก่อสร้าง
(2)
/รองผูบ้ ริ หารบริษทั (1)
เปลี่ยนแปลงไม่ได้
(2)

โปรแกรมที่ใช้งานด้านการประเมินราคา
ในปัจจุบัน

Excel
(14)

ลักษณะโปรแกรมที่เป็ นที่พึงพอใจ

1.ง่ายต่อการใช้
งาน

ขนาดบริษทั
ตําแหน่งของผูต้ อบแบบสอบถาม

บอกได้ทันที
(3)

โปรแกรมประเมิน
Archicad (1) /Revit (1)
ราคา
(4)
2.เชื่อมต่อกับ
3.มีฟังก์ชั่นหลากหลาย
โปรแกรมอื่นได้เช่น /โปรแกรมสามารถเพิ่มเติม
AutoCADเป็ นต้น
ข้อมูลได้
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ภาพที่ 12 สรุ ปผลการวิจยั เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
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8. ข้ อด้อยปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาที่พบจากการสํารวจโดยการสัมภาษณ์และการสังเกต พฤติกรรมการทํางานด้าน
การประมาณราคาของบริ ษทั หมู่บา้ นจัดสรรและบริ ษทั รับสร้างบ้าน
8.1 การเปลี่ยนแบบบ้านสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างจําก ัด เพราะเนื่องจากยุ่งยากต่อ
การจัดการในด้านการประมาณราคา ลักษณะเปลี่ ยนแปลงแบบบ้านจากการรวบรวมข้อมู ลแบ่ง
ออกเป็ น 2 ลักษณะ
8.1.1 บริ ษทั โครงการบ้านจัดสรร จะจัดทําชุ ดทางเลื อกวัสดุ อุ ปกรณ์ ที่มีรูปแบบ
ตายตัว เช่ น ชุ ด A, ชุ ด B, ชุ ด C เพื่อ ให้ผู ้ซ้ื อ บ้านเลื อกในการเปลี่ ยนแปลงแบบบ้านจากแบบ
มาตรฐาน โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแต่ละชุดทางเลือกได้
8.1.2 บ้า นจัดสรรมี ก ารเปลี่ ยนแปลงได้ โดยมี ข ้อจํา กดั หลายรายการ เช่ น การ
เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ของตัวบ้าน ต้องไม่ กระทบกบั โครงสร้างหลักของบ้านหรื อห้ามเปลี่ ยนแปลง
ชิ้นส่ วนตามข้อก ําหนดของบริ ษทั โครงการหมู่บา้ นจัดสรร เช่น ผนังภายนอก เป็ นต้น
8.2 ระยะเวลาในการประมาณราคาใช้เ วลา 5-7 วัน ในการประมาณราคา เมื่ อมี การ
ปรับเปลี่ยนแบบจากแบบบ้านมาตรฐาน
9. การแก้ไขปัญหา
9.1 รวบรวมข้อมูลวัสดุต่างๆ เช่น ไม้ เหล็ก กระเบื้อง กระเบื้องหลังคา ฯลฯ เพื่อจัดทํา
รายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานในการเปลี่ยนแบบบ้านมาตรฐานของบริ ษทั บ้านจัดสรร หรื อ บริ ษทั
รับสร้างบ้าน
9.2 ข้อมูลของบ้านจัดสรร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบแผนผังของบ้านต้องมี ค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมอย่างไรบ้าง
9.3 ทําการออกแบบโปรแกรมประมาณราคาเพื่อแกไ้ ขระยะเวลาประมาณการให้ส้ ัน
ลง
10. สรุ ปผลการวิจัยเบือ้ งต้ นและข้ อเสนอแนะ
10.1 สรุ ปผลการวิจยั หลังจากการทําการวิเ คราะห์จากการทําแบบสอบถามและการ
วิจยั จนได้ผลการวิจยั ในการศึกษา ทําให้ทราบถึงปัญหาในด้านการประมาณราคาที่ใช้ระยะเวลาที่
ยาวนาน โดยเฉพาะบริ ษทั ที่ใช้ฝ่ ายประมาณราคา โดยใช้เ วลา 5-7 วันในการประมาณราคา เมื่ อมี
การปรับเปลี่ยนรู ปแบบบ้านจากแบบบ้านมาตรฐาน
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10.2 ข้อเสนอแนะ จากการศึกษา ผลที่ได้จากการทําแบบสอบถามจะเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาโปรแกรมประมาณราคาที่มีความละเอียดมากขึ้น ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อไปในอนาคต
10.3 สรุ ปรู ปแบบการใช้งานของโปรแกรมประมาณราคาหลังการปรับเปลี่ ยนรู ปแบบ
จากบ้านมาตรฐานโดยผูใ้ ช้มีความต้องการใช้งานโปรแกรมตามลําดับขั้นตอน ดังภาพที่ 13 ด้านล่ าง
นี้

ภาพที่ 13 ลักษณะการใช้งานโปรแกรมประมาณราคา
จากการวิจยั ทําให้ออกแบบโครงสร้างโปรแกรม ประมาณราคา จากขั้นตอนการทํางาน
ในช่ ว งการปรั บเปลี่ ย นแบบบ้า นจากความต้องการของผูซ้ ้ื อ โปรแกรมควรจะเปลี่ ยนวัสดุ ไ ด้
หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า จากภาพที่ 13 ในช่วงกลางจะเห็นว่าสามารถเปลี่ ยนแปลง
กระเบื้องหลังคา สี ของผนังภายใน วัสดุ ปูพ้ืน และชิ้ นส่ วนต่างๆของบ้านที่สามารถเปลี่ ยนแปลง
ได้แก่ ประตู หน้าต่าง นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่ม - ลดผนังภายในอาคารได้ สุ ดท้ายโปรแกรมจะทํา
การประมาณราคาจากโมเดล เพื่อแสดงรายงานราคาแก่ผซู ้ ้ื อบ้าน โดยแสดงรู ปแบบราคาต่างๆ เช่ น
ราคาทั้งหมด และราคาเพิ่มหรื อลดจากราคาจากแบบบ้านมาตรฐาน

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาข้อมูลของผูว้ ิจยั โดยการสํารวจ สังเกต เก็บข้อมูลบันทึกตามขั้นตอนโดยจด
บันทึกลงในตารางแสดงข้อมูลรายละเอี ยดตามวัตถุ ประสงค์ของการศึ กษาและหลักการประมาณ
การทัว่ ไป มี จุดมุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้ มุ่ งเน้นไปยังการพัฒนา โปรแกรมการประมาณราคา
บ้านสําเร็จรู ป โดยเฉพาะบ้านจัดสรรและบริ ษทั รับสร้างบ้าน
จากการทําแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างหมู่บา้ นจัดสรร ใช้การเลือกใช้งานโปรแกรม
โดยมีลกั ษณะต่างไปนี้ จากการสอบถามภายในงานรับซื้ อบ้านปี 2010
1. โปรแกรมง่ายต่อการใช้งาน คิดเป็ น ร้อยละ 33 จากทั้งหมด ลักษณะโปรแกรมดู
ไม่ซับซ้อนเมื่อใช้งาน ดูเรี ยบง่าย
2. โปรแกรมสามารถเชื่ อมต่ อกบั โปรแกรมอื่ นได้คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 28 จากทั้งหมด
เนื่ องจากอาชี พสถาปนิ ก มี การใช้งานโปรแกรมหลักคือโปรแกรม Autocad หรื อ โปรแกรมที่ มี
ลักษณะการทํางานใกล้เคียงก ันเพื่อใช้ในการเขียนแบบ 2 มิติ และโปรแกรมในการจัดทําภาพ 3 มิ ติ
ต่างๆเช่น 3D max, SketchUp เป็ นต้น
3.โปรแกรมสามารถปรั บแต่ งข้อมู ล คิ ดเป็ นร้ อยละ 20 จากทั้งหมด เนื่ องจากเป็ น
โปรแกรมประมาณราคาการปรับแต่งข้อมูลเพื่อให้วสั ดุมีราคาที่แม่นยําในการประมาณราคา หรื อมี
การเพิม่ วัสดุอุปกรณ์ชิ้นใหม่ ก็สามารถกระทําได้ง่าย
4.โปรแกรมมีการทํางานที่หลากหลาย คิดเป็ นร้อยละ 19 จากทั้งหมด
จากการสอบถาม ผูใ้ ช้ตอ้ งการความคุม้ ค่าในการเลือกโปรแกรมที่มีหลากหลายในการ
ทํางาน แต่เมื่อสอบถามถึงรายละเอียด ผูใ้ ช้งานโปรแกรมไม่สามารถใช้การทํางานของโปรแกรมได้
เต็มประสิ ทธิ ภ าพ เพราะผูใ้ ช้งานจะเลื อ กใช้งานโปรแกรม เฉพาะส่ วนที่ตอ้ งการใช้งานเท่านั้น
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1.ขั้นตอนการทํางานของบริษัทบ้ านจัดสรร

การสอบถามความต้องการ
ของลูกค้า
ปรับเปลี่ยนแปลงแบบตามความ
ต้องการของลูกค้า
Y

พอใจกับการ
ปรับเปลี่ยนแล้ว หรื อไม่

N

เขียนแบบรายละเอียดมอบ
ให้กบั ลูกค้า
N

Y

ต้องการภาพ
Perspectiveหรื อไม่

จัดทําภาพ Perspaective
(ค่าใช้จ่ายเพื่อเติม)
อธิบายแบบรายละเอียด
มอบกับลูกค้า
ประมาณราคาแจ้งให้กบั
ลูกค้าภายใน 7 วัน

ภาพที่ 14 ขั้นตอนการทํางานของบริ ษทั โครงการหมู่บา้ นจัดสรรโดยปกติ
จากการทําแบบสอบถามผลจากแบบสอบถาม ผูท้ าํ งานในกระบวนการข้างต้น แบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม
1. กลุ่มสถาปนิก
(ร้อยละ 78 จากการสอบถาม)
2. กลุ่มพนักงานขาย
(ร้อยละ 22 จากการสอบถาม)
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ผลจากการทําแบบสอบถาม บริ ษทั บ้านจัดสรร จะใช้งานสถาปนิ กในการติดต่อกบั
ลูกค้ามากกว่า ดังนั้นการเลือกใช้งานโปรแกรม SketchUp เป็ นเครื่ องมือพื้นฐานที่สถาปนิ กคุ น้ เคย
น่าจะเหมาะสมในการพัฒนาโปรแกรมในครั้งนี้
2.ขั้นตอนการทํางานเมื่อใช้ งานโปรแกรมประมาณราคา

การสอบถามความต้องการ
ของลูกค้า
ปรับเปลี่ยนแปลงแบบตามความ
ต้องการของลูกค้า
แก้ไขแสดงต่อหน้าลูกค้า
ภายในโปรแกรม 3D
Y

พอใจกับการ
ปรับเปลี่ยนแล้ว หรื อไม่

N

พิมพ์รายงานประมาณราคา

ภาพที่ 15 ขั้นตอนการทํางานของบริ ษทั โครงการหมู่บา้ นจัดสรรเมื่อใช้โปรแกรมที่พฒั นา
3. ผลการออกแบบโปรแกรม
จากขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมาณราคาภาพ 3 มิติ สามารถนําผลที่
ได้จากการวิจยั มาแสดงรายละเอียดออกเป็ นส่ วนๆได้ดงั นี้
3.1 ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม (Flow chart)
3.2 รายละเอียดองค์ประกอบโปรแกรม
3.3 ขั้นตอนและวิธีการใช้โปรแกรม
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3.1ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม
เริ่ มโปรแกรม
แสดงโปรแกรมเปิ ดโมเดลบ้านเพื่อเรี ยกโมเดลบ้านออกมาแสดง

แสดงโมเดลรูปแบบบ้านมาตรฐานที่ตอ้ งการ
สร้างตัวแปรมาเก็บค่าพื้นที่และวัสดุแบบบ้านมาตรฐาน
คํานวณพื้นที่ของวัสดุแต่ละชนิดภายในโมเดล โดยมีหน่ว ยเป็ นตารางเมตร
บันทึกชื่อวัสดุและพื้นที่วสั ดุ
ลงในตัวแปร Hash
จบการทํางาน

ภาพที่ 16 Flowchart การเรี ยกโมเดลบ้านตามที่ตอ้ งการขึ้นมาแสดง
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เริ่มโปรแกรม
เลิอกใช้งานโปรแกรมในการสลับเปลี่ยน
ประตู - หน้าต่าง
เลือก ประตู – หน้าต่าง บนหน้าจอ ที่ตอ้ งการ
เปลี่ยน
เลือก ประตู – หน้าต่าง บนหน้าต่างโปรแกรม
มาแทนที่หน้าต่าง-ประตู เดิม
สลับเปลี่ยน ประตู – หน้าต่าง
จบโปรแกรม

ภาพที่ 17 Flowchart โปรแกรมการสลับเปลี่ยนประตู – หน้าต่าง
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เริ่มโปรแกรม
แสดงโมเดลรูปแบบบ้านที่ตอ้ งการ
เรียกชื่ อวัสดุและพื้นที่ของวัสดุจากโมเดล
No

Yes

พบชื่อวัสดุที่ซ้ าํ กัน

นําพื้นที่
มาบวกกัน
Yes

ไม่ต ้องบวกพื้นที่

No

บันทึกชื่อวัสดุและพื้นที่รวมทั้ง
ของวัสดุชนิดนั้น
เรียกชื่ อวัสดุทีละชนิด
ใช้ชื่อค้นหาราคาวัสดุจากตารางฐานข้อมูล
บันทึกชื่อวัสดุ จํานวนพื้นที่และราคาของวัสดุ
นําพื้นที่ของวัสดุคูณราคาของวัสดุ
บันทึกข้อมูลลงในตัวแปร โดยใส่ขอ้ มูลชื่ อ
วัสดุ พื้นที่รวมของวัสดุและราคารวมแต่ละ
วัสดุตามลําดับ
เชื่อมต่อกับโปรแกรมแสดงผลการประมาณราคา

ภาพที่ 18 Flowchart การค้นหาวัสดุ พื้นที่ของวัสดุและราคาของวัสดุ

มีชื่อวัสดุที่ซ้ าํ
กัน
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เริ่ มโปรแกรม

