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ปั จจุบนั โลกของเราต้ องประสบกับวิกฤตการณ์มากมาย เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ ภาวะโลกร้ อน เป็ นต้ น บ้ านควรจะเป็ น
สถานที่ที่สามารถให้ ความมัน่ คงปลอดภัยได้ แต่ละประเทศจึงหาแนวทางการก่อสร้ างที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับภัยพิบตั ิ ประเทศญี่ปนก็
ุ่
เป็ นอีกหนึง่ ประเทศที่ได้ รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว จึงได้ คิด ค้ น บ้ านที่มีความแข็งแรง ปลอดภัย ถูกเรี ยกโดยทัว่ ไปว่า บ้ าน
นวัตกรรม พบว่าผลพลอยได้ ของบ้ านรู ปแบบดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพการอยู่อาศัย การประหยัดพลังงาน สุขภาพ ความ
สะดวกสบาย บริษัทสยามซีเมนต์กรุ ปจึงได้ นาบ้ านนวัตกรรมดังกล่าวเข้ ามานาเสนอให้ กบั ผู้สนใจ ภายใต้ ชื่อบ้ าน SCG HEIM จาก
การศึกษาเบื ้องต้ น พบว่าผู้นาเข้ าได้ ลดทอนรายละเอียดนวัตกรรมบางอย่างในบ้ านออกไป เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมต่อลักษณะ
ภูมิประเทศของประเทศไทยมากขึ ้น โดยคาดหวังว่าจะได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี แต่จากข้ อมูลทางการตลาดพบว่า ผู้สนใจยังให้
การตอบรับน้ อยกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ด้ วยเหตุนี่ผ้ ู วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาทัศนคติของคนไทยต่อแบบบ้ านนวัตกรรมดัง กล่าว
โดยการศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์คือ ศึกษาทัศนคติของผู้สนใจที่มีต่อบ้ าน SCG HEIM และวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
คนไทยที่มีต่อแต่ละนวัตกรรมในบ้ านดังกล่าว โดยผู้วจิ ยั ได้ วเิ คราะห์ความสอดคล้ องระหว่างหลักการพิจารณาของบริษัทสยาม
ซีเมนต์กรุ ป ในการเลือกนวัตกรรมให้ เข้ ามาอยู่ในบ้ านSCG HEIM และทัศนคติของผู้ที่สนใจบ้ าน SCG HEIM
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัย ที่สง่ ผลต่อความสนใจหรื อทัศนคติของผู้เ ยี่ยมชมบ้ านตัวอย่าง คือ ปั จจัยด้ านค่าใช้ จ่าย ซึง่ จะ
เป็ นตัวกาหนดให้ เกิดการเลือกสิง่ ที่จาเป็ น โดยสิง่ ที่ผ้ เู ยี่ยมชมบ้ านตัวอย่างคิดว่าเป็ นเรื่ องจาเป็ นได้ แก่ สุขภาพซึง่ ถูกนาเสนอออก มา
ในรู ปแบบของ ระบบหมุนวียนอากาศภายในบ้ าน ฉนวนกันความร้ อน รองลงมาเป็ นเรื่ องของควา มสะดวกสบายในการอยู่อาศัยซึง่
ถูกนาเสนอออกมาในรู ปแบบของการบริการหลังการขาย การควบคุมค่าใช้ จ่าย และนวัตกรรมที่ผ้ ู เยี่ยมชมบ้ านตัวอย่างคิดว่าเกิน
ความจาเป็ นได้ แก่ การป้องกันแผ่นดินไหวเพื่อความปลอดภัย กระจก 2 ชันเพื
้ ่อกันความร้ อน และกระเบื ้องเซรามิคเพื่อความคงทน
โดยให้ เหตุผลว่ายังไม่เหมาะกับลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทย
จากผลการศึกษาทาให้ เกิดข้ อเสนอแนะที่วา่ บริษัทสยามซีเมนต์กรุ ปควรจะให้ การป้องกันแผ่นดินไหว กระจก 2 ชัน้
กระเบื ้องเซรามิค เป็ นทางเลือกให้ แก่ผ้ สู นใจบ้ าน และเนื่องจากผู้ ที่ซื ้อบ้ าน SCG HEIM ส่วนใหญ่จะซื ้อไปสร้ างในที่ของตัวเอง ต้ อง
หาผู้รับเหมาเอง ถ้ าหากผู้บริโภคสามารถเลือกนวัตกรรมได้ ประกอบกับการสร้ างบ้ านส่วนใหญ่เป็ นการก่อสร้ างภายในโรงงานทา
ให้ สามารถควบคุมคุณภาพการก่อสร้ าง คุมค่าใช้ จ้าย และระยะเวลาการก่อสร้ างได้ ก็จะทาให้ ตอบสนองความต้ องการข อง
ผู้บริโภคมากขึ ้น
การศึกษานี ้ เป็ นการศึกษาทัศนคติของผู้ที่สนใจบ้ าน กลุม่ ผู้สมั ภาษณ์ยงั ไม่มีการเข้ าอยู่แต่อย่างใด ผลการศึกษาก็พบว่า
คนส่วนใหญ่ให้ ความสนใจกับบ้ าน SCG HEIM แต่ติดปั ญหาเรื่ องค่าใช้ จ่าย ผู้วจิ ยั จึงคิดว่าควรจะมีการสัมภาษณ์ทศั นคติของผู้ที่
อาศัยอยู่ในบ้ าน SCG HEIM เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ทู ี่สนใจบ้ าน และเป็ นข้ อมูลให้ กบั ผู้ประกอบการต่อไป
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Recently, the world has encountered a number of crises such as earthquakes, tsunamis and the effects of global
warming. Therefore, a house should be a place that provides safety for its inhabitants. Every country looks for new way s to
construct houses which can withstand disasters. Japan, having been greatly affected by disasters, has invented a stronger and safer
house called an ‘innovative house’. Besides safety, this house also provides its residents with higher living quality, energy
conservation, health and comfort.
Siam Cement Group has brought this innovation to Thailand under the name of SCG HEIM for those who are
interested. According to a preliminary study, it was found that the importer made some adjustments to the house to make it more
appropriate for the topography of Thailand. It was hoped that the innovation would be met with enthusiasm; however, the number
of those who have shown interest so far is less than expected. Therefore, the researcher seeks to study Thai people’s opinions
regarding this innovative house.
The objective of the research is to study and analyze the opinions of those who have shown interest in SCG HEIM
houses. The researcher compared the Siam Cement Group criteria in selecting certain features of the innovation to be included in
SCG HEIM and the opinions of potential buyers of SCG HEIM.
The research found that the main factor influencing those who came to see the model house in deciding what features
were most necessary was the expense. They considered their primary necessity to be their health and the main features involved
were ventilation and insulation. Their secondary concerns were living comfort, after-sales service, ability to control the budget
and innovation. What they think were unnecessary innovations were earthquake-safety, insulated double pane glass to keep heat
away and durable ceramic tiles. Their reasons were that these features are not appropriate for the climate and topography of
Thailand.
The research proposes that Siam Cement Group should keep such features as earthquake-safety, insulated double pane
glass and ceramic tiles as options. This is because those who are interested in buying SCG HEIM will build it on their own land
with their own contractor and this will allow them to choose what they want, better serving the consumers’ needs. It was also
found that a large number of people were interested in the house but were concerned with the expense. The researcher thinks that
there should be an opinion survey of people who actually live in the house. This will be beneficial for both those who are
interested in SCG HEIM and the operator of SCG HEIM.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและความเป็ นมาของปั ญหา
ปั จจุบนั มนุษย์ต้องเผชิญกับภัยพิบตั ิมากมาย เช่น ภาวะโลกร้ อน ปั ญหาสึนามิ ภูเขาไฟถล่ม แผ่นดินไหว
ไฟป่ า เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ยากที่จะหลีกเลีย่ ง ก่อให้ เกิดความไม่มนั่ คงปลอดภัยทั ้งด้ านชีวิตและทรัพย์สนิ ปั ญหา
ดังกล่าวทุกประเทศทัว่ โลกได้ รับผลกระทบทั ้งสิ ้น ทั ้งทางตรงและทางอ้ อมไม่ว่าจะเป็ น ทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม
การท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม ซึง่ เป็ นอุปสรรคแก่การพัฒนาประเทศ
สิง่ หนึง่ ที่ทกุ ประเทศให้ ความสาคั ญเป็ นอันดับหนึง่ คือ ประชาชน เพร าะประชาชนคือปั จจัยสาคัญที่จะเป็ น
ตัวกาหนด ชี ้วัด ทิศทางการเจริญเติบโตของประเทศนั ้นๆ ดังนั ้นเมื่อเกิดภัยพิบตั ิที่ทวีความรุนแรงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่ละประเทศก็ได้ มีมาตรการหรือวิธีป้องกัน ที่แตกต่างกันไป เช่น ก่อตั ้งศูนย์เตือ นภัยพิบตั ิ จัดตั ้งสานักเฝ้าระวัง สร้ าง
ผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะพิเศษเพื่อพร้ อมรองรับกับปั ญหาต่างๆ ซึง่ ทุกประเทศมีเป้าหมายเดียวกันคือ การคุ้มครองชีวิต
ประชาชน
บ้ านเป็ นสถานที่ที่คนใช้ เวลาอยู่อาศัยมากที่สดุ ดังนั ้นบ้ านจึงควรเป็ นสถานที่ที่สามารถให้ ความปลอดภัยได้
มากที่สดุ จากเหตุการณ์ ที่ผ่านมาพบว่า บ้ านยังไม่สามารถให้ ความปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยได้ ซึง่ ก่อให้ เกิดปั ญหาใน
หลายๆ ด้ านตามมา ไม่ว่าจะเป็ น เรื่องงบประมาณในการฟื น้ ฟูชดเชยค่าเสียหายทั ้งทางด้ านชีวิตและทรัพย์สนิ การตั ้ง
ศูนย์อพยพ การเยียวยาผู้ประสบภัย

แหล่งที่มา : www.toptenjapan.com
รู ปที่ 1.1 บ้ านที่ไม่สามารถต้ านทานภัยพิบตั ิ

หลายประเทศทัว่ โลก ได้ มีการสร้ างบ้ านที่สามารถทนต่อแผ่นดินไหวได้ เช่น ที่ประเทศ สหรัฐอเมริกามีการนา
โชคอัพรถยนตร์ มารองไว้ ใต้ บ้านเพื่อนให้ สามารถรองรับแรงการแทกจากแผ่นดินไหวได้ ที่ประเทสปากีสถาน เฮติ และ
เปรู มีการเลือกใช้ วสั ดุที่หาได้ ในท้ องถิ่นมาทาให้ บ้านสามารถทนต่อแรงกระแทกจากแผ่นดินไหวได้ ไม่ว่าจะเป็ นการ
เลือกใช้ โครงสร้ างที่ยืดหยุ่นได้ การก่อผนังโดยใช้ วสั ดุที่มีน ้าหนักเบา ที่ประเทศอินโดนีเซียนอกจากจะใช้ เสาและคานที่
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สามารถยืดหยุ่นได้ ยังการการวางวัสดุที่มีคณ
ุ สมบัติดดู ซับแรงกระแทกไว้ ใต้ บ้านเพื่อช่วยลดแรงการแทกก่อนที่จะเข้ าสู่
ตัวบ้ านได้ อีกด้ วย ญี่ปนก็
ุ่ เป็ นอีกประเทศ หนึง่ ที่ต้องประสบปั ญหาดังกล่าว ซึง่ ญี่ปนจึ
ุ่ งได้ คิดค้ นนวัตกรรมบ้ านระบบ
การก่อสร้ างภายในโรงงาน โดยจากเหตุการณ์ หลายๆครั ้ง ที่ผ่านมา สามา รถพิสจู น์ได้ ว่าบ้ านระบบ ก่อสร้ างภายใน
โรงงานนี ้สามารถให้ ความปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยได้ จริง

แหล่งที่มา : http://www.dmc.tv
รู ปที่ 1.2 บ้ านสาเร็จรู ปหลังจากที่เกิดภัยพิบตั ิ

รูปด้ านล่างนี ้เป็ นรูป เปรียบเทียบ บ้ านสาเร็จรูป ทั ้งก่อนและหลังก ารเกิดภัยพิบตั ิโดยรู ปทางด้ านซ้ าย ประสบ
ภัยสึนามิ และรูปทางด้ านขวาประสบภัยแผ่นดิน ไหว จะเห็นได้ ว่าบ้ าน ดังกล่าว นี ้สามารถป้องกันได้ ทั ้งสองปั ญหา
นอกจากนี ้บ้ านดังกล่าวยังมีความพิเศษทางด้ านอื่นอีก เช่น การควบคุมอุณหภูมิและฝุ่ นควัน การเลื
อกใช้ วสั ดุที่มี
คุณภาพง่ายต่อการบารุงรักษาและประหยัดพลังงาน เป็ นต้ น

แหล่งที่มา : http://www.bloggang.com
รู ปที่ 1.3 เปรี ยบเทียบบ้ านสาเร็จรู ป ทังก่
้ อนและหลังการเกิดภัยพิบตั ิ
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เนื่องจากหลายปี ที่ผ่านมา บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จึงได้ ร่วมทุนกับบริษัท ชั ้นนาของญี่ปนุ่ เซกิซุย เค
มิคอล เปิ ดตัวนวัตกรรมบ้ านระบบโมดูลาร์ เทคโนโลยีการก่อสร้ างที่แตกต่าง และใหม่ลา่ สุดสาหรับวงการก่อสร้ างไทย
มุ่งยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยตามวิถีชีวิตของคนไทยให้ สะดวกสบายและดียิ่งขึ ้น โดยกรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซี
จี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง เปิ ดเผยว่า “จากการศึกษาพฤติกรรม และสารวจความต้ องการเกี่ยวกับบ้ านมาอย่างต่อเนื่อง
พบว่า ลูกค้ าต้ องการทั ้งคุณภาพวัสดุ คุณภาพการก่อสร้ าง รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัย บ้ านที่ดีควรจะ
สะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัย และคุ้มค่าในการอยู่อาศัย เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จึงตอบโจทย์ความต้ องการของ
ลูกค้ า ด้ วยการให้ บริการเรื่องบ้ านทั ้งระบบ โดยร่วมมือกับ เซกิซุย เคมิคอล บริษัทชั ้นนาของญี่ปนที
ุ่ ่เป็ นผู้เชี่ยวชาญใน
ธุรกิจสร้ างบ้ านมานานกว่า 30 ปี และเป็ นผู้ผลิตบ้ านระบบโมดู ลาร์ รายใหญ่ที่สดุ ของญี่ปนุ่ นานวัตกรรมบ้ านระบบโม
ดูลาร์ ที่แตกต่างและทันสมัยเข้ ามาในประเทศไทยเป็ นครั ้งแรก ซึง่ เมื่อนาเทคโนโลยีของเซกิซุย เคมิคอ ล มาผนวกกับ
วัสดุคณ
ุ ภาพจาก เอสซีจี ก็จะได้ บ้านที่ดีมีคณ
ุ ภาพสูง ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าด้ วยความเข้ าใจลูกค้ าอย่า ง
แท้ จริง 1 โดยตั ้งเป้ายอดขาย 100 หลังภายในปี 2553 ซึง่ ผลปรากฏว่ายอดขายถึง 100 หลังในปี 2555 ซึง่ ไม่เป็ นไป
ตามเป้าที่คาดการณ์ไว้
ด้ วยเหตุนี ้จึงเป็ นที่น่าสนใจว่าเพราะเหตุใดคนไทยจึงให้ การตอบรับบ้ า นสาเร็จรูปน้ อยกว่าที่ควรจะเป็ น ผู้วิจยั
จึงหาความสอดคล้ องระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยศึกษาว่าผู้ ผลิตมองคนไทยอย่างไร เหตุใดจึงเลือกบ้ านรูปแบบนี ้
มานาเสนอคนไทย ในทางกลับกันก็ผ้ วู ิจยั ก็ได้ ศกึ ษา ผู้ที่สนใจบ้ าน SCG HEIM ว่ามีทศั นคติอย่างไร

1.2 วัตถุประสงค์
1.
ศึกษาแนวคิด เหตุ ผล และองค์ประกอบของบริ ษัท สยามซีเมนต์กรุป ในการตัวสินใจเลือก
นวัตกรรมเข้ ามาในบ้ าน SCG HEIM
2.
ศึกษาทัศนคติของคนไทยที่มีต่อบ้ าน SCG HEIM
3.
ศึกษาความคิดเห็นและเหตุผลในการเลือกใช้ นวัตกรรม ต่างๆใน บ้ าน SCG HEIM

1.3 สมมติฐาน
จากการลงพื ้นที่ เก็บข้ อมูลโดยทาการสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่เยี่ยมชมบ้ าน SCG HEIM ที่เป็ นบ้ านตัวอย่าง โดยอ้ างอิง
จากบ้ านตัวอย่างโดยถามความต้ องการแต่ละระบบที่มีในบ้ านตัวอย่าง ซึง่ ให้ เรียงลาดับ โดยการเลือกแต่ละระบบก็จะ
มีค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มสูงขึ ้น พบว่าสิง่ ที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามตระหนักถึงและยอมจ่าย มีดงั นี ้โดยเรียงลาดับจากมากไปน้ อย
บ้ านระบบปิ ด และ การใช้ วสั ดุกนั ความร้ อน
1. กระบวนการผลิตบ้ าน ความแข็งแรงคงทนของบ้ าน
2. ประหยัดพลังงาน ใส่ใจสิง่ แวดล้ อม

1

แหล่งที่มา : http://www.scg.co.th/th/08news_release/01_news/detail.php?ContentId=2160
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1.4

วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
ศึกษาเฉพาะนวัตกรรมที่อยู่ในบ้ าน SCG HEIM ซึง่ มี ดังนี ้ 2

2

1.

Modular System
„ ส่วนประกอบของบ้ านกว่า 80% ถูกผลิตในโรงงาน มีการตรวจสอบและ ควบคุม
คุณภาพอย่างดี
„ โครงสร้ างประกอบด้ วยเสาและคานเหล็ก มีความแข็งแรงเฉพาะตัว และมีการเชื
แบบพิ
่อมต่
เศษ
อ

2.

Air Factory System
„ Filter กรองฝุ่ น เชื่อรา กรองกลิน
่ ได้ มากกว่า 90%
„ พัดลมระบายอากาศและปรับอุณหภูมิ

3.

Insulation System
„ ฉนวนกันความร้ อนที่ฝ้าเพดานชั ้น 2 และที่ระหว่างผนังและฐานราก
„ เลือกใช้ วสั ดุที่มีค่าการนาความร้ อนต่า ป้องกันความร้ อนเข้ าตัวบ้ านได้ ทั ้งหลัง

4.

Air Tightness System
„ ปิ ดรอยต่อระหว่างโมดูลอย่างแน่นหนา รวมไปถึงส่วนของวงกบประตู หน้ าต่างหรือ
ช่องว่างที่เกิดจากการเจาะช่องเปิ ดต่างๆ
„ ใช้ การซีลคุณภาพสูง เพื่อกันความร้ อน ฝุ่ น และกลิน
่ จากภายนอก

5.

Insulation Pair Glass for Window
„ กระจก 2 ชั ้น มีช่องว่างตรงกลาง ช่วยกันความร้ อนและแสงแดดจากภายนอก

6.

New Exterior Wall
„ ผนังภายนอกทาด้ วยกระเบื ้องเซรามิค ทนรอยขีดข่วนมีอายุการใช้ งานยาวนาน ดูแล
รักษาง่ายช่วยให้ ประหยัดค่าใช้ จ่ายในการบารุงรักษา

บริษัท เอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จากัด, “เปลี่ยนทุกมุมมองของบ้ านที่เคยรู้ จกั …กับ “บ้ านเทคโนโลยี ,” SCG HEIM HOME
TECHNOLOGY FOR SUPERIOR QUALITY OF LIVING(ตุลาคม 2555): 3-4.
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ขอบเขตด้ านกลุ่มประชากร
แบ่งเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1.
สถาปนิกในบริษัทสยามซีเมนต์กรุป
2.
ผู้เยี่ยมชมบ้ านตัวอย่างที่ CDC และงานบ้ านและสวน 2556
เครื่ องมือ
1.
แบบสัมภาษณ์ บุคลากร บริษัท สยามซีเมนต์กรุป ถึงเหตุผลในการเลือกนวัตกรรมมาเข้ า
มาในบ้ าน
2.
แบบสัมภาษณ์ ผู้ที่สนใจบ้ าน SCG HEIM เกี่ยวกับทัศนคติและเหตุผลที่มีต่อบ้ านดังกล่าว
โดยวิธีเลือกกลุม่ ตัวอย่างในส่วนของผู้เยี่ยมชมบ้ านตัวอย่าง ผู้วิจยั จะเลือกสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่เยี่ยมชมหลังจากที่
เยี่ยมชมบ้ านเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว โดยพนั กงานบริการลูกค้ าจะอธิบายตั ้งแต่คณ
ุ ภาพของวัสดุที่นามาใช้ นวัตกรรมที่
แตกต่างจากบ้ านทัว่ ไป ตลอดจนประโยชน์ที่ผ้ ู อยู่อาศัยจะได้ รับจากการอยู่อาศัย โดยพนักงานบริการลูกค้ าจะพาเดิน
เยี่ยมชม ห้ องต่างๆภายในบ้ าน รอยต่อขอบวงกบประตู -หน้ าต่าง วัสดุที่นามาใช้ ไม่ว่าจะเป็ นเหล็ก กระจก ช่อง service
ใต้ บ้าน เป็ นต้ น

1.5 ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจัย
ขัน้ ที่ 1 รวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิทั ้งเรื่อง นวัตกรรมในบ้ านระบบโมดูลาร์ , บ้ านประหยัดพลังงานรูปแบบต่างๆ ,
ทัศนคติของคนไทยระหว่างต่อการก่อสร้ างแบบสาเร็จรูปและแบบปกติ , พฤติกรรมการอยู่อาศัยของคนไทย และ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื ้อบ้ าน, แนวความคิดเกี่ยวกับปั จจัยแรงกระตุ้นอันช่วยให้ เกิดการย้ ายที่อยู่
อาศัยใหม่ , พฤติกรรมความเป็ นอยู่ และที่อยู่อาศัยของคนรุ่ นใหม่ในเมืองใหญ่ , หลักเกณฑ์ในการเลือกที่อยู่อาศัย ,
หลักเกณฑ์ในการเลือกที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้ สงู , เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการอยู่อาศัยในอาคาร
ชุดระดับราคาสูง, ปั จจัยในการกาหนดการตัดสินใจซื ้อ, กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค , แนวคิดเรื่อง ความเกี่ยวพัน
ของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้ า และแนวความคิดเรื่องความภักดีต่อตราสินค้ า
ขัน้ ที่ 2 สัมภาษณ์บคุ ลาการในบริษัท SCG ถึงแนวคิด เหตุผล และองค์ประกอบในการเลือกและไม่เลือกแต่
ละนวัตกรรมให้ เข้ ามาอยู่ในบ้ าน SCG HEIM
ขัน้ ที่ 3 สัมภาษณ์ผ้ เู ยี่ยมชมบ้ าน SCG HEIMเพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อแต่ละนวัตกรรมในบ้ าน สาเร็จรูป โดย
จะถามข้ อมูลส่วนตัวที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อแต่ละนวัตกรรม โดยแบบสัมภาษณ์จะถูกแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ ข้ อมูล
ทัว่ ไป และ เกี่ยวกับ SCG HEIM
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
อายุ : ผู้ที่อายุมากอาจจะให้ ความสนใจเรื่องสุขภาพ, ผู้ที่อายุน้อยอาจจะกล้ าลงทุนสูง
เพราะคิดว่าต้ องใช้ บ้านนี ้ไปอีกนาน

6
อาชีพ : ผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับทางด้ านวิทยาศาสตร์ อาจยอมจ่ายมากกว่าเพราะ
สามารถเข้ าใจข้ อมูลที่บริษัท เอสซีจี จะสือ่ ถึงได้ ง่ายกว่า รวมไปถึงทราบช่วงเวลาที่ได้ อยู่ที่บ้าน
อายุของสมาชิกในบ้ านแต่ละท่าน : ถ้ ามีเด็กและผู้สงู อายุอยู่ อาจจะยอมจ่ายมากกว่า
เพราะใช้ เวลาเกือบ 24 ชม.อยู่ที่บ้าน และต้ องใส่ใจสุขภาพมากกว่า
ระดับรายได้ เฉลีย่ : มีผลโดยตรงกับการตัดสินใจซื ้อ
ส่ วนที่ 2 เกี่ยวกับบ้ าน SCG HEIM
ความเหมาะสมของราคา : เนื่องจากปั จจุบนั มีบ้านประหยัดพลังงาน หรือบ้ า นนวัตกรรม
ออกมานาเสนอหลายรูปแบบ ทาให้ เกิดการเปรียบเทียบ
ความถี่ในการใช้ งาน : บางนวัตกรรมผู้อยู่อาศัยต้ องเสียเงินซื ้อมาแล้ วแต่อาจจะใช้ ไม่ค้ มุ
กับที่จ่ายไปจึงคิดว่าถ้ าตัดนวัตกรรมดังกล่าวออกไปอาจจะตรงความต้ องการผู้อยู่อาศัยมาก ขึ ้น
จาเป็ นต่อการอยู่อาศัย : มีผลโดยตรงกับการตัดสินใจซื ้อ
ความต้ องการซื ้อ : นวัตกรรมบางอย่างผู้อยู่อาศัยให้ ความสนใจ แต่ถ้าต้ องเสียเงินซื ้อ
จริงๆอาจจะเลือกที่จะไม่ใช้ นวัตกรรมดังกล่าว
นอกจากนี ้จะมีการสัมภาษณ์ว่าถ้ าหากท่านสามารถเลือกได้ ว่าจะนานวัตกรรมใดบ้ าง ให้ มาอยู่ในบ้ านของ
ท่าน โดยมีเงื่อนไขของค่าใช้ จ่ายด้ วย โดยการซื ้อ 1 นวัตกรรม มีมลู ค่า 1 ล้ านบาท 3 ผู้สมั ภาษณ์จะเลือกซื ้อนวัตกรรม
ใดบ้ าง
ขัน้ ที่ 4 นาข้ อมูลที่ได้ มา มาวิเคราะห์ โดยอ้ างอิงจากทฤษฎีและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง โดยข้ อมูลที่ได้ จะ
วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพว่าเอสซีจีมีใช้ หลักการใดในการเลือกแต่ละนวัตกรรมเข้ ามาในบ้ าน และคนไทยมีทศั นคติ
อย่างไรกับบ้ าน SCG HEIM

