
 

บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

5.1 บทนํา 

งานวิจัยเร่ืองแนวคดิ การยอมรับ ระบบ ชิ้นสวนสําเร็จรูป ในงานสถาปตยกรรม  มี

วัตถุประสงคเพื่อคนหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปให

สอดคลองกับการยอมรับ อันเปนประโยชนตอการพัฒนาเทคโนโลยีระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปใหตรง

กับความตองการในอุตสาหกรรมกอสราง 

งานวิจัยชิ้นน้ี ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลจากผูกอสราง เชน ผูพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ผูออกแบบ ผูควบคุมงาน ผูรับเหมา ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัด

เชียงใหม ดวยการจัดสงทางไปรษณียไปยังบริษัทหางราน ที่เกี่ยวของกับการกอสราง จํานวน 450 

ชุด ซึ่งไดรับการตอบกลับจํานวน 104 ชดุ และจัดสงดวยตนเองไปยงัหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกจิ

ที่เกี่ยวของกับการกอสราง จํานวน 75 ชุด ซึ่งไดรับการตอบกลับจํานวน 56 ชุด รวมทั้งสิ้นจํานวน 

160 ชุด แลวจึงนําผลลัพธที่ไดจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหผลทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS 

ในบทน้ีผูวิจัยจึงขอสรุปผลลัพธที่ไดจากการศึกษา เพื่อใหมองเห็นภาพรวมของการศึกษา

คร้ังน้ีใหชัดเจนขึ้น เพื่อนําขอเท็จจริงที่ไดมาอภิปรายผล และหาขอเสนอแนะตอไป 

5.2 สรุปผลการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ี สามารถสรุปผลการวิจัยไดวา  

5.2.1  สรุป ภาพรวมของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุประมาณ 25-35 ป  มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มีตําแหนงเปนผูออกแบบ (สถาปนิกและวิศวกร) ที่มีประสบการณการทํางาน อยูในชวง 

6-10 ป มีโครงการในความรับผิดชอบที่แลวเสร็จ อยูในชวง 11-15 โครงการ โดยบางสวนเทานั้นที่เคย

ใชกอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป และสวนใหญเคยใชระบบกึ่งสําเร็จรูป 

5.2.2 สรุป ระดับการยอมรับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปของผูกอสราง ในระดับตางๆ ดังน้ี  

1) ระดับขั้นรับรู ในระดับเขาใจถึงหลักการทํางานระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป โดยไดรับรู

จากการเรียนในระดับอุดมศึกษา และจากการฝกอบรมสัมมนา 

2) ระดับขัน้แสดงความสนใจ โดยใหเหตุผลวา ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เปนระบบการ

กอสรางที่มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดีกวาระบบหลอในที่ 
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3) ระดับขั้นไตรตรอง  หรือขั้นประเมิน โอกาสนําระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปไปใชใหเกิด

ประโยชนตอการกอสรางน้ัน ประเมินวามีโอกาสไดใชแน หากเห็นวาอาคารที่มี รูปแบบเดียวกนั หรือ

ชิ้นสวนของโครงสรางมีลักษณะคลายกันในปริมาณมาก 

4) ระดับขั้นทดลองนําไปใชจริง เคยไดทดลองประสิทธิภาพบาง ยังใหความพึงพอใจ

ในโรงงานผลิตที่เคยใชบริการ การขนสงที่รวดเร็ว และตองสามารถประเมินคาใชจายจริงได 

5) ระดับขั้นยอมรับ สวนใหญใหการยอมรับ เน่ืองจากเห็นวา ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

เปนระบบการกอสรางที่สามารถแกไขปญหาเดิมๆ ที่เกิดจากการใชระบบหลอในที่ เชน ปญหาความ

ลาชา ปญหาการควบคุมคาใชจาย ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ 

สรุปการวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับ ระดับ การยอมรับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ผูกอสรางมี

แนวโนมการยอมรับลดลง โดยมีระดับการ ยอมรับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เฉลี่ยรอยละ 86.33 ของผู

