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The purposes of this study are (1) to investigate the behavior of consumers to 

buy houses and (2) to determine influence factors on consumer’s decision to buy a 

houses constructed with precast concrete panels. The results of this study will be used 

for project plan, marketing plan as well as for budget assingment. Questionnaires 

were used to collect data from 150 people. The collected data were analyzed 

statistically using SPSS software. Results show that male is a larger portion than 

femele. The majority of the samples are between 31-40 years old. The main portion of 

the samples has Bachelor degree. Regarding on income, the main portion of the 

sample has family income between 10001-20000. Most of the sample do not know 

difference between cast in-situ and precast concrete techniques.  

Results from the study can be divided to two aspects  (1) the overviews of the 

project and (2) detail of a house constructed with precast concrete pamels. Regarding 

to the overviews of the project, location and quality of a house itseld are rated the 

most imporatnt. The least important factor is reputation of the developer. Regarding to 

the second aspect, the most important factors are the better quality control and the 

lower contruction cost. While, the least important factor is the duration of 

construction.  
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บทที่  1 
บทน า 

                                                           
1.1 ความส าคัญของปัญหา 

ที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งเป็นความต้องการในการด ารงชีวิตของมนุษย์ การแยกตัว
ออกมาหลังจากมีหน้าที่การงานหรือเพื่อสร้างครอบครัวใหม่ สิ่งที่จ าเป็นขั้นพื้นฐาน คือการหาที่อยู่
ส าหรับพักอาศัย เช่น ซื้อบ้านใหม่จากโครงการบ้านจัดสรร ซื้อที่ดินปลูกสร้าง เช่าห้องอพาร์ทเม้นท์ 
ซื้อห้องคอนโดมิเนียม เป็นต้น  ดังนั้นนโยบายด้านที่อยู่อาศัยจึงถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาประเทศ
ทุก ๆ ฉบับ การก่อสร้างที่อยู่อาศัยเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และมี
การเติบโตขึ้นเร่ือย ๆ จนถึงปัจจุบัน  แรงงานก่อสร้างถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากในการผลิตงาน
ก่อสร้างให้ได้คุณภาพ  ได้มาตรฐาน  ได้ความสวยงาม  แต่เนื่องจากมีปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ที่ส่งผล
ให้การผลิตงานก่อสร้างมีข้อแตกต่างกันไป  กอปรกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การหยุดงาน
ช่วงเทศกาล การกลับบ้านในฤดูท านา ค่าแรงงานสูงขึ้น ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นสาเหตุโดยตรงที่
ท าให้งานล่าช้า  การควบคุมแผนงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีการสูญเสียวัสดุมาก  ส่งผลให้
ผู้บริโภคเกิดความไม่พอใจและผู้ประกอบการเองก็มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วย 

การพิจารณาทบทวนสรรหาวิธีการก่อสร้างที่ให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น และประหยัด
ค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งส าคัญ อีกทั้งในปัจจุบันเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรมีการพัฒนาเป็นอย่างมาก ช่วย
อ านวยความสะดวกในการก่อสร้าง  จากเหตุผลดังกล่าวท าให้เกิดการพัฒนาระบบการก่อสร้างให้
เป็นระบบอุตสาหกรรม การก่อสร้างอาคารด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป จึงเป็นทางเลือก
หนึ่งที่ผู้ประกอบการก าลังให้ความสนใจ เนื่องจากสามารถก่อสร้างได้รวดเร็วกว่าการก่อสร้างใน
ระบบเดิม ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ใช้แรงงานน้อยลง  สามารถควบคุมคุณภาพของงานได้ แต่
แท้จริงแล้วสิ่งจ าเป็นที่ต้องพิจารณาเป็นอย่างมาก คือการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
บ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ดังนั้นการจะให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจ
ของลูกค้าอย่างสูงสุดนั้น ผู้ประกอบการจะต้องมีความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของ
ลูกค้าด้วย  

โครงงานวิจัยนี้ได้เห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ด าเนินการศึกษาความพึง
พอใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  ซึ่ง
ผลของงานวิจัยจะเป็นแนวทางที่จะน าไปประกอบการพิจารณาส าหรับการวางแผนงาน ว่าควรจะ
เลือกใช้ระบบการก่อสร้างในระบบใด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
1. ส ารวจพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อบ้านพักอาศัย 

2. เพื่อล าดับปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วย

ระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 

 

1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
1. ทราบถึงปัจจัยส าคัญของผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบ

ชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 
2. เป็นแนวทางที่จะน าไปประกอบการพิจารณา ส าหรับการวางแผนการบริหารโครงการ 

แผนการตลาด และก าหนดงบประมาณโครงการบ้านพักอาศัย 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านโครงการ ท าการศึกษาเฉพาะโครงการบ้านจัดสรรที่ก่อสร้างด้วยระบบ
ชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 

2. ขอบเขตด้านประชากร ใช้กลุ่มประชากร 150 คน 
3. ขอบเขตด้านช่วงเวลา ท าการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2555 
4. ขอบเขตด้านเนื้อหา ท าการศึกษาปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านพัก

อาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 
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บทที่  2 
ปริทัศน์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

                                                           
ในการศึกษาและสืบค้นข้อมูล ที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย  เร่ืองการศึกษาปัจจัยการ

ตัดสินใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป คร้ัง
นี้ ผู้ศึกษาได้รวบรวมเอกสาร ระเบียบ กฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบในการ
ศึกษาวิจัย โดยผู้ศึกษาได้ก าหนดประเด็นของการศึกษาวิจัย ไว้ดังนี ้

2.1 แนวคิดจากเลือกซื้อที่อยู่อาศัย 
2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อที่อยู่อาศัย 
2.3 รูปแบบพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 
2.4 กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ 
2.5 การก่อสร้างอาคารพักอาศัยด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1  แนวคิดจากการเลือกซื้อท่ีอยู่อาศัย (ยุทธนา ธรรมเจริญ และคณะ, 2543) 
 การซื้อบ้านจัดสรร ดีอย่างไร 
 สถานการณ์ปัจจุบันยังมีผู้ประกอบการสร้างบ้านขายเป็นจ านวนมากเกินความต้องการของ
ผู้ซื้อ  ไม่ว่าจะอยู่ในระบบการจัดสรรหรืออยู่นอกระบบการจัดสรร  ในขณะที่ผู้ซื้อก็มีโอกาสเลือก
ซื้อ  ซึ่งในภาษาทางการตลาดเรียกว่า  “โอกาสเป็นของผู้ซื้อ”  ฉะนั้นเพื่อให้โอกาสเป็นของผู้ซื้อ
อย่างแท้จริง  จึงขอเสนอข้อแนะน าประกอบกาตัดสินใจใจการซื้อว่า  “ควรเลือกซื้อบ้านจาก
โครงการที่ได้รับอนุญาตให้ท าการจัดสรร”  เพราะระบบการจัดสรรภายใต้กฎหมายควบคุมการ
จัดสรรที่ดิน  ไม่ว่าจะด าเนินการได้รับอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่  286  หรือได้รับ
อนุญาตตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543  (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 
2543)  จะช่วยคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้ออันเป็นหลักประกันให้ผู้ซื้อในเร่ืองต่างๆ ดังนี้ 

2.1.1 ผู้ซื้อจะได้ที่อยู่อาศัยในท าเลที่เหมาะสมตามสภาพแห่งท้องที่ที่ตั้งโครงการ  ในด้าน
การสาธารณสุข  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การคมนาคม  การจราจร  ความ
ปลอดภัย  ระบบสาธารณูปโภค  และการผังเมือง  ตลอดจนการอ่ืนๆ ที่จ าเป็น  
เน่ืองจากการที่จะอนุญาตให้ท าการจัดสรรแต่ละโครงการคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขาอาชีพจะร่วมกันออกข้อก าหนดให้เหมาะสม
กับสภาพท้องถิ่น 
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2.1.2 ผู้ซื้อจะได้รับสาธารณูปโภค  หรือบริการสาธารณะ  หรือการปรับปรุงที่ดิน  ตาม
แผนผังโครงการภายในเวลาก าหนดเนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.
2543  ก าหนดให้ผู้ขอจัดสรรจะต้องจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาท าสัญญา
ค้ าประกันกับคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน  น าเงินไปด าเนินการจัดให้มีสาธารณูปโภค  
บริการสาธารณะ  และปรับปรุงที่ดินได้ 

2.1.3 ผู้ซื้อจะไม่ถูกผู้ประกอบการหลอกลวงโดยการโฆษณา  เนื่องจากพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543  บังคับไว้ว่า การโฆษณาในเร่ืองเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินที่ขอจัดสรร บุริมสิทธิ์  หรือภาระการจ านองที่ดินจัดสรร  จ านวนแปลงย่อย  
และเนื้อที่โดยประมาณ  โครงการปรับปรุงที่ดิน  การจัดให้มีสาธารณูปโภค  และ
บริการสาธารณะ  แผนงาน  โครงการ  และระยะเวลาการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค  
วิธีการจ าหน่ายและการช าระราคาหรือค่าตอบแทน  ภาระผูกพันที่บุคคลอ่ืนมีส่วน
ได้เสียเกี่ยวกับที่ดินจัดสรร  แบบสัญญาจะซื้อจะขาย  ที่ตั้งส านักงาน  ชื่อธนาคาร
หรือสถาบันการเงินที่จะเป็นผู้ค้ าประกัน  การจัดให้มีสาธารณูปโภค  บริการ
สาธารณะ  หรือการปรับปรุงที่ดิน  จะต้องตรงกับหลักฐาน  และรายละเอียดที่
ก าหนดไว้ในค าขออนุญาตด้วย 

2.1.4 ผู้ซื้อจะได้ใช้สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะตลอดไป  โดยไม่ต้องกลัวว่าจะมี
ใครมาปิดกั้น  ขัดขวางการใช้  เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  บังคับไว้ว่า
ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค  และที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะปลอดจากบุริมสิทธิ์
ในมูลซื้อขาย 

2.1.5 ผู้ซื้อจะไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการในการเข้าท าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
จัดสรร  เพราะจะต้องท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินก าหนด 

2.1.6 ผู้ซื้อไม่ต้องกลัวว่าผู้ขายจะฉ้อโกง  โดยกล่าวหาว่าผู้ซื้อขาดการช าระเงินอีกต่อไป  
เพราะพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินบังคับ  ให้ผู้รับเงินออกหลักฐานเป็นหนังสือ
ลงลายมือชื่อผู้รับเงินให้ผู้ซื้อยึดไว้  และให้ถือว่าเป็นหลักฐานแสดงการช าระราคา
ที่ดินจัดสรร 

2.1.7 ผู้ซื้อไม่ต้องกลัวว่าเมื่อช าระราคาที่ดินครบถ้วนตามสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว  ผู้ขาย
จะไม่โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ซื้อให้อีกต่อไป  หรือกรณีที่ผู้ซื้อได้ช าระราคาที่ดิน
ครบถ้วนตามสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว  ผู้จัดสรรที่ดินเป็นบุคคลธรรมดาตาย  หรือที่
เป็นนิติบุคคลเลิกไปก็ยังสามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมาเป็นของผู้ซื้อได้  เพราะผู้ซื้อ
สามารถน าหลักฐานเป็นหนังสือที่แสดงว่าได้ช าระราคาพร้อมโฉนดที่ดิน หรือ
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หนังสือรับรองการท าประโยชน์ไปขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้  ถ้าไม่
สามารถน าโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์มาได้ก็สามารถร้อง
ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกมาได้  และถ้าพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่ผู้ยึดถือหรือ
ครอบครองโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ได้รับแจ้ง  ถ้ายังไม่ส่ง
มอบให้  พนักงานเจ้าหน้าที่ก็มีอ านาจออกใบแทนแล้วจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ให้แก่ผู้ซื้อได้ 

2.1.8 ผู้ซื้อได้รับหลักประกันว่าบรรดาสาธารณูปโภคตามแผนผัง  โครงการ  เช่น  ถนน  
สวนสาธารณะ  สนามเด็กเล่น  จะได้รับการบ ารุงรักษาโดยผู้ประกอบการจนกว่าผู้
ซื้อที่ดินจัดสรรได้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร  หรือนิติบุคคลอ่ืนรับโอนไป
จัดการและดูแลบ ารุงรักษาเองเพราะพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินต้องจัดหา
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินมาท าสัญญาค้ าประกันการบ ารุงรักษาและให้อ านาจ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินสามารถน าเงินไปใช้ในการบ ารุงรักษาได้  หากผู้จัดสรร
ที่ดินมีจัดท าสาธารณูปโภคในระยะเวลาอันสมควร 

2.1.9 ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการเดียวกัน ถ้าประสงค์ที่จะดูแลบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค 
หรือบริการสาธารณะกันเอง  ก็สามารถด าเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้ านจัดสรร 
เพื่อท าหน้าที่ดูแลบ ารุงรักษาได้  โดยเฉพาะการจดทะเบียนโอนที่ดินที่ใช้เป็น
สาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะกฎหมายบัญญัติให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียน  ค่าภาษี  และอากร 

จากหลักประกันดังกล่าวข้างต้นคงจะช่วยให้ผู้ที่คิดจะซื้อที่อยู่อาศัยตัดสินใจได้ว่า  ซื้อบ้าน
จัดสรรนั้นดีอย่างไร  โดยเลือกซื้อจากโครงการที่อยู่ในระดับจัดสรร  โปรดมองหาใบอนุญาต  
แผนผังโครงการ  และวิธีการที่คณะกรรมการอนุญาตในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ ส านักงานที่ท าการ
จัดสรรที่ดินด้วย  เพราะพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543  มาตรา 31  บังคับไว้ 
 

2.2   ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้อที่อยู่อาศัย 
ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อที่อยู่อาศัยที่ควรพิจารณามีอยู่ 4 ด้านที่ส าคัญ 

 2.2.1  ปัจจัยทางด้านกายภาพ  ได้แก่ 
- ขนาดและรูปร่างที่ดิน 
- ด้านรูปแบบบ้าน 
- ขนาดพื้นที่ใช้สอยสอดคล้องกับวิถีชีวิตประจ าวัน 
- จ านวนห้องน้ า  ห้องนอน 
- จ านวนที่จอดรถ 
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โดยลักษณะทางกายภาพของอสังหาริมทรัพย์จะถูกน ามาใช้ในการก าหนดราคา และ
ก าหนดกลุ่มลูกค้า  (Segment)  หรือน ามาใช้สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน  เช่น  ทาวน์เฮ้าส์  นิยม
ใช้ขนาดความกว้างของดินของหน้าดินในการแยกระดับราคา  และเกรดของสินค้า  เช่น  แบ่งเป็น
หน้ากว้าง 4 เมตร 5 เมตร และ 6 เมตร เป็นต้น 

ปัจจัยทางกายภาพของอสังหาริมทรัพย์มีความสัมพันธ์กับต้นทุนและราคาจ าหน่าย  รวมถึง
ความต้องการทั้งทางด้านกายภาพและจิตวิทยาของลูกค้า  เช่น  แปลงที่ดินที่ไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยม  เช่น
ที่ดินที่อยู่ตรงกับทางสามแพร่ง  หรือมีจุดด้อยทางกายภาพ  เช่น  ห้องในคอนโดมิเนียมที่ใกล้กับ
ลิฟท์  หรือปล่องทิ้งขยะ  จะไม่ได้รับความนิยม  ท าให้ผู้ขายต้องก าหนดราคาให้ต่ าลง 

ในอดีตที่ผ่านมาปัจจัยทางกายภาพในด้านลักษณะของอสังหาริมทรัพย์จะเป็นตัวแยกกลุ่ม
ลูกค้าตามระดับรายได้ค่อนข้างชัดเจน  โดยกลุ่มลูกค้ าที่มีระดับรายได้ค่อนข้างสูง  จะเลือก
อสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว  กลุ่มที่มีระดับรายได้ต่ าลงมาจะเลือกประเภท  ทาวน์เฮ้าส์  
เพราะข้อจ ากัดด้านการเงิน 

แต่ในปัจจุบันการเลือกประเภทของอสังหาริมทรัพย์  ลูกค้าจะพิจารณาจาก  Life style  ของ
คนเข้ามาประกอบการตัดสินใจ  เช่น  คอนโดมิเนียม จะตอบสนองวิถีชีวิตของคนโสด ที่ท างานใน
เมือง  บ้านเดี่ยวจะตอบสนองวิถีชีวิตของครอบครัวที่มีลูก  และมีรถยนต์เป็นของตนเอง  ขณะที่
ทาวน์เฮ้าส์ซึ่งเคยเป็นอสังหาริมทรัพย์ของผู้มีระดับรายได้ที่ต่ ากว่าบ้านเดี่ยว  ปัจจุบันก็มีตลาดใหม่
ที่นักการตลาดสร้างขึ้นโดยเรียกว่า  โฮมทาวน์  เป็นทาวน์เฮ้าส์ 3-4 ชั้น  ตั้งอยู่ในย่านที่มีความเจริญ
ใกล้ตัวเองกว่าบ้านเดี่ยว  มีพื้นที่ใช้สอยใกล้เคียงกับบ้านเดี่ยวแต่มีที่ดินน้อยกว่า  และขายในระดับ
ราคาใกล้เคียงกับบ้านเดี่ยวชานเมือง  ซึ่งสินค้าประเภทนี้จะตอบสนองความต้องการของครอบครัว
นักธุรกิจ  หรือเจ้าของกิจการขนาดเล็กที่ไม่ต้องออกไปอยู่ชานเมือง  แต่ไม่ชอบที่อยู่อาศัยประเภท
คอนโดมิเนียม 