แสดงโมเดลรูปแบบบ้านที่ตอ้ งการ
สร้างตัวแปรมาเก็บค่าอุปกรณ์ต่างๆในบ้านและจํานวนของอุปกรณ์
นับอุปกรณ์ในบ้านแต่ละชนิด ภายในโมเดล มีหน่ว ยเป็ นชุด
บันทึกชื่ออุป กรณ์ต่างๆในบ้านและ
จํานวนของอุปกรณ์ต่างๆ
เรียกชื่ ออุป กรณ์ต่างๆในบ้านทีละชนิด
ค้นหาราคาอุปกรณ์จากตารางฐานข้อมูล
บันทึกชื่ออุป กรณ์แ ละราคาของอุปกรณ์
นําจํานวนอุปกรณ์คูณราคาของอุป กรณ์
บันทึกข้อมูลลงในตัวแปรชื่ อ
อุปกรณ์และราคารวมของ
อุปกรณ์ตามลําดับ
เชื่อมต่อกับโปรแกรมแสดงผลการประมาณราคา

ภาพที่ 19 Flowchart การค้นหาอุปกรณ์ พื้นที่ของอุปกรณ์และราคาของอุปกรณ์
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เริ่มโปรแกรม

คิดราคารวมหลัง
การปรับเปลี่ยนแบบ
บ้านตามความ
ต้องการของผูซ้ ้ือ
บ้าน
นําราคาใหม่ลบด้วย
ราคาเดิม
ตัดชื่อวัสดุที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงออก

จากแผนภาพที่18 และ 19
เพื่อนําตัวแปรจากทั้ง 2
แผนภาพมาแสดงผล
ราคา
เปรียบ
เทียบ

เลือกแสดงราคาทั้งหมด
หรื อเปรียบเทียบราคากับ
บ้านมาตรฐาน
ราคาทั้งหมด
แสดงรูปแบบเอกสาร
รายงานราคา

พิมพ์เอกสารประมาณราคา

จบโปรแกรม

ภาพที่ 20 Flowchart โปรแกรมการประมาณราคาในส่ วนการแสดงผล

46
3.2 รายละเอียดองค์ประกอบโปรแกรม
3.2.1 การออกแบบฐานข้ อมูล
การออกแบบฐานข้อมูลจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน โดยใช้การจําแนกตามวิธี
เก็บข้อมูลเพื่อคํานวณในการประมาณราคา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.2.1.1 ฐานข้อมูลวัสดุสําหรับสร้างบ้าน ในหมวดนี้ วสั ดุ คาํ นวณเป็ นตาราง
เมตร เพื่อส่ งไปยังโปรแกรมเพื่อคํานวณได้แก่
1. วัสดุประเภทกระเบื้อง (Tile)
ข้อมูลที่ตอ้ งการ
ตารางที่ 3 ประเภทข้อมูลของตารางกระเบื้อง (Tile)
Attribute
รหัสกระเบื้อง (Code)
ชื่อของกระเบื้อง (Name)
ราคาของกระเบื้อง (Price)
รายละเอียดเกีย่ วก ับกระเบื้อง (Detail)
ประเภทของกระเบื้อง (Type)
ผูผ้ ลิตกระเบื้อง (Brand)
สี ของกระเบื้อง (Color)

Type
String
String
Integer
String
String
String
String

Description
รหัสของกระเบื้อง
ชื่อเพื่อการค้นหากระเบื้อง
ราคาของกระเบื้อง
ชื่อกระเบื้องและรายละเอียด
ประเภทของกระเบื้อง
ชื่อผูผ้ ลิตกระเบื้อง
สี ของกระเบื้อง
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลของกระเบื้อง (Tile)
Code
Name
Price
TI01 Tile_Decor_001 180
TI02 Tile_Decor_002 4400

TI03 Tile_Decor_003 12000

TI04 Tile_Decor_004 1200
TI05 Tile_Decor_005

80

TI06 Tile_Decor_006 4420
TI07 Tile_Decor_007
...

...

160
...

Detail
หวายแก ้ว ขาว
8*10A
FERROKER
ALUMINIO
54.6X110 A
SPRING VIEW
WHITE CP-27S
(4P/SET) 4X4 A
คู สแควร์ 12X12
A
AUGUSTA
STONE WALL
J268C 25X33 A
SAKURA (กรุ ย
เชิง) 6X30 A
นาตาลี เบจ
8X10 A
...

Type
wall tile

Brand
SOSUCO

Color
WHITE

floor tile

VENIS

PURPLE

wall tile

IMEX

BLUE

wall tile

TASTE&TILE GREEN

wall tile

GUOCERA

BROWN

wall tile

TGT

RED

wall tile

ARTE

BROWN

...

...

...
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2. วัสดุประเภทสี (Color)
ข้อมูลที่ตอ้ งการ
ตารางที่ 5 ประเภทข้อมูลของตารางสี (Color)
Attribute
รหัสของสี (Code)
ชื่อของสี (Name)
ราคาของสี (Price)
รายละเอียดเกีย่ วก ับสี (Detail)
ประเภทของสี (Type)
ผูผ้ ลิตสี (Brand)
สี (Color)

Type
String
String
Integer
String
String
String
String

Description
รหัสของสี
ชื่อเพื่อการค้นหาสี
ราคาของสี
ชื่อสี และรายละเอียด
ประเภทของสี
ชื่อผูผ้ ลิตสี
สี

ตารางที่ 6 ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลของสี (Color)
Code
Name Price
Detail
Brand
CO01 Color_000 80 สี น้ าํ พลาสติก ทาภายนอก ขนาด TOA
18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)
CO02 Color_001 80 สี น้ าํ พลาสติก ทาภายนอก ขนาด TOA
18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)
CO03 Color_002 80 สี น้ าํ พลาสติก ทาภายนอก ขนาด TOA
18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)
...
...
...
...
...

Type
Color
สี พลาสติก WHITE
สี พลาสติก

GRAY

สี พลาสติก

GRAY

...

...
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3. วัสดุประเภทมุงหลังคา (Roof Tile)
ข้อมูลที่ตอ้ งการ
ตารางที่ 7 ประเภทข้อมูลของตารางกระเบื้องหลังคา(Roof Tile)
Attribute
รหัสของหลังคา (Code)
ชื่อของหลังคา (Name)
ราคาของหลังคา (Price)
รายละเอียดเกีย่ วก ับหลังคา (Detail)
ประเภทของหลังคา (Type)
ผูผ้ ลิตหลังคา (Brand)

Type
String
String
Integer
String
String
String

Description
รหัสของหลังคา
ชื่อเพื่อการค้นหาหลังคา
ราคาของหลังคา
ชื่อหลังคาและรายละเอียด
ประเภทของหลังคา
ชื่อผูผ้ ลิตหลังคา

ตารางที่ 8 ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลของกระเบื้องหลังคา (Roof Tile)
Code
R001

Name
Roof_clay04L_001

R002

Roof_5019-v5_002

R003

Roof_clay23L_003

R004

Roof_clay06L_004

...

...

Price
230

Detail
หลังคาประกายทอง
(GOLD FLASHED)
230 หลังคาประกายอําพัน(
BROWN FLASHED)
180 หลังคาประกายตะวัน
(RED FLASHED)
180 หลังคาประกายกาญจน์
(BUILION FLASHED)
...
...

Brand
CPAC
MONIER
CPAC
MONIER
CPAC
MONIER
CPAC
MONIER
...

Type
Contrazz
Contrazz
Contrazz
Contrazz
...
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4. วัสดุประเภทแผ่นสําเร็จ (Finished Material)
ข้อมูลที่ตอ้ งการ
ตารางที่ 9 ประเภทข้อมูลของตารางวัสดุแผ่นสําเร็จรู ป (Finished Material)
Attribute
รหัสของวัสดุแผ่นสําเร็จรู ป (Code)
ชื่อของวัสดุแผ่นสําเร็จรู ป (Name)
ราคาของวัสดุแผ่นสําเร็จรู ป (Price)
รายละเอียดเกีย่ วก ับวัสดุแผ่นสําเร็จรู ป
(Detail)

Type
String
String
Integer
String

Description
รหัสของวัสดุแผ่นสําเร็จรู ป
ชื่อเพื่อการค้นหาวัสดุแผ่นสําเร็จรู ป
ราคาของวัสดุแผ่นสําเร็จรู ป
ชื่อวัสดุแผ่นสําเร็จรู ปและรายละเอียด

ตารางที่ 10 ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลของวัสดุแผ่นสําเร็จ (Finished Material)
Code
Name
Price
Detail
BR001
Finished_Antique_001
250 ผนังเปลือยโชว์แนวอิฐมอญแบบมาตรฐาน
BR002
Finished_BaskeTwo_002
350
อิฐเรี ยงสลับอิฐ2ก ้อน
BR003
Finished_ColoredBlue_003
500
ผนังเปลือยโชว์แนวอิฐกระเบื้องเผา
BR004 Finished_PaversHerringbone_004 350
พื้นหินอ่อนสี ชมพูเข้ม
BR005 Finished_PaversModular_005
450
พื้นหินอ่อนสี ชมพูอ่อน
BR006
Finished_RoughtDark_006
400
ผนังเปลือยโชว์แนวอิฐมอญเรี ยงหยาบ
BR007
Finished_RoughtTan_007
550
ผนังเปลือยโชว์แนวอิฐมอญสี เหลือง
BR008
Finished_Tumbled_008
400 ผนังเปลือยโชว์แนวอิฐกระเบื้องเผาแผ่นเล็ก
…
…
…
…
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5. วัสดุประเภทวัสดุตกแต่งพื้น (Groundcover)
ข้อมูลที่ตอ้ งการ
ตารางที่ 11 ประเภทข้อมูลของตารางวัสดุตกแต่งพื้น (Groundcover)
Attribute
รหัสของวัสดุตกแต่งพื้น (Code)
ชื่อของวัสดุตกแต่งพื้น (Name)
ราคาของวัสดุตกแต่งพื้น (Price)
รายละเอียดเกีย่ วก ับวัสดุตกแต่งพื้น
(Detail)

Type
String
String
Integer
String

Description
รหัสของวัสดุตกแต่งพื้น
ชื่อเพื่อการค้นหาวัสดุตกแต่งพื้น
ราคาของวัสดุตกแต่งพื้น
ชื่อวัสดุตกแต่งพื้นและรายละเอียด

ตารางที่ 12 ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลของวัสดุตกแต่งพื้น (Groundcover)
Code
G001
G002
G003

Name
Groundcover_FinishedCrushed_002
Groundcover_Gravel1inch_003
Groundcover_GravelIndian_004

Price
1000
1450
200

G004 Groundcover_RiverRock4inch_005
G005 Groundcover_RockCrushed2inch_006
G006 Groundcover_RockCrushedMulti_007
G007
Groundcover_SandRaked_008
…
…

350
800
350
370
…

Detail
วัสดุตกแต่งพื้นกรวดละเอียดสี แดง
วัสดุตกแต่งพื้นกรวดละเอียดสี น้ าํ ตาล
วัสดุตกแต่งพื้นกรวดละเอียดสี น้ าํ ตาล
แดง
วัสดุตกแต่งพื้นกรวดใหญ่สีน้ าํ ตาล
วัสดุตกแต่งพื้นกรวดละเอียดสี ดาํ
วัสดุตกแต่งพื้นกรวดละเอียดสี ดาํ
ทรายหยาบ
…
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6. วัสดุประเภทกระจก (Translucent)
ข้อมูลที่ตอ้ งการ
ตารางที่ 13 ประเภทข้อมูลของตารางกระจก (Translucent)
Attribute
รหัสของกระจก (Code)
ชื่อของกระจก (Name)
ราคาของกระจก (Price)
รายละเอียดเกีย่ วก ับกระจก (Detail)
ประเภทของกระจก (Type)
ผูผ้ ลิตกระจก (Brand)

Type
String
String
Integer
String
String
String

Description
รหัสของกระจก
ชื่อเพื่อการค้นหากระจก
ราคาของกระจก
ชื่อกระจกและรายละเอียด
ประเภทของกระจก
ชื่อผูผ้ ลิตกระจก

ตารางที่ 14 ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลของกระจก (Translucent)
Code
TR001

Name
Translucent_GlassBlockDark_001

Price
5500

TR002
TR003

Translucent_GlassCorrugated_002
Translucent_GlassSaftey_003

195
540

...

...

...

Detail
บล็อคแก ้ว VALUE
หยาดเพชร ขนาด 3 นิ้ว
กระจกใส หนา 6 มม.
กระจกนิรภัยเทมเปอร์
ขนาด 3150 x 2150 มม.
หนา 5.0 มม.
...

Type
Glass
Glass
Glass

...

53
7. วัสดุประเภทไม้ (Wood)
ข้อมูลที่ตอ้ งการ
ตารางที่ 15 ประเภทข้อมูลของตารางไม้ (Wood)
Attribute
รหัสของไม้ (Code)
ชื่อของไม้ (Name)
ราคาของไม้ (Price)
รายละเอียดเกีย่ วก ับไม้
(Detail)
ประเภทของไม้ (Type)
ผูผ้ ลิตไม้ (Brand)

Type
String
String
Integer
String

Description
รหัสของไม้
ชื่อเพื่อการค้นหาไม้
ราคาของไม้
ชื่อไม้และรายละเอียด

String
String

ประเภทของไม้
ชื่อผูผ้ ลิตไม้

ตารางที่ 16 ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลของไม้ (Wood)
Code
Name
Price
Detail
Type
W001 Wood_Apple_001 790 ลีโอฟรอพลัส ไวท์เชอรี่ ไม้ลามิเนต
12 x 298 x 1218 มม.
W002 Wood_Apple_002 890 ลีโอฟรอพลัส ไวท์เชอรี ไม้ลามิเนต
8 x 195 x 1218 มม.
W003 Wood_Apple_003 1690
ลีโอสเต๊ป มะค่า
ไม้จริ ง
13 x 90 x 900 มม.
...
...
...
...
...

