
 
บทท่ี 3  

วิธีการดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยชิ้นน้ีเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จะทําการสํารวจและรวบรวม

ขอมูลจากผูกอสรางโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล ซึ่งมีวัตถุประสงค เพื่อ

การศึกษาหาปจจัยหรือตัวแปร ที่มีผลตอการยอมรับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปของผูที่เกี่ยวของกับการ

กอสราง วิธีการดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังน้ี 

3.1 การคัดเลือกประชากร กลุมตัวอยาง และวิธีการสุมตัวอยาง 

ในขั้นตอนการวิจัยคร้ังน้ี เพื่อใหการรวบรวมขอมูลเบื้องตนมีเปาหมายที่ชัดเจนจึงกําหนด

ขอบเขตในการศึกษา ประชากร กลุมตัวอยาง และวิธีการสุมตัวอยาง ดังน้ี 

3.1.1 ประชากร  

ขอบเขตของงานวิจัยนี้มุงศึกษาปจจัยการยอมรับของผูกอสรางตอระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปที่

ใชในงานสถาปตยกรรม โดยทําการเก็บขอมูลจากผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทที่ปรึกษา ในเมือง

ใหญที่คาดวามีการกอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เชน กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ

จังหวัดเชยีงใหม ดังน้ัน ประชากร (Population) ของงานวิจัยชิ้นนี้ จึงหมายถึง กลุมบุคคลหรือบุคคล

ที่เกี่ยวเน่ืองกับการกอสราง ในที่น้ีจะใชคําวา “ผูกอสราง” ไดแก 

- ผูบริหารนิติบุคคล ที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย และจดทะเบียนไว

กับกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 

- ผูออกแบบ ไดแก สถาปนิก และวิศวกรโยธาหรือวิศวกรงานระบบ ที่ไดรับใบอนุญาต

เปนผูประกอบวิชาชีพควบคุม 

- ผูประกอบธุรกิจกอสราง ที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกอสราง 

3.1.2 กลุมตัวอยาง 

ตัวอยาง (Sample) หมายถึง หนวยยอยของประชากร บางสวนของประชากร สําหรับ

งานวิจัยนี้ตัวอยาง จึงหมายถึง บางสวนของประชากรผูกอสรางที่ทราบจํานวนแนนอนจากการจด

ทะเบียนการคา และแบงกลุมตามประสบการณการออกแบบและกอสรางอาคารเปน 3 กลุมไดแก 

1. กลุมผูกอสรางที่เคยใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปทั้งอาคาร เชน ระบบแผนผนังรับนํ้าหนัก 

เสา คาน และแผนพื้นสําเร็จรูป  ซึ่งมีประสบการณโดยตรง และสามารถใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปจจัยการเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปได  
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2. กลุมผูกอสรางที่เคยกอสรางดวยชิ้นสวนสําเร็จรูปบางสวน หรือระบบกึ่งสําเร็จรูป เชน 

อาคารที่ใชเพียงคานสําเร็จรูป พื้นสําเร็จรูปอยางใดอยางหน่ึ ง ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่สามารถให

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปได เน่ืองจากเปนกลุมตัวอยางที่เห็น

คุณประโยชนของการใชระบบสําเร็จรูป แตยังไมมีโอกาสไดใช กับโครงการที่เหมาะสม ขาด

ความรูหรือขาดทีมงานที่มีความรูและประสบการณดานการกอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป

โดยเฉพาะ 

3. กลุมผูกอสรางที่ใชระบบหลอในที่ ที่มีการกอสรางดวยการเทคอนกรีตเพือ่หลอเสา คาน 

พื้นในที่ เชน ระบบหลอในที่ทั่วไป ระบบพื้นไรคาน (Flat slab) ระบบพื้น Post-tension เปนตน 

ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่สามารถใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการปฏิเสธการใชระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูปได 

งานวิจัยน้ีจึงไดใชตารางสําเร็จรูป ของ R.V.Krejcie และ R.W.Morgan ในการกาํหนด

ตัวอยาง ซึ่งจากตาราง คาความเชื่อมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5% 