2.2.2 ปัจจัยด้านท าเลท่ีตั้ง  ปัจจัยดังกล่าวได้แก่ 
- ระยะทางจากศูนย์กลางกิจกรรมต่างๆ (ที่ท างาน  โรงเรียน  โรงพยาบาล  ฯลฯ) 
- ความสะดวกในการคมนาคม  สิ่งอ านวยความสะดวก 
- สะดวกต่อการเดินทางไปยังจุดต่างๆ  ของเมืองหลวง  CBD 
- ใกล้แหล่งชุมชน 
- ใกล้บ้านเดิม 
- ใกล้ที่ท างาน 
- ใกล้ถนนใหญ่ 
- เป็นท าเลค้าขาย 
- ใกล้บ้านพ่อ  แม่  ญาติ  เพื่อน 
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โดยปกติแล้วท าเลจะเป็นปัจจัยหลักล าดับต้นๆ  ที่ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อ
อสังหาริมทรัพย์  โดยพิจารณาจากความสะดวกในการเดินทางไปท างานเป็นหลัก เพราะต้อง
เดินทางเป็นประจ า  ประกอบกับระยะทางจากที่อยู่อาศัยไปที่ท างานจะเกี่ยวพันกับค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางและต้นทุนด้านเวลาของผู้บริโภค  ท าให้ถูกน ามาใช้พิจารณาเป็นล าดับต้นๆ  ส่วนศูนย์กลาง
ของกิจกรรมในการด าเนินชีวิต  เช่น  ตลาด  ศูนย์การค้า  โรงพยาบาล  ก็เป็นปัจจัยส าคัญในการ
ตัดสินใจ  ท าให้ผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นิยมให้ข้อมูลในเอกสารการขาย  ถึง
ระยะทาง  และระยะเวลาในการเดินทางจากโครงการไปสู่ตัวเมือง  และศูนย์กลางต่างๆ 
 จากราคาน้ ามันที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของรถไฟฟ้าสาธารณะ  ท าให้คนชั้นกลางซึ่งเป็น
ตลาดหลักของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   หันมาให้ความสนใจกับอสังหาริมทรัพย์ประเภท
คอนโดมิเนียมใกล้แนวรถไฟฟ้ามากขึ้น  เพราะจุดขายด้านท าเลนั้นเอง 
 เนื่องจากงบประมาณของผู้บริโภคเป็นข้อจ ากัดหลัก  ผู้บริโภคปัจจุบันจึ งต้องตัดสินใจ
เลือกให้น้ าหนักในส่วนของท าเลกับลักษณะทางกายภาพของอสังหาริมทรัพย์  โดยกลุ่มที่ให้
น้ าหนักกับความเจริญของท าเล  และความสะดวกในการเดินทางจะเป็นตลาดหลักของ
คอนโดมิเนียม  ส่วนที่ให้น้ าหนักกับลักษณะทางกายภาพในด้านของขนาดที่ดิน  และพื้นที่ใช้สอย  
จะเป็นตลาดหลักของทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยว 

2.2.3 ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม 

- มลพิษต่างๆ  ทั้งด้านเสียง  กลิ่น  ควัน  น้ าเสีย 
- มีการดูแลและรักษาหมู่บ้านให้สะอาด 
- จ านวนบ้านที่อยู่อาศัยในโครงการมีจ านวนพอเหมาะ 
- มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
- บรรยากาศสงบน่าอยู่อาศัย 
- สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของเพื่อนบ้านดี 
- มีต้นไม้ร่มรื่น 

จะเห็นได้ว่า  โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดของพื้นที่มาก  มีจ านวนหน่วยขายมากจะ
ได้เปรียบในเร่ืองการสร้างสภาพแวดล้อมภายในโครงการ  ในลักษณะการจัดภูมิสถาปัตย์  เช่น  การ
จัดสวนหย่อม  สวนสาธารณะ  ลู่วิ่งออกก าลังกาย  การมีสนามกอล์ฟ  ทะเลสาบในโครงการ  ยาม
รักษาความปลอดภัย  เป็นต้น 

โครงการอสังหาริมทรัพย์ในยุคต้นๆ  เมื่อ 30 -40 กว่าปีก่อน  ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยให้
ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมภายในโครงการ  แต่ในปัจจุบันผู้ประกอบการหลายรายที่เป็นผู้น า
ตลาดได้น าปัจจัยดังกล่าวมาสร้างเป็นจุดขาย  จนลูกค้าให้ความส าคัญกับปัจจัยดังกล่าวมากขึ้น 
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ในด้านของสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของเพื่อนบ้าน  ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ใน
เชิงการตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยปัจจุบันผู้ประกอบการพยายามเลี่ยงการสร้างโครงการที่น าคนต่าง
ระดับชั้นทางสังคมมาอยู่ในโครงการเดียวกัน  ใช้พื้นที่ ส่วนกลางหรือสโมสรร่วมกัน  (เช่น  
โครงการที่มีทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์)  โดยแยกโครงการตามประเภทลูกค้า  แยกแบรนด์ของ
โครงการส าหรับกลุ่มลูกค้าทาวน์เฮ้าส์  และบ้านเด่ียวอย่างชัดเจน 

2.2.4 ปัจจัยทางด้านชื่อเสียงของผู้ประกอบการ  ได้แก่ 
- เชื่อถือในชื่อเสียง 
- โครงการได้รับอนุญาตค้าที่ดินและจัดสรรที่ดินแล้ว 
- ผู้ประกอบการมีความมั่นคงในการด าเนินธุรกิจโดยดูจากทุนจดทะเบียน 
- ผู้ประกอบการมีเงื่อนไขการขายที่ดี 
- ผู้ประกอบการมีสถาบันทางการเงินที่น่าเชื่อถือ 
- ผู้ประกอบการมีการน าเอาสัญญามาตรฐานมาใช้ในการท าสัญญา 

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันลูกค้านิยมซื้ออสังหาริมทรัพย์จากผู้ประกอบการายใหญ่ที่มีชื่อเสียง  
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากกว่าบริษัทขนาดเล็ก  โดยจะเห็นได้จากการรวบรวม
ข้อมูลของบริษัท  Agency for real estate affairs  พบว่าส่วนแบ่งตลาดของโครงการที่อยู่อาศัยที่
พัฒนาโดยบริษัทมหาชน  ในปี 2550  มีสูงถึง 47%  โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2549  ที่มีอยู่เพียง 30%   

 
2.3 รูปแบบพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 
 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค  (Consumer behavior moel) 
 จุดเร่ิมต้นในการท าความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ซื้อ (ยุทธนา  ธรรมเจริญ, 2544 หน้า 191)   
กล่าวว่าผู้ซื้อท าการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคค่อนข้างสลับซับซ้อน  เนื่องจากมีตัวแปรที่มีแนวโน้ม
เกี่ยวข้องกันและอิทธิพลต่อกัน  โมเดลต่างๆ  จะช่วยก าหนดความคิดเกี่ยวกับผู้บริโภคทั้งหมด  โดย
ก าหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องซึ่งจะแสดงถึงปัจจัยต่างๆ  ทั้งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค  มูลเหตุ
จูงใจให้เกิดการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย  โดยมีจุดเร่ิมต้นจากสิ่งกระตุ้นที่ท าให้เกิดความต้องการของ
สิ่งกระตุ้นที่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ  ซึ่งเปรียบเทียบเสมือนกล่องด าซึ่งผู้ผลิตจะ
ได้รับอิทธิพลเหล่านี้และมีการตอบสนองของผู้ซื้อหรือการตัดสินใจของรูป 2.1 
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สิ่งกระตุ้นภายนอก  กล่องด าหรอืความรู้สึกนึกคิด 
ของผู้ซื้อ 

 การตอบสนอง 
ของผู้ซื้อ 

สิ่งกระตุ้น
ทางการตลาด 

สิ่งกระตุ้น
อื่นๆ 

 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรม 

กระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ซื้อ 

 การตัดสินใจ
ของผู้ซื้อ 

ผลิตภัณฑ ์
 

เศรษฐกิจ  ปัจจัยวัฒนธรรม การรับรู้ปัญหา  การเลือก
ผลิตภัณฑ ์

ราคา 
 

เทคโนโลย ี  ปัจจัยสังคม การค้นหาข้อมูล  การเลือกตรา
ยี่ห้อ 

ช่องทางการ
จัดท าหน่าย 

การเมือง 
วัฒนธรรม 

 ปัจจัยส่วนบุคคล การประเมินผล
ทางเลือกการ
ตัดสินใจซ้ือ 

 การเลือกผู้
จ าหน่าย 

การส่งเสริม
การตลาด 

การแข่งขัน  ปัจจัยจิตวิทยา พฤติกรรมหลังการ
ซ้ือ 

 การเลือกเวลา
ในการซ้ือ 

      การเลือก
ปริมาณการซ้ือ 

 
รูปที่ 2.1 รูปแบบพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 

 
 จากรูป 2.1 รูปแบบพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค  แบ่งเป็น 3 ชนิด ดังนี้ 

1. สิ่งกระตุ้นภายนอก 
2. กล่องด า หรือ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ 
3. การตอบสนองของผู้ซื้อ 

 
1.  สิ่งกระตุ้นภายนอก  (Stimulus)  สิ่งกระตุ้นอาจเกิดขึ้นได้จากการกระท าของนักการ

ตลาด หรือจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ  สิ่งกระตุ้นภายนอก  ประกอบด้วย 
1.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด  (Marketing stimulus)  เป็นสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาด
 สามารถควบคุมและต้องจัดให้มีขึ้น  ในที่นี้หมายถึงส่วนประสมทางการตลาด  
 (Marketing mix)  ประกอบด้วย 
 - ผลิตภัณฑ์  (Product)  หมายถึง  สิ่งใดๆ  ที่น าเสนอให้แก่ตลาดเพื่อให้เกิด

ความสนใจ  ความต้องการเป็นเจ้าของ  การน าไปใช้หรือบริโภค  ซึ่งน าไปใช้
หรือบริโภคท าให้ความต้องการและความจ าเป็นของผู้ซื้อได้ รับการ
ตอบสนองและได้รับความพอใจ  บ้านที่อยู่อาศัยจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภค



10 
 

ซื้อไปเพื่ออยู่อาศัย  การที่จะท าให้ผู้ซื้อพึงพอใจและตอบสนองความต้องการ
นั้นจะต้องม ี

 -   การก าหนดราคา  (Price)  เป็นการวางแผนก าหนดราคาให้ถูกต้องเหมาะสม
เพื่อดึงดูดและจูงใจผู้บริโภค  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาถึงต้นทุน  (cost)  
อุปสงค์ (demand)  อุปทาน (supply)  การแข่งขัน  (competition)  และ
ปฏิกิริยาของผู้บริโภคที่ตอบสนอง 

 - ช่องทางการจัดจ าหน่ายและท าเลที่ตั้ง  (Place)  เป็นการติดต่อเพื่อสื่อสารไป
ยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  โดยอาจเป็นการโฆษณา  การใช้พนักงานขาย  การให้
ข่าว  และประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริโภค  เช่น  การออกแบบบ้าน  และความ
สวยงามของรูปแบบบ้าน  การใช้วัสดุและฝืมือในการก่อสร้าง เป็นต้น 

1.2 สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ  (Others stimulus)  เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการผู้บริโภคอันเกิด
จากปัจจัยภายนอกองค์กร  ซึ่งควบคุมไม่ได้  สิ่งกระตุ้นเหล่านี้ได้แก่ 

 - สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ  เช่น  ภาวะเศรษฐกิจ  รายได้ของผู้บริโภคซึ่งมี
อิทธิพลต่อความต้องการของบุคคล 

 - สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี   เช่น  เทคโนโลยีใหม่ด้านการนรหัสแถบ  
(Barcode)  และบัตรเครดิตมาใช้บริการแก่ผู้ใช้บริการของห้างสรรพสินค้า 

 - สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง  เช่น  กฎหมายเพิ่มลดภาษีสินค้าหนึ่ง
จะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความต้องการผู้ซื้อ 

 - สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม  เช่น  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในเทศกาล
ต่างๆ  จะมีผลกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อสินค้าในเทศกาลนั้นๆ 

 - สิ่งกระตุ้นทางการแข่งขัน  เช่น  การแข่งขันที่รุนแรงท าให้ผู้บริโภคเร่งการ
ซื้อหรือซื้อในปริมาณที่มากขึ้นได้ 

2.  กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black box)  (ยุทธนา ธรรมเจริญ, 
2544  หน้า 193)   ได้กล่าวถึงกล่องด า หรือความรู้สึกนึกคิดนั้น  ประกอบด้วย 2 ส่วน
ด้วยกัน  คือ คุณลักษณะของผู้ซื้อ  และกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ  ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ดังนี้ 

คุณลักษณะของผู้ซื้อ  ประกอบด้วย 
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม  (Cultural factors)  วัฒนธรรมเป็นเคร่ืองผูกพันบุคคลในกลุ่มไว้

ด้วยกัน  วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ก าหนดความต้องการพื้นฐานและพฤติกรรมของบุคคลโดยบุคคลจะ
เรียนรู้เร่ืองค่านิยม  ทัศนคติ  ความชอบ  การรับรู้  และมีพฤติกรรมอย่างไรนั้น  จะต้องผ่าน



11 
 

กระบวนการทางสังคมและสถาบันต่างๆ  ในสังคมที่อยู่ในวัฒนธรรมต่างกันย่อมมีพฤติกรรมการ
ซื้อที่แตกต่างกัน 

ปัจจัยทางสังคมและกลุ่มอ้างอิง  ได้แก่  ตัวแปรครอบครัวเป็นตัวแปรที่สร้างผลกระทบต่อ
การบริโภคหรือการซื้อ  เนื่องจากคนในครอบครัวจะมีบทบาทที่ต่างๆ กัน  บางคร้ังพบว่าผู้ซื้อกับ
ผู้ใช้บางคร้ังเป็นคนละคนกัน  และผู้จ่ายเงินก็เป็นอีกคนหนึ่ง  หรือผู้มีอิทธิพลก็เป็นอีกคนหนึ่งก็ได้  
นอกจากนี้ยังมีอีกตัวแปรหนึ่ง ได้แก่  กลุ่มอ้างอิง  ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคอย่างมาก  ได้แก่  
เพื่อนหรือรวมถึงบุคคลอ่ืนที่มีชื่อเสียงเป็นผู้แนะน า  ในปัจจุบันนี้ผู้แนะน าจะเป็นตัวแปรที่ท าให้
สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่คอนข้างส าคัญต่อการเพิ่มยอดขายได้เป็นจ านวนมาก 

ปัจจัยทางด้านบุคคล  การตัดสินใจของผู้ซื้อยังได้รับอิทธิพลจากบุคลิก ลักษณะบางส่วน
บุคคลด้วย  เช่น  ล าดับขั้นวงจรชีวิต  และอายุของผู้ซื้อ  อาชีพ  สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  รูปแบบ
การด าเนินชีวิต  รวมถึงบุคลิกภาพและความคิดเกี่ยวกับตัวเอง 

- อายุและล าดับขั้นในวงจรชีวิต  คนเราจะซื้อสินค้าและบริการแตกต่างกันไปตลอดช่วง
ชีวิตของคน 

- อายุการงานและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  อาชีพการงานของบุคคลหนึ่งๆ  จะมี
อิทธิพลต่อรูปแบบการบริโภคสินค้าและบริการ 

- สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  การเลือกผลิตภัณฑ์ของบุคคลหนึ่งได้รับผลกระทบจาก
สถานะทางเศรษฐกิจของบุคคลนั้นอย่างมาก  สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของคนเราจะ
ประกอบด้วย  รายได้ที่สามารถใช้จ่ายได้  (ระดับความมั่นคงและรูปแบบด้านเวลา)  
การออมและทรัพย์สินหนี้สิน  อ านาจในการกู้ยืมและทัศนคติต่อการใช้จ่ายและการ
ออม 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา  การซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยทางจิตวิทยา  ได้แก่  ความ
ต้องการ  การจูงใจ  บุคลิกภาพ  การรับรู้  การเรียนรู้  ความน่าเชื่อถือ  และทัศนคติ 

กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อประกอบด้วย  การรับรู้ปัญหา  การค้นหาข้อมูล  การ
ประเมินผลทางเลือก  การตัดสินใจซื้อ  และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ  หรือประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน  คือ  ความรู้สึกต้องการ  ความต้องการก่อนการซื้อ  การตัดสินใจซื้อ  พฤติกรรมการในการ
ใช้หรือความรู้สึกหลังการซื้อ 

3.  การตอบสนองของผู้ซื้อ  (Buyer’s  responses)  หรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
หรือผู้ซื้อ  ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ  ดังนี้ 
1. การเลือกผลิตภัณฑ์  (Product choice)   ได้แก่  การเลือกแบบบ้าน  เป็นต้น 
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2.  การเลือกตรายี่ห้อ  (Brand choice)  ได้แก่  การเลือกบ้านที่มีคุณภาพ และจัดท า
โดยกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ชื่นชอบ เป็นต้น 

3.  การเลือกผู้จ าหน่าย  (Dealer แhoice)  ได้แก่  การเลือกซื้อบ้านจากแหล่งต่างๆ เช่น  
สื่อโฆษณา  จากตัวแทนขาย  จากส านักงานขาย  เป็นต้น 

4.  การเลือกเวลาในการซื้อ  (Purchase  timing)  การเลือกมีบ้านเป็นของตนเองอาจจะ
ตัดสินใจเลือกซื้อด้วยเงื่อนไขที่ต่างกัน  อาทิ   อายุของผู้ ประสงค์จะมีบ้าน  
ระยะเวลาผ่อนส่งที่เหมาะสมกับเงินรายได้  หรือซื้อในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารก าหนดอยู่ในระดับต่ า เป็นต้น 