1.6 นิยามศัพท์
นวัตกรรม หมายถึงการทาสิง่ ต่างๆด้ วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลีย่ นแปลงทางความคิด การผลิต
กระบวนการ หรือ องค์กร ไม่ว่าการเปลีย่ นนั ้นจะเกิดขึ ้นจากการปฏิวตั ิ การเปลีย่ นอย่างถอนรากถอนโคน หรือการ
พัฒนาต่อยอด 4
ระบบโมดูลาร์ หรือ ระบบประสานทางพิกดั (Modular System) คือ ระบบที่ประกอบด้ วยหน่วยแยกต่างๆ ที่
สามารถรวมกันเป็ นหน่วยรวมได้ ขนาดหน่วยแยกแต่ละส่วนจะมีระยะสัดส่วนที่มีความสัมพันธ์ กนั เอง และสัมพันธ์ กบั
หน่วยรวมด้ วย ระบบโมดูลาร์ ถกู นามาใช้ ในงานออกแบบ เพื่อช่วยในเรื่องของการลดระยะเวลาในการทางานในขั ้นตอน

3
4

สัมภาษณ์ เดือนเพ็ญ สุขเทิง่ , พนักงานบริการลูกค้ า ประจาบ้ านตัวอย่าง, 17 ธันวาคม 2555.
แหล่งที่มา : http://th.wikipedia.org
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ของการผลิตชิ ้นงาน และการลดต้ นทุนจากเศษวัสดุที่เหลือทิ ้งจากกระบวนการผลิต ทาการออกแบบ

โดยใช้ ระยะ
5

สัดส่วนของวัสดุที่สามารถหาได้ และมีขนาดเป็ นมาตรฐาน มาเป็ นตัวกาหนดระยะสัดส่วนของชิ ้นงาน
บ้ าน SCG HEIM หมายถึง บ้ านสาเร็จรูปที่มาพร้ อมกับเทคโนโลยี บ้ านสาเร็จรูปพร้ อมระบบเทคโนโลยีที่ อยู่
ภายในบ้ าน ซึง่ มี คณ
ุ ภาพสูงจากญี่ปนุ่ ที่ทาง บริษัมสยามซีเมนต์กรุป นาเข้ ามาในประเทศไทย สร้ างด้ วยระบบ การ
ก่อสร้ างที่ผลิตในโรงงาน มีทั ้งแบบบ้ านสัง่ สร้ าง และขายในโครงการ เช่น Perfect Masterpiece โดยจะสร้ างตามแบบ
และระบบที่ออกแบบมาอย่างดี เพื่อให้ อยู่อาศัยสบาย ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน มีบ้านตัวอย่างให้ ดทู ี่
CDC
เลียบทางด่วนรามอินทรา

1.7 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
เป็ นแนวทางในการผลิตให้ กบั ผู้ ประกอบการบ้ านนวัตกรรม ว่ามีสงิ่ ใดที่ผ้ บู ริโภคตระหนักถึง ยอมจ่าย และ
สิง่ ใดที่ผ้ บู ริโภคคิดว่าเกินความจาเป็ น ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถตอบสนองได้ ตรงตามความต้ องการของผู้บริ โภค
มากขึ ้น

5

แหล่งที่มา : http://www.baanlaesuan.com/OnlyOnWeb.aspx?articleId=44

บทที่ 2
ทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2.1 ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับนวัตกรรมในบ้ านสาเร็จรูป
2.1.1 ระบบหมุนเวียนและถ่ ายเทอากาศภายในบ้ าน
โครงการ ”นี่สบิ ้ านเราหาร 2” รณรงค์ให้ ปรับเปลีย่ นบ้ านเป็ นบ้ านหาร 2 โดยได้ แนะนาบ้ าน 2 แบบ ดังนี ้ 1
1.
แบบบ้ านประหยัดพลังงานโดยอาศัยเครื่องปรับอากาศ (Active Building) เหมาะสาหรับ
บ้ านในเมือง เป็ นแบบที่ให้ ความสะดวกสบายสูงสุด โดยลดภาระในการทาความเย็นพร้ อมกับควบคุมความชื ้นให้ อยู่ใน
ระดับพอเหมาะ เป็ นบ้ านระบบปิ ดโดยใช้ เครื่องปรับอากาศน้ อยกว่าบ้ านขนาดเดียวกันถึง
8 เท่า ซึง่ ออกแบบโดย
สถาบันวิจยั พลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.
แบบเปิ ดระบบพึง่ พาธรรมชาติ (Passive Building) เหมาะกับบ้ านชานเมืองที่มีพื ้นที่มาก
มีหลักการสาคัญคือ การควบคุมสภาวะภายในบ้ านด้ วยระบบธรรมชาติเป็ นหลัก
วิจยั โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคานึงถึงประโยชน์ของการสร้ างบ้ านให้ ถกู หลักสถาปั ตยกรรม ที่คานึงถึง ทิศทางแดดและ
ลมทาให้ บ้านเย็นสบาย คานึงถึงการใช้ เทคโนโลยีที่หลีกเลีย่ งการสิ ้นเปลืองพลังงาน โดยผสมผสานกับการพึง่ พา
ธรรมชาติให้ มากที่สดุ โดยการสร้ างสภาวะแวดล้ อมทางธรรมชาติที่เหมาะสม เพื่อให้ อณ
ุ หภูมิอากาศบริเวณรอบอาคาร
ลดลง
2.1.2 ระบบฉนวนกันความร้ อน
เปรียบเทียบฉนวนกันความร้ อนและแผ่นสะท้ อนความร้ อน มีข้ อค้ นพบ คือ ควรใช้ ทั ้งสองควบคู่กนั เนื่องจา ก
จะทาให้ บ้านเย็นขึ ้นมาก 2

1

ศูนย์ประชาสัมพันธ์รวมพลังหาร 2. สพช.แนะประหยัดพลังงานเริ่มที่บ้านเตรี ยมโชว์แบบ้ านหาร 2 และหนัง “นี่สบิ ้ าน
หาร 2”[ออนไลน์]. กรุ งเทพหมานคร: สถาบันวิจยั และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2543. http://www.eppo.go.th: ศูนย์
ประชาสัมพันธ์รวมพลังหาร 2[10 พฤศจิกายน 2555]
2
แหล่งที่มา : http://www.nsplusengineering.com
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แหล่งที่มา : www.trachang.com
รู ปที่ 2.1 แผ่นสะท้ อนความร้ อน

วิธีป้องกันบ้ านร้ อน 3 ประกอบด้ วย 4 เรื่อง ดังนี ้
1. ทิศทางของบ้ าน
1.1
บ้ านหรืออาคารควรออกแบบใ ห้ วางตัวขวางทางทิศเหนือใต้ เพร าะหลังคาและ
ผนังจะโดนแดดน้ อยและสามารถรับลมได้ มากกว่าวางตัวอาคารหันไปทางทิศอื่น
1.2
ออกแบบแปลนบ้ านแบบเปิ ดโล่ง (Open Plan)โดยการลดผนังที่ใช้ กั ้นห้ อง
ต่างๆ เช่น ห้ องนัง่ เล่น ห้ องโถง ห้ องรับประทานอาหาร เพื่อช่วย ให้ บ้านมีการระบายอากาศที่ดีลมที่ผ่านเข้ ามาภายใน
บ้ านจะไหลเวียนดีขึ ้น บ้ านก็จะร้ อนน้ อยลง
1.3
ห้ องที่มีการใช้ งานน้ อยเช่น ห้ องเก็บของหรือโรงรถควรออกแบบให้ ตั ้งอยู่ในทิศ
ตะวันตกเนื่องจากเป็ นทิศที่ร้อนมากที่สดุ ของวัน เพื่อใช้ เป็ นแนวกันความร้ อนให้ กบั บ้ าน
1.4
ที่จอดรถ ลานซั กล้ างหรือพื ้นผิวที่เป็ นคอนกรีตไม่ควรอยู่เหนือลม เพราะลมจะ
พัดเอาความร้ อนที่สะสมอยู่ในพื ้นคอนกรีตเข้ าสูบ่ ้ าน
2. ป้องกันความร้ อนจากภายนอกเข้ าบ้ าน
2.1
หลังคาเป็ นพื ้นที่ขนาดใหญ่และได้ รับแสงตลอดทั ้งวัน ไม่ควรมีสี เข้ มเพราะ
สะสมความร้ อนและควรมีความลาดชันประมาณ 50-60 องศาเพื่อช่วยบังแดดให้ กบั หลังคาอีกด้ าน
2.2
ผนังด้ านใดของบ้ านที่ได้ รับแสงมากให้ เลือกใช้ วสั ดุที่ไม่สะสมความร้ อนน้ อย อิฐ
มวลเบาหรือก่อผนังสองชั ้นร่วมกับการใช้ ฉนวนกันความร้ อนที่ผนังก็จะช่วยป้องกันความร้ อนได้ มากขึ ้น
2.3
ผนังชนิดอื่นๆ เช่นผนังกระจกหรือหน้ าต่างที่เป็ นกระจกควรเลือกใช้ กระจกชนิด
ฉนวนป้องกันความร้ อน เช่นกระจกสีเขียวตัดแสงหรือกระจกสองชั ้นซึง่ ช่วยลดความร้ อนที่เข้ ามาในบ้ านได้

3

ปกรณ์ พงศ์วราภา, “19 วิธีป้องกันบ้ านร้ อน,” โฮมแอนด์เดกคอร์ 288 (มีนาคม 2555): 113.
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2.4
บ้ านที่ออกแบบให้ มีช่องแสงเพื่อประหยัดไฟ อย่าลืมว่าสิง่ ที่มาพร้ อมแสงแดดคือ
ความร้ อน ดังนั ้น ถ้ าจาเป็ นต้ องมีช่องแสง ควรเจาะช่องแสงเพื่อรับแสงจากทางด้ านทิศเหนือดีที่สดุ จะได้ แสงที่ไม่ร้อน
2.5
ออกแบบผนังด้ านที่ได้ รับความร้ อนมากให้ มีแผงกันแดดหรือระแนงไม้ เพื่อให้ กนั
ความร้ อนจากแสงกระทบกับผนังบ้ านโดยตรง
3. ระบายอากาศร้ อนจากภายในออกสู่ภายนอก
3.1
อากาศร้ อนที่ผ่านเข้ ามาในบ้ านส่วนหนึง่ จะสะสมอยู่ใต้ หลังคาและระบายออกที่
ชายคารอบบ้ าน การเจาะช่องระบายอากาศที่ชายคาควรอยู่ตรงข้ ามกันในทิศเหนือและใต้ เพราะมีลมพัดผ่านประจา
ไม่ควรเจาะทุกด้ าน เพราะความร้ อนจะระบายออกในช่องที่ใกล้ สดุ จึงไม่เกิดการไหลเวียนของอากาศใต้ หลังคา
3.2
เช่นเดียวกับการระบายความร้ อนบนหลังคา ความร้ อนที่เข้ ามาในบ้ านในระดับ
หน้ าต่างก็ต้องมีการไหลเวียน ภายในห้ องควรมีหน้ าต่างอย่างน้ อยสองด้ านเพื่อให้ ลมที่ผ่านเข้ ามามีทางออกอย่าวาง
เฟอร์ นิเจอร์ หรือข้ าวของบัง ทางลมอากาศในห้ องจะมีการไหลเวียนเพิ่มขึ ้นและช่วยลดความร้ อนล งได้
3.3
เพื่อควบคุมการระบายอากาศให้ ดียิ่งขึ ้ น จะติดตั ้งพัดลมดูดอากาศที่ ฝ้าเพดาน
เพื่อช่วยระบายอากาศใต้ ฝ้าก็ได้ ตาแหน่งการติดตั ้งพัดลมควรอยู่ตรงกันข้ ามกับจุดที่มีลมพัดเข้ าบ้ าน
4. เตรี ยมพืน้ ที่ในบ้ านให้ เหมาะสม
4.1
เลือกใช้ เครื่องปรับอากาศให้ เหมาะกับขนาดของห้ อง ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไปเพื่อ
ไม่ให้ เครื่องปรับอากาศทางานหนักและเป็ นการสิ ้นเปลืองพลังงานอีกด้ วย
4.2
การเลือกเฟอร์ นิเจอร์ ภายในบ้ านก็มีผลต่อการสะสมความร้ อนควรเลือก
เฟอร์ นิเจอร์ ที่เบา โปร่ง มีสอี ่อน เฟอร์ นิเจอร์ ที่หนาหนักนอกจากจะเก็บความร้ อนแล้ วยังสะสมฝุ่ นละอองอีกด้ วย
4.3
ใช้ เฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อินป้องกันความร้ อน เช่น ตู้เก็บหนังสือ ชั ้นวางโทรทัศน์ ตู้โชว์
โดยออกแบบให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของผนัง เพื่อป้องกันความร้ อนจากภายนอกที่ผ่านเข้ ามาอีกชั ้นหนึง่
4.4
เลือกใช้ ผนังเบาทาผนังภายในห้ องปรับอากาศจะช่วยลดความร้ อนที่สะสมได้
ดีกว่าผนังก่ออิฐฉาบปูน แต่กนั เสียงได้ ไม่ดีเท่าผนังก่ออิฐฉาบปูนปรับสภาพแวดล้ อมรอบบ้ านเพื่อป้องกันความร้ อน
4.5
ปลูกต้ นไม้ ที่มีทรงพุ่มสูง เพื่อช่วยลดอุณหภูมิจากลมร้ อนภายนอกที่พดั เข้ ามาใน
บ้ านและยังได้ ร่มเงาในการป้องกันแดดให้ กบั บ้ านได้ อีกด้ วย
4.6
ปลูกพืชคลุมดินแทนการเทคอนกรีตในบริเวณบ้ านเ ช่นที่จอดรถ อาจจะเปลีย่ น
มาใช้ บล็อกตัวหนอนที่สามารถปลูกหญ้ าสลับได้
4.7
เปลีย่ นจากรั ้วทึบเป็ นรั ้วโปร่ง เพื่อช่วยให้ ลมสามารถพัดเข้ าบ้ านได้ สะดวกแถม
ยังช่วยในเรื่องความปลอดภัยได้ อีกด้ วย บางส่วนของรั ้วที่เป็ นคอนกรีตให้ ปลูกไม้ เลื ้อยเพื่อช่วยลดความร้ อนที่รั ้วบ้ าน
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2.1.3 กระจก 2 ชัน้
เป็ นเทคโนโลยีการใช้ งานกระจก ตั ้งแต่ 2 แผ่นขึ ้นไปนามาซ้ อนกันโดยใช้ แผ่นอลูมิเนียมขั ้นไว้ ระหว่างกลาง
เพื่อให้ เกิดช่องระหว่าง กระจก ช่องว่าง กระจก ดังกล่าวสามารถที่จะปล่อยเป็ นช่องอากาศเปล่าหรือเลือกที่จะอัดก๊ าซ
เฉื่อย (อาร์ กอน) เข้ าไปเพื่อช่วยกันความร้ อนที่ดีขึ ้น กระจกฉนวนกันความร้ อนสามารถป้องกันความร้ อนเ ข้ าสูภ่ ายในได้
เป็ นอย่างดี กระจก จะไม่เกิดฝ้า แม้ อณ
ุ หภูมิภายในและภายนอกจะแตกต่าง กัน ป้องกันเสียงได้ ดีระดับหนึง่ และเป็ น
กระจกที่ช่วยประหยัดพลังงาน
กระจกกันเสียง , หน้ าต่างกันเสียง , กระจกสองชั ้น หรือ กระจกอิ นซูเลท สามารถใช้ งานกับบ้ านพักอาศัยทุก
ประเภท อาคารสูง อาคารสานักงาน โรงแรม อาคารพาณิชย์ ศูนย์แสดงสินค้ า ห้ องสมุด พิพิ ธภั ณฑ์ ฯลฯ เราจะสามารถ
พบเห็นกระจกระบบดังกล่าวตามอาคารชุด และอาคารสานักงานใจกลางเมือง แทบทุกอาคาร เป็ นระบบกระจก ที่ได้ รับ
ความนิยมเป็ นอย่ างมากระบบหนึง่ โดยเฉพาะบ้ านพักอาศัยของชาวต่างชาติที่ต้องการความสงบ ปลอดภัย และกัน
ความร้ อนได้ ในชุดเดียวกัน 4

2.2 ทฤษฏีเกี่ยวกับบ้ านประหยัดพลังงานในรูปแบบต่ างๆ
2.2.1 บ้ านสาเร็ จรู ป ของบ้ านและสวน
บ้ านสาเร็จรูปของบ้ านและสวน จะแตกต่างจากบ้ านสาเร็จรูปอื่น ๆ ต รงที่แบบบ้ านมีความยืดหยุ่นสามารถ
ปรับเปลีย่ นแบบได้ ตามความต้ องการและการใช้ งานของเจ้ าของบ้ าน โดยมีทีมสถาปนิก เป็ นผู้ออกแบบให้
การออกแบบบ้ าน เป็ นเหมือนการนาจิ๊กซอว์มาต่อเรียงกัน เพราะวัสดุที่ใช้ ทาบ้ านโมดูลาร์ จะเป็ นชิ ้นส่วน
สาเร็จรูปที่มีขนาดประมาณ 1.20 x 2.40 เมตร เป็ นหลัก เป็ นขนาดที่สามารถขนด้ วยรถ ขนาดเล็กได้ ส่วนระบบ
โครงสร้ างจะใช้ โครงสร้ างเหล็กทาเสาคาน ร่วมกับระบบเฟรม เพื่อช่วยลดขนาดเสาคานให้ เล็กลง แต่จะช่วยเสริมให้ มี
ความแข็งแรงมากขึ ้นทั ้งวัสดุและโครงสร้ าง ทามาสาเร็จรูป แล้ วนามาประกอบหน้ างาน ไม่มีก่ออิฐฉาบปูน ยกเว้ นใน
ส่วนของห้ องน ้า เวลานามาประกอบเป็ นตัวบ้ านก็จะได้ ขนาดที่มาตรฐาน ไม่เหลือเศษของวัสดุ จึงช่วยประหยัดทั ้งเงิน
และทรัพยากร
ราคาค่าก่อสร้ างบ้ านสาเร็จรูปชองบ้ านและสวน อยู่ที่ประมาณ 18,000 บาทต่อตารางเมตร ในอนาคตหาก
มีผ้ สู นใจมากขึ ้น ราคาอาจลดลงอีกประมาณ 5-10% เนื่องจากต้ นทุนการผลิตวัสดุและอุปกรณ์ที่ลดลงเนื่องจากการ
สัง่ ซื ้อเป็ นจานวนมาก 5

4
5

แหล่งที่มา : http://www.hevta.co.th
แหล่งที่มา : www.dailynews.com
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2.2.2 บ้ านชีวาทิตย์
"บ้ านชีวาทิตย์ ” เป็ นบ้ านที่ได้ รับการออกแบบให้ เป็ นต้ นแบบของการอยู่อาศัยอย่างยัง่ ยืน และเหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศในเขตร้ อนชื ้นเป็ นหลังแรกในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ นอกจากประสิทธิภาพการใช้ งานจาก
พลังงานแสงอาทิตย์อนั สูงสุดแล้ ว ยังมีการนาเอาปั จจัยอื่นๆที่จาเป็ นต่อการอยู่อาศัยมาใช้ ด้วย จึงสามารถกล่าวได้ ว่า
บ้ านชีวาทิตย์ เป็ นบ้ านต้ นแบบของการอยู่อาศัยอย่างยัง่ ยืน 6

แหล่งที่มา : http://www.thairath.co.th
รู ปที่ 2.2 บ้ านชีวาทิตย์

แนวความคิดเบื ้องต้ นของการออกแบบ คือการผสานความต้ องการพื ้นฐานของมนุษย์ ผนวกกับความเป็ นไป
ได้ ในการออกแบบสถาปั ตยกรรม และเทคโนโลยีอนั ทันสมัย ทาให้ บ้านชีวาทิตย์นอกจากจะประหยัดพลังงานได้ อย่าง
สูงสุดแล้ ว ยังสามารถผลิตพลังงานใช้ ได้ จนเหลือใช้ สาหรับกิจกรรมหลัก ซึง่ บ้ านประเภทอื่นไม่สามารถทาได้ ความโดด
เด่นของบ้ านชีวาทิตย์มีดงั ต่อไปนี ้
2.2.2.1 สามารถติดตั ้งเซลล์แสงแสงอาทิตย์โดยใช้ พื ้นที่น้อยกว่าบ้ านทัว่ ไปประมาณ 15 เท่า แต่
สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ ได้ เพียงพอ เนื่องประเทศไทยมีอากาศร้ อนชื ้น จึงมีระบบการป้องกันความร้ อนคล้ ายกับระบบของ
ตู้เย็น โดยตู้เย็นจะใช้ โฟมหนา 1 นิ ้ว ในการป้องกันความร้ อน แต่บ้านชืวาทิตย์ใช้ โฟมหนา 3 นิ ้ว ทาให้ ผนังกันความร้ อน
ได้ ดียิ่งขึ ้น
2.2.2.2 สามารถนาน ้าจากธรรมชาติมาใช้ ได้ อย่างเพียงพอโดยไม่ต้องพึง่ พาน ้าปะปา และไม่
ทาลายสภาพแวดล้ อม โดยที่มาของน ้าที่นามาใช้ ในบ้ านประกอบด้ วย 3 ทางด้ วยกัน คือ มีการรองน ้าฝนจากชายคา
บ้ าน แล้ วนาน ้าดังกล่าวมากรองในบ่อทรายและก็เก็บน ้าไว้ ใต้ บ้าน ทางที่ 2 คือ การนาน ้าจากเครื่องปรับอากาศมาใช้ ซ ้า
โดยพบว่า เครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน ทาให้ เกิดน ้า 40 ลิตร เมื่อเปิ ด 24 ชัว่ โมง ทางสุดท้ ายคือการนาน ้าที่สมาชิกใน
บ้ านใช้ แล้ วนากลับมาใช้ ใหม่
6

ดร.สุนทร บุญญาธิการ. จุดประกาย[ออนไลน์]. กรุ งเทพมหานคร: สถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก, 2547.
http://home.kku.ac.th[22 พฤศจิกายน 2555]

13

2.2.2.3 มีการประยุกต์ใช้ พลังงานหมุนเวียนให้ เกิดประโยชน์สงู สุด อันได้ แก่ การหมุนเวียนน ้าใช้
การใช้ ก๊าซชีวภาพและปุ๋ยชีวมวล การประยุกต์เทคโนโลยียคุ ใหม่ซงึ่ เหมาะสมกับประเทศไทยในยุคอนาคต เช่น ระบบ
ปรับอากาศ การทาความเย็นโดยใช้ การระเหยของน ้าแต่ไม่นาความชื ้น เป็ นต้ น
2.2.2.4 คุณภาพชีวิตของผู้ใช้ อาคาร สูงกว่าบ้ านทัว่ ไปมาก เช่นการควบคุมคุณภาพอากาศภายใน
อาคาร ความสวยงามของอาคารสถานที่ ความเป็ นอยู่ที่สขุ สบาย เป็ นต้ น
2.2.2.5 ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน (Energy Efficiency Potential) ซึง่ ได้ กล่าวถึงเทคนิค
ในการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน การเลือกใช้ วสั ดุ และการประเมินศักยภาพการใช้ พลังงาน ในอาคาร เช่น
กระจกที่ใช้ จะมีคณ
ุ สมบัติให้ แสงแดดผ่านได้ แต่ไม่ยอมให้ รังสียวู ีและความร้ อนผ่านเข้ ามาในบ้ านได้ ช่วย ประหยัดค่า
ไฟฟ้าได้ สว่ นหนึง่ บ้ าทั ้งหลังใช้ ระบบอัจฉริยะ กล่าวคือ ใช้ ระบบเปิ ดปิ ดไฟอัตโนมัติ ระบบเปิ ดปิ ดม่านอัตโนมัติ โดยมี
ตัวตรวจจับความเข้ มของแสงอาทิตย์กว่า 140 จุด รอบบ้ าน
2.2.2.6 คุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality) ซึง่ ได้ กล่าวถึงความบริสทุ ธิ์ของ
อากาศภายในอาคาร และการควบคุมคุณภาพอากาศให้ คงที่ เนื่องจากประเทศไทยมีอากาศร้ อน ทาให้ ต้องเปิ ด
เครื่องปรับอากาศ และเมื่อเปิ ดเครื่องปรับอากาศเป็ นเวลานาน ก็จะทาให้ เกิดมีการควบแน่นกลายเป็ นหยดน ้า
ก่อให้ เกิดเป็ นเชื ้อราหมุนเวียนภายในบ้ าน ดังนั ้นผู้คิดค้ นบ้ านดังกล่าว จึงทาบ้ านที่สามารถเปิ ดเครื่องปรับอากาศได้
ตลอดเวลา ไม่ก่อให้ เกิดเชื ้อรา และ สามารถประหยัดพลังงานอีกด้ วย
2.2.2.7 ความแปลกใหม่(Innovation Technology Concept) ซึง่ ได้ กล่าวถึงเทคโนโลยียคุ ใหม่ที่ใช้
ในบ้ านชีวาทิตย์
2.2.2.8 การใช้ งานและการบารุงรักษา (Maintenance and Operation) ซึง่ ได้ กล่าวถึง
ความสามารถในการใช้ งานวัสดุอปุ กรณ์ต่างๆ และการบารุงรักษาอุปกรณ์นั ้น
2.2.2.9 ต้ นทุนการผลิต (Cost Effectiveness) ซึง่ ได้ กล่าวถึงวิธีการลดต้ นทุนและความคุ้มค่าใน
การใช้ งานบ้ าน
2.2.2.10 ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม(Environment Concern) ซึง่ ได้ กล่าวถึงอิทธิพล จากการก่อสร้ าง
และการใช้ งานบ้ านชีวาทิตย์ ที่มีต่อสภาพแวดล้ อม
นอกจากนี ้บ้ านชีวาทิตย์ยงั สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าและขายคืนให้ กบั การไฟฟ้าได้ เนื่องจากในเวลา
กลางคือนไม่มีแสงอาทิตย์ จึงทาให้ กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ ผู้วิจยั บ้ านชีวาทิตย์จงึ มีการผลิตกระแสไฟฟ้าสะสมไว้ ตอน
กลางวันแต่ถ้าหากใช้ แบตเตอรี่เก็บกระแสไฟฟ้าก็เก็บได้ ไม่หมด จึง มีการขายไฟฟ้าให้ กบั การไฟฟ้า และซื ้อคือในเวลา
กลางคืนเนื่องจากกลางคืนไม่มีแสงแดด ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
2.2.3 บ้ านไทยนาโนเฮาส์
บ้ านไทยนาโน เฮ้ าส์ (Thai Nano House) นวัตกรรมการก่อสร้ างใหม่ที่เปลีย่ นแปลงรูปแบบ และขบวนการ
ก่อสร้ างจากเดิม ที่เป็ นการก่อสร้ าง เสา คาน ก่ออิฐ ฉาบปูน และเป็ นรูปทรงอาคารเป็ นสีเ่ หลีย่ ม เป็ นการก่อสร้ างแบบ
โครงสร้ างเปลือกบาง (Thin Shell Structure) รูปทรงกลม มน ที่เป็ นโครงสร้ างเสริมเหล็กทั ้งหลัง ใช้ ผ้าใบแบบพิเศษเป็ น
ไม้ แบบ (Formwork) และใช้ โฟม (PU Foam) เป็ นฉนวนต้ านทานค วามร้ อนภายนอกอาคาร (External Insulation
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Finish System) ทาให้ บ้านไทยนาโนเฮ้ าส์ นั ้นก่อสร้ างได้ รวดเร็ว ประหยัด แข็งแรงปลอดภัย และประหยัดพลังงาน
มากกว่าการก่อสร้ างบ้ านแบบเดิม
เพื่อแก้ ไ ขปั ญหาการก่อสร้ างอาคารในประเทศไทย ที่แพงขึ ้น ใช้ แรงงานมาก ไม่ประหยัดพลังงาน
และไม่
ทนทานต่อภัยพิบตั ิทางธรรมชาติที่มีแนวโน้ มที่จะเกิดมากยิ่งขึ ้น เช่น พายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ สึนามิ เพลิงไหม้ เป็ นต้ น
โดยได้ ศกึ ษา ค้ นคว้ า วิจยั และอบรมเพิ่มเติมทั ้งภาคทฤษฎีและปฎิบตั ิจากต่างประเทศ แล้ วนามาพัฒนา ออกแบบ
เพิ่มเติมเพื่อให้ เหมาะสมกับการทางานในประเทศไทย ทั ้งขบวนการก่อสร้ างและรูปทรงอาคาร ซึง่ ใช้ เวลานานกว่า 2 ปี
ทาให้ ได้ เป็ น บ้ านไทยนาโนเฮ้ าส์ หรือบ้ านนาโนที่เป็ น นวัตกรรมการก่อสร้ างใหม่ ที่ตอบโจทย์ได้ ทั ้งหมด ทั ้ง เงิน เวลา
และคุณภาพ
บ้ านไทยนาโน เฮ้ าส์ โดดเด่น ด้ วยรูปทรงภายนอกที่น่ารัก และแปลกตา แล ะภายในมีความรู้สกึ ที่อบอุ่น
ปลอดภัย และเย็นสบาย ซึง่ มีหลากหลายขนาด และแบบบ้ านให้ เลือกตามที่ผ้ ใู ช้ งานต้ องการ โดยมี 2 รุ่น ดังนี ้
2.2.3.1 รุ่นเคลือ่ นย้ ายได้ (Mobile) ซึง่ มีขนาดความกว้ าง 3.00-4.00 ม. และยาวไม่เกิน 7.00 ม.
น ้าหนักไม่เกิน 30 ตัน เพื่อให้ สามารถขนย้ ายขึ ้นรถเทรนเลอร์ และเข้ าไปยังซอยที่จะติดตั ้งบ้ านไทยนาโ เฮ้ าส์ ได้
2.2.3.2 รุ่น หล่อกับที่ (Onsite) ซึง่ มีแบบสาเร็จรูปหลายแบบให้ เลือก เส้ นผ่าศูนย์กลาง ตั ้งแต่
4.00-20.00 ม. ให้ เลือก ซึง่ เน้ นบ้ าน 1-2 ชั ้น หากต้ องการก่อสร้ างบ้ าน หรื ออาคาร ที่มีความสูงหรือกว้ างมากกว่านั ้น ก็
สามารถทาได้ โดยจะออกแบบก่อสร้ างตามความต้ องการของลูกค้ า (Custom Design)
บ้ านไทยนาโนเฮ้ าส์ รุ่นมาตรฐาน จะมาพร้ อมห้ องน ้า ไฟฟ้า ประปา พร้ อมใช้ งาน เพียงต่อเชื่อมกับระบบไฟฟ้า
ประปา บาบัดน ้าเสีย ภายนอกอาคาร ก็ สามารถใช้ ง านได้ ทนั ที ทาให้ ไม่ต้อง วุ่นวาย หาช่างมาทาเพิ่มเ ติมอีก และใน
ขณะเดียวกันหาก ต้ องการ เลือกตัดรายการวัสดุต่างๆ ออก ก็ยงั สามารถเลือกได้ ทนั ที ไม่ย่งุ ยาก บ้ านไทยนาโน เฮ้ าส์
นอกจากจะมีรูปทรง และขบวนการก่อสร้ างที่ดีแล้ ว ยังเลือกใช้ วสั ดุ ตุณภาพดี ที่นามาก่อสร้ าง เพื่อให้ มีความสวยงาม
และทนทานมากยิ่งขึ ้น
2.2.4 บ้ านเย็นตราช้ าง

