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การรับรู้ข่าวสารทีม่ีต่อการก่อสร้างด้วยช้ินส่วนส าเร็จรูปของผู้บริโภค 
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

THE CONSUMER’S PERCEPTION OF PRECAST CONCRETE 
COMMUNICATION IN BANGKOK METROPOLITAN AREA 

อญัชลี จิตติวชิกุล 1  ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 
                        ---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อการก่อสร้างด้วยช้ินส่วนส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นคุณลกัษณะ
ของวสัดุก่อสร้างระบบช้ินส่วน ส าเร็จรูปท่ีมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อการก่อสร้างดว้ย
ช้ินส่วนส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (3) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อการก่อสร้างดว้ยช้ินส่วน
ส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือผูซ้ื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ซ่ึงเป็นประชากรแบบนบัไดจ้  านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บขอ้มูล และใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ชิงสถิติพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี 
ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติเชิง
อนุมาน หาค่า t-test (independent t-test) ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) ค่าการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการศึกษาพบวา่  เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.5 มีอายุระหวา่ง 26-35 ปี ร้อยละ 51.0 
มีสถานภาพโสด ร้อยละ 64.5 เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 88.3 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
25,001-35,000 บาท ร้อยละ 28.5 เรียนจบปริญญาตรี ร้อยละ 70.8  
 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ  มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 



203 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของช้ินส่วนส าเร็จรูป ดา้น
คุณภาพสินคา้ และดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อการก่อสร้างดว้ยช้ินส่วน
ส าเ ร็จรูปของผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ด้านคุณภาพให้
ความส าคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัคอนโดมิเนียมแข็งแรง ดา้นราคาให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบั
ปัจจยัดา้นการดูแลหรือซ่อมแซมถูกลง  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ให้ความส าคญัมากท่ีสุดเก่ียวกบั
การไดก้ าไรจากการผลิตมากกวา่ 
 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการรับรู้ ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดกบัการเขา้พกัอาศยัเร็ว
ข้ึน  
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได ้และระดบั
การศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีความแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อการก่อสร้างดว้ย
ช้ินส่วนส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 
ค าส าคัญ: การรับรู้,ช้ินส่วนส าเร็จรูป 
 

ABSTRACT 
 The research objective is 1) study in individual factor that influence consumer's 
perception of precast concrete communication in Bangkok metropolitan area. 
2) Study in relation between precast concrete property and consumer's perception of 
precast concrete communication in Bangkok metropolitan area. 
3) Study in relation between other factor that influence consumer's perception of precast 
concrete communication in Bangkok metropolitan area. The research population 
consisted of 400 consumers in Bangkok metropolitan area. The instruments developed by 
the investigator and analyzed by descriptive statistics, percentage, frequency, average, 
maximum, minimum, standard deviation and hypothesis testing by Inferential Statistics 
as T-Test (independent t-test),F-test (One-way ANOVA), Multiple Regression Analysis. 
The finding were as follows: 55.5% of research population is male, 51.0% in age range 
26-35 years old, 64.5% is single, 88.3% is enterprise officer, most average salary is 
25,001-35,000 Baht, 70.8% is graduated in bachelor's degree. Analysis results of precast 
Concrete property’s factor and price factor that influence consumer's perception of 
precast concrete communication are as follows: most priority on material property is 
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condominium strength, most priority on price is deduction of maintenance cost. 
Analysis of other factor is economy, most priority in economies of scale. 
Analysis of perception factor are most priority in faster be possessor.  
hypothesis testing result Demography factor in various gender, age, marriage status, job, 
salary and education are difference in precast concrete communication from difference 
Bangkok metropolitan area. 
Keywords: Perception, Precast Concrete 
  
บทน า 
 การเติบโตอยา่งร้อนแรงของธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นช่วง 3-4 ปีท่ีผา่นมา เติบโต
เฉล่ียปีละ 10% ดว้ยมูลค่าตลาดรวมปี 2555 เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลสูงกว่า 
357,000 ล้านบาท ท าให้มีผูป้ระกอบการทั้ งรายเก่าและรายใหม่ เข้าลงทุนสู่ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยม์าก ส่งผลให้เกิดปัญหามากมาย จนถึงขั้นมีการฟ้องร้องกนัเป็นคดีความ 
นัน่อาจเป็นเพราะขาดการส่ือสารท่ีดี  
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมีตั้งแต่การบอกเลิกสัญญาซ้ือขายไปจนถึงขั้นฟ้องร้อง ระหวา่งผู ้
ซ้ือคอนโดมิเนียม และผูข้ายคอนโดมิเนียม  ทั้งน้ี ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอาจจะเป็นเพราะความไม่
เขา้ใจกนั หรือการส่ือสารกนัท่ีผิดพลาด หรืออาจจะเป็นไปได้ท่ีผูข้ายจงใจท่ีจะไม่บอก
ขอ้มูลทั้งหมดแก่ผูซ้ื้อ ขณะท่ีผูซ้ื้อก็ไม่มีความรู้ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่าอาจจะเกิดปัญหา
ข้ึนภายหลงัจากท่ีรับโอนกรรมสิทธ์ิไปแลว้ จากปัญหาดงักล่าว ท าให้ผูว้ิจยัเกิดแนวคิดท่ีจะ
ศึกษาค้นควา้ในเร่ืองของการรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อการก่อสร้างด้วยช้ินส่วนส าเร็จรูปของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อมอบงานวิจยัคร้ังน้ีให้กบัผูส้นใจทัว่ไปใช้
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์อุตสาหกรรมก่อสร้าง และเพื่อใชใ้นการศึกษาวจิยัต่อไป 
วตัถุประสงค์การศึกษาวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อ
การก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของวสัดุก่อสร้างช้ินส่วน
ส าเร็จรูปท่ีมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อการก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูปของผูบ้ริโภค
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อการ
ก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.เพื่อน าผลวจิยัไปใชใ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 
 2.เพื่อน าผลวจิยัไปใชใ้นอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
 3.เพื่อน าผลวจิยัไปใชใ้นระบบเศรษฐกิจ 
กรอบแนวความคิด 
   ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 
        
