
 

บทที่ 2 

ทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูป ในอุตสาหกรรมกอสรางในปจจุบัน ซึ่งผลลัพธของงานวิจัยน้ีจะเปนประโยชนตอการ

พัฒนาเทคโนโลยี ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปใหตรงกับความตองการของผูบริโภค การดําเนินการวิจัย

หาตัวแปรที่เปนปจจัยที่สงผลกระทบตอการยอมรับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป อยางไรก็ตามมีทฤษฎี 

แนวคิด และงานวิจัยที่สอดคลองกับการคนหาปจจัยที่มีผลตอการใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ซึ่ง

ประกอบดวย ประวัติการกอสรางระบบคอนกรีตสําเร็จรูป ขอมูลระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป แนวคิด

การยอมรับนวัตกรรม และแนวคดิ สวนประสมการตลาด  ที่ไดกลาวถึงน้ีไดถูกนํามาใชเปนกรอบ

แนวคิดในการคนควาหาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

2.1 พัฒนาการระบบคอนกรีตสําเร็จรูปในประเทศตะวันตก 

การพัฒนาระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป   เร่ิมขึ้นเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม  การเปลี่ยนแปลง

วิธีการผลิตจากเดิมที่เคยใชแรงงานคน  สตัว และพลังงานธรรมชาติ  หรือเคร่ืองมืองาย  ๆ ในสังคม

เกษตรกรรมมาเปนใชเคร่ืองจักรกลผลิตสินคาในระบบโรงงานอุตสาหกรรม  ทําใหไดผลผลิตใน

ปริมาณมาก  โดยเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษกอนคริสตศตวรรษที่  18 (ประมาณ ค.ศ.1760) และแพร

ขยายไปยังชาติตะวันตกอ่ืน ๆ เปนเหตุการณสําคัญที่มีผลกระทบตอประชากรโลกอยางมาก  ทั้งใน

ดานเศรษฐกจิ การเมืองการปกครอง สงัคมและวัฒนธรรม  

ค.ศ.1851 มีการกอสราง The Crystal Palace (ภาพที่ 2.1) จากแนวคิดการกอสรางของเซอร

โจเซฟ แพคตัน ( Sir Joseph Paxton) ไดออกแบบ สําหรับเปนอาคารนิทรรศการโลกที่กรุง

 
 

ภาพที่ 2.1 The Crystal Palace, London. 

ที่มา http://en.wikipedia.org/wiki/ 
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ลอนดอนนับเปนอาคารขนาดใหญทีม่คีวามโดดเดนทีส่ดุในยโุรป โครงสรางอาคารเปนเหล็กหลอ  

ประกอบขึ้นเปนโครง แลวจึงใชเครนยกขึ้นติดต้ังในจุดที่กําหนด นับเปนจุดเร่ิมตนของแนวคิด

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปภายหลัง 

 การปฏิวัติอุตสาหกรรม ยังกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารและการจัดการทาง

อุตสาหกรรม  การปฏิวัติอุตสาหกรรมทําใหเกิดการบริหารงานในระบบโรงงานที่มีประสิทธิภาพ  

ประกอบกับ การขยายตัวของสังคมเมือง  เกดิเมอืงใหม  ๆ เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  เกิดการอพยพของ

ผูคนในชนบทเขามาทํางานในเมือง  ทําใหเกิดปญหาสังคมตามมา  โดยเฉพาะปญหาชุมชน

แออัด  และเกดิอาชพีใหม  ๆ อยางหลากหลาย  ในขณะที่ชนชั้นกลางหรือพอคานายทุนเขามามี

บทบาทในสังคมมากขึ้น และการเพิ่มของจํานวนประชากร โดยเฉพาะประเทศอังกฤษและเยอรมนี

มีอัตราการเพิ่มของประชากรสูงขึ้นอยางรวดเร็ว  เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง

เศรษฐกิจจากเกษตรกรรมมาเปนอุตสาหกรรม  เกิดการขยายตัวของชุมชนเมือง  และความ

เจริญกาวหนาดานการแพทยและสาธารณสขุ 

จนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกคร้ังที่ 2 เศรษฐกิจโลกได ฟนคืนใน  ค.ศ. 1953  สงผลให

บานเรือนประชาชนในเขตเมืองใหญถูกทําลายไปเปนอันมาก เกิดความตองการที่พักอาศัยอยาง

มาก ประกอบกับการประสบปญหาเกี่ยวกับแรงงานที่ขาดแคลน และคาแรงสูง จึงมีความสนใจ

วิธีการกอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ซึ่งเปนระบบที่สามารถตอบสนองความตองการปริมาณที่

พกัอาศยัจํานวนมากไดในเวลาอันรวดเร็ว  

ในสหรัฐอเมริกา การพัฒนาระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปเร่ิมจากการพัฒนาใชระบบพื้น

สําเร็จรูปใน ค.ศ.1911 ประกอบกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสงเสริมใหประชาชนไดมีที่อยูอาศัย จึง

สงผลใหภาคเอกชนทําการวิจัยคนควาหารูปแบบการกอสรางที่สามารถตอบสนองนโยบายไดและ 

    

       ภาพที่ 2.2 The Parthenon in Nashville, TN                                ภาพที่ 2.3 Baha’i Temple 

           ที่มา http://thethreefates.net/myth.html                                ที่มา http://en.wikipedia.org/wiki 
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ใน ค.ศ. 1920 ชิ้นสวนสําเร็จรูปไดถูกนํามาใชเปนผนังและเสาอาคาร  The Parthenon in 

Nashville, Tennessee (ภาพที่ 2.2) โดยสรางเลียนแบบ Greek Parthenon และอาคารของศาสนา

บาไฮ Baha’i Temple Wilmette, Illinois (ภาพที่ 2.3) ออกแบบโดย  Louis Bourgeois สถาปนิกชาว

แคนาดา (Precast/Prestressed Concrete Institute, 1989) อยางไรก็ตามรูปแบบของพื้นสําเร็จรูปก็ถูก

พัฒนา ขึ้นเปนพื้นสําเร็จรูปหนาตัดตัวยู (U-Channel section) ค.ศ. 1946 พัฒนาขึ้นเปนระบบพื้น

ครีบแผนบาง  (Thin shell rib slab) ค.ศ.1948 พัฒนาขึ้นเปนระบบพื้นยกประกอบ (Lift slab) ค.ศ. 

1951 พัฒนาขึ้นเปนระบบแผนพื้นกลวง (Hollow precast concrete slab) ค.ศ. 1953 พัฒนาขึ้นเปน

ระบบ Pretension precast U-channel section roof slab (จาตุรนต วัฒนผาสุก , 2530)  ซึ่งเปน

พัฒนาการสวนใหญของการกอสรางสะพาน จนกระทั่ง ค.ศ. 1958 มีการใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป

สําหรับอาคารสูงชื่อ Denver Hilton (ภาพที่ 2.4) เปนอาคารที่ใชระบบผนังสําเร็จรูปในการกอสราง

เปนหลกั  
 

 

ภาพที่ 2.4 อาคาร Denver Hilton ภาพแสดงลักษณะของผนังอาคาร 

ที่มา www.pci.org 

จนกระทั่ง ค.ศ.1959 ไดมีการวางมาตรฐาน PCI Standard Building Code (ภาพที่ 2.5) เพื่อ

ควบคุมมาตรฐานการกอสรางอาคารชิ้นสวนสําเร็จรูป ( D'Arcy, 2003 ) และ ค.ศ.1961 มีการ

กอสรางอาคารสํานักงานตํารวจของรัฐฟลาเดลเฟย (Philadelphia Police Administration Building) 

(ภาพที่ 2.6) ซึ่งเปนอาคารของทางราชการหลังแรก ที่ใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปเปนสวนประกอบ

ทางสถาปตยกรรม และโครงสรางรูปทรงกระบอก ประกอบดวย แผนพื้น คาน และผนังรับน้ําหนัก 

ทั้งนี้การกอสรางอาคารสํานักงาน Pan-Am สูง 59 ชั้น  ใน Manhattan New York (ภาพที่ 2.7) ก็เปน
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อีกตัวอยางซึ่งอาคารไดถูกกอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป โดยอาคารหลังน้ีไดใชระบบผนัง

สําเร็จรูปมากถึง 11,000 ชิ้น (Precast/Prestressed Concrete Institute, 2004) 
 

    
 

ภาพที่ 2.5 มาตรฐาน PCI Standard Building Code for Prestressed Concrete 1959, ACI code 1963 

ที่มา: D'Arcy, (2003) 
 

 
 

ภาพที่ 2.6 Philadelphia Police Administration Building 

ที่มา Precast/Prestressed Concrete Institute. (2004) 
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ภาพที่ 2.7 อาคารสํานักงาน Pan-Am 

ที่มา Precast/Prestressed Concrete Institute. (2004) 

2.2 พัฒนาการระบบคอนกรีตสําเร็จรูปในประเทศไทย 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504 – 2506 มีเปาหมายเพื่อ การยก

มาตรฐานการครองชีพของประชาชนใหมีระดับสูงขึ้นกวาเดิม และใชทรัพยากรของประเทศให

เปนประโยชนมากที่สุดเพื่อขยายการผลิตและเพิ่มพูนรายไดประชาชาติใหรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ

ดานเศรษฐกิจเปนสําคัญ และสงเสริม การลงทุนในสิ่งกอสรางขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเกดิการลงทุนใน

ภาคเอกชน  พ.ศ.2504 บริษัท ซีคอน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรับเหมา ไดเร่ิมนําเอาระบบกอสรางกึ่ง

สําเร็จรูปมาประยุกตใช ซึ่งสงผลใหเกิดการวิจัยเร่ิมตนเพื่อหาแนวทางการเพิ่มผลผลิต และเร่ิม

นําไปสูระบบการกอสรางแบบอุตสาหกรรมพบวา พ.ศ.2509 บริษัท ซี-คอน จํากัด ไดรวมมือกับ

รัฐบาลสหรัฐอเมริกากอสรางบานจัดสรร หมูบานมิตรภาพ เปนบานเด่ียวระบบกึ่งสําเร็จรูป พ.ศ.

2513 กอสรางตึกแถวในตลาดมหานาค  ศูนยการคาสยาม กอสรางแลวเสร็จจนสามารถเปด

ใหบริการ พ.ศ.2516  โรงแรมสยามอินเตอรคอนติเนนตอล  โรงภาพยนตร  3  แหง ประกอบดวย 

โรงภาพยนตรสยาม ลิโด และสกาลา  (ภาพที่  2.8) และไดเร่ิมเขาสูธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ประเภทบานจัดสรรจนเร่ิมไดรับความนิยมอยางแพรหลายชวง พ.ศ.2510-2516 ( จรัญพัฒน 

ภูวนันท, 2543) ทั้งน้ีเทคโนโลยีคอนกรีตไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะอยางยิ่งคอนกรีต

อัดแรงและชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป 
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ภาพที่  2.8 แสดงอาคารในประเทศไทยที่ใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

ที่มา: มูลนิธิ ฌอง เอมีล การโรซ (2547) 

 

หลังจากไดรับความสําเร็จจากการกอสรางหมูบานมิตรภาพแลว บริษัท ซี-คอน จํากัดไดนํา

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปมาใชกอสรางแฟลตดินแดง ของการเคหะแหงชาติ พ.ศ. 2535 ไดเร่ิมมี

ผูประกอบการรายอ่ืนนําระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปมาใชในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย  นอกจากน้ี 

พ.ศ. 2541 มีการกอสราง หมูบานนักกีฬาเอเชี่ยนเกมสต้ังอยูบนพื้นที่ 116 ไร ภายใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสิต โดย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) ซึ่ง

ประกอบไปดวยอาคารหองพักทั้งสิ้น 23 อาคาร สูง 8 ชั้น 12 ชัน้และ 14 ชั้น มีจํานวนหองพัก

นักกีฬา 4 ,900 ยูนิต สามารถรองรับนักกีฬาทั้งหมด 9 ,800 คน ในการกอสราง มีขอจํากัดทางดาน

เวลา โดยมีระยะเวลาประมาณ 24 เดือนเทานั้น การกอสรางโดยระบบธรรมดาคงเปนเร่ือง ที่เปนไป

ไดยากที่จะสรางใหเสร็จทันเวลา จึงจําเปนตองนําเอาเทคโนโลยีระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป สมัยใหมมา

ใช โดยระบบการกอสรางอาคารจะยังคงใชระบบคอนกรีตหลอในที่ผสมกับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

กลาว คือในสวนของฐานรากและคานคอดินจะเปนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก สําหรับสวน

อาคารทั้งหมดจะเปนระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ทั้งพื้นผนัง บันได ราวบันได ราวระเบียง โดยการ

ประกอบยึด และเชื่อมชิ้นสวนตางๆ 
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2.3 ขอมูลระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

จาตุรนต วัฒนผาสุก  (2530) กลาววา ลักษณะชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูปในประเทศไทย  

สามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะไดแก 

1. ระบบโครงหลายชิ้น (Composite Element System) หมายถึง การใชชิ้นสวนสําเร็จรูป

หลายประเภทมาประกอบรวมกัน เชน การใชแผนพื้นคอนกรีตรวมกับคานคอนกรีตสําเร็จรูป ซึ่งมี

หนาที่คลายแบบหลอคอนกรีตทับหนา ซึ่งเรียกระบบน้ีโดยทั่วไปวา Prefabrication System และ