แหล่งที่มา : www.trachang.co.th
รู ปที่ 2.3 นวัตกรรมของบ้ านเย็นตราช้ าง

ความสาคัญของบ้ านเย็น คือ ผู้อยู่อาศัยในบ้ านเย็น รู้สกึ สบายขณะที่อยู่ในบ้ าน ไม่ร้ ูสกึ ร้ อนอบอ้ าว และได้
ประหยัดค่าไฟพอประมาณความเข้ าใจที่ถกู ต้ องในเรื่องบ้ านเย็น นัน่ คือ การได้ อยู่อาศัยในบ้ านที่ไม่มีปัญหาบ้ านร้ อน
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เป็ นบ้ านที่จ่ายค่าไฟน้ อยเมื่อเทียบกับบ้ านทัว่ ๆ ไป และไม่ว่าบ้ านเก่า หรือบ้ านใหม่ ก็เย็นได้ ถ้ าเลือกใช้ วสั ดุที่เหมาะสม
กับบ้ านของตน
การเตรียมการก่อนการสร้ างบ้ าน เป็ นสิง่ จาเป็ นที่ต้องทาถึงแม้ จะมีพื ้นที่บ้านจากัด ไม่มีต้นไม้ ใหญ่มาช่วยกัน
แดด ขั ้นแรกคือการออกแบบบ้ านให้ มีหน้ าต่าง ประตู ช่องระบายลมที่ถกู ต้ องจะช่วยให้ ผ้ อู ยู่ในบ้ านสบาย ไม่ร้ ูสกึ อบอ้ าว
ขั ้นต่อไปคือการเลือกใช้ วสั ดุที่ช่วยลดความร้ อนเข้ าสูต่ วั บ้ านโดย เฉพาะส่วนที่รับความร้ อนมากที่สดุ คือ หลังคา
รองลงมา คือ ผนังบ้ าน ทั ้ง 2 ขั ้นตอนจะเห็นผลได้ ชดั สาหรับบ้ านใหม่แต่ถ้าจะให้ ร้ ูสกึ ถึง การเปลีย่ นแปลงจากร้ อนเป็ น
เย็นขึ ้น เห็นตัวเลขค่าไฟต่อเดือนลดลง ต้ องถามผู้มีประสบการณ์บ้านร้ อนซึง่ ส่วนใหญ่คือบ้ านที่ปลูกสร้ างอยู่อาศัยแล้ ว
ตัวช่วยให้ บ้านหายร้ อนเป็ นบ้ านเย็นกาย ต้ องเพิ่มวัสดุที่ช่วยลดความร้ อนให้ บ้าน ที่ไม่ย่งุ ยากติดตั ้งง่าย และคุ้มการ
ลงทุนในระยะยาว 7
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แหล่งที่มา : www.trachang.co.th

2.2.5
บ้ านประหยัดพลังงาน
บ้ านสาเร็จรูป
ของบ้ านและสวน
บ้ านชีวาทิตย์
บ้ านไทยนาโนเฮาส์
บ้ านเย็นตราช้ าง
บ้ าน SCG HEIM

เปรียบเทียบข้ อดี ข้ อจากัดของบ้ าน SCG HEIM และบ้ านประหยัดพลังงานแบบต่ างๆ

ประเภทการ
ก่อสร้ าง
แบบสาเร็จรูป

ก่ออิฐ ฉาบปูน
ก่ออิฐ ฉาบปูน
ก่ออิฐ ฉาบปูน
แบบสาเร็จรูป

ระยะเวลาการ ผลิต น ้า ไฟฟ้า บ้ านเย็นแม้ ไม่เปิ ดแอร์ ป้องกัน พายุ
ก่อสร้ าง
แก๊ สเองได้
(กลางวัน30-35◦c) สึนามิได้
ทารากฐาน + 30 วัน ไม่ได้
เย็น
ได้

33 วัน
120 วัน

ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้

เย็น
เย็น
เย็น
ถ้ ามีการเปิ ดแอร์ ร่วม
ด้ วยจะมีอณ
ุ หภูมิ 2529◦C

ราคาต่อ
ตารางเมตร
18,000

ไม่ได้

25,000

ได้
ไม่ได้
ได้

8,000-12,000
8,000
25,000-40,000

ข้ อจากัด
เนื่องจากก่อสร้ างด้ วยระบบ
โมดูลาร์ รูปทรงบ้ านจึงไม่
หลากหลาย
ต้ องติดตั ้งแผงโซลาร์ เซลล์
ซึง่ มีราคาสูง
ไม่เหมาะกับการต่อเติม
เนื่องจากก่อสร้ างด้ วยระบบ
โมดูลาร์ รูปทรงบ้ านจึงไม่
หลากหลาย

ตารางที่ 2.1 เปรี ยบเทียบข้ อดี ข้ อจากัดของบ้ าน SCG HEIM และบ้ านประหยัดพลังงานแบบต่างๆ
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2.2 ทฤษฏีเกี่ยวกับทัศนคติระหว่ างการก่ อสร้ างแบบสาเร็จรูปและแบบปกติ
2.3.1 เทคโนโลยี Precast
เป็ นเทคโนโลยีก่อสร้ างที่ทนั สมัยและมีคณ
ุ ภาพสูง ซึง่ มีข้อดีหลายประการ 1 ดังนี ้
2.3.1.1 การก่อสร้ างมีคณ
ุ ภาพสม่าเสมอ เนื่องด้ วยกระบวนการผลิตชิ ้นงานคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาเร็จรูปทุกขั ้นตอนถูกควบคุมด้ วยระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและระบบคอมพิวเตอร์ ทาให้ ชิ ้นงานทุกชิ ้นมีคณ
ุ ภาพ
สม่าเสมอ รวมทั ้งมีการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าชิ ้นงานแต่ละชิ ้นได้ มาตรฐานตามระบบ
PCI Code(ระบบ PCI Code คือ ค่ากาหนดมาตรฐานที่ยอมให้ ได้ ของชิ ้นงาน Precast Concrete จาก Precast /Prestressed Concrete Institute) ก่อนที่จะนาชิ ้นงานไปติดตั ้งในสถานที่ก่อสร้ าง
2.3.1.2 มีความคงทนแข็งแรงชิ ้นงาน ทุกชิ ้นเป็ นคอนกรีตเสริมเหล็กจึงมีความคงทนแข็งแรง และใช้
เป็ นโครงสร้ างรับน ้าหนักชั ้นบน ได้ (Load Bearing Wall) ด้ วยลักษณะโครงสร้ างดังกล่าวทาให้ ทนต่อแรงสะเทือนของ
แผ่นดินไหวได้ มากกว่าการก่อสร้ างแบบผนังก่ออิฐทัว่ ไป
2.3.1.3 เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม เทคโนโลยี Precast ช่วยลดปั ญหาขยะที่สง่ ผลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้ อม รวมทั ้งลดมลภาวะทางเสียง ฝุ่ น และปั ญหาการจราจรในสถานที่ก่อสร้ าง
2.3.1.4 ช่วยเพิ่มพื ้นที่ใช้ สอยและความสวยงามเทคโนโลยี Precast เป็ นระบบการก่อสร้ างที่ไม่มี
เสาและคาน แต่ใช้ ผนังคอนกรีตสาเร็จรูปเป็ นตัวรับน ้าหนักแทน ทาให้ บ้านมีพื ้นที่ใช้ สอยมากขึ ้น และก่อให้ เกิดควา ม
สวยงามในการจัดวางเฟอร์ นิเจอร์ ที่มีความลงตัวมากกว่า
2.3.1.5 มีความต้ านทานไฟสูง ชิ ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสาเร็จรูปมีความสามารถในการต้ านทานไฟ
ไหม้ สงู กว่าวัสดุพื ้นฐานอื่นๆ เช่น อิฐ และไม้
2.3.1.6 ช่วยป้องกันความร้ อน ชิ ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสาเร็จรูปมีค่าความเป็ นฉนวนสูง จึงสามารถ
ป้องกันความร้ อนจากภายนอกได้ เป็ นอย่างดี
2.3.1.7 มีความทึบเสียงสูง ชิ ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสาเร็จรูปมีค่ าความทึบเสียงมากกว่าวัสดุ
ประเภทอิฐและไม้ จึงสามารถป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้ เป็ นอย่างดี
2.3.1.8 ต้ านทานการซึมน ้าสูง ชิ ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสาเร็จรูปมีคณ
ุ สมบัติต้านทานการซึมน ้า
สูง ทาให้ สพี ื ้นผิวมีความคงทน สวยงาม และไม่เกิดเชื ้อรา
2.3.1.9 ค่าเบี ้ยประกันภัยและค่าบารุงรักษาต่า เทคโนโลยี Precast ทาให้ บ้านและอาคารมีความ
แข็งแรงคงทน และมีอายุการใช้ งานยาวนาน ทาให้ ค่าเบี ้ยประกันภัยต่ากว่าโครงสร้ างประเภทอื่นๆ และยังส่งผลให้ ค่า
บารุงรักษาต่า เนื่องจากจะเสียค่าใช้ จ่ายในการทาสีใหม่ในรอบ 8-10 ปี เท่านั ้น
2.3.1.10 สามารถทาการก่อสร้ างได้ ในทุกพื ้นที่ ด้ วยการหล่อชิ ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสาเร็จรูป
ก่อนการติดตั ้งในพื ้นที่ก่อสร้ าง ทาให้ สามารถขนย้ ายไปก่อสร้ างได้ แม้ ในที่ห่างไกล และการก่อสร้ างมีคณ
ุ ภาพเท่า กัน
ทุกๆ ที่

1

แหล่งที่มา : http://www.ponmaker.com
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2.3.1.11 ลดต้ นทุนการก่อสร้ างและแรงงานเทคโนโลยี Precast จะช่วยลดค่าใช้ จ่ายวัสดุก่อสร้ าง
และค่าแรงมากกว่าการก่อสร้ างด้ วยวิธีอื่นๆ
2.3.1.12 ลดระยะเวลาการก่อสร้ าง
2.3.2 บ้ านระบบสาเร็ จรู ป
เปรียบเทียบบ้ านระบบสาเร็จรูปและบ้ านแบบเสา-คาน พบว่าบ้ านระบบสาเร็จรูปมีข้อด้ อยกว่า 2 ดังนี ้
1.
โครงสร้ างสาเร็จรูปมีน ้าหนักมากกว่าระบบเสา-คาน เนื่องจากผนังสาเร็จรูปนั ้นมักทาจาก
คอนกรีตซึง่ หนักกว่าการก่ออิฐ-ฉาบปูนธรรมดา ดังนั ้นบ้ านที่ก่อสร้ างด้ วยระบบสาเร็จรูปจึงจาเป็ นต้ องใช้ เสาเข็มที่ยาว
กว่าหรือมีขนาดใหญ่กว่าระบบการก่อสร้ างแบบเดิม เพื่อให้ สามารถรับน ้าหนักที่มากกว่า เป็ นการป้องกันปั ญหาบ้ าน
ทรุดในภายหลัง
2.
แบบบ้ านที่เหมาะสาหรับงานก่อสร้ างระบบสาเร็จรูปนั ้น ไม่เหมาะกับบ้ านที่มีรายระเอียด
ซับซ้ อนเกินไป เนื่องจากจะทาให้ ต้นทุนผลิตสูงกว่าระบบเดิมและก่อสร้ างได้ ช้าเนื่องจากชิ ้นงานสาเร็จรูปมีมากเกินไป
3.
ระบบสาเร็จรูปนั ้นเหมาะกับการสร้ างบ้ านในแบบเดียวกัน จานวนมากๆ จานวน 50-100
หลังขึ ้นไป จึงจะคุ้มลงทุนยิ่งสร้ างในปริมาณมากเท่าไร ค่าก่อสร้ างก็จะยิ่งถูก เนื่องจากค่าไม้ แบบต่อหน่วยจะลดลง
ตามจานวนบ้ านที่สร้ าง เนื่องจากไม้ แบบสามารถเวียนใช้ ได้ ในทางตรงกันข้ าม หากมีจานวนการสร้ างน้ อย ค่า
ก่อสร้ างและค่าดาเนินการเช่นค่า รถเครน เมื่อคิดต่อหน่วยจะแพงกว่าระบบการก่อสร้ างแบบเดิม
4.
ระบบสาเร็จรูปไม่เอื ้อต่อการดัดแปลงบ้ านในภายหลัง เนื่องจากวิศวกรมักออกแบบให้
กาแพงสาเร็จรูปทาหน้ าที่รับน ้าหนักแทนเสาบ้ าน ดังนั ้นเมื่อมีการทุบกาแพง ก็เสมือนเป็ นการทุบเสาบ้ าน ซึง่ อาจทา
ให้ โครงสร้ างอาจวิบตั ิและไม่ปลอดภัยเป็ นอย่างมาก

2

ดร. ศุภวิศวร์ ปั ญญาสกุลวงศ์ และ กฤษณ์ แย้ มสระโส, 2548, ข้ อจากัดของการก่อสร้ างบ้ านแบบสาเร็จรู ป ,
[ออนไลน์], เข้ าถึงได้ จาก: http://www.thaihomemaster.com[15 ธันวาคม 2555].
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2.3.3 เปรี ยบเทียบระบบหล่ อสาเร็ จรู ปและหล่ อในที่
ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบระบบหล่อสาเร็จรูปและหล่อในที่ 3
ระบบสาเร็ จรู ป
คุณภาพ

ผลิตจากโรงงานที่ได้ มาตรฐาน
วัสดุผ่านการคัดสรรและได้ รับ
การควบคุมงานจากผู้ชานาญ

ประสิทธิภาพในการควบคุมงาน

เวลา

ทางานและตรวจสอบคุณภาพ
สะดวกเพราะทาบนพื ้นราบ
งานส่วนใหญ่ทาที่โรงงานโดย
ช่างที่มีความชานาญ
ก่อสร้ างเร็ว โรงสร้ างคงทน

ราคา
มลพิษจากการก่อสร้ าง

ถูกกว่า
เศษวัสดุที่หน้ างานน้ อย

การรับประกัน

รับประกันโครงสร้ าง 10 ปี

การใช้ แรงงานที่มีความชานาญ

ระบบหล่ อในที่
คุณภาพไม่แน่นอนขึ ้นอยู่กบั
ทักษะและความใส่ใจของ
ช่างและการรักษาวัสดุ
ก่อสร้ างเป็ นไปได้ ยาก
ทางานและควบคุมยาก
โดยเฉพาะในที่สงู
ขึ ้นกับความชานาญของช่าง
ก่อสร้ างช้ า ฤดูมีผลต่อความ
แข็งแรงของโครงสร้ าง
ขึ ้นกับผู้รับเหมาก่อสร้ าง
ฝุ่ นควันและเศษวัสดุเหลือ
เยอะกว่า
ไม่มีการรับประกันใน
ระยะยาว
แหล่งที่มา : http://www.istockhome.com/

2.4

ทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมการอยู่อาศัยของคนไทย

วิถีชีวิตการดารงชีวิตของมนุษย์ยคุ ปั จจุบนั วิถีการดารงชีวิตของมนุษย์ในยุคปั จจุบนั เริ่มต้ นมาจากการค้ นพบ
ทางวิทยาศาสตร์ มากมาย ทาให้ มนุษย์มีความเข้ าใจใ นธรรมชาติของโลกมากขึ ้น และ ที่สา คัญมนุษย์สามารถนา
ความรู้พื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ทั ้งฟิ สิกส์ เคมี และ ชีววิทยามาประดิษฐ์ สงิ่ ต่างๆ มากมาย ที่เราเรียกกั นว่า เทคโนโลยี
อันเป็ นพื ้นฐานสาคัญของการปฏิวตั ิสงั คมไปสูส่ งั คมอุตสาหกรรม ซึง่ สามารถตอบสนองความต้ องการของมนุษย์อย่าง
กว้ างขวาง สรุปได้ ดงั นี ้ 4

3
4

แหล่งที่มา : http://www.istockhome.com/
แหล่งที่มา : http://www.gotoknow.org
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2.4.1 ตอบสนองต่ อปั จจัยสี่
2.4.1.1 อาหาร ความรู้ทางด้ านเทคโนโลยีการเกษตรตั ้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ การใช้ สารเคมีปราบ
ศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย การควบคุมน ้า การเก็บรัก ษาหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป ทา ให้ ปริมาณอาหารมีมากพอเลี ้ยง
ประชากรโลกที่เพิ่มขึ ้นได้ แต่มีปัญหาเรื่องการกระจายอาหารที่ยงั ไม่สามารถกระจายอา หารไปสูส่ งั คมด้ อยโอกาสได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.1.2 เครื่องนุ่งห่ม เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถผลิตได้ ทกุ รูปแบบ รวดเร็วและราคาไม่สงู นัก ทั ้ง
จากวัตถุดิบจากธรรมชาติ หรือ การสังเคราะห์ขึ ้น
2.4.1.3 ที่อยู่อาศัย มีวสั ดุการก่อสร้ างที่แข็งแรง ก่อรูปได้ ง่ายสามารถป้องกันภัยจากธรรมชาติได้ ดี
ขึ ้นอย่างมาก
2.4.1.4 ยารักษาโรค ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ทั ้งการวิเคราะห์โรค เครื่องมือทาง
การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ การป้องกันโรค การผลิตยาแผนใหม่ ทาให้ มนุษย์มีโอกาสรอดตายมากขึ ้น สุขภาพดีขึ ้นและ
อายุยืนยาวมากขึ ้น
2.4.2 ตอบสนองต่ อความมั่นคงปลอดภัย
มีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ อาคารและอุปกรณ์เพื่อความมัน่ คงปลอดภัยมากขึ ้น เช่น บ้ านเรือนที่แข็งแรง รั ้ว
ลวดหนาม อาวุธชนิดต่างๆ ระบบเบรก ABS ระบบตัดไฟอัตโนมัติ เป็ นต้ น
2.4.3 ตอบสนองต่ อความสะดวกสบาย
ความสะดวกสบายเป็ นสิง่ ที่มนุษย์แสวงหาเป็ นอย่างยิ่ง ผลผลิตทางการอุตสาหกรรมจา นวนมากตอบสนองได้
ดียิ่ง เช่น เครื่องใช้ ไฟฟ้าทุกชนิด ยวดยานพาหนะทุกชนิด ลิฟต์ กระป๋ องสเปรย์ต่างๆ รีโมทคอนโทรล อุปกรณ์การเรียน
การสอน เป็ นต้ น
2.4.4 ตอบสนองความสนุกสนานบันเทิง
สินค้ าอุตสาหกรรมสามารถนาเสนอความบันเทิงได้ หลากหลาย ทั ้งรูปแบบอนาล็อคและดิจิตอล ทั ้งในที่
สาธารณะและครัวเรือน
2.4.5 ตอบสนองต่ อความต้ องการติดต่ อ
สินค้ าอุตสาหกรรมสามารถช่วยให้ มนุษย์ติดต่อกันได้ สะดวก รวดเร็ว โดยยานพาหนะชนิดต่างๆ มาจนถึง
ระบบโทรศัพท์ชนิดต่างๆ คอมพิวเตอร์ ไอโฟน เป็ นต้ น ดังนั ้นเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ปั จจัยต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของตนในยุคสมัยใหม่นี ้ ทาให้ ชีวิตของมนุษย์ได้ ผนั ตัวเองเข้ าไปอยู่ในกระบวนการอุตสาหกรรมและเกษ
ตรกรรม
สมัยใหม่ซงึ่ มีขั ้นตอนที่สาคัญคือ
2.4.5.1 กระบวนการหาและเตรียมวัตถุดิบเพื่อ การผลิต
2.4.5.2 กระบวนการผลิต
2.4.5.3 กระบวนการกระจายจ่ายแจก
2.4.5.3 กระบวนการบริโภค

21

กระบ วนการเหล่านี ้ที่เข้ ามาเป็ นส่วนสา คัญของวิถีชีวิตคนยุคปั จจุบนั กลายมาเป็ นระบบเศรษฐกิจที่
ครอบคลุมไปทัว่ โลก วิถีชีวิตของคนยุคใหม่จงึ มีความสลับซับซ้ อน และผูกมัดตัวเองอยู่ภายใต้ กระบวนการใด
กระบวนการหนึง่ ของระบบเศรษฐกิจ 4 ขั ้นตอนนัน่ เอง อีกประการหนึง่ ที่สา คัญของวิถีชีวิตของมนุษย์ปัจจุบนั ที่อยู่
ภายใต้ ระบบเศรษฐกิจยุ คอุตสาหกรรม พลังงานเป็ นสิง่ ที่สา คัญอย่างยิ่งยวด การขาดแคลนพลังงานเป็ นสิง่ ที่ทาให้
มนุษย์ยคุ ใหม่ไม่สามารถทาอะไรได้ เลย แทบจะดา รงชีวิตไม่ได้ กิจกรรมทั ้งหลายหยุดช ะงักทั ้งหมด เช่น การขนส่ง
อาหารทาไม่ได้ จะเกิดการขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงทันที ผู้ คนในเขตเ มืองไม่สามารถเดินทางกลับบ้ านได้ บ้ านที่
เป็ นอาคารชุดสูงหลายสิบชั ้นจะไม่มีคนอยู่ เป็ นต้ น หรือ กล่าวได้ อีกนัยหนึง่ ว่าเมื่อขาดพลังงาน กระบวนการ
4
กระบวนการนั ้นจะหยุดไป ไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้ ผู้คนทั ้งหลายจะไม่สามารถมีชีวิตที่เป็ นสุขได้ อีกต่อไปนัน่ เอง
ในความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กบั สิง่ แวดล้ อมยุคปั จจุบนั ซึง่ มนุษย์พยายามควบคุมสิง่ แวดล้ อม ต้ องการความ
สะดวกสบาย โดยอยู่บนพื ้นฐานกระบวนการทางอุตสาหกรรมเป็ นกระแสหลัก ทา ให้ เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมเป็ น
วงกว้ าง โดยเฉพาะของเสีย ที่เกิดขึ ้นจานวนมหาศาลได้ ทิ ้งออกสูส่ งิ่ แวดล้ อมทั ้งในรูปของแข็ง ของเหลวและก๊ าซ ของ
เสียที่ทิ ้งสูส่ งิ่ แวดล้ อมมี 2 ลักษณะ คือ ของเสียที่เกิดจากการสงเคราะห์ทางเคมี เป็ นวัสดุใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนตาม
ธรรมชาติ เมื่อทิ ้งสูส่ งิ่ แวดล้ อมแล้ วธรรมชาติไม่สามารถกาจัดได้ เช่น พลาสติก ยูรีเทน น้ ามันเครื่อง เป็ นต้ น แม้ ทิ ้งเพียง
เล็กน้ อยธรรมชาติก็ไม่สามารถกาจัดได้ และ ของเสียอีกลักษณะหนึง่ เป็ นของเสียที่เริ่มต้ นได้ ม าจากธรรมชาติ เช่น เศษ
แป้งหรือน ้า ตาลจากโรงงานทาอาหาร เป็ นต้ น เมื่อทิ ้ งปริมาณไม่มากสิง่ แวดล้ อมสาม ารถกา จัดให้ หมดไปได้ แต่ถ้า
ปริมาณมากก็ไม่สามารถกาจัดได้ เช่นกัน ดังนั ้นสิง่ ที่มนุษย์ทิ ้งลงไปเหล่านี ้ทาให้ สงิ่ แวดล้ อมเปลีย่ นแปลงคุณสมบัติไป
จากเดิมแน่นอน ซึง่ จะส่งผลกระทบกลับมาหามนุษย์ในที่สดุ ได้ ดังนั ้นวิถีการดา รงชีวิตของคนในยุคปั จจุบนั จึงเป็ นสิง่ ที่
น่าเป็ นห่วงต่อความสมดุลทางธรรมชาติของสิง่ แวดล้ อมในอนาคต