Brand
LEOWOOD
LEOWOOD
LEOWOOD
...
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8. วัสดุประเภทโลหะ (Metal)
ข้อมูลที่ตอ้ งการ
ตารางที่ 17 ประเภทข้อมูลของตารางโลหะ (Metal)
Attribute
รหัสของโลหะ (Code)
ชื่อของโลหะ (Name)
ราคาของโลหะ (Price)
รายละเอียดเกีย่ วก ับโลหะ (Detail)
ประเภทของโลหะ (Type)
ผูผ้ ลิตโลหะ (Brand)

Type
String
String
Integer
String
String
String

Description
รหัสของโลหะ
ชื่อเพื่อการค้นหาโลหะ
ราคาของโลหะ
ชื่อโลหะและรายละเอียด
ประเภทของโลหะ
ชื่อผูผ้ ลิตโลหะ

ตารางที่ 18 ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลของโลหะ (Metal)
Code
M001
M002

Name
Metal_AluminumAnodized_001
Metal_BrassCeiling_002

Price
550
1000

M003
M004

Metal_CorrogatedShiny_003
Metal_Embossed_004

1450
200

M005
...

Metal_Panel_005
...

350
...

Detail
อะลูมิเนียม
แผ่นทองแดงประทับลาย
นูนตํ่า
แผ่นโลหะเคลือบเงา
แผ่นโลหะประทับลายนูน
ตํ่า
แผ่นโลหะด้าน
...
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9. วัสดุประเภทซี เมนต์ (Cement)
ข้อมูลที่ตอ้ งการ
ตารางที่ 19 ประเภทข้อมูลของตารางซี เมนต์ (Cement)
Attribute
รหัสของซี เมนต์ (Code)
ชื่อของซี เมนต์ (Name)
ราคาของซี เมนต์ (Price)
รายละเอียดเกีย่ วก ับซี เมนต์ (Detail)
สี ของซี เมนต์ (Color)

Type
String
String
Integer
String
String

Description
รหัสของซี เมนต์
ชื่อเพื่อการค้นหาซี เมนต์
ราคาของซี เมนต์
ชื่อซี เมนต์และรายละเอียด
ประเภทของซี เมนต์

ตารางที่ 20 ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลของซี เมนต์ (Cement)
Code
C001
C002

Name
Cement_AsphaltNew_001
Cement_AsphaltStampFinished_002

C003
C004

Cement_ConcreteAggregateSmoke_003
Cement_ConcreteBlockGray_004

C005

Cement_BlockLayers_005

…

…

Price
Detail
1965
ยางมะตอย
200 กระเบื้องคอนกรี ต
ปูทางเท้า ชนิด
ผิวหน้าเรี ยบ
263
คอนกรี ต
225 บล็อกคอนกรี ต8
นิ้ว*8นิ้ว
225 คอนกรี ตบล็อก
คละสี
…
…

Color
GRAY
GRAY

GRAY
GRAY
GRAY
…
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2.2.1.2 ฐานข้อมูลชิ้นส่ วนของบ้าน ได้แก่
1. ประตู (Door)
ข้อมูลที่ตอ้ งการ
ตารางที่ 21 ประเภทข้อมูลของตารางข้อมูลประตู (Door)
Attribute
รหัสของประตู (Code)
ชื่อของประตู (Name)
ราคาของประตู (Price)
รายละเอียดเกีย่ วก ับประตู (Detail)

Type
String
String
Integer
String

Description
รหัสของประตู
ชื่อเพื่อการค้นหาประตู
ราคาของประตู
ชื่อประตูและรายละเอียด

ตารางที่ 22 ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลของประตู (Door)
Code
D001
D002
D003

Name
DI1A090200
DI1B090200
DI1C090200

D004

DI1D090200

D005

DI1E090200

...

...

Price
Detail
1200 ประตูไม้สีขาวแบบเรี ยบบานเปิ ดเดี่ยวขนาด0.90*2.00
2400 ประตูไม้สีขาวแบบ6ลูกฟักบานเปิ ดเดี่ยวขนาด0.90*2.00
3500 ประตูไม้สีขาวแบบกระจกสี เขียวใสส่ วนบนบานเปิ ดเดี่ยว
ขนาด0.90*2.00
3000 ประตูไม้สีขาวแบบบานเกล็ดส่ วนล่างบานเปิ ดเดี่ยวขนาด
0.90*2.00
3000 ประตูอะลูมิเนียมเคลือบดําใส่ กระจกสี เขียวใสบานเปิ ด
เดี่ยวขนาด0.90*2.00
...
...
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2. หน้าต่าง (Window)
ข้อมูลที่ตอ้ งการ
ตารางที่ 23 ประเภทข้อมูลของตารางข้อมูลหน้าต่าง (Window)
Attribute
รหัสของหน้าต่าง (Code)
ชื่อของหน้าต่าง (Name)
ราคาของหน้าต่าง (Price)
รายละเอียดเกีย่ วก ับหน้าต่าง (Detail)

Type
String
String
Integer
String

Description
รหัสของหน้าต่าง
ชื่อเพื่อการค้นหาหน้าต่าง
ราคาของหน้าต่าง
ชื่อหน้าต่างและรายละเอียด

ตารางที่ 24 ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลของหน้าต่าง (Window)
Code
W001

Name
WD1C060135

Price
300

W002

WD1D060135

450

W003

WD1E060135

1000

W004

WD1F060135

1200

W005

WD1E200120

7500

...

...

...

Detail
หน้าต่างไม้สีขาวบานตายเดี่ยวแบบกระจกสี เขียวใสขนาด
0.60*1.35
หน้าต่างไม้สีขาวบานตายเดี่ยวแบบบานเกล็ดส่ วนล่างขนาด
0.60*1.35
หน้าต่างอะลูมิเนียมเคลือบดําบานตายเดี่ยวแบบกระจกสี เขียว
ใสขนาด0.60*1.35
หน้าต่างอะลูมิเนียมเคลือบขาวบานตายเดี่ยวแบบกระจกสี เขียว
ใสขนาด0.60*1.35
หน้าต่างอะลูมิเนียมเคลือบดําบานตายเดี่ยวแบบกระจกสี เขียว
ใสขนาด2.00*1.20
...
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4. บันได (Stair)
ข้อมูลที่ตอ้ งการ
ตารางที่ 25 ประเภทข้อมูลของตารางข้อมูลบันได (Stair)
Attribute
รหัสของบันได (Code)
ชื่อของบันได (Name)
ราคาของบันได (Price)
รายละเอียดเกีย่ วก ับบันได
(Detail)

Type
String
String
Integer
String

Description
รหัสของบันได
ชื่อเพื่อการค้นหาบันได
ราคาของบันได
ชื่อบันไดและรายละเอียด

ตารางที่ 26 ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลของบันได (Stair)
Code
S001
S002

Name
SU019W001
SU019W002

Price
15000
25000

Detail
บันไดซี เมนต์ข้นั บันไดไม้สักรู ปตัวยู ราวจับทึบ
บันไดซี เมนต์ข้นั บันไดไม้มะค่ารู ปตัวยู ราวจับทึบ

หมายเหตุ การจัดทําบันได ในรู ปแบบ Component เนื่ องจากการเปลี่ ยนวัสดุ ของลู ก
ขั้น บัน ได เมื่ อ แก ไ้ ขวัส ดุ ข องลู ก ขั้น จะต้อ งเปลี่ ย นวัส ดุ ใ หม่ ไ ปที ล ะขั้น บัน ได ถ้า จัด ทํา เป็ น
Component โปรแกรมสามารถสลับเปลี่ยน Component ได้ในทันที ช่วยประหยัดเวลาในการทํางาน
ในการปรับเปลี่ยนแก ้ไขแบบบ้าน หากผูซ้ ้ื อบ้านต้องการเปลี่ยนวัสดุปูข้นั บันไดใหม่
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2.2.2 การตั้งรหัสชิ้นส่ วนต่ างๆของบ้ าน
2.2.2.1 การตั้งชื่อรหัสของส่ วน
หลัก ในการตั้ง ชื่ อ ชิ้ น ส่ วนต่ า งๆภายในบ้า น ประกอบด้ ว ย 10
ตัวอักษร ซึ่ งแต่ละตําแหน่งมีความหมายต่อไปนี้
1. หน้ าต่ าง (Window)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

W

D

1

A

0

6

0

0

6

0

ประเภท

รูปแบบ
ของ
ชิ้นส่วน

จํานวน
บาน
หน้าต่าง

ของ
ชิ้นส่วน

รูปแบบ
กรอบ
บาน

ความกว้าง
ของ
หน้าต่าง

ความสูง
ของ
หน้าต่าง

ภาพที่ 21 การตั้งรหัสของหน้าต่าง
รหัสหลักที่1: W หมายถึง
รหัสหลักที่2: D หมายถึง
I หมายถึง
S หมายถึง
P หมายถึง
รหัสหลักที่3: 1 หมายถึง
2 หมายถึง
3 หมายถึง
4 หมายถึง
รหัสหลักที่4: A หมายถึง
B หมายถึง
C หมายถึง
D หมายถึง

หน้าต่าง
หน้ า ต่ า ง รู ป แ บบ บ าน ติ ดต า ย
หน้าต่างรู ปแบบบานเปิ ด
ห น้ า ต่ า ง รู ป แ บ บ บ า น เ ลื่ อ น
หน้าต่างรู ปแบบบานกระทุง้
จํานวนหน้าต่าง1บาน
จํานานหน้าต่าง2บาน
จํานานหน้าต่าง3บาน
จํานานหน้าต่าง4บาน
กรอบบานแบบบานเรี ยบ
กรอบบานแบบลู ก ฟั ก 6ลู ก ฟั ก
กรอบบานลู ก ฟั ก กระจก4ลู ก ฟั ก
กรอบบานแบบเกล็ ด ไม้ 2 ส่ วน
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E หมายถึง กรอบบานกระจกอะลู มิเ นี ยมสี ดํา
F หมายถึง กรอบบานกระจกอะลู มิเ นี ยมขาว
G หมายถึง กรอบบานลู ก ฟั ก กระจก6ลู ก ฟั ก
H หมายถึง กรอบบานลู ก ฟั ก กระจก3ลู ก ฟั ก
I หมายถึง กรอ บบ าน แบ บบา นเ กล็ ดไม้
J หมายถึง กรอบบานลูกฟักกระจก4ลูกฟัก
K หมายถึง กรอบบานแบบไม้บานกระจก
รหัสหลักที่5-7: 060 หมายถึง หน้ า ต่ า ง มี คว า ม กว้ า ง 60 ซ ม .
200 หมายถึง หน้าต่างมีความกว้าง200ซม.
รหัสหลักที่8-10:060 หมายถึง หน้าต่างมีขนาดความสู ง60ซม.
120 หมายถึง หน้าต่างมีขนาดความสู ง120ซม.
135 หมายถึง หน้าต่างมีขนาดความสู ง135ซม.
2. ประตู (Door)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

I

1

A

0

9

0

2

0

0

ประเภท

ชิ้นส่วน

รูปแบบ
ของ
ประตู

จํานวน
บาน
ประตู

รูปแบบ
กรอบ
บาน

ความกว้าง
ของประตู

ภาพที่ 22 การตั้งรหัสของประตู
รหัสหลักที่1: D หมายถึง
รหัสหลักที่2: I หมายถึง
S หมายถึง
รหัสหลักที่3: 1 หมายถึง
2 หมายถึง

ความสูง
ของประตู

ประตู
ประตูรูปแบบบานเปิ ด
ประตูรูปแบบบานเลื่อน
จํานวนประตู1บาน
จํานานประตู2บาน
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3
4
รหัสหลักที่4:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
รหัสหลักที่5-7: 090
320
รหัสหลักที่8-10: 200

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

จํานานประตู3บาน
จํานานประตู4บาน
กรอบบานแบบบานเรี ยบ
กรอบบานแบบลูกฟัก6ลูกฟัก
กรอบบานลูกฟักกระจก4ลูกฟัก
กรอบบานเกล็ดไม้2ส่ วน
กรอบบานกระจกอะลูมิเนียมสี ดาํ
กรอบบานกระจกอะลูมิเนียมขาว
กรอบบานลูกฟักกระจก6ลูกฟัก
กรอบบานลู ก ฟั ก กระจก3ลู ก ฟั ก
กรอบบานเกล็ดไม้
กรอบบานลูกฟักกระจก4ลูกฟัก
กรอบบานแบบไม้บานกระจก
ประตูมีขนาดความกว้าง90ซม.
ประตูมีขนาดความกว้าง320ซม.
ประตูมีขนาดความสู ง200ซม.
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3. บันได (Stair)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

S

U

0

1

9

W

0

0

1

ประเภท

รูปแบบ
ของ
บันได

ชิ้นส่วน

จํานวนของ
ขั้นบันได

ชนิด
ของวัสดุ
บันได

ลําดับ
การ
สร้าง

ภาพที่ 23 การตั้งรหัสของบันได
รหัสหลักที1่ : S
รหัสหลักที2่ : U
รหัสหลักที3่ -5: 019
รหัสหลักที6่ : W
รหัสหลักที่7-9: 001

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บันได
บันไดรู ปแบบตัวU
จํานวนขั้นบันได19ขั้น
ไม้
เลขที่ประจําบันได

2.2.2.2 การตั้งชื่อรหัสของวัสดุ
การตั้งชื่อรหัสวัสดุจะใช้ _ ในการแบ่งส่ วนออกเป็ น 3 ส่ วน
ส่ วนที1่ บอกชนิดของวัสดุ
ส่ วนที2่ บอกรายละเอียดของวัสดุ
ส่ วนที่3 จํานวนที่ถูกสร้าง
การที่ร หัสเป็ นชื่ อ เต็ม เพราะให้บ่ อยครั้ง ถ้ายัง ไม่ รู้ ชื่อ วัสดุ จ ริ ง จะ
แสดงเป็ นรหัสของวัสดุแทน ในตารางการแสดงผล
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1. กระเบือ้ ง (Tile)
ตัวอย่าง Tile_Decor_001
รหัสแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน โดยมีเครื่ องหมาย (_) แบ่งแต่ละส่ วน
ส่ วนที่1 Tile

หมายถึง วัสดุของกระเบื้อง

ส่ วนที2่ Decor

หมายถึง กระเบื้องตกแต่ง

ส่ วนที3่ 001

หมายถึง เลขที่ประจํากระเบื้อง

Tile
ใช้Tile เมื่อต้องการตั้งชื่ อวัสดุ
ประเภทกระเบื้อง

Decor
คําอธิบาย
ชนิดกระเบื้อง

001
ลําดับของกระเบื้องที่
บันทึกลงฐานข้อมูล

ภาพที่ 24 การตั้งรหัสของกระเบื้อง
2. สี (Color)
ตัวอย่าง Color_001
รหัสแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน โดยมีเครื่ องหมาย (_) แบ่งแต่ละส่ วน
ส่ วนที1่ Color หมายถึง วัสดุประเภทสี
ส่ วนที่2 001
หมายถึง เลขที่ประจําสี
Color
ใช้ Color เมื่อต้ องการตั ้งชื่อ
วัสดุประเภทสี
ภาพที่ 25 การตั้งรหัสของสี