3.1.3 วิธีการสุมตัวอยาง 

ในงานวิจัยน้ี  ผูวิจัยจะทําการสุมตัวอยางจาก ผูกอสราง  ซึ่งเปนการสุมตัวอยาง แบบอาศัย

ความสะดวก ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดในขอการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

3.2 การสาํรวจ และการวิเคราะหขอมูล 

งานวิจัยชิ้นน้ี มุงศึกษาปจจัย การยอมรับของผูกอสราง ตอระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปที่ใชใน

งานสถาปตยกรรม ดังนั้น การสาํรวจ และรวบรวม ทัศนคติ จากผูกอสราง จึงตองมีเคร่ืองมือการ

สํารวจในการวิจัย ดังน้ี 

3.2.1 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือในการวิจัยน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเปนเคร่ืองมือรวบรวมขอมูลที่

มีประสิทธิภาพ สามารถใชกับกลุมตัวอยางที่มีปริมาณมาก ประหยัดเวลา และประหยัดงบประมาณ

ในการดําเนินงานวิจัย โดยมขีัน้ตอนการดําเนินการดังน้ี  

1)  การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยการยอมรับ

ของผูกอสรางตอระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปที่ใชในงานสถาปตยกรรม จากน้ันจึงออกแบบ

แบบสอบถาม โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 สวนคือ 

สวนที่ 1 เปนคําถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับระดับการยอมรับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป โดยกําหนดสเกล

คาความสําคัญเปน 5 ระดับ 
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สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป โดย

กําหนดสเกลคาความสําคัญเปน 5 ระดับ 

โดยมีรูปแบบคําถามปลายปด แบบใหเลือกคําตอบ ใชสอบถามขอมูลพื้นฐานประสบการณ 

ทัศนคติเกี่ยวกับการยอมรับ และปจจัยการยอมรับ โดยจัดเรียงคําถามใหเปนหมวดหมู ในสวนที่ 2 

และ 3 เปน คําถามแบบ มาตรวัดเจตคติของลิเคอรท ( R.A. Likert) แบบมาตรวัดรวม ( Summative 

scale) มีสเกลการวัดทัศนคติ 5 ระดับ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2537 ) โดยแบงเปนชวง คะแนน

ดังน้ี 

1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

2 หมายถึง ไมเห็นดวย 

3 หมายถึง ไมแนใจ 

4 หมายถึง เห็นดวย 

5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 

2)  การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม เปนการตรวจสอบความสมบูรณครบถวน

ของคําถาม ความตรง (Validity) ความเปนปรนัย (Objective) ของคําถาม ตลอดจนความชัดเจนของ

ภาษา แลวจึงปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงของเน้ือหา และ

ความถูกตองทางทฤษฎี 

3)  การทดสอบแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง (Pilot study) เปนการนําแบบสอบถามที่

สรางขึ้นไปทดลองกับกลุมตัวอยางขนาดเล็ก ประมาณ 25 คน แลวนําผลมาวิเคราะหหาคุณภาพเชิง

ประจักษ  

3.2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

งานวิจัยน้ี ผูวิจัยจะทําการสุมตัวอยางใหมีความนาเชื่อถือ และสามารถนําผลสํารวจจาก

กลุมตัวอยางมาแทนประชากรได โอโลโมเลยและคณะ, 1998 ไดเสนอแนวทางการคาํนวณหา

จํานวนกลุมตัวอยาง ดวยการใชสมการดังตอไปน้ี  
 

 
 

โดยที่      N หมายถึง จํานวนชุดขอมูลที่ตองรวบรวม 

Z หมายถึง คาจากตาราง Z-Test โดยขึ้นอยูกับชวงควาเชื่อมั่น 

P หมายถึง สัดสวนการตอบกลับของแบบสอบถาม 

L หมายถึง ขอบเขตความผิดพลาด 
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สําหรับงานวิจัยเกี่ยวกับการกอสรางน้ัน โอโลโมเลยและคณะ (1998) ไดเสนอแนะคาที่