2.5

ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซือ้ บ้ าน

2.5.1 รายงานผลการวิจยั พฤติกรรมผู้บริ โภคในการตัดสินใจซือ้ บ้ าน
จากการสารวจพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื ้อบ้ าน โดยได้ สารวจจากกลุม่ ตัวอย่างทั ้งจากลูกค้ าซื ้อบ้ าน
อยู่ในโครงการบ้ านจัดสรรทั ้ง 4 โซน คือ กรุงเทพตอนเหนือ ตอนใต้ ตอนตะวันตก และตะวันออก และกลุม่ ที่คิดจะซื ้อ
บ้ านใหม่ภายใน 1 ปี ผลการสารวจพบว่า กลุม่ เป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็ นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง อายุระหว่าง 2840 ปี มีครอบครัวแล้ ว โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ ้นไป และเป็ นพนักงานของบริษัทเอกชน มีรายได้ สว่ นตัว
ประมาณ 15,000-35,000 บาท ครอบครัวที่ต้องการซื ้อบ้ านเดี่ยว มีรายได้ มากกว่า 60,000 บาทต่อเดือน และกลุม่ ที่
ต้ องการซื ้อทาวน์เฮาส์ รายได้ ต่อครอบครัวไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือน
จากการศึกษาพฤติกรรมเลือกซื ้อบ้ าน พบว่าส่วนใหญ่ของกลุม่ ตัวอย่างจะเป็ นการซื ้อบ้ านหลังแรก และ
ต้ องการซื ้อบ้ านสร้ างก่อนขาย โดยพิจารณาจากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ โดยอันดับแรกจะไปดูโครงการด้ วยตนเอง อันดับ 2
จากสือ่ โฆษณาหนังสือพิมพ์และนิตยสาร และอันดับ 3 จากการสอบถามจากเพื่อน ๆ โดยบุคคลที่มีอิทธิพลในการร่วม
ตัดสินใจซื ้อได้ แก่ 1. สามี/ภรรยา 2. พ่อ/แม่ แต่เมื่อถึงเวลาตัดสินใจซื ้อบ้ าน กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื ้อด้ วย
ตนเอง อาจจะเนื่องมาจากต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายในการซื ้อบ้ านด้ วยตนเอง ทั ้งนี ้ ปั จจัยที่มี อิทธิพลในการซื ้อ
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บ้ านหรือที่อยู่อาศัยโดยเรียงลาดับความสาคัญได้ แก่ 1. ทาเลที่ตั ้ง 2. สภาพแวดล้ อมภายในโครงการ 3. คุณภาพของ
วัสดุก่อสร้ าง 4. สภาพแวดล้ อมภายนอกโครงการ และราคาจะอยู่ในลาดับเดียวกัน
นอกจากนี ้ปั จจัยเสริมอื่นๆ จากการสารวจพบว่า สิง่ อานวยความสะดวกในโครงการบ้ านจัดสรรที่กลุม่
ตัวอย่างสนใจคือ 1. ต้ องมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ 2. ต้ องมีการรักษาความสะอาดในโครงการอย่างดี และ 3. ต้ องมี
สโมสรสาหรับพักผ่อนหย่อนใจ ในส่วนของรูปแบบ Promotion กลุม่ ตัวอย่างต้ องการให้ ลดราคาบ้ านเป็ นเงิน สด
มากกว่ารูปแบบอื่น ๆ แต่หากเป็ นรูปแบบบ้ านสร้ างก่อนขาย ที่มีโอกาสเห็นความคืบหน้ าการก่อสร้ างอย่างต่อเนื่อง จะ
ช่วยเสริมความเชื่อมัน่ ได้ มาก โดย 85% ของกลุม่ ตัวอย่างอยากเห็นความคืบหน้ าการก่อสร้ าง ก่อนตัดสินใจซื ้อ ส่วน
รูปแบบของสือ่ ที่เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายคือ 1. หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร 2. แผ่นพับแนะนาโครงการ 3. Billboard หรือ สือ่
โทรทัศน์ แต่อย่างไรก็ตามสือ่ ที่เข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าได้ ดีที่สดุ ที่กลุม่ ตัวอย่างกล่าวถึงคือ สือ่ บุคคล ซึง่ ก็คือ พนักงานขายที่มี
ทักษะที่ดีในการขาย และเป็ นที่ปรึกษาที่ดีนนั่ เอง 5

2.6 แนวความคิดเกี่ยวกับปั จจัยแรงกระตุ้นอันช่ วยให้ เกิดการย้ ายที่อยู่อาศัยใหม่
แรงกระตุ้นอันก่อให้ เกิดการย้ ายที่อยู่อาศัยใหม่ นั ้นประกอบด้ วย แรงกระตุ้นไม่พงึ ปรารถณาแ ละแรงกระตุ้น
อันพึงปรารถณา
2.6.1 แรงกระตุ้นอันไม่ พึงปรารถณา
แรงกระตุ้นอันไม่พงึ ปรารถณาประกอบด้ วย ดังนี ้
2.6.1.1 ขนาดของที่อยู่อาศัย นับว่าเป็ นแรงกระตุ้นที่สาคัญ ที่ทาให้ ต้องย้ ายที่อยู่ใหม่ คือความไม่
พอใจในที่อยู่อาศัยเก่า ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากเรื่องใดก็ตาม เช่น สมาชิกเพิ่มขึ ้น หรือลดลง ต้ องการปรับขนาดของบ้ าน
ให้ ตรงตามความเหมาะสม
2.6.1.2 ราคาสินทรัพย์ ราคาบ้ านและที่ดิน อาจเป็ นสาเหตุให้ เกดการโยกย้ ายที่อยู่อาศัย เช่น
ฐานะดีขึ ้นจึงต้ องการที่จะอยู่บ้านที่มีราคาแพงขึ ้น
2.6.1.3 สภาพบ้ านและบริเวณโดยรอบ ซึง่ เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด ถ้ าหาก
สิง่ แวดล้ อมไม่เหมาะก็อาจเป็ นสาเหตุให้ เกิดการย้ ายที่อยู่อาศัย
2.6.1.4 การเข้ าถึง การเข้ าถึงที่สะดวกย่อมเป็ นที่ต้องการของผู้อยู่อาศัย
2.6.1.5 เพื่อนบ้ าน บางครั ้งเพื่อนบ้ านมีวฒ
ั นธรรม สังคม การอยู่อาศัยที่แตกต่างออกไป ทาให้ ผ้ ู
อยู่อาศัยที่อยู่ก่อนพิจารณาย้ ายออก

5

จิดาภา ประมวลทรัพย์และเบญจมาภรณ์ บาราพรักษ์ . รายงานผลการวิจยั พฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื ้อบ้ าน
[ออนไลน์]. กรุ งเทพมหานคร: บริษัท Foresight Research จากัด. 2543. http://www.ryt9.com[1 ธันวาคม 2555].
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2.6.2 แรงกระตุ้นอันพึงปรารถณา
แรงกระตุ้นอันพึงปรารถณาประกอบด้ วย ดังนี ้
2.6.2.1 สภาพความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น ในที่นี ้จะกล่าวถึงในแง่ที่ ย้ ายที่อยู่อาศัยมาบริเวณที่มีความ
เจริญมากขึ ้น มีสงิ่ อานวยความสะดวกครบครัน
2.6.2.2 หน้ าตาทางสังคม บ้ านที่อยู่บริเวณชุมชนแออัดกับบ้ านที่อยู่บนที่ดิน ที่มีราคาแพง มีการ
จัดสรรอย่างดี อย่างหลังจะได้ รับการดึงดูดมากกว่า
2.6.2.3 อนาคตของครอบครัว บ้ านเป็ นสินค้ าที่มีอายุการใช้ งานที่ยาวนานจากรุ่นสูร่ ุ่น ดังนั ้น การ
มีบ้านที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเด็ก และอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ สู งู อายุ เช่นบ้ านที่มีสนามหญ้ า มีอปุ กรณ์
อานวยความสะดวกสาหรับผู้สงู อายุ ย่อมเป็ นที่ดงึ ดุของประชาชนชันกลางขึ ้นไป
2.6.2.4 ความหวังเรื่องกลุม่ บุคคล กล่าวคือ กลุม่ คนที่อยู่อาศัยในละแวกเดียวกันจะมีบานะ
คล้ ายคลึงกัน เช่น กลุม่ ยิปปี ้ หรือกลุม่ ข้ าราชการบานาญ เป็ นต้ น
2.6.3 แนวความคิดเกี่ยวกับการพิจารณาด้ านอื่นๆ
เบคค์ ได้ กล่าวว่าปั จจัยทางกายภาพอีกส่วนหนึง่ ที่สง่ ผลต่อความพอใจ คือความเป็ นส่วนตัว โดยพบว่าบ้ านที่
มีเด็กอายุมากกว่า 10 ปี ผู้อยู่อาศัยต้ องการความเป็ นส่วนตัวมากขึ ้น 6
ไมเคิลสัน สิง่ ที่คนต้ องการจากที่อยู่อาศัยคือ ความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัย และบ้ านใดที่มีคณ
ุ สมบัติ
ทั ้ง 2 อย่างนี ้ ซึง่ บ้ านใดที่มีคณ
ุ สมบัติ 2 อย่าง นี ้ ถือว่าเป็ นบ้ านในอุดมคติ ซึง่ จะพบมากในบ้ านเดี่ยว 7
เยห์ (Yeh and Lee, in สิง่ ที่ผ้ อู ยู่อาศัยไม่ต้องการเป็ นอย่างยิ่งคือ อันตรายที่อาจเกิดจากเด็ก กลุม่ คนอันธพาล
และขโมย ซึง่ ถ้ าปราศจากสิง่ เหล่านี ้ จะเพิ่มความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยได้ มาก 8
เตชะ บุณยชัย (2530) ได้ กล่าวว่า ปั จจัยหลักที่สง่ ผลต่อการซื ้อที่อยู่อาศัยคือ ทาเลที่ตั ้ง ตัวบ้ าน การก่อสร้ าง
และราคา ซื่อเสียงและความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการ บริการพิเศษ และการส่งเสริมการขาย 9
ถนอม (2534) ได้ กล่าวว่า ปั จจัยของผู้มีรายได้ สงู ในการย้ ายที่อยู่อาศัยคือ ทาเลที่ตั ้ง ราคา สิง่อานวยความ
สะดวก ทีมงานผู้ลงทุนสร้ างและเงินทุนสนับสนุน 10
6

กัมพล เกลื่อนถนอม , 2552, “in Carson,”อ้ างถึงเบคค์ , ปั จจัยการซือ้ ที่อยู่อาศัยและสิ่งอานวยความสะดวกที่
ต้ องการของพนักงานระดับปริญญาตรี ขนึ ้ ไปในดรงงานอุตสาหกรรมอาหารและแปรรู ปอาหารในอาเอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร,หน้ า 45, กรุ งเทพมหานคร:สถาบันสภาวะแวดล้ อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
7
กัมพล เกลื่อนถนอม, 2552, “in Carson,”อ้ างถึงไมเคิลสัน, ปั จจัยการซือ้ ที่อยู่อาศัยและสิ่งอานวยความสะดวกที่
ต้ องการของพนักงานระดับปริญญาตรี ขนึ ้ ไปในดรงงานอุตสาหกรรมอาหารและแปรรู ปอาหารในอาเอเมือง จังหวัดส
มุทาสาคร,หน้ า 45, กรุ งเทพมหานคร:สถาบันสภาวะแวดล้ อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
8
กัมพล เกลื่ อนถนอม , 2552, “in Carson,”อ้ างถึงเยห์ , ปั จจัยการซือ้ ที่อยู่อาศัยและสิ่งอานวยความสะดวกที่
ต้ องการของพนักงานระดับปริญญาตรี ขนึ ้ ไปในดรงงานอุตสาหกรรมอาหารและแปรรู ปอาหารในอาเอเมือง จังหวัดส
มุทาสาคร,หน้ า 45, กรุ งเทพมหานคร:สถาบันสภาวะแวดล้ อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
9
กัมพล เกลื่อนถนอม, 2552, “in Carson,”อ้ างถึงเตชะ บุญชัย, ปั จจัยการซือ้ ที่อยู่อาศัยและสิ่งอานวยความสะดวก
ที่ต้องการของพนักงานระดับปริญญาตรี ขนึ ้ ไปในดรงงานอุตสาหกรรมอาหารและแปรรู ปอาหารในอาเอเมือง จังหวัดส
มุทาสาคร,หน้ า 46, กรุ งเทพมหานคร:สถาบันสภาวะแวดล้ อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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2.7 พฤติกรรมความเป็ นอยู่ และที่อยู่อาศัยของคนรุ่ นใหม่ ในเมืองใหญ่
นักวิจยั ได้ ทาการสารวจพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ในเมืองไทยพบว่า สิง่ ที่คนรุ่นใหม่ใช้ จ่ายเยอะที่สดุ ก็คือ
“ที่อยู่
อาศัย ” เนื่องจากเป็ นสินค้ าที่เป็ นการลงทุนระยะยาว ที่อยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่จงึ เปรียบได้ กบั
“รังนกอินทรีย์ ” อยู่ใน
เมือง ที่มีสงิ่ อานวยความสะดวกครบครันโดยเฉพาะ อุปกรณ์ไฮเทคโนโลยี สิง่ ที่คนรุ่นใหม่มองิ คือ คอนโดที่ไม่ไกลจาก
แหล่งงานมาก และต้ องอยู่ใกล้ กบั สถานบันเทิงและแหล่งนันทนาการ

2.8 หลักเกณฑ์ ในการเลือกที่อยู่อาศัย
Brian J.L Berry and Frank E. Horton ได้ กล่าวว่า ปั จจัยที่กาหนดการเลือกที่อยู่อาศัยมี 3 ประการ 11 คือ
1. ราคาหรือค่าเช่าที่พกั อาศัย
2. ชนิดของที่พกั อาศัย
3. ที่ตั ้งของที่พกั อาศัย
โดยปั จจัยเสริมที่มีสว่ นช่วยในการตัดสินใจคือ เหตุผลส่วนตัวในการเลือกที่พกั เช่น รายได้ ความสามารถใน
การจ่าย นอกจากนี ้ยังขึ ้นอยู่กบั สถานภาพของสมาชิกในครอบครัว
Brain Goodal ได้ กล่าวว่า หลักเกณฑ์ในการเลือกที่อยู่อาศัย ผู้อยู่อาศัยจะพิจารณา คุณสมบัติ 3 ประการ
ดังนี ้
1. ราคาที่พกั อาศัย โดยจะต้ องมี ความสัมพันธ์ กบั รายได้
2. รูปแบบและขนาดของที่พกั จะต้ องเป็ นไปตามความพอใจของผู้อยู่อาศัย
3. ที่ตั ้งของทีอ่ ยู่อาศัย โดยจะพิจารณาจากสภาพแวดล้ อมและระยะห่างจากแหล่งงาน

2.9 หลักเกณฑ์ ในการเลือกที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้ สูง
แนวคิดในการเลือกที่ตั ้งพักอาศัยของผู้มีรายได้ สงู นั ้น มีข้อสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกที่พกั อาศัยของ
ประชากรรายได้ สงู 12 ดังนี ้

10

กัมพล เกลื่อนถนอม , 2552, “in Carson,”อ้ างถึงถนอม อังค ณะวัฒนา , ปั จจัยการซือ้ ที่อยู่อาศัยและสิ่งอานวย
ความสะดวกที่ต้องการของพนักงานระดับปริญญาตรี ขนึ ้ ไปในดรงงานอุตสาหกรรมอาหารและแปรรู ปอาหารในอาเอ
เมือง จังหวัดสมุทาสาคร,หน้ า 45, กรุ งเทพมหานคร:สถาบันสภาวะแวดล้ อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
11
พิมรา เสนาพลสิทธิ์ , “พฤติกรรมการอยู่อาศัยในอาคารชุดระดับสูงของกลุม่ ยิปปี ้ บริเวณสุขุวทิ เขตวัฒนา
,”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2535), หน้ า 28-29.
12
ศุภฤกษ์ มัลลิกะมาลย์ , “แนวโน้ มการพัฒนาเคหาการในเขตกรุ งเทพมหานคร
(ด้ านตะวันออกและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ),” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
,2524), หน้ า 72-103.
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1.
สิง่ หนึง่ ที่ผ้ มู ีรายได้ สงู ต้ องการ คือ การมีที่อยู่อาศัยที่ใกล้ กบั แหล่งศูนย์กลาง เพราะไม่ต้องการ
เสียเวลาไปกับการเดินทาง และต้ องการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่
2.
ผู้ที่มีรายได้ สงู จะมีข้อจากัดในเรื่องของเวลา กล่าวคือ ต้ องการจะลดเวลาการเดินทางเพื่อที่จะเอา
เวลาดังกล่าวมาให้ กบั การทางาน ดังนั ้นผู้ที่มีรายได้ สงู จึงเลือกที่จะอยู่ศนู ย์กลางเมือง
3.
จะเห็นว่าการที่ผ้ มู ีรายได้ สงู ต้ องการที่อยู่อาศัยที่มีขนาดใหญ่และอยู่ในเมือง เป็ นเรื่องที่ทาได้ ยาก ผู้
มีรายได้ สงู จึงยอมที่จะอยู่ที่อยู่อาศัยที่มีขนาดเล็กลง แต่ยงั คงอยู่กลางเมืองอยู่

2.10 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการอยู่อาศัยในอาคารชุดระดับราคาสูง
2.10.1 ผลงานวิจยั เรื่ อง ”พฤติกรรมและการยอมรั บของผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมระดับสูง ใน
กรุ งเทพมหานคร” วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จากการศึกษาพฤติกรรมผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมระดับสูง พบว่า ผู้อยู่อาศัยให้ ความสาคัญกับ ใกล้ แหล่งงาน สิ่ ง
อานวยความสะดวกและระบบการรักษาความปลอดภัย
2.10.2 ผลงานวิจยั เรื่ อง ”ปั จจัยในการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้ สูงในเขตชัน้ กลางถึง
ชัน้ ในกรุ งเทพมหานคร ” วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จากการศึกษาพบว่า ผู้ปัจจัยที่ผ้ มู ีรายได้ สงู จะพิจารณาเรียงตามความสาคัญ ดังนี ้ ทาเลที่ตั ้ง ราคาห้ อง
ชุด แหล่งอุปโภคที่จาเป็ น ระยะทางในการเดินทาง ระยะทางในการไปทางาน

2.11 ปั จจัยในการกาหนดการตัดสินใจซือ้
ทางด้ านการตลาดการพิจารณาการตัดสินใจซื ้อจะมุ่งประเด็นไปที่ การศึกษาพฤติกรรมของผู้ซื ้อ ว่ามีปัจจัย
ใดบ้ างที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อ ซึง่ พบว่ามี 4 ปั จจัย 13 ดังนี ้
1.
ปั จจัยด้ านวัฒนธรรม (Culture Factors) วัฒนธรรมที่ต่างกันทาให้ มีการบริโภคที่ต่างกัน เช่น
วัฒนธรรมการอยู่อาศัยแบบบ้ าน วัฒนธรรมการอยู่อาศัยแบบชุมชน การเลือกซื ้อและใช้ อปุ กรณ์ต่างๆ ย่อมแตกต่างกัน
2.
ปั จจัยด้ านชนชั ้นสังคม (Social Class) ในสังคมทุกจะมีการแบ่งชนชั ้น แต่ในที่นี ้จะหมายถึงชนชั ้น
ทางการตลาดโดยชนชั ้น ดังกล่าวจะถูกแบ่งด้ วย สภาพสังคม เศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ และการศึกษา เป็ นต้ น
3.
ปั จจัยสังคมและกลุม่ อ้ างอิง ซึง่ เป็ นกลุม่ ที่สง่ ผลกร ะทบต่อ การบริโภคหรือการซื ้อ เนื่องจากคนใน
ครอบครัวจะมีบทบาทที่ต่างกัน รวมไปถึงเพื่อน ผู้แนะนา ตัวแปรดังกล่าวนับว่ามีอิทธิพลต่อผู้บริโภคเป็ นอย่างมาก
4.
ปั จจัยด้ านบุคคล ได้ แก่ตวั แปรด้ านอายุ และรูปแบบชีวิตซึง่ เป็ นตัวแปรที่จะใช้ ในการพิจารณาด้ าน
ความเหมาะสมสาหรับการใช้ สนิ ค้ า
13

ธิดารัตน์ ใจเที่ยง, “ปั จจัยในการเลือกที่อยู่อาศัยประเภทบ้ านจัดสรรระดับปานกลาง ในอาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ,” (วิทยานิพนิ ธ์ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาเคห การ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
,2551), หน้ า 50-52.
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2.12 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค
2.12.1 ระดับการตัดสินใจของผู้บริ โภค
ระดับการตัดสินใจของผู้บริโค มี 3 ระดับ 14 คือ
1.
ระดับการตัดสินใจสูง คือผู้บริโภคต้ องการข้ อมูลประกอบการตัดสินใจเป็ นจานวนมาก
เนื่องจากผู้บริโภคไม่มีความรู้ในตัวสินค้ าเลย
2.
ระดับการตัดสินใจเมื่อผู้บริโภครู้จกั สินค้ า เริ่มรู้จกั ยี่ห้อต่างๆอยู่บ้าง แต่ต้องการหาข้ อมูล
เพิ่ม เติมเพื่อให้ เกิดการเปรียบเทียบและเพิ่มความมัน่ ใจในการเลือกสินค้ า
3.
ระดับการตัดสินใจเมื่อผู้บริโภคเคยมีประสบการณ์แล้ ว กล่าวคือ ผู้บริโภคเคยใช้ สนิ ค้ า
นั ้นแล้ ว แต่ต้องการทบทวนข้ อมูล เพื่อตอกย ้าความมัน่ ใจ
2.12.2 แบบจาลองกระบวนการตัดสินใจของผู้บริ โภค
แบบจาลองกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค มีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ
1.
อิทธิพลจากตัวสินค้ าและบริการที่ปรากฏในรูปของกิจกรรม ที่เกิดจากส่วนผสมทาง
การตลาดที่บริษัทต้ องการจะสือ่ สารกับผู้บริโภค การชักจูงโน้ มน้ าวใจให้ ผ้ บู ริโภคซื ้อ
2.
ปั จจัยด้ านสังคมและวัฒนธรรม ปั จจัยดังกล่าวมัน่ เกี่ยวข้ องกับธุรกิจการค้ า เช่น
คาแนะนาจากคนรู้จกั บอกใช้ แล้ วบอกต่อ ไม่ว่าจะผ่านสือ่ หรือไม่ รวมถึงอิทธิพลจากชนชั ้นทางสังคมวัฒนธรรม
ทั ้งหมดนี ้เป็ นส่วนสาคัญที่ผ้ บู ริโภคจะประเมิน ว่าควรจะยอมรับหรือปฎิเสธสินค้ าดังกล่าว
3.
การสัง่ สมข้ อมูลของสินค้ า ไม่ว่าจะเป็ น อิทธิพลจากครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้ าน และ
บรรทัดฐานทางสังคม ล้ วนแล้ วแต่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อ

2.13 แนวคิดเรื่ องความเกี่ยวพันของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้ า
ความ เกี่ยวพัน (Involvement) คือ สภาวะที่บคุ คลถูกจูงใจหรือถูกกระตุ้นความสนใจต่อสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ซึง่
เกิดขึ ้นจากตัวแปรภายนอก ได้ แก่ สถานการณ์ สินค้ า และการสือ่ สาร โดยสภาวะของการถูกชักจูงหรือการกระตุ้น โดย
ความสนใจเหล่านี ้ก่อให้ เกิดการกระบวนการย่อยข่าวสาร และกระบวนการตัดสินใจของคนกลุม่ นั ้น ดังนั ้นอาจกล่าวได้

14

กรกฎ กุฎีศรี , “ปั จจัยการตัดสินใจซื ้อห้ อง พักอยู่อาศัยใกล้ สถานีรถไฟฟ้า : กรณ๊ ศึกษาโครงการ ไอดีโอ มิกซ์
พหลโยธิน และไอดี ”อ คิว พญาไท ,” (วิทยานิพนิ ธ์ป ริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาเคห การ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2553), หน้ า 24-29.
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ว่า ความเกี่ยวพันเป็ นความสนใจที่บคุ คลมีต่อสินค้ า โดยความสนใจจะแปรผันตรงกันความสาคัญของสินค้ า แน่นอน
ว่าสินค้ าที่มีความสาคัญมากผู้บริโภคย่อมให้ ความสนใจในการเลือกซื ้อเช่นกัน 15
2.13.1 ประเภทของความเกี่ยวพัน
ความเกี่ยวพัน แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี ้
1.
ความเกี่ยวพันที่เกิดจากสถานการณ์ เป็ นความเกี่ยวพันที่เกิ ดขึ ้นชัว่ คราว เกิดขึ ้นเมื่อ
ผู้บริโภคมีความต้ องการซื ้อ เช่น ต้ องการชุดครุยเพื่อรั บปริญญา แต่ยงั ไม่แน่ใจว่าจะเช่าหรือซื ้อ ความเสีย่ งนี ้จึงเป็ น
สาเหตุของความเกี่ยวพัน
2.
ความเกี่ยวพันที่ยาวนาน เป็ นความเกี่ยวพันที่เกิดขึ น้ อย่างต่อเนื่องและถาวร ไม่ว่า
ผู้บริโภคมีความต้ องการซื ้อหรือไม่ ผลิตภัณฑ์นัน้ มักจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของผู้ ซื ้อสามารถดึงดูดความสนใจได้ เป็ น
การแสดงออกทางฐานะ เช่น การบ้ านหลัง ใหญ่