โดยสวนใหญใชกับพื้นอาคาร เน่ืองจากไมมีประสิทธิภาพในการรับนํ้าหนักคงที่ ( Dead load) 

ระบบโครงหลายชิ้นมีใชแพรหลาย ไดแก ระบบคานตัวที ระบบคานคอนกรีตอัดแรง  

2.   ระบบโครงชิ้นเดียว (Single Element System) หมายถึง ชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูปที่ถูก

ผลิตจากโรงงานผลิตในรูปแบบพื้น ผนังหนวยเดียว ชิ้นเดียว และมีขนาดใหญ สามารถรับนํ้าหนัก

คงที่ (Dead load) ได เน่ืองจากถูกออกแบบใหรับนํ้าหนักไดตามที่ตองการจากโรงงานแลว ระบบ

โครงชิ้นเดียวมีใชแพรหลาย ไดแก Single Tee Section, U-Channel Section, Double Tee Section, 

Solid Plank Section, Hollow Core Section และระบบผนังสําเร็จรูป 

 

 
 

ภาพที่  2.9 แสดงตัวอยางระบบโครงชิ้นเดียว 

ที่มา:  www.ccp.co.th, (2002) 

อยางไรก็ตาม ตลอดคร่ึงศตวรรษที่ผานมาระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปไดถูกพัฒนาขึ้นจนเปนที่

ยอมรับอยางแพรหลาย ซึ่งปจจุบันพบวาระบบชิ้นสวนในตางประเทศไดถูกพัฒนาเพื่อนําไปสราง

งานทั้งสะพาน ทางยกระดับ โรงเรียน มหาวิทยาลัย สนามกีฬา ทางรถไฟ ทาอากาศยาน และตึกสูง 
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สามชัย รมทอง  และคณะ  (2547)  ไดแบงการกอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปออกเปน 2 

ประเภท ไดแก แบงตามปริมาณการใชชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป และแบง ตามระบบการประกอบ

และติดต้ังโดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1. แบงตามปริมาณการใชชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป แบงไดเปน 2 กลุมตามลักษณะของ

โครงสราง ดังนี้ 

1.1 ระบบชิ้นสวนคอนกรีตกึ่งสําเร็จรูป  (Semi Precasted Concrete Construction) เปน

ระบบที่ผูใชเลือกใชชิ้นสวนสําเร็จรูปบางสวนของอาคาร  ดวยแนวคดิการผลติชิน้สวนเฉพาะทีม่ี

จํานวนซ้ํากันมากๆ หรือผลิตในหนวยงานกอสรางไดยากน้ัน นํามาผลิตในระบบโรงงานเพื่อลด

ตนทุน และเวลากอสรางเปนหลัก ดังนั้นรูปแบบของอาคารจะมีผลอยางมากที่จะทําใหตองเลือกวา

ชิ้นสวนใดควรถูกผลิตเปนชิ้นสวนสําเร็จรูป 

1.2 ระบบชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป  (Precasted Concrete Construction) เปนระบบที่

ผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูปทั้งหมดจากโรงงาน เพื่อลดงานที่ตองการควบคุมคุณภาพในสถานที่กอสราง

มาผลิตในโรงงานซึ่งสามารถควบคุมคุณภาพของชิ้นงานไดดีกวาระบบชิ้นสวนคอนกรีตกึ่ง

สําเร็จรูป รวดเร็วกวา ไมตองรออายุคอนกรีตหนางาน และนํามาประกอบในสถานที่กอสราง 

2. แบงตามระบบการประกอบและติดต้ัง แบงไดเปน 4 ระบบ ดังน้ี 

2.1 ระบบโครง ( Skeleton Systems) หรือระบบเสาและคาน เปนระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูปที่ใชกันอยางแพรหลายเนื่องจากเปนระบบที่มีความคลองตัวสูง งายตอการขนสง นํามา

ประกอบ ณ สถานที่กอสราง เชน อาคารที่จอดรถ  สะพาน สํานักงาน และโรงเรียน  (ภาพที่ 2.10 ) 

หลักการของโครงสรางแบบเสาและคานนี้คือ การรับน้ําหนักจากพื้นถายน้ําหนักลงสูคาน และจาก

คานลงสูเสา ซึ่งชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูปไดแก พื้น ผนัง เสาและคาน  ระบบโครงมักมีแนวคาน

สําเร็จรูปอยูเพียงแนวใดแนวหน่ึงเทาน้ัน ไมมีคานว่ิงเขาหาเสาทั้งสี่ดานเหมือนระบบคอนกรีตหลอ

ในที่ เพราะจะทําใหเกิดความยุงยากในการผลิต ลดปริมาณชิ้นสวนและลดปริมาณจุดติดต้ังให

นอยลงอันหมายถึงการลดความผิดพลาดที่เกิดจากการติดต้ังดวย  

ขอดีของระบบโครง คือ ขนาดของชิ้นสวนมีขนาดเล็ก มีนํ้าหนักเบาทําใหขนสงไดงาย 

ขอเสียของระบบโครง คือ มีจํานวนรอยตอมากกวาระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปอ่ืน และตองมี

การออกแบบรอยตอขึ้นเปนพิเศษเพื่อความตอเนื่องและความแข็งแกรง จะตองสามารถทํางานได

งายและรวดเร็ว 



13 
 

 
ภาพที่ 2.10 ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูประบบโครง (Skeleton Systems) 

ที่มา: ปรับปรุงจาก สามชัย รมทอง และคณะ (2547) 

 

2.2 ระบบแผน ( Panel Systems) เปนระบบชิ้นสวน สําเร็จรูปแบบเต็มรูปแบบ แผน

สําเร็จรูปน้ีประกอบดวย  แผนพื้น แผนผนัง และเสาคอนกรีต สําเร็จรูป (ภาพที่ 2.11)  สามารถติดต้ัง

รวดเร็ว แผนจะทําหนาที่เปนโครงสราง แต ระบบแผนโดยไมตองมีคาน ตามหลักแลวแผนพื้นตอง

ถูกวางลงบนจุดติดต้ัง 4 จุด ตองมีความหนาที่เพียงพอ และปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตมากเปน

พิเศษ หรือเปนระบบคอนกรีตอัดแรง โดยแผนผนังจะทําหนาที่รับนํ้าหนักแทนคาน ทั้งน้ีระบบ

แผนไมคอยจะไดรับความนิยม  เน่ืองจากผูบริโภคไมมีพื้นฐานความรูในเร่ืองเทคนิคการผลิต และ

การกอสรางที่ใชระบบโครงสรางผนังรับนํ้าหนักเหมือนในยุโรปและอเมริกา ระบบแผนสําเร็จรูปน้ี

นิยมใชในอาคารประเภท ที่พักอาศัย สํานักงาน โรงงาน โรงแรม และ อาคารอ่ืนๆ ที่มีองคประกอบ

การออกแบบและใชงานเปนโมดูล 

ขอดีของระบบแผน คือ ลดระยะเวลากอสราง เนื่องจากไมตองกอสรางคาน 

ขอเสียของระบบแผน คือ รอยตอตองไดรับการออกแบบเปนพิเศษ และผูมีความรู ในเร่ือง

เทคนิคการผลิต และการติดต้ังยังมีนอย 
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ภาพที่ 2.11 แสดงลายเสนระบบชิ้นสวนสําเร็จรูประบบแผน 

ที่มา : ปรับปรุงจาก สามชัย รมทอง และคณะ (2547) 

 

 
 

ภาพที่ 2.12 แสดงงานติดต้ังระบบชิ้นสวนสําเร็จรูประบบแผน 

ที่มา : Precast Concrete Construction ONE CENTRAL, MACAU 2006 

 

2.3 ระบบกลอง (Box Systems) เปนระบบที่พัฒนาจากประเทศรัสเซีย ชิ้นสวนตางๆ 

จะประกอบสําเร็จมาจากโรงงาน ผลิต หลักการออกแบบจะใชการออกแบบประสานพิกัดเปนหลัก 

ในแตละชิ้นสวนจะเปนโครงสรางที่มีเสถียรภาพในตัวเอง ขนาดเทากับ 1 หอง (ภาพที่ 2.13) 

ประกอบดวยพื้น ผนังและหลังคา ทั้ง น้ีขนาดจะตองไมใหญเกินกวาที่สามารถขนสงได และไม

หนักเกนิกวาทีเ่ครนขนาดใหญสามารถทีจ่ะยกได  

ระบบกลอง (Box system) ถือเปนระบบอุตสาหกรรมขั้นสูงเพราะงานกอสรางทั้งหมดทํา

จากโรงงานทั้งสิ้น แมกระทั่งพื้นผิว ทอรอยสายไฟ ระบบทอสุขาภิบาลครบถวนจากโรงงาน แลวจึง



15 
 

มาประกอบติดต้ังในสถานที่กอสราง ปจจุบันมี การพฒันา เทคโนโลยี คอนกรีต มวล เบา 

(Lightweight Concrete) ซึ่งจะทําใหขนาดของหนวยสําเร็จรูปน้ีใหญขึ้นได (ภาพที่ 2.14) 

ขอดีของระบบกลอง คือเปนโครงสรางที่มีความแข็งแรง และประหยัดเวลาการกอสราง

มากกวาระบบอ่ืนๆ 

ขอเสียของระบบกลอง คือมีขอจํากัดในการออกแบบมากกวาระบบอ่ืน เชนไมสามารถเปด

ชองเปดได จนบางคร้ังตองใชระบบเสาและคานประกอบดวย 

 

 
 

ภาพที่ 2.13 แสดงระบบชิ้นสวนสําเร็จรูประบบกลอง โครงการ ONE CENTRAL, MACAU 2006 

ที่มา: ปรับปรุงจาก สามชัย รมทอง และคณะ (2547) 

 

    

 

ภาพที่ 2.14 แสดงหองนํ้าสําเร็จรูประบบกลอง 

ที่มา :   J.M. KO et al., (2545) Partnering for Success – the Development of Precast Bathroom for 

Public Housing 
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2.4 ระบบผสม ( Mixed System) เปนการนําเอา ขอดีและขอเสียของแตละระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูป มาประยุกตใชผสมกับ การกอสราง ระบบคอนกรีตหลอในที่ แบบ ด้ัง เดิม  ซึ่ง

ผูออกแบบอาจออกแบบโครงสรางหลักบางสวนใชระบบคอนกรีตหลอในที่ แตสวนที่เหลืออาจใช

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ทั้งน้ีจะตองสอดคลองกับความตองการทางสถาปตยกรรม  

ปจจุบัน พบวาภาวะเศษฐกิจที่สงผลกระทบตอคาแรงและวัสดุมีราคาเพิ่มสูงขึ้น การ

กอสรางตองรีบเรง เพื่อใหเหมาะสมกับการลงทุน ดังนั้นระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปจึงมีความเหมาะสม

ที่จะนํามาใชในปริมาณที่มากขึ้น เพื่อทดแทนระบบคอนกรีตหลอในที่ 

2.4 แนวคิดการยอมรับ 

การยอมรับนวัตกรรม เปนทฤษฎีที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการตัดสินใจของกลุมเปาหมาย 

Rogers et al., (1995) ใหความหมาย  การยอมรับ วาเปนกระบวนการทางจิตที่มีผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากไดรับรูขอมูลนวัตกรรม โดยมี 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

2.4.1 ข้ันเร่ิมรับรู  (Awareness) เปนขั้นตอนแรกในกระบวนการยอมรับ เมื่อบุคคลเร่ิม

รับรูเกี่ยวกับนวัตกรรมไดเกิดขึ้นและมีอยูจริง  โดยบังเอิญ การเรียนในชั้นเรียน พนักงานขาย การ

อบรม สัมมนา นิตยสาร สื่อโฆษณา หรือจากการประชาสัมพันธโดยผูผลิตนวัตกรรม ซึ่งนับเปน

ขั้นตอนแรกของการยอมรับได และเปนขั้นที่บุคคลเร่ิมสัมผัส อันนําไปสูการยอมรับหรือปฏิเสธ   

ทั้งน้ี กลุมผูรับขาวสารระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปในอุตสาหกรรมกอสราง หรือผูกอสราง หมายถึง 

ผูประกอบการอุตสาหกรรมกอสราง ผูประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะผูที่

เกี่ยวของกับการตัดสินใจใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ไดแก เจาของโครงการ สถาปนิกและวิศวกร 

ซึ่งจะมีลักษณะการซื้อ และการใชบริการเฉพาะที่เกี่ยวของกับการกอสรางและรายไดสวนใหญจะ

มาจากการขายในอุตสาหกรรมกอสราง และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 

(2546) กลาววา เหตุผลโดยทั่วไปผูซื้อสินคาซื้อผลิตภัณฑตางๆ เน่ืองจาก 1) ตองการสรางรายได 

หรือกาํไร 2) เพือ่ลดตนทนุในการดําเนินงาน 3) เพื่อทําใหเกิดความพึงพอใจกับสังคม หรือ

สอดคลองกับเงื่อนไขทางกฎหมาย 

ทั้งน้ีการรับรูนวัตกรรมแบงความรูออกเปน 2 สวน คือ 

1. ความรูที่ทําใหเกิดการต่ืนตัวกับนวัตกรรมน้ัน ทําใหทราบถึงหนาที่ใชสอยของ

นวัตกรรม ดังน้ัน ในการนําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปจะเปนที่ยอมรับของ

ผูกอสราง จําเปนตองนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปใหผูกอสรางไดทราบถึง

ความสําคัญของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปในดานมาตรฐานและคุณภาพในการผลิตจากเคร่ืองจักรที่

ทันสมัย มีความคงทนแข็งแรง การนําไปใชประโยชน การนําไปประยุกตใช และดานผลประโยชน

ที่ไดรับจากการใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป โดยวิธีทางการสงเสริมการตลาดที่เหมาะสมตอไป 
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2. ความรูที่จําเปนสําหรับการใชนวัตกรรมน้ัน เปนขาวสารที่จะชวยใหผูรับรูใชนวัตกรรม

น้ันไดอยางถูกตอง เพื่อลดความซับซอนในการใชงาน ดังน้ัน ในการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูปจะเปนที่ยอมรับของผูกอสรางไดน้ัน จําเปนตองนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูป ใหไดทราบถึงหลักการทํางาน วิธีการกอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปทั้งใน

ดานการวางแผนและการออกแบบ เพือ่ลดปญหาในขัน้ตอนการประกอบและติดต้ัง การรับประกนั

คุณภาพเพื่อประกันความพึงพอใจ การขนสงที่สะดวกรวดเร็วและตรงเวลา โดยวิธีทางการสงเสริม

การตลาดที่เหมาะสมตอไป (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546) 

2.4.2 ข้ันสนใจ (Interest) เมื่อผูประกอบการอุตสาหกรรมกอสราง หรือผูประกอบธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพยไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปแลว จะเร่ิมใหความ

สนใจ โดยแสดงออกดวยการแสวงหาขอมูล ขาวสารเพิ่มขึ้น เพื่อนําขอมูลที่ไดมาพิจารณา พยายาม

คนหารายละเอียด ติดตอสอบถามเพิ่มเติมจากผูผลิต หรือผูรู เพื่อเพิ่มความเขาใจ (Understanding) 

ดวยเหตุน้ีจึงตองนําคุณลักษณะเกี่ยวกับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 4 ประการมาพิจารณาเปนแรงเสริม

ไดแก 

1. คุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบ หมายถึงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของระบบการกอสราง  

ไดแก 1) ประโยชนหลัก (Core benefit) หมายถึง ประโยชนพื้นฐาน มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดีกวา

ระบบหลอในที่ 2) คุณภาพของชิ้นสวนสําเร็จรูปที่ผานกรรมวิธีการผลิตที่ไดมาตรฐานจากโรงงาน 

ตลอดจนผานกรรมวิธีการผลิตจากเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่มีประสิทธิภาพสูง 3) การขนสงและบรรจุ

ภัณฑ ที่ปลอดภัย รวดเร็ว ถูกตอง สะดวก และรักษาสินคาใหมีสภาพที่ดี ตลอดจนมีการพัฒนาการ

ขนสงและบรรจุภัณฑมีความทันสมัย 4) มีตราสินคา (Brand) ที่ผูกอสรางรูจักดีและเปนชื่อที่ติดปาก 

2. ความเขากันได (Compatibility) หมายถึง ความสามารถเขามาทดแทนสวนใดสวนหน่ึง 

หรือทั้งระบบการกอสรางไดเปนอยางดีโดยไมสงผลใหคาใชจายสูงขึ้น หรือตองเพิ่มเติมอุปกรณ 

เคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่มีอยูเดิม 

3. ไมยุงยาก ไมสลับซับซอน หมายถึง เมื่อผูกอสรางไดศึกษาถึงกรรมวิธี หรือ

กระบวนการผลิตแลวเห็นวามีขั้นตอนที่ไมยุงยาก ไมซับซอนเกินความเขาใจ จึงจําเปนตองอธิบาย

ถึงขั้นตอนกระบวนการผลิต ทั้งน้ีอาจเพิ่มความเขาใจดวยการสัมมนา ฝกอบรมเกี่ยวกับระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูปจากผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณ 

4. สามารถทดลองได (Trialability) หมายถึง การเรียนรู ทดลองใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป

เพียงสวนใดสวนหนึ่ง จากการสาธิต บรรยายขั้นตอนกระบวนการกอสราง เพื่อประกอบความ

เขาใจและแสดงใหเห็นคุณสมบัติดานตางๆ ของระบบกอสรางชิ้นสวนสําเร็จรูป 
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ทั้งน้ี ขั้นสนใจเปนเพียงการจูงใจใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่แสดงออกมา และ

รูปแบบของทัศนคติตอระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เห็นดวย หรือไมเห็นดวยเทาน้ัน ยังไมไดเปนตัว

นําไปสูการตัดสินใจยอมรับหรือไมยอมรับ ดังน้ัน ในการนําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูปจะเปนที่ยอมรับของผูกอสรางไดน้ัน จําเปนตองนําเสนอขอมูล ขาวสารเพื่อเพิ่ม

ความเขาใจทั้งในดานความหลากหลายของผลิตภัณฑ ผลประโยชนที่ไดรับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

การขนสง ตลอดจนการบริการที่เหมาะสมใหแกผูกอสราง โดยเฉพาะผูที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ

ใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ใหไดทราบดวยวิธีทางการตลาดที่เหมาะสมตอไป 

2.4.3 ข้ันไตรตรอง  หรือข้ันประเมิน (Evaluation) เปนขั้นที่บุคคลคิด พิจารณา

เปรียบเทียบกับสิ่งที่ใช หรือทําอยูเดิม วานวัตกรรมสามารถนํามาทดแทน ปฏิบัติใหเกิดผล หรือ

แกไขปญหาเดิมได โดยมีทีทาคลอยตาม ในขั้นน้ีบุคคลที่เคยมีประสบการณเกี่ยวกับนวัตกรรม จะมี

บทบาทในการสาธิตการใชในสถานการณของตนเอง  

การที่ผูกอสรางจะสามารถไตรตรองเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ผูกอสรางจะพิจารณา

ถึงปจจัยที่มีผลตอการสั่งซื้อผลิตภัณฑตางๆ ดังน้ี 

1. ผูกอสรางจะใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปก็ตอเมื่อมีความตองการจํานวนมาก เชนกรณี 

เมื่อผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยจะกอสรางโครงการหมูบานจัดสรร หรืออาคารชุดพักอาศัยที่มีจํานวน

มากและไดทําการวิเคราะหทางการตลาดแลว เห็นวาการลงทุนกอสรางดวยระบบสําเร็จรูปจะทําให

คุมคากวาระบบอ่ืนๆ 

2. ลักษณะและผลประโยชนที่ไดจากผลิตภัณฑ เชน คุณภาพมาตรฐาน สะดวกตอการใช

งาน ประหยัดเวลา ตลอดจนทราบแหลงขอมูล หรือลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปที่มี

ใหบริการในปจจุบัน ขอมูลเหลาน้ีมีผลตอการไตรตรองการเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เชน 

ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยตองการเรงรัดกอสราง เพื่อเปดใชโครงการใหไวที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ

ระบบหลอในที่แลว ระบบสําเร็จรูปชวยประหยัดเวลากอสรางไดดีกวา 

3. ภาวะเศรษฐกิจ มีอิทธิพลตอความจําเปนในการเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เมื่อ

ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าผูซื้อจะเลือกซื้อของที่มีมูลคาถูกกวา ดังน้ัน เมื่อภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ผูพัฒนา

อสังหาริมทรัพยจะคนหาระบบการกอสรางที่สามารถชวยลดตนทุนการกอสรางทุกประเภทลงได 

ซึ่งระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปเปนทางเลือกหนึ่งในการลดตนทุนในการกอสราง ตลอดจนสามารถหา

บุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะดานระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปไดงายและมีคาจางที่เหมาะสม 

อยางไรก็ตาม เมื่อผูกอสรางพิจารณาเวลาที่เหมาะสมในการเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป

แลว ผลที่ตามมาไมวาจะเปน คุณภาพการกอสราง ตนทุนที่ตํ่าลง ความสามารถในการแกไขปญหา
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ตางๆ ทั้งดานวัสดุและแรงงาน ที่เกิดขึ้นกับระบบคอนกรีตหลอในที่ได ก็มีสวนชวยสงเสริมการใช

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ใหไดรับการยอมรับจากผูกอสรางตอไปได 

2.4.4 ข้ันทดลองนําไปปฏิบัติ (Trial) เปนขั้นที่บุคคลไดทดลองใชนวัตกรรมในสถานการณ

ตางๆ ที่บุคคลนั้นเห็นวาสามารถเขากันไดกับสิ่งที่กําลังจะทํา หรือสามารถแกไขปญหาตามที่ได

คาดหวังไว และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาใชหรือทดลองใชนวัตกรรมน้ันๆ ซึ่งอาจกลาวไดวาเมื่อผู

กอสรางเห็นวามีสถานการณที่ตองกอสรางโครงการ แลวจะใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปเพื่อใชใน

โครงการไดน้ันเนื่องจากเห็นความสําคัญและผลประโยชนดานตางๆ แลว รูปแบบสถานการณที่

สําคัญที่จะนําระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปไปใช มี 3 แบบคือ 

1. การซื้อซ้ําแบบเดิม  (Straight rebuy) เปนสถานการณที่ผูกอสรางใชระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูปใชกับโครงการที่ตนเปนผูตัดสินใจโดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตางๆ (Kotler 

and Armstrong, 2003) ตัวอยางเชน กรณีที่ผูกอสรางใชผลิตภัณฑสําเร็จรูปตามทองตลาดทั่วไป 

(พื้นสําเร็จรูป) จะพิจารณาเจาะจงโรงงานผลิตที่เคยใช ทราบถึงมาตรฐานและคุณภาพที่เคยใช

บริการ โดยมีบริการที่นาพอใจ การขนสง วิธีการสั่งซื้อสั่งจาง ตลอดจนทราบราคาผลิตภัณฑ 

2. การซื้อแบบปรับปรุง  (The modified rebuy) เปนสถานการณที่ผูใชระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูปพิจารณาเจาะจงโรงงานผลิตที่เคยใช เน่ืองจากผูผลิตระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปไดพยายาม

ปรับปรุงคุณสมบัติ ราคา รูปแบบการกอสราง เงื่อนไขการขนสง ในสถานการณน้ีผูกอสรางอาจให

คําแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไขได ดังนั้นจึงจะเปนโอกาสของโรงงานผลิตใหม โอกาสที่สามารถ

นําเสนอการผลิตภายใตเงื่อนไขใหมที่ดีกวาเดิม (Semenik, 2002) 

3. งานใหม (New task) เปนสถานการณที่ผูกอสรางไดมีโอกาสใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป

เปนคร้ังแรก (Kotler and Armstrong, 2003) ทั้งน้ี ผูกอสรางเห็นวาโครงการกอสรางมีความเสี่ยง

ดานตนทุนสูง จึงทําใหมีจํานวนผูใชเร่ิมทดลอง และคนหาขอมูลมากขึ้นเกี่ยวกับระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูปเพื่อทดลองใชในงานใหม  

ดังน้ัน เมื่อผูกอสรางตัดสินใจทดลองใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ในสถานการณตางๆ เชน 

ใชเพื่อปรับปรุงโครงการเดิม หรือใชสําหรับโครงการใหม นับเปนการพิสูจนผลประโยชนที่ไดรับ 

(Proving benefit) ดังน้ันจึงเปนโอกาสที่ผูผลิตระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปตองแสดงใหเห็นอยางชัดเจน

วาคุณลักษณะของชิ้นสวนสําเร็จรูปดีกวาเมื่อเปรียบกับระบบการกอสรางอ่ืน ไดรับผลประโยชนที่

ดีจากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป มีขอจํากัดในดานการออกแบบนอย สามารถประยุกตใชกับโครงการ

ที่ตนเปนผูรับผิดชอบ หรือใชกับอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่มีอยูได ตลอดจนเทคนิคการ

กอสรางที่ไมยุงยาก ไมสลับซับซอน อันเปนปจจัยที่มีผลตอการใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปตอไป 
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2.4.5 ข้ันยอมรับ (Adoption) เปนขั้นที่บุคคลรับนวัตกรรมไปใชหรือปฏิบัติตาม หลังจาก

เปนที่พอใจที่นวัตกรรมน้ันสามารถแกไขปญหาตามที่ไดคาดหวังไวจริง  แนวคดิการยอมรับของผู

กอสรางตอสถาปตยกรรม โดยใชชิ้นสวนสําเร็จรูป  จึงมีความหมายวา เมื่อผูกอสรางโดยเฉพาะผูที่

เกี่ยวของกับการตัดสินใจ ไดแก เจาของโครงการ สถาปนิกและวิศวกร เร่ิมรับรูขอมูลขาวสารระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูป ทราบถึงความสําคัญและผลประโยชนที่เหมาะสมของการใชระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูป โดยวิธีทางการตลาดที่เหมาะสม จึงเร่ิมใหความสนใจ โดยการแสวงหาขอมูล ขาวสาร

เพิ่มขึ้นเพื่อนําขอมูลที่ไดมาพิจารณา พยายามคนหารายละเอียด ติดตอสอบถามเพิ่มเติมจากผูผลิต

หรือผูรูเพื่อเพิ่มความเขาใจ การนําเสนอคุณลักษณะที่สําคัญเกี่ยวกับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ไม

ยุงยาก ไมสลับซับซอน สามารถทดแทนระบบการกอสรางเดิมที่ใชอยู หากไดทดลองแลว สามารถ

แกไขปญหาในการกอสรางและสงผลประโยชนตองานกอสรางที่ไดคาดหวังไว และหากผูกอสราง

ไตรตรองแลววาจะใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เพื่อใชสําหรับโครงการใหม หรือใชเพื่อปรับปรุง