เหมาะสมไว คือ ขอบเขตของความเชื่อมั่นที่ 95% และกาํหนดสดัสวนการตอบแบบสอบถาม 10:90 

โดยคาที่กลาวมานั้นสามารถสรุปไดดังตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1 จํานวนชุดแบบสอบถามที่เหมาะสม พิจารณาที่คาความเชื่อมั่นที่ 95% 

 

สดัสวนการตอบ

แบบสอบถาม 

ขอบเขตความผิดพลาด (%) 

1 2.5 5 10 

50:50 9,604 1,537 384 96 

40:60 9,220 1,475 369 92 

30:70 8,067 1,291 323 81 

20:80 6,147 983 246 61 

10:90 3,457 553 138* 35 
 

ผูวิจัยมีเปาหมายกลุมผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณและผูมีวิชาชีพดานการกอสราง 

ฉะนั้นหากกําหนดสัดสวนการสงแบบสอบถามอยูที่ 10 :90 ดังน้ันเมื่อพิจารณาตารางที่ 3.1 จะเห็น

วาความนาเชื่อถือ 95% นั้น จะตองเก็บรวบรวมแบบสอบถามจํานวนไมนอยกวา 138 ชุด 

ในงานวิจัยน้ี ผูวิจัยเลือกวิธีการสงแบบสอบถาม 2 วิธี คือ จัดสงทางไปรษณีย และจะ

ดําเนินการสงดวยตนเองไปยังตัวอยางโดยมีเปาหมายที่จะใหไดแบบสอบถามทั้งหมดไมนอยกวา 

525 ชุดไดน้ัน จะตองแบงสัดสวนการจะสงทางไปรษณียที่จํานวน 450 ชดุ โดยคาดหวังการตอบ

กลับเพียงรอยละ 20 หรือคดิเปนจํานวน 90 ชดุ และการจัดสงดวยตัวเองจํานวน 75 ชดุ โดยคาดหวัง

การตอบกลับรอยละ 75 หรือคดิเปนจํานวน 56 ชุด ทั้งน้ีจะไดแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 146 ชดุ 

มากกวาจํานวนแบบสอบถามที่ตองการ โดยคาที่กลาวมานั้นสามารถสรุปไดดังตารางที่ 3.2 
 

ตารางที่ 3.2 แสดงจํานวนแบบสอบถามที่ตองใชในงานวิจัย 
 

 จํานวนชดุ

แบบสอบถาม 

จํานวนคาดหวัง

การตอบกลับ 

คาดหวังการตอบกลับรอยละ 

ทางไปรษณีย 450 ชดุ 90 ชุด รอยละ 20 

สงดวยตนเอง 75 ชุด 56 ชดุ รอยละ 75 

รวม 525 ชุด 146 ชุด  
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จากน้ันจึงดําเนินการหาขอมูล ที่อยู และเบอรโทรศัพท เพื่อติดตอนัดหมายกลุมตัวอยาง สง

แบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จากนั้นจะทําการบันทึกขอมูลโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

ประมวลผลและคํานวณคาสถิติตางๆ ที่ตองการวิเคราะหตอไป 

3.2.3 การวิเคราะหขอมูล 

เมื่อไดรับขอมูลจากการสํารวจครบถวนแลว ขั้นตอนตอไปคือ การวิเคราะหขอมูลที่สํารวจ

ได ดวยหลกัทางสถติิโดยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

3.2.3.1 การวิเคราะหขอมูลทั้งหมด เมื่อรวบรวมขอมูลเพียงพอแลว จึงนําขอมูลที่ได

ทั้งหมดมาลงรหัส และใหคะแนนตามเกณฑกําหนด โดยระดับคาเฉลี่ยของการวิเคราะหจะนํามาใช

ประกอบพิจารณาปจจัยที่มีผลเกี่ยวกับการเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ดังน้ี 

คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 

คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง เห็นดวย 

คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ไมแนใจ 

คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ไมเห็นดวย 

คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

แลวจึงสรุปผลโดยการใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยเสนอเปนการ

คํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3.2.3.2 สถิติที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

-  การวิเคราะหหาคากลางเพื่อใชอธิบายลักษณะของขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (mean) 

มัธยฐาน (median) และฐานนิยม (mode)  

