
 

บทที่ 4 

ผลการวเิคราะหขอมูล 

4.1 บทนํา 

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอ การยอมรับของกลุมตัวอยางตองานสถาปตยกรรมที่ใชชิ้นสวน

สําเร็จรูป  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูปในอุตสาหกรรมกอสราง โดยใชแบบสอบถาม  ซึ่งผูวิจัยไดใชแบบสอบถามที่ได

พัฒนาจากแบบสอบถามเบื้องตน เปนเคร่ืองมือในการวิจัยจํานวนทั้งสิ้น 525 ชุด เพื่อใช เก็บขอมูล

จากกลุมตัวอยางระหวางตุลาคม 2552 ถึงมกราคม 2553 ดวยการจัดสงทางไปรษณียไปยังบริษัท

หางรานที่เกี่ยวของกับการกอสราง จํานวน 450 ชุด ซึ่งไดรับการตอบกลับจํานวน 104 ชดุ และ

จัดสงดวยตนเองไปยังหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของกับการกอสราง จํานวน 75 ชุด ซึ่ง

ไดรับการตอบกลับจํานวน 56 ชุด รวมทั้งสิ้นจํานวน 160 ชุด แลวจึงนําผลลัพธที่ไดจาก

แบบสอบถามมาทําการวิเคราะหผลทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS ตอไป 

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม แบงเปน 4 ขั้นตอนดังน้ี 

1. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยน้ีคือ แบบสอบถาม เมื่อผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเสร็จ

เรียบรอยแลวไดมีการนําแบบสอบถามไปทดสอบ ความนาเชื่อถือ โดยใชสตูร Coefficient Alpha 

ของ Cronbach 

2. การวิเคราะหขอมูลทั่วไป 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม เปน

ขอมูลเชิงปริมาณที่สามารถวัดคาได โดยกําหนดสเกลเพื่อใหสามารถวิเคราะหทางสถิติที่เหมาะสม

ได ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสําหรับงานวิจัยนี้ประกอบดวย 

- อายุ 

- ระดับการศึกษาสูงสุด 

- ตําแหนงหนาที ่

- ประสบการณการทํางานกอสราง 

- ประสบการณการทํางานกอสราง แยกตามระบบการกอสราง 

การวิเคราะหขอมูลทั่วไป เพื่อใหความหมายทางสถิติเชิงพรรณน า ความถี่ คารอยละ     

คามัธยฐาน และคาฐานนิยมของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยจะนําเสนอรายละเอียดของขอมูลในรูปตาราง 

และแผนภมู ิ
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3. การทดสอบขอมูล 

เพื่อหาความคิดเห็นที่แตกตางกันของกลุมทดสอบ เลือกการทดสอบความแปรปรวน

ของขอมูล โดยการใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวน ( Analysis of Variance :ANOVA) ดวย

คาเฉลี่ยสถิติ F-test ทดสอบระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่มีคายอยมากกวา 2 คาขึ้นไป เชน  

อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที ่ประสบการณการทํางานในการกอสราง โดยนําไปวิเคราะหกับ

ตัวแปรตาม  

4. การวิเคราะหขอมูล แบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน ไดแก 

1) การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการยอมรับ ประกอบดวย  

- ระดับขั้นเร่ิมรับรู  (Awareness)  

- ระดับขัน้สนใจ (Interest) 

- ระดับขั้นไตรตรอง หรือขั้นประเมิน (Evaluation) 

- ระดับขั้นทดลองนําไปปฏิบัติ (Trial) 

- ระดับขั้นยอมรับ (Adoption) 

2) การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

สําหรับงานวิจัยน้ี ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ประกอบดวย 

- “ปจจัยดานคุณลักษณะของชิ้นสวนสําเร็จรูป” 

- “ปจจัยดานผลประโยชนที่ไดรับ” 

- “ปจจัยดานการจัดจําหนาย” 

- “ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด” 
 

4.2 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

การทดสอบความนาเชื่อถือ ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ทําการปรับปรุงแลวนําไปทดสอบกับ

กลุมตัวอยางโดยใหทําแบบสอบถามแลวจึงนําผลที่ไดมาทําการทดสอบหาคาความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม ดวยวิธี Coefficient Alpha ของ Cronbach ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.1 แสดงคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.937 67 
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ตารางที่ 4.1 แสดงคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยมีคาความเชื่อมั่น Cronbach's 

Alpha เทากับ 93.7% จากจํานวน 67 คําถาม จะเห็นไดวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นคอนขางสูง 

4.3 การวเิคราะหขอมูลท่ัวไป 

การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เพื่อใหทราบถึงขอมูลลักษณะกลุมของ

ผูตอบแบบสอบถามแตละคน โดยนําไปประกอบการพิจารณาความสัมพันธระหวางปจจัยแตละปจจัย

ที่มีผลตอการยอมรับและเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปประกอบดวยดังน้ี 

4.3.1  ขอมูลทั่วไปดานอายุ  

ตารางที่ 4.2 แสดงอายุของผูตอบแบบสอบถาม 

 

อาย ุ ความถี่ รอยละ รอยละสะสม หมายเหตุ 

ไมเกิน 25 ป 10 6.3 6.3 Mean = 2.74 

25 – 35 ป 79 49.4 55.6 Mode = 2 

36 – 45 ป 46 28.8 84.4 SD= 1.27 

46 – 55 ป 18 11.3 95.6  

55 ปขึ้นไป 7 4.4 100.0  

Total 160 100.0   

จากตาราง ที่ 4.2  แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน 160  คน มีชวงอายุ 25-35 ป 

จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 49.4 ของผูตอบ รองลงมาชวงอายุ  36-45 ป จํานวน 46 คน คิดเปนรอย

ละ 28.8 ของผูตอบ ชวงอายุ 46-55 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 11.3 ของผูตอบ ชวงอายุไมเกิน 25 

ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 6.3 ของผูตอบ และชวงอายุ 55 ป ขึ้นไป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 

4.4 ของผูตอบ 

แสดงวา ในการเก็บขอมูลคร้ังน้ี อายุของผูตอบแบบสอบถาม กลุมที่มีอายุ 25-35 ป จัดเปน

กลุมตัวอยางที่มีอิทธิพลที่สงผลตอการยอมรับเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป และสอดคลองกับ

ขอมูลประวัติระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ซึ่งเขามามีอิทธิพลตอเทคโนโลยีการกอสรางในประเทศไทย

อยางมากในชวงประมาณ 17-20 ปที่ผานมา อาจเพราะคนรุนอายุ 25-35 ปน้ี เปนชวงที่ระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูปถูกนํามาใชในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทบานจัดสรร จนกระทั่ง พ.ศ.2535 จน
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ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีคอนกรีต

อัดแรงและชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป จึงนับเปนชวงเวลาที่ประเทศไทยกําลังพัฒนาดานการกอสราง

อยางรวดเร็ว ทั้งในภาคเอกชนและรัฐบาล 

4.3.2  ขอมูลทั่วไปดานระดับการศึกษาสูงสุด 

ตารางที่ 4.3 แสดงระดับการศึกษาสูงสุดของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ระดับการศึกษาสูงสุด ความถี่ รอยละ รอยละสะสม หมายเหตุ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 0 0 0 Mean = 3.25 

อนุปริญญา/ ปวส. 3 1.9 1.9 Mode = 3.00 

ปริญญาตรี 115 71.9 73.8 SD= 0.489 

ปริญญาโท 41 25.6 99.4  

ปริญญาเอก 1 0.6 100.0  

Total 160 100.0   

จากตาราง 4.3 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน 160 คน มีระดับการศึกษาสูงสุดใน

ระดับ ปริญญาตรี จํานวน 115  คน คิดเปนรอยละ 71.9  ของผูตอบ รองลงมา เปนระดับ ปริญญาโท 

จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 25.6 ของผูตอบ ระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. จํานวน 3 คน คิดเปนรอย

ละ 1.9  ของผูตอบ  ระดับปริญญาเอก  จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.6  ของผูตอบ  และไมมีผูตอบ

แบบสอบถามที่มีการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 

แสดงวา ในการเก็บขอมูลคร้ังน้ี ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จํานวน 115 คน  ซึ่งเปนกลุมที่มีสัดสวนเกินคร่ึงหน่ึงของกลุมตัวอยาง คือ รอยละ 71.9 ของกลุม

ตัวอยางที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีน้ีจะสงผลตอปจจัยการยอมรับของกลุมตัวอยางตอระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูปตอไป ทั้งน้ีระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประกอบกับกลุมตัวอยางที่มีอายุประมาณ 25-35 ป (ตารางที่ 5.2) นับเปนกลุมตัวอยางที่มีอิทธิผลตอ

การยอมรับเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ซึ่งตองสนับสนุนและสงเสริมความรูความเขาใจใน

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปตอไป 



59 
 

4.3.3 ขอมูลทั่วไปดานตําแหนงหนาที่ 

ตารางที่ 4.4 แสดงตําแหนงหนาทีข่องผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตําแหนงหนาที่ ความถี่ รอยละ รอยละสะสม หมายเหตุ 

เจาของ 5 3.1 3.1 Mean = 2.95 

ผูบริหารโครงการ 14 8.8 11.9 Mode = 3 

ผูออกแบบ 129 80.6 92.5 SD= 0.602 

ผูจัดการงานกอสราง 8 5.0 97.5  

ผูรับจางกอสราง หรือผูรับเหมา 4 2.5 100.0  

Total 160 100.0   

จาก ตารางที่ 4.4 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน 160  คน  มี ตําแหนง เปน

ผูออกแบบ จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 80.6  ของผูตอบ รองลงมา มตํีาแหนง ผูบริหารโครงการ 

จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 8.8 ของผูตอบ มีตําแหนงผูจัดการงานกอสราง จํานวน 8 คน คิดเปนรอย

ละ 5 ของผูตอบ  เปนเจาของโครงการ  จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ  3.1 ของผูตอบ  และเปนผูรับจาง

กอสราง หรือผูรับเหมา จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.5 ของผูตอบ 

แสดงวาในการเก็บขอมูลคร้ังน้ี กลุมตัวอยางที่มีตําแหนงเปนผูออกแบบ ไดแก สถาปนิก และ

วิศวกร ซึ่งเปนผูที่รับนโยบาย วัตถุประสงค และความตองการจากกลุมเจาของ เพื่อกําหนดรูปแบบ 

รายการกอสราง โดยคํานึงถึงรูปแบบ การผลิต และเทคนิคการกอสราง  จึงเปนผูกําหนดการใชระบบ

การกอสราง โดยเฉพาะในชวงการวางแผน (Planning) ซึ่งเปนชวงเวลาที่เร่ิมศึกษาโครงการ ดูความ

เปนไปไดของโครงการ และตัดสนิใจดําเนินงาน ดังน้ัน ตําแหนง ผูออกแบบจึงมีอิทธิพลตอการ

เลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 
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4.3.4 ขอมูลทั่วไปดานประสบการณการทํางานกอสราง 

 

 

แผนภูมิที่ 4.1 แสดงประสบการณการรับผิดชอบงานกอสราง 

จากแผนภูมิ 4.1  สดัสวน ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 160  คน มีประสบการณการทํางาน

เกี่ยวกับการออกแบบหรือการกอสรางในชวงเวลา 0-5 ป จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 30 ของผูตอบ 

รองลงมา มีประสบการณ ในชวงเวลา 6-10 ป  จํานวน 41  คน คิดเปนรอยละ 25.6  ของผูตอบ  มี

ประสบการณในชวงเวลา 20 ปขึ้นไป  จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 18.1 ของผูตอบ มีประสบการณ

ในชวงเวลา 16-20 ป  จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 15.6 ของผูตอบ  และมีประสบการณ ในชวงเวลา 

11-15 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 10.6 ของผูตอบตามลําดับ 

แสดงใหเห็นวา ในการเก็บขอมูลคร้ังน้ี ประสบการณของกลุมตัวอยาง ชวงต้ังแต 0-10 ป 

(รอยละ 55.6 ของผูตอบ) เปนชวงประสบการณที่มีอิทธิพลตองานวิจัยน้ี ซึ่งชวงเวลา 11-15 ปเปนชวง

ที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าป 2541 สงผลกระทบอยางชัดเจนตออุตสาหกรรมกอสราง เปนผลใหการ

พัฒนาเทคโนโลยีการกอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปชะลอตัว เปนผลใหมีผูที่มีประสบการณกอสราง

ในชวงนี้นอยกวาชวงอ่ืนๆ อยางไรก็ตามเมื่อประกอบกับถาบุคคลชวง อาย ุ 25-35 ป และมี

ประสบการณ 0-10 ป ไดรับความรู ความเขาใจในระบบการกอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปที่ถูกตอง 

จะเปนตัวชวยสงเสริมใหอุตสาหกรรมกอสรางชิ้นสวนสําเร็จรูปเติบโตอยางรวดเร็วตอไป 
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4.3.5 ขอมูลทั่วไปดานประสบการณการรับผิดชอบงานกอสราง 

ตารางที่ 4.5 แสดงประสบการณการรับผิดชอบงานกอสราง 

 

ประสบการณการทํางานกอสราง ความถี่ รอยละ รอยละสะสม หมายเหตุ 

0-5 โครงการ 30 18.8 18.8 Mean = 2.66 

6-10 โครงการ 30 18.8 37.5 Mode = 1 

11-15โครงการ 18 11.3 48.8 SD= 1.496 

16-20 โครงการ 18 11.3 60.0  

20 โครงการขึ้นไป 64 40.0 100.0  

Total 160 100.0   

 

จากตาราง 4.5 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน 160 คน รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ

การออกแบบหรือการกอสราง ชวง 20 โครงการขึ้นไป จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 40 ของผูตอบ 

รองลงมา เคยได รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือการกอสราง ชวง 0-5 โครงการ และ 6-10 

โครงการ จํานวนชวงละ 30 คน คิดเปนรอยละ 18.8 ของผูตอบ และเคยได รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการ

ออกแบบหรือการกอสรางชวง 11-15 โครงการ และ 16-20โครงการ จํานวนเทากันชวงละ  18 คน คิด

เปนรอยละ 11.3 ของผูตอบ 

แสดงใหเห็นวา ในการเก็บขอมูลคร้ังน้ี กลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณการรับผิดชอบ

งานกอสราง ต้ังแต 20 โครงการขึ้นไป จึงนับเปนกลุมตัวอยางที่มีประสิทธิภาพในการใหขอมูล

เกี่ยวกับการกอสรางเปนอยางดี 
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แผนภูมิที่ 4.2  แสดงสดัสวน ประสบการณการทํางานเกี่ยวกับการออกแบบ และกอสราง  แยกตาม

ระบบโครงสราง 

จากแผนภูมิที่ 4.2  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 160 คน ไมเคยมีประสบการณการกอสราง

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปเลย เปนจํานวน 91 คน หรือคิดเปนรอยละ 56.9 รองลงมาชวง 1-5 โครงการ 

จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 36.9 ของผูตอบ ชวง 16 โครงการขึ้นไป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 

3.8 ของผูตอบ ชวง 11-15 โครงการ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 31.9 ของผูตอบ และชวง 11-15 

โครงการ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.6 ของผูตอบ ตามลําดับ กลุมตัวอยางที่เคยมีประสบการณการ

กอสรางระบบกึ่งสําเร็จรูปมากที่สุดชวง 1-5 โครงการ จํานวน 74 คน หรือคิดเปนรอยละ 46.3 ของ

ผูตอบ รองลงมาเปนชวง 6-10 โครงการ จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 19.4 ของผูตอบ ชวง 16 

โครงการขึ้นไป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 18.1 ของผูตอบ ไมเคยมีประสบการณ จํานวน 17 คน 

คิดเปนรอยละ 10.6 ของผูตอบ และชวง 11-15 โครงการนอยที่สุด จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 5.6 

ของผูตอบ ตามลําดับ และกลุมตัวอยางที่ เคยมีประสบการณการกอสรางโครงการที่กอสรางแลวเสร็จ  