5.  การเลือกปริมาณการซื้อ  (Purchase  amount)  การเลือกซื้อบ้านขนาดใดที่
เหมาะสม เป็นต้น 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  (Analyze consumer behavior)  การค้นหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซื้อหรือการใช้ของผู้บริโภค  (Shiffiman leon G. and Kanuk New York, 1994, p.7  
อ้างอิงใน  วรรณศิริ ปานโกศล, 2542, หน้า 8-9)  รายงานไว้ว่าเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการ
และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย  จะมีค าถามที่จะช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค คือ  6 
WS  และ  1H   ซึ่งจากค าตอบของค าถามเหล่านี้จะท าให้ได้ทราบถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อที่โครงการจะได้น ามาจัดสิ่งที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม  
ค าถามเหล่านี้ประกอบด้วย 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  (Who is in the target market ?)  ผู้ซื้อบ้านในโครงการ 
คือใคร  มีรายได้ระดับเท่าใด  ประกอบอาชีพ  งบประมาณในการซื้อบ้านเป็น
อย่างไร 

2. ผู้บริโภคซื้ออะไร  (What does the consumer buy ?)   กลุ่มเป้าหมายซื้อโครงการ
แบบใด  ลักษณะบ้าน  ระบบสาธารณูปโภค  ประโยชน์ส่วนเพิ่มแบบใดที่
กลุ่มเป้าหมายเลือกซื้อ  ลักษณะเนื้อที่  ขนาดเน้ือที่  ท าเล  ที่ตั้งโครงการ  แบบใดที่
กลุ่มเป้าหมายพอใจ 

3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ  (why does the consumer buy ?)  วัตถุประสงค์ในการซื้อ
บ้านในโครงการมีปัจจัยอะไรที่ท าให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเลือกซื้อ  สนองความ
ต้องการทางด้านใด  ปัจจัยภายในภายนอก  และปัจจัยเฉพาะบุคคลที่มีผลต่อ
กลุ่มเป้าหมาย 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ  (Who participates in the buying ?)  ใครมี
บทบาทหรือมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อของกลุ่มเป้าหมาย  ตนเอง  ญาติพี่น้อง  
หรือบุคคลในครอบครัวที่มีผลในการเลือกซื้อบ้านในโครงการ 
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5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด  (When does the consumer buy ?)   โอกาสในการซื้อบ้านใน
โครงการ  เมื่อใดที่กลุ่มเป้าหมายซื้อ  เช่น  แยกครอบครัว  แต่งงาน  หรือต้องการ
ความกว้างขวางของที่อยู่อาศัยที่กว้างขึ้น 

6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน  (Where does the consumer buy ?)  แหล่งหรือช่องทางที่
ผู้บริโภคไปซื้อในที่นี้หมายถึง  ท าเลที่ต้องการของโครงการ  ความสะดวกในการ
อ านวยความสะดวกในโครงการ  ซึ่งเป็นองค์ประกอบของแต่ละโครงการนั้นๆ  ที่
จัดในสิ่งที่สามารถสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ 

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร  (How does the consumer buy?)  ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ  
ซึ่งประกอบด้วย การรับรู้ถึงปัญหา หรือความต้องการ  การประเมินผลพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อ  และความรู้สึกภายหลังการซื้อ 

จากรูปแบบพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค  กล่าวสรุปได้ว่าพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค  
หมายถึง  กิจกรรมหรือการกระท าที่แสดงออกของบุคคลในการให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ  ซึ่ง
ผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการอันน าไปสู่การตัดสินใจซื้อ 
 
2.4 กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ 
 ในการตัดสินใจซื้อ  มีผู้ให้แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อไว้ดังนี้   (ฟิลิป 
คอตเลอร์, 2541, หน้า 244-253)  กล่าวถึง  กระบวนการซื้อปกติ  โดยผู้บริโภคจะผ่านขั้นตอนต่างๆ 
5 ขั้นตอนด้วยกัน  คือ  การรับรู้ปัญหา  การค้นหาข้อมูลข่าวสาร  การประเมินค่าตัวเลือก  การ
ตัดสินใจซื้อ  และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ  ซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่ากระบวนการซื้อเร่ิมต้นขึ้นเป็นเวลา
ยาวนานกว่าที่จะมีการซื้อจริงและหลังจากนั้นก็จะมีล าดับขั้นตอนที่ยาวนาน 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2  กระบวนการซื้อ 5 ขั้นตอน 
 
 แผนภาพนี้แสดงถึงตัวผู้บริโภคที่ผ่านขั้นตอนในการซื้อผลิตภัณฑ์สักชิ้นหนึ่งอย่างเป็น
ล าดับ 5 ขั้นตอน  แต่ในความเป็นจริงอาจไม่เป็นเช่นกรณีนี้เสมอไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการซื้อที่
มีความสลับซับซ้อนของการตัดสินใจน้อย  ผู้บริโภคอาจจะกระโดดข้ามขั้นตอน  หรือด าเนินการ

การรับรู้ 
ถึงปัญหา 

การ
ค้นหา
ข้อมูล 

การ
ประเมนิผล
ทางเลือก 

การ
ตัดสินใจ
ซ้ือ 

พฤติกรรม
หลังการซ้ือ 
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กลับกัน  เช่น  การซื้อสินค้ายาสีฟันเป็นประจ า  อาจเร่ิมต้นจากความต้องการยาสีฟันและไปสู่การ
ตัดสินใจซื้อโดยตรง  โดยข้ามขั้นตอนการค้นหาข้อมูลข่าวสาร  การประเมินทางเลือก  แต่ในที่นี้จะ
ใช้แบบในแผนภาพเป็นหลักในการศึกษาขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจซื้อ เพราะจะครอบคลุม
พิสัยการพิจารณาซื้อสินค้าที่เกิดขึ้น  เมื่อผู้บริโภคเผชิญหน้ากับการตัดสินใจซื้อใหม่ที่มีความ
ซับซ้อนสูง เราจะพิจารณาล าดับขั้นตอน ดังนี ้

1. การรับรู้ถึงปัญหา  กระบวนการซื้อเกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อตระหนักถึงปัญหา หรือความ
ต้องการซึ่งบุคคลจะรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างภาวะความต้องการแท้จริง  และที่พึง
ปรารถนาความต้องการอาจถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าภายในหรือภายนอก  หนึ่งในความ
ต้องการปกติธรรมดาของบุคคล  ซึ่งได้แก่  ความหิว  ความกระหาย  และความต้องการ
ทางเพศ  เกิดขึ้นในระดับต่ าสุดจนกลายเป็นแรงขับ  ซึ่งในกรณีที่ผ่านมาความต้องการ
ได้ถูกปลุกเร้าจากสิ่งกระตุ้นภายนอก จนเกิดเป็นความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา
เพื่อตอบสนองกับความต้องการน้ันๆ 

2. การค้นหาข้อมูลข่าวสาร  ผู้บริโภคที่ไดรับการกระตุ้นจะมีแนวโน้มที่จะค้นหาข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ  ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น  2  ระดับ  ด้วยกันคือ  
ภาวการณ์ค้นหาข้อมูลแบบธรรมดาที่เรียกว่า การเพิ่มการพิจารณาให้มากขึ้น  ซึ่งใน
ระดับนี้จะเป็นการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในความสนใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์นั้น  ภาวการณ์ค้นหาข้อมูลข่าวสารอย่างกระตือรือร้นเพื่อการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง  ซึ่งการค้นหาข้อมูลข่าวสารจะมากเพียงไรขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแรงขับ 
จ านวนข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในช่วงแรกๆ  ความสะดวกในการรับรู้ข่าวสารเพิ่มเติม  มูล
ค่าที่ให้กับข้อมูลเพิ่มเติม  และความพึงพอใจที่ได้รับจากการค้นหา 

3. การประเมินทางเลือก  ผู้บริโภคประมวลข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้าเชิงแข่งขันและท า
การตัดสินใจมูลค่าของตราสินค้านั้นๆ  ในขั้นตอนสุดท้ายอย่างไร  ความจริงก็คือ
กระบวนการประเมินผลข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อนั่นไม่ใช่เร่ืองที่ง่าย  หรือ
เป็นกระบวนการเพียงกระบวนการเดียวที่ผู้บริโภคทุกคน  หรือแม้กระทั่งเพียงคนเดียว
จะมีกระบวนการประเมินเพื่อการตัดสินใจหลายกระบวนการด้วยกัน  และแบบ
กระบวนการประเมินผลของผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพื้นฐานอยู่บนทฤษฎีการเรียนรู้  ซึ่ง
มองว่าผู้บริโภคท าการตัดสินผลิตภัณฑ์โดยขึ้นอยู่กับจิตส านึกและมีเหตุผล  ซึ่ง
แนวความคิดพื้นฐานบางอย่างที่ช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการประเมินผล 
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4. การตัดสินใจซื้อ  ในขั้นตอนการประเมินผลทางเลือกนั้น  ผู้บริโภคจะสร้างรูปแบบ
ความชอบในระหว่างตราสินค้าต่างๆ  ที่มีอยู่ในชุดทางเลือกเดียวกัน  หรือผู้บริโภค
อาจจะสร้างขึ้นมาเอง 

5. รูปแบบความตั้งใจในการซื้อไว้ที่ตราสินค้าที่ชอบมากที่สุด  แต่อาจมีปัจจัย 2 ประการ
ที่เข้ามาแทรกแซงความตั้งใจและการตัดสินใจในการซื้อ  ดังรูปที่ 2.3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2.3  ขั้นตอนต่างๆ  ระหว่างการะประเมินทางเลือกและการตัดสินใจซื้อ 
 

2.5 การก่อสร้างอาคารพักอาศัยด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป (การุณ ใจปัญญา, 2545) 
หลังจากเกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตกปี 2540  ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสภาวะ

ดังกล่าวรุ่นแรง  ประชากรจ านวนมากตกงาน  ที่พักอาศัยถูกธนาคารยึดและที่อยู่อาศัยที่ก าลังผ่อน
ดาวน์ก็สร้างไม่ส าเร็จ  จึงท าให้ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง  ประกอบกับรายได้ของประชากรก็
ลดลง  เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ า  แต่ความต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อเร่ิมต้นชีวิตครอบครัวใหม่  
ทั้งในรูปแบบการเช่า หรือการซื้อครอบครองเป็นเจ้าของเพิ่มขึ้น  ดังนั้นรูปแบบการก่อสร้างอาคาร
พักอาศัยจะต้องได้รับการพิจารณาสรรหารูปแบบและวิธีการก่อสร้างให้ประหยัดค่าใช้จ่าย  และเพิ่ม
ประสิทธิภาพใช้งานสูงสุด การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  จึง
เป็นแนวทางส าคัญในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

2.5.1 สิ่งท่ีต้องพิจารณาในการออกแบบอาคารท่ีก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีต
ส าเร็จรูป 
- น้ าหนักบรรทุก  อาคารต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ าหนักบรรทุกจร  

น้ าหนักที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง  แรงลม  แรงสั่นสะเทือน  เนื่องจาก

การประเมิน 

ทางเลือกต่างๆ 

ความประสงค์
ซ้ือ 

ทัศนคตขิองคน
อื่นๆ 

ปัจจัย
สถานการณ์ที่
ไม่ได้คาดคดิไว้ 

การตัดสินใจซ้ือ 
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บริเวณข้างเคียง  อาทิเช่น  รถบรรทุกบนถนน  การตอกเสาเข็มก่อสร้างอาคาร
ใกล้เคียง  หรือแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว 

-  ขั้นตอนการก่อสร้าง  ลักษณะของอาคารที่ออกแบบจะต้องค านึงถึงกรรมวิธี
ขั้นตอนการก่อสร้างว่าจะติดตั้งชิ้นส่วนใดก่อนหลัง  และต้องจัดพื้นที่กองวัสดุ
ส าเร็จรูปด้วยหรือไม่ 

-  เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ  จะต้องพิจารณาว่าใช้เคร่ืองมือชนิดใด  ขนาดใด  น้ าหนัก
ของชิ้นส่วนจะต้องไม่มากเกินก าลังของเคร่ืองจักร  ขนาดของชิ้นส่วนจะต้องไม่
ใหญ่เกินกว่าจะขนส่งจากโรงงานไปยังหน่วยงานได้  การใช้ เคร่ืองจักร  
เคร่ืองมือต่อเน่ืองกันอย่างไร  พื้นที่โดยรอบของอาคารที่จะให้รถขนส่งวัสดุจอด  
และให้เคร่ืองจักรยกขึ้นติดต้ังได้ 

-  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ต้องพิจารณาระยะเวลาการก่อสร้างรวม  และ
ระยะเวลาติดตั้งในแต่ละขั้นตอน 

-  เสถียรภาพของโครงสร้าง  โครงสร้างจะต้องมีเสถียรภาพที่ดี  ทั้งในช่วงเวลา
ต่างกันคือเสถียรภาพขณะก่อสร้าง  เสถียรภาพของโครงสร้างเมื่อก่อสร้างเสร็จ
แล้ว  มีเสถียรภาพที่เพียงพอไม่เกิดการพังทลายอย่างฉับพลัน  หากมีการต่อเติม
หรือดัดแปลงอาคารโดยผู้อยู่อาศัยมีเสถียรภาพความแข็งแรง  และความคงทน
พอที่จะไม่เกิดการพังทลายต่อเนื่องเป็นลูกโซ่  (Progressive  failure)  กรณีที่เกิด
อุบัติเหตุต่ออาคาร 

จากข้อพิจารณาดังกล่าวเราจะสามารถน าไปสู่การออกแบบอาคาร  โดยเลือกวัสดุที่
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดของการก่อสร้างได้ 
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รูปที่ 2.4  น้ าหนักที่กระท าต่อโครงสร้าง 

 

จากรูปที่ 2.4 การออกแบบอาคารระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  จะต้องค านวณให้รับทั้ง
น้ าหนักบรรทุกคงที่   น้ าหนักบรรทุกจร  น้ าหนักบรรทุกเนื่องจากแรงลม  และอาจรวมถึง
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว 

 
รูปที่ 2.5  เสถียรภาพของโครงสร้างระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 
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จากรูปที่ 2.5 เสถียรภาพของโครงสร้างระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปจะต้องค านึงถึงทั้ง
ในขณะก่อสร้างและขณะใช้งาน  หากเกิดโครงสร้างบางชิ้นส่วนหลุดหรือถูกท าลาย  อาคารจะต้อง
ไม่ถล่มลงมาในพริบตา  ในลักษณะการพังทลายต่อเน่ืองเป็นลูกโซ่  แต่อาจเกิดรอยแตกร้าวได้บ้าง 

 

 
 

 รูปที่  2.6  อาคารระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปที่พังทลายต่อเน่ืองเป็นลูกโซ่ 
 

2.5.2  การก่อสร้างอาคารด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตกึ่งส าเร็จรูป   
การก่อสร้างอาคารด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตกึ่งส าเร็จรูป  อาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ  ซึ่ง

มีชนิดและรายละเอียดปลีกย่อยดังกล่าวต่อไปนี้ 
1. ระบบชิ้นส่วนคอนกรีตกึ่งส าเร็จรูป (Semi precasted  concrete  construction) 

การก่อสร้างวิธีนี้  มีแนวความคิดที่จะพยายามผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปเฉพาะที่
มีจ านวนซ้ ามากๆ หรือท าให้หน่วยงานก่อสร้างยาก  โดยน าไปผลิตจากระบบโรงงาน
เพื่อลดต้นทุนและเวลาก่อสร้างเป็นหลัก  ส่วนชิ้นส่วนอาคารที่เป็นงานเล็กๆ น้อยๆ 
หรืองานที่ท าได้ยากในโรงงาน  หรือมีรายละเอียดการติดตั้งยาก  จะถูกดัดแปลงให้
เป็นงานที่ท าด้วยแรงงานในหน่วยงานก่อสร้าง  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง  วิธีการก่อสร้าง
แบบชิ้นส่วนคอนกรีตกึ่งส าเร็จรูป  มีแนวคิดที่มุ่งเน้นมองไปที่โรงงานเป็นตัว
ตัดสินใจ  ถ้าชิ้นส่วนใดที่โรงงานท าได้ราคาถูก  เร็ว  และไม่ยุ่งยากก็จะท าชิ้นส่วนนั้น  
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ถ้างานที่ซับซ้อนยุ่งยากส าหรับโรงงาน  ก็ตัดปัญหาให้เป็นภาระของหน่วยงาน
ก่อสร้าง  ซึ่งก็สามารถท าได้เพราะปกติหน่วยงานก็ต้องท าอยู่แล้ว  นอกจากนี้วิธีการ
ก่อสร้างแบบชิ้นส่วนคอนกรีตกึ่งส าเร็จรูปยังเป็นวิธีที่ท าให้โครงสร้างมีเสถียรภาพ
ดีกว่า  ระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปแบบสมบูรณ์ 

ฉะนั้นรูปแบบลักษณะของอาคาร จะมีผลอย่างมากที่จะท าให้ต้องเลือกว่า
ชิ้นส่วนใด ควรผลิตเป็นระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  (Precasted  concrete)   จึง
ท าให้วิธีการก่อสร้างแบบชิ้นส่วนคอนกรีตกึ่งส าเร็จรูปนี้  มีความหลากหลายมากและ
ยากที่จะจ าแนกเป็นประเภท  อย่างไรก็ตามอาจจะจัดกลุ่มตามลักษณะโครงสร้างได้
ดังนี ้
1.1   โครงสร้างแบบดั้งเดิม (Conventional  frame  structure)  การก่อสร้างโครงสร้าง

อาคารที่มีรูปแบบค่อนข้างสมัยเก่า  (Conventional)  กล่าวคือ  มีพื้น – คาน – เสา  
ก็อาจใช้วิธีหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปเฉพาะส่วน  เช่น  พื้น  คาน  ก าแพง  
เสา  ซึ่งการผลิตในโรงงานอาจจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กธรรมดา หรือ
คอนกรีตอัดแรงก็ได้  ชิ้นส่วนประเภทนี้มักจะมีขนาดไม่ใหญ่นัก  และน้ าหนัก
ไม่มาก  การติดตั้งจึงใช้เคร่ืองจักรเป็นล้อยาง  (Mobile  crane)  หรือ  Tower  
crane ได้ 