-  การวิเคราะหความแตกตางระหวางขอมูล ดวยวิธีการทดสอบที ( T-Test) เพื่อ

ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของขอมูลวาแตกตางกันหรือไม 

-  การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) ดวย F-test เพื่อ

ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่มีคามากกวา 2 คาขึ้นไป 

-  การวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation) เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัย 2 ปจจัย 

วามีความสัมพันธกันในลักษณะเชิงบวก เชิงลบแบบสมบูรณ แบบไมสมบูรณ หรือสัมพันธกันแบบ

กระจาย โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (Correlation coefficient) ดวยวิธีที่เหมาะสม

ตอไป 

3.2.3.3 การวิเคราะหหาปจจัยการยอมรับ (Factor Analysis) โดยดูจากความถี่ในการ

เลือกปจจัย โดยวิธี Chi-Square ซึ่งทดสอบคาความเชื่อมั่น 95% 
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3.3 ข้ันตอนการดาํเนินงานวจิยั 

การศึกษาหาปจจัยหรือตัวแปรที่มีผลตอการยอมรับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปของผูกอสราง  

ผูวิจัยสามารถสรุปวิธีการและลําดับขั้นตอนดําเนินงานวิจัยดังน้ี 

ตารางที่ 3.3 แสดงวิธกีารและขัน้ตอนงานวิจัย 

 

หัวขอ การยอมรับระบบช้ินสวนสําเร็จรูปในงานสถาปตยกรรม  
วัตถุประสงค 1. คนหาปจจัยเพ่ือพัฒนา  

2. ศึกษาระดับการยอมรับของผูกอสราง 
3. ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย 
4. แนวทางการปรับปรุงการผลิต 

สมมตฐิาน คุณลักษณะของระบบ, ผลประโยชนที่ได การจัดจําหนาย และการสงเสรมิการตลาด เปนปจจัยที่

ทําใหผูกอสรางยอมรับการใชระบบช้ินสวนสําเร็จรูปในงานกอสราง 

ทฤษฎีที่เก่ียวของและ

ขอบเขตงานวิจัย 
ขอบเขตทางทฤษฎ ี
1. การยอมรบั 

2. การปฏเิสธ 

3. สวนประสมการตลาด 

ระบบช้ินสวนสําเร็จรูป 
1. ประวัติการกอสรางระบบช้ินสวนสําเร็จรูป 
2. ขอมูลระบบช้ินสวนสําเร็จรูป 

3. ผลประโยชนที่ได 
4. การออกแบบ ผลิต และจดัจาํหนาย 

คนหาปจจัย คุณลักษณะของระบบ 
1. มาตรฐานและคณุภาพ 
2. การประกันคณุภาพ 
3. การออกแบบ 
4. การใชซํ้า และมีปรมิาณมาก 
5. ทมีงาน 
 

ผลประโยชนท่ีได 
1. ดานตนทุนการกอสราง 
2. ดานระยะเวลาการกอสราง 
3. ดานการสูญเสียวัสดุกอสราง 
4. ดานทกัษะแรงงาน 
5. ดานความปลอดภัย 
6. ดานลดมลภาวะ 

การจัดจําหนาย 
1. โรงงานผลิต 
2. การขนสง 

การสงเสริมการตลาด 
1. ใชพนกังานขาย 
2. การสงเสรมิการขาย 
3. การโฆษณา 
4. การประชาสัมพันธ 

การเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง 
เจาของโครงการ ผูบริหารโครงการ  ผูออกแบบ 

(สถาปนกิ และวิศวกร) ผูจัดการโครงการ และ

ผูรับจาง 

แบบสอบถาม 
ขอมูลทั่วไป 
ขอมูลการยอมรบั และปฏเิสธ 
ขอมูลปจจัย หรือตัวแปรที่มีผลตอการยอมรับ 

การวิเคราะหขอมูล แบบสอบถาม  1. ระดับการยอมรับ   2. น้ําหนักของปจจัยที่มีผลกระทบ 

สรุป เสนอแนวทางการปรับปรุงระบบ เพ่ือใหเกิดการยอมรับระบบช้ินสวนสําเร็จรูป 
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3.4 วิธีการสรางแบบสอบถาม 