2.13.2 ระดับของความเกี่ยวพัน
ระดับของความเกี่ยวพัน มี 2 ระดับ คือ
1.
ความเกี่ยวพันระดับสูง คือสินค้ าที่มีความสาคัญกับผู้ ซื ้อมาก ผู้บริโภครับรู้ถงึ ความเสีย่ ง
ในการซื ้อสินค้ าชิ ้นนั ้น ก่อให้ เกิดความเกี่ ยวพันด้ าน อารมณ์ ความรู้สกึ ค่านิยมของกลุม่ สังคม
2.
ความเกี่ยวพันระดับต่า คือ คือสินค้ ามีความสาคัญกับผู้ซื ้อน้ อย ผู้บริโ ภครับรู้ถงึ ความเสีย่ ง
น้ อย ผู้บริโภคก็ใช่การบวนการตัดสินใจที่ ไม่ซบั ซ้ อนเพราะสินค้ านั ้นไม่ เกี่ยวพันกับอารมณ์ ความรู้สกึ ค่านิยมของกลุม่
สังคมของตน

2.14 แนวความคิดเรื่องความภักดีต่อตราสินค้ า
กลยุทธ์ หนึง่ ในการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดคือ การสร้ างความแตกต่างให้ ผลิตภัณฑ์ ดังนั ้นการสร้ างตรา
สินค้ าจึงกาลังได้ รับความสาคัญเนื่องจากทาให้ ผ้ บู ริโภคมีความผูกพันและภักดีต่อตราสินค้ านั ้น ซึง่ ก่อให้ เกิดการสร้ าง
ทัศนะคติที่ดีต่อตัวสินค้ าและอาจก่อให้ เกิดการซื ้อซ ้า หรือการบอกต่อ กล่าวคือถ้ าผู้บริโภครับรู้ว่าสินค้ านั ้นเป็ นสินค้ าที่ดี
ตราสินค้ านั ้นก็ได้ ได้ รับความต้ องการมากขึ ้น ตราสินค้ านั ้นถือว่าเป็ นสิง่ สาคัญเพราะไม่ใช่เพียงแต่สนิ ค้ าชนิดนั ้นเท่านั ้น
แต่หมายถึงทรัพย์สมบัติที่ถกู ตีตราโดยตรานั ้นๆ ดังนั ้นการสร้ างตราสินค้ าให้ ได้ รับการยอมรับต้ องอาศัย ระยะเวลา ทา
ให้ ผ้ บู ริโภคเห็นคุณค่า และคุณลักษณะทั ้งที่จบั ต้ องได้ และจับต้ องไม่ได้
15

กรกฎ กุฎีศรี , “ปั จจัยการตัดสินใจซื ้อห้ องพักอยู่อาศัยใกล้ สถานีรถไฟฟ้า : กรณ๊ ศึกษาโครงการ ไอดีโอ มิกซ์ พหลโยธิน
และไอดี ”อ คิว พญาไท ,” (วิทยานิพนิ ธ์ป ริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาเคห การ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,2553), หน้ า 33-35.
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ตราสินค้ านั ้นตะเป็ นข้ อตกลงกันระหว่างเจ้ าของและผู้บริโภคตราสินค่าทาให้ ผ้ บู ริโภคสามารถซื ้อสินค้ าด้ วย
ความมัน่ ใจ และทาให้ เจ้ าของขายสินค้ าได้ ในปริมารมาก กาไรมากและได้ รับความต้ องการมากขึ ้นอย่างต่อเนื่องตรา
สินค้ าอาจถือได้ ว่าเป็ นทรัพย์สมบัติที่ทาให้ เจ้ าของมัน่ ใจว่าสินค้ าจะมาความต้ องการมากขึ ้นในอนาคต
การสร้ างตราสินค้ าถือเป็ นเรื่องสาคัญเนื่องจากการที่ผ้ บู ริโภคได้ พบเห็นตราสินค้ านั ้นตลอดเวลา ทาให้ เกิด
ความคุ้นเคย เมื่อเกิดความคุ้นเคยแล้ ว ก็จะเกิดเป็ นความชอบ และความไว้ วางใจและนาไปสูก่ ารตัดสินใจซื ้อสินค้ าใน
ที่สดุ 16

2.15 ทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้ องการพืน้ ฐานของมาสโลว์ 17
แนวคิดของ มาสโลว์ อธิบายว่ามนุษย์มีธรรมชาติใฝ่ ดี สร้ างสรรค์ความดี ปรารถนาความเจริญก้ าวหน้ า
รู้จกั คุณค่าในตนเอง รู้จกั ผิดชอบชัว่ ดี มีความรับผิดชอบในชีวิต ทุกสิง่ เกิดจากการเลือกของตนเอง ที่สาคัญคือมนุษย์มี
ความปรารถนาจะประจักษ์ ร้ ูจกั ตนเอง และความสามารถเฉพาะของตนเอง เพื่อใช้ ควา มรู้ความสามารถของตนเอง
อย่างเต็มที่ ถ้ ามนุษย์อยู่ในสิง่ แวดล้ อมที่ดีเอื ้อต่อการวิวฒ
ั น์พฒ
ั นาแล้ ว เขาก็จะพัฒนาไปสูค่ วามมุ่งดี ความเจริญของ
บุคลิกภาพและวุฒิภาวะเสมอ
มาสโลว์ เห็นต่างจากทฤษฏีบคุ ลิกภาพอื่นหลายทฤษฏีว่า ควรจะศึกษาจิตวิทยาจากบุคคลที่มีสขุ ภาพจิตดี
บุคลิกภาพมัน่ คง ประสบความสาเร็จและมีความสุขในชีวิต เพื่อค้ นหาว่าคุณลักษณะของบุคลิกภาพที่ดีนั ้นต้ องมี
องค์ประกอบอะไรบ้ าง มีแนวทางพัฒนามาอย่างไร นอกจากนี ้ในการศึกษาเรื่องคนนั ้ นต้ องศึกษาคนทั ้งคน ไม่ใช่ศกึ ษา
แยกเป็ นส่วนย่อยแล้ วนามาสรุปเป็ นกฏเกณฑ์ หรือวิธีการบาบัด ซึง่ วิธีการนี ้เสีย่ งต่อความผิดพลาดมาก
มาสโลว์ ระบุว่ามนุษย์จะมีความต้ องการที่เรียงลาดับจากระดับพื ้นฐานไปยังระดับสูงสุด ขอบข่ายทฤษฏีของ
มาสโลว์จะอยู่บนพื ้นฐานของสมมติฐาน 3 ข้ อ คือ
1.
2.
3.

มนุษย์มีความต้ องการอยู่เสมอและไม่มีที่สิ ้นสุด
ความต้ องการของบุคคลจะถูกเรียงลาดับตามความสาคัญ หรือเป็ นลาดับขั ้นความต้ องการพื ้นฐาน
ความต้ องการที่ได้ รับการตอบสนองแล้ ว จะไม่เป็ นสิง่ จูงใจของพฤติกรรมนั ้นๆ ต่อไป

พัฒนาการทางบุคลิกภาพ ทฤษฏี Maslow’s Hierarchy of needs Theory แบ่งลาดับความต้ องการของ
มนุษย์ไว้ ดงั นี ้

16

กรกฎ กุฎีศรี , “ปั จจัยการตัดสินใจซื ้อห้ องพักอยู่อาศัยใกล้ สถานีรถไฟฟ้า : กรณ๊ ศึกษาโครงการ ไอดีโอ มิกซ์ พหลโยธิน
และไอดี ”อ คิว พญาไท ,” (วิทยานิพนิ ธ์ป ริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาเคห การ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,2553), หน้ า 36-37.
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ขั ้นที่ 1 ความต้ องการทางด้ านร่างกาย (Physiological needs) ความต้ องการในขั ้นนี ้เป็ นความต้ องการ
พื ้นฐานของมนุษย์ เป็ นความต้ องการขั ้นพื ้นฐาน (Basic needs) ซึง่ มีพลังมากที่สดุ เพราะเป็ นความต้ องการที่จาเป็ นต่อ
การดารงชีวิต ตัวอย่างเช่น ความต้ องการอากาศ อาหาร ยารักษาโรค หากความต้ องการขั ้นแรกยังไม่ได้ รับการ
ตอบสนองก็ยากที่จะพัฒนาสูข่ ั ้นอื่นๆ ได้
ขั ้นที่ 2 ความต้ องการความมัน่ คงปลอดภัย (Safety and security needs) ความต้ องการในขั ้นนี ้จะเกิดเมื่ อ
ขั ้นแรกได้ รับการตอบสนอง ความต้ องการในขั ้นนี ้เป็ นความต้ องการที่จะรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ของ
ตนเอง หากไม่ได้ รับการตอบสนองหากไม่ได้ รับการตอบสนองจะเกิดความรู้สกึ หวาดกลัว ผวา รู้สกึ ไม่มนั่ คง
ขั ้นที่ 3 ความต้ องการความรัก และความเป็ นเจ้ าของ (Belonging and love needs) เมื่อ 2 ขั ้นแรกได้ รับการ
สนองความต้ องการแล้ ว มนุษย์จะสร้ างความรักและความผูกพันกับผู้อื่น
ขั ้นที่ 4 ความต้ องการการได้ รับการยกย่องนับถือ (Esteem needs) แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้ แก่
- ความต้ องการนับถือตนเอง (Self-respect) คือ ความต้ องการมี อานาจ มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง มี
ความสามารถและความสาเร็จ มีความเคารพนับถือตนเอง
- ความต้ องการได้ รับการยกย่องนับถือ (Esteem from others) คือ ความต้ องการชื่อเสียงเกียรติยศ
การยอมรับยกย่องจากผู้อื่น
ขั ้นที่ 5 ความต้ องการที่จะเข้ าใจประจักษ์ ตนเองอย่างแท้ จริง (Self-actualization needs) เป็ นความต้ องการ
เพื่อตระหนักรู้ความสามารถของตนกับประพฤติปฏิบตั ิตนตามความสามารถ และสุดความสามารถ โดยเพ่งเล็ง
ประโยชน์ของคนอื่นและของสังคมส่วนรวมเป็ นสาคัญ

2.16 การแบ่ งกลุ่มเป้าหมายตามชนชัน้ ทางสังคม 18
ในการแบ่งกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของธุรกิจโรงแรมนิยมนาเอาชั ้นทางสังคม (Social Class) มาใช้ ในการกาหนด
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของตนเองกันเป็ นจานวนมาก เพราะแต่ละชั ้นของสังคมจะมีพฤติกรรมในการใช้ ชีวิต และบริการ
ต่างๆ ของโรงแรมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึง่ จะง่ายต่อการจัดสินค้ าและบริการให้ ตรงกับความต้ องการ
การแบ่งชนชั ้นทางสังคมที่นามาใช้ ในด้ านการตลาดนั ้น เป็ นการแบ่งตามหลักจิตวิทยา รูปแบบ ลักษณะการใช้ ชีวิต
และพฤติกรรมการบริโภคสินค้ าและบริการของคนกลุม่ ต่างๆ ที่มีการแบ่งลักษณะชั ้นทางสังคม ออกเป็ น 6 ระดับ ดังนี ้
Upper-Upper Class ประกอบด้ วยผู้ที่มีชื่อเสียงเก่าแก่เกิดมาบนกองเงินกองทอง มีบริวารคอยรับใช้ มากมาย
นิยมบริโภคและใช้ สนิ ค้ าและบริการที่ดหู รูหรา ฟุ่ มเฟื อยเพื่อรักษาฐานะและชั ้นทางสังคม พฤติกรรมในการแสวงหา
18
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สินค้ าและบริการมาใช้ อปุ โภค และบริโภคนั ้น จะบริวารทั ้งหลายจะเป็ นผู้ที่จะ จัดแจงให้ เสียเป็ นส่วนใหญ่ สินค้ าที่ใช้
จะต้ องเป็ นสินค้ าที่ยี่ห้อดังที่สดุ ดีที่สดุ ราคาแพงที่สดุ เพื่อไม่ให้ น้อยหน้ าใครๆ ในสังคมชั ้นเดียวกัน สาหรับพฤติกรรม
การใช้ สนิ ค้ าและบริการของโรงแรมนั ้น จะใช้ บริการโรงแรมที่ชื่อเสียงอยู่ในระดับแนวหน้ า หรูหรา ขนาดใหญ่โตที่ มีคน
หมู่มากใช้ บริการเพื่อให้ อยู่ในสายตาของผู้คนในสังคม ห้ องพักที่จะบริการจะต้ องเป็ นห้ องพักในระดับที่สงู ที่สดุ การ
รับประทานอาหารก็ต้องเป็ นเป็ นห้ องอาหารที่หรูหรา มีระดับ ราคาแพง มีอาหารที่ขึ ้นชื่อ ส่วนการเตรียมการ และการ
จ่ายเงินนั ้น บริวารทั ้งหลายจะเป็ นผู้จดั การให้
Lower –Upper Class เป็ นชั ้นของคนรวยหน้ าใหม่ที่ประสบความสาเร็จในธุรกิจ บุคคลเหล่านี ้เป็ นผู้ยิ่งใหญ่
ในวงการบริหารธุรกิจในปั จจุบนั เป็ นผู้ที่มีรายได้ สงู สุดในจานวนชั ้นทั ้งหมด จัดอยู่ในระดับมหาเศรษฐี รูปแบบการใช้
ชีวิต และพฤติกรรมในการบริโภคจะเน้ นไปในสิ่ งที่บ่งบอกถึงความสาเร็จในชีวิตของตนเอง และเสริมภาพลักษณ์ของ
ตนเองในสังคม แต่นิยมที่จะสรรหาสิง่ ต่างๆ ที่ตนเองต้ องการ และใฝ่ ฝั นอยากจะได้ ด้วยตนเองโดยไม่ต้องให้ มีบริวารมา
คอยจัดการให้ สินค้ าและบริการที่หามาใช้ จะต้ องเป็ นสิง่ ที่คิดว่าดีที่สดุ สาหรับตนเอง และเป็ นสิ
นค้ าและบริการที่มี
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อบ่งบอกถึงวิสยั ทัศน์ และรสนิยม อาจจะไม่ใช่สงิ่ ที่แพงที่สดุ หรูหรามากที่สดุ แต่จะต้ องเป็ นสิง่ ที่ล ้า
นาสมัยมากที่สดุ ที่นิยมเรียกกันว่า "ของเล่นชิ ้นใหม่ " การใช้ จ่ายเงินในการใช้ ชีวิต และดารงฐานะทางสังคมจะทาด้ วย
ตนเองโดยไม่ต้องคอยพึง่ พาบริวารทั ้งหลายให้ เป็ นผู้จดั การให้
Upper-Middle Class ประกอบด้ วยผู้ที่ประสบความสาเร็จในวิชาต่างๆ สมาชิกของสังคมชั ้นนี ้ส่วนใหญ่มี
การศึกษาสูง จบปริญญาจากมหาวิทยาลัย กลุม่ นี ้เรียกกันว่า "เป็ นตาเป็ นสมองของ " สังคม รูปแบบการใช้ ชีวิต และ
พฤติกรรมการบริ โภคสินค้ าและบริการต่างๆ จะตั ้งอยู่บนพื ้นฐานของความสมเหตุ สมผล มีความคุ้มค่า มีหลักการที่
ตนเองคิดว่าถูกต้ อง ไม่ใช้ จ่ายในสิง่ ที่ตนเองคิดว่าไม่จาเป็ น นิยมใช้ ของคุณภาพดี แต่ไม่ยดึ ติดกับยี่ห้อ ไม่ฟมเฟื
ุ่ อย แต่ก็
ไม่ขี ้เหนียว ไม่ใช้ ของที่ทาเลียนแบบ ไม่ใช้ สนิ ค้ าและบริการที่มีนวัตกรรมสูง แต่ก็ต้องไม่ล้าสมัยจนเกินไป อาจจะยอมใช้
สินค้ าที่ตกรุ่น หรือใช้ ทีหลังกว่าคนอื่นๆ แต่ก็ใช้ ถ้าพิจารณาเห็นแล้ วว่าเป็ นของดี ไม่เน้ นความมีหน้ าตา แต่เน้ นความ
มัน่ คงของชีวิต และอาชีพการงาน สาหรับพฤติกรรมการใช้ สนิ ค้ าและบริการของธุรกิจโรงแรมนั ้ น คนชั ้นนี ้จะใช้ บริการ
ของโรงแรมที่ได้ มาตรฐานที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ มีสงิ่ อานวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน ในระดับราคาที่ตนเองคิดว่า
เหมาะสม แม้ จะไม่หรูหราทันสมัยมากนักแต่ก็ได้ บริการต่างๆ ครบเหมือนกับโรงแรมชั ้นนาโดยทัว่ ไป
Lower-Middle Class เป็ นพวกที่เรียกว่าชั ้นท างสังคมของคนโดยเฉลีย่ ประกอบด้ วยพวกที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร
ของธุรกิจขนาดใหญ่ แต่อาจจะเป็ นเจ้ าของธุรกิจขนาดเล็ก หรือพวกทางานนัง่ โต๊ ะ หรือทางานระดับปฏิบตั ิการทั ้งหลาย
รูปแบบการใช้ ชีวิต และการใช้ สนิ ค้ าและบริการจะเน้ นไปที่ดดู ีจากบุคคลภายนอก ชอบที่จะใช้ สนิ ค้ าที่มีกา
ร
ลอกเลียนแบบ และมีพฤติกรรมลองเลียนแบบ เพื่อให้ ตนเองดูเข้ ายุคเข้ าสมัย เสาะแสวงหาของดี ราคาถูก เพื่อให้
ตนเองสามารถเข้ าถึง และสามารถใช้ สนิ ค้ าและบริการต่างๆ ที่อยู่ในกระแสสังคมได้ เพื่อให้ ได้ ชื่อว่า "ไม่ตกเทรนด์ " ของ
สังคม บางรายใช้ จ่ายเกินตัว เกินฐานะทางสังคมของตนเอง
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Upper-Lower Class เป็ นพวก "จนแต่ซื่อสัตย์" ได้ แก่ชนชั ้นทางานเป็ นชั ้นที่ใหญ่ที่สดุ ในชั ้นทางสังคม รูปแบบ
การใช้ ชีวิต และพฤติกรรมในการใช้ สนิ ค้ าและบริการต่างๆ นั ้นจะสมกับฐานะของตนเองในลักษณะของ "พอเพียง " เมื่อ
เห็นว่าสินค้ าและบริการใดๆ นั ้นเหมาะสมกับตนเองแล้ วก็จะใช้ สนิ ค้ าและบริการเหล่านั ้นต่อไป ไม่ค่อยเปลีย่ นใจไปใช้
สินค้ าประเภทเดียวกันของผู้ผลิตรายอื่น สาหรับการใช้ สนิ ค้ าและบริการของโรงแรมนั ้น จะเลือกใช้ โรงแรมที่สามารถ
ตอบสนองความต้ องการพื ้นฐาน และความจาเป็ นของตนเอง สิง่ ใดที่คิดว่าตนเองไม่ต้องการ หรือไม่มี ความจาเป็ น ก็จะ
ไม่ให้ ความสนใจ และจะไม่เสียเงินไปกับสิง่ นั ้น
Lower-Lower Class ประกอบด้ วยชนชั ้นคนงานที่ไม่มีความชานาญ หรือกลุม่ ชาวนา เกษตรกรที่ไม่มที่ดินทา
กินเป็ นของตนเอง ต้ องดิ ้นรน กระเบียดกระเสียนเพื่อความอยู่รอดในการดารงชีวิต รูปแบบการใช้ ชีวิต และการบริโภค
นั ้น จะออกไปในลักษณะของการนาเอาสิง่ ของที่มีอยู่ มาซ่อมแซมหรือแปลสภาพไปเป็ นสิง่ ของเครื่องใช้ ใหม่ๆ ให้ เกิด
ประโยชน์และจาเป็ นต่อการดารงชีพ ในส่วนของการใช้ สนิ ค้ าและบริการโรงแรมนั ้น จะใช้ เท่าที่จาเป็ น และจะเลือกใช้
บริการโรงแรมเพียงเพื่อเป็ นที่สาหรับ "ซุกหัวนอน " เพียงเท่านั ้น จะไม่ให้ ความสาคัญกับสินค้ าและบริการอื่นๆ ที่ทาง
โรงแรมมีไว้ ให้ บริการ แต่ถ้ามีความต้ องการหรือมีความจาเป็ น ก็จะซื ้อหาภายนอกโรงแรมที่มีราคาสินค้ าและบริการที่
ถูกกว่า

2.17 หลักเกณฑ์ ในการเลือกที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้ สูง
จาก หลักเกณฑ์ในการเลือกที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้ สงู ได้ สรุปพฤติกรรมในการเลือกที่พกั อาศัยของ
ประชากรรายได้ สงู ไว้ คือ ประชากรรายได้ สงู จะเลือกพักอาศัยอยู่ใกล้ ศนู ย์กลางเมือง เพื่อที่จะอยู่ใกล้ แหล่งงาน ไม่ต้อง
เสียเวลาไปกับการเดินทาง และเพื่อให้ ได้ ประโยชน์ที่ต้องการ ประชากรรายได้ สงู ยินดีที่จะพักอาศัยที่ที่มีขนาดเล็ดลง
แต่ยงั คงอยู่บริเวณใกล้ ศนู ย์กลางเมือง 19 เป็ นที่เห็นได้ ชดั ว่า ประชากรรายได้ สงู มีความมุ่งมัน่ ที่จะพักอาศัยอยู่บริเวณ
ใจกลางเมืองซึง่ ต้ องประสบกับปั ญหาฝุ่ นควัน เสียง มลพิษต่างๆ ดังนั ้นประชากรรายได้ สงู จึงมีค วามต้ องการที่จะได้ ที่
อยู่อาศัยที่สามารถปกป้องพวกเขาจากมลพิษต่างๆได้
นอกจากนี ้ยังมีการกล่าวถึงการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยจะขึ ้นอยู่กบั ค่านิยม วิถีชีวิต สภาพบ้ านหรือละแวกที่
ต้ องการอาศัย โดยจากการสังเกตของผู้วิจยั พบว่าปั จจุบนั มีสถานที่ออกกาลังกาย อาหารเสริ มสุขภาพ และคนมีอายุยืน
ขึ ้น โดยแรงกระตุ้นที่เป็ นสาเหตุให้ เกิดการย้ ายหรือเปลีย่ นแปลงที่อยู่อาศัยคือ 1) ความหวังในเรื่องการกินดีอยู่ดี โดย
ความหวังนี ้เกิดจากกความสะดวกสบายทางวัตถุสมัยใหม่
2) ความหวังเกี่ยวกับครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเด็กๆ 20
19

ศุภฤกษ์ มัลลิกะมาลย์ , “แนวโน้ มการพัฒนาเคหาการในเขตกรุ งเทพมหานคร
(ด้ านตะวันออกและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ),” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
,2524), หน้ า 72-103.
20
กัมพล เกลื่อนถนอม, “ปั จจัยการซื ้อที่อยู่อาศัยและสิง่ อานวยความสะดวกที่ต้องการของพนักงานระดับปริญญาตรี
ขึ ้นไปในดรงงานอุตสาหกรรมอาหารและแปรรู ปอาหารในอาเอเมือง จังหวัดสมุทาสาคร ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาค
วิชาเคหการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2524), หน้ า 36-38.
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2.18 ทฤษฏีกระบวนการก่ อนการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริโภค
ทฤษฏีกระบวนการก่อนการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภค ที่ว่า ยิ่งผู้บริโภคมีความพยายามในการหาข้ อมูลของ
สินค้ ามากขึ ้นเท่าไหร่ ทัศนคติต่อการใช้ จ่ายก็ยิ่งใช้ เวลามากขึ ้น เพื่อการเลือกสินค้ าที่เหมา ะสม นอกจากนี ้ผู้บริโภครู้จกั
สินค้ านั ้นน้ อยลง ก็จะมีความต้ องการหาข้ อมูลเพิ่มมากขึ ้น กล่าวได้ ว่าผู้บริโภคยิ่งรู้จกั สินค้ านั ้นมากเท่าไหร่ ความ
เป็ นไปได้ ที่ผ้ บู ริโภคจะซื ้อสินค้ านั ้นก็มีมากขึ ้นตาม ไปด้ วย 21

21

อัญชลี ปิ ยะบุญพาผล, “การเปรี ยบเทียบการตัดสินใจซื ้อที่อยู่อาศัย จากอิทธิพลของสื่อโฆษณาในโครางการบ้ านศุภา
ลัยบุรีและบ้ านศุชญา จังหวัดปทุมธานี ,” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเคห การ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2524), หน้ า 39-40.