ชนิดของรอยต่อ  (Connection)  จะเป็นรายละเอียดง่ายๆ  และโดยมาก
มักจะมีการเทคอนกรีตเป็นขบวนการแบบเปียกอยู่ด้วยการค้ ายันชั่วคราวจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น  เพื่อรองรับโครงสร้างชั่วคราว  เพื่อรออายุคอนกรีตที่หล่อ ณ 
หน่วยงานก่อสร้าง 
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รูปที่  2.7  โครงสร้างชนิดแบบเดิมใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปบางส่วน 

 
จากรูปที่   2.7  โครงสร้างชนิดแบบดั้งเดิม อาจก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีต

ส าเร็จรูปได้  โดยมีชิ้นส่วนหลัก  คือ  1.เสา  2.คาน  3.พื้น  4.ผนัง  ซึ่งอาจจะเป็นคอนกรีตส าเร็จรูป 
หรือผนังชนิดอ่ืนก็ได ้

1.2 โครงสร้างแบบก าแพงรับน้ าหนัก  (Load  bearing  wall  structure)  
ลักษณะโครงสร้างที่เอื้ออ านวยต่อการก่อสร้างเป็นระบบชิ้นส่วนคอนกรีต
ส าเร็จรูปมากที่สุด  คือ โครงสร้างแบบก าแพงรับน้ าหนัก  (Load  bearing  
wall  structure)  ด้วยเหตุที่ผนังก าแพงรับน้ าหนัก เป็นทั้งก าแพงกั้นห้อง
และโครงสร้างรับน้ าหนักของอาคาร  อีกทั้งเป็นการกระจายชิ้นส่วนรับ
น้ าหนักจากระบบเดิมที่เป็นจุด (คือเสา)  ออกไปบริเวณกว้างตามแนว
ก าแพงท าให้รายละเอียดการต่อชิ้นส่วนง่ายขึ้น  ขั้นตอนการก่อสร้างง่าย
ขึ้น  และแทบทุกส่วนของโครงสร้างสามารถผลิตเป็นคอนกรีตส าเ ร็จรูป
ได้  การก่อสร้างอาคารชนิดน้ีอาจมีวิธีได้ต่างๆ กันดังนี้ 
1.2.1 โครงสร้างแบบก าแพงรับน้ าหนัก  (Cast – in – place – bearing  

wall)  วิธีนี้เป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุด  กล่าวคือ  เป็นการเลือกเอา
จุดเด่นของการผลิตผนังส าเร็จรูปในโรงงานที่สามารถท าได้ง่าย  
ราคาถูก  มาผสมกับจุดเด่นของการเทคอนกรีตหล่อในที่ของผนัง
ก าแพงรับน้ าหนักที่ง่ายและถูกเช่นเดียวกัน  ท าให้สามารถขจัด
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ปัญหารายละเอียดรอยต่อของระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปแต่ได้
ผลงานที่เร็วและเรียบร้อย  อย่างไรก็ตามวิธีนี้มีจุดอ่อนอยู่ที่ต้องใช้
แรงงานในหน่วยงานก่อสร้างมากกว่า  และการควบคุมคุณภาพการ
ตั้งแบบและเทคอนกรีตผนังก าแพงรับน้ าหนักจะต้องดีมาก  ฉะนั้น
จะต้องมีงานตกแต่งผนังเพิ่มขึ้นมาอีก  ส าหรับผนังของอาคารส่วนที่
ไม่ได้รับน้ าหนักก็อาจจะเป็นแผ่นคอนกรีตส าเร็จรูปจากโรงงาน
หรือเป็นผนังเบา  (Dry  wall)  หรือผนังก่ออิฐฉาบปูนก็ได้ 

 
 

รูปที่  2.8  โครงสร้างอาคารชนิดก าแพงรับน้ าหนัก 
 

จากรูปที่  2.8  โครงสร้างอาคารชนิดก าแพงรับน้ าหนัก  จะมีการถ่ายแรง  (ที่เกิดจากแรงลม
หรือแรงจากแผ่นดินไหว)  ไปมาระหว่างแผ่นพื้นกับก าแพงรับน้ าหนัก  โดยผ่านรอยต่อ  ฉะนั้นการ
ออกแบบรอยต่อจะต้องให้สามารถถ่ายแรงดังกล่าวได้ครบถ้วน 
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รูปที่ 2.9 การก่อสร้างอาคารที่มีผนังก าแพงรับน้ าหนักด้วยวิธีหล่อผนังคอนกรีต 

 
จากรูปที่  2.9 การก่อสร้างอาคารที่มีผนังก าแพงรับน้ าหนักด้วยวิธีหล่อผนังคอนกรีต  (Cast 

– in – place bearing wall)  ท าได้โดยเทคอนกรีตผนังก าแพงรับน้ าหนักที่หน่วยงานก่อสร้างส่วน
พื้นและผนังภายนอกอาคารเป็นชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  จะสามารถลดค่าใช้จ่ายและขจัดปัญหา
ที่รอยต่อระหว่างพื้นและผนังรับน้ าหนักไปได้มาก 

1.2.2   ผนังส าเร็จรูปผิวสองด้าน  (Precast  double  skin  wall)  เป็นวิธีการ
ก่อสร้างโดยผลิตผนังก าแพงรับน้ าหนักเป็นชิ้นส่วนคอนกรีต
ส าเร็จรูป  ท าให้แก้ปัญหาความเรียบร้อยของผิวผนังก าแพงรับ
น้ าหนักได้ดี  แต่ถ้าเป็นแผ่นผนังตันธรรมดาก็จะมีปัญหาต้อง
ออกแบบรอยต่อให้ดี  เพื่อถ่ายน้ าหนักของทั้งอาคารทางแนวดิ่ง  
ผ่านแผ่นผนังก าแพงรับน้ าหนักส าเร็จรูปตลอดความสูงอาคาร  วิธีที่
จะแก้ปัญหาความยุ่งยากของรอยต่อได้ดีก็คือ  การหล่อคอนกรีตที่
หน่วยงานก่อสร้างเพียงบางส่วน  ฉะนั้นผนังชนิดนี้จะมีเฉพาะผิว
นอกเป็นคอนกรีตหนา 4 – 5 เซนติเมตร  และเว้นช่องตรงกลาง
เพื่อให้กรอกคอนกรีตลงไปได้  ณ หน่วยงานก่อสร้าง 
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รูปที่ 2.10 อาคารพักอาศัยแบบบ้านแถวก่อสร้างเป็นโครงสร้างชนิดก าแพงรับน้ าหนัก 

 
จากรูปที่  2.10  อาคารพักอาศัยแบบบ้านแถวมีรูปแบบซึ่งสามารถก่อสร้างเป็นโครงสร้าง

ชนิดก าแพงรับน้ าหนักได้ง่ายและราคาค่อนข้างประหยัด  แต่มีข้อจ ากัดที่ว่าไม่สามารถทุบผนังที่กั้น
ระหว่างห้องในภายหลังได้  ยกเว้นได้เตรียมพื้นที่หรือช่องไว้ก่อน 
 

 
รูปที่ 2.11 การก่อสร้างผนังส าเร็จรูปเป็นก าแพงผิวสองด้านโดยอาศัยโครงเหล็กอัลฟาทรัส 

 
จากรูปที่  2.11  การก่อสร้างโครงผนังก าแพงรับน้ าหนัก  อาจใช้วิธีท าผนังส าเร็จรูปเป็น

ก าแพงผิวสองด้านโดยอาศัยโครงเหล็กอัลฟาทรัส  (Alpha  truss)  เป็นตัวยึดให้มีช่องว่างในผนังไว้
ส าหรับเทคอนกรีตลงไปได้  ขั้นตอนการก่อสร้างอธิบายด้วยภาพข้างต้น 
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รูปที่ 2.12 การติดตั้งผนังก าแพงส าเร็จรูปผิวสองด้าน 

 
จากรูปที่  2.12  การติดตั้งผนังก าแพงส าเร็จรูปผิวสองด้านสามารถกระท าได้ง่าย  เพราะมี

น้ าหนักน้อยกว่าผนังตัน  และมีความหนามาก  ท าให้สามารถตั้งอยู่ได้โดยไม่พลิกล้มโดยง่าย 
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รูปที่  2.13  การก่อสร้างด้วยวธิีผนังก าแพงผิวสองด้านในอาคารหลายๆ ชั้น 

 

จากรูปที่  2.13  การก่อสร้างด้วยวิธีผนังก าแพงผิวสองด้านใช้กันมากในอาคารหลายๆ ชั้น  
เนื่องจากผนังสามารถรับน้ าหนักได้สูง  ส าหรับแผ่นพื้นจะเป็นแผ่นพื้นกึ่งส าเร็จรูปอัลฟาทรัส  (Alpha  
truss) 
 วัสดุก่อสร้างพิเศษที่จะท าให้สามารถผลิตผนังก าแพงสองชั้น  และพื้นระบบนี้ได้ก็คือ  
จะต้องมีโครงเหล็กถักประเภทอัลฟาทรัส  (Alpha  truss)   ซึ่งโครงเหล็กจะช่วยยึดให้ผนังก าแพง
สองชั้นคงสภาพอยู่ได้ตลอดการขนส่ง  ติดตั้งอีกทั้งรับแรงดันของคอนกรีตที่จะเทกรอกเข้าไปใน
ผนังก าแพงสองชั้นได้อย่างดี 
 การก่อสร้างวิธีนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศแถบยุโรปและประเทศในเขตหนาว 
เนื่องจากสามารถลดแรงงานการก่อสร้างได้มาก  อีกทั้งโครงสร้างแข็งแรง  นอกจากนี้อีกทั้งผนัง
ก าแพงรับน้ าหนักที่หนาสามารถลดความร้อนสูญหายจากอาคารได้มาก 

1.2.3  คอนกรีตน้ าหนักเบา  (Light  wight  concrete)  การใช้คอนกรีต
น้ าหนักเบาประเภท  Auto  clave  aerated  concrete  (ACC.)  ซึ่ง
สามารถผลิตเป็นก้อนบล็อก หรือเป็นแผ่นที่มีขนาดเที่ยงตรง  ท าให้
สามารถก่อสร้างบ้านในลักษณะผนังก าแพงรับน้ าหนักได้อย่าง
รวดเร็วจนอาจจัดเป็นประเภทการก่อสร้างแบบชิ้นส่วนคอนกรีตกึ่ง
ส าเร็จรูปได้  ด้วยจุดเด่นที่มีน้ าหนักเบาเป็นเพียง 35% - 50%  ของ
คอนกรีตปกติท าให้ใช้แรงงานน้อยลงใช้เคร่ืองจักน้อยลง แต่
เนื่องจากคอนกรีตเบามีความแข็งแรงเพียง 20%  ของคอนกรีตปกติ  
ท าให้สามารถก่อสร้างอาคารได้สูงเพียง 3 – 4 ชั้น เท่านั้น 
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1.2.4  ผนังคอนกรีตที่ยึดติดโครง  (Stud  frame  panel)  วิธีการลดค่า
ก่อสร้างบ้านพักอาศัยนอกจากจะลดค่าแรงงาน และค่าจัดการ
บริหารการก่อสร้างแล้ว  อีกแนวทางหนึ่งอาจใช้วิธีลดที่ตัววัสดุ
ก่อสร้างโดยตรง  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลักซึ่งหากลดตัวนี้ก็จะสามารถ
ลดต้นทุนได้มาก  ดังนั้นจึงมีวิธีลดการใช้คอนกรีตผนังให้เบาลง  ซึ่ง
ยังเป็นการลดน้ าหนักโครงสร้างลงได้โดยตรงอีกด้วย  แต่เนื่องจาก
ผนังคอนกรีตที่บางมากๆ  จะไม่สามารถเป็นโครงสร้างได้จึงต้องมี
โครงเหล็กเป็นโครงสร้างแทน 

 โดยแนวคามคิดของผนังคอนกรีตที่ยึดติดโครงเหล็กเป็นตัวหลัก  ส่วนวัสดุปิดทับอาจจะเป็น
คอนกรีตยิบซั่ม หรือกระเบื้องกระดาษก็ได้  แล้วแต่ความต้องการ ความคงทน แข็งแรงของอาคาร 
 

2.5.3 การก่อสร้างระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  (Precast  concrete  construction) 
ด้วยแนวคิดที่พยายามลดงาน  ความยุ่งยากในการควบคุมคุณภาพ  การเทคอนกรีตใน

หน่วยงานก่อสร้างไปท างานในโรงงาน  ซึ่งมีสภาพท างานที่ดีกว่าท าให้คุณภาพงานดีกว่าใช้
เคร่ืองมือแทนแรงงาน  และน ามาประกอบเป็นอาคารที่หน่วยงานก่อสร้างท าให้งานที่หน่วยงาน
ก่อสร้างเป็นการก่อสร้างแบบใช้วัสดุส าเร็จรูป  การก่อสร้างจึงรวดเร็วไม่ต้องรออายุคอนกรีต 

อย่างไรก็ตามปัญหาที่เพิ่มขึ้นของวิธีก่อสร้างแบบชิ้นส่วนคอนกรีตที่ส าเร็จรูปนี้  คือ 
- ใช้เคร่ืองมือจักรหนักในการยกย้ายขนส่งและติดตั้งชิ้นส่วน 
- รายละเอียดรอยต่อต้องละเอียด 
- ขั้นตอนการก่อสร้าง 
การก่อสร้างระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  อาจจ าแนกตามชนิดของอาคาร ดังนี้ 
1. บ้านพักอาศัย  โดยลักษณะบ้านพักอาศัยมักเป็นอาคาร 1 – 2 ชั้น  น้ าหนักโครงสร้าง

จะไม่มากนัก  ชิ้นส่วนส าเร็จรูปไม่จ าเป็นต้องมีขนาดใหญ่หรือมีความหนามากนัก  
ส่วนที่เป็นก าแพงรับน้ าหนักอาจจะมีความหนาเพียง 8 – 10 เซนติเมตร  ลักษณะ
รายละเอียดรอยต่อก็ไมต้องซับซ้อนเพราะว่ารับน้ าหนักน้อยแต่ปัญหาของบ้านพัก
อาศัยมักอยู่ที่มีพื้นที่ก าแพงห้องจ านวนมาก  วิศวกรออกแบบจึงควรมีการ
ประสานงานกับสถาปนิก  ตั้งแต่เร่ิมออกแบบเพื่อให้จัดพื้นที่การใช้สอย และแบ่ง
ต าแหน่งก าแพงให้เป็นโครงสร้างรับพื้นบ้านได้ด้วย  นอกจานี้ผนังส่วนที่ไม่รับ
น้ าหนักอาจจะใช้ผนังเบา  (Dry  process  wall)  ก็จะท าให้ลดค่าก่อสร้างและเพิ่ม
ความรวดเร็วในการก่อสร้าง 
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2. บ้านแถว  ลักษณะของบ้านแถวจะเหมาะสมมาก  ส าหรับโครงสร้างชนิดผนังก าแพง
รับน้ าหนัก เพราะมีก าแพงแบ่งกั้นห้องตลอดแนวทุกๆ 4 – 6 เมตร  และสูงขึ้นไป 2 – 
3 ชั้น  ลักษณะเหมือนเป็นช่องสี่เหลี่ยม  ลักษณะเช่นนี้ท าให้ได้โครงสร้างที่ประหยัด
มาก ขนาดของชิ้นส่วนไม่จ าเป็นต้องใหญ่โต  รายละเอียดรอยต่อที่ เรียบง่าย  
ประกอบกับขั้นตอนการติดตั้งไม่ซับซ้อน  ท าให้สามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว 
จุดอ่อนของการก่อสร้างด้วยวิธีนี้ คือ ผู้ซื้อไม่สามารถซื้อ 2 คูหา แล้วทุบผนังอาคาร
ออกเป็นห้องโล่งตลอดถึงกัน  อย่างไรก็ตามวิศวกรออกแบบให้มีช่องหรือบริเวณ  ซึ่ง
สามารถทุบออกเป็นช่องประตูในอนาคตได้ 

3. อาคารแฟลต  หรือคอนโดมิเนียม  ในทางทฤษฎีแล้วการก่อสร้างแบบระบบชิ้นส่วน
คอนกรีตส าเร็จรูปสามารถสร้างสูงเท่าใดก็ได้  ถ้าเรามีเคร่ืองมือที่จะแยกชิ้นส่วน
คอนกรีตส าเร็จรูปขึ้นไปประกอบได้  แต่ค่าก่อสร้างจะแพงขึ้นเร่ือยตามความสูงความ
ยากล าบาก  และอันตรายระหว่างก่อสร้างก็มากขึ้นด้วย  ความสูงของอาคารที่ยอมรับ
ได้ว่าราคาค่าก่อสร้างไม่สูงเกินไป คือ สูงไม่เกินประมาณ 10 ชั้น 

 ลักษณะของอาคารที่มีความสูงมาก  น้ าหนักอาคารก็มากท าให้รายละเอียดรอยต่อของ
ชิ้นส่วนต้องมีความแข็งแรงมาก  วิศวกรผู้ออกแบบจะต้องมีความรอบคอบออกแบบให้รอยต่อ
สามารถรับแรงทั้งชั่วคราวขณะก่อสร้าง  และในระยะยาว  นอกจากนี้จะต้องออกแบบเผื่อรับแรง
จากสิ่งที่ไม่คาดคิดอ่ืนๆ อาทิ  แรงกระแทกจากการหิวชิ้นส่วนเหว่ียงมาปะทะ เป็นต้น 
 ขนาดของชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปส าหรับอาคารประเภทนี้  มักจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่
และหนัก  คามหนาของผนังก าแพงรับน้ าหนักอยู่ที่ประมาณ 12 – 20 เซนติเมตร  เคร่ืองมือยกติดตั้ง
อาจจะเป็น  Crawler  crane  หรือ  Tower  crane  ขนาดใหญ่  หากเป็นรถยก  Crawler  crane  จะต้อง
มีที่รอบอาคารที่กว้างเพียงพอ  และบดอัดแน่นสามารถรับน้ าหนักรถยกได้ 
 ลักษณะรายละเอียดรอยต่อของชิ้นส่วนจะต้องถูกออกแบบ  โดยค านึงถึงความหนักของ
ชิ้นส่วนด้วยว่าไม่สามารถขยับหรือเคลื่อนย้ายได้ง่ายนัก  รอยต่อที่เล็กๆ อาจจะท าให้การประกอบ
ติดตึงช้าลงมาก  นอกจากนี้รอยต่อที่อยู่ภายนอกอาคารจะต้องสามารถป้องกันน้ าร่ัวซึมเข้ามาใน
อาคารได้อย่างดีตลอดอายุการใช้งาน 
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รูปที่ 2.14  การก่อสร้างบ้านพักอาศัยด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปทั้งหมด 