การศึกษาปจจัยดานที่มีผลตอ การยอมรับชิ้นสวนสําเร็จรูป  ผูวิจัยจะใชแบบสอบถาม

เบื้องตน (ภาคผนวก ก) เปนเคร่ืองมือในการวิจัยจํานวนทั้งสิ้น 23 ชุด เพื่อใช เก็บขอมูลเบื้องตน จาก

กลุมตัวอยางที่รูจัก เพื่อนสถาปนิก วิศวกรหรือผูรับจางกอสรางที่เคยรวมงาน ตลอดจนปรึกษา

อาจารยที่ปรึกษา และผูชํานาญการในสวนที่เกี่ยวของ มาศึกษาวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร  

และนําผลลัพธที่ไดจากแบบสอบถามเบื้องตนมาทดลองวิเคราะหผลทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS 

ตลอดจนสรุปปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการเก็บขอมูลเบื้องตนเพื่อดําเนินการ ปรับแกกอนใชเปน

แบบสอบถามจริง  ซึ่งการปรับปรุงแบบสอบถามสามารถแยกตามหัวขอแบบสอบถามได 2 สวน

ดังน้ี 

3.4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

- ไมมีความจําเปนตองถามชื่อ-นามสกุล เน่ืองจากไมมีความสัมพันธตอปจจัยการยอมรับ 

- แบงชวงอายุเพื่อความสะดวกในการกรอกขอมูลและสามารถวิเคราะหไดถูกตอง 

- ขอที่ 6 การใหความหมายของระบบควรยกตัวอยางใหชัดเจน หรือใหคํานิยามที่ตรงกับ

จุดประสงค เน่ืองจากบางโครงการใชเพียงพื้นสําเร็จรูปอยางเดียว ซึ่งไมใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

หรือกึ่งสําเร็จรูป 

3.4.2 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการยอมรับและเลือกใชชิ้นสวนสําเร็จรูป  

- เปลี่ยนสเกลการวัดคาระดับความสําคัญจาก ตํ่ามาก-สูงมาก เปน นอยที่สุด-สูงที่สุด และ

ปรับปรุงการเขียนขอความอธิบายใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

- ขอ A2.1 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สูง 1.020 คําถามอาจทําใหผูตอบเกิดความสับสน 

ผูวิจัยจึงแยกออกเปน 2 สวน คือขอ A2.1 และ A2.2 เพื่อใหเกิดความชัดเจนระหวางมาตรฐานการ

ผลิต และการประกันคุณภาพ (ขอ A2.1) กับมาตรฐานที่ไดรับการรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได 

(ขอ A2.2) 

- จากการสัมภาษณและขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถามในหัวขอ B3.1 พบวาคําถาม

เกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดรับจากการกอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ดานการชวยลดการสูญเสีย

วัสดุกอสรางยังอธิบายไดไมชัดเจน ผูวิจัยจึงคนควาทบทวนวรรณกรรมอีกคร้ัง พบวามีหลายสาเหตุ 

ดังน้ันผูวิจัยจึงทําการแยกหัวขอได 3 ขอ คือ B3.1, B3.2 และ B3.3 ซึ่งขอ B3.1 อางถึงสาเหตุจาก

การจัดการวางแผนที่ดี ขอ B3.2 อางถึงสาเหตุจากการขาดแรงงานที่มีฝมือ และ ขอ B3.3 อางถึง

สาเหตุจากการบริหารจัดการเกี่ยวกับวัสดุไมดีพอ สงผลใหเกิดเศษวัสดุเหลือเปนจํานวนมาก 



51 
 

- ขอ B5.2 ถูกตัดทิ้ง เนื่องจากคาเฉลี่ยระดับความสําคัญระหวางขอ B5.1 และขอ B5.2 

เทากัน (3.74)  คําถามอาจทําใหผูตอบเกิดความสับสนและขอความขอ B5.1 และขอ B5.2 มีความ

เกี่ยวเน่ืองกัน ดังน้ันผูวิจัยจึงปรับปรุงคําถามขอ B5.1 และตัดคําถามขอ B5.2 ออกไป 

- ขอ B6.1 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สูง 1.0 44 เนื่องจากคําถามไมระบุใหชัดเจนถึงสาเหตุ