 
 
 
  
 
           
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
สมมติฐานงานวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ
การศึกษา ท่ีแตกต่างกนัท่ีมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อการก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูป
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

ดา้นประชากรศาสตร์ 

 
 เพศ 

 อาย ุ

 สถานภาพ 

 อาชีพ 

 รายได ้

 ระดบัการศึกษา 
 
 

ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของวสัดุก่อสร้างช้ินส่วน
ส าเร็จรูป 
 

 ดา้นคุณภาพสินคา้ 

 ดา้นราคา 
 

ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 
 

 ดา้นเศรษฐกิจ 

 

การรับรู้ข่าวสารท่ีมี
ต่อการก่อสร้างดว้ย
ช้ินส่วนส าเร็จรูป 
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 2. ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของวสัดุก่อสร้างระบบช้ินส่วนส าเร็จรูปมีความสัมพนัธ์
ต่อการ รับ รู้ข่ าวสารท่ี มี ต่อการก่อสร้างด้วย ช้ินส่วนส า เ ร็จ รูปของผู ้บ ริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 3. ปัจจยัด้านอ่ืน ๆมีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อการก่อสร้างด้วย
ช้ินส่วนส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ขอบเขตการวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อการก่อสร้าง
ช้ินส่วนส า เ ร็จรูปของผู ้บ ริโภคในกรุง เทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึง เป็นผู ้ซ้ื อ
คอนโดมิเนียมท่ีก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งเพศ
ชาย เพศหญิง ทุกวยั ท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 15,000 บาทข้ึนไป ทุกอาชีพ และทุกระดบัการศึกษา 
เก็บขอ้มูลในวนัท่ี 30 มีนาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2556 ใชก้ารสุ่มตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การก่อสร้าง คือกิจกรรมการกระท าให้เกิดการประกอบหรือการติดตั้งให้เกิด
เป็นอาคาร โครงสร้างระบบสาธารณูปโภค 
 2.. การก่อสร้าง ประกอบดว้ยงานไม ้งานคอนกรีต งานปูนก่อฉาบ งานเหล็ก 
 3. ระบบก่อสร้างปกติ คือ การก่อสร้างดว้ยระบบปกติโดยการก่ออิฐ ฉาบปูน 
 4. ระบบก่อสร้างช้ินส่วนส าเร็จรูป คือ การก่อสร้างดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีน า
วสัดุบางชนิด เช่น ผนัง เสา คาน หลังคา ท่ีหล่อเสร็จจากพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงนอกท่ีตั้ ง
โครงการ มาประกอบในพื้นท่ีโครงการท่ีก่อสร้าง หรืออาจจะหล่อวสัดุบริเวณท่ีตั้ ง
โครงการแลว้น าไปประกอบเป็นตวัอาคาร 
 5. ช้ินส่วนส าเร็จรูป(Precast Concrete) คือการหล่อช้ินส่วนคอนกรีตในสถานท่ีใด 
ๆ เช่น ในโรงงาน บริเวณไซด์งานก่อสร้าง ก่อนแล้วน าไปประกอบกนัเป็นโครงสร้าง
บริเวณโครงการ 
 6. คอนโดมิเนียม หมายถึง ท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีการก่อสร้างเป็นอาคารสูงหลายห้องและ
หลายชั้น มีการจดัขายและแบ่งกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทั้งหมดแต่ผูซ้ื้อมีสิทธ์ิในทรัพยสิ์น
รวมคือทางเดินบนัได ลิฟทแ์ละท่ีดิน  
 7. ผูป้ระกอบการ หมายถึง เจา้ของโครงการคอนโดมิเนียม 
 8. ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูซ้ื้อคอนโดมิเนียม ท่ีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
 9. เทคโนโลยีสมยัใหม่ คือ เทคโนโลยีท่ีใชก่้อสร้างอาคารสูงในประเทศท่ีพฒันา
แลว้  
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 10.ตน้ทุนหมายถึงตน้ทุนการก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูป 
 11.แรงงาน หมายถึง แรงงานท่ีใชใ้นการก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูป 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจยัน้ีไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษาโดยน าเสนอเป็นประเด็น
ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี  
แนวความคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการรับรู้ 
ความหมายของการรับรู้ 
 การรับรู้ คือ การสัมผสั ท่ีมีความหมาย (Sensation) การรับรู้เป็นการแปลหรือ
ตีความแห่งการสัมผสัท่ีไดรั้บ ออกเป็นส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมีความหมาย หรือท่ีรู้จกัเขา้ใจ ซ่ึงใน
การแปลหรือตีความน้ีจ าเป็นตอ้งใชป้ระสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมหรือความชดัเจนท่ีเคย
มีมาแต่หนหลงั ถา้ไม่มีความรู้เดิม หรือลืมเร่ืองนั้น ๆแลว้ ก็จะไม่มีการรับรู้ กบัส่ิงเร้านั้น ๆ 
จะมีก็แต่เพียงการสัมผสักบัส่ิงเร้าเท่านั้น(จ าเนียรช่วงโชติ;และคณะ.2515:1-3) 