001
ลําดับของสีที่บนั ทึก
ลงฐานข้ อมูล
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3. กระเบือ้ งหลังคา (Roof Tile)
ตัวอย่าง Roof_Clay04L_001
รหัสแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน โดยมีเครื่ องหมาย (_) แบ่งแต่ละส่ วน
ส่ วนที1่ Roof หมายถึง วัส ดุ ประเภทกระเบื้ อ งหลั ง คา
ส่ วนที2่ Clay04L หมายถึง กระเบื้องหลังคาซี แพค
ส่ วนที3่ 001
หมายถึง เลขกระเบื้องหลังคา
Roof
ใช้ Roof เมื่อต้องการตั้งชื่อ
วัสดุประเภทกระเบื้องหลังคา

Clay04L
คําอธิบาย
ชนิดกระเบื้อง
หลังคา

001
ลําดับของกระเบื้อง
หลังคาที่บันทึ กลง
ฐานข้อมูล

ภาพที่ 26 การตั้งรหัสของกระเบื้องหลังคา
4. กระจก (Translucent)
ตัวอย่าง Translucent_GlassBlockDark_001
รหัสแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน โดยมีเครื่ องหมาย (_) แบ่งแต่ละส่ วน
ส่ วนที่1Translucent หมายถึง วัสดุประเภทกระจก
ส่ วนที2่ BlockDark หมายถึง บล็อกแก ้ว
ส่ วนที่3 001
Translucent
ใช้ Translucent เมื่อต้องการ
ตั้งชื่อวัสดุประเภทกระจก

ภาพที่ 27 การตั้งรหัสของกระจก

หมายถึง เลขที่ประจํากระจก
BlockDark
คําอธิบาย
ชนิดกระจก

001
ลําดับของกระจกที่
บันทึกลงฐานข้อมูล
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5. ไม้ (Wood)
ตัวอย่าง Wood_Apple_001
รหัสแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน โดยมีเครื่ องหมาย (_) แบ่งแต่ละส่ วน
ส่ วนที่1Wood
หมายถึง วัสดุประเภทไม้
ส่ วนที2่ Apple
หมายถึง ไม้แอปเปิ้ ล
ส่ วนที3่ 001
หมายถึง เลขที่ประจําไม้
Wood

Apple

ใช้ Wood เมื่อต้องการตั้งชื่ อ

คําอธิบาย
ชนิดไม้

วัสดุประเภทไม้

ภาพที่ 28 การตั้งรหัสของไม้

001
ลําดับของไม้ที่บันทึก
ลงฐานข้อมูล

6. โลหะ (Metal)
ตัวอย่าง Metal_AluminumAnodized_001
รหัสแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน โดยมีเครื่ องหมาย (_) แบ่งแต่ละส่ วน
ส่ วนที่1Metal

หมายถึง วัสดุประเภทโลหะ

ส่ วนที่2Aluminum หมายถึง คําอธิบาย
ส่ วนที่3 001
Metal
ใช้ Metal เมื่อต้องการตั้งชื่ อ
วัสดุประเภทโลหะ

ภาพที่ 29 การตั้งรหัสของโลหะ

หมายถึง เลขที่ประจําโลหะ

Aluminum
คําอธิบาย
ชนิดโลหะ

001
ลําดับของโลหะที่
บันทึกลงฐานข้อมูล
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7. ซีเมนต์ (Cement)
ตัวอย่าง Cement_ CementNew_001
รหัสแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน โดยมีเครื่ องหมาย (_) แบ่งแต่ละส่ วน
ส่ วนที่1 Cement หมายถึง วัสดุประเภทซี เมนต์
ส่ วนที่2 Block

หมายถึง

ส่ วนที่3 001

หมายถึง เลขที่ประจําซี เมนต์

Cement
ใช้ Cementเมื่อต้องการตั้งชื่ อ
วัสดุประเภทซีเมนต์

Block
คําอธิบาย
ชนิดซีเมนต์

Block ซี เมนต์

001
ลําดับของซีเ มนต์ที่
บันทึกลงฐานข้อมูล

ภาพที่ 30 การตั้งรหัสของซี เมนต์
8. วัสดุแผ่ นสําเร็จรู ป (Finished Material)
ตัวอย่าง Finished_PaversHer_004
รหัสแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน โดยมีเครื่ องหมาย (_) แบ่งแต่ละส่ วน
ส่ วนที่1 Finished หมายถึง วัสดุประเภทวัสดุแผ่นสําเร็จรู ป
ส่ วนที่2 PaversHerหมายถึง แผ่นกระเบื้องหินอ่อนสี ชมพูเข้ม
ส่ วนที่3 001
หมายถึง เลขที่ประจําแผ่นสําเร็จรู ป
Finished
ใช้ Finished
เมื่อต้องการตั้งชื่ อวัสดุประเภท
วัสดุแผ่นสําเร็จรูป

ภาพที่ 31 การตั้งรหัสของวัสดุแผ่นสําเร็จ

Antique
คําอธิบาย
ชนิดวัสดุแผ่น
สําเร็จรูป

001
ลําดับของวัสดุแ ผ่น
สําเร็จรูปที่บันทึกลง
ฐานข้อมูล
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9. วัสดุตกแต่ งพืน้ (Groundcover)
ตัวอย่าง Groundcover_BarkChips_001
รหัสแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน โดยมีเครื่ องหมาย (_) แบ่งแต่ละส่ วน
ส่ วนที่1 Groundcover หมายถึง วัสดุประเภทวัสดุตกแต่งพื้น
ส่ วนที่2 BarkChips หมายถึง เปลือกไม้บดหยาบ
ส่ วนที่3 001
หมายถึง เลขที่ประจําวัสดุตกแต่งพื้น
Groundcover

ใช้ Groundcover
เมื่อต้องการตั้งชื่ อวัสดุประเภท
หินตกแต่ง

BarkChips

001

คําอธิบาย
ชนิดวัสดุหิน
ตกแต่ง

ลําดับของวัสดุต กแต่ง
พื้นที่บันทึกลง
ฐานข้อมูล

ภาพที่ 32 การตั้งรหัสของวัสดุตกแต่งพื้น
2.2.2.4 รู ปแบบของอุปกรณ์ต่างๆในบ้ าน
1. รู ปแบบโมเดลหน้ าต่ าง (Window Model)
ลักษณะหน้าต่างมาจากหน้าต่างรู ปแบบทัว่ ไปที่ใช้การออกแบบ
ซึ่ งแบ่งประเภทด้วยลักษณะต่อไปนี้
ชุดที่1 หน้าต่างทัว่ ไป
1. ลักษณะการเปิ ด-ปิ ดหน้าต่าง เช่ น บานตาย, บานเปิ ด เป็ นต้น
2. จํานวนบานเปิ ด เช่น 1 บาน,2บาน,3บาน เป็ นต้น
3. ชนิดของวัสดุในการทําหน้าต่าง เช่น อะลูมิเนียมสี ดาํ เป็ นต้น
4. ขนาดของหน้าต่าง เช่น บานขนาด2.00 เมตร X 1.35 เมตร
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ภาพที่ 33 Window size 2.00 M. X 1.35 M.
ชุดที่ 2 หน้าต่างทรงสู ง
1. ลักษณะการเปิ ด-ปิ ดหน้าต่าง เช่น บานตาย, บานเปิ ด เป็ นต้น
2. จํานวนบานเปิ ด เช่น 1 บาน
3. ชนิดของวัสดุในการทําหน้าต่าง เช่น อะลูมิเนียมสี ดาํ เป็ นต้น
4. ขนาดของหน้าต่าง เช่น บานขนาด0.60 เมตร X1.35 เมตร

ภาพที่ 34 Window size 0.60 M. X 1.35 M.
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ชุดที่ 3 หน้าต่างห้องนํ้า
1. ลักษณะการเปิ ด-ปิ ดหน้าต่าง เช่น บานตาย, บานเปิ ด เป็ นต้น
2. จํานวนบานเปิ ด เช่น 1 บาน เป็ นต้น
3. ชนิดของวัสดุในการทําหน้าต่าง เช่น อะลูมิเนียมสี ดาํ เป็ นต้น
4. ขนาดของหน้าต่าง เช่น บานขนาด0.60 เมตร X 0.60 เมตร

ภาพที่ 35 Window size 0.60 M. X 0.60 M.
2. รู ปแบบโมเดลประตู (Door Model)
ลักษณะประตูที่ออกแบบนั้นเป็ นหน้าต่างที่ใช้ในปั จจุ บนั ซึ่ ง
แบ่งประเภทด้วยลักษณะต่อไปนี้
ชุดที่ 1 ประตูทางเข้าบ้าน
1. ลักษณะการเปิ ด-ปิ ดหน้าต่าง เช่น บานตาย, บานเปิ ด เป็ นต้น
2. จํานวนบานเปิ ด เช่น 1 บาน, 2บาน, 3บาน เป็ นต้น
3. ชนิ ด ของวั ส ดุ ใ นการทํา ประตู เช่ น อะลู มิ เ นี ย มสี ดํ า ,
อะลูมิเนียมสี ขาว เป็ นต้นขนาดของประตู เช่น บานขนาด 0.90 เมตร x 2.00 เมตร เป็ นต้น

ภาพที่ 36 Door size 3.20 M. X 2.00 M.
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ชุดที่ 2 ประตูทว่ั ไป
1. ลักษณะการเปิ ด-ปิ ดหน้าต่าง เช่น บานตาย, บานเปิ ด เป็ นต้น
2. จํานวนบานเปิ ด เช่น 1 บาน, 2บาน, 3บาน เป็ นต้น
3. ชนิดของวัสดุในการทําประตู เช่น อะลูมิเนียมสี ดาํ เป็ นต้น
4. ขนาดของประตู เช่น บานขนาด 0.90 เมตร.x 2.00 เมตร เป็ น
ต้
น

ภาพที่ 37 Door size 0.90 M. X 2.00 M.

แบ่งประเภทด้วยลักษณะต่างไปนี้

ภาพที่ 38 Stair

3. รู ปแบบโมเดลบันได (Stair Model)
ลักษณะบันไดที่ออกแบบนั้นเป็ นหน้าต่างที่ใช้ในปัจจุบนั ซึ่ ง
1. ลักษณะการวางตัวของบันได เช่น รู ปตัว I เป็ นต้น
2. จํานวนขั้นบันได เช่น 12ขั้น เป็ นต้น
3. ชนิดของวัสดุในการทําบันได เช่น ไม้ , ซี เมนต์ เป็ นต้น
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2.3 ขั้นตอนและวิธีการใช้ โปรแกรม
2.3.1 วิธีการติดตั้งโปรแกรมประมาณราคาภายในโปรแกรม Skecthup
1. ในการติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งาน เปิ ด Folder ของ P-cal เพื่อนําไปวางยัง
โปรแกรม SkecthUp

ภาพที่ 39 ตําแหน่ง Folder ของ P-cal
2. เลือก Folder ชื่อ P-cal และ Ruby File ชื่ อP-cal .rb ( p-cal.rb ) ที่ปรากฎอยู่
ภายในตัวอย่างภาพด้านล่าง จากนั้นคัดลอก เพื่อนําไปติดตั้งภายในโปรแกรม SketchUp

ภาพที่ 40 วิธีการเลือกภายใน Folder ของ P-cal
3. ให้คดั ลอก Folder ชื่ อ p-cal และ Ruby File ชื่ อp-cal.rb ไปวางภายใน
Folder Plugins ของโปรแกรม SketchUp โดยปกติ Folder บน OS Window 7(x64) Folder จะตั้งอยู่
ที่ตาํ แหน่ง C:\Program Files (x86)\Google\Google SketchUp 8\Plugins
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ภาพที่ 41 การติดตั้งโปรแกรมประมาณราคาลงในโปรแกรม SketchUp
4. วิธีการติดตั้ง Folder Material ของโปรแกรม ย้อนกลับไปที่เ ก็บตําแหน่ ง
Folder ชื่ อว่า p-mat (ตําแหน่ งใน Folder P-Cal) เลื อก Folder ชื่ อว่า p-mat จากนั้นคัดลอก Folder
เพื่อนําไปติดตั้งภายในโปรแกรม SketchUp

ภาพที่ 42 คัดลอก Folder material
5. ให้ค ัดลอก Folder ชื่ อ p-mat ไปวางภายใน Materials ของโปรแกรม
SketchUp โดยปกติ Folder บน OS Window 7(x64) Folder จะตั้งอยู่ที่ตาํ แหน่ ง C:\Program Files
(x86)\Google\Google SketchUp 8\Materials
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ภาพที่ 43 การติดตั้ง Folder p-mat ลงบนโปรแกรม Sketchup

ราคา

6. จากนั้นเปิ ดใช้งานโปรแกรมSkecthUpเพื่ อใช้งานโปรแกรมประมาณ

ภาพที่ 44 โปรแกรม Sketchup
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2.3.2 วิธีการใช้ งานของโปรแกรม
2.3.1.1 ลักษณะการใช้ งานโปรแกรม

ภาพที่ 45 อธิบายการใช้งานของโปรแกรม
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2.3.1.2 วิธีการใช้ งานโปรแกรม
1. เริ่ มใช้ง านโปรแกรม เลื อ กภาพบ้านมาตรฐานของโครงการ
หมู่บา้ นจัดสรรตามความต้องการของลูกค้า

ภาพที่ 46 เปิ ดโปรแกรม Sketch Up
2.รู ปแบบบ้านที่ตอ้ งการจะแสดงบนหน้าจอของโปรแกรม พร้อม
ทั้งเครื่ องมือ (Tool) ดังภาพด้านล่าง

ภาพที่ 47 รู ปแบบบ้านมาตรฐาน
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2.3.1.3 การใช้ งานเครื่องมือบนโปรแกรม (Tool)

ภาพที่ 48 เครื่ องมือบนโปรแกรมเสริ ม
ส่ วน Edit model
1.

ปุ่ มสร้ างกําแพง
ใช้ในการสร้างก ําแพงเพิ่มเติมภายในโมเดล

2.