บทที่ 3
บ้ าน SCG HEIM
3.1

ที่มา

ปั จจุบนั โลกต้ องประสบปั ญหาภัยธรรมชาติมากมาย โดยแต่ละประเทศได้ พยายามคิดค้ นแนวทางในการแก้
ปั ญหาดังกล่าว ส่วนหนึง่ ได้ มีการแก้ ปัญหาโดยมีการคิดค้ นบ้ านที่สามารถต้ านทานภัยพิบตั ิได้ ญี่ปนเป็
ุ่ นประเทศหนึง่ ที่
ได้ รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติค่อนข้ างรุนแรง สร้ างความเสียหายให้ กบั ชีวิตและทรัพย์สนิ ที่ไม่อาจประเมิ นค่าได้ เป็ น
เวลากว่า 30 ปี แล้ วที่ บริษัทชั ้นนาของญี่ปนุ่ เซกิซุย เคมิคอล ได้ ผลิตบ้ านระบบโมดูลาร์
ขึ ้นมา โดยบ้ านดังกล่าว
สามารถต้ านทานแรงสัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหวและสภาพแวดล้ อมที่ย่าแย่ได้
เป็ นอย่างดี เห็นได้ จากเหตุการณ์
แผ่นดินไหวครั ้งใหญ่ที่เมืองโกเบ บริเวณตอนใต้ ของจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปนุ่ มีศนู ย์กลางอยู่ ที่ระดับ 16 กิโลเมตร
ใต้ จดุ เหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหวบริเวณเกาะอาวาจิ ซึง่ อยู่ห่างจากเมืองโกเบ 20 กิโลเมตร เป็ นเวลาประมาณ 20
วินาที มีผ้ เู สียชีวิตทั ้งสิ ้น 6,434 คนและเมื่อเหตุการณ์สงบลงพบว่าบ้ านระบบโมดูลาร์ ของบริษัทเซกิชยุ ยังสามารถคง
อยู่ได้

แหล่งที่มา : http://hilight.kapook.com
รู ปที่ 3.1 แผ่นดินไหวในเมืองโกเบ 1
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แหล่งที่มา : http://www.rd1677.com
รู ปที่ 3.2 แผ่นดินไหวในเมืองโกเบ 2

ไม่ว่าจะเป็ นภัยสึนามิก็พบว่าบ้ านสาเร็จรูป สามารถทนต่อแรงของน ้า โดยสามารถคงสภาพอยู่ได้ ในขณะที่
บ้ านแบบปกตินั ้นเสียหายทั ้งสิ ้น
การสร้ างที่อยู่อาศัยมักจะประสบ 2 ปั ญหาหลัก คือ
1.
ขาดแรงงาน ซึง่ บ้ านดังกล่าวสามารถสามารถลดปั ญหาดังกล่าวได้ ด้วยการใช้ ระบบ
ก่อสร้ างสาเร็จรูป มีการใช้ เครื่องจักรแทนแรงงานคนซึง่ นอกจากจะช่วยให้ สร้ างได้ รวดเร็วแล้ ว ยังช่วยในเรื่องของการ
ควบคุมมาตรฐานอีกด้ วย
2.
แผ่นดินไหว โดยบ้ านดังกล่าวได้ สร้ างบ้ านที่สามารถทนต่อแผ่นดินไหวได้ โดย ใช้ โครงสร้ าง
เหล็ก ประกอบกับมีใช้ ในเรื่องข้ อต่อ ซึง่ พบว่าช่วยถ่ายเทแรงสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหวได้ เป็ นอย่างดี

3.2 บ้ านเซกิซุย
บ้ านHEIMของของเซกิซุย เคมิคอลมีเทคโนโลยี มากมาย ดังนี ้
3.2.1
เซกิซุยได้ สร้ างแต่ ละชิน้ ส่ วนของบ้ านกว่ า 80%ภายในโรงงาน โดยชิ ้นส่วนที่ได้ สร้ างใน
โรงงานนี ้รวมไปถึงการประกอบแต่ละส่วนเข้ าด้ วยกัน โดยคานที่ใช้ นี ้เป็ นคานที่ใช้ สาหรับอาคารสูง จึงสามารถมัน่ ใจ
เรื่องของจุดศูนย์ ถ่วง ส่งผลให้ บ้านสามารถมีพื ้นที่ใช้ สอยได้ กว้ างขวาง เพรา ะไม่ต้องมีเสามากั ้น ซึง่ สามารถลง
รายละเอียดได้ ดังต่อไปนี ้
3.2.1.1 เสาและคานของบ้ านมีความแข็งแรงเป็ นพิเศษเนื่องจากเซกิซุยได้ ใส่ใจในทุก
ส่วนของบ้ านโดยเลือกเสาเหล็กในแต่ละส่วนของบ้ านโดยมีความหนาที่ต่างกันคือ เสาจะใช้ ท่อเหล็กทรงสีเ่ หลีย่ มหนา
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100 มม. หรือ 120 มม. คานที่พื ้น ใช้ เสาเหล็กรูปตัวซีแบบที่ไม่สามารถยืดหยุ่นได้ หนา 150 มม. และ คานจะใช้ เสา
เหล็กรูปตัวซีแบบยืดหยุ่นได้ หนา 200 มม.ซึง่ เป็ นประเภทเดียวกับที่ใช้ บนอาคารสูง

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.3 คานเหล็กของแต่ละส่วนของบ้ าน

3.2.1.2 กุญแจสาคัญของความแข็งแรงอีกอย่างหนึง่ คือการเชื่อมต่อชิ ้นส่วนเสากับคาน
เข้ าด้ วยกันสาหรับบ้ านทัว่ ไปจะเชื่อมต่อด้ วยสลักเกลียวและมีเชื่อมกันที่หน้ างาน แต่เซกิซุยมีการ เชื่อมภายในโรงงาน
ซึง่ เชื่อมได้ ละเอียดกว่า(จานวนจุดเชื่อมมากกว่า)ซึง่ สามารถทาได้ เฉพาะในโรงงานเท่านั ้น

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.4 เชื่อมเสาและคานภายในโรงงาน

3.2.1.3 โครงสร้ างที่แข็งแรง และการมีเพดานที่สงู จึงทาให้ บ้านไม่ต้องมีเสาภายในระยะ
50 ตร.ม. ส่งผลให้ มีพื ้นที่ใช้ สอยมากขึ ้น แสงเข้ าได้ มากขึ ้น อากาศถ่ายเทได้ ดีมากขึ ้น อีกทั ้งยังสะดวกในการซ่อมบารุง

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.5 โครงสร้ างของบ้ านที่ยกเพดานสูง
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3.2.1.4 เซกิซุยได้ มีการตรวจสอบและประมวลผลการกัดกร่อน การปล่อยของเสียกลับสู่
สิง่ แวดล้ อม พบว่าบ้ านดังกล่าวช่วยลดการปล่อยก๊ าซของเสีย ซึง่ ถือได้ ว่าเป็ นบ้ านที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.6 การตรวจสอบการกัดกร่อนของบ้ าน

3.2.2 บ้ านทนต่ อแรงแผ่ นดินไหว ถือว่าเป็ นจุดขายสาคัญสาหรับบ้ านที่จะขายในญี่ปนุ่ เซกิ
ซุยได้ ทาการทดสอบแรงสัน่ สะเทือนที่ 18 แกลลอน ซึง่ แรงกว่าแรงสัน่ สะเทือนที่แรงที่สดุ ที่เคยเกิดขึ ้นถึง 2 เท่า และมี
การทดสอบแบบนี ้นับครั ้งไม่ถ้วน ซึง่ สามารถลงรายละเอียดได้ ดังต่อไปนี ้
3.2.2.1 การทดสอบบ้ านทั ้งหลัง โดยมีการจัดบ้ านเสมือนมีการอยู่อาศัยจริง มีการจัดวาง
เฟอร์ นิเจอร์ ที่มีน ้าหนัก 60 กก.ต่อ ตร.ม. เปิ ดประตูหน้ าต่างทุกบาน และใส่แรงสัน่ สะเทือนเข้ าไป โดยวางแผน เงื่อนไขที่
จะทดสอบ ดังนี ้

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.7 ทดสอบการทนแรงสัน่ สะเทือนของบ้ าน

ทดสอบภายใต้ คลืน่ แผนดินไหวที่แตกต่างกัน ทั ้งที่เกิดขึ ้นบนบกและใต้ หมาสมุทร และมีการยืนยัน
ความปลอดภัยในการต้ านทานแผ่นดินไหวทุกชนิด โดยมีการทดสอบการทนต่อแผ่นดินไหวเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน
โดยชนิดของคลืน่ แผ่นดินไหวและจานวนครั ้งที่ทดสอบ ได้ มาจากข้ อมูลการประสบเหตุแผ่นดินไหวเกือบทุกครั ้งที่เกิดที่
ประเทศญี่ปนุ่ รวมทั ้งสิ ้น 49 เหตุการณ์ กล่าวคือจานวนและขนาดของแผ่นดินไหวไม่อาจส่งผลกระทบต่อตัวบ้ าน แสดง
ให้ เห็นถึงความแข็งแรงของตัวบ้ าน
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แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.8 การทดสอบกับคลื่นแผ่นดินไหวเงื่อนไขต่างๆ

3.2.2.2 การทดสอบชิ ้นส่วนหนึง่ ของบ้ านโดยจะป้อนแรงแผ่นดินไหวที่มากที่สดุ ที่เคย
เกิดขึ ้นภายใน 10 ปี ที่ผ่านมา เมื่อบ้ านสัมผัสกับแรงกระแทกแรงสัน่ สะเทือนจะถูกถ่ายเทไปตาม ข้ อต่อของ คานเหล็ก ซึง่
จากรูปเป็ นคานสีเ่ หลีย่ มช่วยลดความผิดปกติและความเสียหายของตัวอาคารได้

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.9 ข้ อต่อของคานเหล็กที่ช่วยถ่ายเทแรงสัน่ สะเทือน

3.2.2.3 การรวมกันของเสาและการเชื่อมต่อที่มีคณ
ุ ภาพทา ให้ ได้ คานที่สมบูรณ์แข็งแรง
ความแข็งแรงของคานไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั ความหนาของเหล็กเพียงอย่างเดียว แต่ยงั ขึ ้นอยู่กบั พื ้นที่หน้ าตัดด้ วย โดยเมื่อเรา
วางคานติดกัน 2 หรือ 4 อันประกบกัน ซึง่ จากรูปก็จะมีพื ้นที่หน้ าตัดอยู่ที่ 150 มม. * 350 มม. ซึง่ จาเป็ นอย่างยิ่งกับคาน
ชั ้น 2 ของบ้ าน โดยพิสจู น์มาแล้ วว่าพื ้นที่หน้ าตัดดังกล่าวสามารถรับมือกับแผ่นดินไหวครั ้งที่ใหญ่ที่สดุ ได้
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แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.10 การประกบกันของคาน ช่วยเพิม่ ความแข็งแรง

3.2.2.3 มีการเชื่อมต่ออย่างแน่นหนา ซึง่ สามารถทนแรงได้ สงู โดยมี
น๊ อตมี
เส้ นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. เป็ นการเชื่อมต่อแบบกึง่ ถาวร โดยทุกจุดเชื่อมต่อสามารถรับแรงได้ ถงึ 120 กิโลนิวตัน ซึง่ ทุก
จุดนี ้จะรวมอยู่บนฐานรากที่แข็งแรง

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.11 จุดเชื่อมต่อของตัวบ้ าน และน๊ อตที่ใช้ เชื่อม

3.2.2.4 ผนังภายนอกบ้ านที่เป็ นเอกลักษณ์สามารถดูดซับแรงกระแทก เนื่องจากมีปมซึ
ุ่ ง่
ช่วยดูดซับพลังงาน ส่งผลให้ ผนังกลับมาคืนรูปเป็ นปกติ ไม่เสียรูปทรง

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.12 ปุ่ มดูดซับพลังงาน ช่วยให้ บ้านคืนรู ปดังเดิม
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3.2.2.5 ใช้ วสั ดุที่มีน ้าหนักเบาในการความคุมการสัน่ สะเทือนของตัวบ้ าน แรง
แผ่นดินไหวนั ้นประกอบด้ วย ความแรงและความเร็ว กล่าวคือถ้ าเราใช้ ผนังที่หนักขึ ้นเท่าไหร่ แรงแผ่นดินไหวก็ จะมากขึ ้น
เท่านั ้น เซกิซุยจึงพัฒนาผนังที่มีน ้าหนักเบาและยืดหยุ่นได้ โดยใช้ ไม้ ที่เคลือบผิวด้ วยซีเมนต์ นอกจากนี ้ยังใช้ พื ้นที่
สามารถลดการสะท้ อนของเสียง โดยใช้ กระดานคอนกรีต หรือวัสดุมงุ หลังคาเคลือบน ้ายากัน รั่วซึม ซึง่ จะทาให้ มีน ้าหนัก
เบาประมาณครึ่งหนึง่ ของกระเบื ้องมุงหลังคาทัว่ ไป

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.13 การเลือกใช้ วสั ดุที่มีน ้าหนักเบา

3.2.2.6 ท้ ายที่สดุ คือการทดสอบบ้ านแบบสมบูรณ์แบบโดยจาลองว่าบ้ านมีการอยู่อาศัย
จริง พบว่า ไม่พบความเสียหาย หรือกระเบื ้องตกแตก ซึง่ นอกจากเราจะใช้ กระเบื ้องที่มีคณ
ุ ภาพแล้ วเรายังมีการติด
กระเบื ้องด้ วยกาวชนิดพิเศษโดยขั ้นตอนนี ้จะทาในโรงงาน ซึง่ สามารถความคุมความชื ้นได้ เป็ นอย่างดี ดังนั ้นจึงมั่ นใจใน
เรื่องความ แข็ งแรงและความมัน่ คงได้ โดยการทดสอบนี ้ใช้ ความแรงของแผ่นดินไหวที่แรงที่สดุ ที่ประเ
ทศญี่ปนเคย
ุ่
ประสบมา และทดสอบหลายต่อหลายครั ้งด้ วยกัน
3.2.2.7 รากฐานของบ้ าน เซกิซุยจะมีการปูฐานใต้ ตวั บ้ านเพื่อเป็ นการลดแรงแผ่นดินไหว
ที่มาจากพื ้น นอกจากนี ้ยังมีการการทาช่องจากตัวบ้ านลงไปยังพื ้นดิน เพื่อส่งแรงสัน่ สะเทือนจากบ้ านไปยังพื ้น ช่วยเพิ่ม
ความปลอดภัยให้ กบั ตัวบ้ าน

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.14 การก่อสร้ างที่ช่วยส่งแรงสัน่ สะเทือนไปยังพื ้นดินได้ ดียิ่งขึ ้น
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3.2.3 เป็ นบ้ านที่มีประสิทธิภาพและความทนทาน ถือว่าเป็ นจุดสาคัญในการป้องกัน การเสือ่ มสภาพ
ของโครงสร้ าง ลดภารเรื่องการบารุงรักษาและช่วยเรื่องความปลอดภัยของสมาชิกในบ้ าน ซึง่ สามารถลงรายละเอียดได้
ดังต่อไปนี ้
3.2.3.1
วัสดุที่นามาทาเป็ นผนังภายนอก ใช้ ผนังก่อกระเบื ้องเซรามิค ซึง่ มีช่วงอายุการซ่อม
บารุงอยู่ที่ทกุ ๆ 30 – 40 ปี กระเบื ้องเซรามิค นั ้นมีคณ
ุ สมบัติพิเศษมากมาย เช่น ป้องกันรังสียวู ีและฝนกรด มีความ
ทนทาน ป้องกันการรั่วซึมได้ นอกจากนี ้ยั งมีการเชื่อมต่อด้ วยกาวอีพ๊อกซี ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น และเนื่องจาก ผนังถูก
ผลิตภายในโรงงานจึงสามารถรักษาพื ้นผิวได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ผนังดังกล่าวยังมีคณ
ุ สมบัติทาความสะอาดตัวเอง
ไม่ต้องทาสี และไม่ต้องทาน ้ายากันรั่วซึม ช่วยลดภาระค่าใช้ จ่าย

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.15 ผนังกระเบื ้องเซรามิค

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.16 ขันตอนการท
้
าความสะอาดตัวเองของผนัง
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รูปที่ 3.15 เป็ นการแสดงขั ้นตอนการทาความสะอาดตัวเอง กล่าวคือ ผนังจะทาปฎิกริยากับความชื ้น
ในอากาศ ทาให้ เกิดเป็ นม่านน ้าบางๆเคลือบอยู่บนผิววัสดุ ดังนัน้ จะช่วยลดรอยและคราบต่างๆที่จะมาเปื อ้ นบนผนัง
3.2.3.2 ผนังทัว่ ไปจาเป็ นต้ องได้ รับการทาสีทกุ ๆ 10 ปี แต่ผนังของเซกิซุยถูกเคลือบด้ วยรังสี UVA
ซึง่ สามารถยืดอายุการทาสีได้ 20 ปี

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.17 เปรี ยบเทียบระหว่างผนังธรรมดาและที่เคลือบด้ วยรังสี ยูวีเอ

3.2.3.3 เนื่องจากประเทศญี่ปนมี
ุ่ สภาพอากาศที่ค่อนข้ างแปรปรวน จึงมีวสั ดุอีกทางเลือก หนึ่งซึง่ มี
คุณสมบัติเหนือกว่ากระเบื ้องคอนกรีต คือวัสดุที่เรียกว่า Dula Stonewall ทามาจากดินขาวแ ล้ วนามาเผา มีคณ
ุ สมบัติ
ช่วยชะล้ างสิง่ สกปรก นอกจากนี ้ยังมีการผสมสารเคมีที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงอีกด้ วย

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.18 ผนัง Dula Stonewall

3.2.3.4 ผนังป้องกันการเกาะของน ้าค้ าง เนื่องจากน ้าค้ างจะช่วยเร่งการเสือ่ มสภาพของผนัง เซกิ
ซุยจึงติดตั ้งแผ่นไล่ความชื ้นภายในผนังอีกชั ้นหนึง่
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แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.19 แสดงชันของผนั
้
งที่มีการติดแผ่นไล่ความชื ้น

3.2.3.5 ใช้ คานเหล็กชุบทอง ช่วยเพิ่มความแข็งแรงป้องการกัดกร่อนได้ ถงึ 2 เท่าเมื่อเทียบกับคาน
ธรรมดา โดยคานเหล็กชุบทองมีอายุการใช้ งานถึง 140 ปี และเนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่อยู่ในโรงงานทาให้ คานนั ้น
สัมผัสกับอากาศน้ อย อาจทาให้ มีอายุการใช้ งานที่ยาวนานขึ ้น

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.20 คานเหล็กชุบทอง

3.2.3.6 วัสดุที่ใช้ ทาหลังคา เซกิซุ ยใช้ เหล็กสแตนเลส ที่ใช้ ทาหลังคาอาคารสูง ซึง่ สามารถทนต่อ
การกัดกร่อนได้ ถงึ 4 เท่า แม้ แต่พื ้นที่ที่ได้ รับความเสียหายจากน ้าทะเล กระเบื ้องมุงหลังคาทัว่ ไปจะต้ องทาสีซ ้าทุก 10 ปี
และต้ องเปลีย่ นกระเบื ้องใหม่ทกุ 30 ปี เพื่อความสวยงานและป้องกันการรั่วซึม แต่หลังคาของเซกิซุย ไม่ต้องทาสี

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.21 กระเบื ้องมุงหลังคาแบบเหล็กสแตนเลสและแบบธรรมดา
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3.2.4 ใช้ วัสดุท่ กี ันลมและไม่ ติดไฟ เนื่องจากประเทศญี่ปนต้
ุ่ องเผชิญกับพายุไต้ ฝนและพายุ
ุ่
ฝนเป็ น
ประจาทุกปี บ้ านจึงได้ รับการออกแบบที่มนั่ ใจได้ ว่าสามารถป้องกันการรั่วซึมได้ นอกจากนี ้บ้ านที่ปลูกในประเทศญี่ปนุ่
มักจะเรียงติดกันดังนี ้การเลือกใช้ วสั ดุที่สามารถลดการแพร่กระจายของเปลวไฟจึงเป็ นเรื่องที่ ดี โดยเซกิซุยเลือกวัสดุที่มี
ประสิทธิภาพในการทนไฟ ซึง่ สามารถลงรายละเอียดได้ ดังต่อไปนี ้
3.2.4.1 เซกิซุยได้ มีการทดสอบการทนไฟโดยให้ ผนังด้ านหนึง่ สัมผัสกับไฟที่มีอณ
ุ หภูมิ 840 องศา
เซลเซียส พบว่าผนังอีกด้ านหนึง่ มีอณ
ุ หภูมิเพียง 80 องศาเซลเซียส ซึง่ ต่ากว่าอุณหภูมิการเผาไหม้ ของเฟอร์ นิเจอร์ ซงึ่ อยู่
ที่ 260 องศาเซลเซียส

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.22 การทดสอบการทนความร้ อนของผนัง

3.2.4.2 ในส่วนผนัง Dula Stone ได้ ทาการทดสอบโดยเอาไฟเผาเป็ นเวลา 45 นาที พบว่าไม่มีรอย
ไหม้ ใดๆเกิดขึ ้นเนื่องจากผนังดังกล่าวไม่มีสารอินทรีย์ ระเหยง่าย ซึง่ สารอินทรีย์ระเหยง่ายจัดว่าเป็ นสารพิษ มีผลต่อ
ระบบภูมิค้ มุ กันและระบบประสาท

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.23 เปรี ยบเทียบระหว่างผนังธรรมดาและผนัง Dula Stone หลังจากถูกเผาไฟเป็ นเวลา 45 นาที
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3.2.4.3 นอกจากนี ้ผนังยังมีการติดฉนวนใยแก้ วไว้ ตรงชั ้นกลางซึง่ จะช่วยเรื่องการควบคุมอุณหภูมิ
ส่วนผนังที่ติดอยู่ภายในตัวบ้ านใช้ Plaster Board ที่มีคณ
ุ สมบัติคายความชื ้นเมื่อได้ รับอุณหภูมิสงู วัสดุเหล่านี ้เป็ น
ส่วนประกอบหลักของผนังบ้ านเซกิซุย

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.24 ภาพตัดขวางของผนังบ้ านเซกิซุย

3.2.4.4 หลังคาเป็ นกระเบื ้องเซรามิค แบบไม่ติดไฟ มีการเชื่อมต่อที่มิดชิดไม่มีช่องว่างให้ เปลวไฟ
เล็ดลอดเข้ าได้ รางน ้าก็เป็ นรางทนไฟเช่นกัน
3.2.4.5 นอกจากนี ้ยังมีการทดสอบโดยสมมติว่าต้ นเพลิงอยู่ในห้ อง ห้ องหนึง่ ในระยะแรกที่เพลิง
ไหม้ อุณหภูมิในห้ องจะเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผนังมีแผ่นPlaster board หนา 12.5 มม. แต่ด้วยความหนานี ้ เมื่อ
ท่านปิ ดประตูห้องต้ นเพลิง จะต้ องใช้ เวลา 15 นาที กว่าไฟจะลามไปห้ องถัดไป สามารถป้องกันการกระจายของเพลิง

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.25 การทดสอบการแพร่กระจายของไฟ

3.2.4.6 เซกิซุยได้ ติดตั ้งสัญญาเตือนอัคคีภัยไว้ หลายจุดภายในบ้ าน ไม่ว่าจะเป็ น ห้ องนอน
ห้ องนัง่ เล่น ห้ องครัว บันได และเพดาน นอกจากนี ้ยังได้ ร่วมมือกับบริษัทชั ้นนาในประเทศญี่ปนุ่
คือ ซีคอมในเรื่องของ
การป้องกันอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัยอีกด้ วย
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แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.26 เครื่ องปล่อยสัญญาณอัคคีภยั

3.2.4.7 บ้ านสามารถทนต่อแรงลมและฝนได้ เนื่องจากผนังด้ านนอกมีน ้าหนักเบาและสามารถ
ยืดหยุ่นได้ จึงสามารถทนกับแรงลมได้ ถงึ 1,600 กก. ของความดันลมที่ทดสอบ ซึง่ เทียบแล้ วความเร็วลมอยู่ที่ 60 เมตร/
วินาที ผนังดังกล่าวเรียกว่าผนัง SFC โดยวัสดุที่นามาทาผนังนี ้ภายนอกภายนอกเป็ นคอนกรีตให้ ความแข็งแรง ตรง
กลางเป็ นเส้ นใยไม้ เพิ่มความสามารถในการยืดหยุ่น และเมื่อนามารวมกันกับกระเบื ้องเซรามิค ที่ช่วยป้องกันการรั่วซึม
และทนต่อความเป็ นกรดด่าง ทาให้ ผ้ อู ยู่อาศัยมัน่ ใจคุณภาพบ้ านมากยิ่งขึ ้น

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.27 การทดสอบการดูดซึมน ้าของผนัง SCF board, อิฐมวลเบา และปูน ตามลาดับ

3.2.4.8 หลังคาเป็ นหลังคาที่ทนต่อแรงลม โดยถ้ าเป็ นกระเบื ้องธรรมดาของญี่ปนุ่ พอแรงลม 20 –
30 เมตร/วินาที กระเบื ้องก็จะปลิวหลุดไป อย่างไรก็ตามเซกิซุยได้ พฒ
ั นาหลังคาให้ มีลกั ษณะแบน และน ้าหนักเบา เพื่อ
ลดแรงปะทะของลมและผลกระทบของแผ่นดินไหว
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แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.28 หลังคาบ้ านที่แบน

3.2.4.9 เนื่องจากใช้ สเตนเลสมุงหลังคาซึง่ มีคณ
ุ ภาพสูงประกอบกับการมุงที่ มีการทับซ้ อนกันเยอะ
ทาให้ มนั่ ใจว่าจะไม่เกิดการรั่วซึม

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.29 มุงหลังคาแบบซ้ อนทับเยอะ ป้องกันการรั่วซึม

3.2.5 ตามกฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ ได้ มีการกาหนดอัตราส่วนของสารฟอร์ มาลดิไฮด์กบั ค่าความจุ
ของอากาศภายในบ้ าน ซึง่ สารดังกล่าวจะถูกปล่อยออกมาจากวัสดุก่อสร้ าง โดยผลคือบ้ านเซกิซุยผ่านเกณฑ์สงู สุดคือ
อยู่ในระดับ 4 ดาว โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี ้

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.30 เกณฑ์ประกันคุณภาพ อากาศภายในบ้ าน
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3.2.5.1 เซกิซุยได้ พฒ
ั นาเทคโนโลยีในการหลีกเลีย่ งสารอินทรีย์ระเหย ที่ถกู ปล่อยจากวัสดุก่อสร้ าง
กาว และการตกแต่งอื่นๆ โดยผ่านการรับรองจากหน่วยงานของรัฐบาลแล้ ว
3.2.5.2 วัสดุทกุ ชิ ้นที่ถกู นามาใช้ ที่หน้ างานทุกชิ ้น จะได้ รับการตรวจสอบมาตรฐานจากโรงงาน
มาแล้ วทุกชิ ้น นอกจากนี ้ระหว่างที่ทาการก่อสร้ างจะมีการเปิ ดให้ อากาศระบายตลอด
24 ชัว่ โมง มัน่ ใจได้ ถงึ ความ
สะอาดของตัวบ้ านจนถึงวันส่งมอบบ้ าน
3.2.5.3 มีการติดตั ้งเครื่องกรองอากาศที่พื ้น เพื่อกรองเอาฝุ่ นละออง เกสรดอกไม้ และ ก๊ าซพิษออก
ให้ คงเหลือแต่อากาศบริสทุ ธิ์เท่านั ้นที่เข้ าบ้ านได้ ระบบกรองอากาศสามารถทางานได้ อย่างต่อเนื่อง 24 ชัว่ โมง เครื่อง
กรองอากาศนี ้จะมีการแลกเปลีย่ นอุณหภูมิ เพื่อจะได้ มีเสียความร้ อนไป (ประเทศญี่ปนอากาศภายนอกหนาว
ุ่
)
นอกจากนี ้เครื่องกรองอากาศนี ้ยังมีตวั ควบคุมความชื ้นให้ ความชื ้นภายในบ้ านอยู่ในระดับที่อยู่สบาย

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.31 การทางานของเครื่ องกรองอากาศ

จากรูปที่ 3.30 สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้ เมื่อเครื่องกรองอากาศดูดอากาศภายนอกเข้ ามาจะผ่านตัว
กรองที่จะกรองฝุ่ นละอองและก๊ าซพิษออกจากนั ้นจะเข้ าการแลกเปลีย่ นอุณหภูมิกบั อากาศที่จะถูกนาออกนอกบ้ าน
โดยก่อนปล่อยอากาศเข้ าสูต่ วั บ้ านจะมีตวั ปั มพ์คอยปรับความชื ้นให้ อยู่ในระดับที่เหมาสมกับการอยู่อาศัย
3.2.5.4 ระบบกระจก 2 ชั ้น มีช่องอากาศตรงกลางและเคลือบด้ วยฟิ ล์ม ทาให้ กระจก
สามารถกันได้ ทั ้งความร้ อนและแสงแดด
3.2.6 รั บประกันตัวบ้ านตลอดอายุการใช้ งาน และยังเป็ นบ้ านที่เป็ นมิต รต่อสิง่ แวดล้ อม โดยเซกิซุยจะ
มีการยืนยันประสิทธิภาพของระบบก่อนก่อสร้ าง เพื่อเป็ นการจะได้ เป็ นตัววัดประสิทธิภาพยังจากที่สร้ างเสร็จแล้ วและ
ก่อนส่งถึงมือลูกค้ า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างความสบายใจให้ กบั ลูกค้ า เพื่อความสุขในการอยู่อาศัย โดยการ
ตรวจสอบเราจะมีการตรวจสอบ 6 ระบบ ดังนี ้