 การรับรู้ คือ การตีความหมายการรับสัมผสั ออกเป็นส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมีความหมาย 
ซ่ึงการตีความหมายนั้นจะตอ้งอาศยัประสบการณ์หรือการเรียนรู้ ถา้ปราศจากการเรียนรู้
หรือประสบการณ์จะไม่มีการรับรู้ แต่มีเพียงการรับสัมผสัเท่านั้น (โยธิน ศนัสนยุทธ. 2531: 
41-45) 
 นนัทสารี สุขโข (2548: 66) กล่าววา่ การรับรู้ (Perception) หมายถึง การเปิดรับ 
หรือกระบวนการของความเขา้ใจท่ีบุคคลตอ้งมีการจดัและรวบรวมส่ิงต่างๆ ผา่นประสาท
สัมผสัทั้ง 5 ซ่ึง ไดแ้ก่ การมองเห็น ไดย้ิน ไดก้ล่ิน ได้รสชาติ และไดส้ัมผสัออกมาเป็น
ผลรวมท่ีมีความหมาย การรับรู้ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนั 
กระบวนการรับรู้ 
 กระบวนการรับรู้ คือ กระบวนการท่ีบุคคลเขา้ติดต่อกบัส่ิงแวดลอ้มหรือส่ิงเร้าท่ีอยู่
รอบๆตวั เช่น บุคคล สัตว ์ส่ิงของ และปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ ล้วนจดัเป็นส่ิงเร้า
ทั้งส้ิน และบุคคลจะรับรู้โดยใช้อวยัวะสัมผสั ท่ีมีอยู ่ไดแ้ก่ หู ตา ปาก จมูก ผิวหนงั  (สุชา 
จนัทน์เอม. 2544: 30-31) 
 กระบวนการรับรู้ คือ ขบวนการประมวลและตีความขอ้มูลต่างๆ ท่ีอยูร่อบๆตวัเรา
โดยผ่านอวยัวะรับความรู้สึก การรับรู้จะเกิดข้ึนได้จะต้องมีพลังมากระตุ้นอวยัวะรับ
ความรู้สึก และเกิดการแปลความหมายเป็นการรับรู้เกิดข้ึน (รัจรี นพเกตุ. 2540: 1-3) 
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กระบวนการของการรับรู้จะเกิดข้ึนตอ้งประกอบดว้ย 
 1.อาการสัมผสั  
 2.การแปลความหมายจากอาการสัมผสั 3)ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมเพื่อ
แปลความหมาย 
 อาการสัมผสั หมายถึง อาการท่ีอวยัวะรับสัมผสัรับส่ิงเร้า เพื่อให้คนเรารับรู้ภาวะ
แวดล้อมรอบตวั ปกติคนเราเม่ือได้รับสัมผสัอย่างใดอย่างหน่ึงแลว้ มกัจดัจ าแนกอาการ
สัมผสันั้น ๆ ตามประสบการณ์ท่ีตนมีอยูเ่กือบทุกคร้ังไป  
 การแปลความหมายจากอาการสัมผสั ส่วนส าคญัท่ีจะช่วยให้การแปลความหมาย
ถูกตอ้ง ส่วนแรกคือ สติปัญญา หรือความเฉลียวฉลาด เพราะผูท่ี้มีสติปัญญาสูงจะสามารถ
รับรู้และเขา้ใจส่ิงต่างๆท่ีเขาสัมผสัไดดี้และรวดเร็วกวา่ผูท่ี้มีระดบัสติปัญญาต ่า ส่วนท่ีสอง 
คือ การสังเกตุพิจารณาจะช่วยให้คนเรารับรู้ในส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดอ้ย่างแม่นย  า และละเอียด
ข้ึน ส่วนท่ีสาม คือ ความสนใจและความตั้งใจ เพราะถา้ขาดสมาธิหรือขาดความตั้งใจ การ
แปลความหมายให้ถูกตอ้งก็จะยากมากและส่วนสุดทา้ยท่ีจะช่วยให้การแปลความหมาย
ถูกตอ้ง คือ คุณภาพของจิตใจในขณะนั้น 
 ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม ซ่ึงได้แก่ ความคิด ความรู้และการกระท าท่ีได้
เคยปรากฏแก่ผูน้ั้นมาแลว้ในอดีต มีความส าคญัมากส าหรับช่วยในการแปลความหมายของ
อาการสัมผสั โดยท่ีความรู้และประสบการณ์เดิมนั้นตอ้งมีความถูกตอ้ง ชดัเจน และตอ้งมี
ความรู้รอบดา้น จึงจะท าใหเ้กิดการแปลความหมายท่ีมีประสิทธิภาพได ้(จ าเนียร ช่วงโชติ. 
2515: 81-85) 
 กระบวนการรับรู้ เป็นกระบวนการซ่ึงเร่ิมตน้จากการรับรู้ขอ้มูลจากภายนอกของ
ประสาทสัมผสัต่างๆ จากนั้น ขอ้มูลจะถูกส่งต่อไปยงัสมองเพื่อประมวลผลออกมาเป็น
ความเขา้ใจ โดยอาศยัขอ้มูลจากความทรงจ าเดิมท่ีมีและส่งผลออกมาเป็นการโตต้อบใน
ท่ีสุด (Statt. 1997: 47) 
 สถิต วงศส์วรรค ์(2525: 77) กล่าววา่ การรับรู้จะเกิดข้ึนไดต้อ้งเป็นไปตามขั้นตอน
ดงัน้ี 
 1.ส่ิงเร้ามากระทบสัมผสัของอินทรีย ์ 
 2.กระแสประสาทสัมผสัไปยงัระบบประสาทส่วนกลางซ่ึงมีศูนยก์ลางอยูท่ี่สมอง  
 3. สมองแปลความหมายออกมาเป็นความรู้ ความเขา้ใจ โดยอาศยัความรู้เดิม
ประสบการณ์เดิม ความจ า เจตคติ ความตอ้งการ ปทสัถาน บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา) 
 เสรี วงษม์ณฑา (2542: 88) กล่าววา่ ขั้นตอนของการรับรู้ มี 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การ
เปิดรับขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร การตั้งใจรับขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรรเกิดข้ึน เม่ือผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะ
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ตั้งใจรับส่ิงกระตุน้อย่างใดอย่างหน่ึง ความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีได้เลือกสรร การเก็บรักษา
ขอ้มูลท่ีไดรั้บความทรงจ า ประสาทสัมผสัการรับรู้ ความรู้ความเขา้ใจ 
แนวความคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัข่าวสาร  
 ข่าว ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2542 ให้ความหมายว่า ค  าบอกเล่า
เร่ืองราวซ่ึงโดยปกติมกัเป็นเร่ืองเกิดใหม่หรือเป็นท่ีสนใจ, ค าบอกกล่าว, ค าเล่าลือ ค าว่า 