เปนระบบโครงสรางระบบหลอในที่ มากที่สุดชวง 1-5 โครงการ จํานวน 58 คน หรือคิดเปนรอยละ 

36.3  รองลงมาชวง 6-10 โครงการ และ 16 โครงการขึ้นไป จํานวนชวงละ 40 คน หรือคิดเปนรอยละ 

25 ชวง 11-15 โครงการ จํานวน 13 คน หรือคิดเปนรอยละ 8.1 และชวงไมเคยมีประสบการณจํานวน

นอยที่สุด จํานวน 9 คน หรือคิดเปนรอยละ 5.6  ตามลําดับ 
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จะเห็นไดวา ในการเก็บขอมูลคร้ังน้ี กลุมตัวอยางที่เคยใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปมีสัดสวนที่

ใกลเคียงกับผูไมเคยใช (สดัสวนรอยละ 43.1 ตอ 56.9) ประกอบกับกลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 

89.4 ของผูตอบ) เลือกใชระบบกึ่งสําเร็จรูปที่มีคุณประโยชนในดานความรวดเร็วในการกอสราง 

ประหยัดกวาระบบหลอในที่ ซึ่งเปนคุณประโยชนที่มีในระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปอยูอยางชัดเจน  

สรุปไดวาในการเก็บขอมูลในคร้ังน้ี ภาพรวมของกลุมตัวอยางมีลักษณะขอมูลทั่วไป ที่มีผล

ตอการวิเคราะหหาระดับการยอมรับ และหาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป

ประกอบดวย 

- กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุประมาณ 25-35 ป  

- กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

- กลุมตัวอยางสวนใหญมีตําแหนงเปนผูออกแบบ (สถาปนิกและวิศวกร) 

- กลุมตัวอยางมีประสบการณการทํางาน อยูในชวง 6-10 ป 

- กลุมตัวอยางมีโครงการในความรับผิดชอบที่แลวเสร็จ อยูในชวง 11-15 โครงการ 

- กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยกอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป และสวนใหญเคยใชระบบ

กึ่งสําเร็จรูป 

อยางไรก็ตาม ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ไดน้ี จะนําไปใชทดสอบความแตกตางของ

ความคิดเห็น วิเคราะหหาระดับการยอมรับ และปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป

ตอไป 

4.4 การทดสอบขอมูล 

4.4.1  การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็น โดยการใชสถติิ F-test 

4.4.1.1  การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง โดยแยกตาม

กลุมอายุ เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Std. Deviation) คาความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน (Std. Error) คาตํ่าสุด (Min.) และสูงสุด (Max.) และคาเฉลี่ยชวงอายุของแตละ

กลุมอายุที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  (Confidence Interval for Mean) โดยใชในการวิเคราะหความ

แปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว ( One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ทั้ง 5 กลุมอายุ ไดแกอายุไมเกิน 25 ป 25-30 ป 36-45 ป 46-55 ป และ

เกนิกวา 56 ป ตอไป 
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ตารางที่ 4.6 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (One way ANOVA) โดยแยกตาม

กลุมอายุ 

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
B1.3 Between Groups 6.187 4 1.547 2.426 .050* 

Within Groups 98.807 155 .637   
Total 104.994 159    

B4.2 Between Groups 7.491 4 1.873 2.728 .031* 
Within Groups 106.409 155 .687   
Total 113.900 159    

C1.1 Between Groups 9.030 4 2.258 3.183 .015* 
Within Groups 109.945 155 .709   
Total 118.975 159    

C3.2 Between Groups 22.107 4 5.527 6.054 .000* 
Within Groups 141.493 155 .913   
Total 163.600 159    

C3.3 Between Groups 12.500 4 3.125 3.550 .008* 
Within Groups 136.443 155 .880   
Total 148.944 159    

C3.4 Between Groups 11.142 4 2.786 3.359 .011* 
Within Groups 128.552 155 .829   
Total 139.694 159    

C4.1 Between Groups 16.741 4 4.185 5.302 .000* 
Within Groups 122.359 155 .789   
Total 139.100 159    

จากตารางที่ 4.6  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (One way ANOVA) 

เพื่อทดสอบความแปรปรวนคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง แสดงการเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยระหวางกลุมอายุ (Between Groups) ภายในชวงอายเุดียวกนั ( Within Groups) และผลรวม

คาเฉลี่ยทั้ง 2 ชุด เพื่อหาคาผลรวมกําลังสอง ( Sum of Squares) โดยมีคาองศาเสรี (Degree of 

Freedom, df จากสตูร N-1) และผลรวมคาเฉลี่ยกําลังสองระหวางกลุมอายุ และภาพในกลุมชวงอายุ 

(Mean Square) เมื่อนําคาทั้งสองหารกันจะไดคาสถิติ F ที่ใชในการทดสอบ และ Sig. คือคา p-value 

ที่ใชสรุปผลการทดสอบ  โดยจะพิจารณาเฉพาะปจจัยมีคา Sig. นอยกวา 0.05 แสดงใหเห็นวาความ

คิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปจจัยในกลุมที่มีอายุตางกันอยางนอย 2 กลุมในปจจัยยอย 7 ปจจัย จาก

จํานวนทั้งสิ้น 28 ปจจัย ไดแก 
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1)  B1.3 (Sig. = 0.050)  “ปจจัยดานคุณลักษณะ” ของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ที่กลุม

ตัวอยางเห็นวาการผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูปควบคุมคุณภาพใหเปนไปตามขอกําหนดไดอยางสม่ําเสมอ 

ถูกตองตามแบบ โดยมีคาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-test) เทากับ 2.426 

2)  B4.2 (Sig. = 0.031)  “ปจจัยดานคุณลักษณะ” ของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ที่กลุม

ตัวอยางเห็นวาเหมาะสมกับโครงการที่มีปริมาณการใชชิ้นสวนมากๆ มีรูปแบบที่ซ้ําๆ เพราะมีผลทํา

ใหตนทนุการกอสรางตํ่าลง โดยมีคาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-test) เทากับ 2.728 

3)  C1.1 (Sig. = 0.015)  “ปจจัยดาน ผลประโยชนที่ไดรับ ” จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ที่

กลุมตัวอยางเห็นวาสามารถลดตนทุนคากอสรางได  เพราะมีการใชแบบหลอคอนกรีตนอยกวา  โดย

สถิติมีคาที่ใชในการทดสอบ (F-test) เทากับ 3.183 

4)  C3.2 (Sig. = 0.000)  “ปจจัยดานคุณลักษณะ” ของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ที่กลุม

ตัวอยางเห็นวาเหมาะสมกับโครงการที่มีปริมาณการใชชิ้นสวนมากๆ มีรูปแบบที่ซ้ําๆ เพราะมีผลทํา

ใหตนทนุการกอสรางตํ่าลง โดยมีคาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-test) เทากับ 6.054 

5)  C3.3 (Sig. = 0.008)  “ปจจัยดาน ผลประโยชนที่ไดรับ ” จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ที่

กลุมตัวอยางเห็นวา ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ชวยลดการสูญเสียอันเกิดจากการบริหารจัดการ  โดยมี

คาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-test) เทากับ 3.550 

6)  C3.4 (Sig. = 0.011)  “ปจจัยดานผลประโยชนที่ไดรับ ” จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ที่

กลุมตัวอยางเห็นวา ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ชวยลดการสูญเสียอันเกิดจากการตัดเศษวัสดุเหลือทิ้ง

ได โดยมีคาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-test) เทากับ 3.359 

7)  C4.1 (Sig. = 0.000)  “ปจจัยดาน ผลประโยชนที่ไดรับ ” จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ที่

กลุมตัวอยางเห็นวา การกอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ลดการใชแรงงานกรรมกร (ชางไม ชาง

ปูน ชางผูกเหล็ก) โดยมีคาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-test) เทากับ 5.302 

เมื่อทราบความแปรปรวนของความคิดเห็นตอปจจัยทั้ง 4 ขอ แลวจึงทําการทดสอบความ

แตกตางตอไปวาชวงอายุใด ที่มีความคิดเห็นแตกตางกัน ตอปจจัยการเลือกใชระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูป จากตารางที่ 4.7 โดยวิธ ีLSD 
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ตารางที่ 4.7 การวิเคราะหความแตกตางชวงอายุ ตอปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูป โดยวิธี LSD 

  

Multiple Comparisons 
LSD 

Dependent Variable  
(I) Age 

Mean Difference (I-J) 
Less than 25 year 25-35 year 36-45 year 46-55 year exceed 56 year 

B1.3 Less than 25 year  -0.290 0.117 0.067 0.186 
25-35 year 0.290  0.407* 0.357 0.476 
36-45 year -0.117 -0.407*  -0.051 0.068 
46-55 year -0.067 -0.357 0.051  0.119 
exceed 56 year -0.186 -0.476 -0.068 -0.119  

B4.2 Less than 25 year  -0.163 -0.600* -0.378 -0.671 
25-35 year 0.163  -0.437* -0.214 -0.508 

36-45 year 0.600* 0.437*  0.222 -0.071 

46-55 year 0.378 0.214 -0.222  -0.294 

exceed 56 year 0.671 0.508 0.071 0.294  
C1.1 Less than 25 year  0.367 -0.130 0.056 -0.286 

25-35 year -0.367  -0.498* -0.312 -0.653 
36-45 year 0.130 0.498*  0.186 -0.155 
46-55 year -0.056 0.312 -0.186  -0.341 
exceed 56 year 0.286 0.653 0.155 0.341  

C3.2 Less than 25 year  -0.233 0.357 0.622 0.971* 
25-35 year 0.233  0.589* 0.855* 1.204* 
36-45 year -0.357 -0.589*  0.266 0.615 
46-55 year -0.622 -0.855* -0.266  0.349 
exceed 56 year -0.971* -1.204* -0.615 -0.349  

C3.3 Less than 25 year  -0.484 -0.017 0.033 0.486 
25-35 year 0.484  0.466* 0.517* 0.969* 
36-45 year 0.017 -0.466*  0.051 0.503 
46-55 year -0.033 -0.517* -0.051  0.452 
exceed 56 year -0.486 -0.969* -0.503 -0.452  

C3.4 Less than 25 year  0.080 -0.365 -0.578 -0.586 
25-35 year -0.080  -0.445* -0.658* -0.665 
36-45 year 0.365 0.445*  -0.213 -0.220 
46-55 year 0.578 0.658* 0.213  -0.008 
exceed 56 year 0.586 0.665 0.220 0.008  

C4.1 Less than 25 year  0.180 -0.483 -0.422 -0.629 
25-35 year -0.180  -0.662* -0.602* -0.808* 
36-45 year 0.483 0.662*  0.060 -0.146 
46-55 year 0.422 0.602* -0.060  -0.206 
exceed 56 year 0.629 0.808* 0.146 0.206  

* The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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จากตารางที่ 4.7 สรุปไดวา การทดสอบโดยแยกตามกลุมอายุของกลุมตัวอยาง คาเฉลี่ยคูท่ีมี

ความตางกัน ดวยสถิติทดสอบ F คาเฉลี่ยมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 มีดังน้ี 

- “ปจจัยดานคุณลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป” กลุมตัวอยางยังเห็นวาการผลิตชิ้นสวน

สําเร็จรูปโดยควบคุมคุณภาพใหเปนไปตามขอกําหนดไดอยางสม่ําเสมอ ถูกตองตามแบบ สงผลทําให

เปนที่ยอมรับอยางแพรหลายได (B1.3) โดยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นแตกตางกัน ของชวงอายุ  25-35 ป

มากกวาชวงอายุ 36-45 ป  0.407 ทั้งน้ีกลุมตัวอยางยังเห็นวาเหมาะสม กับโครงการที่มีปริมาณการใช

ชิน้สวนมากๆ มีรูปแบบที่ซ้ําๆ มีผลทําใหตนทุนกา รกอสรางตํ่าลง (B4.2) โดยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็น

แตกตางกัน ของชวงอายุ ไมเกิน 25 ป นอยกวาชวงอายุ 36-45 ป  0.60 และนอยกวาชวงอาย ุ 25-35 ป 

0.437 

- “ปจจัยดาน ผลประโยชนที่ไดรับ ”จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ” ที่กลุมตัวอยางเห็นวา

สามารถลดตนทุนคากอสรางได เพราะมีการใชแบบหลอคอนกรีตนอยกวา (C1.1) โดยมีคาเฉลี่ยความ

คิดเห็นแตกตางกัน ของชวงอายุ 25-35 ปนอยกวาชวงอายุ 36-45 ป 0.445 

- “ปจจัยดานผลประโยชนที่ไดรับ”จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป” ที่กลุมตัวอยางเห็นวา ระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูป  ชวยลดการสูญเสียจากสาเหตุการขาดแรงงานที่มีฝมือ  (C3.2) โดยมีคาเฉลี่ยความ

คิดเห็นแตกตางกันของชวงอายุ 25-35 ปมากกวาชวงอายุ 36-45 ป  0.589 มากกวาชวงอายุ 46-55 ป  

0.855 และมากกวาชวงอายุ 56 ปขึ้นไป 1.204 และเห็นวาการกอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ชวย

ลดการสูญเสียอันเกิดจากการบริหารจัดการ (C3.3) โดยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นแตกตางกันของชวงอายุ 

25-35 ปมากกวาชวงอายุ 36-45 ป  0.466 มากกวาชวงอายุ 46-55 ป  0.517 และมากกวาชวงอายุ 56 ป

ขึ้นไป 0.969 และยังชวยลดการสูญเสียอันเกิดจากการตัดเศษวัสดุเหลือทิ้งได  (C3.4) โดยมีคาเฉลี่ย

ความคิดเห็นแตกตางกัน ของชวงอายุ 25-35 ปนอยกวาชวงอายุ 36-45 ป  0.445 และนอยกวาชวงอาย ุ

46-55 ป 0.658 

- “ปจจัยดาน ผลประโยชนที่ไดรับ ”จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ” ที่กลุมตัวอยางเห็นวา การ

กอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ลดการใชแรงงานกรรมกร (ชางไม ชางปูน ชางผูกเหล็ก ) (C4.1) 

โดยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นแตกตางกัน ของชวงอายุ 25-35 ปนอยกวาชวงอายุ 36-45 ป  0.662, นอยกวา

ชวงอายุ 46-55 ป 0.602 และนอยกวาชวงอาย ุ55 ปขึ้นไป 0.808 

จากผลการวิเคราะห สรุปไดวา กลุมตัวอยางที่มีอายุนอยกวา 35 ป มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย

เกี่ยวกับดานคุณลักษณะ และผลประโยชนของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป นอยกวา เน่ืองจากความรูที่มี

ประกอบกับประสบการณที่นอยกวา ผูผลิตจึงตองใหความสําคัญกับกลุมกลุมตัวอยางที่มีอายุนอยกวา 

35 ป ซึ่งเปนกลุมที่มีขนาดใหญมาก (จากตารางที่ 5.2) โดยปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย 

และประชาสัมพันธขอมูล เนนดานที่เกี่ยวของกับการพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบทาง
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สถาปตยกรรมที่สงผลใหตนทุนการกอสรางตํ่าลง เมื่อออกแบบให มีปริมาณการใชชิ้นสวนมากๆ  มี

รูปแบบที่ซ้ําๆ โดยมีการใชแบบหลอคอนกรีตนอยกวา อีกทั้งยังสามารถลดการใชแรงงานกรรมกรที่มี

ทักษะฝมือชางนอย อันเปนตนเหตุของการสูญเสียอันเกิดจากการตัดเศษวัสดุเหลือทิ้งได 

4.4.1.2 การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง โดยแยกตามกลุม

ตําแหนงหนาที่ โดยใชในการวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว ( One-way ANOVA) 

เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ทั้ง 5 กลุมตําแหนง ไดแก 

เจาของโครงการ (Owner), ผูบริหารโครงการ (Project Administrator) ผูออกแบบ  (Designer) 