กอสราง 

5.2.3 สรุปปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป แบงเปน 4 องคประกอบ ไดแก  

องคประกอบที่ 1  ดานการจัดการงานกอสราง หมายถึง การกอสรางโดยใชระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูป ทําใหสามารถบริหาร จัดการงานกอสรางอยางมีประสิทธิภาพไดงายขึ้น ประกอบดวย  

1)  การ ลดตนทนุกอสราง 

2)  ประหยดัเวลา รวดเร็วกวาระบบกอสรางหลอในที่ 

3)  ลดการสูญเสียจากการบริหารจัดการที่ไมรัดกุม 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  
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องคประกอบที่ 3  ดานการออกแบบ บุคลากรและประสิทธิภาพของผูผลิตชิ้นสวน

สําเร็จรูป หมายถึง แนวคิดการพิจารณาของผูกอสรางเกี่ยวกับความเปนไปไดในการใชระบบ

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

เขาถึงผูกอสรางใหไดมากที่สุด ประกอบดวย  

1)  การขายโดยใช พนักงานขาย  

2)  การสงเสริมการขายพิเศษ เชน การลดราคา เสนอบริการออกแบบ  

3)  การโฆษณาทางสื่อมวลชน เพื่อสรางภาพลักษณที่ดี 

4)  การประชาสัมพันธ เพื่อสรางทัศนคติที่ดี เปนที่รูจักและสรางความเชื่อถือ  

5.3 ประโยชนท่ีไดจากผลการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ี มีประเด็นที่ผูวิจัยจะนําเสนอผลงานวิจัย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดได

ดังตอไปน้ี  

5.3.1  สามารถนําแนวคิดการยอมรับของผูกอสรางจากงานวิจัยนี้ไปใชเปนขอมูลในการ

พัฒนาเทคโนโลยีระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ใหสอดคลองกับความตองการ เพื่อใหเปนที่ยอมรับระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูป ซึ่งผลจากงานวิจัยน้ี ผูกอสรางยอมรับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปอยูในข้ันรูจักเปนอยาง

ดี โดยยังคงไตรตรองและพิจารณาเลือกใชในโครงการที่เหมาะสมกับรูปแบบทางสถาปตยกรรม และ

วิศวกรรมโครงสราง โดยไดรับขอมูลจากแหลงตางๆ และมีความคิดเห็นวาระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

เปนระบบการกอสรางที่มีมาตรฐานและคุณภาพงานกอสรางสูง ชวยประหยัดเวลาการกอสราง ลดการ

ใชแรงงานกรรมกร ลดตนทุนการกอสราง ลดการสูญเสียวัสดุกอสราง ลดมลภาวะ และสะดวกในการ

จัดการความปลอดภัยในสถานที่กอสราง อันเปนแนวคิดการยอมรับของผูกอสรางที่ผูผลิตสามารถ

นําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  ใหสอดคลองกับความตองการ

ตอไป 
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5.3.2  สามารถนําปจจัยที่คนพบในงานวิจัยทําความเขาใจเทคนิคการกอสรางระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูปที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอการกอสรางอาคารทางสถาปตยกรรม พบวา การ

เลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปน้ัน เร่ิมจากการกําหนดการใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปในขั้นตอน

การออกแบบ ประกอบกับการวางแผนการกอสรางเพื่อการกอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปต้ังแต

ตน และมีความแตกตางจากระบบโครงสรางอ่ืน สอดคลองกับผลงานวิจัยของสุกฤต อนันตชัยยง  

(2545) ที่กลาวถึงขั้นตอนการออกแบบกอสรางอาคารที่ใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปเร่ิมจากขั้นตอน

การออกแบบและวางแผนการกอสราง โดยทีมงานออกแบบที่มีความรูความสามารถ จะพิจารณา

ความเหมาะสมจากปจจัยอ่ืนรวมดวย เชนความเหมาะสมของโครงสราง รูปแบบทางสถาปตยกรรม 

ซึ่งจะมีผลตอปริมาณการใชชิ้นสวนสําเร็จรูป เพื่อใหไดประสิทธิภาพ และประโยชนสูงสุดจากการ

สรางอาคารระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ไมวาจะเปนการประหยัดเวลาการกอสราง ลดการใชแรงงาน

กรรมกร ลดตนทุนการกอสราง ลดการสูญเสียวัสดุกอสราง ลดมลภาวะ ตลอดจนความสะดวกใน

การจัดการความปลอดภัยในสถานที่กอสราง โดยยังคงมาตรฐานและคุณภาพการกอสรางที่ดีที่สุด 

ซึ่งผูกอสรางจะมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพไดจากการประกันคุณภาพจากโรงงานที่ไดรับ

มาตรฐาน มอก. หรือ PCI ควบคุมการผลิตตลอดจนการขนสงถึงสถานที่กอสราง 

5.3.3  งานวิจัยน้ีเปนเพียงงานวิจัยเบื้องตน เพื่อคนหาระดับการยอมรับในปจจุบัน และ

คนหาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช เพื่อประโยชนตอยอดงานวิจัยที่เกี่ยวของในอนาคตตอไป 

5.4 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  

ในการวิจัยคร้ังน้ี มีประเด็นที่ผูวิจัยจะนําเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยี

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและสอดคลองกับการยอมรับ ประกอบดวย  

1)  การจัดการงานกอสราง เพื่อแกไขปญหาที่ผูกอสรางไมมั่นใจ ในระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป

ในดานการจัดการงานกอสราง  โดยเขาใจวา เปนระบบที่ซับซอน เขาใจยาก  ดังน้ัน ผูผลิตควร

นําเสนอผลประโยชนที่ไดรับเพื่อสนับสนุนใหการบริหารจัดการงานกอสรางดีขึ้น เชน ชวยลดการ

สูญเสียวัสดุกอสราง ชวยลดการใชแรงงานกรรมกร มีความปลอดภัยสูง และไมสรางมลภาวะใน

สถานที่กอสราง 

2)  ดานมาตรฐานและคุณภาพงานกอสราง  เพื่อแกไขปญหาที่ ผูกอสรางไมมั่นใจระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูปในดานมาตรฐาน และคุณภาพการผลิต  ผูผลิตควรนําเสนอกระบวนการการผลิตที่

มีคุณภาพจากเคร่ืองจักรที่มีประสิทธิภาพสูง และไดรับการประกันคุณภาพจากสถาบันที่เชื่อถือได  

และนําเสนอแนวทางการวางแผนงานกอสรางที่รอบคอบ เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต อันเปนผล

ทําใหชิ้นงาน และงานกอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปมีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ และมีคุณภาพสูง 
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3)  ดาน การออกแบบ  เพื่อแกไขปญหา การออกแบบ ที่มีขอจํากัดดานรูปแบบทาง

สถาปตยกรรม และปริมาณการใชชิ้นสวนสําเร็จรูป  ผูผลิตควรนําเสนอความหลากหลายของ

รูปแบบระบบชิ้นสวนระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เพื่อสนองตอบรูปแบบทางสถาปตยกรรม 

4)  ดานบุคลากร เพื่อแกไขปญหา บุคลากรที่มีความรูความเขาใจการใชระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูปมีจํานวนนอย  ผูผลิตควรจัดการฝกอบรม สงเสริมเทคโนโลยีการกอสรางระบบชิ้นสวน

สําเร็จรูป และสรางบุคลากรที่มีความรูความเขาใจระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เพื่อเขาสูตลาดงาน

กอสราง  และสนับสนุนขอมูลทางเทคนิคอยางตอเนื่อง  และเพื่อแกไขปญหา ผูกอสรางไมมั่นใจ

กระบวนการผลิตและประสิทธิภาพของโรงงานผลิต ผูผลิตควรจัดใหมีการเยี่ยมชมโรงงานการผลิต 

เพื่อใหผูกอสรางมั่นใจประสิทธิภาพของโรงงานการผลิต กําลังการผลิต ตลอดจนสถานที่เก็บกอง