โครงการเดิม จึงนําไปใชในโครงการอ่ืนๆ และ ยอมรับเทคโนโลยีระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป หลังจาก

เปนที่พอใจที่ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปน้ันสามารถแกไขปญหาตามที่ไดคาดหวังไวจริง 

เมื่อพิจารณากระบวนการการยอมรับทั้ง 5 ขั้น สามารถสรางเปนโมเดลกระบวนการการ

ยอมรับไดดังน้ี 

 

ตารางที่ 2.1   แสดงกระบวนการการยอมรับการใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 
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2.5 การปฏิเสธนวัตกรรม 

เมื่อมีผูคนคิดหานวัตกรรม ใหมมาใช  ไมวาในวงการใดก็ตาม อาจมีการปฏิเสธ นวัตกรรม 

หรืออุปกรณใหม เน่ืองมาจาก 4 สาเหตุดงัน้ี (Simmons, 2002) 

1. ความเคยชินกับวิธีการเดิม บุคคลที่เคยใชและพึงพอใจกับประสิทธิภาพของวิธีการเดิมๆ 

จึงมักยืนยันที่จะใชวิธีการน้ันตอไป ยากที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง  

2. ความไมแนใจในประสิทธิภาพ แมจะทราบขาวสารของนวัตกรรม ใหมในแงของประ

สิทธิ ภาพที่ดีกวาและ สามารถนําไปใชแกปญหาได  แตการที่ตนเองมิไดเปนผูทดลองใช  ทําใหไม

แนใจวานวัตกรรมน้ันมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 

3. ความรูไมเพียงพอตอนวัตกรรมใหม โดยสวนมากบุคคลมีความรูไมเพียงพอแกการที่จะ

เขาใจในนวัตกรรม  และไมไดรับความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ ที่มีอยูในปจจุบัน ทําใหมี

ความรูสึกทอถอยที่จะเขาใจในนวัตกรรม เชน ผูที่ไมมีความรูพื้นฐานทางคอมพิวเตอร  หรือเห็นวา

คอมพิวเตอรมีการพัฒนาอยางรวดเร็วจนตามไมทัน จะรูสึกทอถอยและปฏิเสธในการที่จะนํา

คอมพิวเตอรมาใชในชีวิตประจําวัน 

4. งบประมาณสูง โดยทัว่ไปแลวนวัตกรรมใหมมักจะตองนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช

ในการพัฒนานวัตกรรม คาใชจายของนวัตกรรมจึงมีราคาแพง แมจะชวยใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

จริง ตลอดจนการตองจัดจางบุคลากรผูมีความรูความสามารถเฉพาะดานเกี่ยวกับนวัตกรรม มีคาจาง

สูง 

ดังน้ัน สาเหตุ ของการไม ยอมรับ  หรือปฏิเสธ ของผูกอสราง ตอชิ้นสวนสําเร็จรู ป อาจมี

สาเหตุมาจากความเคยชินหรือพอใจที่จะยังใชระบบการกอสรางแบบดังเดิม โดยมีความไมแนใจใน

ประสิทธิภาพ ของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป และไดรับขาวสาร ไมเพียงพอ  ประกอบกับเขาใจวาเปน

เทคโนโลยีใหม ประกอบกับบุคลากรที่มีความรูความสามารถเกี่ยวกับระบบสําเร็จรูปโดยตรงมีนอย

จึงตองจางเพิ่มเติม ทําใหตนทุนการกอสรางสูง จึงไมยอมรับเทคโนโลยีระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปไป

ใชในการทํางาน 

2.6 แนวคิดสวนประสมการตลาด 

Kotler et al. (2001) กลาวถึงสวนประสมการตลาด  (Marketing Mix) หรือ 4Ps วาเปนตัว

แปรทางการตลาด พื้นฐาน ที่ควบคุมได  โดยจะ ตองใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก

กลุมเปาหมาย มีสวนประกอบ 4 ประการ คือ  

1. ผลิตภัณฑ  (Product) หมายถึง สิ่งที่ธุรกิจเสนอขาย เพื่อตอบสนองความจําเปน หรือ

ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ เชน บรรจุภัณฑ สี คุณภาพ ตราสินคา ตลอดจนการ
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รับประกันของสินคาทีต่อบสนองตอความตองการ และความจําเปนของผูบริโภ ค ทั้งน้ีอาจเปนสิ่งที่

สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน อรรถประโยชน คุณคาในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหสินคา

สามารถขายได และเปนที่ยอมรับของลูกคา  (Walker and Stanton, 2002) ดังน้ัน ตัวแปร ทาง

การตลาด พื้นฐานดานผลิตภัณฑระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป จึงหมายถึง ลักษณะทางกายภาพของ

ชิ้นสวนสําเร็จรูปจากการคนควางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ ผูวิจัยแบงออกไดเปน  5 ขอ 

ประกอบดวย 1) มาตรฐานการผลิตและการควบคุมคุณภาพ 2) การประกันคุณภาพ 3) การออกแบบ 

4) ปริมาณการใชชิ้นสวนสําเร็จรูปที่ซ้ําๆกัน  และมีปริมาณมาก และ 5) ทีมงานที่มีความรู

ความสามารถ 

2. ราคา ( Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอ่ืนๆ ที่มีความจําเปนตองจายเพื่อใหได

ผลิตภัณฑ (Walker and Stanton, 2002) ดังน้ัน ตัวแปร ทางการตลาด พื้นฐานดานราคาของระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูป จึงหมายถึง ผลประโยชนที่ผูกอสรางจะไดรับ และคุณคาจากผลิตภัณฑนอกจาก

ในรูปตัวเงินแลว ผูกอสรางจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑกับราคาของผลิตภัณฑ ถา

คุณคาสูงกวา ผูกอสรางจะตัดสินใจใชและเปนที่ยอมรับของผูกอสรางตอไป จากการคนควา

งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ ผูวิจัยแบงออกไดเปน 6 ขอ ประกอบดวย 1) ดานตนทุนการกอสราง 

2) ดานระยะเวลาการกอสราง  3) การสูญเสียวัสดุกอสราง 4) ดานทักษะแรงงาน 5) ดานความ

ปลอดภัย และ 6) ดานการลดมลภาวะ 

3. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง ชองทางที่ผูผลิตประกอบกิจกรรม

เคลื่อนยายผลิตภัณฑไปยังตลาดเปาหมาย หรือกระจายสินคา ประกอบดวย การขนสง สถานที่เก็บ

หรือคลังสินคา เพื่อ ความสะดวกสบายของลูกคาในการซื้อหาสินคา  ดังน้ัน ตัวแปร ทางการตลาด

พื้นฐานดานการจัดจําหนายของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป จึงหมายถึง  สถานที่ที่ผูผลิตชิ้นสวน

สําเร็จรูปเคลื่อนยายชิ้นสวนสําเร็จรูปไปยังสถานที่เก็บกอง หรือสถานที่กอสราง หรือกระจายสินคา 

การบริการขนสงไปยังสถานที่เก็บหรือคลังสินคา เพื่อ ความสะดวก ของผูกอสรางตอไป จากการ

คนควางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ ผูวิจัยแบงออกไดเปน 2 ขอ ประกอบดวย     1)โรงงานผลิต 

และ 2) การขนสง 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเคร่ืองมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอ

ตราสินคาหรือบริการ โดยใชเพื่อจูงใจใหเกิดความตองการ หรือเตือนความทรงจําในผลิตภัณฑ โดย

คาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ (Walker and Stanton, 2002) เปน

การติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูผลิตและลูกคา เคร่ืองมือการสงเสริมการตลาดที่สําคัญ 

ไดแก การโฆษณา การขายโดยการใชพนักงานขาย การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ 

การตลาดทางตรง ซึ่งตองใชหลักการเลือกใช โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ 
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เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย ดังน้ัน ตัวแปร ทางการตลาด พื้นฐานดานการสงเสริมการตลาดของระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูป จึงหมายถึง การสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

ตลอดจนการสรางตราสินคาใหระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป และบริการกอนและหลังการขาย เพื่อจูงใจ

ใหเกิดความตองการ หรือเตือนความทรงจําในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก 

ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ จากการคนควางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ ผูวิจัยแบงออกได

เปน 4 ขอ ประกอบดวย 1) การขายโดยใชพนักงานขาย 2) การสงเสริมการขาย 3)การโฆษณา และ 

4) การประชาสัมพันธ 

ทั้งน้ี Iacobucci and others, 2003  กลาวถึงคําพูดของ Kelloge วา ปจจุบันการวางแผน

การตลาดโดยใช สวนประสมการตลาด  4Ps ไมเพียงพอตอไป จึงเสนอใหมีการจัดทําการตลาด

เพิ่มเติม เพื่อตอบสนองความตองการที่แทจริง และลดจุดออนของ สวนประสมการตลาด  4Ps ไดแก 

1) แนวคิดเกี่ยวกับตราสินคา คือ สิ่งที่กระตุนความคิดของลูกคา 2) แนวคิดเกี่ยวกับการแบงกลุม

ลูกคาออกเปนกลุมยอย เพื่อใหทราบถึงชองทางการติดตอสื่อสารกับลูกคาที่แตกตางกัน เพื่อ

ประโยชนในการออกแบบการติดตอสื่อสารใหกับลูกคาไดอยางเหมาะสม อยางไรก็ตาม การตลาด

ยุคใหม เปนการเสริมแนวคิดเกี่ยวกับตราสินคาระบบคอนกรีตสําเร็จรูป และแนวคิดเกี่ยวกับการ

แบงกลุมลูกคาออกเปนกลุมยอยนี้ เปนเร่ืองของกระบวนการมอบความพึงพอใจใหแกลูกคา การให

ความสําคัญเฉพาะกับการผลิตและการขายเพียงอยางเดียวไมสามารถทําใหประสบความสําเร็จได 

การวิเคราะหความตองการของลูกคา และปจจัยที่มีผลตอการยอมรับของลูกคาเปนพื้นฐานสําคัญ

ของการตลาดยุคใหม ผูวิจัยเห็นวามีความจําเปนในดานกลยุทธทางการตลาด ซึ่งเปนปจจัย

นอกเหนือจากปจจัยทางกายภาพที่มีผลตอการยอมรับการใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปจากผูที่

เกี่ยวของกับการกอสราง ตามที่ไดระบุไวในขอบเขตของงานวิจัยนี้  

เมื่อพิจารณาองคประกอบสวนประสมการตลาดทั้ง 4 ประการ  จะเห็นไดวาหากแปล

ความหมายของสินคา (ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป) สามารถหาความสัมพันธรวมกับแนวคิดสวน

ประสมการตลาดเปนดังที่แสดงในตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.2   แสดงความสัมพันธระหวางแนวคิดสวนประสมการตลาดกับปจจัยที่มีผลตอการใช

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

 

สวนประสมการตลาด 4Ps  ปจจัยหลัก และปจจัยยอย 

ผลิตภัณฑ (Product)  คุณลักษณะของระบบ  

 1) มาตรฐานการผลิตและการควบคุมคุณภาพ 

 2) การประกันคุณภาพ 

 3) ดานการออกแบบ 

 4) ปริมาณการใชชิ้นสวนสําเร็จรูปที่ซ้ําๆกัน  และมี

ปริมาณมาก 

 5) ทีมงานที่มีความรูความสามารถ 

ราคา (Price)  ผลประโยชนที่ไดรับจากระบบ 

1) ดานตนทุนการกอสราง  

2) ดานระยะเวลาการกอสราง  

3) การสูญเสียวัสดุกอสราง  

4) ดานทักษะแรงงาน  

5) ดานความปลอดภัย  

6) ดานการลดมลภาวะ 

การจัดจําหนาย (Place หรือ 
Distribution) 

 สถานที่ผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป 

1) โรงงานผลิต 

2) การขนสง 

การสงเสริมการตลาด 

(Promotion) 
 การสงเสริมการตลาด 

1) การขายโดยใชพนักงานขาย  

2) การสงเสริมการขาย 

3) การโฆษณา  

4) การประชาสัมพันธ 
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ทั้งน้ี จากตารางที่ 2.1 แสดงความสัมพันธระหวางแนวคิดสวนประสมการตลาดกับปจจัย

หลักที่มีผลตอการใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป หรือปจจัยที่สงผลใหผูกอสรางตัดสินใจเลือกใชระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูปอยางไรน้ัน ขึ้นอยูกับกระบวนการเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปของผูกอสราง

ในแตละองคกร และแนวคดิสวนประสมการตลาด  เปนแนวคิดที่ผูวิจัยนํามาคนหาปจจัยที่สงผลให

ผูกอสรางยอมรับการใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  โดยผสมผสานการตลาดบูรณาการเพื่อความ

สมบูรณ ของงานวิจัยตอไป 

2.7 การยอมรับการใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ เมื่อพิจารณาองคประกอบสวนประสมการตลาดทั้ง 4 

ประการ  จะเห็นไดวาการแปลความหมายของสินคา (ชิ้นสวนสําเร็จรูป) สามารถหาความสัมพันธ

รวมกับแนวคิดสวนประสมการตลาด สามารถสรุปปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูปในอุตสาหกรรมกอสรางได 4 ปจจัยหลัก โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

2.7.1 คุณลักษณะของชิ้นสวนสําเร็จรูป 

หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของชิ้นสวนสําเร็จรูป ไดแก มาตรฐานการผลิต การควบคุม