ที่เกิดปญหา จึงกอใหเกิดความคิดเห็นที่ไมชัดเจนของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยจึงระบุสาเหตุที่

ชัดเจนขึ้น เพื่อไมใหผูตอบแบบสอบถามเกิดความสับสนตอไป อยางไรก็ตามจากการทบทวน

วรรณกรรม ผูวิจัยจึงแยกสาเหตุของปญหาออกได 3 ขอ คือ B6.1, B6.2 และ B6.3 ซึ่งขอ B6.1 อาง

ถึงการไมสรางมลภาวะทางอากาศ ลดการฟุงกระจายของฝุนละออง ขอ B6.2 อางถึงการลดมลภาวะ

จากเสียงและการสั่นสะเทือนจากยานพาหนะ อุปกรณและเคร่ืองจักรกลการกอสรางตางๆ และขอ  

B6.3 อางถึงการลดมลภาวะทางน้ําหรือสารเคมีตกคาง 

- ขอ C1.1 และ C1.2 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสูง 0.722 เทากัน เมื่อพิจารณาคําถามทั้ง 2 

ขอ มีความหมายใกลเคียงและทับซอนกันอยูพอสมควร ผูวิจัยจึงไดทบทวนวรรณกรรมอีกคร้ัง 

พบวาเกิดความคลาดเคลื่อนในคําถาม ดังนั้นจึงปรับปรุงแกไขใหถูกตองและชัดเจนขึ้น 

- ขอ C2.2, C3.1, C3.2 และ C4.1 ไดทําการปรับแตงใหชัดเจนขึ้น เน่ืองจากการสัมภาษณ

และขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถาม สวนขอ C4.2 ในแบบสอบถามเบื้องตนถูกเปลี่ยนเปนขอ 

C5.1 ในแบบสอบถามหลัก 

- ขอ C6.1 จากการสัมภาษณผูตอบแบบสอบถามบางราย ในขอเสนอแนะวา ผูวิจัยควร

ขยายความเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในขอมูลขาวสารใหชัดเจนขึ้น ดังน้ันผูวิจัยจึงทําการแยกหัวขอได 2 

ขอ คือ C6.1 และ C6.2 ซึ่ง C6.1 จะอางถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ และ C6.2 จะอางถึงการให

ความรู  ฝกอบรมและสัมมนาเร่ืองระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการใชระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูป  

หลงัจากน้ันจะ ดําเนินการเก็บขอมูล จริงดวยแบบสอบถามที่ไดรับการปรับแกแลวกับกลุม

ตัวอยางที่กําหนด ซึ่งการเก็บขอมูลจริงจะดําเนินการโดยสงแบบสอบถาม ถึงกลุมตัวอยางโดยผูวิจัย 

แลวจึงนําผลลัพธที่ไดจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหผลทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS ตอไป 

3.4.3 การวิเคราะหองคประกอบปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

การวิเคราะหองคประกอบ มีวัตถุประสงคใหทราบถึงความสัมพันธระหวางปจจัย และ

นํ้าหนักของแตละปจจัย คาเมตริกซสัมประสิทธิ์ระหวางตัวแปร เพื่อนําไปเปนขอมูลเบื้องตนในการ

จัดทําแบบสอบถาม โดยใชสูตรสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Correlation 

Coefficient) เปนการหาคาความสัมพันธระหวางปจจัยรองภายในกลุมปจจัยหลักเดียวกัน โดย
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พิจารณาองคประกอบที่มีคาเกินกวา 0.60 ขึ้นไป เปนองคประกอบสําคัญ สวนองคประกอบที่มีคา

นอยกวา 0.60 จะไมนํามาพิจารณา ตามตารางที่ 3.4 สามารถสรุปได 4 กลุม ไดแก 

1) ดานคุณลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ไดแก คุณสมบัติในดานมาตรฐานการ

ผลิตและการควบคุมคุณภาพระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป แปรผันตรงกับการประกันคุณภาพจาก มอก. 