 
จากรูปที่ 2.14  การก่อสร้างบ้านพักอาศัยด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปทั้งหมด  จะท าให้

สามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว  สามารถควบคุมคุณภาพการก่อสร้างได้ดีและประหยัดค่า
บริหารงานก่อสร้างได้มาก 

 
รูปที่  2.15  อาคารชนิดแฟลตหรือคอนโดมิเนียมก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตทั้งหมด 

 
จากรูปที่  2.15  อาคารชนิดแฟลตหรือคอนโดมิเนียม  หากมีรูปแบบที่ง่ายๆ สามารถใช้ผนัง

กั้นระหว่างห้องเป็นก าแพงรับน้ าหนักก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตทั้ งหมดก็จะ
ประหยัดเวลาก่อสร้างได้มาก  ในกรณีมีผนังก าแพงรับน้ าหนักครบทุกด้านนั้น  อาคารสามารถเป็น
พื้นรับน้ าหนักสองทางได้จะยิ่งเพิ่มเสถียรภาพของโครงสร้างได้มาก 
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รูปที่  2.16  การก่อสร้างอาคารแฟลตหลายชั้น  ใช้  Crawler  crane  ขนาดใหญ่ 

 
จากรูปที่  2.16  การก่อสร้างอาคารแฟลตหลายชั้น  อาจใช้  Crawler  crane  ขนาดใหญ่  จึง

ต้องมีพื้นที่และถนนรอบอาคารเพื่อให้รถ  Crawler  crane  ท างานได้ 

 
รูปที่ 2.17 การล าดับการติดตั้งชิ้นส่วน 

 
จากรูปที่  2.17  อาคารแฟลตคอนโดมิเนียม  ซึ่งมีรูปแบบซับซ้อนต าแหน่งของก าแพงรับ

น้ าหนักอาจจะไม่ต่อเนื่อง  ท าให้ต้องใส่คานเพิ่มหรือชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปจะมีหลากหลาย
มากขึ้น ล าดับการติดต้ังชิ้นส่วนเพื่อให้โครงสร้างมีเสถียรภาพตลอดเวลาจะมีความส าคัญมาก 
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รูปที่ 2.18 การเขียนรูป 3 มิตเิพื่อประกอบโครงสร้าง 

 
จากรูปที่  2.18  การก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปจะต้องมีแบบก่อสร้างที่

ละเอียดถี่ยิบและอาจจ าเป็นต้องเขียนรูป 3 มิติ  เพื่อตรวจสอบว่าสามารถประกอบโครงสร้างเข้ากัน
ได้  นอกจากนี้ก่อนการผลิตจริงจะต้องทดลองผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปมาทดลองประกอบ
เพื่อหาข้อบกพร่องที่อาจเกิดได้ 

 
รูปที่ 2.19 ห้องน้ าคอนกรีตส าเร็จรูป 

 
จากรูปที่  2.19  ห้องน้ าคอนกรีตส าเร็จรูป  อาจจะหล่อชิ้นจาก  Mould  ทั้งตัว  หรือหล่อ

เป็นชิ้นแล้วน ามาประกอบขึ้นรูปหลังจากนั้นอาจจะติดกระเบื้องและสุขภัณฑ์ส าเร็จจากโรงงาน 
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2.5.4 การก่อสร้างแบบผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จในหน่วยงานก่อสร้าง  (Tilt up  
construction) 

แม้ว่าวิธีการก่อสร้างแบบระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปจะสามารถก่อสร้างได้สะดวก
และรวดเร็ว  แต่ก็มีข้อเสีย  คือ ต้องมีโรงงาน  ต้องสร้างถนนที่ดี  และมีรถขนส่งชิ้นส่วนเข้าถึง
สถานที่ก่อสร้าง  ต้องมีกองเก็บสต็อคชิ้นส่วน  ต้องเสียค่าขนส่งแพงเพื่อขจัดปัญหาเหล่านี้  จึงมี
แนวคิดที่จะหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปในสถานที่ก่อสร้างอาคาร  เมื่อคอนกรีตได้อายุก็ยก
ตั้งขึ้นมาประกอบกันเป็นอาคาร  ก็จะลดค่าใช้จ่ายได้   วิธีนี้เรียกว่าการก่อสร้างแบบผลิตชิ้นส่วน
คอนกรีตส าเร็จในหน่วยงานก่อสร้าง 

อย่างไรก็ตาม  วิธีนี้จะต้องมีการจัดท าแบบอย่างละเอียดและควบคุมงานที่ดี  มิฉะนั้น
ผลงานที่ได้อาจจะผิดพลาดหรือไม่เรียบร้อยได้ 

 
รูปที่  2.20  การก่อสร้างวิธีผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จในหน่วยงานก่อสร้าง 
 
จากรูปที่  2.20  เนื่องจากความจ ากัดของพื้นที่ก่อสร้างวิธี  Tile - up construction  จะต้อง

วางแผนการเทชิ้นส่วนคอนกรีตไว้อย่างดี  เพื่อให้สามารถติดต้ังเรียงต่อเน่ืองกันไปเร่ือยๆ 
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2.6   งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่

ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  มีดังนี้   
 พฤติกรรมของผู้ซื้อบ้านจัดสรรโดยทั่วไปว่า  ผู้ซื้อบ้านจัดสรรจะพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ  
ในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร  ดังนี้ 

1. สถานภาพทางเศรษฐกิจ  เป็นการพิจารณาจากระดับรายได้ของครอบครัว  
ความสามารถในการผ่อนช าระ  เพื่อจะได้ก าหนดวงเงินหรือสามารถแบ่งประเภทของ
บ้านที่ต้องการ 

2. ท าเลที่ตั้งของโครงการ  เป็นการพิจารณาความสะดวกในการเดินทาง  ใกล้ที่ท างาน  
ติดถนนใหญ่  ใกล้โรงเรียน  สามารถเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ได้สะดวกสบาย  ใกล้
แหล่งชุมชน  หรือสุขสงบเป็นส่วนตัวแถบชานเมือง 

3. รูปแบบบ้าน  เป็นการพิจารณาแบบภายนอกเป็นส าคัญ  เช่น  บ้านเดี่ยว  ทาวเฮ้าส์  
บ้านชั้นเดียว  บ้านสองชั้น  คอนโดมิเนียม  เป็นต้น 

4. คุณภาพของบ้าน  เป็นการพิจารณาเร่ืองของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง  แบบบ้าน  วัสดุที่
ใช้ได้มาตรฐานเพียงใด  วัสดุที่ใช้เป็นไปตามก าหนดหรือไม่ 

5. ความน่าเชื่อถือของโครงการและชื่อเสียงของผู้ประกอบการ  เป็นการพิจารณาว่า
โ ค ร ง ก า รบ้ า น จั ด ส ร รดั ง ก ล่ า ว   ไ ด้ รั บ อนุ ญ า ต จั ด ส ร รที่ ดิ นท า กิ น จ า ก
กระทรวงมหาดไทย  หรือไม่เนื่องจากใบอนุญาตจัดสรรที่ดินจะเป็นเคร่ืองยืนยัน
มาตรฐานของสาธารณูปโภคในโครงการรวมกับการถอนกรรมสิทธิ์ภายหลัง  
นอกจากนั้นชื่อเสียงของเจ้าของโครงการก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
โครงการบ้านจัดสรรหลายโครงการเมื่อประสบปัญหาระหว่างการก่อสร้างก็ไม่มีการ
ช่วยเหลือดูแลผู้ซื้อแต่อย่างใด 

การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อบ้านจัดสรรของ  บริษัท แลนด์
แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)  โครงการในจังหวัดเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผล
ต่อผู้บริโภคในการซื้อบ้านจัดสรรของ  บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)    โครงการใน
จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดปัจจัยทางการตลาด  ส าหรับด าเนินการขาย
โครงการในปัจจุบัน  และโครงการในอนาคตให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค  

การศึกษาวิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลศึกษา  โดยการออกแบบสอบถามผู้ซื้อจ านวน 113 ราย  
โดยเก็บแบบสอบถามจากผู้บริโภคที่เข้าอยู่อาศัยแล้วใน  5  โครงการ  ซึ่งได้แก่  โครงการบุศรินทร์ 
55 ราย  โครงการบ้านสีวลี 29 ราย  โครงการบ้านนันทนา 17 ราย  และโครงการพฤกษ์วารี 6 ราย   
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แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผลในรูปของความถี่  อัตราร้อยละและค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

จากการศึกษาพบว่าเหตุผลที่ผู้ซื้อบ้านจัดสรร  คือ  ต้องการสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นเป็น
อันดับหนึ่ง  รองลงมาคือต้องการมีที่อยู่เป็นของตนเอง  และความต้องการความปลอดภัยสูงขึ้น
ตามล าดบัมากกว่าเหตุผลเร่ืองอื่น 

เหตุผลส าคัญในการซื้อบ้านในโครงการของ  บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)   
ได้แก่  ชื่อเสียงของบริษัท  และสาธารณูปโภคที่ครบเป็นอันดับหนึ่ง   รองลงมาคือหมู่บ้านสวยงาม  
เรียงตามล าดับมากกว่าเหตุผลเร่ืองอื่น 

โดยปัจจัยส าคัญของส่วนผสมการตลาดในการซื้อบ้านจัดสรร  ผู้ซื้อให้ความส าคัญกับตัว
สินค้ามากเป็นอันดับหนึ่ง  ตามมาด้วยท าเลที่ตั้ง  ราคาและการส่งเสริมการตลาดเป็นปัจจัยอันดับ
สุดท้าย 

ปัจจัยด้านสินค้า  ผู้ซื้อให้ความส าคัญมากเป็นอันดับหนึ่งคือวิวหรือทัศนียภาพของ
โครงการดี  รองลงมาคือใกล้ชุมชน  มีสวนสนุกและสวนสาธารณะ  สถานที่ออกก าลังกาย  ใกล้ที่
ท างาน  เรียงตามล าดับมากกว่าปัจจัยเร่ืองอื่น 

ปัจจัยด้านราคา  ผู้ซื้อให้ความส าคัญอันดับหนึ่ง คือ  ราคารวม  รองลงมาคือราคาบ้าน  
ราคาที่ดินต่อตารางวา  เรียงตามล าดับมากกว่าปัจจัยเร่ืองอื่น 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผู้ซื้อให้อันดับความส าคัญกับการโฆษณาเป็นอันดับแรก  
รองลงมาคือการขายโดยพนักงานขาย  อันดับสามคือการส่งเสริมการขาย  อันดับสี่คือการขายให้
ข่าวและประชาสัมพันธ์  (ไพศาล ภู่สุวรรณ, 2540)   

การเปรียบเทียบต้นทุนค่าก่อสร้างงานโครงสร้างอาคารพักอาศัยชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป
ระบบเสา-คานกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกระบบ
ก่อสร้างที่เหมาะสมส าหรับโครงการ ผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบบ้านจ านวน 28 หลัง ท าการวิเคราะห์
ออกแบบโครงสร้างแต่ละระบบ เขียนแบบรายละเอียด เพื่อคิดปริมาณวัสดุ จากนั้นท าการประมาณ
ต้นทุนค่าก่อสร้างแต่ละระบบอย่างละเอียด เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนการก่อสร้างโครงสร้างของแต่ละ
ระบบ ผลการวิจัยปรากฏว่า ส าหรับบ้านที่มีพื้นที่มากกว่า 125 ตร.ม. การก่อสร้างด้วยโครงสร้าง
ชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูประบบเสา-คาน มีราคาถูกกว่าระบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อ
ในที่ ส าหรับบ้านที่มีพื้นที่น้อยกว่า 125 ตร.ม. ราคาโครงสร้างคอนกรีตหล่อในที่จะถูกกว่า ส่วน
ของระยะเวลาในการก่อสร้างระบบชิ้นส่วนส าเร็จรูประบบเสา-คาน จะมีระยะเวลาที่เร็วกว่าระบบ
หล่อในที่ 14% - 46%  (จุติ ใคร่ครวญ, 2551) 
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(วรากร วราหไพฑูรย์, กฤษณะ ฟักนาค และกิตติมา กองอินทร์, 2549) ท าการศึกษาราคา
ก่อสร้างและแผนงานก่อสร้างบ้าน (บ้านเอ้ืออาทรของการเคหะแห่งชาติ) โดยเปรียบเทียบ
โครงสร้างแบบหล่อในที่ และโครงสร้างแบบหล่อส าเร็จ ผลการศึกษาพบว่า ราคาค่าก่อสร้างแบบ
หล่อส าเร็จถูกกว่าโครงสร้างแบบหล่อในที่ ประมาณ 7% และระยะเวลาก่อสร้างแบบหล่อส าเร็จเร็ว
กว่าแบบหล่อในที่ ประมาณ 14% 
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บทที่  3 
วิธีด าเนินการท าโครงงาน 

                                                           
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Servey research) โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ  

จากกการสร้างแบบสอบถามมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย  คือ เพื่อการศึกษาปัจจัยการตัดสินใจ
ผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  วิธีด าเนินการ
วิจัยที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงบรรยาย  (Descriptive research)  ซึ่งมีการน าเอา
สถิติพรรณนา  (Description  statistic)  มาใช้ในการบรรยายลักษณะของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ 
และใช้ในการวิเคราะห์สรุปข้อมูลตัวอย่าง  โดยผู้วิจัยได้ศึกษารายละเอียดตามหัวข้อ ดังนี้ 

3.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เคร่ืองมือการศึกษาวิจัย 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  (Research population) คร้ังนี้ คือ กลุ่มประชากรทั่วไป จ านวน 
150 คน 

 
3.2   เครื่องมือในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเคร่ืองมือในการได้ทราบถึง
ปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีต
ส าเร็จรูป  โดยมีขั้นตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาลักษณะ  รูปแบบ  วิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร  ต ารา  และงานวิจัยที่มี
ลักษณะหรือประเภทเดียวกัน 

2. ขอค าปรึกษาและดูตัวอย่างแบบสอบถามจากฝ่ายการตลาดโครงการหมู่บ้าน  เพื่อให้
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีลักษณะไม่แตกต่างจนเกินไป หรืออาจท าให้ลูกค้าเกิดความ
ซ้ าซ้อนในการให้ข้อมูล 

ก าหนดกรอบโครงสร้างเนื้อหาของแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา   มีเนื้อหาของแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้ 
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ส่วนท่ี 1  เป็นส่วนหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  ประกอบด้วยข้อมูล
ส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  อาชีพ  การซื้อ
บ้านพักอาศัย และความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป โดยเป็นแบบสอบถาม
แบบเลือกตอบ  (Check list)  รวม 8 ข้อ 

ส่วนท่ี 2   เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านพัก
อาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นแบบสอบถามให้
ล าดับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วน
คอนกรีตส าเร็จรูป  ด้านภาพรวมของโครงการ โดยก าหนดเป็นตัวเลข ตั้งแต่ 1-9 ด้านการก่อสร้าง
ด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป โดยก าหนดเป็นตัวเลข ตั้งแต่ 1-7 

ส่วนที่ 3  แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 
3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ  ดังต่อไปนี้ 

1. ท าการน าส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริโภคด้วยตนเอง 
2. ผู้วิจัยติดตามผลการตอบแบบสอบถาม และรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน  150 ฉบับ  ตรวจสอบแบบสอบถามให้

มีข้อมลูที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
3.4   การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาจากกลุ่มตัวอย่างไปตรวจสอบความถูกต้อง  
ตรวจสอบให้คะแนน  และลงรหัส  จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป  ดังนี ้

ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถาม  โดยใช้สถิติร้อยละ 
ส่วนที่ 2  วิเคราะห์และล าดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในด้านปัจจัยการตัดสินใจ

ผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีต
ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติร้อยละ ท าการรวบข้อมูล โดยพิจารณาจากแบบสอบถาม
เป็นกลุ่มค าถามที่ใกล้เคียงกัน ได้ดังนี ้
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ด้านภาพรวมของโครงการ 
1. ชื่อเสียงและการบริการของโครงการ  รวมข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 2.1 ข้อที่ 1.) 