คุณภาพ และการประกันคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

มาตรฐานการผลิตและการควบคุมคุณภาพ (Standardization and Quality control) 

ในโรงงานผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูปที่มีการผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป การตรวจสอบมาตรฐานตาม

ขอกําหนดลักษณะที่สําคัญของผลิตภัณฑ มีรูปแบบมาตรฐานการกําหนดขนาด การเก็บ การขนสง 

และการติดต้ังชิ้นสวนสําเร็จรูป ตลอดจนการทดสอบชิ้นสวน โดยยึดหลักมาตรฐานเปนสําคัญ 

มาตรฐานสากลที่นิยมใชในการผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูปคือ PCI standard และมาตรฐานจากสํานักงาน

มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) สําหรับประเทศไทย การศึกษาวิจัยดานมาตรฐานการผลิตสวนใหญ 

เปนการศึกษาทดสอบความสามารถทางวิศวกรรมโครงสราง เพื่อพัฒนามาตรฐานในกระบวนการ

และเทคโนโลยีการผลิตชิ้นสวนต้ังแตในโรงงานที่มีการพัฒนาการผลิตอยางตอเน่ือง ผลิตโดย

เคร่ืองจักรที่มีความแมนยําสูง สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงของชิ้นสวนไดตามตองการของ

ผูออกแบบ (Sharma, 2004) จนถึงการติดต้ังชิ้นสวนสําเร็จรูปในสถานที่กอสราง เปนปจจัยที่สําคัญ

อยางยิ่งตอความสําเร็จของโครงการ (Arditi, 2000; Polat, 2008) 

องคกรระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน ใหความหมายของคําวา  “คุณภาพ” หมายถึง 

ลักษณะและคุณสมบัติทั้งหมดของสินคา หรือบริการที่สามารถตอบสนองตอความตองการของ

ลูกคาได  
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การควบคุมคุณภาพการผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูปในโรงงาน สวนที่เรียกวา Casting yard เปน

สวนที่ควบคุมคุณภาพใหเปนไปตามขอกําหนดไดอยางสม่ําเสมอ ถูกตองตามแบบ ตลอดจนสราง

ความพึงพอใจใหกับของลูกคา ( สรกฤตย พันธุมนตรี , 2548) การผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูปที่มีคุณภาพ

ไมวาจะเปนคุณภาพของพื้นผิวชิ้นสวน (ความประณีตและรูปทรง) และคุณภาพของคอนกรีตที่

ไดรับการบมจนไดอายุ  (Christensen, 2001) ซึ่งสงผลถึงผลงานการกอสรางที่ดี เปนผลประโยชน

ตอโครงการ ที่เนนคุณภาพโครงการของผูซื้อหรือเจาของโครงการนอกเหนือจากราคาคากอสราง 

(ฝายวิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด(มหาชน), 2545). ดังน้ัน การผลิตหรือการบริการที่ทําใหผลงาน

บรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังใจไว สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา สรางความพึงพอใจใหกับ

ลูกคาโดยสามารถนําไปใชงานตามวัตถุประสงคได และสามารถผลิตใหไดงานที่มีคุณภาพ

สม่ําเสมอ สงผลใหเปนปจจัยการยอมรับที่สําคัญอยางยิ่ง 

การประกันคุณภาพ (Quality guarantee) 

Deming (Aguayo, 1990) กลาวถึง คุณภาพ คือการทําใหผลิตภัณฑมีคุณคามากขึ้นจาก

มุมมองของลูกคา มีความสม่ําเสมอในทุกๆ ดานโดยเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติของสินคา

และบริการ มีขอกําหนด และคุณสมบัติของคุณภาพบางเร่ือง เชน ความเชื่อถือได และอายุการใช

งาน ตลอดจนความงายในการใชงาน สามารถปรับปรุงใหดีขึ้นอยางสม่ําเสมอไดโดยมีตนทุนที่

ตํ่าลง ซึ่งเปนที่มาของ แนวคดิเร่ือง  วงจรคุณภาพ  (Quality  Control Circles-QCC) เปน

กระบวนการวางแผน (PDCA)  วางระบบพัฒนาจากการประกันคุณภาพที่เนนเฉพาะสินคาไปสูการ

ประกันคุณภาพต้ังแตเร่ิมกระบวนการผลิตจนเปนสินคา   เรียกวา กระบวนการบริหารคุณภาพทั้ง

ระบบ (Total  Quality Management  - TQM) ดังน้ัน ชิ้นสวนสําเร็จรูปที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

จากสถาบันมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (มอก.) จะเปนแนวทางการประกันคุณภาพเบื้องตน 

(สาละวิน วังโสม , 2547) อีกกรณีถาโรงงานที่ผลิตมีการนําระบบมาตรฐาน ISO 9000, ISO 9001, 

ISO 14001 และ ISO 18001 มาชวยสงเสริมและควบคุมกระบวนการผลิต จะสงผลใหระบบการ

ผลิตมีคุณภาพดียิ่งขึ้น แมจะตองเสียคาใชจายดานการบริหารเพิ่มขึ้น เชน การฝกอบรม การทบทวน

และการตรวจสอบเอกสาร แตจะสามารถลดคาใชจายอันเนื่องจากความผิดพลาดได และยังสงผลถึง

ผูผลิต วาผลิตภัณฑชิ้นสวนสําเร็จรูปไดรับการประกันคุณภาพมาตรฐานการผลิตจากสถาบันที่

เชื่อถือได ทําใหผูผลิตมีความเชื่อมั่นที่จะใหการประกันคุณภาพผลิตภัณฑชิ้นสวนสําเร็จรูป และ

ผูใชมีความเชื่อมั่นยอมรับนําระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปไปใช จุดน้ีนับเปนกลยุทธในการสงเสริมการ

ใชชิ้นสวนสําเร็จรูปเพื่อสรางความพึงพอใจและการยอมรับใหกับลูกคา (Gibb, 1997; วรชัย ศรฤทธิ์

ชิงชัย, 2543) 
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การออกแบบ 

สุกฤต อนันตชัยยง (2545) กลาวถึงขั้นตอนการออกแบบกอสรางอาคารที่ใชระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูป แบงเปน 4 ขัน้ตอน ประกอบดวย 

1. การออกแบบและวางแผน  หมายถึง การออกแบบรูปแบบทางสถาปตยกรรมและวาง

แผนการใชชิ้นสวนสําเร็จรูป เพื่อทําเปนแบบกอสรางและจัดลําดับการผลิต 

2. การผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป  หมายถึง การกอสรางโรงงานผลิต กระบวนการผลิตใน

โรงงาน เพื่อจัดทําแบบหลอ ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพในระหวางผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป 

3. ขนสงชิ้นสวนสําเร็จรูปจากโรงงานไปยังสถานที่กอสราง การเตรียมพื้นที่สําหรับการ

จัดลําดับการจัดสง โดยมีการเก็บกองที่ถูกตอง  ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพกอนการจัดสงไปยัง

สถานที่กอสราง 

4. การติดตั้งและประกอบ  หมายถึงการติดต้ังชิ้นสวนสําเร็จรูปตามแบบกอสราง การ

วางแผนจัดลําดับการเก็บกองลวงหนาสวนสถานที่กอสราง การใชวัสดุ เคร่ืองมือและอุปกรณที่ใช

ในการติดต้ัง (ภาพที่ 2.15) ตลอดจนการใชแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ 

 

 

ภาพที่ 2.15 แสดงภาพการติดต้ังและประกอบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

ที่มา : พัศพันธน ชาญวสุนันท (2550) 
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ธฤษวรรณ บัวมาศ (2548) ศึกษาการกอสรางที่อยูอาศัยประเภทบานเรือนแถว โดยใชผนัง

สําเร็จรูป รับนํ้าหนัก  พบวาการพิจารณาออกแบบระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปแยกได 3 สวน 

ประกอบดวย  

1. สวนการออกแบบสถาปตยกรรมอาคารที่ใชชิ้นสวนสําเร็จรูป ควรพิจารณาดังนี้ 

1.1 รูปรางลักษณะของชิ้นสวนสําเร็จรูปตองเอ้ือตอรูปทรงอาคาร  

1.2 ความเรียบรอยของรอยตอ ชิ้นสวนสําเร็จรูปตองมีความเรียบเสมอกันเมื่อติดต้ัง

สวยงาม และประณีต 

1.3 ลักษณะผิวชิ้นสวนสําเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงาน ตองเรียบ ปราศจากรูพรุน  และมี

คุณภาพของผิวคอนกรีตที่สม่ําเสมอเทากันทุกชิ้น 

1.4 การดูแลรักษาความสะอาดไดงาย ไมเปนซอกมุม 

2. สวนการออกแบบวิศวกรรมโครงสราง ตองพิจารณาคุณสมบัติดังนี้ 

2.1 ความสามารถในการรับน้ําหนักจรของชิ้นสวนสําเร็จรูปที่มีความตองการพิเศษ 

เชนพื้นสําหรับอาคารสํานักงาน ผนังตานทานแรงลม หรือตานทานแผนดินไหว อาจผลิตพิเศษโดย

ใชเหล็กเสริมและความหนาของคอนกรีตเพิ่มขึ้น ซึ่งตองติดตอสอบถามเทคโนโลยี ความสามารถ

การผลิตของโรงงานชิ้นสวนสําเร็จรูปโดยตรงเพื่อประกอบการพิจารณาออกแบบ 

2.2 ความสามารถในการรับน้ําหนักในขณะขนสงและติดต้ัง ตองมีการตรวจสอบอยาง

รอบคอบ เน่ืองจากชิ้นสวนสําเร็จรูปแตละชิ้นถูกออกแบบใหสามารถรับนํ้าหนักไดไมเหมือนกัน 

2.3 วิธีการติดต้ัง ระบบที่เลือกใชสามารถนํามาประกอบติดต้ังเปนอาคารไดดวย

กรรมวิธีพื้นฐานทั่วไป หรือจําเปนตองมีการดัดแปลงเปนพิเศษอีก 

2.4 การกําหนดชวงระยะเสา ที่เกินกวา 4.00 เมตร ตองพิจารณาใชระบบแผนพื้น

คอนกรีตอัดแรง เปนตน 

2.5 มิติของชิ้นสวนสําเร็จรูป ตองออกแบบใหมีขนาดพอดีไมเหลือเศษที่ตองหลอ

คอนกรีตเพิ่ม หรือตองผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูปขนาดพิเศษ หรือสามารถตัดหรือดัดแปลงไดงาย 

3. สวนการออกแบบงานระบบภายในอาคาร เชน การเจาะเดินทอไฟฟาและสุขาภิบาลใน

ตําแหนงตางๆ ภายในอาคารได 

จะเห็นไดวา ขอบเขตของการออกแบบชิ้นสวนสําเร็จรูปจําเปนตองรวมถึงการวางแผนการ

กอสราง เพื่อปองกันการเกิดปญหาในระหวางติดต้ัง และสามารถปฏิบัติงานตามแผนใหไดผลเต็มที่ 

ชวยใหการทํางานเปนไปไดตามหลักวิชาการ การวางแผนแรงงาน เคร่ืองจักร วัสดุอุปกรณ เพื่อ

ประสิทธิภาพสูงสุด งานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบสวนใหญเปนดานการแนะนําใหใชระบบ
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ชิ้นสวนสําเร็จรูปกับอาคารที่มีประโยชนใชสอยที่หลากหลาย เชน Kassian (2003) ไดศกึษาและ

แนะนําใหใชระบบโครงสรางสําเร็จรูป เพื่อการออกแบบกอสรางอยางยั่งยืนในประเทศแคนาดา 

ปริมาณการใชชิ้นสวนสําเร็จรูปที่ซ้ําๆกัน และมีปริมาณมาก 

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เปนผลจาก การผลิตในระบบอุตสาหกรรมแบบตอเนื่อง สามารถ

ผลิตชิ้นสวนไดเปนจํานวนมาก  ชวยประหยัดเวลาและตนทุนการผลิตลงอีกดวย แตการผลิตแบบน้ี

จําเปนตองมีวัตถุดิบมาปอนโรงงานอุตสาหกรรมใหเพียงพอและตามกําหนดเวลา  ทั้งน้ีการที่จะให

เกิดประสิทธิ ภาพสูงในการผลิต ชิ้นสวนสําเร็จรูป น้ันจําเปนจะตองมีการวางแผนการผลิตอยาง

ละเอียด  ใหสามารถผลิตผลิตภัณฑไดทั้งปริมาณ  คุณภาพและตามระยะเวลาที่กําหนด  จัดหา

เคร่ืองมือและอุปกรณการแปรรูปใหพอดี จัดวางเคร่ืองมือและอุปกรณการแปรรูปใหปฏิบัติงาน

อยางตอเน่ืองกันหรือสอดคลองกัน  และ จัดต้ังจุดควบคุมคุณภาพในสายการผลิตใหเหมาะสม 

เพือ่ใหสามารถควบคมุและดําเนินการแกไขไดทนัทวงทใีนระหวางดําเนินการผลติ และดําเนินการ

ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑกอนสงออกจําหนาย  

สมชาย ภูวชัยวิเวทย (2544) ศึกษาเร่ืองการกอสรางบานของการเคหะแหงชาติ ในโครงการ

จัดสรรที่อยูอาศัยใหกับขาราชการ โดยการกอสรางบานชั้นเดียวในเน้ือที่ 50 ตารางวา และอาคาร