กอนการสงมอบชิ้นสวน 

5)  ดานการสงเสริมการตลาด เพื่อแกไขปญหาผูผลิตมีแผนการสงเสริมการตลาดไมชัดเจน 

และไมตรงตอความตองการของผูกอสราง  จากผลการวิจัยพบวา ผูกอสรางมีความตองการดาน

ขอมูลทางเทคนิคการกอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ผูผลิตจึงควรสงเสริมขอมูลทางเทคนิคการ

กอสรางโดยวิธีทางการตลาดที่เหมาะสม โดยเฉพาะการผลิตบุคลากรที่มีความรูความชํานาญดาน

การจัดการ ในลักษณะขายตรง  จัดใหมีการจูงใจโดยการสงเสริมการขายที่ใหผลประโยชนดานการ

ชวยลดตนทุนการกอสราง  และจัดใหมีการโฆษณาประชาสัมพันธใหความเขาใจถึงคุณภาพงาน

กอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เพื่อเพิ่มความมั่นใจแกผูใชอาคารถึงความมั่นคงแข็งแรง และ

ตอบสนองประโยชนใชสอยไดไมนอยกวาระบบด่ังเดิม 

6)  ดานตนทุนการกอสราง  เพื่อแกไขปญหา ผูกอสรางคํานึงถึงตนทุนการกอสรางเบื้องตน

เปนหลัก และไมสามารถประเมินคาใชจายในงานกอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปได  ผูผลิตควร

สรางฐานขอมูลราคาชิ้นสวนระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เพื่อสะดวกในการประมาณราคาคากอสราง

อาคารที่กอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

ซึ่งผูวิจัยไดสรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ตาม

ตารางที่ 5.1 
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ตารางที่ 5.1 แสดงแนวทางการปรับปรุงระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปในงานสถาปตยกรรม 

ตัวแปร ปญหา แนวทางการปรับปรุง 

1. การจดัการงาน

กอสราง 

ผูกอสรางไมม่ันใจระบบช้ินสวน

สําเร็จรูปในดานการจัดการงานกอสราง 

โดยเขาใจวา เปนระบบที่ซับซอน 

เขาใจยาก 

ผูผลิตควรนําเสนอผลประโยชนที่ไดรับเพ่ือ

สนับสนุนใหการบริหารจัดการงานกอสรางดีขึ้น 

เชน ชวยลดการสูญเสียวัสดกุอสราง ชวยลดการ

ใชแรงงานกรรมกร มีความปลอดภัยสูง และไม

สรางมลภาวะในสถานที่กอสราง 

2. มาตรฐานและ

คณุภาพงานกอสราง 

ผูกอสรางไมม่ันใจระบบช้ินสวน

สําเร็จรูปในดานมาตรฐาน และคุณภาพ

การผลิต 

- ผูผลิตควรนําเสนอกระบวนการการผลิตที่มี

คุณภาพจากเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง และ

ไดรับการประกันคุณภาพจากสถาบันที่เช่ือถือได 

- ผูผลิตควรนําเสนอแนวทางการวางแผนงาน

กอสรางที่รอบคอบ เพ่ือควบคุมคุณภาพการผลิต 

อันเปนผลทําใหช้ินงาน และงานกอสรางระบบ

ช้ินสวนสําเร็จรูปมีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ และ

มีคณุภาพสูง 

3. การออกแบบ การออกแบบมีขอจํากัดดานรูปแบบ

ทางสถาปตยกรรม และปรมิาณการใช

ช้ินสวนสําเร็จรูป 

ผูผลิตควรนาํเสนอความหลากหลายของ รูปแบบ

ระบบ ช้ินสวนระบบช้ินสวนสําเร็จรูป เพ่ือ

สนองตอบรูปแบบทางสถาปตยกรรม 

4. บคุลากร และ

ประสิทธิภาพของ

โรงงานผลิต 

บุคลากรที่มีความรูความเขาใจการใช

ระบบช้ินสวนสําเร็จรูปมีจํานวนนอย  

และผูกอสรางไมม่ันใจกระบวนการ

ผลิต 

- ผูผลิตควรจัดการฝกอบรม สงเสริมเทคโนโลยี

การกอสรางระบบช้ินสวนสําเร็จรูป และสราง

บุคลากรที่มีความรูความเขาใจระบบช้ินสวน

สําเร็จรูป เพ่ือเขาสูตลาดงานกอสราง  และ

สนับสนุนขอมูลทางเทคนิคอยางตอเนื่อง 

- ผูผลิตควรจัดใหมีการเย่ียมชมโรงงานการผลิต 

เพ่ือใหผูกอสรางม่ันใจประสิทธิภาพของโรงงาน

การผลิต กําลังการผลิต ตลอดจนสถานทีเ่ก็บกอง

กอนการสงมอบช้ินสวน 

5. การสงเสริม

การตลาด 

ผูผลิตมีแผนการสงเสริมการตลาดไม

ชัดเจน และไมตรงตอความตองการ

ของผูกอสราง 

- จากผลการวิจยัพบวา ผูกอสรางมีความตองการ

ดานขอมูลทางเทคนิคการกอสรางระบบช้ินสวน

สําเร็จรูป ผูผลิตจึงควรสงเสริมขอมูลทางเทคนิค

การกอสรางโดยวิธีทางการตลาดที่เหมาะสม 

โดยเฉพาะการผลิตบุคลากรที่มีความรูความ

ชํานาญดานการจดัการ ในลักษณะขายตรง  

- จัดใหมีการจูงใจโดยการสงเสริมการขายที่ให
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ผลประโยชนดานการชวยลดตนทุนการกอสราง  

- จัดใหมีการโฆษณาประชาสัมพันธใหความ

เขาใจถึงคุณภาพงานกอสรางระบบช้ินสวน

สําเร็จรูป เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจแกผูใชอาคารถึง

ความม่ันคงแขง็แรง และตอบสนองประโยชนใช

สอยไดไมนอยกวาระบบดั่งเดิม  

6. ตนทุนการกอสราง ผูกอสรางคํานึงถึงตนทุนการกอสราง

เบื้องตนเปนหลัก และไมสามารถ

ประเมินคาใชจายในงานกอสรางระบบ

ช้ินสวนสําเร็จรูปได 

ผูผลิตควรสรางฐานขอมูลราคาช้ินสวนระบบ

ช้ินสวนสําเร็จรูป เพ่ือสะดวกในการประมาณ

ราคาคากอสรางอาคารที่กอสรางดวยระบบ

ช้ินสวนสําเร็จรูป 

 

5.5 ปญหา และอุปสรรค 

ในระหวางดําเนินงานวิจัย ผูวิจัยพบปญหาและอุปสรรคดังน้ี 

5.5.1  การเขาพบกลุมตัวอยาง โดยใชขอมูลที่อยูสํานักงานที่ไดจากศูนยขอมูลตางฯ เมื่อลง

สนามเพื่อหาที่ต้ังสํานักงานน้ันหายากมาก ผูวิจัยจึงใชวิธีสงแบบสอบถามโดยไปรษณีย อยางไรก็

ตามวิธีเขาหากลุมตัวอยางที่สํานักงานสามารถใชไดอยางดีกับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ

บริษัทขนาดใหญ 

5.5.2  การตอบกลับแบบสอบถามมีอัตรารอยละ 20 จึงทําใหสูญเสียแบบสอบถามไป 

5.6 ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลงานวิจัยไปประยุกตใชประโยชน เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ใหเปนที่ยอมรับในการกอสรางอาคารทางสถาปตยกรรม 2 ประเด็นไดแก  

5.6.1 ดานคุณลักษณะของระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

1)  ควรพฒันามาตรฐานในกระบวนการและเทคโนโลยกีารผลติชิน้สวนต้ังแตใน

โรงงานที่มีการพัฒนาการผลิตโดยใชเคร่ืองจักรที่มีความแมนยําสูง สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงของ

ชิ้นสวนไดตามตองการของผูออกแบบ  สวนการผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูปควรมีการควบคุมคุณภาพ

อยางสม่ําเสมอ ใหเปนไปตามขอกําหนดไดอยางสม่ําเสมอ ถูกตองตามแบบ เพื่อสรางความพึง

พอใจใหกับของผูกอสราง 

2)  ผลิตภัณฑชิ้นสวนสําเร็จรูป ควรไดรับการประกันคุณภาพมาตรฐานการผลิตจาก

สถาบันที่เชื่อถือได ใหผูใชมีความเชื่อมั่น และยอมรับนําระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปไปใช เพื่อสราง

ความพึงพอใจและการยอมรับใหกับผูกอสราง 
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3)  การออกแบบชิ้นสวนสําเร็จรูปจําเปนตองรวมถึงการวางแผนการกอสราง เพื่อ

ปองกันการเกิดปญหาในระหวางติดต้ัง และสามารถปฏิบัติงานตามแผนใหไดผลเต็มที่ ชวยใหการ

ทํางานเปนไปไดตามหลักวิชาการ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด 

4)  ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปเหมาะสมกับการผลิตมีลักษณะซ้ํากันและมีปริมาณมาก 

จึงควรพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น 

5.6.2  ดานการสงเสริมการตลาด 

1) การสงเสริมการตลาด เพื่อสนับสนุนการใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปดวยวิธีทาง

การตลาด ผูผลิตจําเปนตองใหความสําคัญกับการสงเสริมการตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งการให

ความรูความเขาใจในดานเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนนําเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ซึ่งการสงเสริมการตลาดที่เหมาะสมที่สุดคือ การใชผูเชี่ยวชาญดาน

ผลิตภัณฑระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เปนผูใหความรูโดยตรงถึงผูกอสราง ควบคูไปกับการ

ประชาสัมพันธขาวสารที่เกี่ยวของกับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

2)  จากผลวิจัยน้ี เปาหมายทางการตลาด ควรเนนผูออกแบบ (สถาปนิก หรือวิศวกร

โครงสราง) อายุระหวาง 25-35 ป ระดับการศึกษาไมตํ่ากวา ปริญญาตรี  ซึ่งเปนกลุมผูกอสรางที่มี

อิทธิพลตอการเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

5.7 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังตอไป สามารถแบบไดเปน 3 ประเด็นไดแก 

5.7.1  ควรมีการวิจัยเชิงสํารวจพฤติกรรมการตัดสินใจการใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปของ

ผูออกแบบ ในประเทศไทย โดยเฉพาะสถาปนิกและวิศวกรโครงสราง เพื่อเปนแนวทางการ

ปรับปรุงทางการตลาด 

5.7.2  ควรมีการวิจัยเชิงสํารวจอาคารที่กอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปในในประเทศ

ไทย เพื่อเปนฐานขอมูลการกอสรางระบบ 

5.7.3  ผลจากการวิจัยปจจัยการยอมรับระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปที่ใชในงานสถาปตยกรรมน้ี 

เมื่อมีการนําไปประยุกตใชจริงทางการตลาด ผูวิจัยเห็นวาควรมีการวิจัยเพื่อสํารวจการยอมรับระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูปที่ใชในงานสถาปตยกรรมอยางตอเน่ือง 

5.8 แนวทางปรับปรุงเพื่อสงเสริมปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับและเลือกใชระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป  

การศึกษาแนวคิด การยอมรับของผูกอสรางตองานสถาปตยกรรมที่ใชชิ้นสวนสําเร็จรูป  มี

วัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ใหเปน

ที่ยอมรับในการกอสรางอาคารชิ้นสวนสําเร็จรูปสามารถแยกได 5 ประเด็น ตามองคประกอบไดแก 
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5.8.1  การจัดการงานกอสราง ผลการวิจัยพบวา ผูกอสรางไมมั่นใจการกอสรางระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูป ในดานการจัดการงานกอสราง โดยเขาใจวาระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปเปนระบบที่มี

ความซับซอน เรียนรูและทําความเขาใจยาก ผูผลิตควรนําเสนอผลประโยชนที่ไดรับเพื่อสนับสนุน