,ข้อที่ 6.) , ข้อที่ 7.) และ ข้อที่ 8.) เข้าด้วยกันและหาคะแนนเฉลี่ย 
2. ราคาเหมาะสม ใช้ ข้อ 2.) ของแบบสอบถามส่วนที่ 2.1 
3. การออกแบบและสาธารณูปโภค รวมข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 2.1 ข้อที่ 3.) และ 

ข้อที่ 4.) เข้าด้วยกันและหาคะแนนเฉลี่ย 
4. ท าเลที่ตั้งโครงการ ใช้ ข้อ 5.) ของแบบสอบถามส่วนที่ 2.1 
5. บ้านสร้างได้มาตรฐาน ประณีต เรียบร้อย ใช้ ข้อ 9.) ของแบบสอบถามส่วนที่ 2.1 
ด้านที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 
6. ราคาที่ถูกลง  ใช้ ข้อ 1.) ของแบบสอบถามส่วนที่ 2.2 
7. ระยะเวลาก่อสร้างตรงตามก าหนด ใช้ ข้อ 2.) ของแบบสอบถามส่วนที่ 2.2 
8. การควบคุมคุณภาพได้ดี ใช้ ข้อ 5.) ของแบบสอบถามส่วนที่ 2.2 
9. คุณลักษณะเฉพาะที่ดี รวมข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 2.2 ข้อที่ 3.) ,ข้อที่ 4.) , ข้อที่ 

6.) และ ข้อที่ 7.) เข้าด้วยกันและหาคะแนนเฉลี่ย 
ส่วนที่ 3   วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภค

ในการเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 
จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล  โดย  สถิติค่าเฉลี่ย 
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บทที ่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัย  เร่ืองการศึกษาปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภค
ในการเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  ผู้วิจัยขอเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ  ดังนี้ 
 ตอนที่  1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถาม 
 ตอนที่  2 วิเคราะห์และล าดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในด้านปัจจัยการตัดสินใจ

ผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีต
ส าเร็จรูป 

 ตอนที่  3 วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภค
ในการเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 
จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล  โดยสถิติค่าเฉลี่ย 

 

4.1   สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
  X  แทน ค่าเฉลี่ย  (Mean) 
  S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
 

4.2  การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนท่ี  1   การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบ
ชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  จ าแนกตามเพศ  อายุ  สถานภาพทางครอบครัว  การศึกษา  รายได้ต่อ
เดือน อาชีพ  การซื้อบ้านพักอาศัย  และความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยค านวณค่าร้อยละ  ได้ผลดังแสดงในตารางที่  4.1 ถึงตารางที่ 4.8 
 

ตารางที่  4.1   จ านวน และอัตราส่วนร้อยละของแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 76 50.7 
หญิง 74 49.3 
รวม 150 100.0 
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 จากตารางที่ 4.1  พบว่ากลุ่มตัวอย่างรวมทั้งหมด  150  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จ านวน  
76  คน  คิดเป็นร้อยละ  50.7  นอกจากนั้นเป็นเพศหญิง  จ านวน  74  คน  คิดเป็นร้อยละ  49.3  
ตามล าดับ 

 
รูปที่ 4.1 แผนภูมิเพศเป็นจ านวนร้อยละ 

 
ตารางที่  4.2  จ านวน และอัตราส่วนร้อยละของแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า  20  ปี 3 2 
21-30  ป ี 27 18 
31-40  ป ี 78 52 
41-50  ป ี 18 12 
51-60  ป ี 15 10 
มากกว่า  60  ป ี 9 6 
รวม 150 100 
 
 จากตารางที่  4.2  พบว่ากลุ่มตัวอย่างรวมทั้งหมด  150  คน  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  31-40  
ปี  มีจ านวนทั้งสิ้น  78  คน  คิดเป็นร้อยละ  52  รองลงมามีอายุระหว่าง  21-30  ปี  มีจ านวนทั้งสิ้น  
27  คน  คิดเป็นร้อยละ  18  มีอายุระหว่าง  41-50  ปี  จ านวน  18  คน  คิดเป็นร้อยละ  12  มีอายุ
ระหว่าง  51-60  ปี  จ านวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ 10 มีอายุมากกว่า 60  ปี  จ านวน  9  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 6 และมีอายุน้อยกกว่า 20  ปี  จ านวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดับ 
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รูปที่ 4.2 แผนภูมิอายุเป็นจ านวนร้อยละ 

 
ตารางที่  4.3  จ านวน และอัตราส่วนร้อยละของแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 68 45.3 
สมรส 74 49.3 
หม้าย/หย่า/แยก 8 5.4 
อ่ืนๆ 0 0 
รวม 150 100 
 
 จากตารางที่  4.3  พบว่ากลุ่มตัวอย่างรวมทั้งหมด  150  คน  ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสมี
จ านวนทั้งสิ้น  74  คน  คิดเป็นร้อยละ  49.3  รองลงมามีสถานภาพโสด  มีจ านวนทั้งสิ้น  68  คน  
คิดเป็นร้อยละ 45.3 และหม้าย/หย่า/แยก จ านวนทั้งสิ้น  8  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.4  ตามล าดับ 
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รูปที่ 4.3 แผนภูมิสถานภาพเป็นจ านวนร้อยละ 

 
ตารางที่  4.4  จ านวน และอัตราส่วนร้อยละของแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 9 6 
มัธยมศึกษาตอนต้น 9 6 
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 6 4 
อนุปริญญา / ปวส. 28 18.7 
ปริญญาตรี 87 58 
สูงกว่าปริญญาตรี 11 7.3 
รวม 150 100 
  

จากตารางที่  4.4  พบว่ากลุ่มตัวอย่างรวมทั้งหมด  150  คน  ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีจ านวนทั้งสิ้น  87  คน  คิดเป็นร้อยละ  58  รองลงมาส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
/ปวส. มีจ านวนทั้งสิ้น  28  คน  คิดเป็นร้อยละ  18.7 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 11 คน คิดเป็นร้อยละ
7.3  ระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น มีจ านวนทั้งสิ้น  9  คน คิดเป็นร้อยละ  6  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีจ านวนทั้งสิ้น  9  คน คิดเป็นร้อยละ 6 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. จ านวน  6
คน  คิดเป็นร้อยละ  4  ตามล าดับ 
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รูปที่ 4.4 แผนภูมิการศึกษาเป็นจ านวนร้อยละ 

 

ตารางที่  4.5  จ านวน และอัตราส่วนร้อยละของแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า  10,000  บาท 23 15.3 
10,001-20,000  บาท 81 54.0 
20,001-30,000  บาท 36 24.0 
มากกว่า  30,000  บาท 10 6.7 
รวม 150 100 
 

 จากตารางที่   4.5  พบว่ากลุ่มตัวอย่างรวมทั้งหมด  150  คน  ส่วนใหญ่มีรายได้ของ
ครอบครัวต่อเดือนระหว่าง  10,001-20,000  บาท  มีจ านวนทั้งสิ้น  81  คน  คิดเป็นร้อยละ  54.0  
รองลงมามีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนระหว่าง  20,001-30,000  บาท  มีจ านวนทั้งสิ้น  36  คน  
คิดเป็นร้อยละ  24.0  มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนน้อยกว่า 10,000  บาท  เป็นจ านวน  23  คน  
คิดเป็นร้อยละ  15.3 และมีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 30,000  บาท  เป็นจ านวน  10  คน  
คิดเป็นร้อยละ  6.7   ตามล าดับ 
 

 
รูปที่ 4.5 แผนภูมิรายได้ต่อเดือนเป็นจ านวนร้อยละ 
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ตารางที่  4.6  จ านวนและอัตราส่วนร้อยละของแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการ 34 22.7 
พนักงานบริษัทเอกชน 53 35.3 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 17 11.3 
ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 13 8.7 
ค้าขาย 21 14.0 
อ่ืนๆ 12 8.0 
รวม 150 100 
 

 จากตารางที่  4.6  พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  150  คน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน  มีจ านวนทั้งสิ้น  53  คน  คิดเป็นร้อยละ  35.3  รองลงมาประกอบอาชีพ
ข้าราชการ  มีจ านวนทั้งสิ้น  34  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.7  ค้าขาย มีจ านวนทั้งสิ้น  21  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  14.0  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีจ านวนทั้งสิ้น  17  คน  คิดเป็นร้อยละ  11.3  และประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ (นักศึกษา , แม่บ้าน)  มีจ านวนทั้งสิ้น  12  คน  คิดเป็นร้อยละ 8.0 ตามล าดับ 
 

 
รูปที่ 4.6 แผนภูมิอาชีพเป็นจ านวนร้อยละ 

 

ตารางที่  4.7  จ านวน และอัตราส่วนร้อยละของแบบสอบถามจ าแนกตามการซื้อบ้านพักอาศัย 
การซื้อบ้านพักอาศัย จ านวน ร้อยละ 

ซื้อบ้านแล้ว 36 24.0 
คนในครอบครัวซื้อบ้านแล้ว 60 40.0 
ก าลังตัดสินใจเลือกซื้อ 28 18.7 
ยังไม่คิดซื้อ 26 17.3 
รวม 150 100 
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 จากตารางที่  4.7  พบว่ากลุ่มตัวอย่างรวมทั้งหมด  150  คน  ส่วนใหญ่คนในครอบครัวซื้อ
บ้านแล้ว  มีจ านวนทั้งสิ้น  60  คน  คิดเป็นร้อยละ  40.0  รองลงมามีซื้อบ้านแล้ว  มีจ านวนทั้งสิ้น  
36  คน  คิดเป็นร้อยละ  24.0  ก าลังตัดสินใจเลือกซื้อ  เป็นจ านวน  28  คน  คิดเป็นร้อยละ  18.7 
และยังไม่คิดซื้อ  เป็นจ านวน  26  คน  คิดเป็นร้อยละ  17.3  ตามล าดับ 
 

 
รูปที่ 4.7 แผนภูมิการซื้อบ้านพักอาศัยเป็นจ านวนร้อยละ 

 
ตารางที่  4.8   จ านวน และอัตราส่วนร้อยละของแบบสอบถามจ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับการ

ก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป (Precast concrete) 
 

ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วน
คอนกรีตส าเร็จรูป 

จ านวน ร้อยละ 

รู้เร่ืองเป็นอย่างดี 22 14.7 
พอรู้เร่ืองบ้าง 63 42.0 
ไม่รู้เร่ืองเลย 65 43.3 
รวม 150 100 
 
 จากตารางที่  4.8  พบว่ากลุ่มตัวอย่างรวมทั้งหมด  150  คน  ส่วนใหญ่ไม่รู้เร่ืองเลย  มี
จ านวนทั้งสิ้น  65  คน  คิดเป็นร้อยละ  43.3  พอรู้เร่ืองบ้าง  มีจ านวนทั้งสิ้น  63  คน  คิดเป็นร้อยละ  
42.0  และรู้เร่ืองเป็นอย่างดี  มีจ านวน  22  คน  คิดเป็นร้อยละ  14.7  ตามล าดับ 
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รูปที่ 5.8 แผนภูมิความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปเป็นจ านวนร้อยละ 

 
ตอนท่ี  2   วิเคราะห์และล าดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในด้านปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภค

ในการเลือกซื้อบ้านพักอาศัยท่ีก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 
 
ตารางที่  4.9  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับล าดับปัจจัยเกี่ยวกับ

ภาพรวมของโครงการ 
หัวข้อปัจจัย X  S.D. ระดับ 

1.  ชื่อเสียงและการบริการของโครงการ 2.77 0.349 น้อย 
2.  ราคาเหมาะสม 6.16 1.546 ปานกลาง 
3.  การออกแบบและสาธารณูปโภค 5.99 0.994 ปานกลาง 
4.  ท าเลที่ตั้งโครงการ 7.93 1.357 มาก 
5.  บ้านสร้างได้มาตรฐาน ประณีต เรียบร้อย 7.87 0.885 มาก 
( X = 1.00-3.67 น้อย , X = 3.68-6.33 ปานกลาง , X = 6.34-9.00 มาก) 
 
 จากตารางที่  4.9  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าล าดับปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญอยู่
ในระดับมากคือหัวข้อ ท าเลที่ตั้งโครงการดี สะดวกสบาย ,บ้านสร้างได้มาตรฐาน ประณีต เรียบร้อย 
และการออกแบบสวยงามและพื้นที่ใช้สอยเหมาะสม   ( X =7.93 S.D.=1.357 , X =7.87  
S.D.=0.885 , X =6.91  S.D.=1.260 ตามล าดับ)  ปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญอยู่ในระดับปาน
กลางคือหัวข้อ ราคาเหมาะสม, สาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟทาง สวนสาธารณะ อ่ืนๆ  มีความ
เหมาะสม และชื่อเสียงของโครงการ ( X =6.16 S.D.=1.546 , X =5.07  S.D.=1.814 , X =3.39  
S.D.=1.710 ตามล าดับ) และปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญอยู่ในระดับน้อยคือหัวข้อ มีความ
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ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, บริการหลังการขาย และโครงการโอนบ้านได้ตรงตามก าหนด 
( X =3.35 S.D.=1.164 , X =2.99  S.D.=0.823 , X =1.34  S.D.=0.810 ตามล าดับ) 
 

 
รูปที่ 4.9 แผนภูมิล าดับปัจจัยด้านภาพรวมโครงการที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญ 

 
ตารางที่  4.10   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านพัก

อาศัยด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 
หัวข้อปัจจัย X  S.D. ระดับ 

1.  ราคา 6.16 1.316 มาก 
2.  ระยะเวลาการก่อสร้าง 2.62 1.309 น้อย 
3.  คุณภาพ 6.31 0.655 มาก 
4.  คุณลักษณะเฉพาะ 3.23 0.433 ปานกลาง 
( X = 1.00-3.00 น้อย , X = 3.01-5.00 ปานกลาง , X = 5.01-7.00 มาก) 
 
 จากตารางที่  4.10  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าล าดับปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญอยู่
ในระดับมากคือ ด้านคุณภาพ  และด้านราคา  ( X =6.31 S.D.=0.655 , X =6.16 S.D.=1.316 
ตามล าดับ) ปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลางคือ ด้านคุณลักษณะเฉพาะ 
( X =3.23 S.D.=0.433)  และปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญอยู่ในระดับน้อยคือ ด้านระยะเวลาการ
ก่อสร้าง ( X =2.62 S.D.=1.309)  
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รูปที่ 4.10  แผนภูมิล าดับปัจจัยด้านการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปที่ผู้บริโภคให้

ความส าคัญ 
 

ตอนท่ี  3 วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการ
 เลือกซื้อบ้านพักอาศัยท่ีก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป     จ าแนกตาม
 ลักษณะส่วนบุคคลโดยสถิติค่าเฉลี่ย 
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ตารางที่ 4.11   วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการ  
เลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป จ าแนกตาม เพศ 

 

   

จากตารางที่  4.11  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจ
ผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป จ าแนกตาม
เพศ เมื่อน าค่าเฉลี่ยมาแสดงในรูปแบบของแผนภูมิแท่ง ได้ผลดังต่อไปนี้ 

 

 
รูปที่ 4.11  แผนภูมิเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อ

บ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ด้านภาพรวมของโครงการ  
จ าแนกตาม เพศ 

น้อย 

ปานกลาง 

มาก 
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จากรูปที่ 4.11  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็น ได้ดังนี้ 
ด้านภาพรวมของโครงการ 
1) ชื่อเสียงและการบริการของโครงการ จ าแนกตามเพศ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน 

โดยให้ความส าคัญอยู่ในระดับน้อยเท่ากันทั้งเพศชายและหญิง 
2) ราคาเหมาะสม จ าแนกตามเพศ ให้ความส าคัญแตกต่างกัน โดยเพศชายให้ความส าคัญ

อยู่ในระดับปานกลาง แต่เพศหญิงให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก 
3) การออกแบบและสาธารณูปโภค จ าแนกตามเพศ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้

ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลางเท่ากันทั้งเพศชายและหญิง  
4) ท าเลที่ตั้งโครงการ จ าแนกตามเพศ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้ความส าคัญ

อยู่ในระดับมากเท่ากันทั้งเพศชายและหญิง  
5) มาตรฐานการก่อสร้าง จ าแนกตามเพศ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้

ความส าคัญอยู่ในระดับมากเท่ากันทั้งเพศชายและหญิง 

 
รูปที่ 4.12  แผนภูมิเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อ

บ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ด้านที่เกี่ยวกับชิ้นส่วน
คอนกรีตส าเร็จรูป  จ าแนกตาม เพศ 

 
จากรูปที่ 4.12  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็น ได้ดังนี้ 

ด้านที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 
1) ราคาที่ถูกลง จ าแนกตามเพศ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้ความส าคัญอยู่ใน

ระดับมากเท่ากันทั้งเพศชายและหญิง 
2) ระยะเวลาก่อสร้างตรงตามก าหนด จ าแนกตามเพศ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดย

เพศชายให้ความส าคัญอยู่ในระดับน้อยเท่ากันทั้งเพศชายและหญิง 

น้อย 

ปานกลาง 

มาก 
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3) การควบคุมคุณภาพได้ดี จ าแนกตามเพศ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้ความส าคัญ
อยู่ในระดับมากเท่ากันทั้งเพศชายและหญิง  

4) คุณลักษณะเฉพาะที่ดี  จ าแนกตามเพศ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้ความส าคัญอยู่
ในระดับปานกลางเท่ากันทั้งเพศชายและหญิง  
 

ตารางที่ 4.12   วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคใน
การเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  จ าแนก
ตาม อายุ 

 
 

จากตารางที่  4.12  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจ
ผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป จ าแนกตาม
อายุ เมื่อน าค่าเฉลี่ยมาแสดงในรูปแบบของแผนภูมิแท่ง ได้ผลดังต่อไปนี้ 
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รูปที่ 4.13  แผนภูมิเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการเลือกซื้ อ

บ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ด้านภาพรวมของ
โครงการ  จ าแนกตาม อายุ 

 
จากรูปที่ 4.13  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็น ได้ดังนี้ 

ด้านภาพรวมของโครงการ 
1) ชื่อเสียงและการบริการของโครงการ จ าแนกตามอายุ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน 

โดยให้ความส าคัญอยู่ในระดับน้อยเท่ากันทุกช่วงอายุ 
2) ราคาเหมาะสม จ าแนกตามอายุ ให้ความส าคัญแตกต่างกัน โดยทุกช่วงอายุส่วนใหญ่

ให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นกลุ่มอายุ 21-30 ปี และกลุ่มอายุ 51-60 ปี 
ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก 

3) การออกแบบและสาธารณูปโภค จ าแนกตามอายุ ให้ความส าคัญแตกต่างกัน โดยทุก
ช่วงอายุส่วนใหญ่ให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นกลุ่มอายุ น้อยกว่า 20 ปี 
และกลุ่มอายุ 41-50 ปี ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก 

4) ท าเลที่ตั้งโครงการ จ าแนกตามอายุ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้ความส าคัญ
อยู่ในระดับมากเท่ากันทุกช่วงอายุ  