ข่าว ถา้มองในแง่ของการส่ือสารขอ้มูล ก็จดัวา่เป็นขอ้มูลชนิดหน่ึงท่ีจะตอ้งมีผูท่ี้ท  าให้เกิด
ข่าว ผูส่้งข่าว ส่ือกลางท่ีใชใ้นการส่งข่าว และผูรั้บข่าว ในระหวา่งสงครามข่าวส่วนใหญ่จะ
เป็นขอ้มูลของฝ่ายตนเอง และฝ่ายตรงขา้ม 
 ประเภทของข่าว ในปัจจุบนัมีข่าวสารหลากหลายประเภทมากมายตามแต่ท่ีผูค้น
จะตอ้งการรู้ เช่น 
 ข่าวการเมือง จะเป็นการเคล่ือนไหวของพรรคการเมือง นกัการเมือง กระบวนการ
ทางการเมือง 
 ข่าวสังคม จะเป็นข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีเป็นท่ีจบัตามองของสังคม เช่น กลุ่ม
ไฮโซ นกัธุรกิจ 
 ข่าวเศรษฐกิจ จะเป็นข่าวความเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจ การเงิน ราคาสินคา้ ดชันี
ท่ีใชว้ดัค่าทางเศรษฐกิจต่างๆ 
 ข่าวอาชญากรรม เป็นข่าวเก่ียวขอ้งกบั คดีอาชญากรรมต่างๆ การเขา้จบักุมคนร้าย 
 ข่าวบนัเทิง เป็นข่าวในวงการบนัเทิงของดารา นกัร้อง ศิลปิน รวมถึงเร่ืองคาวๆ
ของวงการดว้ย 
 ข่าวกีฬา เป็นข่าวท่ีรายงานเก่ียวกบัเร่ืองกีฬาต่างๆ เช่น โอลิมปิก หรือ ฟุตบอลโลก
 นอกจากน้ีก็ยงัมีข่าวบางประเภทท่ีมีอยู่ในสังคม เช่น ข่าวลือ ซ่ึงมกัเกิดกรณีท่ีมี
เร่ืองท่ีคลุมเครือ  
 ขอ้มูล หมายถึง ขอ้ความจริงท่ีอาจเป็นตวัเลขหรือขอ้ความก็ได ้แบ่งออกไดเ้ป็น 2 
ประเภท คือ 
 ขอ้มูลปฐมภูมิ คือ ขอ้มูลท่ีผูใ้ชต้อ้งเก็บรวบรวมจากผูใ้ห้ขอ้มูลหรือแหล่งท่ีมาของ
ขอ้มูลโดยตรง โดยไม่มีผูใ้ดเคยเก็บมาก่อน 
 ขอ้มูลทุติยภูมิ คือ ขอ้มูลท่ีผูใ้ช้ไม่ตอ้งเก็บรวบรวมจากผูใ้ห้ขอ้มูลหรือแหล่งท่ีมา
ของขอ้มูลโดยตรง ไดจ้ากผูท่ี้เก็บรวบรวมไวแ้ลว้ 
 ขอ้มูล (Data) คือ ข่าวสาร เอกสาร ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบับุคคล ส่ิงของหรือเหตุการณ์
ท่ีมีอยูใ่นรูปของตวัเลข ภาษา ภาพ สัญลกัษณ์ต่างๆท่ีมีความหมายเฉพาะตวั ซ่ึงยงัไม่มีการ
ประมวลไม่เก่ียวกบัการน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ(ไพโรจน์ คชชา, 2542)  
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 ลกัษณะของขอ้มูล คือ เป็นขอ้มูลดิบและยงัไม่มีเน้ือหา ขอ้มูลอาจจะปรากฏใน
รูปแบบใดก็ได ้อาจจะใชป้ระโยชน์ไดห้รือไม่ก็ได ้(Groff & Jones, 2003) ขอ้มูลอาจจะ
เป็นสัญลกัษณ์ รูปภาพ หรือเสียง ขอ้มูลสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
 ขอ้มูลเชิงปริมาณ คือ ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขท่ีใชแ้สดงปริมาณของส่ิงต่างๆ 
 ขอ้มูลเชิงคุณภาพ คือ ขอ้มูลท่ีใช้อธิบายลกัษณะ สมบติัหรือสถานการณ์ของส่ิง
ต่างๆ 
 ขอ้มูลท่ีดีจะตอ้งมีความถูกตอ้งแม่นย  า และเป็นปัจจุบนั เช่น ปริมาณ ระยะทาง ช่ือ 
ท่ีอยู ่  
 “ขอ้มูลข่าวสาร” คือ ส่ิงท่ีส่ือความหมายให้ทราบถึงเร่ืองราวหรือขอ้เท็จจริงเร่ือง
หน่ึง เร่ืองใดโดยในความหมายน้ีเนน้ท่ีการส่ือความหมายเป็นหลกัมิไดเ้น้นท่ีรูปร่างหรือ
รูปแบบของความเป็นขอ้มูลข่าวสาร กล่าวคือ ส่ิงท่ีเป็นขอ้มูลข่าวสารไดน้ั้นไม่จ  าเป็นตอ้ง
อยูใ่นรูปร่าง หรือรูปแบบของกระดาษท่ีมีขอ้ความหรือแฟ้มเอกสาร แต่หมายความรวมถึง
ส่ิงต่างๆ ท่ีอาจจะปรากฏให้เห็นเป็นขอ้ความ ตวัเลข สัญลกัษณ์ เสียง และส่ิงอ่ืนๆท่ีท าให้
มนุษยส์ามารถเขา้ใจและรู้ความหมายได ้ไม่วา่จะเป็นโดยสภาพขอส่ิงนั้นเอง หรือโดยผา่น
กรรมวิธีใดๆ เช่น ประจุไฟฟ้าแม่เหล็ก ไมโครฟิล์ม รูปภาพ เทปบันทึกเสียง เทป
บนัทึกภาพ คอมพิวเตอร์ แผน่บนัทึกขอ้มูล(Diskette) เป็นตน้ 
 ขอ้มูลข่าวสารท่ีอยูใ่นบงัคบัแห่งพระราชบญัญติัฉบบัน้ี ตอ้งเป็น “ขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการ” หมายความวา่ ขอ้มูลข่าวสารนั้นตอ้งอยูใ่นความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหน่วยงานของรัฐ ดงันั้น ความหมายของค าว่า “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” จึงให้
ความส าคญัต่อลกัษณะหรือสิทธิในการยึดถือขอ้มูลข่าวสารนั้นว่าอยู่ในขอบเขตอ านาจ
ครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐหรือไม่ ทั้ งน้ีโดยไม่ต้องค านึงถึงว่า
เน้ือหาสาระของข้อมูลข่าวสารเป็นเร่ืองเก่ียวกับอะไร อาจจะเป็นเร่ืองเก่ียวกับการ
ด าเนินการของรัฐ หรือเก่ียวขอ้งกบับุคคลหรือเอกชนใดๆ ก็ได ้
แนวความคิดเกีย่วกบัคอนโดมิเนียม 
ประวตัิคอนโดมิเนียม 
 คอนโดมิเนียม (Condominium) หรืออาคารชุด ค าวา่ Condominium มีรากฐานมา
จากภาษา ฝร่ังเศส โดยค าวา่ "con" หมายถึงรวมกนั ส่วนค าวา่ "domus" หมายถึงสถานท่ีอยู่
อาศยั ดงันั้น Condominium จึงหมายถึงสถานท่ีท่ีมีผูค้นอยู่รวมกนัในลกัษณะท่ีสามารถ
แบ่งแยกไดว้า่ ทรัพยส่์วนใดเป็นทรัพยส่์วนบุคคล และทรัพยส่์วนใดเป็นทรัพยส่์วนกลางท่ี
มีไวเ้พื่อประโยชน์ร่วมกนั คอนโดมิเนียมมีวิวฒันาการมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบนัไดมี้การ
แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 