ปุ่ มการสลับประตู-หน้ าต่ าง
ใช้ในการเปลี่ยนรู ปแบบหน้าต่าง-ประตูภายในโมเดล

3.

ปุ่ มเพิม่ หน้ าต่ าง
ใช้ในการเพิ่มหน้าต่างให้ก ับก ําแพงที่สร้างขึ้นใหม่

4.
ปุ่ มเพิม่ ประตู
ใช้ในการเพิ่มประตูให้ก ับก ําแพงที่สร้างขึ้นใหม่
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ส่ วน Cost Estimate
5.
ปุ่ มบันทึกข้ อมูลเพือ่ ใช้ เป็ นแบบมาตรฐาน
กดเมื่อต้องการเก็บข้อมู ลโมเดลในโปรแกรม เพื่อใช้เ ป็ นแบบ
บ้านมาตรฐานหลังการมีการเปลี่ยนแบบบ้านมาตรฐาน
6.

ปุ่ มเปรียบเทียบราคาทั้งหมด
โปรแกรมจะแสดงตารางราคา 2 ตารางเปรี ยบเทียบกนั โดย
ตารางที่1 แสดงราคาวัสดุท้งั หมดของแบบบ้านมาตรฐาน และตารางที2่ แสดงราคาวัสดุท้ งั หมดของ
แบบบ้านที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผูซ้ ้ื อบ้าน
7.

ปุ่ มเปรียบเทียบราคาเฉพาะส่ วนที่เพิม่ เติมขึน้ /ลดลง
โปรแกรมจะแสดงตาราง 2 ตาราง โดยเปรี ยบเทียบเฉพาะ
วัสดุอุปกรณ์หรื อชิ้นส่ วนของบ้านทีม่ ีการเปลี่ยนแปลง และแสดงราคาเพิ่ม-ลด จากราคาแบบบ้าน
มาตรฐาน
8.
ทั้งหมด และราคารวมในปัจจุบนั

ปุ่ มแสดงราคารู ปแบบบ้ านในปัจจุบัน
โปรแกรมจะแสดงตารางรายชื่ อ วัสดุ อุป กรณ์ ช้ิ น ส่ วนบ้า น

9.

ปุ่ มแสดงราคารู ปแบบบ้ านในปัจจุบันเฉพาะส่ วนที่เลือก
โปรแกรมจะแสดงตาราง โดยแสดงวัสดุ อุป กรณ์ ชิ้น ส่ ว น
เฉพาะส่ วนที่เลือกภายในตาราง และราคารวมเฉพาะส่ วนที่เลือก
ส่ วนที่ 3 Scene
10.

ปุ่ มแสดงมุมมองของภาพ
โปรแกรมจะแสดงมุมมองภาพตามที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ
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2.3.1.4 ส่ วน การใช้ งานในCost Estimate ประเภทต่ างๆ
1. ถ้าต้องการทราบราคาทั้งหมดของตัวบ้าน และรายละเอี ยดวัสดุ
ทั้งหมด โดยการแจกแจงเป็ นตาราง ให้ใช้ปุ่มคํานวณราคาทั้งหมดในปั จจุ บนั (
) จะแสดง
ราคาชิ้นส่ วนทั้งหมดภายในบ้านตัวอย่าง ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูล ชื่อของวัสดุ อุปกรณ์ จํานวน พื้นที่
ราคาวัสดุโดยรวม ราคารวมทั้งหมด

ภาพที่ 49 ตําแหน่งงานปุ่ มแสดงราคาทั้งหมดในปัจจุบนั
เมื่ อ กดปุ่ มคํา นวณราคาทั้ง หมดในปั จ จุ บ ัน ( )จะแสดงราคา
ชิ้นส่ วนทั้งหมดภายในบ้าน
ตารางช่องที่ 1 ลําดับที่ แสดงลําดับที่ของวัสดุอุปกรณ์
ตารางช่องที่ 2 รายการ แสดงชื่อวัสดุอุปกรณ์และรายละเอียด
ตารางช่ อ งที่ 3 จํา นวน แสดงจํา นวนโดยแบบเป็ น 2 ประเภท
ดังต่อไปนี้
ประเภทที่ 1 อุ ปกรณ์ ท ่วั ไป เช่ น ประตู หน้าต่าง บันได จะแสดง
จํานวนชิ้นและมีหน่วยเป็ น Item (S)
ประเภทที่ 2 วัสดุ ทวั่ ไป เช่ น กระเบื้อง ไม้ โลหะ จะแสดงพื้นที่มี
หน่วยเป็ น sq.m.
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ภาพที่ 50 แสดงตารางราคาและรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ท้ งั หมด (

) เมื่อกดปุ่ มใช้งานโปรแกรม

2. ถ้าต้องการทราบราคาบางส่ วนของบ้าน และรายละเอี ยดวัสดุ
อุปกรณ์ในส่ วนที่เลือก โดยการแจกแจงเป็ นตาราง ให้ใช้ปุ่มคํานวณราคาบางส่ วนในปั จจุ บนั (
) จะแสดงราคาชิ้ นส่ วนที่เ ลื อกภายในบ้า นตัวอย่าง ซึ่ งประกอบด้วยข้อมู ล ชื่ อของวัสดุ อุปกรณ์
จํานวน พื้นที่ ราคา และราคารวมทั้งหมด

ภาพที่ 51 ตําแหน่งงานปุ่ มแสดงราคาส่ วนที่เลือกในปัจจุบนั ( )
3. ถ้าไม่ ได้เ ลื อกชิ้ นส่ วนโมเดลบนหน้าจอก่อน โปรแกรมจะ
แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้น
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ภาพที่ 52 การแจ้งเตือนเมื่อไม่ได้เลือกชิ้นงานของปุ่ มแสดงราคาส่ วนที่เลือกในปัจจุบนั (

)

4. ขั้นที่1 เลือกชิ้นส่ วนของบ้านที่ตอ้ งการก่อนดังภาพด้านล่ าง
ถ้าเลือกโดยการลากเมาส์จากขวาไปซ้ายจะได้ชิ้นส่ วนทั้งหมด ที่ลากผ่านทั้งหมดดังภาพที่ 53 - 54
ลากเมาส์จากซ้ายไปขวาจะได้เฉพาะชิ้นส่ วนที่อยูเ่ ฉพาะในกรอบเท่านั้น

ภาพที่ 53 การเลือกชิ้นงานของปุ่ มแสดงราคาส่ วนที่เลือกในปัจจุบนั (

)
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ภาพที่ 54 ส่ วนที่เลือกจะมีกรอบสี น้ าํ เงินปรากฏดังภาพด้านบน
ชิ้นส่ วนทั้งหมดภายในบ้าน

7. เมื่ อกดปุ่ มคํานวณราคาบางส่ วน (

) จะแสดงราคา

ตารางช่องที่ 1 ลําดับที่ แสดงลําดับที่ของวัสดุอุปกรณ์
ตารางช่องที่ 2 รายการ แสดงชื่อวัสดุอุปกรณ์และรายละเอียด
ตารางช่ อ งที่ 3จํา นวน แสดงจํา นวนโดยแบบเป็ น 2 ประเภท

ดังต่อไปนี้

ประเภทที่ 1 อุปกรณ์ทวั่ ไป เช่ น ประตู หน้าต่าง บันได จะแสดง
จํานวนชิ้นและมีหน่วยเป็ น Item (S)
ประเภทที่ 2 วัสดุทวั่ ไป เช่น กระเบื้อง ไม้ โลหะ จะแสดงพื้นที่มี
หน่วยเป็ น sq.m.

ภาพที่ 55 รู ปแบบตารางที่แสดงราคาส่ วนที่เลือก
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8. ถ้า ต้องการทราบราคาเปรี ย บเที ยบทั้งหมดของตัว บ้านและ
ต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมดโดยแสดงเป็ นตารางให้ใช้ปุ่มคํานวณราคาเปรี ยบเทียบทั้งหมด
ของ
บ้าน( ) โปรแกรมจะแสดงราคาชิ้ นส่ วนทั้งหมดภายในบ้านตัวอย่าง โดยจะมี การ
แสดงข้อมู ล ชื่ อของวัสดุ อุปกรณ์ จํานวน พื้นที่ ราคา รวมทั้งราคารวมทั้งหมด เปรี ยบเทียบโดย
แสดงราคาในตารางข้อมูล

ภาพที่ 56 ตําแหน่งงานปุ่ มแสดงเปรี ยบเทียบราคาทั้งหมด
9. เมื่อกดปุ่ มคํานวณราคาเปรี ยบเทียบทั้งหมด (
) จะ
แสดงราคาของชิ้ นส่ วนทั้งหมดภายในบ้านตัวอย่า ง เป็ น 2 ตาราง ตารางด้านซ้ายเป็ นแบบบ้า น
มาตรฐาน ตารางด้านขวาเป็ นตารางแบบบ้านปรับปรุ ง
ตารางช่องที่ 1 ลําดับที่ แสดงลําดับที่ของวัสดุอุปกรณ์
ตารางช่องที่ 2 รายการ แสดงชื่อและรายละเอียด
ตารางช่องที่ 3 จํานวน แสดงจํานวนโดยแบบมาตรฐาน
ตารางช่องที่ 4 ราคา แสดงราคาของแบบมาตรฐาน
ตารางช่องที่ 6 จํานวน แสดงจํานวนโดยแบบปรับปรุ ง
ตารางช่องที่ 7 ราคา แสดงราคาของแบบปรับปรุ ง
ประเภทที่ 1 อุ ปกรณ์ ท ว่ั ไป เช่ น ประตู หน้า ต่า ง บัน ได เสา จะ
แสดงจํานวนชิ้นและมีหน่วยเป็ น Item (S)
ประเภทที่ 2 วัสดุ ทวั่ ไป เช่ น กระเบื้อง ไม้ โลหะ จะแสดงพื้นที่มี
หน่วยเป็ น sq.m.
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ภาพที่ 57 ตารางเปรี ยบเทียบราคาทั้งหมด
10. ถ้ า ต้อ งการทราบราคาค่ า ใช้ ส่ วนเพิ่ ม /ลดของบ้า นที่
เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผูซ้ ้ื อบ้าน และต้องการทราบรายละเอี ยดทั้งหมด โดยการแจก
แจงเป็ นตาราง ให้ใ ช้ปุ่ มคํา นวณราคาส่ ว น
เพิ่ม/ลดในปั จจุ บนั ( ) โปรแกรมจะแสดง
ราคาชิ้นส่ วนที่ได้ปรับเปลี่ยน เพิม่ หรื อลด ชิ้นส่ วนของบ้าน โดยจะมี การแสดงข้อมู ล ชื่ อของวัส ดุ
อุปกรณ์ จํานวน พื้นที่ ราคา รวมทั้งราคารวมทั้งหมดข้อมูลในตาราง ข้อมูลสามารถส่ งพิมพ์ออกมา
ได้

ภาพที่ 58 ตําแหน่งงานปุ่ มแสดงตารางเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายเพิ่ม/ลด ( )
11. เมื่อกดปุ่ มคํานวณเปรี ยบราคาส่ วนเพิ่ม/ลด (
) จะแสดง
ราคาชิ้นส่ วนทั้งหมดภายในบ้าน
ตารางช่องที่ 1 ลําดับที่ แสดงลําดับที่ของวัสดุอุปกรณ์
ตารางช่องที่ 2 รายการ แสดงชื่อและรายละเอียด
ตารางช่องที่ 3 จํานวน แสดงจํานวนโดยแบบมาตรฐาน
ตารางช่องที่ 4 ราคา แสดงราคาของแบบมาตรฐาน
ตารางช่องที่ 6 จํานวน แสดงจํานวนโดยแบบปรับปรุ ง
ตารางช่องที่ 7 ราคา แสดงราคาของแบบปรับปรุ ง
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ประเภทที่ 1 อุ ปกรณ์ ท ั่วไป เช่ น ประตู หน้า ต่า ง บัน ได เสา จะ
แสดงจํานวนชิ้นและมีหน่วยเป็ น Item (S)
ประเภทที่ 2 วัสดุ ทวั่ ไป เช่ น กระเบื้อง ไม้ โลหะจะแสดงพื้นที่ มี
หน่วยเป็ น sq.m.
12. ปุ่ มแสดงตารางเปรี ยบเทียบราคาส่ วนเพิ่ม/ลด จะแสดงตาราง
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม/ลดตามการเปลี่ยนแปลงแบบบ้านจากแบบมาตรฐาน

.
ภาพที่ 59 ตารางราคาส่ วนเพิม่ /ลด
ส่ วน EDIT MODEL
2.3.1.5 วิธีการสลับเปลีย่ น Component
1. ปุ่ มการสลับ Component ต่างๆ เช่ น ประตู หน้าต่าง บันได เป็ น
ต้น ซึ่ งมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้

ภาพที่ 60 แสดงตําแหน่ง ปุ่ มสลับประตู หน้าต่าง(

)
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2. ขั้น ตอนที่ 1 เลื อ กหน้ า ต่ า งหรื อ ประตู ที่ เ ราต้อ งการจะ
เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผูซ้ ้ื อบ้าน ดังภาพที่ 61

ภาพที่ 61 การเลือก Component หน้าต่าง จากภายในกลุ่มของก ําแพง

หน้าต่าง

3. เมื่ อ เลื อ กหน้า ต่ า งหรื อ ประตู จากนั้น กดปุ่ มสลับ ประตู /

ภาพที่ 62 กดปุ่ มสลับประตู หน้าต่าง(

)

4. เมื่อกดปุ่ มสลับประตู หน้าต่าง โปรแกรมจะแสดงภาพ ประตู
หรื อหน้าต่าง ชนิดต่างๆ ตัวอย่างเป็ นการสลับหน้าต่าง โปรแกรมจึ งแสดงภาพหน้าต่างที่สามารถ
สลับเปลี่ยนก ับหน้าต่างรู ปแบบเดิมได้ ให้ผใู ้ ช้งานได้เลือกใช้งาน
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ภาพที่ 63 Component ชนิด หน้าต่าง ใช้ในการสลับก ับหน้าต่างที่ตอ้ งการเปลี่ยน
5. เมื่ อ คลิ ก เลื อกหน้า ต่า งที่ ตอ้ งการ โปรแกรมจะทําการสลับ
หน้าต่าง ตามที่ผใู ้ ช้งานได้เลือกใช้ในทันที ซึ่ งจะปรากฏหน้าต่างรู ปแบบใหม่ บนหน้าจอ ดังภาพที่
64