5) มาตรฐานการก่อสร้าง จ าแนกตามอายุ  ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมากเท่ากันทุกช่วงอายุ 

 
 
 
 

น้อย 

ปานกลาง 

มาก 
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รูปที่ 4.14  แผนภูมิเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อ

บ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ด้านที่เกี่ยวกับชิ้นส่วน
คอนกรีตส าเร็จรูป  จ าแนกตาม อายุ 

 
จากรูปที่ 4.14  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็น ได้ดังนี้ 

ด้านที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 
1) ราคาที่ถูกลง จ าแนกตามอายุ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้ความส าคัญอยู่ใน

ระดับมากเท่ากันทุกช่วงอายุ 
2) ระยะเวลาก่อสร้างตรงตามก าหนด จ าแนกตามอายุ ให้ความส าคัญแตกต่างกัน โดยทุก

ช่วงอายุส่วนใหญ่ให้ความส าคัญอยู่ในระดับน้อย ยกเว้นกลุ่มอายุ 51-60 ปี ให้
ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง 

3) การควบคุมคุณภาพได้ดี จ าแนกตามอายุ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมากเท่ากันทุกช่วงอายุ  

4) คุณลักษณะเฉพาะที่ดี  จ าแนกตามอายุ ให้ความส าคัญแตกต่างกัน โดยทุกช่วงอายุส่วน
ใหญ่ให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นกลุ่มอายุ 51-60 ปี ให้ความส าคัญอยู่
ในระดับน้อย  

 
 
 
 
 
 

นอ้ย 

ปานกลาง 

มาก 
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ตารางที่ 4.13   วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคใน
การเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  จ าแนก
ตาม สถานภาพ 

 
 

จากตารางที่  4.13  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจ
ผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป จ าแนกตาม 
สถานภาพ เมื่อน าค่าเฉลี่ยมาแสดงในรูปแบบของแผนภูมิแท่ง ได้ผลดังต่อไปนี้ 
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รูปที่ 4.15  แผนภูมิเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อ

บ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ด้านภาพรวมของ
โครงการ  จ าแนกตาม สถานภาพ 

 
จากรูปที่ 4.15  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็น ได้ดังนี้ 
ด้านภาพรวมของโครงการ 
1) ชื่อเสียงและการบริการของโครงการ จ าแนกตามสถานภาพ ให้ความส าคัญไม่แตกต่าง

กัน โดยให้ความส าคัญอยู่ในระดับน้อยเท่ากันทุกกลุ่มสถานภาพ 
2) ราคาเหมาะสม จ าแนกตามสถานภาพ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้

ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลางเท่ากันทุกกลุ่มสถานภาพ 
3) การออกแบบและสาธารณูปโภค จ าแนกตามสถานภาพ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน 

โดยให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลางเท่ากันทุกกลุ่มสถานภาพ 
4) ท าเลที่ตั้งโครงการ จ าแนกตามสถานภาพ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้

ความส าคัญอยู่ในระดับมากเท่ากันทุกกลุ่มสถานภาพ  
5) มาตรฐานการก่อสร้าง จ าแนกตามสถานภาพ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้

ความส าคัญอยู่ในระดับมากเท่ากันทุกกลุ่มสถานภาพ 
 
 
 
 
 
 

น้อย 

ปานกลาง 

มาก 
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รูปที่ 4.16  แผนภูมิเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อ

บ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ด้านที่เกี่ยวกับชิ้นส่วน
คอนกรีตส าเร็จรูป  จ าแนกตาม สถานภาพ 

 
จากรูปที่ 4.16  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็น ได้ดังนี้ 
ด้านที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 
1) ราคาที่ถูกลง จ าแนกตามสถานภาพ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้ความส าคัญ

อยู่ในระดับมากเท่ากันทุกกลุ่มสถานภาพ 
2) ระยะเวลาก่อสร้างตรงตามก าหนด จ าแนกตามสถานภาพ ให้ความส าคัญไม่แตกต่าง

กัน โดยให้ความส าคัญอยู่ในระดับน้อยเท่ากันทุกกลุ่มสถานภาพ 
3) การควบคุมคุณภาพได้ดี จ าแนกตามสถานภาพ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้

ความส าคัญอยู่ในระดับมากเท่ากันทุกกลุ่มสถานภาพ 
4) คุณลักษณะเฉพาะที่ดี  จ าแนกตามสถานภาพ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้

ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลางเท่ากันทุกกลุ่มสถานภาพ  
 

 

 

 

 

 

 

 

น้อย 

ปานกลาง 

มาก 
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ตารางที่ 4.14   วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคใน
การเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเ ร็จรูป 
 จ าแนกตาม การศึกษา 

 
 

จากตารางที่  4.14  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจ
ผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป จ าแนกตาม   
การศึกษา เมื่อน าค่าเฉลี่ยมาแสดงในรูปแบบของแผนภูมิแท่ง ได้ผลดังต่อไปนี้ 
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รูปที่ 4.17  แผนภูมิเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อ

บ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ด้านภาพรวมของ
โครงการ  จ าแนกตาม การศึกษา 

 
จากรูปที่ 4.17  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็น ได้ดังนี้ 
ด้านภาพรวมของโครงการ 
1) ชื่อเสียงและการบริการของโครงการ จ าแนกตามการศึกษา ให้ความส าคัญไม่แตกต่าง

กัน โดยให้ความส าคัญอยู่ในระดับน้อยเท่ากันทุกกลุ่มการศึกษา 
2) ราคาเหมาะสม จ าแนกตามการศึกษา ให้ความส าคัญแตกต่างกัน โดยกลุ่มการศึกษา ต่ า

กว่ามัธยมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และปริญญาตรี ให้ความส าคัญอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น, อนุปริญญา/ปวส. และสูงกว่า
ปริญญาตรี ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก 

3) การออกแบบและสาธารณูปโภค จ าแนกตามการศึกษา ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน 
โดยให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลางเท่ากันทุกกลุ่มการศึกษา 

4) ท าเลที่ตั้งโครงการ จ าแนกตามการศึกษา ให้ความส าคัญแตกต่างกัน โดยทุกกลุ่ม
การศึกษาให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก ยกเว้นกลุ่มสูงกว่าปริญญาตรี ให้ความส าคัญ
อยู่ในระดับปานกลาง 

5) มาตรฐานการก่อสร้าง จ าแนกตามการศึกษา ให้ความส าคัญแตกต่างกัน โดยทุกกลุ่ม
การศึกษาให้ความส าคัญอยู่ ในระดับมาก ยกเว้นกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ให้
ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง 

น้อย 

ปานกลาง 

มาก 
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รูปที่ 4.18  แผนภูมิเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อ

บ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ด้านที่เกี่ยวกับชิ้นส่วน
คอนกรีตส าเร็จรูป  จ าแนกตาม การศึกษา 

 
จากรูปที่ 4.18  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็น ได้ดังนี ้
ด้านที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 
1) ราคาที่ถูกลง จ าแนกตามการศึกษา ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้ความส าคัญ

อยู่ในระดับมากเท่ากันทุกกลุ่มการศึกษา 
2) ระยะเวลาก่อสร้างตรงตามก าหนด จ าแนกตามการศึกษา ให้ความส าคัญแตกต่างกัน 

โดยให้ความส าคัญอยู่ในระดับน้อยเท่ากันทุกกลุ่มการศึกษา ยกเว้นกลุ่มมัธยมศึกษา
ตอนต้นและสูงกว่าปริญญาตรี ให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง 

3) การควบคุมคุณภาพได้ดี จ าแนกตามการศึกษา ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมากเท่ากันทุกกลุ่มการศึกษา 

4) คุณลักษณะเฉพาะที่ดี  จ าแนกตามการศึกษา ให้ความส าคัญแตกต่างกัน โดยให้
ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลางเท่ากันทุกการศึกษา  ย ก เ ว้ น ก ลุ่ ม มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
ตอนต้น ให้ความส าคัญอยู่ในระดับน้อย 

 

 

 

 

น้อย 

ปานกลาง 

มาก 
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ตารางที่ 4.15   วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคใน
การเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป จ าแนก
ตาม รายได้ 

 
 

จากตารางที่  4.15  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจ
ผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป จ าแนกตาม   
รายได้ เมื่อน าค่าเฉลี่ยมาแสดงในรูปแบบของแผนภูมิแท่ง ได้ผลดังต่อไปนี้ 
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รูปที่ 4.19  แผนภูมิเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อ

บ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ด้านภาพรวมของ
โครงการ  จ าแนกตาม รายได้ 

 
จากรูปที่ 4.19  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็น ได้ดังนี้ 
ด้านภาพรวมของโครงการ 
1) ชื่อเสียงและการบริการของโครงการ จ าแนกตามรายได้ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน 

โดยให้ความส าคัญอยู่ในระดับน้อยเท่ากันทุกกลุ่มรายได้ 
2) ราคาเหมาะสม จ าแนกรายได้ ให้ความส าคัญแตกต่างกัน โดยทุกกลุ่มรายได้ให้

ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นกลุ่มรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท ให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก 

3) การออกแบบและสาธารณูปโภค จ าแนกตามรายได้ ให้ความส าคัญแตกต่างกัน โดยทุก
กลุ่มรายได้ให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นกลุ่มรายได้มากกว่า 30,000 
บาท ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก 

4) ท าเลที่ตั้งโครงการ จ าแนกตามรายได้ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมากเท่ากันทุกกลุ่มรายได้ 

5) มาตรฐานการก่อสร้าง จ าแนกตามรายได้ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมากเท่ากันทุกกลุ่มรายได้ 

 

 

 

 

น้อย 

ปานกลาง 
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รูปที่ 4.20  แผนภูมิเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อ

บ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ด้านที่เกี่ยวกับชิ้นส่วน
คอนกรีตส าเร็จรูป  จ าแนกตาม รายได้ 

 

จากรูปที่ 4.20  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็น ได้ดังนี ้
ด้านที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 

1) ราคาที่ถูกลง จ าแนกตามรายได้ ให้ความส าคัญแตกต่างกัน โดยให้ความส าคัญอยู่ใน
ระดับมากเท่ากันทุกกลุ่มรายได้ ยกเว้นกลุ่มรายได้มากกว่า 30,000 บาท ให้ความส าคัญ
อยู่ในระดับปานกลาง 

2) ระยะเวลาก่อสร้างตรงตามก าหนด จ าแนกตามรายได้ ให้ความส าคัญแตกต่างกัน โดย
ให้ความส าคัญอยู่ในระดับน้อยเท่ากันทุกกลุ่มรายได้ ยกเว้นกลุ่มรายได้ 20,001-30,000 
บาท ให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง 

3) การควบคุมคุณภาพได้ดี จ าแนกตามรายได้ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมากเท่ากันทุกกลุ่มรายได ้

4) คุณลักษณะเฉพาะที่ดี  จ าแนกตามรายได้ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้
ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลางเท่ากันทุกกลุ่มรายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้อย 

ปานกลาง 

มาก 
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ตารางที่ 4.16   วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคใน
การเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป จ าแนก
ตาม อาชีพ 

 
 

จากตารางที่  4.16  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจ
ผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป จ าแนกตาม   
อาชีพ เมื่อน าค่าเฉลี่ยมาแสดงในรูปแบบของแผนภูมิแท่ง ได้ผลดังต่อไปนี้ 
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รูปที่ 4.21  แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการ
เลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ด้านภาพรวม
ของโครงการ  จ าแนกตาม อาชีพ 

 
จากรูปที่ 4.21  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็น ได้ดังนี้ 
ด้านภาพรวมของโครงการ 
1) ชื่อเสียงและการบริการของโครงการ จ าแนกตามอาชีพ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน 

โดยให้ความส าคัญอยู่ในระดับน้อยเท่ากันทุกกลุ่มอาชีพ 
2) ราคาเหมาะสม จ าแนกตามอาชีพ ให้ความส าคัญแตกต่างกัน โดยทุกกลุ่มอาชีพให้

ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นกลุ่มอาชีพพนักงานเอกชนและค้าขาย ให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก 

3) การออกแบบและสาธารณูปโภค จ าแนกตามอาชีพ ให้ความส าคัญแตกต่างกัน โดยทุก
กลุ่มอาชีพให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัว ให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก 

4) ท าเลที่ตั้งโครงการ จ าแนกตามอาชีพ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้ความส าคัญ
อยู่ในระดับมากเท่ากันทุกกลุ่มอาชีพ 

5) มาตรฐานการก่อสร้าง จ าแนกตามอาชีพ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมากเท่ากันทุกกลุ่มอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

น้อย 

ปานกลาง 

มาก 
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รูปที่ 4.22  แผนภูมิเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
บ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ด้านที่เกี่ยวกับชิ้นส่วน
คอนกรีตส าเร็จรูป  จ าแนกตาม อาชีพ 

 

จากรูปที่ 4.22  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็น ได้ดังนี้ 
ด้านที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 
1) ราคาที่ถูกลง จ าแนกตามอาชีพ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้ความส าคัญอยู่ใน

ระดับมากเท่ากันทุกกลุ่มอาชีพ  
2) ระยะเวลาก่อสร้างตรงตามก าหนด จ าแนกตามอาชีพ ให้ความส าคัญแตกต่างกัน โดย

ให้ความส าคัญอยู่ในระดับน้อยเท่ากันทุกกลุ่มอาชีพ ยกเว้นกลุ่มอาชีพพนักงานเอกชน
และธุรกิจส่วนตัว ให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง 

3) การควบคุมคุณภาพได้ดี จ าแนกตามอาชีพ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมากเท่ากันทุกกลุ่มอาชีพ 

4) คุณลักษณะเฉพาะที่ดี  จ าแนกตามรายได้ ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้
ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลางเท่ากันทุกกลุ่มอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

น้อย 

ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.17   วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคใน
การเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป จ าแนก
ตาม สถานะการซื้อบ้าน 

 
 

จากตารางที่  4.17  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจ
ผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป จ าแนกตาม   
สถานะการซื้อบ้าน เมื่อน าค่าเฉลี่ยมาแสดงในรูปแบบของแผนภูมิแท่ง ได้ผลดังต่อไปนี้ 
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รูปที่ 4.23  แผนภูมิเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
บ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ด้านภาพรวมของ
โครงการ  จ าแนกตาม สถานะการซื้อบ้าน 

 

จากรูปที่ 4.23  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็น ได้ดังนี้ 
ด้านภาพรวมของโครงการ 
1) ชื่อเสียงและการบริการของโครงการ จ าแนกตามสถานะการซื้อบ้าน ให้ความส าคัญไม่

แตกต่างกัน โดยให้ความส าคัญอยู่ในระดับน้อยเท่ากันทุกกลุ่มสถานะการซื้อบ้าน 
2) ราคาเหมาะสม จ าแนกตามสถานะการซื้อบ้าน ให้ความส าคัญแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่

ซื้อบ้านแล้วและครอบครัวซื้อแล้ว ให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนกลุ่มที่
ก าลังตัดสินใจซื้อและยังไม่คิดซื้อนั้น ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก 

3) การออกแบบและสาธารณูปโภค จ าแนกตามสถานะการซื้อบ้าน ให้ความส าคัญไม่
แตกต่างกัน โดยให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลางเท่ากันทุกกลุ่มสถานะการซื้อ
บ้าน 

4) ท าเลที่ตั้งโครงการ จ าแนกตามสถานะการซื้อบ้าน ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดย
ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากเท่ากันทุกกลุ่มสถานะการซื้อบ้าน 

5) มาตรฐานการก่อสร้าง จ าแนกตามสถานะการซื้อบ้าน ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน 
โดยให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากเท่ากันทุกกลุ่มสถานะการซื้อบ้าน 

 

 

 

 

 

 

น้อย 

ปานกลาง 
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รูปที่ 4.24  แผนภูมิเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
บ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ด้านที่เกี่ยวกับชิ้นส่วน
คอนกรีตส าเร็จรูป  จ าแนกตาม สถานะการซื้อบ้าน 

 

จากรูปที่ 4.24  วิเคราะห์เปรยีบเทียบระดับความคิดเห็น ได้ดังนี้ 
ด้านที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 
1) ราคาที่ถูกลง จ าแนกตามสถานะการซื้อบ้าน ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้

ความส าคัญอยู่ในระดับมากเท่ากันทุกกลุ่มสถานะการซื้อบ้าน  
2) ระยะเวลาก่อสร้างตรงตามก าหนด จ าแนกตามสถานะการซื้อบ้าน ให้ความส าคัญ

แตกต่างกัน โดยให้ความส าคัญอยู่ในระดับน้อยเท่ากันทุกกลุ่มสถานะการซื้อบ้าน 
ยกเว้นกลุ่มที่ซื้อบ้านแล้ว ให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง 

3) การควบคุมคุณภาพได้ดี จ าแนกตามสถานะการซื้อบ้าน ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน 
โดยให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากเท่ากันทุกกลุ่มสถานะการซื้อบ้าน 

4) คุณลักษณะเฉพาะที่ดี  จ าแนกตามสถานะการซื้อบ้าน ให้ความส าคัญแตกต่างกัน โดย
ให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลางเท่ากันทุกกลุ่มสถานะการซื้อบ้าน ยกเว้นกลุ่มที่
ซื้อบ้านแล้ว ให้ความส าคัญอยู่ในระดับน้อย 

 

 

 

 

 

 

น้อย 

ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.18   วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคใน
การเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  จ าแนก
ตาม ความรู้เกี่ยวกับระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 

 
 

จากตารางที่  4.18  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจ
ผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป จ าแนกตาม   
ความรู้เกี่ยวกับระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป เมื่อน าค่าเฉลี่ยมาแสดงในรูปแบบของแผนภูมิแท่ง 
ได้ผลดังต่อไปนี้ 
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รูปที่ 4.25  แผนภูมิเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
บ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ด้านภาพรวมของ
โครงการ  จ าแนกตาม ความรู้เกี่ยวกับระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 

