
 

บทที ่1 

บทนํา 
 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา  

เทคโนโลยีการกอสรางโดยใชชิ้นสวนสําเร็จรูป  (Precast concrete elements) หรือเรียก

โดยทัว่ไปวา “ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป” ในประเทศแถบตะวันตกนิยมใชมากโดยเฉพาะงานสะพาน 

สํานักงาน อาคารพักอาศัย ตลอดจนสนามกีฬา ปจจุบันความกาวหนาของเทคโนโลยีระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูปมีการพัฒนารูปแบบมากขึ้นกวาเดิม และไดรับการยอมรับมากขึ้นในประเทศกําลังพัฒนา

ซึ่งประเทศกําลังพัฒนาเหลานี้การกอสรางโครงสรางสําเร็จรูปยังไมไดรับความนิยม สวนใหญยัง

นิยมแบบด้ังเดิม คือการกอสรางแบบเทหลอในที่ ( Cast-in-place) หรือหากมีการใชก็เพียงระบบพื้น

สําเร็จรูปที่มีขายในทองตลาด ซึ่งเปนการกอสราง ระบบ กึ่งสําเร็จรูปเทาน้ัน การยอมรับใน

อุตสาหกรรมกอสรางโดยใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปอยางเต็มรูปแบบจึงนับวายังไมไดรับความนิยม  

ดังน้ันจึงควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับของผูกอสราง หรือผูบริโภค ในการนําเอาระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูปมาใชในงานกอสราง ซึ่งผลการศึกษาปจจัยจะนํามาสูการพัฒนาระบบการกอสราง

โดยใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปตอไป ทั้งน้ีพบวากลุมผูบริโภค อันประกอบดวย เจาของ ผูบริหาร

โครงการ ผูออกแบบ ผูจัดการงานกอสราง และผูกอสราง จะเปนตัวแปรสําคัญสําหรับการตัดสินใจ

เลือกใชระบบโครงสรางอาคาร ที่เหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการกอสรางโครงการ

ตางๆ           

พัฒนาการของเทคโนโลยีการกอสรางโดยใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป มีมานานหลาย

ทศวรรษ จากผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ในคริสตศตวรรษที่ 18-19 คอนกรีตเสริมเหล็กเขามามี

บทบาทอยางสูงในการกอสรางอาคาร สวนประกอบหลักที่สามารถหาไดโดยงายทั่วไป และ

สามารถกอสรางไดหลายรูปแบบ ในแงของโครงสรางก็มีความแข็งแรง ทนทานตอสภาพแวดลอม 

คอนกรีตเสริมเหล็กจึงเขามาแทน และ ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อ มีการ พัฒนาการขนสง  อุปกรณ และ

เคร่ืองมือในการยกหรือเครนในการกอสราง หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ประชากรเพิ่มขึ้นมาและมี

ความตองการที่พักอาศัย เพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว  ในระยะเร่ิมตนน้ันสวนประกอบสําเร็จในการ

กอสรางอาคารมีทั้ง พื้นสําเร็จรูป เสาและคาน ผนังภายนอก บันได หองนํ้า-สุขาสําเร็จรูป  เหลาน้ีจะ

ทําใหการกอสรางจํานวนมากๆ มีมาตรฐานในการกอสรางมากขึ้น  พัฒนาเปน ระบบอุตสาหกรรม

เพื่อผลิตสินคาเพิ่มจํานวนขึ้น คุณภาพสินคาและบริการมีคุณภาพ ดีขึ้น และมีการนําวิทยาการ

เทคโนโลยีใหมๆ  รวมถึงการกอสราง จนกระทั่งหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 เกิดความตองการอาคาร
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พักอาศัยทดแทนบานเรือนที่ถูกทําลายจากสงคราม จึงทําใหระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปถูกนํามาใชใน

ระบบการกอสรางอาคาร ในปจจุบันเทคโนโลยีในการกอสรางและการขนสง เปดโอกาสใหระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูปกลับมาไดรับความนิยมอีกคร้ัง 

ในประเทศไทยการกอสรางยังใชระบบผสมเปนสวนใหญ เพราะโครงสรางเสาและคานจะ

ใชระบบคอนกรีตหลอกับที่ แตพื้นใชแผนพื้นสําเร็จรูป หรืออาคารบางแหงอาจมีการใชระบบผนัง

สําเร็จรูปดวย ขึ้นอยูกับแนวคิดของผูออกแบบ และจากการศึกษางานวิจัยในอดีตพบวา งานวิจัย

สวนมากจะสนใจเพียงการเปรียบเทียบระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปกับระบบคอนกรีตหลอในที่กอสราง 

และสนใจเปรียบเทียบดานเทคนิค การติดต้ัง ราคา และระยะเวลาการกอสรางอยางใดอยางหนึ่ง 

ผูวิจัยไมพบวามีงานวิจัยที่ศึกษาถึงปจจัยทางกายภาพที่มีผลตอการยอมรับนําเอาระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูปไปใชงาน ทั้งๆ ที่ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปเปนระบบที่มีคุณภาพมาตรฐาน กอใหเกิด

ผลประโยชนที่ดีกับงานกอสราง (จาตุรนต วัฒนผาสุก, 2530) 

อยางไรก็ตาม  ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปมีโอกาสที่จะไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น สําหรับ

อุตสาหกรรมกอสรางทั่วไป  ที่ตองการการกอสรางที่รวด เร็ว ราคาไมแพง และถูกควบคุมคุณภาพ

การกอสราง ดังน้ันความเขาใจที่ถูกตองของผูบริโภคเกี่ยวกับระบบการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ และ

ความประณีตสวยงามจะสงผลลัพธใหผูบริโภคเกิคความเชื่อมั่นในการเลือกใชชิ้นสวนสําเร็จรูป 