ภาพที่ 64 Componentหน้าต่างใหม่แทนที่หน้าต่างเดิม
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2.3.1.6 วิธีการเพิม่ กําแพงภายในโมเดลแบบบ้ านมาตรฐาน
1. การสร้ า งก าํ แพงใหม่ ให้ห มุ น ภาพตํา แหน่ ง 1stPLANหรื อ
2 rdPLAN แถบเมนู

ภาพที่ 65 ภาพผังบริ เวณของบ้าน

ดังต่อไปนี้

2. คลิ ก ปุ่ มสร้ า งก าํ แพง ( ) เริ่ มการทํา งาน โดยมี ข้ ัน ตอน

ภาพที่ 66 ตําแหน่งของปุ่ มการสร้างก ําแพง
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3. เลือกจุด 2 จุด บริ เวณที่ตอ้ งการสร้างก ําแพงใหม่ ภายในโมเดล
บ้านแบบมาตรฐาน โปรแกรมจะแสดงเส้นตัวแทนของก ําแพงที่ตอ้ งการสร้างเมื่อเลือกจุดแรก

ภาพที่ 67 ขั้นตอนการสร้างก ําแพง
4. เมื่อเลือกจุดที่สอง โปรแกรมจะประมวลผลและสร้างกาํ แพง
ใหม่ข้ นึ มา ดังภาพที่ 68

ภาพที่ 68 โปรแกรมสร้างก ําแพงเปลี่ยนจากเส้นเป็ นก ําแพง
5. รู ปลักษณะก ําแพงที่ถูกสร้างขึ้นจากโปรแกรม
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ภาพที่ 69 ก ําแพงที่สร้างขึ้นจากโปรแกรมในมุมIsometric
2.3.1.7 การสร้ างหน้ าต่ างใหม่
1. เลือกก ําแพงเพื่อวางหน้าต่างใหม่ ในการเลื อกมี ขอ้ กาํ หนดคือ
เลือกต้องเป็ นผนังภายในเท่านั้น เพราะเนื่องมาจากของก ําหนดของโครงการหมู่บา้ นจัดสรรไม่ ให้มี
การปรับเปลี่ยนบริ เวณผนังภายนอก
2.เลื อกปุ่ มสร้างหน้าต่างเพื่อใช้งานโปรแกรมสร้า งหน้าต่าง บน
หน้าต่างเครื่ องมือ

ภาพที่ 70 เลือกก ําแพงที่ตอ้ งการเพิ่มหน้าต่าง
3. เลือกรู ปแบบหน้าต่างใหม่ตามความต้องการของผูซ้ ้ื อบ้าน
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ภาพที่ 71 เลือกรู ปแบบหน้าต่างที่ตอ้ งการ
4. คลิกเพื่อวางหน้าต่างในตําแหน่งที่ตอ้ งการ หน้าต่างที่เ ลื อกจะ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ถ้าต้องการย้ายตําแหน่ งให้เ ลื อกคําสั่ ง Move ( )ของ SketchUp ไปยัง
ตําแหน่งที่ตอ้ งการ

ภาพที่ 72 หน้าต่างปรากฏบนหน้าจอ
5. เมื่อได้ตาํ แหน่งที่ตอ้ งการแล้วให้ explode Component หน้าต่าง
จะเจาะก ําแพงทั้ง 2 ด้าน สามารถมองเห็นเหมือนโมเดลบ้านของจริ ง
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ภาพที่ 73 หน้าต่างที่สร้างสําเร็จ
2.3.1.8 การสร้ างประตูใหม่
1. เลือกประตูเพื่อวางประตูใหม่ ในการเลื อกมี ขอ้ กาํ หนดคือเลื อก
ต้องเป็ นผนังภายในเท่านั้น เพราะเนื่องมาจากของก ําหนดของโครงการหมู่ บา้ นจัดสรรไม่ ให้มีการ
ปรับเปลี่ยนบริ เวณผนังภายนอก
2. เลื อ กปุ่ มสร้ า งประตู เ พื่ อ ใช้ง านโปรแกรมสร้ า งประตู บน
หน้าต่างเครื่ องมือ

ภาพที่ 74 เลือกก ําแพงที่ตอ้ งการ
3. เลือกรู ปแบบประตูใหม่ตามความต้องการของผูซ้ ้ื อบ้าน
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ภาพที่ 75 เลือกรู ปแบบประตูที่ตอ้ งการ
4. คลิกเพื่อวางตําแหน่งที่ตอ้ งการประตูลกั ษณะที่เลือกจะปรากฏ
ขึ้นมาบนหน้าจอโปรแกรม ถ้าต้องการย้ายตําแหน่งให้เลือกคําสั่ง Move ( ) ของ SketchUp

ภาพที่ 76 ประตูที่เลือกปรากฏในบนหน้าจอ
5. เมื่ อได้ตาํ แหน่ งที่ตอ้ งการแล้ว ให้ explode component ประตู
จะเจาะก ําแพงทั้ง 2 ด้าน สามารถมองเห็นเหมือนโมเดลบ้านของจริ ง
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ภาพที่ 77 ประตูที่สร้างสําเร็จ
2.3.1.9 ตัวอย่ างการเปรียบเทีย บราคาทั้ง หมด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ
และอุปกรณ์ต่างๆ
1. ทดลองการเปรี ยบเที ยบราคา โดยแสดงราคาเปรี ย บเที ย บ
ทั้งหมด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุและอุปกรณ์ชิ้นส่ วนต่างๆของบ้าน

ภาพที่ 78 การเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อทดลองโปรแกรม
2. เมื่ อกดปุ่ มคํานวณราคาเปรี ยบทั้งหมด (
ชิ้นส่ วนทั้งหมดภายในบ้านตัวอย่าง

) จะแสดงราคา
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ภาพที่ 79 ตารางการเปรี ยบเทียบราคาชิ้นส่ วนบ้านทุกส่ วน
3. เมื่อกดปุ่ มคํานวณราคาทั้งหมดจะแสดงราคาชิ้ นส่ วนทั้งหมด
ภายในบ้านตัวอย่าง โดยเปรี ยบเทียบชิ้นส่ วนใหม่และเก่าทั้งหมด ถ้าเกิดช่ องว่างในช่ อง 1-2 แสดง
ว่า วัสดุหรื ออุปกรณ์น้ นั ได้ถูกเพิ่มเติมขึ้นภายหลัง

ภาพที่ 80 ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบราคาทั้งหมด
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ชิ้นส่ วนอุปกรณ์

2.3.1.10 ตัวอย่ างการทํางานของปุ่ มค่าใช้ จ่ายส่ วนเพิม่ /ลด เมื่อเปลี่ยนแปลง

ภายในบ้าน

1. เมื่อกดปุ่ มค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม/ลด จะแสดงราคาชิ้นส่ วนที่เ พิ่ม/ลด

ภาพที่ 81 ปุ่ มแสดงราคาที่เพิ่ม/ลดของโปรแกรม

ชิ้นส่ วนที่มีการเปลี่ยนแปลง

2. เมื่ อ กดปุ่ มค่ า ใช้จ่ า ยส่ ว นเพิ่ ม /ลด และแสดงรายละเอี ย ด

ภาพที่ 82 ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงของชิ้นส่ วนบ้าน
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2.3.1.11 การใช้ งาน Scene
1. การเปลี่ยนปุ่ ม Scene เพื่อเปลี่ยนมุ มมองต่าง Scene ที่ปรากฎจะ
เปลี่ยนตาม Scene ที่เจ้าของโครงการตั้งค่าไว้

ภาพที่ 83 การใช้งาน Scene
2. การเปลี่ ย นปุ่ ม Scene เพื่ อ เปลี่ ย นมุ ม มอง ทดลองเลื อ ก
Bedroom

ภาพที่ 84 มุมในห้องนอนที่ 2
3. ถ้ามี การเพิ่มเติม Scene ให้เ ปิ ดหน้าต่างใหม่ ภ ายในWindow
โปรแกรมจะทําการเพิ่ม Scene ใหม่ ภายในช่องเลือก Scene
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ภาพที่ 85 การเปิ ดหน้าต่างโปรแกรมใหม่
2.3.1.12 การเพิม่ เติมรู ปแบบหน้ าต่ าง ประตู
1. ตัวอย่าง การสร้างหน้าต่างใหม่ ขนาด 1.50 เมตร X 2.00 เมตร
จากนั้นเปลี่ยนให้เป็ น Component ด้วยคําสั่ง Make Component

ภาพที่ 86 สร้างComponent
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2. จากนั้ นจะปรากฏหน้า ต่ า ง Dialog ให้ต้ ัง ค่ า Name เป็ น

วิธีการตั้งชื่อหน้าต่าง
หลักที่ 1 : W มาจากWindow
หลักที่ 2 : D มาจากประเภทของหน้าต่างบานติดตาย
หลักที่ 3 : 1 มาจากจํานวนหน้าต่าง
หลักที่ 4 : F มาจากรู ปแบบกรอบอะลูมิเนียมสี ขาว
หลักที่ 5-7 : 150 มาจากความกว้างของหน้าต่าง
หลักที่ 8-10 : 200มาจากความสู งของหน้าต่าง
การตั้งชื่ อโดยตั้งค่า Glue to ให้เ ป็ น any แล้วเลื อก cut opening
จากนั้นกด Create บนหน้าต่างของโปรแกรม

ภาพที่ 87 ตัวอย่าง วิธีการตั้งค่า Component แบบหน้าต่าง
3. สร้างหน้าต่างใหม่ เสร็ จแล้วให้คลิ กขวาจะมี แถบเมนู ปรากฏ
ขึ้นเลือก Save As ลงในFolder Component ภายใน Folder โปรแกรม P-Cal กรณี น้ ี เ ป็ น หน้าต่างให้
เก็บ ภา ยใ น Folder ชื่ อ Window ตั ว อย่ า ง ตํ า แ หน่ งขอ ง folder C:\Program Files
(x86)\Google\Google SketchUp 8\Plugins\p-cal\component\window
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ภาพที่ 88 คลิกขวาจะปรากฏแถบเมนูเลือก Save As

ภาพที่ 89 Save component ประเภทหน้าต่าง
4. หลังจากตั้งชื่ อ Component เสร็ จ จะต้องเพิ่มเติมข้อมู ลราคา
วัสดุ น้ ี ลงในแฟ้ มข้อมู ลราคากลางเพื่อข้อมู ลนํามาคํานวณราคาได้ โดยแกไ้ ขข้อมู ลใน Folder ที่
ตําแหน่ ง C:\Program Files (x86)\Google\Google SketchUp 8\Plugins\p-cal\mat \เลื อกตามชนิ ด
material ที่สร้างใหม่ ในตัวอย่างนี้คือ window)
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ภาพที่ 90 การเพิม่ เติม/แก ้ไขข้อมูล Component
5. คลิ ก ขวาที่ window.csv โดยเลื อ กคํา สั่ ง Open with >>
Microsoft office Excel

ภาพที่ 91 คลิกเมาส์ดา้ นขวาเพื่อแสดงเมนู
6. ตัวอย่าง วิธีการเพิ่มข้อมู ลComponent ชนิ ดหน้าต่างได้ โดย
การกรอกข้อมูลตามลําดับดังต่อไปนี้และให้บนั ทึกข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบ Text File ประเภท csv
ตารางที่ 27 การเพิม่ ข้อมูล Component ประเภทหน้าต่าง
ลําดับ
W086

ชื่อ
WD1F150200

ราคา
15000

รายละเอียด
หน้าต่างอะลูมิเนี ยมเคลือบขาวบานติดตายเดี่ยวรู ปแบบกระจกใสสี เขียวทั้งบาน
ขนาด 1.50 เมตร X 2.00 เมตร
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ภาพที่ 92 เพิ่มเติม ข้อมูลต่างๆของComponent ในบรรทัดสุ ดท้าย
7. นํ า ภาพของหน้ า ต่ า งที่ จั ด เตรี ยมไว้ไ ปวางยัง ตํา แหน่ ง
C:\Program Files (x86)\Google\Google SketchUp 8\Plugins\p-cal\comp\window ภาพที่จัดเตรี ยม
ไว้ตอ้ งตั้งชื่อ WD1F150200.jpg ตาม component ที่เราได้สร้างขึ้นใหม่

ภาพที่ 93 เพิม่ เติมภาพหน้าต่าง
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2.3.1.13 การเพิม่ เติมMaterial ในโปรแกรม
1. โปรแกรม Skecth up วิธีการเปิ ดหน้าต่างโปรแกรม material
ให้เลือกบนแถบเมนูดา้ นบน Window >> Materials (ดังภาพที่ 94)

ภาพที่ 94 วิธีเปิ ดหน้าต่างMaterial
2. การสร้าง Material ใหม่ ให้เลือกคําสั่ง Create Material (

)

ภาพที่ 95 รู ปแบบหน้าต่างMaterial
3. เลื อก Material สี ใหม่ ตามที่ตอ้ งการในวงล้อ สี แล้วกด OK
เพื่อสร้าง สี ใหม่ใส่ ลงไปในโปรแกรม โดยสี ใหม่จะแสดงในหน้า In Model
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ภาพที่ 96 เลือก Material ใหม่
4. คลิกขวาที่ Material ชื่อ Color_447 เลือก Save As

ภาพที่ 97 สร้าง Material ใหม่
5. Save Material ตั้งชื่ อใหม่ Color_447 ที่ตาํ แหน่ ง C:\Program
Files (x86)\Google\Google SketchUp 8\Materials\p-mat\colors จากนั้นเลือก Save
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ภาพที่ 98 Save Material ใหม่
6. หลังจากตั้งชื่อ material เสร็จ จะต้องเพิ่มเติมข้อมูลราคาวัสดุ น้ ี
ลงในแฟ้ มข้อมูลราคากลางเพื่อข้อมูลนํามาคํานวณราคาได้ โดยแกไ้ ขข้อมู ลใน Folder ที่ตาํ แหน่ ง
C:\Program Files (x86)\Google\Google SketchUp 8\Plugins\p-cal\mat \เลื อกตามชนิ ด material ที่
สร้างใหม่ ในตัวอย่างนี้คือ Colors)