ผูจัดการงานกอสราง (Construction Manager) และผูรับจางกอสราง หรือผูรับเหมา (Builder or 

Contractor) ตอไป 

ตารางที่ 4.8 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (One way ANOVA) โดยแยกตาม

กลุมตําแหนงหนาที่ 
ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
B1.3 Between Groups 9.290 4 2.323 3.762 .006 

Within Groups 95.703 155 .617   
Total 104.994 159    

B3.1 Between Groups 7.033 4 1.758 2.751 .030 
Within Groups 99.061 155 .639   
Total 106.094 159    

B4.1 Between Groups 7.213 4 1.803 2.762 .030 
Within Groups 101.187 155 .653   
Total 108.400 159    

B4.2 Between Groups 7.391 4 1.848 2.689 .033 
Within Groups 106.509 155 .687   
Total 113.900 159    

B5.2 Between Groups 5.955 4 1.489 2.464 .047 
Within Groups 93.645 155 .604   
Total 99.600 159    

C6.1 Between Groups 8.321 4 2.080 2.456 .048 
Within Groups 131.279 155 .847   
Total 139.600 159    

C6.2 Between Groups 11.784 4 2.946 3.015 .020 
Within Groups 151.459 155 .977   
Total 163.244 159    

จากตารางที่ 4.8 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (One way ANOVA) โดย

แยกตามกลุมตําแหนงหนาที่ เพื่อทดสอบความแปรปรวนคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุม

ตัวอยาง พิจารณาเฉพาะปจจัยมีคา Sig. นอยกวา 0.05 แสดงใหเห็นวาความคดิเห็นของกลุมตัวอยาง
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ตอปจจัยในกลุมที่มีตําแหนงหนาที่ตางกัน อยางนอย 2 กลุมในปจจัยยอย 7 ปจจัย จากจํานวนทั้งสิ้น 

28 ปจจัย ไดแก 

1)  B1.3 (Sig. = 0.006)  “ปจจัยดานคุณลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป” ที่กลุมตัวอยาง

เห็นวาการผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูปควบคุมคุณภาพใหเปนไปตามขอกําหนดไดอยางสม่ําเสมอ ถูกตอง

ตามแบบโดยมีคาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-test) เทากับ 3.762 

2)  B3.1 (Sig. = 0.030)  “ปจจัยดานคุณลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป” ที่กลุมตัวอยาง

เห็นวาการผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูปตองมีการออกแบบและวางแผนการกอสรางอยางรัดกุม เพื่อปองกัน

การเกดิปญหาในระหวางติดต้ัง โดยมีคาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-test) เทากับ 2.751 

3)  B4.1 (Sig. = 0.030)  “ปจจัยดานคุณลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป” ที่กลุมตัวอยาง

เห็นวาระบบ ชิ้นสวนสําเร็จรูป ตองใชกับโครงการที่มีปริมาณการใชชิ้นสวนมากๆ มีรูปแบบที่ซ้ําๆ 

กัน โดยมีคาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-test) เทากับ 2.762 

4)  B4.2 (Sig. = 0.033)  “ปจจัยดานคุณลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป” ที่กลุมตัวอยาง

เห็นวาการกอสรางในปริมาณมากและซ้ํากัน มีผลทําใหตนทุนการผลิตตํ่าลง ได โดยมีคาสถิติที่ใชใน

การทดสอบ (F-test) เทากับ 2.689 

5)  B5.2 (Sig. = 0.047)  “ปจจัยดานคุณลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป” ที่กลุมตัวอยาง

เห็นวาการกอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป จําเปนตองใชทีมงานที่มีความรู ความสามารถ และมี

ประสบการณ โดยมีคาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-test) เทากับ 2.464 

6)  C6.1 (Sig. = 0.048)  “ปจจัยดาน ผลประโยชนที่ไดรับ ” จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ที่

กลุมตัวอยางเห็นวา การกอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ไมสรางมลภาวะ  และลดการฟุงกระจาย

ของฝุนละออง โดยมีคาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-test) เทากับ 2.456 

7)  C6.2 (Sig. = 0.020)  “ปจจัยดาน ผลประโยชนที่ไดรับ ” จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ที่

กลุมตัวอยางเห็นวา การกอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ไมสรางมลภาวะทางเสียงจาก

ยานพาหนะ อุปกรณตางๆ โดยมีคาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-test) เทากับ 3.015 

เมื่อทราบความแปรปรวนของความคิดเห็นตอปจจัยทั้ง 7 ขอ แลวจึงทําการทดสอบความ

แตกตางตอไปวาตําแหนงหนาที่ใด ที่มีความคิดเห็นแตกตางกัน ตอปจจัยการเลือกใชระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูป จากตารางที่ 4.9 โดยวิธ ีLSD ตอไป 
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ตารางที่ 4.9 การวิเคราะหความแตกตางตําแหนงหนาที่ ตอปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูป โดยวิธี LSD  
 

Multiple Comparisons  
LSD  

Dependent 
Variable (I) Occupa 

Mean Difference (I-J) (J) Occupa 
Owner Project Admin Designer Cons manager Constructor 

B1.3 Owner  .229 .878* 1.050* .550 
Project Admin -.229  .649* .821* .321 
Designer -.878* -.649*  .172 -.328 
Cons manager -1.050* -.821* -.172  -.500 
Constructor -.550 -.321 .328 .500  

B3.1 Owner  .214 .721* 1.000* .250 
Project Admin -.214  .507* .786* .036 
Designer -.721* -.507*  .279 -.471 
Cons manager -1.000* -.786* -.279  -.750 
Constructor -.250 -.036 .471 .750  

B4.1 Owner  .429 .907* 1.125* 1.000 
Project Admin -.429  .478* .696 .571 
Designer -.907* -.478*  .218 .093 
Cons manager -1.125* -.696 -.218  -.125 
Constructor -1.000 -.571 -.093 .125  

B4.2 Owner  -.186 .453 .600 -.150 
Project Admin .186  .638* .786* .036 
Designer -.453 -.638*  .147 -.603 
Cons manager -.600 -.786* -.147  -.750 
Constructor .150 -.036 .603 .750  

B5.2 Owner  -.457 .175 .150 -.350 
Project Admin .457  .632* .607 .107 
Designer -.175 -.632*  -.025 -.525 
Cons manager -.150 -.607 .025  -.500 
Constructor .350 -.107 .525 .500  

C6.1 Owner  .114 .710 .275 .150 
Project Admin -.114  .596* .161 .036 
Designer -.710 -.596*  -.435 -.560 
Cons manager -.275 -.161 .435  -.125 
Constructor -.150 -.036 .560 .125  

C6.2 Owner  .000 .698 .250 -.250 
Project Admin .000  .698* .250 -.250 
Designer -.698 -.698*  -.448 -.948 
Cons manager -.250 -.250 .448  -.500 
Constructor .250 .250 .948 .500  

* The mean difference is significant at the 0.05 level. 

จากตารางที่ 4.9 สรุปไดวา การทดสอบโดยแยกตามกลุมตําแหนงของกลุมตัวอยาง คาเฉลี่ย

คูที่มีความตางกัน ดวยสถิติทดสอบ F คาเฉลี่ยมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 มีดังน้ี 
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- “ปจจัยดานคุณลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป” ที่กลุมตัวอยางเห็นวา การผลิต

ชิ้นสวนสําเร็จรูปควบคุมคุณภาพใหเปนไปตามขอกําหนดไดอยางสม่ําเสมอ ถูกตองตามแบบ (B1.3) 

โดยมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกตางกันของผูออกแบบมากกวาเจาของโครงการ  0.878 และ

มากกวาผูบริหารโครงการ  0.649 และมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกตางกันของ ผูจัดการงาน

กอสรางมากกวาเจาของโครงการ 1.05 และมากกวาผูบริหารโครงการ 0.821 

- “ปจจัยดานคุณลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป” ที่กลุมตัวอยางเห็นวา การผลิต

ชิ้นสวนสําเร็จรูปตองมีการออกแบบและวางแผนการกอสรางอยางรัดกุม เพื่อปองกันการเกิดปญหา

ในระหวางติดต้ัง  มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกตางกันของผูออกแบบมากกวาเจาของโครงการ  

0.721 และมากกวาผูบริหารโครงการ 0 .507 และมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกตางกันของ

ผูจัดการงานกอสรางมากกวาเจาของโครงการ 1.00 และมากกวาผูบริหารโครงการ 0.786 

- “ปจจัยดานคุณลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป” ที่กลุมตัวอยางเห็นวาระบบ ชิ้นสวน

สําเร็จรูป ตองใชกับโครงการที่มีปริมาณการใชชิ้นสวนมากๆ มีรูปแบบที่ซ้ําๆ กัน  มีคาเฉลี่ยระดับ

ความคิดเห็นแตกตางกันของผูออกแบบมากกวาเจาของโครงการ  0.907 และมากกวาผูบริหาร

โครงการ 0 .478 และมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกตางกันของ ผูจัดการงานกอสราง มากกวา

เจาของโครงการ 1.125 

- “ปจจัยดานคุณลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป” ที่กลุมตัวอยางเห็นวา การกอสรางใน

ปริมาณมากและซ้ํากัน มีผลทําใหตนทุนการผลิตตํ่าลง ได (B4.2) มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น

แตกตางกันของผูออกแบบมากกวาผูบริหารโครงการ 0 .638 และมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น

แตกตางกันของผูจัดการงานกอสรางมากกวาผูบริหารโครงการ 0.786 

- “ปจจัยดานคุณลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป” ที่กลุมตัวอยางเห็นวา ระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูป จําเปนตองมี ทีมงานที่มีการประสานงานที่ดี  (B5.2) มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกตาง

กันของผูออกแบบมากกวาผูบริหารโครงการ 0.632 

- “ปจจัยดาน ผลประโยชนที่ไดรับ ” จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ที่กลุมตัวอยางเห็นวา การ

กอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ไมสรางมลภาวะ และลดการฟุงกระจายของฝุนละออง (C6.1) มี

คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกตางกันของผูออกแบบมากกวาผูบริหารโครงการ 0.596 

- “ปจจัยดาน ผลประโยชนที่ไดรับ ” จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ที่กลุมตัวอยางเห็นวา การ

กอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ไมสรางมลภาวะทางเสียงจากยานพาหนะ อุปกรณตาง ๆ (C6.2) 

มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกตางกันของผูออกแบบมากกวาผูบริหารโครงการ 0.698 

จากผลการวิเคราะห สรุปไดวา ผูออกแบบ มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับดาน

คุณลักษณะ และผลประโยชนของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป มากกวา เจาของโครงการ และผูบริหาร
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โครงการเนื่องจากความรูจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประกอบกับประสบการณที่มีอยาง

ตอเน่ือง ดังน้ันผูผลิตควรใหความสําคัญกับเจาของธุรกิจที่มีความประสงคจะกอสรางอาคาร 

ตลอดจนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย และผูบริหารโครงการ โดยเนนเพิ่มขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของ

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป และชวยลดมลภาวะจากการกอสราง 

4.4.1.3 การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง โดยแยกตามกลุม

ชวงประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับการกอสรางโดยใชในการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ

จําแนกทางเดียว ( One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยความคิดเห็นของ

กลุมตัวอยาง ทั้ง 5 กลุมชวงประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับการกอสราง ไดแก 0- 5 ป 6-10 

ป 11-15 ป 16-20 ป และ 20 ปขึ้นไป ตอไป 

ตารางที่ 4.10 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (One way ANOVA) โดยแยกตาม

กลุมชวงประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับการกอสราง 

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
B3.1 Between Groups 6.549 4 1.637 2.550 .041 

Within Groups 99.544 155 .642   
Total 106.094 159    

B4.2 Between Groups 7.716 4 1.929 2.816 .027 
Within Groups 106.184 155 .685   
Total 113.900 159    

B5.2 Between Groups 7.696 4 1.924 3.245 .014 
Within Groups 91.904 155 .593   
Total 99.600 159    

C1.1 Between Groups 10.325 4 2.581 3.682 .007 
Within Groups 108.650 155 .701   
Total 118.975 159    

C2.1 Between Groups 5.527 4 1.382 2.752 .030 
Within Groups 77.817 155 .502   
Total 83.344 159    

C3.2 Between Groups 20.184 4 5.046 5.454 .000 
Within Groups 143.416 155 .925   
Total 163.600 159    

C3.3 Between Groups 12.475 4 3.119 3.542 .009 
Within Groups 136.469 155 .880   
Total 148.944 159    

C3.4 Between Groups 13.235 4 3.309 4.055 .004 
Within Groups 126.459 155 .816   
Total 139.694 159    

C4.1 Between Groups 19.982 4 4.996 6.500 .000 
Within Groups 119.118 155 .769   
Total 139.100 159    
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ตารางที่ 4.10 (ตอ) 
ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
C6.1 Between Groups 10.759 4 2.690 3.236 .014 

Within Groups 128.841 155 .831   
Total 139.600 159    

C6.2 Between Groups 13.695 4 3.424 3.549 .008 
Within Groups 149.549 155 .965   
Total 163.244 159    

C6.3 Between Groups 9.214 4 2.303 2.501 .045 
Within Groups 142.730 155 .921   
Total 151.944 159    

E2.1 Between Groups 11.630 4 2.908 2.649 .035 
Within Groups 170.113 155 1.098   
Total 181.744 159    

จากตารางที่ 4. 10 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (One way ANOVA) 

โดยแยกตามกลุมชวงเวลาประสบการณการทํางานในการกอสราง เพื่อทดสอบความแปรปรวน

คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง พิจารณาเฉพาะปจจัยมีคา Sig. นอยกวา 0.05 แสดงให

เห็นวาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปจจัยในกลุมที่มีชวงเวลาประสบการณการทํางานในการ

กอสราง ตางกัน อยางนอย 2 กลุมในปจจัยยอย 13 ปจจัย จากจํานวนทั้งสิ้น 28 ปจจัย ไดแก 

1)  B3.1 (Sig. = 0.041)  “ปจจัยดานคุณลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป” ที่กลุม

ตัวอยางเห็นวา การผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป ตองมีการออกแบบและวางแผนการกอสรางอยางรัดกุม 

เพื่อปองกันการเกิดปญหาในระหวางติดต้ัง โดยมีคาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-test) เทากับ 2.550 

2)  B4.2 (Sig. = 0.027)  “ปจจัยดานคุณลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป” ที่กลุม

ตัวอยางเห็นวา การกอสรางในปริมาณมากและซ้ํากัน มีผลทําใหตนทุนการผลิตตํ่าลง ได โดยมี

คาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-test) เทากับ 2.816 

3)  B5.2 (Sig. = 0.014)  “ปจจัยดานคุณลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป” ที่กลุม

ตัวอยางเห็นวา การกอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป จําเปนตองใชทีมงานที่มีความรู 

ความสามารถ และมีประสบการณ โดยมีคาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-test) เทากับ 3.245 

4)  C1.1 (Sig. = 0.007)  “ปจจัยดานผลประโยชนที่ไดรับ ”จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ” ที่

กลุมตัวอยางเห็นวา ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป สามารถลดตนทุนคากอสรางได เพราะมีการใชแบบ

หลอคอนกรีตนอยกวา โดยมีคาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-test) เทากับ 3.682 

5)  C2.1 (Sig. = 0.030)  “ปจจัยดานผลประโยชนที่ไดรับ ”จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ” ที่

กลุมตัวอยางเห็นวาระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ชวยใหงานกอสรางรวดเร็วกวาระบบกอสรางหลอใน

ที่ โดยมีคาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-test) เทากับ 2.752 
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6) C3.2 (Sig. = 0.000) “ปจจัยดานผลประโยชนที่ไดรั บ” จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ที่

กลุมตัวอยางเห็นวาระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ชวยลดการสูญเสียจากสาเหตุการขาดแรงงานที่มีฝมือ  

โดยมีคาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-test) เทากับ 5.454 

7) C3.3 (Sig. = 0.009) “ปจจัยดานผลประโยชนที่ไดรับ ” จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ที่