211 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

 1.คอนโดมิเนียมพกัอาศยั (Residential Condominium) 
 2.คอนโดมิเนียมตากอากาศ (Resort Condominium) 
 3.คอนโดมิเนียมส านกังาน (Office Condominium) 
 4.คอนโดมิเนียมแบบผสม (Complex Condominium) 
 5.คอนโดมิเนียมหรือแบบอ่ืนๆ 
 แนวคิดคอนโดมิเนียมเกิดจากการหาวิธีการแกปั้ญหาการขาดแคลนท่ีอยูอ่าศยัของ
คนเมืองใหญ่ในประเทศตะวนัตกท่ีมีประชากรต่อพื้นท่ีหนาแน่น และท่ีดินท่ีมีราคาสูงจึงมี
ผูคิ้ดว่าควรท าอย่างไรให้ทุกคนมีกรรมสิทธ์ในท่ีพกัอาศยัและใกล้สถานท่ีท างานจึงได้
พฒันาแนวคิดดังกล่าวว่า ด้วยการน าเอาท่ีพกัอาศยัจ านวนหลายๆหน่วยมารวมกันใน
แนวตั้ง เพื่อท่ีคนจ านวนมากจะสามารถอาศยัอยู่ในบริเวณเดียวกนัและอยู่ใกล้เส้นทาง
ขนส่งมวลชน  
 ส าหรับประเทศไทย ค าจ ากดัความของค าวา่ “อาคารชุด” หรือคอนโดมิเนียม คือ
อาคารท่ีสามารถแยกการถือครองกรรมสิทธ์ิได้เป็นส่วนๆโดยแต่ละส่วนประกอบด้วย
กรรมสิทธ์ิ ในทรัพยส่์วนบุคคล และอีกส่วนหน่ึงคือกรรมสิทธ์ิร่วมในทรัพยส่์วนกลาง ซ่ึง
จะระบุไวใ้นหนงัสือกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด  
แนวความคิดเกีย่วกบัช้ินส่วนส าเร็จรูป 
ประวตัิช้ินส่วนส าเร็จรูป 
 พรีคาสท์ หรือ พรีแคส มาจาก precast นั้นคือ pre+cast ค าว่า pre แปลวา่ ก่อน 
ส่วนค าว่า cast แปลวา่ การหล่อหรือการเทในแบบ เม่ือสองค ามารวมกนั แปลไดว้า่ เป็น
การหล่อหรือเทในแบบก่อนน าไปใชง้านหรือก่อนการประกอบ  
 วิธีการก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูป มีมานานหลายร้อยปี จากการคน้ควา้ พบว่า
ช้ินส่วนส าเร็จรูป เกิดข้ึนตั้งแต่ สมยักรีก โรมนั อียิปต์ ท่ีใช้ระบบก่อสร้างส าเร็จรูปกับ
อาคารขนาดใหญ่ โดยสกดัหินเป็นช้ินส่วนส าเร็จรูปแลว้น ามาติดตั้งในสถานท่ีก่อสร้างท่ี
รู้จกักนัดี เช่น เสา คาน หรือพื้น แนวความคิดเก่ียวกบัการก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูป
การก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  หมายถึง ระบบการก่อสร้างของโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีการหล่อช้ินส่วนต่างๆข้ึนมาก่อนแล้วจึงน ามาประกอบเข้า
ดว้ยกนัเป็นโครงสร้างในภายหลงั ซ่ึงการหล่อช้ินส่วนต่างๆนั้น ก็มีทั้งการหล่อในท่ี และ
การหล่อในโรงงาน โดยการหล่อในท่ีก็จะมีขอ้ดีกวา่การหล่อในโรงงานในเร่ืองของขนาด
ของช้ินส่วนท่ีสามารถท าให้ไดข้นาดใหญ่กว่าในโรงงาน เพราะไม่ตอ้งค านึงถึงเร่ืองของ
การล าเลียงขนส่งช้ินส่วนเหล่านั้นมายงัสถานท่ีก่อสร้างมากนกั  
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 จากงานวิจยัของธัทรี สุทธิวารี พบว่าผูบ้ริโภคมีเพศแตกต่างกนั มีแนวโน้มการ
ตดัสินใจก่อสร้างบา้นพกัอาศยัดว้ยช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเพศชายมีแนวโน้มท่ีจะก่อสร้างบ้านพกัอาศยัด้วยช้ินส่วน
คอนกรีตส าเร็จรูปมากกวา่เพศหญิง ทั้งน้ีเน่ืองจาก เพศชายให้ความส าคญักบัความสะดวก 
รวดเร็วและความสามารถในการควบคุมเวลาและตน้ทุนของการก่อสร้าง จึงมีแนวโน้มท่ี
จะก่อสร้างบา้นพกัอาศยัดว้ยช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปมากกวา่เพศหญิง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ค ากล่าวของ อญัชนี วิชยาภยั บุนนาค (2540: 106) [9] ท่ีกล่าวว่า ผูห้ญิงและผูช้ายจะมี
พฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากผูห้ญิงและผูช้ายจะแตกต่างกนัดา้นความคิด 
ค่านิยม ทศันคติ ความตอ้งการ พฤติกรรม ตลอดจนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
อายุ 
 จากงานวจิยัของ ด ารงค ์ศิริเขต ( 2554) เก่ียวกบัปัจจยัการตดัสินใจผูบ้ริโภคในการ
เลือกซ้ือบ้านพกัอาศัยท่ีก่อสร้างด้วยระบบช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป พบว่า อายุให้
ความส าคญัไม่แตกต่างกนัในดา้นของราคาและคุณภาพโดยให้ความส าคญัมากทุกช่วงอาย ุ
แต่ใหค้วามแตกต่างกนัในดา้นระยะเวลา 
สถานภาพ 
 จากงานวิจยัของ สมพงษ์ จนัทร์ส่อง( 2550) ศึกษาถึงปัจจยัท่ีเลือกซ้ือและการ
ตดัสินใจของลูกคา้ร้านจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างในอ าเภอเหล่าเสือโกก้ จงัหวดัอุบลราชธานี
พบว่า ลูกคา้ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นสถานภาพแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
การศึกษา  
 จากงานวิจยัของปฎิวติั บุญยงค ์(2548) พบว่าระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีระดบั
การตดัสินใจซ้ือทางดา้นราคาต่างกนั 
อาชีพ  
 ไพสิฐ รุ่งสีทอง (2552) ศึกษาถึงความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อปัจจยัในการ
ตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้าง ร้านไพศาลสิน อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมี
อาชีพต่างกนั ให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างร้านไพศาลสิน ด้านราคา
แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของปฎิว ัติ บุญยงค์ (2548) พบว่า อาชีพมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในเร่ืองความถ่ีในการซ้ือสินคา้ต่อเดือน การเปรียบเทียบราคา
ก่อนซ้ือและวตัถุประสงคใ์นการใช ้
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รายได้  
 ปิยนุช เสือคง (2551) ได้ท าการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการใช้วสัดุ
ก่อสร้างในประเทศไทย พบวา่ ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียของประชากร มีความสัมพนัธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัปริมาณความตอ้งการใชว้สัดุก่อสร้าง ซ่ึงตรงกบังานวิจยัของไพสิฐ รุ่งสี
ทอง (2552) พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ให้ความส าคญัในการตดัสินใจ
ซ้ือวสัดุก่อสร้างดา้นผลิตภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั จากการทดสอบโดย One way Anova 
Product 
 จากการวิจยัของวชัรินทร์ กิติพฤฒิพนัธ์ุ (2551) ซ่ึงพบวา่ลูกคา้ไดใ้ห้ความส าคญั
โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นล าดบัมาก โดยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ 
ความรับผิดชอบต่อสินคา้ท่ีมีปัญหา ความทนัสมยัของสินค้า และความใหม่ของสินค้า
ตามล าดบัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิชชุตา จอมดวง (2550) พบวา่ ปัจจยัส่วนผสมทาง
การตลาดด้านผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเถินจงัหวดัล าปาง 
Price 
 จากงานวิจยัของวดัดานา สุกบินดิด (2545) ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างของลูกค้าในก าแพงนคร
เวียงจนัทน์ พบว่า ราคาสินคา้ท่ีต ่ากว่าร้านคา้ทัว่ไป และราคาสินคา้สามารถต่อรองได ้มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างโดยให้ความส าคญัระดบัมากและ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชาญชยั ลีวณิชย ์(2542) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือก
ร้านคา้วสัดุก่อสร้างของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงรายจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นราคามี
ความสัมพนัธ์ต่อการเลือกร้านคา้วสัดุก่อสร้างของผูบ้ริโภคอยูใ่นอนัดบัหน่ึง 
ระเบียบวธีิวจัิย 
 การวิจัยเร่ือง “การรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อการก่อสร้างด้วยช้ินส่วนส าเร็จรูปของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เป็นการศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการ
รับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อการก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของวสัดุก่อสร้าง
ส าเร็จรูป ปัจจยัอ่ืน ๆ และปัจจยัดา้นการรับรู้ โดยก าหนดขั้นตอนของวิธีด าเนินการวิจยั
ดงัน้ี 
 1.การวิจยัเอกสาร ผูว้ิจยัได้ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ และ
ออนไลน์ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างเคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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 2. การวจิยัเชิงส ารวจ ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 
 3.การวิจยัเป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัน าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนในการตรวจสอบหาคุณภาพ
ของเคร่ืองมือ พร้อมน าข้อมูลท่ีได้มาตรวจสอบความถูกตอ้ง วิเคราะห์และแปลผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
 4.รายงานผลการวิจัย เป็นขั้ นตอนจัดท าร่างรายงานการวิจัย และน าเสนอ
คณะกรรมการควบคุม เพื่อตรวจสอบปรับปรุงขอ้แกไ้ขขอ้บกพร่องตามท่ีคณะกรรมการ
ควบคุม 
 5.แนะน าและจัดพิมพ์พร้อมส่งรายงานผลวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อคณะ
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการวจัิย  
 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  ผูว้ิจยัไดส้ ารวจเก็บขอ้มูลโดยให้ผูบ้ริโภคตอบ
แบบสอบถาม 
 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ิจยัได้ขอ้มูลทุติยภูมิ จากหนงัสือต ารา 
วารสาร บทความทางวชิาการ ฐานขอ้มูล วทิยานิพนธ์ และขอ้มูลออนไลน์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง โดยประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นประชากรท่ี
