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งานวิจัยชิ้นน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะคนควาหาการยอมรับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปของผูที่

อยูในธุรกิจการกอสราง โดยใชแนวคิดสวนประสมการตลาด (4 Ps) ประกอบการพิจารณาคนหา

ปจจัยการยอมรับ  ผูวิจัยไดศึกษาพัฒนาการของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปทั้งในและตางประเทศ ซึ่ง

เร่ิมต้ังแตการปฏิวัติอุตสาหกรรม ในยโุรป ( ประมาณ  ค.ศ.1760) และในประเทศไทย ซึ่งเร่ิมนําเขา

มาใน พ.ศ.2509 และศึกษาประเภทของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป โดยใชแนวคิด สวนประสม

การตลาด (Marketing Mix) หรือ 4Ps (Product Price Place and Promotion) ซึง่เปนแนวคดิที่

ไดรับความนิยมในการวิจัย มาใชเปนแนวคิดหลักในงานวิจัย โดยพบวาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ

การเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป สามารถแบงปจจัยการยอมรับออกเปน 4 ปจจัย ไดแก ดาน

คุณลักษณะ ดานผลประโยชนที่ไดรับ ดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด จากน้ัน

จึงใชแบบสอบถาม ถามกลุมตัวอยางที่อยูในธุรกิจการกอสราง เชน ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ผูออกแบบ ผูควบคุมงาน ผูรับเหมาในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดเชียงใหม จํานวน 

160 คน แลวจึงนําผลลัพธที่ไดมาวิเคราะหผลทางสถิติดวยโปรแกรม  SPSS  ผลการวิเคราะหพบวา 

ปจจุบันผูกอสรางมีระดับการ ยอมรับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป รอยละ 86.33 โดยปจจัยการยอมรับ

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ผูกอสรางใหความสําคัญแบงเปน 4 ปจจัย ไดแก 1) ดานการจัดการงาน

กอสราง 2) มาตรฐานและคุณภาพการกอสราง 3) ดานการออกแบบ บุคลากรและประสิทธิภาพของ

ผูผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป  4) ดานการสงเสริมการตลาด  ทั้งนี้แนวทางการพัฒนาระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูป ควรใชวิธีการทางการตลาดเพื่อเผยแพรเทคโนโลยีดานมาตรฐานและคุณภาพการผลิต 

ความรูดานการจัดการการกอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป และประโยชนจากการใชระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูป โดยเพิ่มองคความรูแกบุคลากรกอสราง โดยเฉพาะผูออกแบบ 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to investigate the adoption of precast elements in 

architecture under the concept of marketing mix (4Ps) and adoption concept. The author studied 

the development of precast concrete in both domestic and international markets, from the 

beginning of the Industrial Revolution in Europe around 1760 to its import to Thailand in 1966. 

This study also examines the types of precast concrete construction with regard to the concept of 

marketing mix or 4Ps (Product Price Place and Promotion). This concept, popular in the research, 

is used as a theme in study. It was found that there are four main factors influencing the adoption 

of precast concrete system: characteristics of precast concrete systems, benefits received, 

distribution and the promotion of market. A questionnaire was distribution to 160 construction 

industry professional, such as real estate developers who control construction projects in the 

Bangkok and Chiang Mai Province. The results from this questionnaire ware then analyzed 

statistics program. The results were as follows: The overall level of acceptance of precast 

concrete construction among respondents was 86.33 percent. The Adoption factor for precast 

concrete systems is divided into four main factors: the construction management; standardization 

and quality control; design, staff and manufacturer’s performance; and promotion or advertising. 

The development of precast concrete systems relies on marketing to promote the technology and 

quality manufacturing standards, increased knowledge among construction management 

professionals (especially designers) about prefabrication and the benefits of using a precast 

concrete system. 