กลุมตัวอยางเห็นวาระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ชวยลดการสูญเสียจากสาเหตุการขาดแรงงานที่มีฝมือ  

โดยมีคาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-test) เทากับ 3.542 

8) C3.4 (Sig. = 0.004) “ปจจัยดานผลประโยชนที่ไดรับ ” จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ที่

กลุมตัวอยางเห็นวาระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ชวยลดการสูญเสียอันเกิดจากการตัดเศษวัสดุเหลือทิ้ง

โดยมีคาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-test) เทากับ 4.055 

9) C4.1 (Sig. = 0.000) “ปจจัยดานผลประโยชนที่ไดรับ ” จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ที่

กลุมตัวอยางเห็นวาระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ชวยลดการใชแรงงานกรรมกร (ชางไม ชางปูน ชางผูก

เหลก็)โดยมีคาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-test) เทากับ 6.50 

10) C6.1 (Sig. = 0.014) “ปจจัยดานผลประโยชนที่ไดรับ ” จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ที่

กลุมตัวอยางเห็นวาระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปไมสรางมลภาวะ และลดการฟุงกระจายของฝุนละออง  

โดยมีคาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-test) เทากับ 3.236 

11) C6.2 (Sig. = 0.008) “ปจจัยดานผลประโยชนที่ไดรับ ” จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ที่

กลุมตัวอยางเห็นวาระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ไมสรางมลภาวะทางเสียงจากยานพาหนะ อุปกรณตาง 

ๆ โดยมีคาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-test) เทากับ 3.549 

12) C6.3 (Sig. = 0.045) “ปจจัยดานผลประโยชนที่ไดรับ ”จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ที่

กลุมตัวอยางเห็นวาระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ไมสรางมลภาวะทางเสียงจากยานพาหนะ อุปกรณตาง 

ๆ โดยมีคาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-test) เทากับ 2.501 

13) E2.1 (Sig. = 0.035) “ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ” ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ที่กลุม

ตัวอยางเห็นวา พนักงานขายระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป สามารถกระตุนใหเกิดการตัดสินใจใชระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูปไดๆ โดยมีคาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-test) เทากับ 2.649 

เมื่อทราบความแปรปรวนของความคิดเห็นตอปจจัยทั้ง 13 ขอ แลวจึงทําการทดสอบความ

แตกตางตอไปวาชวงประสบการณจํานวนเทาใดที่มีความคิดเห็นแตกตางกัน ตอปจจัยการเลือกใช

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป จากตารางที่ 4.11 โดยวิธ ีLSD ตอไป 
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ตารางที่ 4.11 การวิเคราะหความแตกตางขอมูลเกี่ยวกับประสบการณ ตอปจจัยที่มีผลตอการ

เลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป โดยวิธี LSD 

 
Multiple Comparisons 

LSD  

Dependent Variable  
(I) Experiy 

Mean Difference (I-J) (J) Experiy 

0-5 years 6-10 years 11-15 years 16-20 years Over 20 years 
B3.1 0-5 years  -.397* -.370 -.438* -.510* 

6-10 years .397*  .027 -.041 -.113 
11-15 years .370 -.027  -.068 -.140 
16-20 years .438* .041 .068  -.072 
Over 20 years .510* .113 .140 .072  

B4.2 0-5 years  -.028 -.509* -.499* -.358 
6-10 years .028  -.481* -.471* -.331 
11-15 years .509* .481*  .009 .150 
16-20 years .499* .471* -.009  .141 
Over 20 years .358 .331 -.150 -.141  

B5.2 0-5 years  -.223 -.626* -.459* -.462* 
6-10 years .223  -.403 -.236 -.239 
11-15 years .626* .403  .167 .164 
16-20 years .459* .236 -.167  -.003 
Over 20 years .462* .239 -.164 .003  

C1.1 0-5 years  -.058 -.728* -.495* -.375 
6-10 years .058  -.670* -.437* -.317 
11-15 years .728* .670*  .233 .353 
16-20 years .495* .437* -.233  .120 
Over 20 years .375 .317 -.353 -.120  

C2.1 0-5 years  -.101 -.509* -.259 -.427* 
6-10 years .101  -.407* -.158 -.326 
11-15 years .509* .407*  .249 .081 
16-20 years .259 .158 -.249  -.168 
Over 20 years .427* .326 -.081 .168  

C3.2 0-5 years  -.360 -.691* -.710* -.957* 
6-10 years .360  -.331 -.350 -.597* 
11-15 years .691* .331  -.019 -.266 
16-20 years .710* .350 .019  -.247 
Over 20 years .957* .597* .266 .247  

C3.3 0-5 years  -.099 -.532* -.548* -.674* 
6-10 years .099  -.433 -.450 -.575* 
11-15 years .532* .433  -.016 -.142 
16-20 years .548* .450 .016  -.126 
Over 20 years .674* .575* .142 .126  

C3.4 0-5 years  -.006 -.572* -.436 -.672* 
6-10 years .006  -.567* -.430 -.666* 
11-15 years .572* .567*  .136 -.099 
16-20 years .436 .430 -.136  -.236 
Over 20 years .672* .666* .099 .236  
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ตารางที่ 4.11 (ตอ) 
Multiple Comparisons 

LSD  

Dependent Variable  
(I) Experiy 

Mean Difference (I-J) (J) Experiy 

0-5 years 6-10 years 11-15 years 16-20 years Over 20 years 
C4.1 0-5 years  -.280 -.735* -.700* -.914* 

6-10 years .280  -.455 -.420 -.633* 
11-15 years .735* .455  .035 -.178 
16-20 years .700* .420 -.035  -.214 
Over 20 years .914* .633* .178 .214  

C6.1 0-5 years  -.113 -.538* -.519* -.617* 
6-10 years .113  -.425 -.406 -.504* 
11-15 years .538* .425  .019 -.079 
16-20 years .519* .406 -.019  -.098 
Over 20 years .617* .504* .079 .098  

C6.2 0-5 years  -.119 -.581* -.515* -.737* 
6-10 years .119  -.462 -.396 -.618* 
11-15 years .581* .462  .066 -.156 
16-20 years .515* .396 -.066  -.222 
Over 20 years .737* .618* .156 .222  

C6.3 0-5 years  -.276 -.754* -.533* -.330 
6-10 years .276  -.478 -.257 -.054 
11-15 years .754* .478  .221 .424 
16-20 years .533* .257 -.221  .203 
Over 20 years .330 .054 -.424 -.203  

E2.1 0-5 years  -.085 -.411 -.726* -.473 
6-10 years .085  -.326 -.641* -.389 
11-15 years .411 .326  -.315 -.063 
16-20 years .726* .641* .315  .252 
Over 20 years .473 .389 .063 -.252  

จากตารางที่ 4.11 สรุปไดวา การทดสอบโดยแยกตามกลุมประสบการณ คาเฉลี่ยคูที่มีความ

ตางกัน ดวยสถิติทดสอบ F คาเฉลี่ยมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 มีดังน้ี 

- “ปจจัยดานคุณลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป” ที่กลุมตัวอยางเห็นวา การผลิต

ชิ้นสวนสําเร็จรูปตองมีการออกแบบและวางแผนการกอสรางอยางรัดกุม เพื่อปองกันการเกิดปญหา

ในระหวางติดต้ัง  (B3.1) โดยมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกตางกันของผูที่มีประสบการณ 0-5 ป 

นอยกวาผูที่มีประสบการณ 6-10 ป  0.397 และนอยกวาผูที่มีประสบการณ 16-20 ป  0.438 และนอย

กวาผูที่มีประสบการณ 20 ปขึ้นไป 0.510 

- “ปจจัยดานคุณลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป” ที่กลุมตัวอยางเห็นวาการกอสรางใน

ปริมาณมากและซ้ํากัน มีผลทําใหตนทุนการผลิตตํ่าลง ได (B4.2) มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น

แตกตางกันของผูที่มีประสบการณ 0-5 ป นอยกวาผูที่มีประสบการณ 11-15 ป 0.509 และนอยกวาผู
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ที่มีประสบการณ 16-20 ป  0.499 และผูที่มีประสบการณ 6-10 ป นอยกวาผูที่มีประสบการณ 11-15 

ป 0.481 และนอยกวาผูที่มีประสบการณ 16-20 ป 0.471 

- “ปจจัยดานคุณลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป” ที่กลุมตัวอยางเห็นวา ระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูป จําเปนตองมี ทีมงานที่มีการประสานงานที่ดี  (B5.2) มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกตาง

กันของผูที่มีประสบการณ 0-5 ป นอยกวาผูที่มีประสบการณ 11-15 ป 0.626 , นอยกวาผูที่มี

ประสบการณ 16-20 ป 0.459 และนอยกวาผูที่มีประสบการณ 20 ปขึ้นไป 0.462 

- “ปจจัยดาน ผลประโยชนที่ไดรับ ”จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ที่กลุมตัวอยางเห็นวา

สามารถลดตนทุนคากอสรางได  เพราะมีการใชแบบหลอคอนกรีตนอยกวา  (C1.1) โดยมีคาเฉลี่ย

ความคิดเห็นแตกตางกันของผูท่ีมีประสบการณ 0-5 ป นอยกวาผูที่มีประสบการณ 11-15 ป 0.728 

และนอยกวาผูที่มีประสบการณ 16-20 ป 0.495 และผูที่มีประสบการณ 6-10 ป นอยกวาผูที่มี

ประสบการณ 11-15 ป 0.670 และนอยกวาผูที่มีประสบการณ 16-20 ป 0.437 

- “ปจจัยดานผลประโยชนที่ไดรับ”จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ที่กลุมตัวอยางเห็นวาระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูป ชวยใหงานกอสรางรวดเร็วกวาระบบกอสรางหลอในที่  (C2.1) โดยมีคาเฉลี่ย

ความคิดเห็นแตกตางกันของผูท่ีมีประสบการณ 0-5 ป นอยกวาผูที่มีประสบการณ 11-15 ป 0.509 

และนอยกวาผูที่มีประสบการณ 20 ปขึ้นไป  0.427 และผูที่มีประสบการณ 6-10 ป นอยกวาผูที่มี

ประสบการณ 11-15 ป 0.407 

- “ปจจัยดานผลประโยชนที่ไดรับ”จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ที่กลุมตัวอยางเห็นวาระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูป ชวยลดการสูญเสียจากสาเหตุการขาดแรงงานที่มีฝมื อ (C3.2) โดยมีคาเฉลี่ยความ

คิดเห็นแตกตางกันของผูที่มีประสบการณ 0-5 ป นอยกวาผูที่มีประสบการณ 11-15 ป 0.691, นอย

กวาผูที่มีประสบการณ 16-20 ป 0.710 และนอยกวาผูที่มีประสบการณ 20 ปขึ้นไป  0.957 และ

คาเฉลี่ยความคิดเห็นแตกตางกันของผูที่มีประสบการณ 6-10 ป นอยกวาผูที่มีประสบการณ 20 ปขึ้น

ไป 0.597 

- “ปจจัยดานผลประโยชนที่ไดรับ”จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ที่กลุมตัวอยางเห็นวาระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูป ชวยลดการสูญเสียอันเกิดจากการบริหารจัดการ (C3.3) โดยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็น

แตกตางกันของผูที่มีประสบการณ 0-5 ป นอยกวาผูที่มีประสบการณ 11-15 ป 0.532, นอยกวาผูที่มี

ประสบการณ 16-20 ป 0.548 และนอยกวาผูที่มีประสบการณ 20 ปขึ้นไป 0.674 และคาเฉลี่ยความ

คิดเห็นแตกตางกันของผูที่มีประสบการณ 6-10 ป นอยกวาผูที่มีประสบการณ 20 ปขึ้นไป 0.575 

- “ปจจัยดานผลประโยชนที่ไดรับ”จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ที่กลุมตัวอยางเห็นวาระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูป ชวยลดการสูญเสียอันเกิดจากการตัดเศษวัสดุเหลือทิ้ง  (C3.4) โดยมีคาเฉลี่ยความ

คิดเห็นแตกตางกันของผูที่มีประสบการณ 0-5 ป นอยกวาผูที่มีประสบการณ 11-15 ป 0.572 และ
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นอยกวาผูที่มีประสบการณ 20 ปขึ้นไป  0.67 2 และคาเฉลี่ยความคิดเห็นแตกตางกันของผูที่มี

ประสบการณ 6-10 ป นอยกวาผูที่มีประสบการณ 11-15 ป 0.567 และนอยกวาผูที่มีประสบการณ 

20 ปขึ้นไป 0.666 

- “ปจจัยดานผลประโยชนที่ไดรับ ”จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ที่กลุมตัวอยางเห็นวา การ

กอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ลดการใชแรงงานกรรมกร (ชางไม  ชางปูน ชางผูกเหล็ก ) 

(C4.1) โดยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นแตกตางกันของผูที่มีประสบการณ 0-5 ป นอยกวาผูที่มี

ประสบการณ 11-15 ป 0.735, นอยกวาผูที่มีประสบการณ 16-20 ป 0.700 และนอยกวาผูที่มี

ประสบการณ 20 ปขึ้นไป 0.914 และคาเฉลี่ยความคิดเห็นแตกตางกันของผูที่มีประสบการณ 6-10 

ป นอยกวาผูที่มีประสบการณ 20 ปขึ้นไป 0.633 

- “ปจจัยดานผลประโยชนที่ไดรับ ”จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ที่กลุมตัวอยางเห็นวา การ

กอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปไมสรางมลภาวะ  และลดการฟุงกระจายของฝุนละออง  (C6.1) 

มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกตางกันของผูที่มีประสบการณ 0-5 ป นอยกวาผูที่มีประสบการณ 

11-15 ป 0.538, นอยกวาผูที่มีประสบการณ 16-20 ป 0.519  และนอยกวาผูที่มีประสบการณ 20 ป

ขึ้นไป 0.617  และคาเฉลี่ยความคิดเห็นแตกตางกันของผูที่มีประสบการณ 6-10 ป นอยกวาผูที่มี

ประสบการณ 20 ปขึ้นไป 0.504 

- “ปจจัยดานผลประโยชนที่ไดรับ ”จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ที่กลุมตัวอยางเห็นวา การ

กอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปไมสรางมลภาวะทางเสียงจากยานพาหนะ อุปกรณตางๆ  (C6.2) 

มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกตางกันของผูที่มีประสบการณ 0-5 ป นอยกวาผูที่มีประสบการณ 

11-15 ป 0.581, นอยกวาผูที่มีประสบการณ 16-20 ป 0.515  และนอยกวาผูที่มีประสบการณ 20 ป

ขึ้นไป 0.737 และคาเฉลี่ยความคิดเห็นแตกตางกันของผูที่มีประสบการณ 6-10 ป นอยกวาผูที่มี

ประสบการณ 20 ปขึ้นไป 0.618 

- “ปจจัยดานผลประโยชนที่ไดรับ ”จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ที่กลุมตัวอยางเห็นวา การ

กอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปไมสรางมลภาวะทางน้ํา หรือสารเคมีตกคาง  (C6.3) มีคาเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นแตกตางกันของผูที่มีประสบการณ 0-5 ป นอยกวาผูที่มีประสบการณ 11-15 ป 

0.754 และนอยกวาผูที่มีประสบการณ 16-20 ป 0.533 

- “ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด”ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปที่กลุมตัวอยางเห็นวา ควรมีการ

สงเสริมการขายพิเศษ (ลดราคา เสนอบริการออกแบบฟรี ฯ) ซึ่งจะชวยกระตุนการตัดสินใจได  

(E2.1) มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกตางกันของผูที่มีประสบการณ 0-5 ป นอยกวาผูที่มี

ประสบการณ 16-20 ป 0.533 และคาเฉลี่ยความคิดเห็นแตกตางกันของผูที่มีประสบการณ 6-10 ป 

นอยกวาผูที่มีประสบการณ 16-20 ป 0.641 
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4.4.1.4  การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง โดยแยกตามกลุม

ชวงประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับการกอสรางโดยใชในการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ

จําแนกทางเดียว ( One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยความคิดเห็นของ

กลุมตัวอยาง ทั้ง 5 กลุมชวงประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับการกอสราง ไดแก 0- 5 

โครงการ 6-10 โครงการ 11-15 โครงการ 16-20 โครงการ และ 20 โครงการขึ้นไป 
 

ตารางที่ 4.12 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (One way ANOVA) โดยแยกตาม

กลุมชวงประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับการกอสราง (โครงการ) 
 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

B4.2 Between Groups 8.185 4 2.046 3.000 .020 
 Within Groups 105.715 155 .682   
 Total 113.900 159    
C4.1 Between Groups 9.574 4 2.393 2.864 .025 
 Within Groups 129.526 155 .836   
 Total 139.100 159    
E1.2 Between Groups 14.405 4 3.601 3.971 .004 
 Within Groups 140.570 155 .907   
 Total 154.975 159    

จากตารางที่ 4. 12 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (One way ANOVA) 

โดยแยกตามกลุมชวงเวลาประสบการณการทํางานในการกอสราง (โครงการ) เพื่อทดสอบความ

แปรปรวนคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง พิจารณาเฉพาะปจจัยมีคา Sig. นอยกวา 0.05 

แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปจจัยในกลุมที่มีชวงเวลาประสบการณการทํางาน

ในการกอสราง ตางกัน อยางนอย 2 กลุมในปจจัยยอย 3 ปจจัย จากจํานวนทั้งสิ้น 28 ปจจัย ไดแก 

1)  B4.2 (Sig. = 0.020)  “ปจจัยดานคุณลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป” ที่กลุม

ตัวอยางเห็นวา การกอสรางในปริมาณมากและซ้ํากัน มีผลทําใหตนทุนการผลิตตํ่าลง ได โดยมี

คาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-test) เทากับ 3.000 

2)  C4.1 (Sig. = 0.025)  “ปจจัยดาน ผลประโยชนที่ไดรับ ”จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ที่

กลุมตัวอยางเห็นวา ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ชวยลดการใชแรงงานกรรมกร (ชางไม ชางปูน ชางผูก

เหลก็)โดยมีคาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-test) เทากับ 2.864 

3)  E1.2 (Sig. = 0.004)  “ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ”ของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ที่

กลุมตัวอยางเห็นวา พนักงานขาย สามารถกระตุนใหเกิดการตัดสินใจใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปได 

โดยมีคาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-test) เทากับ 3.971 
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เมื่อทราบความแปรปรวนของความคิดเห็นตอปจจัยทั้ง 13 ขอ ไดขอมูลที่มีคา  Sig. นอย

กวา 0.5  แลวจึงทําการทดสอบความแตกตางตอไปวาชวงประสบการณจํานวนเทาใดที่มีความ

คิดเห็นแตกตางกัน ตอปจจัยการเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ในตารางที่ 4.13  โดยวิธ ี LSD 

ตอไป 
 

ตารางที่ 4.13 การวิเคราะหความแตกตางขอมูลเกี่ยวกับประสบการณ (โครงการ) ตอปจจัยที่มีผลตอ

การเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป โดยวิธี LSD 
 

Multiple Comparisons 
LSD  

Dependent 
Variable  (I) Experiy 

Mean Difference (I-J) 

(J) Experiy 

0-5 6-10 11-15 16-20 Over 20 
B4.2 0-5  -0.367 -0.389 -0.278 -0.620* 

6-10 0.367  -0.022 0.089 -0.253 
11-15 0.389 0.022  0.111 -0.231 
16-20 0.278 -0.089 -0.111  -0.342 
Over 20 0.620* 0.253 0.231 0.342  

C4.1 0-5  -0.233 -0.267 -0.267 -0.636* 
6-10 0.233  -0.033 -0.033 -0.403* 
11-15 0.267 0.033  0.000 -0.370 
16-20 0.267 0.033 0.000  -0.370 
Over 20 0.636* 0.403* 0.370 0.370  

E1.2 0-5  -.600* -0.967* -0.022 -0.430* 
6-10 0.600*  -0.367 0.578* 0.170 
11-15 0.967* 0.367  0.944* 0.536* 
16-20 0.022 -0.578* -0.944*  -0.408 
Over 20 0.430* -0.170 -0.536* 0.408  

จากตารางที่ 4.13 สรุปไดวา การทดสอบโดยแยกตามกลุมประสบการณ คาเฉลี่ยคูที่มีความ

ตางกัน ดวยสถิติทดสอบ F คาเฉลี่ยมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 มีดังน้ี 

- “ปจจัยดานคุณลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป” ที่กลุมตัวอยางเห็นวาการกอสรางใน

ปริมาณมากและซ้ํากัน  มีผล ทําใหตนทุนการผลิตตํ่าลง  (B4.2)โดยมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น

แตกตางกันของผูที่มีประสบการณ 0-5 โครงการ นอยกวาผูที่มีประสบการณ 20 โครงการขึ้นไป  

0.620 

- “ปจจัยดานผลประโยชนที่ไดรับ ” จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ที่กลุมตัวอยางเห็นวาการ

กอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ลดการใชแรงงานกรรมกร (ชางไม ชางปูน ชางผูกเหล็ก)  

(C4.1) โดยมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกตางกันของผูที่มีประสบการณ 0-5 โครงการและผูที่มี

ประสบการณ 6-10 โครงการ 0.636 และนอยกวาผูที่มีประสบการณ 20 โครงการขึ้นไป 0.403 
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- “ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ” ของ ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ที่กลุมตัวอยางเห็นวา 

พนักงานขายสามารถกระตุนใหเกิดการตัดสินใจใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปได  (E1.2) โดยมีคาเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นแตกตางกันของผูที่มีประสบการณ 0-5 โครงการนอยกวาผูที่มีประสบการณ 6-10 

โครงการ 0.60 นอยกวาผูที่มีประสบการณ 11-15 โครงการ 0.967 และนอยกวาผูที่มีประสบการณ 20 

โครงการขึ้นไป 0.430 คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกตางกันของผูที่มีประสบการณ 6-10 โครงการ

นอยกวาผูที่มีประสบการณ 16-20 โครงการ 0. 578 คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกตางกันของผูท่ีมี

ประสบการณ 11-15 โครงการ นอยกวาผูที่มีประสบการณ 16-20 โครงการ 0.944 และนอยกวาผูที่มี

ประสบการณ 20 โครงการขึ้นไป 0.536 

สรุปการทดสอบ ความแตกตางของความคิดเห็น  โดยการใชสถติิ  F-test และการวิเคราะห

ความแตกตางขอมูลดานตางๆ ตอปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป โดยวิธี LSD 

เปนผลทําใหทราบวา “ปจจัยดานคุณลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป” ที่กลุมตัวอยางเห็นวา

เหมาะสมกับโครงการที่มีปริมาณการใชชิ้นสวนมากๆ  มีรูปแบบที่ซ้ําๆ เพราะมีผลทําใหตนทุนกา ร

กอสรางตํ่าล ง (B4.2) กลุมตัวอยางแสดง ความคดิเห็นแตกตาง กัน ทั้งดานอายุ ตําแหนงหนาที่ และ

ประสบการณ เปนขอมูลเกี่ยวของโดยตรงตอการยอมรับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เน่ืองจาก ”ปจจัย

ดานคุณลักษณะ เกี่ยวกับ ปริมาณการใชชิ้นสวนมากๆ  มีรูปแบบที่ซ้ําๆ  เปนสวนหน่ึงที่ทําให

โครงการกอสรางประสบความสําเร็จ อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางแสดง ความคิดเห็น ไมแตกตางกนั 

ทั้งดานอายุ ตําแหนงหนาที่ และประสบการณ โดยสรุปดังน้ี 

1. “ดานคุณลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป” 3 ขอที่กลุมตัวอยางเห็นวาการ ผลิต

ชิ้นสวนสําเร็จรูป ตองมี มอก. หรือ มาตรฐาน  ISO เพื่อประกันคุณภาพการผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป

เบื้องตน  (B2.1) เห็นวาระบบ ชิ้นสวนสําเร็จรูปตอง มีการประกันคุณภาพการผลิตจากสถาบันที่

เชือ่ถอืได  (B2.2) และการกอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป จําเปน ตองใชทีมงานที่มีความรู 

ความสามารถ และมีประสบการณ (B5.1)  

2. “ดานผลประโยชนที่ไดรับ ” จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 1ขอ กลุมตัวอยางเห็นวาการ

กอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ชวยลดการสูญเสียจากสาเหตุการขาดการวางแผนงานที่ดี  

(C3.1) 

3. ”ดานการจัดจําหนาย ” ชิ้นสวนสําเร็จรูป 2 ขอ กลุมตัวอยางเห็นวา โรงงานผลิตชิ้นสวน

สําเร็จรูป จําเปนตองมีพื้นที่ภายในโรงงานกวางขวาง เพียงพอที่จะรักษาคุณภาพของชิ้นสวนในชวง

เก็บกองกอนการสงมอบ ( D1.1) และการขนสงสามารถลดตนทุนการกอสราง ได หากโรงงานผลิต

ชิ้นสวนสําเร็จรูป อยูใกลสถานที่กอสราง (D2.1) 
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4. “ดานการสงเสริมการตลาด ” ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 2 ขอ การโฆษณาเกี่ยวกับระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูป  จะนําไปสูภาพลักษณที่ดี ของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป และการประชาสัมพันธ

สามารถสรางทัศนคติที่ดีตอระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ใหเปนที่รูจักและสรางความเชื่อถือได 
 

4.5 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการยอมรับและปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

4.5.1 การวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับการยอมรับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามแตละคน โดยนําไปประกอบการ

พิจารณาความสัมพันธระหวางปจจัยแตละปจจัยที่มีผลตอการยอมรับและเลือกใชชิ้นสวนสําเร็จรูป  

ผลการวิเคราะหประกอบดวยดังน้ี 

ตารางที่ 4.14 ผูตอบแบบสอบถามรูจักระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปหรือไม 
 

ความคิดเห็น ความถี่ รอยละ รอยละสะสม 

รูจัก 147 91.9 91.9 

ไมแนใจ 11 6.9 98.8 

ไมรูจัก 2 1.3 100.0 

รวม 160 100.0  

จากตาราง 4.14  แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน 160 คน รูจักระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูป จํานวน 147 คน หรือคิดเปนรอยละ 91.9 ของผูตอบ รองลงมา ไมแนใจวารูจักระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูป จํานวน 11 คน หรือคิดเปนรอยละ 6.9 ของผูตอบ และไมรูจักระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูป จํานวน 2 คน หรือคิดเปนรอยละ 1.3 ของผูตอบ ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.15 ความเขาใจถึงหลักการ และวิธีกอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 
 

ความคิดเห็น ความถี่ รอยละ รอยละสะสม 

ไมเขาใจอยางย่ิง 6 3.8 3.8 

ไมเขาใจ 7 4.4 8.1 

ไมแนใจ 49 30.6 38.8 

เขาใจ 84 52.5 91.3 

เขาใจอยางย่ิง 14 8.8 100.0 

รวม 160 100.0  

(Mean = 3.58, SD= 0.858) 
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จากตาราง 4.15 ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 160 คน เขาใจถึงหลักการ และวิธีกอสรางดวย

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ชวงระดับเขาใจ จํานวน 84 คน หรือคิดเปนรอยละ 52.5 ของผูตอบ 

รองลงมาชวงไมแนใจ จํานวน 49 คน หรือคิดเปนรอยละ 30.6 ของผูตอบ ชวงเขาใจอยางยิ่ง จํานวน 

14 คน หรือคิดเปนรอยละ 8.8 ของผูตอบ ชวงไมเขาใจ จํานวน 7 คน หรือคิดเปนรอยละ 4.4 ของ

ผูตอบ และชวงไมเขาใจอยางยิ่ง จํานวน 6 คน หรือคิดเปนรอยละ 3.8 ของผูตอบ ตามลําดับ 

สรุปไดวา กลุมตัวอยางมีความเขาใจ ถึงหลักการ และวิธีกอสรางดวยระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูปอยูในระดับ เขาใจ  (คาเฉลี่ย  3.58) อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางถึง 1 ใน 3 ยังคงแสดงความ

ไมแนใจวาตนมีความเขาใจ ถึงหลักการ และวิธีกอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป หรือไม 

เน่ืองจากไดรับรูเพียงขอมูลพื้นฐานของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปจากแหลงขอมูลที่จํากัด ประกอบ

กับไมเคยมีประสบการณ ดังน้ัน ผูผลิตควรเพิ่มชองทาง หรือแหลงความรูเกี่ยวกับระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูปใหมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดจะไดกลาวตอไป 

ตารางที่ 4.16 แหลงขอมูลตางๆ เกี่ยวกับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปที่ผูตอบแบบสอบถามไดรับ 

 

แหลงขอมูลเกี่ยวกับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ความถี่ รอยละ 

1. การเรียนในชั้นเรียน 91 56.9 

2. การอบรม สัมมนา 80 50.0 

3. พนักงานขาย 66 41.3 

4. นิตยสาร สื่อโฆษณา 53 33.1 

5. อ่ืนๆ เชน ประสบการณ เพื่อนรวมงาน 38 23.8 

6. การประชาสัมพันธ 25 15.6 

จากตาราง 4.16 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน 160 คน ไดรับขอมูลเกี่ยวกับ

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปมากที่สุดจากการเรียนในชั้นเรียน คิดเปนรอยละ 56.9 ของผูตอบ รองลงมา

จากการฝกอบรม สัมมนา คิดเปนรอยละ 50 ของผูตอบ จากพนักงานขาย คิดเปนรอยละ 41.3 ของ

ผูตอบ จากนิตยสาร-สื่อโฆษณา คิดเปนรอยละ 33.1 ของผูตอบ จากแหลงอ่ืนๆ เชน ประสบการณ

การทํางาน เพื่อนรวมงาน คิดเปนรอยละ 23.8 ของผูตอบ และจากการประชาสัมพันธ คิดเปนรอย

ละ 15.6 ของผูตอบ ตามลําดับ 
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สรุปไดวา ใน ขั้นเร่ิมรับรู ซึ่งเปนขั้น แรกของกระบวนการยอมรับ น้ัน กลุมตัวอยางได เร่ิม

รับรูขอมูลเกี่ยวกับ ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  จากการเรียนในชั้นเรียน มากที่สุด และรองลงมาจาก

พนักงานขาย การอบรม -สัมมนา นิตยสาร -สื่อโฆษณา การประชาสัมพันธโดยผูผลิต และจาก

ประสบการณการทํางาน ตามลําดับ ซึ่งเปนขั้นตอนแรกของการยอมรับ แลว  และเปนขั้นที่ กลุม

ตัวอยางไดเร่ิมสัมผัส อันนําไปสูการยอมรับหรือปฏิเสธ โดยกลุมตัวอยางสวนใหญรูจักและมีเขาใจ

ถึงหลักการ และวิธีกอสรางดวย ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป แสดงใหเห็นวา ในการสงเสริม และ

สนับสนุนใหกลุมตัวอยางยอมรับเทคโนโลยีระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปไดน้ัน ผูผลิตจําเปนตองอาศัย

การสงเสริมทางการตลาด เพื่อเพิ่มเติมความรูความเขาใจ วิธีกอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ใหกลุม

ตัวอยาง โดยเฉพาะกลุมกลุมตัวอยางที่รูจักระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปเดิมอยูแลว ใหมีความเชื่อมั่นใน

คุณประโยชนของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ตลอดจนการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูปดวยวิธีทางการตลาดที่เหมาะสมตอไป 

 

ตารางที่ 4.17 แสดงจํานวนผูตอบแบบสอบถามที่ สนใจจะนําระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปไปใช

ประโยชนในงานกอสราง 
 

ความคิดเห็น ความถี่ รอยละ รอยละสะสม 

สนใจ 148 92.5 92.5 

ไมสนใจ 12 7.5 100.0 

รวม 160 100.0  

จากตารางที่ 4.17  แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน 160 คน มีผูที่ สนใจจะนํา

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปไปใชประโยชนในงานกอสราง จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 92.5 ของ

ผูตอบ ไมสนใจ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 7.5 ของผูตอบ 
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ตารางที่ 4.18 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามวา สนใจนําระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปไปใช

ประโยชนหรือไม 

 

ความคิดเห็น N Mean Std. Deviation ระดับความคิดเห็น 

A2.11 ผูสนใจ 148 3.82 0.938 เห็นดวย 

A2.12 ผูสนใจ 148 3.65 0.954 เห็นดวย 

A2.13 ผูสนใจ 148 3.68 0.896 เห็นดวย 

A2.14 ผูสนใจ 148 3.43 1.089 ไมแนใจ 

A2.21 ผูไมสนใจ 12 2.08 1.676 ไมเห็นดวย 

A2.22 ผูไมสนใจ 12 2.58 1.881 ไมแนใจ 

A2.23 ผูไมสนใจ 12 2.08 1.676 ไมเห็นดวย 

A2.24 ผูไมสนใจ 12 2.42 1.782 ไมเห็นดวย 

 

จากตารางที่ 4.18 แสดงความคดิเห็นของผูสนใจนําระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปไปใชประโยชน

จํานวน 148 คน ใหความคดิเห็นอยูในระดับเห็นดวยกบัขอสอบถาม โดยสาเหตุทีส่นใจอันดับแรก 

เพราะ 1) ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปมีมาตรฐานและคุณภาพที่ดีกวาระบบหลอในที่  2) ระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูป เปนระบบที่ไมสลับซับซอน และเรียนรูงาย  3) ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปสามารถนํามา

ทดแทนระบบหลอในที่ได โดยไมตองเพิ่มเติมอุปกรณกอสรางที่มีใชอยูในหนวยงา น และลาํดับ

สุดทาย 4) เพราะเคยไดรับการฝกอบรม เรียนรูกรรมวิธีการกอสราง ดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปมา

กอน ซึ่งเหตุผล 3 ขอแรก ผูสนใจใหความเห็นในทางเดียวกนั (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.938 

0.896 และ 0.954  ตามลําดับ ) สวนลําดับที่ 4 ผูสนใจใหความเห็นไมเปนไปในทางเดียวกนั (คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.089 ) และมีผูไมสนใจ จํานวน 12 คน ใหความคดิเห็นอยูในระดับไม

แนใจกับขอสอบถามที่ไมสนใจ เพราะ  1) ไมมั่นใจในประสิทธิภาพและมาตรฐานของระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูป และใหความคิดเห็นอยูในระดับไมเห็นดวยกับขอสอบถามที่ไมสนใจ เพราะ 2) มี

คาใชจายสูง  3) ใชระบบหลอในที่มานานจนเกิดความเคยชิน  และเพราะไมเคยไดเรียนรู หรือรับรู

เทคโนโลยีใหมๆ เกี่ยวกับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปเลย  อยางไรก็ตามความคิดเห็นของผูไมสนใจให

ความเห็นไมเปนไปในทางเดียวกันทั้งหมด (คาเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา 1.881, 1.782 และ 1.676 

ตามลําดับ) 
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สรุปไดวา ในขั้นสนใจน้ี กลุมตัวอยางใหความสนใจระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ในดาน

คุณลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป โดยเฉพาะดาน มาตรฐาน  คุณภาพ  และ ความไม

สลับซับซอนของระบบ แลวจึงใหความสนใจดานประโยชนที่ไดรับจากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

เชน สามารถนํามาทดแทนระบบการกอสรางเดิมได อยางไรก็ตามในขั้นสนใจนี้ ยังไมไดเปนตัว

นําไปสูการตัดสินใจยอมรับหรือไมยอมรับ ดังน้ัน ในการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูป ใหเปนที่ยอมรับของกลุมตัวอยางไดน้ัน จําเปนตองนําเสนอขอมูล ขาวสารดานเทคนิค

การกอสราง เพื่อเพิ่มความสนใจทั้งในดานความหลากหลายของผลิตภัณฑ ผลประโยชนที่ไดรับ

จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป “การจัดจําหนาย ”  ตลอดจนการบริการจากผูผลิตใหแกกลุมตัวอยาง 

โดยเฉพาะผูที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ใหไดทราบขอมูลดวยวิธีทาง

การตลาดที่เหมาะสมตอไป 

 

ตารางที่ 4.19 ผูตอบแบบสอบถามมีโอกาสนําระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปไปใชใหเกิดประโยชนตอการ

กอสราง 
 

ความคิดเห็น ความถี่ รอยละ รอยละสะสม 

ใชแน 147 91.9 91.9 

ไมใช 13 8.1 100.0 

รวม 160 100.0  

 

จากตารางที่ 4.19 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน 160 คน คาดวามีโอกาสนํา

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปไปใชใหเกิดประโยชนตอการกอสราง  จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 91.9 

ของผูตอบ ไมใช จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 8.1 ของผูตอบ 
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ตารางที่ 4.20  แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่ คิดวามีโอกาสนําระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูปไปใชกอสรางไดหรือไม 

 

ความคิดเห็น N Mean Std. Deviation ระดับความคิดเห็น 

A3.11  มโีอกาสไดใชแน 147 4.26 0.732 เห็นดวย 

A3.12  มโีอกาสไดใชแน 147 4.16 0.907 เห็นดวย 

A3.13  มโีอกาสไดใชแน 147 3.50 1.030 ไมแนใจ 

A3.21 ไมมีโอกาสใชแน 13 3.15 1.676 ไมแนใจ 

A3.22 ไมมีโอกาสใชแน 13 2.23 1.423 ไมเห็นดวย 

A3.23 ไมมีโอกาสใชแน 13 2.31 1.653 ไมเห็นดวย 

ตารางที่ 4.20  แสดงความคิดเห็นของผูที่คาดวาจะ นําระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปไปใช

ประโยชนจํานวน 147 คน ใหความคดิเห็นอยูในระดับเห็นดวย โดยสาเหตุอันดับแรก 1) เมื่อเห็นวา

ตองกอสรางอาคารที่มี รูปแบบ หรือชิ้นสวนของโครงสรางรูปแบบเดียวกันใน ปริมาณมาก หรือมี

รูปแบบอาคารที่เหมาะสมกับการนํามาใช  รองลงมา 2) เมือ่เห็นวาตองการกอสรางใหรวดเร็ว  เพื่อ

เปดใชโครงการใหไวที่สุด  โดยมคีวามคดิเห็นไปในทางเดียวกนั (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 

0.732 และ 0.907 ตามลําดับ) และลําดับสุดทายมีความคิดเห็นอยูในระดับไมแนใจ คือ 3) เมื่อเห็นวา

ตองการลดตนทุนการกอสรางตามภาวะ เศรษ ฐกิจที่ตกตํ่า  โดยใหความเห็นไมเปนไปในทาง

เดียวกนั (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.030 ) และมีผูคาดวาไมมีโอกาสไดใช จํานวน 13 คน ให

ความคิดเห็นในระดับไมแนใจกับเหตุผลที่วา 1) ไมมีโครงการลักษณะหมูบานจัดสรร หรืออาคาร

ชุดพักอาศัยที่ตองใชชิ้นสวนสําเร็จรูปในปริมาณมาก  และไมเห็นดวยกับเหตุผลวา 2) บุคลากรที่มี

ความรูโดยตรง หายาก และมีคาจางสูง  และ 3) เน่ืองจากไมไดรับความรูเกี่ยวกับระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูปที่มีอยูในปจจุบัน  โดยมีความคิดเห็นไมเปนไปในทางเดียวกัน (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.676, 1.653 และ 1.423 ตามลําดับ) 

สรุปไดวา กลุมตัวอยางเห็นดวยวา ในการไตรตรองพิจารณาโอกาสที่เหมาะสมในการ

เลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปน้ัน กลุมตัวอยางยังคงใหความสําคัญกับ “ปจจัยดานคุณลักษณะของ

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป” โดยเฉพาะดานปริมาณ การใชชิ้นสวนสําเร็จรูป หรือมีรูปแบบอาคารที่

เหมาะสมกับการนํามาใช  ตามดวย  “ปจจัยดานผลประโยชนที่ไดรับ ” จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

เชนกรณีที่มีนโยบาย ใหการกอสรางเปนไปอยาง รวดเร็ว เพื่อเปดใชโครงการใหไวที่สุด  ประกอบ
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กับเมื่อโครงการแลวเสร็จ ตองมีตนทุนที่ตํ่าลง และสามารถแกไขปญหาตางๆ ทั้งดานวัสดุและ

แรงงาน เมื่อเทียบกับการกอสรางระบบอ่ืนได อันเปนปจจัยที่จะชวยสรางความมั่นใจในการ

พิจารณาเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปตอไป 

 

ตารางที่ 4.21 ผูตอบแบบสอบถามเคยนําระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปไปใชในงานกอสราง 
 

ความคิดเห็น ความถี่ รอยละ รอยละสะสม 

เคย 103 64.4 64.4 

ไมเคย 57 35.6 100.0 

รวม 160 100.0  

 
จากตารางที่ 4.21 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน 160 คน เคยนําระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูปไปใชในงานกอสรางเพื่อทดลองประสิทธิภาพ มีจํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 64.4 ของ

ผูตอบ และไมเคย มีจํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 35.6 ของผูตอบ 

 

ตารางที่ 4.22 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่ เคยนําระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปไปใชใน

งานกอสราง 

ความคิดเห็น N Mean Std. Deviation ระดับความคิดเห็น 

A4.1   เคย 103 3.45 1.118 ไมแนใจ 

A4.2   เคย 103 2.90 1.225 ไมแนใจ 

A4.3   เคย 103 3.34 1.288 ไมแนใจ 

 

จากตารางที่ 4.22 ผูตอบแบบสอบถามที่ เคยนําระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปไปทดลองใชในงาน

กอสราง จํานวน 103 คน ใหความคิดเห็นอยูในระดับไมแนใจ โดยสาเหตุที่มีเคย ใชระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูป เน่ืองจากมีโรงงานผลิตที่เคยใชบริการ ซึ่งใหบริการเปนที่นาพอใจ การขนสงรวดเร็ว และ

ประเมินคาใชจายได รองลงมาเนื่องจากนําไปใชกับโครงการใหมทั้งโครงการ  และเหตุผลสุดทายที่

ผูเคยทดลองใชเคยนําระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เพื่อนําไปใชปรับปรุงโครงการเดิมที่เคยกอสรางแลว

ในอดีต แตใหความเห็นไมเปนไปในทางเดียวกนั (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.118 1.288 และ 

1.225 ตามลําดับ) 
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สรุปไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญที่เคยไดทดลองใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปในสถานการณ

ตางๆ เชน ใชเพื่อปรับปรุงโครงการเดิม หรือใชสําหรับโครงการใหม ดังน้ันจึงเปนโอกาสที่ผูผลิต

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปตองแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาคุณลักษณะของชิ้นสวนสําเร็จรูปดีกวาเมื่อ

เปรียบเทียบกับระบบการกอสรางอ่ืน มีขอจํากัดในดานการออกแบบนอย และสามารถประยุกตใช

กับโครงการที่ตนเปนผูรับผิดชอบ หรือใชกับอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่มีอยูได ตลอดจน

เทคนิคการกอสรางที่ไมยุงยาก ไมสลับซับซอน เหลาน้ีเปนปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูปตอไป 

ตารางที่ 4.23 ผูตอบแบบสอบถามจะใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปตอไปหรือไม 
 

ความคิดเห็น ความถี่ รอยละ รอยละสะสม 

ใช 140 87.5 87.5 

ไมใช 20 12.5 100.0 

รวม 160 100.0  

 

จากตารางที่ 4.23 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน 160 คน จะใชระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูปตอไป  จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 87.5 ของผูตอบ  และไมใช จํานวน  20 คน คิดเปน

รอยละ 12.5 ของผูตอบ 

ตารางที่ 4.24 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่จะใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปตอไป 

 

ความคิดเห็น N Mean Std. Deviation ระดับความคดิเห็น 

A5.1 ใช 140 3.95 0.834 เห็นดวย 

A5.2  ใช 140 4.04 0.714 เห็นดวย 

ตารางที่ 4.24 กลุมตัวอยางที่ จะใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปตอไป  จํานวน 140 คน ใหความ

คดิเห็นอยูในระดับเห็นดวย ในสาเหตุ เนื่องจากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เปนระบบการกอสรางที่

สามารถแกไขปญหาเดิมๆ ที่เกิดจากการใชระบบหลอในที่ เชน ปญหาความลาชา ปญหาการ

ควบคุมคาใชจาย ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ รองลงมาใหสาเหตุ เน่ืองจากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

เปนระบบการกอสรางที่มีมาตรฐานและสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตได ซึ่งผูตอบแบบสอบถาม

ที่จะใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปตอไป  ใหความเห็นเปนไปในทางเดียวกนั (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 0.714 และ 0.834 ตามลําดับ) 
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สรุปไดวา กลุมตัวอยางใหการยอมรับ เลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป หลังจากเปนที่พอใจ

ที่ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปสามารถแกไขปญหาในการกอสรางตามที่ไดคาดหวังไวจริง โดยมี

กระบวนการการยอมรับตามทฤษฎีการยอมรับ โดยเร่ิมจากผูที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ ไดแก 

เจาของโครงการ สถาปนิกและวิศวกร เร่ิมรับรูขอมูลขาวสารระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ทราบถึง

ความสําคัญและผลประโยชนที่เหมาะสมของการใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป จึงเร่ิมใหความสนใจ 

โดยการแสวงหาขอมูล ขาวสารเพิ่มขึ้นเพื่อนําขอมูลที่ไดมาพิจารณา พยายามคนหารายละเอียด 

ติดตอสอบถามเพิ่มเติมจากผูผลิตหรือผูรูเพื่อเพิ่มความเขาใจ การนําเสนอคุณลักษณะที่สําคัญ

เกี่ยวกับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ไมยุงยาก ไมสลับซับซอน สามารถทดแทนระบบการกอสรางเดิมที่

ใชอยู หากไดทดลองแลว สามารถแกไขปญหาในการกอสรางและสงผลประโยชนตองานกอสราง

ที่ไดคาดหวังไว และหากกลุมตัวอยางไตรตรองแลววาจะใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เพื่อใชสําหรับ

โครงการใหม หรือใชเพื่อปรับปรุงโครงการเดิม จึงนําไปใชในโครงการอ่ืนๆ และยอมรับ

เทคโนโลยีระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป หลังจากเปนที่พอใจที่ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปน้ันสามารถแกไข

ปญหาตามที่ไดคาดหวังไวจริง  ทั้งน้ี กลุมตัวอยางไมยอมรับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปน้ัน สาเหตุของ

การไมยอมรับ มีสาเหตุมาจากความเคยชินหรือพอใจที่จะยังใชระบบการกอสรางแบบด่ังเดิม โดยมี

ความไมแนใจในประสิทธิภาพ ของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ตลอดจนไดรับขาวสาร ไมเพียงพอ  

ประกอบกับเขาใจวาเปนเทคโนโลยีใหม และบุคลากรที่มีความรูความสามารถเกี่ยวกับระบบ

สําเร็จรูปโดยตรงมีนอยจึงตองจางเพิ่มเติม ทําใหตนทุนการกอสรางสูง จึงไมยอมรับเทคโนโลยี

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปไปใชในการทํางาน 

 
แผนภูมิที่ 4.3 แสดงการเปรียบเทียบระดับการยอมรับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

เสนแนวโนม ระดับการยอมรับ 
86.33% 
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จากแผนภูมิที่ 4.3 แสดงการเปรียบเทียบระดับการยอมรับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป โดยมี

ระดับการยอมรับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ในระดับตางๆ ดังน้ี 

1) ระดับขั้นรับรู รอยละ 95.3 ในระดับเขาใจหลักการทํางานระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป โดย

ไดรับรูจากการเรียนในระดับอุดมศึกษา และจากการฝกอบรมสัมมนา ผูผลิตจําเปนตองให

ความสําคัญกับการสงเสริมการตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความรูความเขาใจเพิ่มเติมใน

สถาบันอุดมศึกษา ในดานเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนนําเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป และใหผูเชี่ยวชาญดานผลิตภัณฑระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เปนผูใหความรู

โดยตรงถึงกลุมตัวอยาง ควบคูไปกับการประชาสัมพันธขาวสารที่เกี่ยวของกับระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูป 

2) ระดับขัน้แสดงความสนใจ รอยละ 92.5 โดยใหเหตุผลวา ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เปน

ระบบการกอสรางที่ มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดีกวาระบบหลอในที่  ผูผลิตจึงตองนําเสนอขอมูล 

ขาวสารเพื่อเพิ่มความเขาใจทั้งในดานมาตรฐานและคุณภาพของงานกอสราง ตลอดจน

ผลประโยชนที่ไดรับ”ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป การขนสง การบริการที่เหมาะสมใหแกกลุมตัวอยาง 

โดยเฉพาะผูที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

3) ระดับขั้นไตรตรองหรือขั้นประเมิน โอกาสนําระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปไปใชใหเกิด

ประโยชนตอการกอสราง น้ัน รอยละ 91.9 โดยประเมนิวามโีอกาสไดใชแน หาก เห็นวาอาคารที่มี

รูปแบบเดียวกัน หรือชิ้นสวนของโครงสรางมีลักษณะคลายกันใน ปริมาณมาก  เมื่อกลุมตัวอยาง

พิจารณาเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปแลว ผลที่ตามมาไมวาจะเปนคุณภาพการกอสราง ตนทุนที่

ตํ่าลง ความสามารถในการแกไขปญหาตางๆ ทั้งดานวัสดุและแรงงานที่เกิดขึ้นกับระบบคอนกรีต

หลอในที่ได เพื่อสงเสริมการใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ใหไดรับการยอมรับจากกลุมตัวอยางตอไป

ได 

4) ระดับขั้นทดลองนําไปใชจริง รอยละ 64.4 โดยกลุมตัวอยางที่เคยไดทดลอง

ประสิทธิภาพใหความพึงพอใจตอผู ผลิตที่เคยใชบริการ การขนสง ที่รวดเร็ว และ ตอง ประเมิน

คาใชจาย จริง ได  เปนโอกาสที่ผูผลิตระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปตองแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา

คุณลักษณะของชิ้นสวนสําเร็จรูปดีกวาเมื่อเปรียบกับระบบการกอสรางอ่ืนจริง มีขอจํากัดในดาน

การออกแบบนอย สามารถประยุกตใชกับโครงการที่ตนเปนผูรับผิดชอบ หรือใชกับอุปกรณ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่มีอยูได ตลอดจนเทคนิคการกอสรางที่ไมยุงยาก ไมสลับซับซอน 

5) ระดับขั้นยอมรับ สวนใหญใหการยอมรับ รอยละ 87.5  เน่ืองจากเห็นวา ระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูป เปนระบบการกอสรางที่สามารถแกไขปญหาเดิมๆ ที่เกิดจากการใชระบบหลอในที่ เชน 

ปญหาความลาชา ปญหาการควบคุมคาใชจาย ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ  จึงมีความหมายวา เมื่อ
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กลุมตัวอยางเร่ิมรับรูขอมูลขาวสารระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ทราบถึงความสําคัญและผลประโยชนที่

เหมาะสมของการใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป หลังจากเปนที่พอใจที่ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปน้ัน

สามารถแกไขปญหาตามที่ไดคาดหวังไวจริง 

สรุปไดวา ระดับการยอมรับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปของกลุมตัวอยางตามกระบวนการการ

ยอมรับ เมื่อพิจารณาเสนแนวโนม จะเห็นไดวามีพฤติกรรมการยอมรับของกลุมตัวอยางมีแนวโนม

ลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งในขั้นตอนการทดลองใช อาจเนื่องจากคิดเห็นวาเปนไปไดยากที่การ

กอสรางในแตละโครงการจะมีการทดลองใชในการกอสรางระบบใดระบบหนึ่ง เพื่อเปนการลอง

ผิดหรือลองถูก หากแตคารอยละ 64.4 อาจเพราะกลุมตัวอยางบางสวนเคยเขาไปมีสวนรวมในการ

กอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป จึงมีโอกาสใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ผูผลิตจึงควรสงเสริมใหมี

การทดลองใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เชน จัดการอบรมเชิงสาธิตการออกแบบและติดต้ังระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูปในอาคารประเภทตางๆ อยางไรก็ตาม ในขั้นยอมรับ มีคารอยละสูงขึ้นถึงรอยละ 

87.5 และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยการยอมรับ มีคารอยละ 86.33 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางยังคง

เชื่อมั่นวาระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เปนระบบการกอสรางที่ มีคุณภาพ สามารถแกไขปญหาเดิมๆ ที่

เกิดจากการใชระบบหลอในที่ได 

4.5.1 การวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

การวิเคราะหขอมูลของแตละปจจัยยอยที่อยูในแตละกลุมปจจัยถูกนํามาพิจารณาความ

คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม เพื่อใหทราบถึงระดับของความสําคัญของปจจัยแตละขอ และ

ความสัมพันธระหวางปจจัยแตละปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชชิ้นสวนสําเร็จรูป 
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ตารางที่ 4.25 แสดงคาเฉลี่ยระดับ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมปจจัยคุณลักษณะของระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูป 

 

ขอคิดเห็น N Mean Std. Deviation ความหมาย ลําดับที่ 

B1.1 160 3.94 0.920 เห็นดวย 8 

B1.2 160 3.93 0.912 เห็นดวย 9 

B1.3 160 3.96 0.927 เห็นดวย 7 

B2.1 160 4.00 1.003 เห็นดวย 6 

B2.2 160 4.00 0.911 เห็นดวย 6 

B3.1 160 4.28 0.946 เห็นดวย 1 

B4.1 160 4.10 0.946 เห็นดวย 5 

B4.2 160 4.18 0.968 เห็นดวย 3 

B5.1 160 4.11 0.883 เห็นดวย 4 

B5.2 160 4.24 0.921 เห็นดวย 2 

 

จากตารางที่ 4.25 ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 160 คน ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุม ”ปจจัย

ดานคุณลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ในระดับเห็นดวยตอปจจัยทั้งหมด และมีความเห็น ใน

ทิศทางเดียวกัน 

ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาลําดับความสําคัญของ ”ปจจัยดานคุณลักษณะของระบบ ชิ้นสวนสําเร็จรูป

จากปจจัยรองทั้งหมด 10 ขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญเปนอันดับแรก คือ การออกแบบ

และวางแผนการกอสราง มีความสําคัญอยางยิ่งตอการกอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป และปองกัน

การเกดิปญหาในระหวางติดต้ังได  (คาเฉลี่ย 4. 28) อันดับที่ 2 คือ ก ารกอสรางดวยระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูป จําเปนตองมีการประสานงานที่ดี  (คาเฉลี่ย 4.24) อันดับที่ 3 คอื การกอสรางในปริมาณ

มากและซ้ํากัน มีผลทําใหตนทุนการผลิตตํ่าลง (คาเฉลี่ย 4.18) อันดับที่ 4 คือ การกอสรางดวยระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูป จําเปนตองใชทีมงานที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ (คาเฉลี่ย 4.11) 

อันดับที่ 5 คือการใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ตองใชกับโครงการที่มีปริมาณการใชชิ้นสวนมากๆ มี

รูปแบบที่ซ้ําๆ กัน (คาเฉลี่ย 4.10) อันดับที่ 6 มีคาเฉลี่ยที่เทากัน 2 ปจจัยคือการผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป

ตองมี มอก. หรือมาตรฐาน ISO เพื่อประกันคุณภาพการผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูปเบื้องตน  และระบบ
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ชิ้นสวนสําเร็จรูปตองมีการประกันคุณภาพการผลิตจากสถาบันที่เชื่อถือได  (คาเฉลี่ย 4.00) อันดับที่ 

7 คือการผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูปควบคุมคุณภาพใหเปนไปตามขอกําหนดไดอยางสม่ําเสมอ ถูกตอง

ตามแบบ (คาเฉลี่ย 3.96) อันดับที่ 8 คือ ชิ้นสวนสําเร็จรูปมีมาตรฐาน  PCI (The Precast /Pre-stress 

Concrete Institute) ควบคุมในขั้นตอนการผลิต  และ (คาเฉลี่ย 3.94) อันดับสุดทาย คือ ชิ้นสวน

สําเร็จรูปมีคุณภาพสูง เน่ืองจากถูกผลิตดวยเคร่ืองจักรที่มีความแมนยํา (คาเฉลี่ย 3.93) 

เมื่อพิจารณาองคประกอบสวนประสมการตลาด จะเห็นไดวากลุมตัวอยางใหความสําคัญ

ดานคุณลักษณะของระบบ ชิ้นสวนสําเร็จรูป  เรียงลําดับดังน้ี 1) สวนการออกแบบ รวมถึงการวาง

แผนการกอสราง เพื่อปองกันการเกิดปญหาในระหวางติดต้ัง และสามารถปฏิบัติงานตามแผนให

ไดผลเต็มที่ ชวยใหการทํางานเปนไปไดตามหลักวิชาการ การวางแผนแรงงาน เคร่ืองจักร วัสดุ

อุปกรณ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด 2) การ ผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูปรูปแบบเดียวกันในปริมาณ มาก ชวย

ประหยดัเวลาและตนทนุการผลติ  และการผลิตแบบน้ีจําเปนตองมีวัตถุดิบมาปอน สถานที่กอสราง

ใหเพยีงพอและตามกาํหนดเวลา  ตองมีการวางแผนการผลิตอยางละเอียด  ทั้งน้ี เพื่อ ใหเกิด

ประสิทธิ ภาพในการผลิต ชิ้นสวนสําเร็จรูปที่ สูงสดุ 3) ทีมงานที่มีความรูทางเทคนิคการกอสราง

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เร่ิมต้ังแตเจาของโครงการรวมกับผูบริหารโครงการวางนโยบายการ

กอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปโดยคํานึงถึงการลงทุน การเงิน และการตลาด จากน้ันจึงจัดหา

ผูออกแบบเพื่อรับนโยบายการใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปไปใชในการออกแบบ กําหนดรูปแบบแลว

จึงจัดหาผูจัดการงานกอสรางเพื่อประสานงานโครงการดานเทคนิคการกอสรางระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูป กําหนดหลักเกณฑผูรับจางกอสราง ราคากลาง และระยะเวลาการกอสราง  ตลอดจน

กําหนดวิธีการจายเงินคากอสรางซึ่งมีรายละเอียดแตกตางจากระบบคอนกรีตหลอในที่ และสุดทาย

ที่การจัดหาผูรับจางกอสรางที่มีแรงงาน และเคร่ืองจักรตลอดจนประสบการณการกอสรางดวย

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป โครงการกอสรางจึงจะไดรับประโยชนตามวัตถุประสงคที่ตองการ            

4) การรับรองคุณภาพจากสถาบันมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อเปนแนวทางการ

ประกันคุณภาพเบื้องตน และการผลิตที่มีระบบมาตรฐาน ISO 9000, ISO 9001, ISO 14001 และ 

ISO 18001 มาชวยสงเสริมและควบคุมกระบวนการผลิต 5) การตรวจสอบมาตรฐานตามขอกําหนด

ลักษณะที่สําคัญของผลิตภัณฑ มีรูปแบบมาตรฐานการกําหนดขนาด การเก็บ การขนสง และการ

ติดต้ังชิ้นสวนสําเร็จรูป ตลอดจนการทดสอบชิ้นสวน โดยยึดหลักมาตรฐานเปนสําคัญ 
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ตารางที่ 4.26 แสดงคาเฉลี่ยระดับ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม ”ปจจัยดาน ผลประโยชนที่

ไดรับ”จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

 

ขอคดิเห็น N Mean Std. Deviation ความหมาย ลําดับที่ 

C1.1 160 3.83 0.962 เห็นดวย 3 

C2.1 160 4.17 0.863 เห็นดวย 1 

C3.1 160 3.71 0.994 เห็นดวย 6 

C3.2 160 3.64 1.084 เห็นดวย 7 

C3.3 160 3.54 1.045 เห็นดวย 8 

C3.4 160 3.81 1.031 เห็นดวย 4 

C4.1 160 3.88 1.032 เห็นดวย 2 

C5.1 160 3.52 0.990 เห็นดวย 9 

C6.1 160 3.76 1.025 เห็นดวย 5 

C6.2 160 3.39 1.082 ไมแนใจ 11 

C6.3 160 3.44 1.051 ไมแนใจ 10 

จากตารางที่ 4.26 ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 160 คน ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ กลุม”ปจจัย

ดานผลประโยชนที่ไดรับ”จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ในระดับเห็นดวย  

ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาลําดับความสําคัญของ ”ปจจัยดานผลประโยชนที่ไดรับ ”จากระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูป  จากทั้งหมด 11 ปจจัย ผูตอบใหความสําคัญอันดับแรก คือ การ ชวยใหงาน

กอสรางรวดเร็วกวาระบบกอสรางหลอในที่  (คาเฉลี่ย 4.17) อันดับที่ 2 คอื การ ชวย ลดการใช

แรงงานกรรมกร เชน ชางไม ชางปูน ชางผูกเหล็ก  (คาเฉลี่ย 3.88) อันดับที่ 3 คอื การชวยลดตนทนุ

คากอสรางได เพราะมีการใชแบบหลอคอนกรีตนอยกวา  (คาเฉลี่ย 3.83) อันดับที่ 4 คือ  การชวยลด

การสูญเสียอันเกิดจากการตัดเศษวัสดุเหลือทิ้ง  (คาเฉลี่ย 3.81) อันดับที่ 5 คือ  ระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูปไมสรางมลภาวะ ลดการฟุงกระจายของฝุนละออง  (คาเฉลี่ย 3.76) อันดับที่ 6 คอื การชวย

ลดการสูญเสียจากสาเหตุการขาดการวางแผนงานที่ดี  (คาเฉลี่ย 3.71) อันดับที่ 7 คอื การชวยลดการ

สูญเสียจากสาเหตุการขาดแรงงานที่มีฝมือ  (คาเฉลี่ย 3.64) อันดับที่ 8 คือ การกอสรางดวยระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูป ชวยลดการสูญเสียอันเกิดจากการบริหารจัดการ  (คาเฉลี่ย 3.54) อันดับที่ 9 คือ  ใช
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เคร่ืองจักรเปนหลัก ซึ่งปลอดภัยกวาแรงงานคน (คาเฉลี่ย 3.52) อันดับที่ 10 คือ การไมสรางมลภาวะ

ทางน้ํา หรือสารเคมีตกคาง (คาเฉลี่ย 3.39) และอันดับสุดทาย คือ การไมสรางมลภาวะทางเสียงจาก

ยานพาหนะ อุปกรณตาง ๆ (คาเฉลี่ย 3.44)  

เมื่อพิจารณาองคประกอบสวนประสมการตลาด จะเห็นไดวากลุมตัวอยางใหความสําคัญ

ดานผลประโยชนที่ไดรับ”จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เรียงลําดับดังน้ี 1) ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปลด

ระยะเวลาการกอสราง ชวยใหงานกอสรางดําเนินไปไดอยางรวดเร็ว สงผลใหมีการเปดใชอาคารได

เร็วขึ้น ไดรับผลตอบแทนในการลงทุนเร็วขึ้น 2) ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปชวยลดการใชแรงงานใน

ระดับแรงงาน 3) ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปชวยลดตนทุน เมื่อเทียบกับระบบคอนกรีตหลอในที่ และมี

คุณภาพของงานกอสรางที่ดีกวา 4) ลดการสูญเสียวัสดุกอสราง ซึ่งเปนคาใชจายที่เสียไปโดยไม

จําเปน เนื่องจากสามารถควบคุมมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของชิ้นงานกอสราง ลดการจัดเก็บ

ในสถานที่กอสราง ลดความสูญเสียอันเกิดจากฝมือแรงงานคุณภาพตํ่า 5) ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป

สามารถลดมลภาวะ เปนระบบการกอสรางที่ไมสรางมลภาวะในสถานที่กอสราง เชน ไมกอใหเกิด

นํ้าเสีย สารเคมีตกคาง ระดับเสียงในขณะกอสรางนอย ชวยลดฝุนละออง ตลอดจนลดขยะที่เกิดจาก

การกอสรางได 6) การกอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป สวนใหญใชเคร่ืองจักรกลเปนหลักซึ่ง

สามารถจัดการดานความปลอดภัยไดงายกวาแรงงานคน 

ตารางที่ 4.27 แสดงคาเฉลี่ยระดับ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม ”ปจจัยดาน”การจัดจําหนาย ” 

ชิ้นสวนสําเร็จรูป 
 

ขอคิดเห็น N Mean Std. Deviation ความหมาย ลําดับที่ 

D1.1 160 4.12 0.930 เห็นดวย 2 

D1.2 160 4.16 0.955 เห็นดวย 1 

จากตารางที่ 4.27 ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 160 คน ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ กลุม”ปจจัย

ดานการจัดจําหนาย ” ชิ้นสวนสําเร็จรูป  ในระดับเห็นดวยปจจัยรองทั้ง 2 ขอ และมีความเห็น ใน

ทิศทางเดียวกัน (คาเบี่ยงเบนมาตรฐานนอยกวา 1 ) แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางเห็นดวยวา ”ปจจัย

ดานการจัดจําหนาย ” สวนการขนสงจะชวยลดตนทุนการกอสรางได และการรักษาคุณภาพของ

ชิ้นสวนสําเร็จรูป จึงจําเปนตองมีสถานที่กวางขวางที่เพียงพอตอปริมาณการผลิต กอนการสงมอบ 

ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาลําดับความสําคัญของ ”ปจจัยดาน ชองทาง การจัดจําหนาย ” ชิ้นสวน

สําเร็จรูป จากทั้งหมด 2 ปจจัย ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญอันดับแรก คือ การขนสงสามารถ

ลดตนทุนการกอสรางได หากโรงงานผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป อยูใกลสถานที่กอสราง  (คาเฉลี่ย 4.25) 
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และอันดับที่ 2 คอื โรงงานผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป จําเปนตองมีพื้นที่ภายในโรงงานกวางขวาง เพียง

พอที่จะรักษาคุณภาพของชิ้นสวนในชวงเก็บกองกอนการสงมอบ (คาเฉลี่ย 4.21) 

ตารางที่ 4.28 แสดงคาเฉลี่ยระดับ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม ”ปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด 

 

ขอคดิเห็น N Mean Std. Deviation ความหมาย ลําดับที่ 

E1.1 160 4.26 0.953 เห็นดวย 1 

E1.2 160 3.72 1.070 เห็นดวย 3 

E2.1 160 3.58 1.141 เห็นดวย 5 

E3.1 160 3.69 1.023 เห็นดวย 4 

E4.1 160 3.91 0.934 เห็นดวย 2 

จากตารางที่ 4.28 ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 160 คน ใหความเห็นเกี่ยวกับ ”ปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด ” จากจํานวน 5 ปจจัยรอง กลุมตัวอยาง ใหความคิดเห็น เกี่ยวกับ”ปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด”ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ในระดับเห็นดวยตอปจจัยทั้งหมด 

ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาระดับความสําคัญของ ”ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ”ทั้ง 5 ขอ ผูตอบ

ใหความสําคัญอันดับแรก คือ การจัดการดานการตลาด ควรจัดใหมีพนักงานขาย ที่สามารถนําเสนอ

ขอมูลทางเทคนิค และความกาวหนาทางเทคโนโลยีของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปในปจจุบัน (คาเฉลี่ย 

4.26) ลําดับที่ 2 คอื การประชาสัมพันธสามารถสรางทัศนคติที่ดีตอระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ใหเปน

ที่รูจักและสรางความเชื่อถือได  (คาเฉลี่ย 3.91) โดยทั้ง 2 ปจจัยมีความเห็น ในทิศทางเดียวกัน (คา

เบี่ยงเบนมาตรฐานนอยกวา 1 ) ลําดับที่ 3 คือ การจัดการดานการตลาด ควรจัดให มีพนักงานขาย

เน่ืองจากเปนผูที่ สามารถกระตุนใหเกิดการตัดสินใจใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปได  (คาเฉลี่ย 3.72) 

ลําดับที่ 4 คอื การโฆษณาเกี่ยวกับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เพื่อเพิ่มภาพลักษณที่ดีของระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูป  (คาเฉลี่ย 3.69) ลําดับสุดทาย คือ ควรมีการสงเสริมการขายพิเศษ (ลดราคา เสนอบริการ

ออกแบบฟรี ฯ) ซึ่งจะชวยกระตุนการตัดสินใจได  แตทั้ง 3 ปจจัยหลัง มีความเห็นไมเปนไป ใน

ทิศทางเดียวกัน (คาเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกวา 1)  

เมื่อพิจารณาองคประกอบสวนประสมการตลาด จะเห็นไดวากลุมตัวอยางใหความสําคัญ

ดานผลประโยชนที่ไดรับ ”จากระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  เรียงลําดับดังน้ี 1) การขายโดยใชพนักงาน

ขาย หรือทีมขาย ซึ่ง  เปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ โดยตรงแบบสองทาง  2) การ
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ประชาสัมพันธ เพื่อการสรางทัศนคติที่ดีตอ ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  3) การใชสื่อโฆษณา เพื่อการ

เผยแพรขอมูล จะทําใหกลุมตัวอยางน้ันเขาใจและเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 4) การสงเสริมการ

ขาย เพื่อจูงใจ และกระตุนใหเกิดการใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

สรุปไดวา การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เมื่อนําขอมูล

ของแตละปจจัยรองที่อยูในแตละกลุมปจจัยหลัก มาพิจารณาระดับคาเฉลี่ยความสําคัญของความ

คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม สามารถแสดงเปนแผนภูมิไดดังนี้ 

 

 

แผนภูมิที่ 4.4 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  

 

จากแผนภูมิที่ 4.4 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยปจจัยทั้งหมด จะเห็นไดวาสวนประสมทาง

การตลาดที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดในขั้นปจจัยยอย 3 ลาํดับแรกไดแก  

อันดับที่ 1  คือ คุณลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปที่ “ตองมีการออกแบบ” ซึ่งหมายถึง

มีการวางแผนที่รัดกุมกอนการกอสราง อันเปนผลใหการกอสรางไดคุณภาพ และมีมาตรฐาน  

อันดับที่ 2  คือ คุณลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปที่ตองไดรับ “การออกแบบและ

วางแผนงานจากทีมงาน” ที่มีความรูความสามารถดานการกอสรางเฉพาะดาน อาจเนื่องจากเพื่อ

สรางความเชื่อมั่นตอผูกอสรางวาผลงานจะออกมาเปนที่นาพอใจ   
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อันดับที่ 3  คือ ผลประโยชนใน ”ดานลดระยะเวลาการกอสรางลง” เมื่อเปรียบเทียบกับการ

กอสรางระบบหลอในที่ เน่ืองจากการลดระยะเวลาเปนผลใหการเปดใชอาคารเร็วขึ้น และไมเสีย

งบประมาณอันเนื่องมาจากดอกเบี้ยดวย  

ในขณะที่สวนประสมทางการตลาดที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญนอยที่สุดในขั้นปจจัยยอย 

3 ลําดับแรก ไดแก  

อันดับที่ 1  คือ ผลประโยชนดาน ”ความปลอดภัย” อาจเนื่องจากในการกอสรางระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูปมีการใชเคร่ืองจักรในการกอสราง หากการกอสรางละเลยความปลอดภัย อาจมี

ความรุนแรงกวาระบบการกอสรางอ่ืนๆ  

อันดับที่ 2  คือ ผลประโยชนดาน “การลดมลภาวะ” อาจเนื่องจากการจัดการงานกอสราง

โดยทั่วไปสามารถควบคุมการเกิดมลภาวะไดอยูแลว จึงไมไดใหความสําคัญมาก  

อันดับที่ 3  คือ การสงเสริมการตลาดโดยวิธีการสงเสริมการขายดวยการบริการหลังการ

ขาย บริการออกแบบประกอบการขาย ตลอดจนการลดแลกแจกแถม อาจเนื่องจากกลุมตัวอยางเห็น

วางานกอสรางไมสามารถเสนอขอแลกเปลี่ยนได ในการเลือกใชวัสดุกอสรางตองคํานึงถึงคุณภาพ 

และขอเสนอดังกลาวอาจถูกมองวาเปนคาคอมมิชชันได 

อยางไรก็ตาม เมื่อรวมคาเฉลี่ยปจจัยยอย เพื่อหาคาเฉลี่ยความคิดเห็นในขั้นปจจัยหลักจะ

เห็นไดวา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุด

ในขั้นปจจัยหลัก ไดแก  

อันดับที่ 1 คอื  “การจัดจําหนาย” โดยเฉพาะดานการขนสง อาจเนื่องจากเห็นวาหากการ

ขนสงมีความสะดวก ทําใหโครงการมีความตอเนื่อง และประสบความสําเร็จไดจริง (คาเฉลี่ย 4.14) 

อันดับที่ 2 คอื “คุณลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป” โดยเฉพาะดานการออกแบบและ

วางแผนการกอสรางที่ดี (คาเฉลี่ย 4.07) 

อันดับที่ 3 คอื “ผลประโยชนที่ไดระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป” โดยเฉพาะดานการกอสรางที่

รวดเร็ว (คาเฉลี่ย 3.83) 

อันดับที่ 4 คอื “การสงเสริมการตลาด” โดยเฉพาะอยางยิ่งคําแนะนําจากผูขายที่มีความ

เชี่ยวชาญ (คาเฉลี่ย 3.70) 

 4.6  ผลการวิเคราะหขอมูล 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปได 5 ประเด็นดังน้ี 

4.6.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไป ภาพรวมของกลุมตัวอยางมีลักษณะขอมูลทั่วไปที่มีผลตอ

การวิเคราะหระดับการยอมรับ และปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

ประกอบดวย 
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- มีอายุประมาณ 25-35 ป  

- สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

- สวนใหญมีตําแหนงเปนผูออกแบบ (สถาปนิกและวิศวกร) 

- มีประสบการณการทํางาน อยูในชวง 6-10 ป 

- มีโครงการในความรับผิดชอบที่แลวเสร็จ อยูในชวง 11-15 โครงการ 

- สวนใหญไมเคยกอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป และสวนใหญเคยใชระบบกึ่ง

สําเร็จรูป 

4.6.2  การทดสอบขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการยอมรับและปจจัยที่มีผลตอการ

เลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ประกอบดวย 

- กลุมตัวอยางที่มีอายุนอยกวา 35 ป มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยแตกตางกันเกี่ยวกับดาน

คุณลักษณะ และผลประโยชนของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป นอยกวา ชวงอายุอ่ืนๆ ที่ระดับ นัยสําคัญ 

0.05 เน่ืองจากความรูที่มีประกอบกับประสบการณที่นอยกวา 

ผูออกแบบ มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยแตกตางกันเกี่ยวกับดานคุณลักษณะ และ

ผลประโยชนของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป มากกวา เจาของโครงการ และผูบริหารโครงการ ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 เนื่องจากความรูจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประกอบกับประสบการณที่มี 
4.6.3  การวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับระดับการยอมรับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  กลุมตัวอยางมี

แนวโนมการยอมรับลดลง โดยมีระดับการ ยอมรับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เฉลี่ยรอยละ 86.33 ของ

กลุมตัวอยาง 
4.6.4  ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป กลุมตัวอยางใหความสําคัญ

เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี อันดับที่ 1 คอื “คุณลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป” 

โดยเฉพาะดานการออกแบบและวางแผนการกอสรางที่ดี และ“การสงเสริมการตลาด” โดยเฉพาะ

อยางยิ่งคําแนะนําจากผูขายที่มีความเชี่ยวชาญ อันดับที่ 2 คอื “ผลประโยชนที่ไดระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูป” โดยเฉพาะดานการกอสรางที่รวดเร็ว อันดับที่ 3 คอื  “การจัดจําหนาย” โดยเฉพาะดาน

การขนสง อาจเนื่องจากเห็นวาหากการขนสงมีความสะดวก ทําใหโครงการมีความตอเนื่อง และ

ประสบความสําเร็จไดจริง 

4.6.5  การวิเคราะหหาองคประกอบ สามารถสรุปองคประกอบได 5 กลุม ไดแก 
องคประกอบที่ 1  ดานการจัดการงานกอสราง หมายถึง การกอสรางโดยใชระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูป ทําใหสามารถบริหาร จัดการงานกอสรางอยางมีประสิทธิภาพไดงายขึ้น ประกอบดวย  

1)  การ ลดตนทนุกอสราง 

2)  ประหยดัเวลา รวดเร็วกวาระบบกอสรางหลอในที่ 
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3)  ลดการสูญเสียจากการบริหาร จัดการที่ไมรัดกุม ขาดการวางแผนงานที่ดี  ขาด

แรงงานที่มีฝมือ และการตัดเศษวัสดุเหลอืทิ้ง 

4)  ลดการใชแรงงานกรรมกร  

5)  ความปลอดภัยสูง 

6)  ไมสรางมลภาวะในสถานที่กอสราง 

องคประกอบที่ 2  ดานมาตรฐาน และคุณภาพการกอสราง หมายถึง การกอสรางโดยใช

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ทําใหผลงานของการกอสรางดี และไดรับความพึ่งพอใจจากลูกคา 

ประกอบดวย  

1)  มาตรฐานการผลิตและคุณภาพของชิ้นสวนสําเร็จรูป  

2)  การประกันคุณภาพ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในระบบการควบคุมคุณภาพ  

3)  การออกแบบและวางแผนการกอสรางอยางรัดกุม  

องคประกอบที่ 3  ดานการออกแบบ บุคลากรและประสิทธิภาพของผูผลิตชิ้นสวน

สําเร็จรูป หมายถึง แนวคิดการพิจารณาของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความเปนไปไดในการใชระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูปทั้งในดานการรูปแบบอาคาร ความชํานาญการของของบุคลากรของตนเอง และ

ผูผลิตระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ประกอบดวย 

1)  การออกแบบที่เอ้ือตอการใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปในปริมาณมาก  

2)  ทีมงานที่มีความรูความสามารถ และการประสานงาน  

3)  พื้นที่ภายในโรงงานผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป 

4)  ขอมูลทางเทคนิคความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน 

องคประกอบที่ 4  ดานการสงเสริมการตลาด ” หมายถึง การ กระจายขอมูลขาวสารที่

กอใหเกิดความรูความเขาใจที่จะนําไปสูภาพลักษณที่ดี โดยใช สื่อที่เหมาะสม  และสอดคลองกบั

เปาหมายของขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปที่ มีความถูกตอง  ครบถวน ใหสามารถ

เขาถึงกลุมตัวอยางใหไดมากที่สุด ประกอบดวย  

1)  การขายโดยใช พนักงานขาย  

2)  การสงเสริมการขายพิเศษ เชน การลดราคา เสนอบริการออกแบบ  

3)  การโฆษณาทางสื่อมวลชน เพื่อสรางภาพลักษณที่ดี 

4)  การประชาสัมพันธ เพื่อสรางทัศนคติที่ดี เปนที่รูจักและสรางความเชื่อถือ  