48

-

ความเข้ มข้ นของสารฟอร์ มาลดิไฮด์
ความเข้ มข้ นของสารโทลีนและไซลีน
ประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงของพื ้น
การรั่วไหลของอากาศ(บ้ านต้ องไม่มีรอยรั่ว )
การทางานของฉนวนกันความร้ อน
การต้ านทานแรงจากแผ่นดินไหว

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.32 ระบบที่ทาการตรวจสอบก่อนส่งมอบบ้ าน

3.2.6.1 บริการหลังการขาย โดยมีการรับประกันงานระบบ 20 ปี โดยเงื่อนไขการรับประกันงาน
ระบบอาจเปลีย่ นแปลงไปตามการตรวจเช็คสภาพบ้ านในปี ที่ 10 และ 15 และมีการซ่อมบารุงฟรี 60 ปี โดยจะมีการ
ตรวจเช็คทุกๆ 5 ปี

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.33 ความถี่ในการตรวจเช็คบ้ าน
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บริการหลังการขายที่เซกิซุยมอบให้ ลกู ค้ ามีดงั นี ้
-

ทาสีใหม่และขจัดคราบบนผนังตลอดอายุการใช้ งาน
ดูแลงานระบบสาธารณูปโภคภายในบ้ าน
สาหรับลูกค้ าที่มีความประสงค์ที่จะปรับปรุงหรือปรับเปลีย่ นบ้ าน เซกิซุยพร้ อมเสนอ
แนวทางที่ดีที่สดุ เป็ นตัวเลือกให้ ลกู ค้ าตัดสินใจ
จัดส่งนิตยสารเกี่ยวกับบ้ านและของใช้ ในบ้ าน เพื่อเป็ นข้ อมูล ในการที่จะปรับปรุงหรือ
วิธีการดูแล และบารุงรักษาบ้ าน

3.2.7 เซกิซุยใช้ เทคโนโลยี ขัน้ สูง โดยเฉพาะการเชื่อมต่อเสาโครงสร้ าง และยังถูกทาในโรงงานทาให้
ควบคุมคุณภาพได้ เป็ นอย่างดี ซึง่ สามารถลงรายละเอียดได้ ดังต่อไปนี ้
3.2.7.1 ใช้ เครื่องจักรที่มีประสิทธิ ภาพสูง ทุกกระบวนการที่ต้องตัด เชื่อม เจาะคานเหล็ก จะใช้
เครื่องมือที่คานวณโดยคอมพิวเตอร์ โดยยอมให้ มีความผิดพลาดแค่เพียง 0.01 มม. เท่านั ้น ในขณะที่การผลิตผนัง ที่มี
น ้าหนักสูง จะใช้ เครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ ามาช่วย

รู ปที่ 3.34 ห้ องควบคุม

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.35 เครื่ องเชื่อมวัสดุที่มีสว่ นโค้ ง

รู ปที่ 3.36 เครื่ องเจาะ

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.37 ใส่ฉนวนภายในผนังด้ านนอก
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3.2.7.2 ระบบการผลิตของโรงงานไม่ได้ ขึ ้นกับเครื่องจักรและ
อุปกรณ์เพียงอย่างเดียว ยังมี
พนักงานที่มีทกั ษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน และการใช้ แรงงานทางานในโรงงานนั ้น ทาให้ การทางานสะดวก
กว่าทาที่หน้ างาน ช่วยลดความผิดพลาดในการทางาน

รู ปที่ 3.38 การตอกตะปูเพดาน

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.39 เดินสายไฟ

3.2.7.3 เนื่องจากบ้ านต้ องทนต่อแรงจากแผ่นดินไหว จึง มีการตรวจสอบความแน่นหนาในการ
เชื่อมต่อชิ ้นส่วนสาเร็จรูปเป็ นประจาทุกวัน ด้ วยการทดสอบด้ วยเลเซอร์ ชิ ้นส่วนทั ้งสิ ้น 16 ส่วนหลังจากที่ถกู ตรวจเช็ค
แล้ วก็จะบรรจุอย่างดี

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.40 อุปกรณ์วดั ด้ วยแสงเลเซอร์

3.2.7.4 ใช้ เวลา 60 วัน ในการรื ้อถอนอาคารเก่า จัดรูปที่ดิน จนถึงส่งมอบบ้ าน
และควบคุมค่าใช้ จ่ายได้ ง่าย

ลดความยุ่งยาก
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แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.41 เปรี ยบเทียบระยะเวลาการก่อสร้ างของบ้ านไม้ บ้ านสาเร็จรู ป และบ้ านเซกิซุย

3.2.7.5 ติดตั ้งหน้ างานเพียง 1 วัน การใช้ ทาให้ ลดปั ญหาการที่บ้านต้ องเจอกับฝน ความชื ้น เสีย่ ง
ต่อการเกิดสนิม การเสียรูปของตัวบ้ าน

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.42 การติดตังที
้ ่หน้ างาน

3.2.8 เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมโดยปกติการสร้ างบ้ านจะต้ องมีการปล่อยของเสียสูธ่ รรมชาติ แต่เซกิซุยได้
สร้ างบ้ านมีระบบรีไซเคิล 100 % ทาให้ ไม่สง่ ผลต่อระบบก๊ าซเรือนกระจก โดยโรงงานได้ ยดึ หลักการ 3Rs ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 3.43 วัฎจักร 3Rs
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จากรูปที่ 3.42 สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
- Reduce
: คือการลดการปล่อยของเสีย ไม่ว่าจะเป็ นทางด้ า นบรรจุภัณฑ์ การ
เลือกใช้ วสั ดุที่ไม่ก่อให้ เกิดก๊ าซพิษ
- Reuse
: คือการนามาใช้ ใหม่ เช่น กล่องกระดาษที่ใช้ สาหรับขนส่งในตู้คอน
เทนเนอร์ โดยเซกิซุยได้ มีวสั ดุที่ถกู นามาใช้ ใหม่ 63% จากวัสดุที่ใช้
ทั ้งหมด
- Recycle
: คือการนาของเสียที่ถกู ปล่อยออกจากโรงงานมาใช้ ใหม่
3.2.9 เป็ นบ้ านที่สามารถเคลื่อนที่ได้ กล่าวคือ สามารถถอดแต่ละชิ ้นส่วนของบ้ านนาไปประกอบใหม่ได้
และเนื่องจากการประกอบบ้ านของเซกิซุยมีความคลาดเคลือ่ นไม่ถงึ 0.01 มม. จึงทาให้ การประกอบ บ้ านใหม่ในแต่ละ
ครั ้งมีคณ
ุ ภาพมาก ในส่วนของกระจก เซกิซุยใช้ กระจกเซกิซุยใช้ กระจกคุณภาพสูงมีความ แข็งแรงและมีอายุการใช้ งาน
สูงถึง 148 ปี แสดงให้ เห็นถึงความคุ้มค่าในระยะยาว
ต่อมาในปี พ .ศ. 2551 บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง ร่วมมือบริษัทชั ้นนาของญี่ปนุ่ เซกิซุย เคมิคอ
ล
นาเสนอนวัตกรรมบ้ านสาเร็จรูปให้ แก่คนไทย มุ่งยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยตามวิถีชีวิตของคนไทยให้ สะดวกสบาย
และดียิ่งขึ ้น โดย บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง เปิ ดเผยว่า “จากการศึกษาพฤติกรรม และสารวจความต้ องการ
เกี่ยวกับบ้ านมาอย่างต่อเนื่อง พบว่า ลูกค้ าต้ องการทั ้งคุณภาพวัสดุ คุณภาพการก่อสร้ าง รวมถึงคุณภา พชีวิตที่ดีในการ
อยู่อาศัย บ้ านที่ดีควรจะสะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัย และคุ้มค่าในการอยู่อาศัย เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จึงตอบ
โจทย์ความต้ องการของลูกค้ า ด้ วยการให้ บริการเรื่องบ้ านทั ้งระบบ โดยร่วมมือกับ เซกิซุย เคมิคอล บริษัทชั ้นนาของ
ญี่ปนที
ุ่ ่เป็ นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจสร้ างบ้ านมานานกว่า 30 ปี และเป็ นผู้ผลิตบ้ านระบบโมดูลาร์ รายใหญ่ที่สดุ ของญี่ ปุ่ น
นานวัตกรรมบ้ านสาเร็จรูปที่แตกต่างและทันสมัยเข้ ามาในประเทศไทยเป็ นครั ้งแรก ซึง่ เมื่อนาเทคโนโลยีของเซกิซุย เคมิ
คอล มาผนวกกับวัสดุคณ
ุ ภาพจากเอสซีจี ก็จะได้ บ้านที่ดีมีคณ
ุ ภาพสูง ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าด้ วยความ
เข้ าใจลูกค้ าอย่างแท้ จริง ทั ้งนี ้ สิง่ ที่เราให้ ความสาคัญต่อการสร้ างบ้ านให้ กบั ลูกค้ า คือ การเข้ าใจความต้ องการของ
ลูกค้ า การนาเสนอเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ าได้ การคานึงถึงสิง่ แวดล้ อม ความคุ้มค่า
ตลอดการอยู่อาศัย และที่สาคัญคือ คุณภาพของระบบ วัสดุที่เลือกใช้ ความแข็งแรงทนทานของบ้ าน โดยทางบริษัทเอส
ซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างจะทาหน้ าที่ผลิตและส่งต่อบ้ านที่มีคณ
ุ ภาพให้ กบั ลูกค้ าที่สนใจซึง่ ครอบคลุมทั ้งกลุม่ ลูกค้ าทัว่ ไป
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทรับสร้ างบ้ าน” (ทิพย์สดุ า บูระวัตรเดชา, ผู้รวบรวม, 2555 )
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แหล่งที่มา : http://www.rd1677.com
รู ปที่ 3.44 บ้ านระบบโมดูลาร์ หลังเกิดสึนามิ

เนื่องจากประเทศญี่ปนประสบปั
ุ่
ญหาภัยพิบตั ิที่รุนแรงกว่าประเทศไทย บริษัท สยามซีเมนต์กรุป จึงได้ มีการตัด
ทอนบางนวัตกรรมที่คิดว่าไม่จาเป็ นต่อการอยู่อาศัยของคนไทย คงไว้ ซงึ่ นวัตกรรมที่ เหมาะสมกับประเทศไทย จนกลาย
มาเป็ นบ้ านระบบ SCG HEIM

3.3 แนวความคิดของบ้ าน SCG HEIM
เอสซีจีและเซกิซุยได้ ร่วมกันนาเสนอบ้ านระบบโมดูลาร์ ภายใต้ ชื่อ “SCG-HEIM” โดยนาเสนอนวัตกรรมการ
สร้ างบ้ านที่สว่ นประกอบของบ้ านกว่า 80% ถูกผลิตในโรงงาน และประกอบเป็ น Module สาเร็จรูป แล้ วจึงนาไปติดตั ้งที่
หน้ างาน โดยใช้ เวลาเพียง 1-2 วัน ซึง่ แตกต่างจากเทคโนโลยีการสร้ างบ้ านแบบอื่นๆ ในปั จจุบนั อย่างเห็นได้ ชดั
นอกจากนี ้ บ้ านยังได้ รับการออกแบบให้ ประหยัดพลังงานและลดค่าใช้ จ่ายตลอดอายุของบ้ าน เมื่อเทียบกับบ้ านทัว่ ไป
ในระยะเวลา 30 ปี

โดยบริษัทสยามซีเมนต์กรุป มีความต้ องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้ กบั ผู้อยู่อาศัย ด้ วยแนวคิด
เทคโนโลยีแห่งอนาคต เปลีย่ นตั ้งแต่แนวคิดในการสร้ างบ้ าน ปลีย่ นวิธีการก่อสร้ าง ไปจนกระทัง่ เปลีย่ นวิธีการดูแลรักษา
บ้ าน ทั ้งนี ้เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผ้ อู ยู่อาศัย ตลอดระยะเวลาการอยู่อาศัย ซึง่ แนวคิดที่โดด เด่นที่เอสซีจีตั ้งใจจะ
นาเสนอ มีดงั นี ้
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3.3.1 ระบบการก่ อสร้ าง
ระบบการก่อสร้ างที่ใช้ กบั บ้ าน SCG HEIM คือ ระบบประสานพิกดั คือการนาเอาแต่ละโมดูลที่เป็ นเหมือน
กล่อง ซึง่ มีขนาด 3.6 ,4.5 และ 5.4 เมตร และมีความสูง 2.8 เมตร โดยบ้ านแต่ละหลังจะเกิดจากการนาเอาแต่ละโมดูล
มาต่อกัน

แหล่งที่มา : http://thinkofliving.com
รู ปที่ 3.45 โมดูลบ้ าน 1 โมดูล

โดยส่วนประกอบของบ้ านกว่า 80% ถูกผลิตในโรงงานด้ วยหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีชั ้นสูง ซึง่ ทันสมัยที่สดุ ใน
เอเชียแปซิฟิก ทาให้ แต่ละส่วนประกอบมีคณ
ุ ภาพที่ได้ มาตรฐานเหมือนกันทุกหลัง ช่วยลดปั ญหาที่เกิดที่หน้ างาน และ
ลดปั ญหาจากฝี มือแรงงาน

แหล่งที่มา : http://thinkofliving.com
รู ปที่ 3.46 ใช้ หนุ่ ยนต์ในการผลิต

การสร้ างบ้ านด้ วยระบบดังกล่าวยังช่วยลดปั ญหาการก่อสร้ างล่าช้ า และงบประมาณบานปลาย เพราะเอสซีจี
จะคิดเสร็จทุกขั ้นตอนก่อนลงมือก่อสร้ าง ทาให้ สามารถควบคุมการใช้ วสั ดุ ระยะเวลาและคุณภาพให้ เป็ นไปตามที่
ลูกค้ าต้ องการ
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3.3.2

อากาศภายในบ้ านสะอาด ฝุ่ นน้ อย

ระบบนี ้มีการทางานที่แตกต่างจากเครื่องปรับอากาศทัว่ ไป โดยเครื่องปรับอากาศจะไม่ช่วยเติมอากาศใหม่เข้ า
มาในบ้ าน บ้ านยุคเก่าจึงต้ องใช้ การเปิ ดประตู หน้ าต่าง เพื่อให้ อากาศถ่ายเท แต่มลพิษนอกบ้ านและฝุ่ นละอองก็จะเข้ า
มาในบ้ าน แต่บ้าน SCG HEIM ได้ ติดตั ้ง Air Factory System / Filtering ระบบหมุนเวียนอากาศ โดยการทางานของ
ระบบคือ ระบบจะดูดอากาศจากนอกบ้ านเข้ ามาผ่านตัวกรอง 2 ชั ้น โดยชั ้นแรกจะกรองฝุ่ นละอองเกสรดอกไม้ จากนั ้น
ก็นาอากาศมาปรับอุณ หภูมิให้ เย็นลงและกาจัดความชื ้น และอากาศที่ถกู ใช้ แล้ วจะถูกดูดออกโดยก่อนจาปล่อยออก
นอกบ้ านนั ้นจะมีกา รถ่ายเทความเย็นหั ้บอากาศสะอาดที่กาลังจะถูกปล่อยเข้ าบ้ าน นอกจากนี ้ยังมีเทคโนโลยี Heat
Exchanger แลกเปลีย่ นอุณหภูมิระหว่างอากาศร้ อนและอากาศเย็น ช่วยให้ บ้านเย็นลง เครื่องปรับอากาศทางานได้ เต็ม
ประสิทธิภาพมากขึ ้น และใช้ พลังงานน้ อยลง และเพื่อเป็ นการป้องกันฝุ่ นและความร้ อนเข้ าตัวบ้ านในอย่างทัว่ ถึงเอสซีจี
มีระบบ Air Tightness System ที่ปิดทุกรอยต่อประตูหน้ าต่า ง และทุกช่องว่างที่เกิดจากการเจาะ ด้ วยการ Seal
คุณภาพสูง

แหล่งที่มา : http://thinkofliving.com
รู ปที่ 3.47 Air Factory System
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ถ่ายเมื่อ : 17 ธันวาคม 2555
3.48 เครื่ อง Air Factory

3.3.3

3.49 ช่องดูดและปล่อยอากาศที่พื ้นบ้ าน

การป้องกันแผ่ นดินไหว

เนื่องจากบ้ านผลิตด้ วยระบบสาเร็จรูป ดังนั ้นบ้ านจึงประกอบไปด้ วยโมดูลแต่ละโมดูลประกอบเข้ าด้ วยกัน ซึง่
แต่ละโมดูลก็จะมีโครงสร้ างเหล็กคุ ณภาพสูง SS400 มาตรฐาน JIS (การจาแนกประเภทของเหล็ก ตามม าตรฐาน
อุตสาหกรรมญี่ปน)
ุ่ ที่ใช้ ในโครงสร้ างอาคารสูงและเชื่อมต่อมุมต่างๆด้ วยหุ่นยนต์ ที่ใช้ กาลังไฟฟ้าสูงเพื่อหลอมละลาย
เหล็กหนาพิเศษเข้ าด้ วยกัน เพิ่มความแข็งแรงให้ ทกุ รอยต่อ โครงสร้ างเหล็ก มีความแข็งแรงขนาดปล่อยลงจากตึกสูง 2
ชั ้น ก็ไม่เกิดความเสียหายใดๆ

ถ่ายเมื่อ : 17 ธันวาคม 2555
รู ปที่ 3.50 เปรี ยบเทียบเหล็ก ZAM
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โครงสร้ างเหล็กถูกออกแบบพิเศษ ที่สามารถรองรับและถ่ายเทน ้าหนักได้ ดี พร้ อมเคลือบสาร
ZAM สาร
ป้องกันสนิมระดับพรีเมี่ยม ช่วยยืดอายุการใช้ งานและมีคณ
ุ ภาพซ่อมแซมตัวเอง บ้ าน SCG HEIM ใช้ โครงสร้ างบ้ าน
แบบ Rahmen Structure ที่ประกอบด้ วยยูนิตโครงสร้ างเข้ าด้ วย High Tansile Bolt (นอต-สกรูที่ทนแรงดึงได้ สงู ) ทาให้
รองรับแรงสัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ มากกว่า 6 ริกเตอร์ ซึง่ ได้ รับการพิสจู น์และยืนยันประสิทธิภาพจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหวที่เกิดที่ประเทศญี่ปนุ่ นอกจากนี ้เอสซีจีมีการรับประกันความแข็งแรงของโครงสร้ างบ้ าน 20 ปี
3.3.4

ตรวจเช็คสภาพบ้ านตามระยะ

งานซ่อมแซมนั ้นเป็ นสิง่ ที่หลีกเลีย่ งไม่ได้ แต่ชะลอได้ เอสซีจีมีบริการตรวจเช็คซ่อมบารุงอย่างสม่าเสมอ โดย
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เข้ าตรวจเช็คสภาพบ้ านในปี แรก ปี ที่ 2 ปี ที่ 5 และอีกครั ้งหนึง่ ทุกๆ 5 ปี จนถึงปี ที่ 20 รวมทั ้งหมด 6
ครั ้ง ป้องกันปั ญหาก่อนที่จะเกิดขึ ้น และช่วยลดค่าใช้ จ่ายที่ไม่จาเป็ น

แหล่งที่มา : http://thinkofliving.com
รู ปที่ 3.51 บ้ านสูงจากพื ้น 55 เซนติเมตร

ถ่ายเมื่อ : 17 ธันวาคม 2555
รู ปที่ 3.52 ช่องเซอร์ วสิ
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ภายใต้ โครงสร้ างบ้ าน SCG HEIM จะมีช่องว่าง 55 เซนติเมตร เพื่อติดตั ้งงานระบบต่างๆ เช่นไฟฟ้า ประปา
ฯลฯ แยกออกจากโครงสร้ างหลักของบ้ าน นอกจากนี ้ยังเป้นพื ้นที่เซอร์ วิส ง่ายต่อการซ่อมบารุง
3.3.5

การใช้ วัสดุคุณภาพสูง

3.3.5.1 System Bathroom ห้ องน ้าที่ผลิตและประกอบที่โรงงาน ใช้ ระบบพื ้นไร้ รอยต่อ ลดปั ญหา
รั่วซึม ระบายน ้าง่าย แห้ งเร็ว ด้ วยผิวหน้ าแบบ Mira Clean Floor ปลอดภัยต่อผู้สงุ อายุ ลดการเกิดเชื ้อราและกลิน่ ทา
ความสะอาดง่าย หมดปั ญหายาแนวหลุดร่อน พร้ อมงานระบบที่ไม่ติดกับโครงสร้ างหลักของบ้ าน จึงสะดวกในการดูแล
3.3.5.2 Dual – Forced Ventilation เทคโนโลยีที่เปลีย่ นทิศทางในการส่งผ่านความร้ อน ลด
ปริมาณการถ่ายเทความร้ อนผ่านด้ วยผนังด้ วยการดึงคาวมร้ อนขึ ้นสูโ่ ถงฝ้า และระบายความร้ อนออกทางโถงหลังคา
ทาให้ ความร้ อนเข้ าสูต่ วั บ้ านได้ ช้าลง บ้ านเย็นสบายและช่วยลดภาระของเครื่องปรับอากาศ

แหล่งที่มา : http://thinkofliving.com
รู ปที่ 3.53 ฉนวนกันความร้ อนรอบบ้ าน

3.3.5.3 Thermal Insulated Wall ผนังสองขั ้นเสริมด้ วยฉนนวนใยแก้ ว กันความร้ อนรอบตัวบ้ าน
ช่วยกันความร้ อนจากนอกบ้ านเข้ าสูภ่ ายในได้ ดีกว่าบ้ านทัว่ ไปและกันเสียงรบกวน
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แหล่งที่มา : http://thinkofliving.com
รู ปที่ 3.54 กระจก 2 ชัน้

3.3.5.4 Insulated Pair Glass กระจก 2 ชั ้นพร้ อมฟิ ล์มลามิเนตนิรภัย ซึง่ มีช่องว่าอากาศตรงกลาง
ทาหน้ าที่ป้องกันความร้ อนได้ ดีกว่ากระจกทัว่ ไปถึง 2 เท่า ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก และลดอุณหภูมิในห้ องให้
เย็นลง
3.3.5.5 Modular Color Board ผนังภายนอกผสมทรายสังเคราะห์เพื่อสร้ าง texture และมีความ
ทนทานมากกว่าผนังทาสีอะคริลกิ ทัว่ ไป

ถ่ายเมื่อ : 17 ธันวาคม 2555
รู ปที่ 3.55 ผนังเซรามิคภายนอกบ้ าน

3.3.5.6 Ceramic Tile Wall ผนังนอกบ้ านเป็ นกระเบื ้องเซรามิค มีคณ
ุ สมบัติพิเศษ ไม่ขึ ้นรา ไม่เป็ น
ตะไคร่ และสามารถชะล้ างคราบสกปรกได้ ด้วยน ้าฝน

60

3.3.5.7 Flat Roof Design หลังคามีดีไซน์พิเศษ ระบบ Bolt – less ไม่ใช้ สกรูในการยึด ลกรอยต่อ
ของแผ่นหลังคาที่เป็ นสาเหตุของการรั่วซึม และยังมีพื ้นที่ในการติดตั ้ง Solar Cell ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

3.4 นวัตกรรมในบ้ าน
ที่มาของแต่ละนวัตกรรมในบ้ าน SCG HEIM นั ้นมาจากแผนการตลาด โดยทางบริษัทสยามซีเมนต์กรุป ได้
พิจารณาว่านวัตกรรมใดที่สามารถประยุกต์ให้ เข้ ากับการอยู่อาศัยของคนไทยได้ บ้าง วัสดุแบบใดที่ผลิตแล้ วคุ้มค่ามาก
ที่สดุ ต่อมาจะสารวจ คู่แข่งจากนั ้นบริษัทสยามซีเมนต์กรุป ก็จะสร้ างผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นกว่า เพื่อสร้ างความ
แตกต่าง

รู ปที่ 3.56 ที่มาของนวัตกรรมในบ้ าน SCG HEIM

นอกจากบริษัทสยามซีเมนต์กรุป จะสร้ างผลิตภัณฑ์ที่ความแตกต่างแล้ ว ยังมีกระบวนการขายที่แตกต่างจาก
คู่แข่งรายอื่นๆด้ วย กล่าวคือทางบริษัทสยามซีเมนต์กรุป ได้ มอบความสะดวกสบายให้ แก่ผ้ ซู ื ้อโดยมีการจัดแสดงบ้ าน
ตัวอย่าง, material room รวมถึงมีบริการหลังการขาย โดยทั ้งหมดนี ้อาจเรียกได้ ว่าบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one
stop service)ซึง่ นอกจากจะช่วยอานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดีแล้ ว ยังเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ กบั สินค้ า
อีกด้ วย

รู ปที่ 3.57 การสร้ างความแตกต่างให้ กบั สินค้ า
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3.5 ปั ญหาที่พบ
เนื่องจากบริษัทสยามซีเมนต์กรุป ได้ เริ่มแผนการตลาดตั ้งแต่ต้นปี 2553 และตั ้งเป้ายอดขาย 100 หลังภายใน
ปี เดียวกัน ซึง่ ยอดขายน้ อยกว่าเป้าที่ตั ้งไว้ ดังนั ้นบริษัทสยามซีเมนต์กรุป จึงมีการลดต้ นทุน โดยทางผู้ผลิตจะมีบ้าน
หลายๆแบบซึง่ มีราคาที่ลดหลัน่ กันมาโดย จะไม่ให้ ลกู ค้ าเป็ นคนตั ดเองว่าจะเอานวัตกรรมใดบ้ าง เนื่องจากบริษัทสยาม
ซีเมนต์กรุปจะไม่ค้ มุ ค่าในเรื่ องของต้ นทุนการผลิต โดยผู้วิจยั จะทาการศึกษาทัศนคติของผู้ เยี่ยมชมบ้ านว่ามีความ
สอดคล้ องกับ แนวทางการผลิตบ้ าน SCG HEIM ในอนาคต ว่ามีความสอดคล้ องกันมากน้ อยเพีย ง

บทที่ 4
ผลการศึกษา
ผู้วิจยั ได้ เก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุม่ ประชากร 2 กลุม่ ได้ แก่
1.
บุคคลากรในบริษัท สยามซีเมนต์กรุป เพื่อทราบหลักการและเหตุผลในการเลือกแต่ละนวัตกรรม
ให้ เข้ ามาอยู่ในบ้ าน SCG HEIM
2.
ผู้สนใจบ้ าน SCG HEIM เพื่อทราบว่ามีนวัตกรรมใดบ้ างที่ค นไทยให้ ความสนใจ เรื่องอะไรบ้ างที่
คนไทยตระหนักถึงในการซื ้อบ้ านนวัตกรรม