พักอาศัย 5 ชั้น ตามแบบมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร พบวาระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปเหมาะสมกวา

การกอสรางระบบคอนกรีตหลอในที่ และไดแนะนําการออกแบบใหมีการผลิตแบบ Mass 

production ซึ่งการผลิตมีลักษณะซ้ํากันและมีปริมาณมาก 

ศุภวิศวร ปญญาสกุลวงศ (2549) ศึกษาและเปรียบเทียบการกอสรางบานที่ใชระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูปกับ ระบบเสา-คาน คอนกรีตหลอในที่ พบวา ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  เหมาะกับการสราง

บานในแบบเดียวกนัจํานวนมากๆ จํานวน 50-100 หลังขึ้นไป จึงจะคุมทุน เน่ืองจากคาไมแบบตอ

หนวยจะลดลงตามจํานวนบานที่สราง ในทางตรงกันขาม หากมีจํานวนการสรางนอย คากอสราง

และคาดําเนินการเชน  คารถเครน คาขนสงชิ้นสวนสําเร็จรูป เมือ่คดิตอหนวยจะแพงกวา การ

กอสรางระบบคอนกรีตหลอในที่ 

ทีมงานที่มีความรูความสามารถ 

วิสูตร จิรดําเกิง  (2544) กลาวถึงวงจรชีวิตของโครงการ ในชวงกําหนดโครงการ  

(Definding the project) และชวงการวางแผน (Planning) นับเปนชวงเวลาที่เร่ิมศึกษาโครงการ เพื่อดู

ความเปนไปไดของโครงการ และตัดสินใจดําเนินงาน ทีมออกแบบ  ในการจัดระบบบริหาร

โครงการมีอยูหลายรูปแบบ โดยจําแนกบุคลากรที่เกี่ยวของกับการกอสรางออกเปน 5 กลุม ดังน้ี 



30 
 

1. เจาของ (Owner) เปนผูริเร่ิมโครงการ มีหนาที่ จัดการดานการลงทุน จัดหาบุคลากร

ผูออกแบบ และผูรวมงานกอสราง 

2. ผูบริหารโครงการ (Project Administrator) เปนผูปฏิบัติงานแทนเจาของ ในดานตางๆ 

ที่เจาของเห็นวาผูบริหารมีความชํานาญเปนพิเศษ เชน ดานการลงทุน การเงิน การตลาด 

3. ผูออกแบบ (Designer) หมายถึงสถาปนิก และวิศวกร เปนผูที่รับนโยบาย วัตถุประสงค 

และความตองการจากกลุมเจาของ เพื่อกําหนดรูปแบบ รายการกอสราง 

4. ผูจัดการงานกอสราง (Construction Manager) เปนตัวแทนเจาของ มีหนาที่

ประสานงานโครงการดานเทคนิคการกอสราง กําหนดหลักเกณฑผูรับจางกอสราง ราคากลาง และ

ควบคุมคุณภาพงานกอสราง ระยะเวลาการกอสราง ตลอดจนกําหนดวิธีการจายเงินคากอสราง 

5. ผูรับจางกอสราง หรือผูรับเหมา (Builder or Contractor) เปนกลุมรับทําการกอสราง

ตามรูปแบบและรายการกอสรางประสานงานกลุมผูออกแบบ กลุมเจาของ จัดหาแรงงานและวัสดุ 

สันติ ชินานุวัฒติวงศ  (2546) เสนอวาเจาของงาน ควรเลือกใชระบบการบริหารโครงการ

กอสรางแบบใชผูบริหารโครงการ หรือผูบริหารการกอสราง เปนรูปแบบที่ใชผูเกี่ยวของในการ

กอสรางไดครบถวน ผูบริหารโครงการ ซึ่งมีหนาที่ประสานงาน เจรจา และควบคุมงานกอสรางให

เปนไปตามแบบ ใชเวลานอยที่สุด และมีการควบคุมคุณภาพของงานใหตรงกับแนวทางการ

ออกแบบ 

ดังนั้น ในการกอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปจึงจําเปนตองอาศัยทีมงานที่มีความรูทาง

เทคนิคการกอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เร่ิมต้ังแตเจาของโครงการรวมกับผูบริหารโครงการวาง

นโยบายการกอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปโดยคํานึงถึงการลงทุน การเงิน และการตลาดแลว

จึงจัดหาผูออกแบบเพื่อรับนโยบายการใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปไปใชในการออกแบบ โดย

คํานึงถึงรูปแบบ การผลิต และเทคนิคการกอสราง เมื่อกําหนดรูปแบบเรียบรอยแลวจึงจัดหา

ผูจัดการงานกอสรางเพื่อประสานงานโครงการดานเทคนิคการกอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

กําหนดหลักเกณฑผูรับจางกอสราง ราคากลาง และควบคุมคุณภาพงานกอสราง ระยะเวลาการ

กอสราง ตลอดจนกําหนดวิธีการจายเงินคากอสรางซึ่งมีรายละเอียดแตกตางจากระบบคอนกรีตหลอ

ในที่ และสุดทายที่การจัดหาผูรับจางกอสรางที่มีแรงงาน และเคร่ืองจักรตลอดจนประสบการณการ

กอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป โครงการกอสรางจึงจะไดรับประโยชนตามวัตถุประสงคที่

ตองการ 



31 
 

2.7.2 ผลประโยชนท่ีไดรับ 

หมายถึงประโยชนที่ไดรับจากการกอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป โดยพิจารณาใน

ดานตางๆ ไดแก ดานตนทุนการกอสราง ระยะเวลาการกอสราง ดานการสูญเสียวัสดุกอสราง ดาน

ทักษะแรงงาน ดานความปลอดภัย และดานการลดมลภาวะโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ดานตนทุนการกอสราง 

ตนทุนการกอสราง หมายถึงมูลคาของเงินที่สูญเสียไปในการ กอสราง เปนตนทุนเมื่อเทียบ

กับปริมาณผลผลิต การเปรียบเทียบระหวางระบบกอสรางหลอในที่กับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปโดย

ตัวอยางการกอสรางบานพักอาศัย ที่มีพื้นที่มากกวา 125 ตารางเมตร การกอสรางระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูปสามารถลดราคาคากอสรางเฉลี่ยตอพื้นที่ใชสอย ไดรอยละ 5.54 ของราคาคากอสราง

ทั้งหมด และหากเปรียบเทียบเฉพาะหมวดงานโครงสรางเสา-คาน สามารถลดราคาคากอสรางได

รอยละ 14.22 ของคากอสรางหมวดงานโครงสราง เนื่องจากระบบหลอในที่มีการใชไมแบบ

มากกวาคาติดต้ังระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  (Schultes, 1995 ; สุกฤต อนันตชัยยง , 2545 ) ทั้งน้ียังมี

การศึกษาเปรียบเทียบโดยใชกรณีศึกษาโครงการบานเอ้ืออาทร ของการเคหะแหงชาติ ในอาคาร

ขนาด 5 ชั้น (ภาพที่ 2.16)โดยวิธีสัมภาษณผูรับเหมาและวิศวกรควบคุมโครงการ พบวาการกอสราง

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป สามารถลดตนทุนคากอสรางสําหรับหมวดงานสถาปตยกรรมเทียบกับ

ระบบคอนกรีตหลอในที่ และมีคุณภาพของงานกอสรางที่ดีกวา ( นริศรา สุขสราญ , 2550) และผล

การศึกษาตนทุนของที่อยูอาศัย 2 ชั้น ที่สรางดวยระบบเสา-คานสําเร็จรูป เปรียบเทียบกับระบบ

คอนกรีตหลอในที่ พบวาระบบเสา-คานสําเร็จรูปรวมกับระบบคอนกรีตหลอในที่ มีผลทําใหคา

กอสรางลดลงรอยละ 4.90 (ธนพล สินธุยนต, 2545) 
 

 

ภาพที่ 2.16  แสดงโครงการบานเอ้ืออาทร ของการเคหะแหงชาติ ขนาด 5 ชั้น 

ที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=128515 
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ดานระยะเวลากอสราง 

การเปรียบเทียบระยะเวลาการกอสราง ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปชวยใหงานกอสรางดําเนิน

ไปไดอยางรวดเร็ว สงผลใหมีการเปดใชอาคารไดเร็วขึ้น ไดรับผลตอบแทนในการลงทุนเร็วขึ้น  

(Yeung, 2002) ทั้งน้ีพบวาการกอสรางระบบชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป เชน ระบบผนังรับนํ้าหนัก

จะใชระยะเวลานอยกวาระบบเสา-คานและระบบคอนกรีตหลอในที่ จึงเปนระบบที่เหมาะสมกับ

งานกอสรางที่ถูกจํากัดดานระยะเวลา หรือมีนโยบายเรงรัดงานกอสราง นริศรา สุขสราญ  (2550) 

ศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาดําเนินการกอสรางระบบผนังสําเร็จรูป ระบบโครงเสาและคาน และ

ระบบคอนกรีตหลอในที่ พบวา ระบบผนังรับน้ําหนักกอสรางไดรวดเร็วกวาระบบโครงเสาและ

คาน และระบบคอนกรีตหลอในที่ (ตารางที่ 2.2) 
 

ตารางที่ 2.3 แสดงระยะเวลากอสรางของแตละระบบ 

 

ระบบ ระยะเวลา รวม 

ผน
ังร

ับ
น

้ําห
น

ัก 

ระยะเวลาการติดตั้งและแตงผิวคอนกรีต  
คานคอดิน  (ตอช้ัน) 2 วัน 

18 วัน ผนัง (ตอช้ัน) 2 วัน 
พ้ืนและบันได (ตอช้ัน) 1 วัน 
แตงผิวคอนกรีต (ตอหลัง) 20 วัน 20 วัน 
ระยะเวลารวม (รวมงานฐานราก, ถังเก็บน้ําและโครงหลังคา) 83 วัน 

เส
าค

าน
 

ระยะเวลาการติดตั้งและแตงผิวคอนกรีต  
คาน  (ตอช้ัน) 2 วัน 

26 วัน เสา (ตอช้ัน) 2 วัน 
พ้ืนและบันได (ตอช้ัน) 1 วัน 
กอฉาบและแตงผวิคอนกรตี (ตอหลัง) 15 วัน 75 วัน 
ระยะเวลารวม (รวมงานฐานราก, ถังเก็บน้ําและโครงหลังคา) 120 วัน 

ห
ลอ

ใน
ท

ี่ 

ระยะเวลาการกอสราง (งานโครงสรางหลัก)  
คาน  (ตอช้ัน) 15 วัน 

196 วัน 
เสา (ตอช้ัน) 20 วัน 
พ้ืนและบันได (ตอช้ัน) 7 วัน 
กอฉาบและแตงผวิคอนกรตี (ตอหลัง) 15 วัน 
ระยะเวลารวม (รวมงานฐานราก, ถังเก็บน้ําและโครงหลังคา) 226 วัน 

ที่มา: นริศรา สุขสราญ (2550) 
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การลดระยะเวลาการกอสรางจึงหมายถึงการประหยัดงบประมาณที่จะหมดไปกับดอกเบี้ย

อีกดวย (Puri and Adlakha, 2003) และการเปรียบเทียบระยะเวลาการกอสรางพบวาระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูปสามารถกอสรางไดรวดเร็วกวาระบบคอนกรีตหลอในที่ รอยละ 11.59 ของระยะเวลา

กอสรางทั้งหมด ( สุกฤต อนันตชัยยง , 2545) และอาจมากถึงรอยละ 59.07 ของระยะเวลากอสราง

ทั้งหมด  (Christian Prilhofer Consulting, 2007) และผลการศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาการ

กอสรางผนังโครงการลุมพีนีเพลส (นราธวิาส-เจาพระยา) เปนอาคารสูง 29 ชั้น และโครงการซิต้ี

สมารทคอนโด (ปทุมวัน) เปนอาคารสูง 27 ชั้น ในโครงการที่ใชชิ้นสวนสําเร็จรูปแบบ  Panel ใช

เวลากอสราง 29.19 ตารางเมตรตอวัน โครงการที่ใชชิ้นสวนแบบ  Component ใชเวลากอสราง 

20.45 ตารางเมตรตอวัน และโครงการที่ใชระบบผนังกออิฐ  ใชเวลากอสราง 17.54 ตารางเมตรตอ

วัน (ศุภชัย ไชยน, 2549) อยางไรก็ตามการเปรียบเทียบระหวางการกอสรางระบบคอนกรีตหลอใน

ที่กับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป มุงเนนการศึกษาขอมูลดานตนทุนการกอสรางควบคูไปกับการศึกษา

ขอมลูดานระยะเวลากอสรางเปนสวนใหญ 

ดานการสูญเสียวัสดุกอสราง 

การสูญเสียวัสดุกอสราง หมายถึง การสูญเสียงบประมาณ และคาใชจายที่เสียไปโดยไม

จําเปน ดังน้ันเพื่อเปนการลดตนทุนรวมทั้งเพิ่มผลกําไรของโครงการ จําเปนตองควบคุมการสูญเสีย

วัสดุกอสรางใหนอยลง ผลงานวิจัยของวุฒิพงษ ประวิตรวงศ  (2544) ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ

การสูญเสียของวัสดุกอสรางระหวางระบบคอนกรีตหลอในที่กับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป พบวาการ

สูญเสียของวัสดุกอสรางถึงรอยละ 3.71 ของมูลคาโครงการทั้งหมดมาจากสาเหตุหลัก 5 ประการ 