มีจ านวนนบัได ้ซ่ึงหมายถึง จ านวนประชากรท่ีสามารถระบุเป็นจ านวนได ้(ดร. กิตติพนัธ์ 
คงสวสัด์ิเกียรติ, ดร. ไกรชิต สุตะเมือง, ดร. เฉลิมพร เยน็เยือก, อาจารยเ์รวดี อนันนันบั 
2555:62) ซ่ึง เป็นผู ้ท่ี ซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีก่อสร้างด้วยช้ินส่วนส าเ ร็จรูปในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้ ง เพศชาย  เพศหญิง  ซ่ึ ง สุ่มจากประชากรใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีขนาดใหญ่ จึงใชต้ารางของ Yamane ซ่ึงเป็นตารางสถิติ
ส าเร็จรูป ท่ีมีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (เอกชยั อภิศกัด์ิกุล กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ และจตุ
พร เลิศล ้า, 2551) และระดบัความคลาดเคล่ือน 5% ค่าของ N ท่ีไดจ้ะเท่ากบั 400 ดงันั้นจึง
เก็บทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงวนัท่ี 30 มีนาคม 2556 ถึง 30 
มิถุนายน 2556 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบวดัปัจจยัท่ีเก้ือหนุนต่อการรับรู้ข่าวสารของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามจากการรวบรวมขอ้มูลท่ีได้จากทฤษฎี และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้น ามาประยกุตเ์ป็นลกัษณะค าถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
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 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ โดยค าถาม
แบบใหเ้ลือกตอบ 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของวสัดุ
ก่อสร้างช้ินส่วนส าเร็จรูป เป็นค าถามแบบมาตรวดัทศันคติสเกล มี 10 ระดบั 
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย ปัจจยั
ดา้นเศรษฐกิจ เป็นค าถามแบบมาตรวดัทศันคติสเกล มี 10 ระดบั 
 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสาร เป็นค าถามแบบ
มาตรวดัทศันคติสเกล มี 10 ระดบั แบบมาตรวดัทศันคติสเกล มี 10 ระดบั โดยก าหนด
ระดบัคะแนน ดงัต่อไปน้ี 
   10 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด     
       0 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 ทั้งน้ี เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า มี 10 ระดบั ตามวิธีการของ Likert 
scales (Likert, 1970, หนา้ 275) คือ มากท่ีสุด มาก ดี ปานกลาง นอ้ย และควรปรับปรุง มี
เกณฑก์ารใหค้ะแนน แต่ละระดบั ดงัน้ี 
การแบ่งคะแนนของระดบัความคิดเห็นเป็น 0 – 10 ระดบั 
 คะแนนท่ีไดรั้บจะน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย และแปลความหมายของค่าเฉล่ียตาม
ระดับ ส าหรับเกณฑ์การแปลค่าเฉล่ียวิธีการแบ่งระดับความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ
ออกเป็น 0 – 10 ระดบั 
 เกณฑก์ารวเิคราะห์ผลของค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 มากกวา่ 1.00 
 0.0 – 1.00 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัได้เก็บขอ้มูลตามขั้นตอดังน้ี1.ขอให้ผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัการก่อสร้างด้วย
ช้ินส่วนส าเร็จรูป ไดแ้ก่ วิศวกร ผูป้ระกอบการ และผูส่ื้อข่าว ตอบแบบสอบถาม400 คน 
เพื่อเก็บรวมรวมขอ้มูล 2. เก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่ง 30 มีนาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 
2556 
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การวเิคราะห์และแปลผล 
 การวจิยัในคร้ังน้ีวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ ซ่ึงมีการประมวลผลเป็นขั้นตอน กล่าวคือ หลงัจากการตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ จะน าขอ้มูลท่ีไดม้าแปลงผลเป็นรหสัตวัเลข (Coding) แลว้
บนัทึกลงในคอมพิวเตอร์ จากนั้นจะใชโ้ปรแกรมในการประมวลผลขอ้มูลและจดัท าตาราง
วิเคราะห์ทางสถิติต่าง ๆ ท่ีตอ้งการแลว้แปลความหมายขอ้มูลท่ีประมวลผลเรียบร้อยแลว้ 
โดยใชเ้กณฑก์ารให้คะแนนการวดัความพึงพอใจท่ีก าหนดไวเ้พื่อจดัท ารายงานผลการวิจยั
ต่อไป 
 1.การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
  1.1 แบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัทางประชากรใชว้ิธีหาค่า
แลว้สรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ 
  1.2 แบบสอบถามตอนท่ี 2 – ตอนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัด้าน
คุณลกัษณะของวสัดุก่อสร้างช้ินส่วนส าเร็จรูป ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
และปัจจยัดา้นการับรู้ โดยใชว้ธีิหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน 
  2.1 ค่าสถิติ t-test ใชท้ดสอบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมติฐานในความแตกต่างระหวา่งเพศกบัการรับรู้ข่าวสารท่ีมี