ภาพที่ 99 การเพิ่มเติม/แก ้ไขข้อมูล Colors
7. คลิ กขวาที่COLOR.CSV เลื อกเปิ ดโปรแกรมในExcel โดย
เลือกคําสั่ง Open with >> Micro office Excel ดังภาพที่ 100
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ภาพที่ 100 เปิ ดโปรแกรมข้อมูล Colors
8. ตัวอย่าง วิธีการเพิ่มข้อมู ล Material ชนิ ดสี ได้ โดยการกรอก
ข้อมูลตามลําดับดังต่อไปนี้และให้บนั ทึกข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบ Text File ประเภท csv
ตารางที่ 28 การเพิม่ ข้อมูล Material ประเภท Colors
Code

CO448

Name

Color_447

Price

90

Detail

สี น้ าํ พลาสติก ทาภายนอก
ขนาด 18.925 ลิตร ตรา โจ
ตัน

Area
max

min

40

20

Brane

Type

Grade

Color

Jotatough

สี พลาสติก

A

BLACK
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ภาพที่ 101 เพิม่ ข้อมูลต่างๆของ Material ชนิด Color
2.3.1.13 วิธีเพิม่ Material ประเภท Texture
1. โปรแกรม Skecth up วิธีการเปิ ดหน้าต่าง Materials ให้เ ลื อก
Window >> Materials

ภาพที่ 102 วิธีเปิ ดหน้าต่าง Material

107
2. การสร้าง Material ใหม่ ให้เลือกคําสั่ง Create Material (

)

ภาพที่ 103 รู ปแบบหน้าต่าง Material
3. เพิ่ ม Material ตามที่ ต ้อ งการเพิ่ ม เติ ม (
หน้าต่างเลือก Material ที่ตอ้ งการ กด Open แล้วกด OK

) จะแสดง

ภาพที่ 104 เลือก Material ใหม่
4. สร้ าง Material ใหม่ ใ ส่ ล งไปในโปรแกรม จะแสดงใน In
Model
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ภาพที่ 105 สร้าง Material ใหม่
5. คลิ กขวาที่ Material ชื่ อ Wood_ conwood_046 เลื อก Save As
ที่ตาํ แหน่ ง C:\Program Files (x86)\Google\Google SketchUp 8\Materials\p-mat\wood จากนั้น
เลือก Save

ภาพที่ 106 Save Material ใหม่
6. หลังจากตั้งชื่อ material เสร็จ จะต้องเพิม่ เติมข้อมูลราคาวัสดุ น้ ี
ลงในแฟ้ มข้อมูลราคากลางเพื่อข้อมูลนํามาคํานวณราคาได้ โดยแกไ้ ขข้อมู ลใน Folder ที่ตาํ แหน่ ง
C:\Program Files (x86)\Google\Google SketchUp 8\Plugins\p-cal\mat \เลื อกตามชนิ ด material ที่
สร้างใหม่ ในตัวอย่างนี้คือ wood)
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ภาพที่ 107 การเพิม่ เติม/แก ้ไขข้อมูล Wood

Excel เพื่อเปิ ดตารางข้อมูล

7. คลิ กขวาที่ wood.csv เลื อกคําสั่ง Open with >> Micro office

ภาพที่ 108 เปิ ดโปรแกรมข้อมูล Wood
8. ตัวอย่าง วิธีการเพิ่มข้อมู ล Material ชนิ ด Wood ได้ โดยการกรอกข้อมู ลตามลําดับ
ดังต่อไปนี้และให้บนั ทึกข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบ Text File ประเภท csv
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ตารางที่ 29 การเพิ่มข้อมูล Material ประเภท Wood
Code

Name

Price

W046

Wood_
conwood_046

790

Detail

Size

ลีโอฟรอล์พลัส เรคที ค
8x195x1218มม.A
0.8x19.5x121.8

Brane

Type

Grade

Color

LEO
WOOD

ผิวมัน

A

NATURE

ภาพที่ 109 เพิ่มข้อมูลต่างๆของ Material ชนิด Wood
2.3.1.14 การแก้ไขฐานข้ อมูลแบบบ้ านมาตรฐาน
1. เมื่อกดปุ่ มMaster (
) ข้อมู ลรู ปแบบมาตรฐานจะถู กเก็บลง
ในฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการเปรี ยบเทียบราคาเมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบ การสร้างโมเดลแบบ
บ้านมาตรฐานใหม่ทุกครั้งต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อนําไปเปรี ยบราคา เมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบ
ของบ้าน และการเก็บข้อมูลแบบบ้านมาตรฐานเพราะถ้ามีบา้ นหลายรู ปแบบหรื อมี การปรับเปลี่ ยน
แบบบ้านมาตรฐาน จะได้มีขอ้ มู ล แบบบ้า นมาตรฐานไว้สําหรับ เปรี ยบเทีย บราคากบั บ้านที่ไ ด้
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบ

ภาพที่ 110 เมื่อกดปุ่ มMaster (

) ข้อมูลรู ปแบบมาตรฐานจะถูกเก็บลงในฐานข้อมูล

บทที่ 5
การวิเคราะห์ ผล สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
1. สรุ ปผลการวิจัย
ในขั้นตอนการ ประมาณราคาช่ วงการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผูซ้ ้ื อบ้าน
โครงการหมู่บา้ นจัดสรร การวิจยั ทําให้ทราบถึงปั ญหาต่างๆในแต่ละขั้นตอนของการประมาณราคา
บางขั้นตอน สถาปนิ กสามารถแก้ไขได้ดว้ ยความสามารถ เช่ น การอธิ บายแบบบ้านในรู ปแบบ
แผนผังของบ้าน จนผูซ้ ้ื อบ้านมีความเข้าใจที่ตรงกัน เป็ นต้น ปั ญหาในแต่ละขั้นตอนนั้นทําให้เกิด
การสู ญเสี ยเวลา และทรัพยากร ดังนั้นการศึกษาวิจยั นี้ จึงมีความมุ่งหวังจะนําเสนอเครื่ องมือทาง
คอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยเหลือในขั้นตอนต่างๆของการประมาณราคาในช่วงที่ตอ้ งเปลี่ยนแปลงจาก
ความต้องการของผูซ้ ้ือบ้าน จากแบบมาตรฐานเดิม
จากการทดลองกับผูท้ ี่ตอ้ งการซื้อบ้านโดยการสร้างสถานการณ์จาํ ลองในการเลือกซื้อ
บ้านจากโครงการหมู่บา้ นจัดสรร ให้ผวู ้ ิจยั เป็ นตัวแทนสถาปนิ กโครงการ ผลที่ได้อยูใ่ นระดับน่าพึง
พอใจ เพราะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ผทู ้ ดสอบโปรแกรมต้องการปรับเปลี่ยน และยังสามารถ
ประมาณราคาได้อย่างรวดเร็ ว
1.1 ความคลาดเคลือ่ นต่ างๆ
การเกิดความคลาดเคลื่อนภายในโปรแกรมนั้น มี สาเหตุดงั ต่อไปนี้
1.1.1 ความคลาดเคลื่ อ นจากการสร้ า งและปรั บ เปลี่ ย นโมเดล 3 มิ ติ ภ ายใน
โปรแกรม SketchUp เนื่ องจากโปรแกรมได้ต้ งั ค่าการคํานวณราคาวัสดุ โดยเก็บค่าพื้นที่ของวัสดุ
จากพื้นผิวของโมเดลทั้ง 2 ด้าน เพราะผูส้ ร้ างโมเดลบางครั้งสร้างโดยไม่ได้บงั คับโมเดลให้เป็ น
Front Face ทั้งหมด ทําให้ Back Face บางครั้งมีวสั ดุเทอยู่ ถ้าผูใ้ ช้งานปรับเปลี่ยนวัสดุภายใน Model
อาจจะเกิ ดความผิดพลาดได้ เช่น การเทวัสดุท้ งั 2 ด้าน ทําให้พ้ืนที่ของวัสดุผิดพลาดไปจากความ
เป็ นจริ ง เป็ นต้น
1.1.2 ความคลาดเคลื่อนจากการจัดการฐานข้อมูลที่ผิดพลาด เช่นราคากระเบื้อง
ชนิด A มีราคา 180 บาท แต่ผใู ้ ช้งานกรอกข้อมูลราคากระเบื้องชนิด A ราคา 1800 บาท เป็ นต้น
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1.1.3 ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากผูใ้ ช้งานโปรแกรมขาดความชํานาญในการใช้
โปรแกรม โดยเฉพาะการเพิม่ ประตู หน้าต่างใหม่ บนกําแพง ถ้าการวางหน้าต่าง ประตู ผิดพลาด ทํา
ให้หน้าต่าง ประตู ไม่ไปตัดพื้นที่บนกําแพง การคํานวณพื้นที่ของกําแพงจะมีพ้ืนที่มากเกิ นความ
เป็ นจริ งได้ เป็ นต้น
1.2 เงื่อนไขการใช้ จัดทําโมเดลบ้ านใหม่ ในโครงการจัดสรร
จากการใช้งานต้องมีการสร้างโมเดล ตามมาตรฐานของผูว้ ิจยั โดยโมเดลต้องมี
ลักษณะตรงตามแบบมาตรฐาน และมีความคลาดเคลื่อนน้อย โดยมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1.1.4 การสร้างโมเดล อุปกรณ์ภายในบ้านเช่น หน้าต่าง ประตู บันได เป็ นต้น ให้
เลือกใช้Component ที่ผวู ้ ิจยั ได้จดั ทําไว้ ถ้าต้องการเพิ่มเติม Component มีข้ นั ตอนอย่างละเอียดใน
บทที่ 4 หน้า 99 -103
1.1.5 การสร้างกําแพง มีการกําหนดต้องอยูภ่ ายใต้ Layer ดังต่อไปนี้
1. in-wall ใช้กบั กําแพงภายในของบ้านชั้นหนึ่ง
2. in-wall2 ใช้กบั กําแพงภายในของบ้านชั้นสอง
3. ex-wall ใช้กบั กําแพงภายนอกของบ้านชั้นหนึ่ง
4. ex-wall2 ใช้กบั กําแพงภายนอกของบ้านชั้นสอง
กํา แพงต้อ งมี ค วามหนา10ซม.เท่ า นั้น และการสร้ า งกํา แพงต้อ งทํา การ
Group ทุกครั้งเมื่อมีการสร้างกําพงขึ้นบนหน้าจอ
1.1.6 การสร้างพื้น มีการกําหนดต้องอยูภ่ ายใต้ Layer ดังต่อไปนี้
1. floor ใช้กบั พื้นของบ้านชั้นหนึ่ง
2. floor2

ใช้กบั พื้นของบ้านชั้นสอง

1.1.7 การเลือกใช้วสั ดุ ให้เลือกใช้ Material ที่ผูว้ ิจยั ได้จดั ทําไว้ ถ้าต้องการ
เพิ่มเติม Material มีข้ นั ตอนอย่างละเอียดใน บทที่ 4 หน้า 104 – 112
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2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
2.1 ข้ อเสนอแนะเพือ่ นําผลการวิจัยไปใช้
จากการวิจยั การใช้การงานโปรแกรมประมาณราคา ทางผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ
เพิ่มเติมดังนี้
1. เมื่อได้ทาํ การวิจยั ขั้นตอนในการประมาณราคาของบริ ษทั รับสร้างบ้านและ
บริ ษทั หมู่บา้ นจัดสรร ทางผูว้ ิจยั ได้เห็นว่าระยะเวลาเป็ นเรื่ องสําคัญ โดยเฉพาะตลาดการซื้ อขายบ้าน
นั้นมี การแข่งขันที่ ค่อนข้างสู ง การประมาณราคาได้รวดเร็ วขึ้นก็จะช่ วยทําให้ผูต้ อ้ งการซื้ อบ้าน
ตัดสิ นใจได้ง่าย รวมทั้งบริ ษทั ที่ทาํ การประมาณราคาได้รวดเร็ ว มีโอกาสหรื อสิ ทธิ์ที่จะทําการตลาด
ได้มูลค่าการซื้ อ-ขายบ้านที่ สูงขึ้ น แต่บริ ษทั แต่ละบริ ษทั มี แนวคิ ดการประมาณราคาต่ างๆ เช่ น
ลักษณะการใช้วสั ดุ การตั้งชื่ อหรื อเรี ยกชื่ อ ทําให้เ กิ ดปั ญหาในการใช้งานโปรแกรมต้องมี การ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริ ษทั ที่ใช้งานโปรแกรม
2. โปรแกรมการประมาณราคามีความแม่นยําต้องมีการแก้ไขฐานข้อมูลอย่าง
สมํ่าเสมอ การแก้ไขฐานข้อมูลยังคงเพิ่มเติมแก้ไขด้วยพนักงานภายในบริ ษทั อาจจะมีเกิดผิดพลาด
จากฐานข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้
3. การเพิ่มเติมประตู หน้าต่าง ควรจะมีโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อความสะดวก
ของผูใ้ ช้งาน เพราะการแก้ไขยังมีข้ นั ตอนที่ย่งุ ยาก ถ้ามีโอกาสมีผมู ้ าศึกษาสามารถสร้างโปรแกรม
ช่วยให้การเพิม่ เติมขึ้นมาเพื่อสนับสนุนโปรแกรมให้ทาํ งานดียงิ่ ขึ้น
2.2 ส่ วนเสนอแนะเพิม่ เติม
หากมีผวู ้ ิจยั ท่านอื่นสนใจนําผลงานชิ้นนี้ หรื อมีลกั ษณะใกล้เคียงกัน ไปพัฒนา
ต่อเป็ นงานวิจยั ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
2.2.1 การพัฒนาฐานข้อมูล
การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลโปรแกรม ควรได้รับการพัฒนาให้ไปอยูใ่ นเครื่ อง
Server1 เพื่อให้สามารถเรี ยกใช้ขอ้ มูลในระบบเครื อข่ายภายในบริ ษทั ได้
2.2.2 การเขียนและพัฒนาโปรแกรม

คําว่า “Server” คือ เครื่ องหลักในการเชื่อมต่อเครื อข่าย โดยมีการเข้าถึงจากคอมพิวเตอร์เครื่ องอื่นๆได้
ภายใต้เงื่อนไขข้อกําหนด
1
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การพัฒนาโปรแกรม ควรได้รับการพัฒนาให้มีระบบการทํางานที่ดีข้ ึน เช่น
2.2.2.1 พัฒนาส่ วนของโปรแกรมที่ช่วยบันทึ กราคาและจํานวนของ
วัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งานในโครงการหมู่บา้ นจัดสรรชนิดต่างๆ
2.2.2.2 ส่ วนของโปรแกรมช่วยจําแนก จํานวนชิ้นวัสดุที่ได้จากการเพิ่ม
ลด ตามความต้องการของผูซ้ ้ื อบ้าน เพื่อสามารถทําเป็ นรายการสั่งซื้อสิ นค้าและช่วยเรื่ องระบบคลัง
จัดเก็บวัสดุก่อสร้างได้
2.2.2.3 ส่ ว นของโปรแกรมช่ ว ยจัด เก็ บ ข้อ มู ล ของโมเดล เช่ น ประตู
หน้าต่าง ให้จดั เก็บได้สะดวกและง่ายขึ้น
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ภาคผนวก ก.
แบบสอบถามต่ างๆในการทําวิทยานิพนธ์
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1. แบบสอบถาม
1.1 ตัวอย่ างแบบสอบถาม ชุดที1่
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1.2 ตัวอย่ างแบบสอบถาม ชุ ดที2่
แบบสอบถามเพื่อศึกษาข้อมูลด้านการประเมินราคา
สําหรับวิทยานิพนต์คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม
เพศ
การทํางาน

หญิง
ชาย
อายุ .................ปี
ว่างงาน
นักเรี ยน/นักศึกษา
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ
พนักงานบริ ษทั ค้าขาย /ธุรกิจส่ วนตัว อื่นๆ..................................