ไดแก 

1. ความสูญเสียอันเกิดจากการขาดการจัดการและการวางแผนที่ดี 

2. ความสูญเสียอันเกิดจากความไมสมบูรณของแบบกอสราง    

3. ความสูญเสียอันเกิดจากฝมือของแรงงานคุณภาพตํ่า 

4. ความสูญเสียอันเกิดจากการบริหารจัดการเกี่ยวกับวัสดุไมดีพอ 

5. ความสญูเสยีอันเกดิจากการตัดวัสดุทาํใหเหลอืเศษเปนจํานวนมาก 

นคร กกแกว (2545) แนะนําแนวทางในการควบคุมการสูญเสียของวัสดุกอสรางไว 5 

ประการไดแก   

1. ขั้นตอนการออกแบบ ตองใหความสําคัญกับมาตรฐานและการระบุวัสดุที่มีคุณภาพ  

2. เลือกใชเทคโนโลยีและวิธีการกอสรางที่ถูกตอง  

3. การจัดเก็บวัสดุที่ถูกตอง และเปนระเบียบหรือลดการจัดเก็บในสถานที่กอสรางให

นอยลง  
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4. การควบคุมงาน 

5. ทักษะในการทํางานของแรงงาน   

ทั้งนี้การใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปสามารถลดการสูญเสียและเพิ่มผลกําไรของโครงการได

เนื่องจากสามารถควบคุมมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของชิ้นงานกอสราง ลดการจัดเก็บใน

สถานที่กอสราง ลดความสูญเสียอันเกิดจากฝมือแรงงานคุณภาพตํ่า 

ดานทักษะแรงงาน 

บุษบง เจริญพันธโยธิน  (2545) พบวางานกอสรางบานเด่ียว 2 ชั้น เน้ือที่ใชสอย 95 ตาราง

เมตร ตองใชแรงงานทั้งหมด 22 คน แบงเปนผูจัดการโครงการ 1 คน ชางคุมงาน 3 คน ชางไม 7 คน 

ชางเหล็ก 3 คน ชางเชื่อม 1 คน และชางติดต้ังชิ้นสวนสําเร็จรูป 7 คน ในสวนชางฝมือตองมี

ใบรับรองทักษะหรือระดับชํานาญการ ซึ่งชางฝมือแรงงานระดับชํานาญการในปจจุบันมีปริมาณ

นอย ไมเพียงพอตอความตองการ (เกริก ศรีวัฒนะ , 2543) ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปเปนระบบที่มีการ

ผลิตจากโรงงาน ในสถานที่กอสรางจึงตองการเพียงแรงงานฝมือที่ทําหนาที่ติดต้ังเทาน้ัน  

(Christensen, 2001; Yeung, 2002) ถึงแมวาระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปจะลดการใชแรงงานในระดับ

แรงงาน แตยังตองใชแรงงานที่มีทักษะดานการกอสรางเชน การเชื่อม และการติดต้ังชิ้นสวน

สําเร็จรูป หรือเรียกวา ชางติดต้ังชิ้นสวนสําเร็จรูป ซึ่งขาดแคลนแรงงานชางฝมือตลอดจนวัสดุ

อุปกรณในการผลิตระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปเปนเคร่ืองจักรที่มีมูลคาสูง และทักษะการทํางานของ

ชางที่ติดต้ังชิ้นสวนสําเร็จรูปตองมีทักษะที่สูงและไดรับการฝกฝน ( มานพ เดนศุภกิจ, 2548 ; ภัท

รินทร กินีสี, 2550) จากผลการวิจัย บุษบง เจริญพันธโยธิน  (2545) ไดใหขอเสนอวาหนวยงานของ

รัฐที่มีสวนเกี่ยวของควรเปดการอบรมหรือพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกอสราง

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปที่จะเติบโตในอนาคตตอไป 

ดานความปลอดภัย 

การเกิดอุบัติเหตุในแตละคร้ังกอใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินอยางประมาณคา

มไิด ความสูญเสียจากการกอสราง ในปจจุบัน ไดทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะจากการรวบรวม

จํานวนการประสบอันตรายทั่วประเทศโดยจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมป 2546 งานกอสรางมี

ผูประสบอันตรายทั้งสิน 15 ,728 คน ในจํานวนน้ีมีผูเสียชีวิตเปนจํานวน 109 ราย และมีคนงาน

จํานวนมากที่ยังเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากงานกอสราง  การปองกันอุบัติเหตุและการลดการเกิด

อุบัติเหตุ จึงเปนเร่ืองที่ตองมีการปฏิบัติอยางจริงจัง  (สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน , 2006)  

งานวิจัยเพื่อการเก็บสถิติอุบัติเหตุในสถานที่กอสรางทางยกระดับโดยใชโครงสรางระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูป ระยะเวลา 100,000 ชั่วโมงทํางาน ปรากฏวาไมพบอุบัติเหตุเกิดขึ้น เนื่องจากสามารถลด

ขั้นตอนการทํางานในที่สูง ลดการทํางานบนนั่งราน เนื่องจากอันตรายจากการใชน่ังราน มักจะพบ
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เสมอในหนวยงานกอสราง เพราะมีการใชงานตลอดเวลา ต้ังแตเร่ิมตนจนสิ้นสุด เมื่อเร่ิมทําชั้นที่

สองขึ้นไปตองทํานั่งราน และค้ํายันจนกระทั่งโครงสรางทั้งหมดเสร็จ จึงเร่ิมการตกแตงภายในและ

ภายนอก การตกแตงภายนอกตองต้ังน่ังรานจากชั้นลางสุดจนกระทั่งถึงชั้นบนสุด อันตรายจึงมักเกิด

ขึ้นกับผูปฏิบัติงานในการใชน่ังราน ทํางานในที่สูง เชน การพังของนั่งราน คนงานตกลงมาจาก

น่ังราน  จึงตองใหความสําคัญกับความปลอดภัยเปนพิเศษ  งานกอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป การ

ทํางานสวนใหญใชเคร่ืองจักรกลเปนหลักซึ่งสามารถจัดการดานความปลอดภัยไดงายกวา

แรงงานคน (Gibb, 1997 and Ong, 2005) 

 

 

ภาพที่ 2.17  แสดงสถานที่กอสรางทางยกระดับ โดยใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

ที่มา : Ong, 2005 

ดานการลดมลภาวะ 

ปจจุบันการกอสรางอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มจํานวนมากขึ้น สงผลใหเกิด

ปญหามลภาวะสิ่งแวดลอมทั้งดานคุณภาพอากาศจากการฟุงกระจายของฝุน ดานเสียงและการ

สั่นสะเทือนจากยานพาหนะ อุปกรณเคร่ืองจักรกลตาง ๆ ดานการจราจรและการตกหลนของเศษ

วัสดุ หิน ดิน ทราย ทําใหถนนสกปรก ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปสามารถลดมลภาวะ ลดขยะที่เกิดจาก

การกอสรางได (LEED, 2007) 

ซึ่งปญหา มลภาวะ กอความเดือดรอนรําคาญและสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  

ลักษณะการทํางาน กอสราง  สภาพแวดลอม ที่มีผลกระทบตอสุขภาพ การกอสรางดวยระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูป เปนระบบการกอสรางที่ไมสรางมลภาวะในสถานที่กอสราง เชน ไมกอใหเกิดนํ้า

เสีย ไมกอใหเกิดสารเคมีตกคาง ไมมีเสียงดังในขณะกอสราง สามารถชวยลดฝุนละออง ตลอดจน

ลดขยะที่เกิดจากการกอสรางได (VanGeem, 2006 and Tama, 2007) 
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ภาพที่ 2.18  แสดงภาพมลภาวะฝุนควันอันเกิดจากการขนสงวัสดุกอสราง 

ที่มา : www.thaiworld.org 

2.7.3 การจัดจําหนาย 

การออกแบบ ผลิต และจัดจําหนายโดยใชชิ้นสวนสําเร็จรูป  หมายถึง การกําหนดรูปแบบ

ของการออกแบบอาคารวาจะใชโครงสรางหรือชิ้นสวนใดเปนชิ้นสวนสําเร็จรูป ซึ่งการพิจารณาใช

ประกอบดวย โรงงานผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป การขนสงเพื่อจําหนาย ตลอดจนการสงเสริมการตลาด

โดยวิธีการเผยแพรขอมูลเทคโนโลยีการผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

โรงงานผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป 

การผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป ตองคํานึงถึงขั้นตอนการผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป การผลิต 

(Production) โรงงานผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูปจึงตองมีการจัดวางตําแหนงเคร่ืองจักรและจัดพื้นที่

ภายในโรงงาน การเก็บวัสดุในการผลิต การลําเลียง และเก็บกองชิ้นสวนสําเร็จรูปที่หลอแลวเสร็จ

เพื่อตรวจสอบคุณภาพกอนขนสงไปติดต้ังในสถานที่กอสราง 

การผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูปในโรงงาน เปนปจจัยที่มีผลตอตนทุนการกอสราง เพราะเปน

จุดเร่ิมตนดานประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนมาตรฐานของชิ้นสวนสําเร็จรูปจากโรงงานใหมี

กระบวนการผลิตที่นาเชื่อถือ บุษบง เจริญพันธโยธิน  (2545) ศึกษากระบวนการกอสรางที่อยูอาศัย

โดยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ซึ่งโรงงานผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูปต้ังอยูภายในโครงการกอสราง 

(Factory on site) พบวา โรงงานที่มีประสิทธิภาพการผลิตควรมีพื้นที่ไมตํ่ากวา 2 ไร มีการลงทุน

กอสรางโรงงาน 2.3 ลานบาท การขนยายชิ้นสวนสําเร็จรูปที่ผลิตเสร็จแลวไปกองเก็บตองใชรถ
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เครนขนาดไมตํ่ากวา 21 ตันเพื่อใชในการขนยายชิ้นสวนสําเร็จรูป และการกอสรางบานเด่ียว 2 ชั้น 

ตองใชแรงงานในโรงงาน จํานวน 22 คนตอการกอสรางบานสําเร็จรูป 10 หลงั 
 

   

ภาพที่ 2.19 แสดงพื้นที่เก็บกองชิ้นสวนสําเร็จรูป และโรงงานผลิต 

ที่มา : Karutz (2005) 
 

การขนสง  

การขนสง (Transportation) หมายถึง การจัดการขนยายชิ้นสวนสําเร็จรูปจากโรงงานผลิต

สูสถานที่กอสราง ซึ่งตองมีการจัดลําดับกอนและหลัง ตลอดจนปริมาณของชิ้นสวนสําเร็จรูปที่ตอง

ผลิตลําเลียงจากโรงงานไปยังสถานที่กอสรางเพื่อความสะดวกในการติดต้ัง  การขนสง ชิ้นสวน

สําเร็จรูปนิยมใชการขนสงทางถนนเปนหลัก บางกรณีใชการขนสงทางรถไฟ ซึ่งการขนสงทาง

ถนนจะนิยมใชรถบรรทุกขนาด 10 ลอ หรือมากกวา 10 ลอขึ้นไป เน่ืองจากชิ้นสวนสําเร็จรูปบางชิ้น

จะมีขนาดใหญ การขนสงทางรถจะถูกจํากัดดานความกวางไมเกิน 2.50 เมตร สูงไมเกิน 4.00 เมตร 

ซึ่งการขนสงทางถนนจะ เขาถึงพื้นที่ตางๆ ไดตามความตองการ อีกทั้งใชบุคลากร  (คนขับรถ) ใน

การดําเนินงานจํานวนไมมากเมื่อเทียบกับการขนสงรูปแบบอ่ืน สามารถปรับเปลี่ยน รูปแบบที่ใช

บรรทุกไดตามลักษณะของชิ้นสวนสําเร็จรูปไดหลากหลาย (ภาณุรัตน โพธิ์งาม, 2548) 
 

 

ภาพที่ 2.20  แสดงภาพการขนสงชิ้นสวนสําเร็จรูป 

ที่มา : www.pci.org 
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ภาพที่ 2.21  แสดงภาพลักษณะการวางชิ้นสวนสําเร็จรูปขณะขนสงแบบตางๆ 

ที่มา : ณัฐนนท รัตนไชย (2543) 

 

งานวิจัยของ ภาณุรัตน โพธิ์งาม (2548) ศึกษาเกี่ยวกับปญหาการผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูปจาก

โรงงาน พบวาการขนสงชิ้นสวนสําเร็จรูปมีขอจํากัดทางกฎหมาย การขนสงชิ้นสวนสําเร็จรูปจาก

โรงงานผลิตถึงสถานที่กอสรางเปนปจจัยที่มีผลตอตนทุนการกอสรางโครงการ ดังน้ันผูออกแบบ

ควรออกแบบขนาดชิ้นสวนสําเร็จรูปใหมีขนาดที่เหมาะสม สะดวกตอการขนสง  และไมใหผิดขอ

กฎหมายในการขนสงทางบก บางกรณีที่ชิ้นสวนสําเร็จรูปมีขนาดใหญมาก อาจจะดําเนินการขนสง

ดวยทางรถไฟจากโรงงานที่หางไกลออกไป แลวขนสงเขามาในเมือง จากนั้นก็ขนถายลงสู

รถบรรทุกขนาดใหญตอไป (ภาพที่ 2.20 และภาพที่ 2.21) วิธีการขนสงแบบนี้จะชวยลดปริมาณ

การจราจรบนถนน และลดอุบติัเหตุในการใชถนนลง 

2.7.4 การสงเสริมการตลาด 

การสงเสริมการตลาด  เปนเคร่ืองมือ ที่ใชกระจายขอมูลขาวสารที่กอใหเกิดความรูความ

เขาใจที่จะนําไปสูภาพลักษณที่ดี ทั้งน้ีตองเลือกสื่อที่เหมาะสม  และ สอดคลองกับเปาหมายของ