หรือสถาบันที่เชื่อถือได เน่ืองจากผลิตภัณฑจะมีคุณคามากขึ้นในมุมมองของผูกอสราง และแปรผัน

ตรงกับการผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป เชน ความเชื่อถือได และอายุการใชงาน ตลอดจนความงายในการ

ใชงาน เน่ืองจากผูกอสรางจะเชื่อมั่นวาการกอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปที่นํามาใชน้ัน ไดผาน

การตรวจสอบมาตรฐานและมีคุณภาพที่ดีตามมาตรฐานสากล เมื่อโครงการแลวเสร็จจะสามารถ

สรางความพึงพอใจ และการยอมรับ ใหกับลูกคาได สอดคลองกับงานวิจัยของ วรชัย ศรฤทธิ์ชิงชัย , 

2543  ดังน้ัน ชิ้นสวนสําเร็จรูปที่ไดรับการรับรองคุณภาพจากสถาบันมาตรฐานผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม (มอก.) จําเปนตองนําระบบมาตรฐาน ISO 9000, ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 

18001 มาพัฒนาการผลิต ใหเปนแนวทางการประกันคุณภาพเบื้องตน สอดคลองกับงานวิจัยของ 

สาละวิน วังโสม (2547) เชนกัน 

2) ดา นผลประโยชนที่ไดรับจากการกอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ไดแก 

ความ สามารถ ดานการ ลดตนทุนคากอสราง  แปรผันตรงกับ การชวยใหงานกอสรางรวดเร็วกวา

ระบบกอสรางหลอในที่ เน่ืองจากการกอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป มีการใชไมแบบนอยกวา จาก

การศึกษาของ Schultes (1995) และสุกฤต อนันตชัยยง  (2545) ซึ่งจากการใชไมแบบนอยเปนผลให

ไมตองเสียงบประมาณไปกับคาไมแบบ คาแรง และประหยัดเวลาการติดต้ัง และ การชวยลดการ

สูญเสียอันเกิดจากการตัดเศษวัสดุเหลือทิ้ง  แปรผันตรงกับ การลดการใชแรงงานกรรมกร  เน่ืองจาก

แรงงานระดับกรรมกรทั่วไปมีทักษะฝมือชางนอย กอใหเกิดความสูญเสียอันเกิดจากการตัดเศษวัสดุ

เหลอืทิ้งได สอดคลองกับงานวิจัยของนคร กกแกว (2545) 

3) ดานชองทางการจําหนาย หรือในงานวิจัยนี้หมายถึง ระยะทางการบริการ และการ

ขนสง ไดแก การขนสง ที่สะดวก แปรผันตรงกับการ ชวยใหงานกอสรางรวดเร็ว ขึ้น เน่ืองจากผู

กอสรางระยะทางยิ่งใกล จะประสบปญหาการจราจรนอย ทําใหการจัดสงถึงสถานที่กอสรางเร็วขึ้น 

และการขนสง ทีส่ะดวก อยูใกลสถานที่กอสรา ง ยังแปรผันตรงกับคุณภาพของชิ้นสวนสําเร็จรูป 

เนื่องจากการขนสงระยะทางไกลอาจทําใหชิ้นสวนกระทบกระเทือนเปนผลเสียตอชิ้นงานชิ้นสวน

สําเร็จรูปได  

4) ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก การนําเสนอขอมูลทางเทคนิค ความกาวหนาของ

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปในปจจุบัน ดวยพนักงานขาย  แปรผันตรงกับ การประสานงานที่ดี  เน่ืองจาก

พนักงานขายเปนสวนหนึ่งของทีมงาน โดยมีหนาที่ประสานงานดานขอมูลการผลิต ตลอดจน
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ประสานงานระหวางผูควบคุมงานในสถานที่กอสรางและโรงงานผลิต การ นําเสนอขอมลู ดวย

พนักงานขาย แปรผันตรงกับการควบคุมคุณภาพชิ้นสวนสําเร็จรูปใหเปนไปตามขอกําหนดไดอยาง

สม่ําเสมอ เน่ืองจากผูกอสรางเห็นวา พนักงานขายมหีนาที ่และเปนเสมอืนตัวแทนประสานงาน ให