งานวิจัยชิ้นน้ี มีวัตถุประสงคที่จะคนหาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเลือกใชระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูปของผูที่อยูในธุรกิจการกอสราง เชน ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย ผูออกแบบ ผูควบคุมงาน 

ผูรับเหมา ตลอดจนผูผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดเชียงใหม 

โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากนั้นจึงนําผลลัพธที่ไดจาก

แบบสอบถามมาวิเคราะหผลทางสถิติ ดวยโปรแกรม SPSS แลวจึงนําเสนอผลงานวิจัยตอไป 

 

 
 

ภาพที่ 1.1  แสดงการติดต้ังชิ้นสวนสําเร็จรูป 

ที่มา : บริษัท พรอสเพอริต้ี คอนกรีต จํากัด (2011) 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

การศึกษาแนวคิดการยอมรับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปของผูกอสรางตองานสถาปตยกรรม  มี

วัตถุประสงคดังน้ี 

1.2.1 คนหาระดับการยอมรับเทคโนโลยีการกอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปของผูกอสราง 

1.2.2 คนหาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปในงานสถาปตยกรรม  อัน

เปนประโยชนตอการพัฒนาเทคโนโลยีระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปใหตรงกับความตองการ 

 

1.3 ผลลัพธท่ีไดจากการวิจัย 

จากวัตถุประสงคของการวิจัยแนวคิดการยอมรับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปของผูกอสราง  

ผลลัพธที่ไดจึงมีดังน้ี 

1.3.1 ไดทราบระดับการยอมรับการกอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปของผูกอสราง  

1.3.2 ไดทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปในงานสถาปตยกรรม 

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาแนวคิดการยอมรับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปของผูกอสรางตองานสถาปตยกรรม มี

ขอบเขตงานวิจัยดังนี้ 

1.4.1 ศึกษาปจจัยทางกายภาพที่มีผลตอการยอมรับการใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปจากผูที่

เกี่ยวของกับการกอสราง 

1.4.2 ศึกษาจากการกอสรางโครงสรางสถาปตยกรรม ที่สามารถใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

(Precast concrete elements) ตัวอยางเชน ระบบเสา-คานสําเร็จรูป  (Skeleton Systems)  ระบบแผน

สําเร็จรูป (Panel Systems) ระบบกลองสําเร็จรูป (Box Systems) และระบบผสม (Mixed System) 

1.4.3 พื้นที่การศึกษาและเก็บขอมูลจากผูกอสรางจะดําเนินการเฉพาะกรุงเทพมหานคร 

ปริมณฑล และจังหวัดเชียงใหม เน่ืองจากเปนเมืองขนาดใหญ ที่มีการใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

 

1.5 ข้ันตอนการดาํเนินงานวจิยั 

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปของผูบริโภคตองานสถาปตยกรรม 

มีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ดังน้ี 

1.5.1 ทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัย เอกสาร ทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อสรางกรอบแนวคิด

การวิจัย และกําหนดตัวแปรปจจัยที่เกี่ยวของกับการยอมรับการใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปจากผู

กอสราง 
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1.5.2 สรางแบบสอบถามเบื้องตน (Pilot study) จากกรอบแนวคดิการวิจัย และนําไป

ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความนาเชื่อถือของเนื้อหา และความถูกตองทางทฤษฎี 2แลว 2

1.5.3 ดําเนินการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจริง ที่ไดรับการปรับแกไขแลวกับกลุม

ตัวอยางที่กําหนด ซึ่งการเก็บขอมูลจริงจะดําเนินการโดยสงแบบสอบถามทั้งทางไปรษณีย และโดย

กลุมตัวอยาง 

นํา

ขอมูลที่ไดมาปรับแกไขกอนใชเปนแบบสอบถามจริง 

1.5.4 รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม นําผลลัพธที่ไดจากแบบสอบถามมาทําการ

วิเคราะหผลทางสถิติ 

1.5.5 สรุปผลการวิเคราะห และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุง เพื่อใหเกิดการยอมรับ

การใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ในการศึกษา การยอมรับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปของผูกอสราง ที่ใชในงานสถาปตยกรรม 

สามารถนําไปใชประโยชนดังนี ้

1.6.1 นําแนวคิดการยอมรับของผูกอสรางจากงานวิจัยไปใชเปนขอมูลในการพัฒนา

เทคโนโลยีระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ใหสอดคลองกับความตองการ เพื่อใหเปนที่ยอมรับ 

1.6.2 นําปจจัยที่คนพบในงานวิจัย ไปพัฒนาระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ทั้งดานคุณภาพการ

ผลิต การจัดการ และการสงเสริมการตลาด ใหสอดคลองกับความตองการของผูกอสราง 

1.6.3 เปนงานวิจัยเบื้องตน เพื่อประโยชนตอยอดงานวิจัยที่เกี่ยวของในอนาคตตอไป 

 

1.7 นิยามศัพท 

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป หมายถึง อาคารที่มีการกอสรางดวยระบบชิ้นสวนคอนกรีตเสริม

เหล็กสําเร็จรูปทั้งอาคาร เชน ระบบแผนผนังรับนํ้าหนัก เสา คาน และแผนพื้นสําเร็จรูป 

การยอมรับ หมายถึง กระบวนการทางจิตที่มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจาก

ไดรับรูขอมูลนวัตกรรม สนใจ ไตรตรอง ทดลอง จนกระทั่งตัดสินใจยอมรับ (Rogers, 1995)  

ผูกอสราง หมายถึง บุคคล หรือกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับงานกอสราง ประกอบดวย เจาของ

โครงการ ผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ ผูจัดการโครงการและผูรับเหมา (วิสูตร จิรดําเกิง, 2544) 