ท่านมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่าใด
ไม่มีรายได้
10,000-24,999บาท

ตํ่ากว่า5,000บาท
25,000-49,999

5,001-9,999บาท
ตั้งแต่50,000ขึ้นไป

ท่านกําลังหาซื้ อบ้านหรื อไม่
ใช่

ไม่ใช่

ถ้าหากท่านต้องการซื้ อบ้านท่านให้ความสําคัญกับเรื่ องใดมากที่สุด เรี ยงจาก1-4 (1)สําคัญมากที่สุด
(4)สําคัญน้อยที่สุด
ขนาดของบ้าน
สภาพแวดล้อมของบ้าน

ประโยชน์ใช้สอย
ราคา
อื่นๆ(ระบุ)………………………

ถ้าท่านเลือกซื้ อบ้านโดยมีภาพ3Dsเสมือนจริ งประกอบการตัดสิ นใจ ท่านรู้สึกพึงพอใจหรื อไหม
พอใจอย่างมาก

พอใจ

เฉยๆ

ถ้าบ้านมีให้เลือกหลากหลายรู ปแบบ ท่านรู้สึกพึงพอใจหรื อไหม
พอใจอย่างมาก

พอใจ

เฉยๆ

ถ้าท่านสนใจบ้านหลังหนึ่ง แต่ท่านต้องการต่อเติม/ปรับปรุ ง ท่านจะมีแนวทางในการดําเนินงานยังไง
ต่อรองกับหมู่บา้ นจัดสรรที่ท่านต้องการซื้ อแก้ไขปรับปรุ งให้
จัดหาสถาปนิ กออกแบบ/ต่อเติมบ้าน
จัดหาผูร้ ับเหมา(ท่านควบคุมการต่อเติมเอง)
ไม่ปรับปรุ ง
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1.3ตัวอย่างแบบสอบถามชุดที่ 3
แบบสอบถามเพือ่ จัดทําโปรแกรมประมาณราคาจากภาพ3มิติ
โดยนักศึกษาภาควิชาคอมช่ วยออกแบบสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม ม.ศิลปาการ
1.ชื่อ.......กฤติกา....นามสกุล.........เดชพิบูลย์.........ตําแหน่ง........ผนักงานฝ่ ายแบบ..........
2.การตั้งราคาก่ อสร้ างบ้ านเป็ นหน้ าทีข่ องส่ วนใดบ้ าง(ถ้ ามีมากกว่ า1ให้ เรียงตามความสํ าคัญจาก1-6)
1 เจ้าของกิจการ O ฝ่ ายบัญชี 2 ฝ่ ายประมาณราคา O ฝ่ ายบริ หาร 3 ฝ่ ายขาย 4 ฝ่ ายออกแบบ
O อื่นๆ...............................................................................................................................................
3.กระบวนการคํานวณราคาของบ้ านมีข้นั ตอนอย่างไร
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.....................
4.หากมีการปรับปรุ งแบบเบือ้ งต้ น ลูกค้ าต้ องการทราบราคา บริษัทมีกระบวนการอย่ างไร
/ ฝ่ ายขายคํานวณราคาบอกทันที (ไปยังข้อ5)
O ใช้เวลาการประมาณราคา..........วัน (ไปยังข้อ6)
5.เพราะเหตุใดจึงสามารถคํานวณราคาได้ อย่ างรวดเร็ว
/ รู้ราคากลางบริ ษทั เป็ นอย่างดี
O แบบบ้านเปลี่ยนตามรู ปแบบที่กาํ หนดเท่านั้น
O ใช้โปรแกรม................................... O อื่นๆ....................................................................
6.สาเหตุทใี่ ช้ ระยะเวลานานในการประมาณราคาเพราะ
O ส่ งไปยังฝ่ ายประมาณราคา
O ส่ งแบบไปยังสถาปนิกเพื่อคํานวณราคา
O นําไปคํานวณในโปรแกรม......................O ขออนุมตั ิราคาจากฝ่ ายบริ หาร
Oอื่นๆ..................................................................................................................................
7.ราคากลางทีใ่ ช้ ในบริษัทคํานวณนั้น จัดทําโดยวิธี
O อ้างอิงราคากลางจากรัฐบาล
/ จากการสะสมข้อมูลราคา ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
O คิดจากต้นทุนรวมกําไร
O อื่นๆ……………………………….
8.การจัดการวัสดุทเี่ หลือใช้
Oนํากลับมาใช้ในโครงการต่อไป
Oคํานวณวัสดุได้พอดีกบั โครงการ

/ มอบให้แก่เจ้าของบ้านเพื่อใช้ซ่อมแซมบ้าน
Oอื่นๆ...........................................................................

9.หากราคาวัสดุ ค่ าแรง หรือค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ขึน้ ระหว่ างจัดทําโครงการจะมีวธิ ีใดจัดการ
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O คิดคํานวณในส่ วนเกินราคาไว้ล่วงหน้า
/ ควบคุมรายจ่ายอย่างเคร่ งครัด
Oอื่นๆ..........................................................................................................................
10.รู ปแบบตัวอย่าง Icon ของโปรแกรม (1.แก้ไขข้ อมูล 2.แนบข้ อมูลเพิม่ เติม 3.จัดทําเอกสาร) เลือกแบบที่ท่านพึง
พอใจมากทีส่ ุ ด

/

O

O

O

O
11.ปัญหาทีเ่ กิดขึน้
บ่ อยครั้งในการประมาณราคา
คือ
O ใช้ระยะเวลานานในการคํานวณ O เกิดความผิดพลาดในการคํานวณ / มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
O การราคาวัสดุค่าแรงมีการเปลี่ยนบ่อยครั้ง Oอื่นๆ....................................................................
12.โปรแกรมทีป่ ระมาณราคา(ถ้ ามี)ท่ านคิดว่ าควรปรับปรุงเรื่องใด
................................................................................................................................................................
ขอบคุณที่สละเวลาตอบแบบสอบถามค่ะ

ภาคผนวก ข.
ตัวอย่ างใบเสนอราคาแก่ผ้ ูซื้อบ้ านในปัจจุบัน
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ตัวอย่างใบเสนอราคาแก่ลูกค้า
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ภาคผนวก ค.
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับหมู่บ้านจัดสรร
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กฏหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับบ้ านจัดสรร
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ที่มาของภาพ: เข้าถึงในวันที่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 เข้าถึงจาก http://www.dol.go.th/
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การขออนุญาตทําการจัดสรรทีด่ ิน
การขออนุญาตจัดสรรที่ดินต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติจดั สรรที่ดิน พ.ศ. 2543 โดยผูข้ อ
อนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน ยืน่ คําขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรื อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา
แห่งท้องที่ซ่ ึงที่ดินนั้นตั้งอยู่ พร้อมหลักฐาน และรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. โฉนดที่ดินหรื อหนังสื อรับรองการทําประโยชน์ที่มีชื่อผูข้ อใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน
เป็ นผูม้ ีสิทธิในที่ดิน โดยที่ดินนั้นต้องปลอดจากบุริมสิ ทธิใด ๆ เว้นแต่บุริมสิ ทธิในมูลซื้อขาย
อสังหาริ มทรัพย์
2. ในกรณี ที่ดินที่ขอทําการจัดสรรที่ดินมีบุริมสิ ทธิในมูลซื้อขายอสังหาริ มทรัพย์หรื อภาระ
การจํานองให้แสดงบันทึกความยินยอม ให้ทาํ การจัดสรรที่ดินของผูท้ รงบุริมสิ ทธิ หรื อผูร้ ับจํานอง
และจํานวนเงินที่ผทู ้ รงบุริมสิ ทธิ หรื อผูร้ ับจํานองจะได้รับชําระหนี้จากที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลง
และต้องระบุดว้ ยว่าที่ดินที่เป็ นสาธารณูปโภคหรื อที่ดินที่ใช้เพื่อบริ การสาธารณะไม่ตอ้ งรับภาระ
หนี้บุริมสิ ทธิหรื อจํานองดังกล่าว
3. แผนผังแสดงจํานวนที่ดินแปลงย่อยที่จะขอจัดสรร และเนื้อที่โดยประมาณของที่ดินแต่
ละแปลง
4. โครงการปรับปรุ งที่ดินที่ขอจัดสรร การจัดให้มีสาธารณูปโภคและบริ การสาธารณะ
รวมทั้งการปรับปรุ งอื่นตามควรแก่สภาพของท้องถิ่น โดยแสดงแผนผัง รายละเอียด และรายการ
ก่อสร้างประมาณการค่าก่อสร้างและกําหนดเวลาที่จะนําให้แล้วเสร็ จในกรณี ที่ได้มีการปรับปรุ ง
ที่ดินที่ขอจัดสรรหรื อได้จดั ทําสาธารณูปโภค หรื อบริ การสาธารณะแล้วเสร็ จทั้งหมด หรื อบางส่ วน
ก่อนขอทําการจัดสรรที่ดินให้แสดงแผนผังรายละเอียดและรายการก่อสร้างที่ได้จดั ทําแล้ว เสร็ จนั้น
ด้วย
5. แผนงาน โครงการ และระยะเวลาการบํารุ งรักษาสาธารณูปโภค
6. วิธีการ จําหน่ายที่ดินจัดสรร และการชําระราคาหรื อค่าตอบแทน
7. ภาระผูกผันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสี ยเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
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8. แบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร
9. ที่ต้ งั สํานักงานของผูข้ อใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน
10. ชื่อธนาคาร หรื อสถาบันการเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด ซึ่งจะเป็ นผู ้
คํ้าประกันการจัดให้มีสาธารณูปโภค หรื อบริ การสาธารณะ หรื อการปรับปรุ งที่ดิน และคํ้าประกัน
การบํารุ งรักษาสาธารณูปโภคและบริ การสาธารณะ
11. การพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน ให้คณะกรรมการกระทํา
ให้แล้วเสร็ จภายในสี่ สิบห้าวัน นับแต่วนั ที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรื อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
สาขาได้รับคําขอ ถ้าคณะกรรมการไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรให้ถือว่าคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบ แผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรร
ที่ดินนั้นแล้ว
12. ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่เห็นชอบหรื อมีคาํ สัง่ ไม่อนุญาตให้ทาํ การจัดสรรที่ดิน ผูข้ อ
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ทราบคําสัง่
13. การออกใบอนุญาตให้ทาํ การจัดสรรที่ดิน ให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตภายใน
กําหนด 7 วัน นับแต่

อุทธรณ์

13.1 วันที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบให้ทาํ การจัดสรรที่ดิน
13.2 วันที่คณะกรรมการกลางให้ความเห็นชอบให้ทาํ การจัดสรร ในกรณี ที่มีการ

14. ในกรณี ที่ที่ดินจัดสรรมีบุริมสิ ทธิในมูลซื้อขายอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการจํานองติดอยู่ เมื่อ
ได้ออกโฉนดที่ดินหรื อหนังสื อรับรองการทําประโยชน์ที่ดินที่แบ่งแยกเป็ นแปลงย่อยแล้ว ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งบุริมสิ ทธิหรื อการจํานองนั้นในโฉนดที่ดินหรื อหนังสื อรับรองการทํา
ประโยชน์ที่แบ่งแยกเป็ นแปลงย่อยทุกฉบับ พร้อมทั้งระบุจาํ นวนเงินที่ผทู ้ รงบุริมสิ ทธิ หรื อผูร้ ับ
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จํานองจะได้รับชําระหนี้จากที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลงในสารบัญสําหรับจดทะเบียนด้วย และให้
ถือว่าที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลงเป็ นประกันหนี้บุริมสิ ทธิ หรื อหนี้จาํ นองตามจํานวนเงินที่ได้ระบุ
ไว้ให้ที่ดินอันเป็ นสาธารณูปโภค และที่ดินที่ใช้เพื่อบริ การสาธารณะปลอดจากบุริมสิ ทธิในมูลซื้อ
ขายอสังหาริ มทรัพย์ และภาระการจํานอง
15. อัตราค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. 2544
15.1 ใบอนุญาตให้ทาํ การจัดสรรที่ดิน
(ก) จัดสรรที่ดินเป็ นที่ประกอบเกษตรกรรม ไร่ ละ 100 บาท
(ข) จัดสรรที่ดินประเภทอื่น ไร่ ละ 250 บาท เศษของไร่ คิดเป็ นหนึ่งไร่
15.2 การโอนใบอนุญาตให้ทาํ การจัดสรรที่ดิน รายละ 3,000 บาท
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ประวัติผู้ทาํ การศึกษา

นางสาวสิ ชล สุ ระศิลปิ กุล
51/45 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540

ชื่อ-สกุล
ทีอ่ ยู่

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2551

พ.ศ.2552

สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาสถาปั ตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
สถาปัยตกรรมภายใน จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้า
คุณทหาร ลาดกระบัง กรุ งเทพ
ศึกษาต่อระดับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบสถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