ต่อการก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  2.2 ค่าสถิติ One-Way ANOVA ใชท้ดสอบค่าความแตกต่างระหวา่งอาย ุ
สถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายได ้กบัการรับรู้ข่าวสารของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการก่อสร้าง
ดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  2.3 Multiple Regression Analysis (MRA) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ
ถดถอย ใชใ้นการวเิคราะห์กลุ่มตวัอยา่งเชิงกลุ่ม เพื่อหาความสัมพนัธ์ขอตวัแปร 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง  
จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.5 และเพศหญิง ร้อยละ 
44.5 มีอายุ 26-35 ปี ร้อยละ 51.0 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 64.5 เป็นพนกังานบริษทัเอกชน 
ร้อยละ 88.3 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาท ร้อยละ 28.5 เรียนจบปริญญาตรี 
ร้อยละ 70.8  
 2.ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของวสัดุก่อสร้างช้ินส่วน
ส าเร็จรูป ดา้นคุณภาพสินคา้ และดา้นราคา ดา้นคุณภาพสินคา้ พบว่า ให้ความส าคญักบั
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ปัจจยัดา้นคอนโดมิเนียมแข็งแรงมากท่ีสุด มีค่าสูงสุด 10 ค่าต ่าสุด 0 ค่าเฉล่ีย  7.38 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.982 ด้านราคา ให้ความส าคญักบัการดูแลหรือซ่อมแซมถูกลง มี
ค่าสูงสุด 10 ค่าต ่าสุด 0 ค่าเฉล่ีย 6.44 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.187 
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัอ่ืน ๆ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ พบว่า ให้ความส าคญักบัได้
ก าไรจากการผลิตมากกวา่ มีค่าสูงสุด 10 ค่าต ่าสุด 0 ค่าเฉล่ีย 7.34 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.907 
 4. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการรับรู้ พบวา่ให้ความส าคญักบัการเขา้พดัอาศยัเร็ว
ข้ึน มีค่าสูงสุด 10 ค่าต ่าสุด 3 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.44 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.553 
สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อายุ (3) 
สถานภาพ (4) อาชีพ (5) รายได ้และ (6) ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้
ข่าวสารของผู ้บริโภคท่ีมีต่อการก่อสร้างด้วยช้ินส่วนส าเร็จรูปของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า t-test (independent t-
test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใช้สถิติวิเคราะห์ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ส าหรับตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ สรุปไดด้งัน้ี มีเพศ 
สถานภาพ และรายไดเ้ป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ เพศ สถานภาพ และรายไดท่ี้
แตกต่างกัน  ส่ งผล ต่อการก่อส ร้างด้วย ช้ินส่วนส า เ ร็จ รูปของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยคุณลักษณะของวสัดุก่อสร้างระบบช้ินส่วนส าเร็จรูป 
ประกอบดว้ยดา้นคุณภาพสินคา้ และราคา ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการการรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อ
การก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืน ๆ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าแรงงาน
ก่อสร้างถูกลง,ตน้ทุนการจา้งคนงานในการก่อสร้างลดลง,ผูป้ระกอบการสามารถลดตน้ทุน
การก่อสร้าง,ขายช้ินส่วนส าเร็จรูปได้เร็วกว่า และได้ก าไรจากการผลิตมากกว่า ท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อการก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้การวิเคราะห์พหุคูณแบบถดถอย (Multiple 
Regression Analysis)  
ข้อเสนอแนะ 
 1.ใหผู้ส้นใจใหค้วามส าคญัดา้นการส่ือสารกบัผูบ้ริโภคอยา่งชดัเจน  
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 2.ให้ผู ้สนใจขยายขอบเขตการศึกษาวิจัยให้ครอบคลุมพื้นท่ีนอกเหนือจาก
กรุง เทพมหานครและปริมณฑล เพื่ อ เ ป็นประโยชน์ ต่อระบบเศรษฐกิจ  ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์อุตสาหกรรมก่อสร้าง  
 3.ให้ผูส้นใจต่อยอดไปท่ีความมัน่คงแข็งแรงของโครงการเปรียบเทียบกับการ
ก่อสร้างแบบปกติ  
 4.ใหผู้ส้นใจแสวงหานวตักรรมก่อสร้างใหม่ๆ  
 5.ให้ผูส้นใจศึกษาการก่อสร้างดว้ยช้ินส่วนส าเร็จรูปส าหรับบา้นเด่ียว ทาวน์เฮาส์ 
บา้นแฝด  
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