 
จากรูปที่ 4.25  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็น ได้ดังนี้ 
ด้านภาพรวมของโครงการ 
1) ชื่อเสียงและการบริการของโครงการ จ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับระบบชิ้นส่วน

คอนกรีตส าเร็จรูป ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้ความส าคัญอยู่ในระดับน้อย
เท่ากันทุกกลุ่มความรู้เกี่ยวกับระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 

2) ราคาเหมาะสม จ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ให้
ความส าคัญแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่ไม่รู้เลยกับกลุ่มพอรู้บ้าง ให้ความส าคัญอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนกลุ่มที่รู้เร่ืองเป็นอย่างดี ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก 

3) การออกแบบและสาธารณูปโภค จ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับระบบชิ้นส่วนคอนกรีต
ส าเร็จรูป ให้ความส าคัญแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่พอรู้บ้างกับกลุ่มที่รู้เร่ืองเป็นอย่างดี ให้
ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนกลุ่มที่ไม่รู้เร่ืองเลย  ให้ความส าคัญอยู่ในระดับ
มาก 

4) ท าเลที่ตั้งโครงการ จ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ให้
ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากเท่ากันทุกกลุ่มตาม
ความรู้เกี่ยวกับระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  

5) มาตรฐานการก่อสร้าง จ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  ให้
ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากเท่ากันทุกกลุ่มตาม
ความรู้เกี่ยวกับระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 

 

น้อย 

ปานกลาง 



70 
 

 

 

รูปที่ 4.26  แผนภูมิเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
บ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ด้านที่เกี่ยวกับชิ้นส่วน
คอนกรีตส าเร็จรูป  จ าแนกตาม ความรู้เกี่ยวกับระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 

 

จากรูปที่ 4.26  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็น ได้ดังนี้ 
ด้านที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 
1) ราคาที่ถูกลง จ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  ให้

ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากเท่ากันทุกกลุ่มความรู้
เกี่ยวกับระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 

2) ระยะเวลาก่อสร้างตรงตามก าหนด จ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับระบบชิ้นส่วนคอนกรีต
ส าเร็จรูป ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้ความส าคัญอยู่ในระดับน้อยเท่ากันทุก
กลุ่มความรู้เกี่ยวกับระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 

3) การควบคุมคุณภาพได้ดี จ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 
ให้ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากเท่ากันทุกกลุ่มความรู้
เกี่ยวกับระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  

4) คุณลักษณะเฉพาะที่ดี  จ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ให้
ความส าคัญไม่แตกต่างกัน โดยให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลางเท่ากันทุกกลุ่ม
ความรู้เกี่ยวกับระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 

 

น้อย 

ปานกลาง 
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บทที่  5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเร่ืองปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่
ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป    โดยผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลการวิจัย  และ
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 
5.1   สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1  ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ซื้อบ้าน  พบว่า 

การศึกษาเชิงส ารวจคร้ังนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุ  31 -40  ปี  สมรสแล้ว  การศึกษา
ปริญญาตรี  รายได้ต่อคน  10,001-20,000  บาท  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  คนใน
ครอบครัวซื้อบ้านแล้ว  และไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 
 5.1.2  ล าดับความส าคัญของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยการตัดสินใจซื้อบ้าน 

การศึกษาเชิงส ารวจเร่ืองปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่
ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  ท าให้ได้ข้อค้นพบที่น่าสนใจตรงตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษาในคร้ังนี้   โดยภาพรวมของโครงการ กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญในปัจจัยต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านอยู่ในระดับมาก  ได้แก่  ปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากคือ 
ท าเลที่ตั้งโครงการดี สะดวกสบาย , บ้านสร้างได้มาตรฐาน ประณีต เรียบร้อย และการออกแบบ
สวยงามและพื้นที่ใช้สอยเหมาะสม   ตามล าดับ  ปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญอยู่ในระดับปาน
กลางคือ ราคาเหมาะสม, สาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟทาง สวนสาธารณะ อ่ืนๆ  มีความเหมาะสม 
และชื่อเสียงของโครงการ ตามล าดับ  ปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญอยู่ในระดับน้อยคือ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, บริการหลังการขาย และโครงการโอนบ้านได้ตรงตามก าหนด 
ตามล าดับ  ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล้องกับการศึกษาของ  ไพศาล  ภู่สุวรรณ  (2540 : 
บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อบ้านจัดสรรของ  บริษัท  
แลนด์แอนด์เฮ้าส์  จ ากัด (มหาชน)  โครงการในจังหวัดเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่าเหตุผลที่ผู้ซื้อ  
ซื้อบ้านจัดสรร  คือ  ต้องการสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง  รองลงมาคือต้องการที่อยู่เป็น
ของตนเอง  โดยปัจจัยส าคัญของส่วนผสมทางการตลาดในการซื้อบ้านจัดสรร  ผู้ซื้อให้ความส าคัญ
กับตัวสินค้ามาก  ตามมาด้วยท าเลที่ตั้ง  ราคา  และการส่งเสริมการตลาด  เป็นต้น 
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 5.1.3  เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
บ้านพักอาศัยท่ีก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  มีรายละเอียดดังนี้ 

ปัจจัยด้านคุณภาพ  พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก  ข้อค้นพบที่ได้รับ
ในครั้งนี้ท าให้ทราบว่าผู้บริโภคที่จะตัดสินใจซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีต
ส าเร็จรูป จะค านึงถึงคุณภาพ  นั่นคือ  การก่อสร้างที่มีคุณภาพ ย่อมเกิดจากการควบคุมคุณภาพที่
สามารถท าได้ดี เพราะการใช้แรงงานมีการผันแปรตามฝีมือช่าง การควบคุมคุณภาพงานขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ของช่างและผู้ควบคุมงาน 

ปัจจัยด้านราคา  พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก  ข้อค้นพบที่ได้รับใน
คร้ังนี้ท าให้ทราบว่าผู้บริโภคที่จะตัดสินใจซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีต
ส าเร็จรูป จะค านึงถึงราคาที่ถูกลง  นั่นคือ  บ้านที่ก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปมีราคาถูก
กว่าบ้านแบบหล่อในที่ประมาณ 5-7% จึงเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้บริโภคสนใจ แต่ทั้งนี้การที่บ้านราคาถูก
ลง แต่คุณภาพจะต้องดีด้วย 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะเฉพาะ   พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง  
ได้แก่ ความต้านทานไฟสูง , ความทึบเสียงสูง , ลดปัญหาเร่ืองการแตกร้าวของผนัง และสามารถ
ทนต่อภัยธรรมชาติ 

ปัจจัยด้านระยะเวลาการก่อสร้าง  พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญอยู่ในระดับน้อย 
 5.1.4  ล าดับปัจจัยความส าคัญจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด 

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด  คือกลุ่มที่มีแนวโน้มสูงในการตัดสินใจซื้อ
บ้าน ได้แก่ กลุ่มอายุ 31-40 ปี , มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และก าลังตัดสินใจซื้อบ้าน ผล
จากการวิจัยพบว่า ด้านภาพรวมของโครงการ จะให้ความส าคัญอย่างมากกับท าเลที่ตั้งโครงการและ
มาตรฐานการก่อสร้าง รองลงมาคือราคาที่เหมาะสมและการออกแบบ -สาธารณูปโภค ในด้านที่
เกี่ยวกับชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  จะให้ความส าคัญอย่างมากกับราคาค่าก่อสร้างที่ถูกลงและการ
ควบคุมคุณภาพได้ดี รองลงมาคือคุณลักษณะเฉพาะที่ดี 

 
5.2   ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1  ข้อเสนอแนะการน าผลการศึกษาไปใช้ 

การศึกษาเร่ือง  ปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วย
ระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

5.2.1.1 จากการศึกษาวิจัยพบว่า  ผู้ซื้อให้ความส าคัญในด้านคุณภาพ  ดังนั้นใน
โครงการต่อไปควรวางแนวทางการตลาด โดยเน้นในเร่ืองการก่อสร้างด้วย
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ระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป สามารถควบคุมคุณภาพได้ดี  เนื่องจาก
การผลิตเป็นลักษณะอุตสาหกรรม จึงควบคุมการผลิตได้ดีกว่าการใช้
แรงงานซึ่งมีการผันแปรตามฝีมือช่าง การควบคุมคุณภาพงานขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ของช่างและผู้ควบคุมงาน  

5.2.1.2   จากการศึกษาวิจัยพบว่า  ผู้ซื้อให้ความส าคัญในด้านราคาที่ถูกลง  ดังนั้นใน
โครงการต่อไปควรวางแนวทางการตลาด โดยเน้นในเร่ืองการก่อสร้างด้วย
ระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป มีราคาที่ถูกกว่า  เนื่องจากการผลิตเป็น
ลักษณะอุตสาหกรรม การใช้แรงงานน้อยลง, การสูญเสียวัสดุน้อย  และการ
ควบคุมระยะเวลาก่อสร้างตรงตามก าหนด ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้  ช่วย
ส่งผลให้ราคาค่าก่อสร้างถูกลงกว่าการก่อสร้างระบบเดิม 

5.2.1.3  การศึกษาคร้ังนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจบ้านจัดสรร  เพื่อใช้
เป็นปัจจัยข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจด าเนินงานในโครงการและการ
วางแผนกลยุทธ์ในแนวทางการตลาดให้แก่ผู้บริโภคตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
มากขึ้น  และเป็นแนวทางในการบริหารงานก่อสร้าง ให้กับผู้ประกอบการ
ได้ด าเนินการให้ได้ผลก าไรที่เพิ่มขึ้นและผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อ
โครงการ 

 5.2.2  ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป 
5.2.2.1 การศึกษาคร้ังนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใน

การศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการวิจัยโดยใช้กลุ่มตัวอย่างในต่างจังหวัด เพื่อ
น าผลการวิจัยจะได้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 

5.2.2.2 ควรน าข้อเสียของบ้านที่ก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส าเ ร็จรูปมา
ท าการศึกษาวิจัย ว่าปัจจัยใดจะส่งผลให้ผู้บริโภคไม่ตัดสินใจเลือกซื้อ เพื่อ
น าผลการวิจัยมาประกอบการวางแผนการตลาดและการบริหารโครงการ
ต่อไป 

5.2.2.3  กลุ่มตัวอย่างน้อยเกินไป ท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อน
ทางสถิติ 
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แบบสอบถามแบบสอบถาม  
 

เรื่อง 
 

การศึกษาปัจจัยการตัดสนิใจผู้บริโภคในการเลือกซ้ือบ้านพักอาศัย 
ที่ก่อสร้างด้วยระบบช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 

 

แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
บ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  เพื่อน าข้อมูลเป็นแนวทางที่จะน าไป
ประกอบการพิจารณาส าหรับการวางแผนการบริหารโครงการ แผนการตลาด และก าหนด
งบประมาณโครงการบ้านพักอาศัยต่อไป 

 

ดังนั้น  ผู้ศึกษาจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ตามความเป็น
จริงของตัวท่านเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพในการวิเคราะห์ผลต่อไป 
 

 แบบสอบถามนี้มีจ านวนทั้งสิ้น  3   ตอน  ดังนี้ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

   ส่วนที่  2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการ
เลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป   

 ส่วนที่ 3     เป็นแบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกซื้อบ้านพักอาศัยที่

ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 

 
    ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

  นายด ารงค์ศิริเขต 
นักศึกษา หลักสูตรมหาบัณฑิตการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

              ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 ผู้ท าการศึกษาวิจัย 
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แบบสอบถาม 
ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย /  ลงในช่อง  หน้าข้อความตรงตามความเป็นจริงหรือที่ท่านเห็นว่า
เหมาะสมที่สุด 

1.  เพศ   
      ชาย                                     หญิง 

2.  อายุ 
            น้อยกว่า 20 ปี   21-30 ปี 

      31-40 ปี    40-50 ปี 
      50-60 ปี    มากกว่า 60 ปี 

3.  สถานภาพสมรส   
       โสด              สมรส 
       หม้าย / หย่า  /แยก     อ่ืนๆ (ระบุ).................................................... 
4.  การศึกษา 
       ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนต้น 
           มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช.  อนุปริญญา, ปวส.  
       ปริญญาตรี           สูงกว่าปริญญาตรี 
5.  รายได้เฉลี่ยของท่าน (บาท/เดือน) 
       ไม่เกิน 10,000บาท   10,001 – 20,000 บาท                   
         20,001 – 30,000 บาท   30,001 บาทขึ้นไป 
6.  อาชีพ 
       รับราชการ    พนักงานเอกชน 
       พนักงานรัฐวิสาหกิจ   ธุรกิจส่วนตัว, เจ้าของกิจการ 
       ค้าขาย    อ่ืนๆ(ระบุ).................................................... 
7.  การซื้อบ้านพักอาศัย 
       ซื้อบ้านแล้ว    คนในครอบครัวซื้อบ้านแล้ว 
        ก าลังตัดสินใจเลือกซื้อ  ยังไม่คิดซื้อ 
8.  ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป (Precast concrete) 
       รู้เร่ืองเป็นอย่างดี   พอรู้เร่ืองบ้างเล็กน้อย 
         ไม่รู้เร่ืองเลย    



78 
 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยการตัดสินใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านพักอาศัย 
 ท่ีก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 
 

2.1  ล าดับปัจจัยเกี่ยวกับภาพรวมของโครงการ 
ค าชี้แจง  : โปรดกรอกตัวเลขตั้งแต่ 1-9 ลงในช่องว่างที่เว้นไว้ให้ตรงกับทัศนคติของท่าน 

 (ปัจจัยใดทีท่่านพิจารณาเปน็ส าคญัก่อน ใส่ 1 และลดล าดับลงมาจนถึง 9 ถ้าเห็นว่าส าคัญน้อยสุด) 
 

ประเด็นค าถาม 
จงเรียงล าดับในการตัดสินใจ

เลือกซื้อ 

1.) ชื่อเสียงของโครงการ  

2.) ราคาเหมาะสม 
 

3.) การออกแบบสวยงามและพื้นที่ใช้สอยเหมาะสม 
 

4.) สาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟทาง สวนสาธารณะ อ่ืนๆ  มี
ความเหมาะสม 

 

5.) ท าเลที่ตั้งโครงการดี สะดวกสบาย 
 

6.) โครงการโอนบ้านได้ตรงตามก าหนด  

7.) มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

8.) บริการหลังการขาย  

9.)   บ้านสร้างได้มาตรฐาน ประณีต และเรียบร้อย 
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2.2  ล าดับปัจจัยเกี่ยวกับการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 
ค าชี้แจง  : โปรดกรอกตัวเลขตั้งแต่ 1-7 ลงในช่องว่างที่เว้นไว้ให้ตรงกับทัศนคติของท่าน 

 (ปัจจัยใดทีท่่านพิจารณาเปน็ส าคญัก่อน ใส่ 1 และลดล าดับลงมาจนถึง 7 ถ้าเห็นว่าส าคัญน้อยสุด) 
 

ประเด็นค าถาม 
จงเรียงล าดับใน
การตัดสินใจเลือก

ซื้อ 
1.) ลดต้นทุนการก่อสร้างและแรงงานท าให้บ้านมีราคาถูกลง 

บ้านที่ก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปมีราคาถูกกว่าบ้านแบบหล่อในที่ประมาณ 5-7% 

 

2.) ลดระยะเวลาการก่อสร้างและแล้วเสร็จตรงตามก าหนด 
ใช้เวลาในการประกอบโครงสร้างน้อยกว่าการก่อสร้างด้วยวิธีอ่ืนๆ 

 

3.) มีความต้านทานไฟสูง 
เนื่องจากผนังเป็นผนงัคอนกรีต ค่าการทนความร้อนได้สูงกว่าอิฐและไม้ ดังนัน้จึงมีความเสียหาย
น้อยกว่าในกรณีเกิดอัคคีภัย 

 

4.) มีความทึบเสียงสูง 
มีค่าความทึบเสียงมากกว่าวัสดุประเภทอิฐและไม้จึงสามารถป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้
เป็นอย่างดี 

 

5.) การควบคุมคุณภาพของงานได้ดี 
เนื่องจากการสร้างเป็นลักษณะอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพจึงสามารถท าได้ดีกว่า เพราะการ
ใช้แรงงานมีการผันแปรตามฝีมือช่าง การควบคุมคุณภาพงานขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของช่างและ
ผู้ควบคุมงาน 

 

6.) ลดปัญหาเร่ืองการแตกร้าวของผนัง 
การใช้ระบบผนังรับแรงซึง่ผลิตจากคอนกรีตมีความแข็งแรงกว่าการก่ออิฐฉาบปูน การรุดร่อน
และการแตกร้าวตามมุมวงกบประตู-หน้าต่าง จึงมีโอกาสเกิดได้น้อยกว่ามาก 

 

7.) สามารถทนต่อภัยธรรมชาติ 
กรณีที่เกิดเหตุการณ์จากภัยธรรมชาติ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว พายุ ลมแรง เป็นต้น โครงสร้าง
ชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปที่ออกแบบระบบก าแพงรับแรง จะมีความสามารถต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนกระท ากับอาคารได้ดีกว่าระบบก่ออิฐทั่วไปมาก 

 

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกซื้อบ้านพักอาศัย 
 ท่ีก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ประวัติผู้เขียน 
 

นายด ารงค์  ศิริเขต  เกิดเมื่อวันที่  21  กรกฏาคม  พ.ศ. 2519  ที่โรงพยาบาลศิริราช อ าเภอ
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สถานที่อยู่ปัจจุบัน 2  หมู่ที่   3  ต าบลดอนคา  อ า เภอบางแพ  
จังหวัดราชบุรี  ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน  ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและวิศวกรอิสระ  
ด้านการศึกษาจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมทวีธาภิเษก กรุงเทพมหานคร  
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร   ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ  กรุงเทพมหานคร 
ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร และ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 
 

 
 