ขอมูลขาวสารที่ตองการสื่อออกไป และ ใหขอมูล ที่มีความถูกตอง  ครบถวน สามารถเขาถึง

กลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด และเกิดประสิทธิภาพในการใชงบประมาณมากที่สุด  อยางไรก็ตาม

สินคาระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปเปนสินคาประเภทอุตสาหกรรม (Industrial product) ซึ่งบุคคลและ

องคกรซื้อไปเพื่อใชในกระบวนการผลิตสินคาอ่ืน ระดับความสําคัญของการใชสื่อการตลาดจึงเร่ิม

จาก 1) การขายโดยใชพนักงานขาย 2) การสงเสริมการขาย 3) การโฆษณา และ 4)การ

ประชาสัมพันธ โดยมีรายละเอียดดังน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546) 
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การขายโดยใชพนักงานขาย 

การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) เปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

หรือบริการของบริษัทโดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุมบุคคล กับลูกคารายใดรายหน่ึง หรือกลุม

ลูกคา (Semenik, 2002) เปนการสื่อสารโดยตรงแบบสองทาง พนักงานขายหรือทีมขายจะเขาพบ

ลูกคาและมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกัน พนักงานขายอธิบายรายละเอียดของ สินคา ลูกคาบอกความ

ตองการและความรูสึกที่มีตอสินคาที่นําเสนอ วิธีน้ีทําใหพนักงานขายสามารถปรับวิธีการสื่อสาร 

เลือกสินคาที่เหมาะสมกับความตองการและชวยแกปญหาของลูกคาได ซึ่งการสื่อสารดวยวิธีอ่ืนๆ

ไมสามารถทําเชนนี้ได (Kotler and Armstrong, 1996) และเปนการขายโดยอาศัยพนักงานขายจาก

โรงงานผูผลิต ไปยังผูใชทางอุตสาหกรรมโดยไมผานคนกลาง เพราะสินคาราคาสูง และตองใช

ความชํานาญเฉพาะดานจากพนักงานขาย 

ขอดีและขอเสียของการใชพนักงานขาย มีดังน้ี 

ขอดีของการใชพนักงานขาย 

1. เปนการสื่อสารสองทาง ซึ่งทําใหการสื่อสารระหวางผูขายกับผูซื้อเปนไปอยางมี 

ประสิทธิภาพ สามารถแกไขปญหาหรือตอบสนองตอลูกคาไดทันที 

2. สามารถกําหนดสินคาใหตรงกับความตองการของลูกคาแตละรายไดอยางตรงจุด 

3. ลูกคารับฟงขอมูลของสินคาและบริการอยางใกลชิดและชัดเจนจากพนักงานขายได 

มากกวาเมื่อเทียบกับสื่ออ่ืนๆ 

4. สรางความสัมพันธที่ดีตอลูกคา ซึ่งจะมีผลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา 

5. เปนแหลงขอมูลใหกับบริษัท เพราะพนักงานขายจะรูถึงคูแขง ไมวาจุดแข็งหรือ

จุดออนจากผูบริโภคจริง เขาใจสถานการณบางอยางไดดีกวาใครๆ แมแตผูบริหารของบริษัท 

ขอเสียของการใชพนักงานขาย 

1. ถาพนักงานขายและนักการตลาดไมไดทํางานดวยกันอยางเปนทีม อาจทําใหไม

สามารถบรรลุเปาหมายเดียวกันไดและเกิดความขัดแยง ทําใหเกิดความไมมีประสิทธิภาพของ

องคกรขึ้นได 

2. คาใชจายในการจางพนักงานขายจะคอนขางสูง 

3. การขายผานพนักงานขายไมสามารถเขาถึงกลุมลูกคาทีละมากๆ ได 

4. เนื่องจากผูบริหารไมสามารถควบคุมขอมูลที่พนักงานขายไปนําเสนอตอลูกคาได

อยางสมบูรณ ประกอบกับรายไดของพนักงานขายสวนหนึ่งมาผูกติดกับยอดขายที่ทําได ดังนั้น 

บางคร้ังพนักงานขายจึงทําทุกอยางแมจะไมถูกตองเพื่อยอดขายที่เพิ่มขึ้น 
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ดังน้ัน การสงเสริมการตลาดระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปโดย การใชพนักงานขาย น้ัน เปน

เคร่ืองมือทางการตลาด ที่สามารถ อธิบายรายละเอียด  และนําเสนอขอมูลทางเทคนิคของระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูป ตลอดจนสามารถทราบความตองการของผูกอสราง เพื่อนํามาปรับปรุงการผลิต

ไดอยางทันทีทันใด และเปนการกระตุนใหผูกอสรางเกิดการตัดสินใจซื้อตอไป 

การสงเสริมการขาย 

การสงเสริมการขาย (Sales promotion) เปนกิจกรรมการตลาดซึ่งจัดหาสิ่งจูงใจที่มีคาพิเศษ

สําหรับลูกคา ผูจําหนาย และหนวยงานขาย เพื่อกระตุนใหขายสินคาได (Belch and Belch, 2001) 

และเพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑภายในเวลาที่จํากัด จูงใจใหซื้อ  

ดังน้ัน การสงเสริมการตลาดระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปโดย การ สงเสริมการขายนั้น 

จําเปนตองเขาใจความตองการของผูกอสราง เพื่อจูงใจ และมุงกระตุนใหเกิดการใชระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูปดวยกลยุทธทางการขายที่เหมาะสมตอไป  

การโฆษณา 

การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมการติดตอสื่อสารที่เกี่ยวของกับการเสนอ และ

สงเสริมความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคา บริการ หรือความคิด โดยมีผูอุปถัมภซึ่งตองจายคาใชจายในการ

โฆษณา โดยใชสื่อ (Media) ซึ่งไมใชการขายโดยใชพนักงาน (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546)  

วาลี ขันธุวาร (2550) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเสนอขายสินคา บริการ หรือความคิด โดยการใช

สื่อโฆษณา เพื่อใหเขาถึงลูกคาจํานวนมากไดในเวลาอันรวดเร็ว พบวา 

1. ผูบริโภคมีการเปดรับขาวสารการโฆษณาทางสื่อโทรทัศนมากกวาสื่อประเภทอ่ืน 

2. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคสินคา  ของผูบริโภคมากที่สุดคือ ความจําเปนที่

จะตองใชสินคาน้ันๆ 

3. ความสนใจในการบริโภคสินคาหลังจากไดรับขาวสารการโฆษณาจากสื่อตางๆ 

การใชสื่อโฆษณาเพื่อการเผยแพรขอมูล ภูสิต เพ็ญศิริ  (2550) พบวา สื่อโฆษณาที่ผูบริโภค

เห็นวาจะทําใหผูบริโภคน้ันเขาใจและเขาถึงธุรกิจขายตรงมากที่สุดคือ การโฆษณาในโทรทัศน  รอย

ละ 23.0 ลําดับถัดมาคือ โฆษณาในวารสาร และนิตยสาร รอยละ 15.0 และ สื่อโฆษณาในแผนพับ

และใบปลิว รอยละ 14.5 ตามลําดับ  

อยางไรก็ตาม การใชสื่อโฆษณาในการสงเสริมการตลาดระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปตอง 

พิจารณาถึงวัตถุประสงคของขอมูล อาจเพื่อแจงขาวเทคโนโลยีใหมในวงการกอสรางเกี่ยวกับระบบ

สําเร็จรูป หรือเพื่อแนะนําระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปที่มีอยูในทองตลาด ซึ่งนําไปสูการกําหนดแนวคิด

ในการโฆษณาระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ดังน้ัน การโฆษณาระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  จะสงผลลัพธตอ

ผูบริโภค ทําใหเกิดการรับรู และเกิดความสนใจ ที่จะนําไปสูภาพลักษณที่ดี ของระบบ  ทั้งน้ี ผูผลิต
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ควรใหขอมูลที่มีความถูกตองและครบถวน ทั้งดานมาตรฐาน คุณภาพการผลิต การขนสง ตลอดจน

การติดต้ัง การโฆษณาจึงจะสามารถสรางความสนใจ จนเปนที่ยอมรับได 

การประชาสัมพันธ 

การประชาสัมพันธ (Public relations) เปนกิจกรรมการติดตอสื่อสารที่เกี่ยวของกับการ

สรางทัศนคติที่ดีตอองคกร และผลิตภัณฑ (Walker and Stanton, 2001) เปนการสงเสริมการตลาดที่

สามารถสรางความเชื่อถือไดสูงกวาการนําเสนอจากผูขาย หรือผูผลิต เน่ืองจากเกิดจากสื่อมวลชน 

(หนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน) เปนผูเสนอขาว ซึ่งเสนอขอมูลในรูปขาวสารแบบใหขอเท็จจริง 

ผูรับขาวสารจะรูสึกถึงความปลอดภัยในการนําขอเท็จจริงดังกลาวไปประเมิน (ศิริวรรณ เสรีรัตน 

และคณะ, 2546) การประชาสัมพันธมีบทบาทสําคัญในการชวยนําผลิตภัณฑใหมเขาสูตลาดเพื่อให

เปนที่รูจัก และวางตําแหนงสินคาใหมในผลิตภัณฑที่เจริญเติบโตเต็มที่แลว 

ดังนั้น การประชาสัมพันธระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป จึงเปนการสงเสริมการตลาดที่สามารถ

สรางทัศนคติที่ดีตอระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป สามารถสรางการรูจัก (Build awareness) และสราง

ความเชื่อถือ ( Build credibility) ใหผูกอสรางเขาใจถึงเทคนิคการกอสรางที่ไดมีมาตรฐาน 

คุณภาพสูง ไมซับซอน สามารถลดตนทุนการกอสราง ตลอดจนผลประโยชนอ่ืนๆ ที่จะไดรับ  ซึ่งจะ

กอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเทคโนโลยีระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป และเปนปจจัยที่มีผลตอการ

ยอมรับการใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปในอุตสาหกรรมกอสรางได 

 

2.8 โมเดลแนวคิดการยอมรับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ จะกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเทคโนโลยีระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูปใหตรงความตองการของผูบริโภค สามารถสรุปปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใช

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปในอุตสาหกรรมกอสรางไดดังน้ี 

1. คุณลักษณะของชิ้นสวนสําเร็จรูป 

คุณลักษณะของชิ้นสวนสําเร็จรูป  หมายถึง ลักษณะที่แทจริงของชิ้นสวนสําเร็จรูป ที่จะ

ไดรับการยอมรับตองประกอบดวย 

1.1  มาตรฐานการผลิตและการควบคุมคุณภาพ  

1.2  การประกันคุณภาพ  

1.3  ดานการออกแบบ 

1.4  ปริมาณการใชชิ้นสวนสําเร็จรูปที่ซ้ําๆกัน  และมีปริมาณมาก 

1.5  ทีมงานที่มีความรูความสามารถ  
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2. ผลประโยชนที่ไดรับ 

ผลประโยชนที่ไดรับ หมายถึงผลประโยชนที่ไดรับอยางแทจริงของชิ้นสวนสําเร็จรูป ที่

จะไดรับการยอมรับตองประกอบดวย 

2.1  ดานตนทุนการกอสราง  

2.2  ดานระยะเวลากอสราง  

2.3  ดานการสูญเสียวัสดุกอสราง  

2.4  ดานทักษะแรงงาน 

2.5  ดานความปลอดภัย  

2.6  ดานลดมลภาวะ  

3. การจัดจําหนาย 

การจัดจําหนายชิ้นสวนสําเร็จรูป  หมายถึง ชองทางการใหบริการเพื่อนําชิ้นสวน

สําเร็จรูปออกจากกระบวนการผลิตในโรงงานผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป และการขนสงจากโรงงานไป

ยังสถานที่กอสราง เปนตัวแปรอีกตัวแปรหน่ึงที่สําคัญในการเลือกใชชิ้นสวนสําเร็จรูป 

ประกอบดวย 

3.1  โรงงานผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป 

3.2  การขนสง  

4. การสงเสริมการตลาด 

การสงเสริมการตลาดชิ้นสวนสําเร็จรูป  หมายถึง การสื่อสารขอมูลขาวสารเทคโนโลยี

เกี่ยวกับชิ้นสวนสําเร็จรูป ตลอดจนกลยุทธทางการตลาด เพื่อกระตุนใหเกิดการรับรู และสรางความ

สนใจการใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป นับเปนตัวแปรอีกตัวแปรหน่ึงที่สําคัญในการยอมรับชิ้นสวน

สําเร็จรูปของผูกอสราง ประกอบดวย 

4.1  การขายโดยใชพนักงานขาย  

4.2  การสงเสริมการขาย  

4.3  การโฆษณา  

4.4  การประชาสัมพันธ 
 
ผลที่ไดจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช ของผูกอสรางตอ

สถาปตยกรรม โดยใชชิ้นสวนสําเร็จรูป สามารถพัฒนาใหเปน Conceptual Model ไดดังน้ี 
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แผนภูมิที่ 2.1 Conceptual Model ของปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชชิ้นสวนสําเร็จรูป  

  
 