ใหการบริหารจัดการงานกอสรางดีขึ้น เชน ชวยลดการสูญเสียวัสดุกอสราง ชวยลดการใชแรงงาน

กรรมกร มีความปลอดภัยสูง และไมสรางมลภาวะในสถานที่กอสราง 

5.8.2  มาตรฐานและคุณภาพงานกอสราง ผลการวิจัยพบวา ผูกอสราง มีความไมมั่นใจใน

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปในดานมาตรฐาน และคุณภาพการผลิต  ทั้งน้ี ผูผลิต จึง ควรนําเสนอ

กระบวนการการผลิตที่มีคุณภาพจากเคร่ืองจักรที่มีประสิทธิภาพสูง และไดรับการประกันคุณภาพ

จากสถาบันที่เชื่อถือได  และควรนําเสนอแนวทางการวางแผนงานกอสรางที่รอบคอบ เพื่อควบคุม

คุณภาพการผลิต อันเปนผลทําใหชิ้นงาน และงานกอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปมีมาตรฐานที่เปน

ที่ยอมรับ และมีคุณภาพสูง 

5.8.3  การออกแบบ อาคาร ผลการวิจัยพบวา การออกแบบมีขอจํากัดดานรูปแบบทาง

สถาปตยกรรม และปริมาณการใชชิ้นสวนสําเร็จรูป  ผูผลิต จึงควรนําเสนอความหลากหลายของ

รูปแบบระบบ ชิ้นสวนระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เพื่อสนองตอบรูปแบบทางสถาปตยกรรม  และดาน

บุคลากรที่มีความรูความสามารถ  ผลการวิจัยพบวา ปจจุบัน บุคลากรที่มีความรูความเขาใจการใช

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปมีจํานวนนอย ผูผลิตจึงควรจัดการฝกอบรม สงเสริมเทคโนโลยีการกอสราง

ระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป และสรางบุคลากรที่มีความรูความเขาใจระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เพื่อเขาสู

ตลาดงานกอสราง  และสนับสนุนขอมูลทางเทคนิคอยางตอเนื่อง  และผูกอสรางไมมั่นใจ

กระบวนการผลิตและประสิทธิภาพของโรงงานผลิต น้ัน ผูผลิตควรจัดใหมีการเยี่ยมชมโรงงานการ

ผลิต เพื่อใหผูกอสรางมั่นใจประสิทธิภาพของโรงงานการผลิต กําลังการผลิต ตลอดจนสถานที่เก็บ

กองกอนการสงมอบชิ้นสวน 

5.8.4  การสงเสริมการตลาด ผลการวิจัยพบวา ผูผลิตมีแผนการสงเสริมการตลาดไมชัดเจน 

และไมตรงตอความตองการของผูกอสราง  ผูกอสรางมีความตองการดานขอมูลทางเทคนิคการ

กอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป ผูผลิตจึงควรสงเสริมขอมูลทางเทคนิคการกอสรางโดยวิธีทาง

การตลาดที่เหมาะสม โดยเฉพาะการผลิตบุคลากรที่มีความรูความชํานาญดานการจัดการ ใน

ลักษณะขายตรง จัดใหมีการจูงใจโดยการสงเสริมการขายที่ใหผลประโยชนดานการชวยลดตนทุน

การกอสราง และจัดใหมีการโฆษณาประชาสัมพันธใหความเขาใจถึงคุณภาพงานกอสรางระบบ

ชิ้นสวนสําเร็จรูป เพื่อเพิ่มความมั่นใจแกผูใชอาคารถึงความมั่นคงแข็งแรง และตอบสนอง

ประโยชนใชสอยไดไมนอยกวาระบบด่ังเดิม 
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5.8.5  ตนทุนการกอสราง  ผลการวิจัยพบวา ผูกอสรางคํานึงถึงตนทุนการกอสรางเบื้องตน

เปนหลัก และไมสามารถประเมินคาใชจายในงานกอสรางระบบชิ้นสวนสําเร็จรูปได  ผูผลิตควร

สรางฐานขอมูลราคาชิ้นสวนระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป เพื่อสะดวกในการประมาณราคาคากอสราง

อาคารที่กอสรางดวยระบบชิ้นสวนสําเร็จรูป 

 

 
 