ชิ้นสวนที่ผลิตจากโรงงานมีความถูกตอง เพื่อปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการติดต้ัง 
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ตารางที่ 3.4 เมตริกสหสัมพันธระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป (Correlations) 

 B1.1 B1.2 B1.3 B2.1 B2.2 B3.1 B4.1 B4.2 B5.1 B5.2 C1.1 C2.1 C3.1 C3.2 C3.3 C3.4 C4.1 C5.1 C6.1 C6.2 C6.3 D1.1 D2.1 E1.1 E1.2 E2.1 E3.1 E4.1 
B1.1  1                            
B1.2 .805** 1                           

B1.3 .749** .829** 1                          
B2.1 .757** .687** .683** 1                         
B2.2 .720** .643** .655** .853** 1                        
B3.1 .647** .628** .702** .689** .678** 1                       

B4.1 .527** .547** .593** .563** .635** .629** 1                      
B4.2 .569** .569** .653** .570** .527** .674** .688** 1                     
B5.1 .573** .517** .567** .589** .657** .639** .619** .617** 1                    
B5.2 .550** .521** .609** .599** .652** .695** .586** .651** .825** 1                   
C1.1 .536** .524** .527** .534** .560** .524** .572** .661** .475** .537** 1                  

C2.1 .582** .566** .654** .603** .616** .681** .665** .694** .610** .653** .710** 1                 
C3.1 .449** .442** .511** .473** .493** .429** .432** .557** .482** .468** .584** .630** 1                
C3.2 .541** .560** .591** .486** .401** .498** .416** .522** .371** .452** .536** .550** .542** 1               
C3.3 .529** .508** .583** .546** .535** .512** .453** .508** .506** .505** .596** .623** .663** .724** 1              

C3.4 .506** .441** .531** .444** .469** .424** .375** .488** .528** .592** .543** .560** .545** .617** .775** 1             
C4.1 .496** .545** .612** .455** .508** .525** .496** .582** .567** .613** .617** .659** .558** .588** .699** .710** 1            
C5.1 .537** .556** .553** .526** .558** .452** .420** .455** .472** .504** .652** .595** .547** .506** .628** .605** .661** 1           
C6.1 .560** .568** .651** .563** .512** .510** .492** .600** .481** .513** .538** .629** .524** .646** .638** .611** .649** .638** 1          

C6.2 .522** .525** .588** .487** .472** .401** .385** .480** .460** .461** .459** .494** .511** .599** .594** .531** .557** .575** .765** 1         
C6.3 .534** .478** .562** .477** .499** .424** .366** .504** .495** .527** .519** .541** .571** .595** .609** .579** .562** .542** .700** .753** 1        
D1.1 .574** .507** .575** .580** .616** .646** .507** .604** .588** .684** .545** .585** .407** .376** .525** .511** .560** .543** .480** .376** .419** 1       
D2.1 .640** .626** .626** .591** .658** .647** .637** .596** .635** .651** .612** .631** .472** .438** .513** .465** .517** .491** .507** .439** .451** .665** 1      
E1.1 .569** .577** .639** .579** .587** .631** .529** .592** .578** .646** .509** .582** .485** .455** .465** .454** .525** .550** .481** .444** .482** .694** .695** 1     

E1.2 .476** .458** .514** .492** .478** .487** .388** .454** .433** .501** .442** .480** .373** .456** .467** .465** .402** .493** .468** .513** .557** .560** .516** .643** 1    
E2.1 .427** .377** .417** .451** .393** .389** .389** .374** .309** .370** .535** .500** .429** .461** .540** .503** .521** .474** .501** .389** .413** .500** .453** .383** .518** 1   
E3.1 .469** .455** .516** .496** .506** .481** .422** .424** .540** .553** .481** .495** .429** .442** .542** .533** .534** .511** .547** .481** .516** .524** .501** .431** .611** .679** 1  
E4.1 .521** .524** .562** .570** .576** .590** .494** .531** .553** .616** .508** .596** .412** .465** .532** .498** .523** .560** .576** .526** .527** .664** .572** .597** .693** .550** .702** 1 

** เมตริกสหสัมพันธ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2-tailed)  