4.1

ผลการสัมภาษณ์สถาปนิก1
4.1.1

แนวความคิดหลักของบ้ าน SCG HEIM

เนื่องจากสภาพการอยู่อาศัยในประเทศญี่ปนประสบปั
ุ่
ญหาภัยพิบตั ิที่รุนแรงกว่าประเทศไทย บริษัท สยามซีเมนต์
กรุปจึงได้ มีการลด ทอนประสิทธิภาพบางนวัตกรรมลง คงไว้ ซงึ่ นวัตกรรมที่ คิดว่าเหมาะแก่การอยู่อาศัยของคนไทย โดย
หลักการเลือกแต่ละนวัตกรรมให้ เข้ ามาอยู่ในบ้ านนั ้น ทางผู้ผลิตได้ อาศั ยหลักการทางการตลาดโดยทางบริษัท สยาม
ซีเมนต์กรุป เรียกว่า “แนวคิดเพื่อการอยู่อาศัยที่ดียิ่งกว่า” ซึง่ สามารถกาหนดแนวความคิดหลัก ของความต้ องการ ตลาด
ได้ ทั ้งสิ ้น 3 ประการ หรือเรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า 3Cs ซึง่ ประกอบด้ วย 2

รู ปที่ 4.1 แนวคิดเพื่อการอยู่อาศัยที่ดีกว่า

1

สัมภาษณ์ มาวิน สุวรรณวิฑิต , สถาปนิก บริษัท เอสซีจี – เซกิซุย เซลล์ จากัด, 4 ธันวาคม 2555.
บริษัท เอสซีจี- เซกิซุย เซลส์ จากัด , “เปลี่ยนทุกมุมมองของบ้ านที่เคยรู้ จกั …กับ “บ้ านเทคโนโลยี ”.” SCG HEIM HOME
TECHNOLOGY FOR SUPERIOR QUALITY OF LIVING. 2553.
2
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Comfort ระบบบ้ านอยู่สบาย คือการทาให้ บ้านมีอณ
ุ หภูมิพอเหมาะ ประมาณ 25 – 29 ◦C เมื่อ ใช้ ระบบ
Air Factory System ร่วมกับการใช้ เครื่องปรับอากาศ โดยหลักการทางานของระบบ Air Factory System คือ ระบบจะ
ดูดอากาศจากนอกบ้ านเข้ ามาผ่ านตัวกรอง 3 ชั ้น โดยชั ้นแรกจะกรองฝุ่ นละออง เกสรดอกไม้ จากนั ้นก็นาอากาศมา
ปรับอุณหภูมิให้ เย็นลงและกาจัดความชื ้น และอากาศที่ถกู ใช้ แล้ วจะถูกดูดออกโดยก่อนจะ ปล่อยออกนอกบ้ านนั ้นจะมี
การถ่ายเทความเย็นใหั อากาศสะอาดที่กาลังจะถูกปล่อยเข้ าบ้ าน นอกจากนี ้ยังมีเทคโนโลยี Heat Exchanger
แลกเปลีย่ นอุณหภูมิระหว่างอากาศร้ อนและอากาศเย็น ช่วยให้ บ้านเย็นลง เครื่องปรับอากาศทางานได้ เต็ม
ประสิทธิภาพมากขึ ้น และใช้ พลังงานน้ อยลง และเพื่อเป็ นการป้องกันฝุ่ นและความร้ อนเข้ าตัวบ้ านในอย่างทัว่ ถึงเอสซีจี
มีระบบ Air Tightness System ที่ปิดทุกรอย ต่อประตูหน้ าต่าง และทุกช่องว่างที่เกิดจากการเจาะ ด้ วยการ Seal
คุณภาพสูง ช่วยป้องกันเสียงและกลิน่ จากภายนอกบ้ าน

แหล่งที่มา : http://www.sekisuichemical.com
รู ปที่ 4.2 การทางานของเครื่ องกรองอากาศ

Confidence อยู่อาศัยอย่างมัน่ ใจ โดยส่วนประกอบ ของบ้ านกว่า 80% ถูกผลิตในโรงงานด้ วยหุ่นยนต์ และ
เทคโนโลยีชั ้นสูง ซึง่ ทันสมัยที่สดุ ในเอเชียแปซิฟิก ทาให้ แต่ละส่วนประกอบมีคณ
ุ ภาพที่ได้ มาตรฐานเหมือนกันทุกหลัง
ช่วยลดปั ญหาที่เกิดที่หน้ างาน และ ลดปั ญหาจากฝี มือแรงงาน
บ้ านผลิตด้ วยระบบโมดูลาร์ ดงั นั ้นบ้ านจึงประกอบไปด้ วยโมดูลแต่ละโมดูลประกอบเข้ าด้ วยกัน ซึง่ แต่ละโมดูล
ก็จะมีโครงสร้ างเหล็กคุณภาพสูง SS400 มาตรฐาน JIS (การจาแนกประเภทของเหล็ก ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ญี่ปน)
ุ่ ที่ใช้ ในโครงสร้ างอาคารสูงและเชื่อมต่อมุมต่างๆด้ วยหุ่นยนต์ที่ใช้ กาลังไฟฟ้าสูงเพื่อหลอมละลายเหล็กหนาพิเศษ
เข้ าด้ วยกัน เพิ่มความแข็งแรงให้ ทกุ รอยต่อ โครงสร้ างเหล็กมีความแข็งแรงขนาดปล่อยลงจากตึกสูง
2 ชั ้น ก็ไม่เกิด
ความเสียหายใดๆ โครงสร้ างเหล็กถูกออกแบบพิเศษ ที่สามารถรองรับและถ่ายเทน ้าหนักได้ ดี พร้ อมเคลือบสาร ZAM
สารป้องกันสนิ มระดับพรีเมี่ยม ช่วยยืดอายุการใช้ งานและมีคณ
ุ ภาพซ่อมแซมตัวเอง บ้ าน SCG HEIM ใช้ โครงสร้ าง
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บ้ านแบบ Rahmen Structure ที่ประกอบด้ วยยูนิตโครงสร้ างเข้ าด้ วย High Tensile Bolt (นอต-สกรูที่ทนแรงดึงได้ สงู )
ทาให้ รองรับแรงสัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ มากกว่า 6 ริกเตอร์ ซึ่ งได้ รับการพิสจู น์และยืนยันประสิทธิภาพจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดที่ประเทศญี่ปนุ่ นอกจากนี ้เอสซีจีมีการรับประกันความแข็งแรงของโครงสร้ างบ้ าน 20 ปี
ตัวบ้ านผลิตจากวัสดุคณ
ุ ภาพสูง เข่น System Bathroom ห้ องน ้าที่ผลิตและประกอบที่โรงงาน ใช้ ระบบพื ้นไร้
รอยต่อ ลดปั ญหารั่วซึม ระบายน ้าง่าย แห้ งเร็ว ด้ วยผิวหน้ าแบบ Mira Clean Floor ปลอดภัยต่อผู้สงุ อายุ ลดการเกิด
เชื ้อราและกลิน่ ทาความสะอาดง่าย หมดปั ญหายาแนวหลุดร่อน พร้ อมงานระบบที่ไม่ติดกับโครงสร้ างหลักของบ้ าน จึง
สะดวกในการดูแล
Dual – Forced Ventilation เทคโนโลยีที่เปลีย่ นทิศทางในการส่งผ่านความร้ อน ลดปริมาณการถ่ายเทความ
ร้ อนผ่านด้ วยผนังด้ วยการดึงคาวมร้ อนขึ ้นสูโ่ ถงฝ้า และระบายความร้ อนออกทางโถงหลังคา ทาให้ ความร้ อนเข้ าสูต่ วั
บ้ านได้ ช้าลง บ้ านเย็นสบายและช่วยลดภาระของเครื่องปรับอากาศ

แหล่งที่มา : http://thinkofliving.com
รู ปที่ 4.3 ฉนวนกันความร้ อนรอบบ้ าน
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Thermal Insulated Wall ผนังสองขั ้นเสริมด้ วยฉนนวนใยแก้ ว กันความร้ อนรอบตัวบ้ าน ช่วยกันความร้ อน
จากนอกบ้ านเข้ าสูภ่ ายในได้ ดีกว่าบ้ านทัว่ ไปและกันเสียงรบกวน

แหล่งที่มา : http://thinkofliving.com
รู ปที่ 4.4 กระจก 2 ชัน้

Insulated Pair Glass กระจก 2 ชั ้นพร้ อมฟิ ล์มลามิเนตนิรภัย ซึง่ มีช่องว่าอากาศตรงกลาง ทาหน้ าที่ป้องกัน
ความร้ อนได้ ดีกว่ากระจกทัว่ ไปถึง 2 เท่า ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก และลดอุณหภูมิในห้ องให้ เย็นลง
Modular Color Board ผนังภายนอกผสมทรายสังเคราะห์เพื่อสร้ าง texture และมีความทนทานมากกว่าผนัง
ทาสีอะคริลกิ ทัว่ ไป

ถ่ายเมื่อ : 17 ธันวาคม 2555
รู ปที่ 4.5 ผนังเซรามิคภายนอกบ้ าน
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Ceramic Tile Wall ผนังนอกบ้ านเป็ นกระเบื ้องเซรามิค มีคณ
ุ สมบัติพิเศษ ไม่ขึ ้น เชื ้อรา ไม่ขึ ้น ตะไคร่ และ
สามารถชะล้ างคราบสกปรกได้ ด้วยน ้าฝน
Flat Roof Design หลังคามีดีไซน์พิเศษ ระบบ Bolt – less ไม่ใช้ สกรูในการยึด ลด รอยต่อของแผ่นหลังคาที่
เป็ นสาเหตุของการรั่วซึม และยังมีพื ้นที่ในการติดตั ้ง Solar Cell ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
Convenience สะดวกสบายตั ้งแต่ต้นจนจบ โดยจะมีผ้ เู ชี่ยวชาญคอยให้ คาแนะนาตั ้งแต่ก่อนการก่อสร้ าง การ
คุยแบบ การเลือกวัสดุ ระหว่างการก่อสร้ าง ตลอดจน การบริการหลังการขาย บริษัทสยามซีเมนต์กรุป มีบริการตรวจเช็ค
ซ่อมบารุงอย่างสม่าเสมอ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เข้ าตรวจเช็คสภาพบ้ านในปี แรก ปี ที่ 2 ปี ที่ 5 และอีกครั ้งหนึ่ งทุกๆ 5
ปี จนถึงปี ที่ 20 รวมทั ้งหมด 6ครั ้ง ป้องกันปั ญหาก่อนที่จะเกิดขึ ้น และช่วยลดค่าใช้ จ่ายที่ไม่จาเป็ น นอกจากนี ้ยังมีระบบ
จัดเก็บฐานข้ อมูลลูกค้ า ชิ ้นส่วน และอะไหล่ทกุ ชนิดจึงสามารถดูแลบ้ านทุกหลังได้ อย่างใกล้ ชิด
จากความต้ องการของตลาดทาให้ ได้ แนวคิดเพื่อการ อยู่อาศัยที่ดียิ่งกว่า จึงออกมาเป็ นบ้ านที่ได้ รับการ
ออกแบบอย่างเรียบง่าย สไตล์โมเดิร์น สามารถตอบโจทย์การอยู่อาศัยในระยะยาวให้ กบั ทุกขนาดของครอบครัวและ
ความต้ องการที่แตกต่างกัน
4.1.2

เหตุผลในการเลือกแต่ ละนวัตกรรมให้ เข้ ามาในบ้ าน SCG HEIM

นวัตกรรมในบ้ าน SCG HEIM ผู้วิจยั จาแนกแต่ละนวัตกรรม ตามประวัตถุประสงค์การใช้ งานดังนี ้ ดังนี ้
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3
4.1.2.4
4.1.2.5
4.1.2.6

ระบบก่อสร้ างภายในโรงงาน
ระบบหมุนเวียนและถ่ายเทอากาศภายในบ้ าน
ฉนวนกันความร้ อน
การปกปิ ดรอยต่ออย่างแน่นหนา
กระจก 2 ชั ้นมีช่องว่างอากาศตรงกลาง
ผนังด้ านนอกทาจากกระเบื ้องเซรามิค

4.1.2.1 การผลิตภายในโรงงาน เป็ นการผลิตที่ใช้ แรงงานคนน้ อย ส่วนมากจะใช้ ห่นุ ยต์ และ
โครงสร้ างมีความแข็งแรงมากปกติ โดยโครงเหล็กนี ้ บริษัทสยามซีเมนต์กรุป ต้ องนาเข้ าจากประเทศญี่ปนุ่ เหตุที่เอสซีจี
นาระบบดังกล่าว มาช่วยก่อสร้ างเนื่องจาก ปั จจุบนั แรงงานที่มี คุณภาพ นั ้นหายาก จึ งนาระบบนี ้เข้ ามาเพื่อทาให้
กระบวนการก่อสร้ างมีคณ
ุ ภาพมากขึ ้น หลังจากที่ประเทศไทยเกิดสึนามิ เมื่อปี พ .ศ.2547 คนไทยได้ ให้ ความสนใจเรื่อง
บ้ านที่สามารถรับมือต่อภัยธรรมชาติมากขึ ้น บริษัทสยามซีเมนต์กรุปจึง เลือกนาเสนอบ้ านระบบโมดูลาร์ ให้ กบั คนไทย
แต่บ้าน SCG HEIM สามารถทนต่อแรงแผ่นดินไหวได้ 350 GAL มากกว่า 6 ริกคเตอร์ (ประมาณ 980 gal เท่ากับ 1 g
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ในขณะที่บ้านต้ นแบบของญี่ปนทนได้
ุ่
1,800 GAL บริษัทสยามซีเมนต์กรุป เป็ นผู้ผลิตรายแรกที่นาบ้ านระบบนี ้เข้ ามา
ส่วนหนึง่ คือต้ องการให้ เป็ นจุดขาย และสร้ างความมัน่ เรื่องความปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัย
4.1.2.2 ระบบหมุนเวียนและถ่ายเทอากาศภายในบ้ าน ทาให้ บ้ านมีอากาศสะอาด ระบบนี ้บริษัท
สยามซีเมนต์กรุป นาเข้ ามาเนื่ องจากเห็นว่าประเทศไทยมีกา ศร้ อนชื ้นแทบตลอดทั ้งปี และอากาศเต็มไปด้ วยมลพิษ
ระบบนี ้จะทาให้ บ้านอยู่สบาย ในอุณหภูมิ 25 -29◦C ปรับระดับความชื ้นสัมพัทธ์ ลงจาก 70 – 80% ลดลงเหลือ 40 –
50% ให้ อยู่ในสภาวะน่าสบาย กรองฝุ่ น เกสรดอกไม้ กลิน่ ไม่เป็ นอันตรายต่อผู้เป็ นภูมิแพ้ บ้ านไม่ต้องทาความความ
สะอาดบ่อย เนื่องจากบ้ านเป็ นระบบปิ ด
4.1.2.3 ฉนวนกันความร้ อน เนื่องจากประเทศไทยอากาศร้ อน แดดแรงตลอดทั ้งปี
ฉนวนนี ้จะ
ช่วยกันค วามร้ อนจากนอกบ้ านเข้ าสูภ่ ายในเทียบเท่ากับบ้ าทัว่ ไปเพราะเป็ นฉนวนแก้ วที่เป็ นวัสดุพื ้นฐานของบ้ าน
ประหยัดพลังงานแ นอกจากนี ้ยังกันเสียงรบกวน ลดค่าไฟ เนื่องจากฉนวนมีความหนา หากขโมยขึ ้นบ้ านโดยเข้ าทาง
หลังคา ฉนวนนี ้ทาให้ ขโมยเข้ าสูต่ วั บ้ านได้ ยากขึ ้น
4.1.2.4 การปกปิ ดรอยต่ออย่างแน่นหนาทุกรอยต่อประตูหน้ าต่าง และทุกช่องที่เกิ ดจากการเจาะ
มด หนู แมลงสาปเข้ าไม่ได้ น ้าและอากาศก็เข้ าไม่ได้ ระบบนี ้มักใช้ กนั ในอาคารสูง แต่เอสซีจีเลือกมานาเสนอเนื่องจาก
ระบบนี ้จะทาให้ บ้านเป็ นระบบปิ ด เพิ่มประสิทธิภาพให้ กบั ระบบ Air Factory System นอกจากนี ้ยังช่วยสร้ างความ
โดดเด่นให้ กบั ผลิตภัณฑ์อีกด้ วย
4.1.2.5 กระจก 2 ชั ้นมีช่องว่างอากาศตรงกลาง เนื่องจากประเทศไทยมีอากาศร้ อนแดดแรง การมี
กระจก 2 ชั ้น มีช่องว่างอากาศตรงกลางจะช่วยลดความร้ อนได้ ดีกว่ากระจกทัว่ ถึง 2 เท่า ช่ว ยกันเสียงรบกวนจาก
ภายนอก ส่วนฟิ ล์มลามิเนตก็เป็ นฟิ ล์มนิรภัยด้ วย ช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการติดเหล็กดัด หรือ CCTV
4.1.2.6 ผนังด้ านนอกทาจากกระเบื ้องเซรามิค ไม่ขึ ้นรา ไม่ต้องทาสี ชะล้ างคราบสกปรกด้ วยน ้าฝน
ช่วยอานวยความสะดวกให้ กบั ผู้อยู่อาศัย สร้ างเอกลักษณ์ให้ แก่ผ้ พู บเห็น โดยสาหตุที่ต้องเป็ นผนังเซรามิคเพราะ เอสซีจี
เห็นว่าเซรามิคนี ้เราผลิตแล้ วจะคุ้มทุนที่สดุ โดยผนังดังกล่าวเอสซีจีได้ ผลิตเอ มีความหนา 8 มม. ซึง่ บ้ านที่ญี่ปนมี
ุ่ ความ
หนา 14 มม. เนื่องจากญี่ปนต้
ุ่ องการบ้ านที่อบอุ่น จึงทาผนังหนาเพื่อเก็บความร้ อน และจะได้ ทนแรงลม ฝนได้
อย่างที่ได้ กล่าวไปในข้ างต้ นว่าที่มาของแต่ละนวัตกรรมในบ้ าน SCG HEIM นั ้นมาจากแผนการตลาด โดยทาง
ผู้ผลิตจะดูตวั อย่างจากบ้ านนวัตกรรมของประเทศญี่ปนว่
ุ่ ามีมีอะไรที่สามารถนามาประยุกต์ให้ สามารถขายให้ กบั คน
ไทยได้ โดยพิจารณาจากวิถีชีวิต สภาพการอยู่อาศัยของคนไทยเป็ นหลัก ต่อมาจะสารวจคู่แข่งจากนั ้นบริษัทเอสซีจี ก็
จะสร้ างผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นกว่า เพื่อสร้ างความแตกต่างให้ กบั ผลิตภัณฑ์

รู ปที่ 4.6 ที่มาของนวัตกรรมในบ้ าน SCG HEIM
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นอกจากSCGจะสร้ างผลิตภัณฑ์ที่ความแตกต่างแล้ ว ยังมีกระบวนการขายที่แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆด้ วย
กล่าวคือทางบริษัทสยามซีเมนต์กรุป ได้ มอบความสะดวกสบายให้ แก่ผ้ ซู ื ้อโดยมีการจัดแสดงบ้ านตัวอย่าง , material
room รวมถึงมีบริการหลังการขาย โดยทั ้งหมดนี ้อาจเรียกได้ ว่าบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service)ซึง่
นอกจากจะช่วยอานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดีแล้ ว ยังเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ กบั สินค้ าอีกด้ วย 3

รู ปที่ 4.7 การสร้ างความแตกต่างให้ กบั สินค้ า

4.2

ผลการสัมภาษณ์ ผ้ ูเยี่ยมชมบ้ าน SCG HEIM

จากการศึกษาทัศนคติต่อบ้ านนวัตกรรม กรณีศกึ ษา บ้ าน SCG HEIM ผู้วิจั ยได้ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดย
การสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างจานวน 30 คน โดยสถานที่ที่ผ้ วู ิจยั ได้ ลง พื ้นที่ ไปเก็บ ข้ อมูลคือ บ้ านตัวอย่างของ SCG ซึง่
ตั ้งอยู่ที่ ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม เลียบทางด่วนเอกมัย – รามอินทรา (CDC : Crystal Design Center) และ งานบ้ านและ
สวน ปี 2012 ที่จดั แสดงที่ อิมแพค เมืองทองธานี โดยผู้วิจยั ได้ สัมภาษณ์ ถึงความต้ องการนวัตกรรมที่มีในบ้ าน SCG
HEIM ซึง่ ประกอบไป ด้ วย ระบบโมดูลาร์ ,ระบบหมุนเวียนและถ่ายเท อากาศภายในบ้ าน ,ฉนวนกันความร้ อน ,การ
ปกปิ ดรอยต่ออย่างแน่นหนา ,กระจก 2 ชั ้นมีช่องว่างอากาศตรงกลาง ,ผนัง ด้ านนอกทาจาก กระเบื ้องเซรามิค และ
รับประกัน 20 ปี โดยให้ เรียงลาดับความต้ องการนวัตกรรมแต่ละอย่าง พร้ อมแสดงเหตุผลประกอบ ซึง่ แต่ละนวัตกรรม
ได้ รับความสนใจที่แตกต่างกันไป ดังนี ้

3

สัมภาษณ์ มาวิน สุวรรณวิฑิต , สถาปนิก บริษัท เอสซีจี – เซกิซุย เซลล์ จากัด , 4 ธันวาคม 2555.
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จานวนผู้สนใจแต่ละนวัตกรรม

0

แผนภูมิที่ 4.1 จานวนผู้สนใจแต่ละนวัตกรรม

เมื่อพิจารณาจากจานวนผู้สนใจในแต่ละนวัตกรรม โดยเรียงลาดับจากนวัตกรรมที่ผ้ สู นใจมากไปน้ อย
สามารถวเรียงลาดับความสนใจ ได้ ดงั นี ้
ระบบหมุนเวียนและถ่ายเทอากาศภายในบ้ าน
บริการหลังการขาย
ผนังด้ านนอกทาจากกระเบื ้องเซรามิค
ฉนวนกันความร้ อนรอบบ้ าน
ปิ ดรอยต่อระหว่างโมดูลอย่างแน่น
กระจก 2 ชั ้น และ การผลิตในโรงงาน

4.2.1

ผู้สนใจ
ผู้สนใจ
ผู้สนใจ
ผู้สนใจ
ผู้สนใจ
ผู้สนใจ

27
19
17
14
9
5

คน
คน
คน
คน
คน
คน

นวัตกรรมที่ได้ รับความสนใจมาก

4.2.1.1 ระบบหมุนเวียนและถ่ายเทอากาศ
เหตุผลที่สนใจ
1.
เป็ นอากาศที่สะอาดเหมาะแก่ผ้ เู ป็ นโรคภูมิแพ้ เด็ก และคนชรา เนื่องจากกลุม่ คน
เหล่านี ้ต้ องใช้ เวลาอยู่บ้านเกือบ 24 ชัว่ โมง ดังนี ้อากาศที่สะอาดจึงเป็ นสิง่ ที่ดีต่อการอยู่อาศัย
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2.
เนื่องจากระบบดังกล่าวจะผลิตลมอ่อนๆซึง่ มีอณ
ุ หภูมิและความชื ้นให้ อยู่ในภาวะอยู่
สบาย ช่วยให้ เครื่องปรับอากาศไม่ต้องทางานหนัก สามารถยืดอายุการใช้ งานเครื่องปรับอากาศและช่วยประหยัดค่า
ไฟฟ้า ถือว่าเป็ นการลงทุนระยะที่ช่วยประหยัดเงินและได้ สขุ ภาพของสมาชิกในบ้ าน
3.
อยากได้ บ้านที่เมื่อเข้ าก้ าวมาในบ้ านแล้ วได้ สมั ผัสกับอากาศที่มีอณ
ุ หภูมิที่เย็น
พอเหมาะ เพราะที่ผ่านมาเมื่อถึงบ้ านแล้ วเปิ ดเครื่องปรับอากาศต้ องใช้ เวลาสักพัก ถึงจะได้ อากาศที่เย็นตามความ
ต้ องการของผู้อยู่
4.
บ้ านตั ้งอยู่ในบริเวณที่มีมลพิษสูง ใกล้ โรงงานอุตสาหกรรม ใจกลางเมือง จึงอยากได้
บ้ านที่สพราเอามารถปกป้องสมาชิกในบ้ านได้
เหตุผลที่ไม่สนใจ
1.
ชอบบ้ านที่มีการเปิ ดหน้ าต่าง ประตู เพื่อรับลม – แสงธรรมชาติและระบายความร้ อน
แต่ระบบหมุนเวียนและถ่ายเทอากาศนั ้น จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อบ้ านต้ องเป็ นระบบปิ ด (ไม่มีการรั่วไหลของ
อากาศระหว่างภายนอกและภายในตัวบ้ าน) ดังนั ้นระบบดังกล่าวอาจใช้ ได้ ไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่ค้ มุ กับความสามารถ
ของเครื่องและราคาที่ต้องเสียไป
2.
ราคาสูง เมื่อเทียบกับราคาค่าเครื่องปรับอากาศ
4.2.1.2 บริการหลังการขาย
เหตุผลที่สนใจ
1.
การดูแลในระยะยาว ประกอบกับการตรวจเช็คสภาพบ้ านอย่างสม่าเสมอ โดยผู้เชี่ยวชาญ
ช่วยอานวยความสะดวกให้ แก่ลกู ค้ า
2.
ถือว่าเป็ นการลงทุนในระยะยาว
5.2.1.3 ผนังด้ านนอกทาจากกระเบื ้องเซรามิค
เหตุผลที่สนใจ
1.
ไม่ต้องทาสี ช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการบารุงรักษา เนื่องจากค่าวัสดุ ค่าแรงคนงาน ก็มีการ
ปรับตัวสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จึงถือว่าเป็ นการลงทุนในระยะยาว
2.
เชื่อมัน่ ในคุณภาพ และ ความแข็งแรงของกระเบื ้องเซรามิค สร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้อยู่
อาศัย
เหตุผลที่ไม่สนใจ
1.
ปั จจุบนั มีสที าบ้ านที่มีคณ
ุ สมบัติทาความสะอาดตัวเอง สียดึ ติดนาน ไม่จาเป็ นต้ องใช้
กระเบื ้องเซรามิค
2.
มีให้ เลือกเพียงแบบเดียว สีเดียว อยากให้ มีแบบให้ เลือกหลากหลายกว่านี ้
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4.2.2 นวัตกรรมที่ได้ รับความสนใจน้ อย
4.2.2.1 ฉนวนกันความร้ อนรอบบ้ าน
เหตุผลที่สนใจ
1.
ทาให้ บ้านเย็น ช่วยลดค่าไฟฟ้า ยืดอายุการใช้ งานเครื่องปรับอากาศ
2.
เป็ นระบบที่ไม่ต้องการการซ่อมบารุงมาก ผู้อยู่อาศัยไม่ต้องยุ่งยาก
เหตุผลที่ไม่สนใจ
1.
ไม่จาเป็ นต้ องติดตั ้งฉนวนรอบตัวบ้ าน เนื่องจากบ้ านด้ านของตัวบ้ านไม่ค่อยสัมผัสกับแดด
เกินความจาเป็ น
2.
การออกแบบการวางบ้ านให้ อยู่ในทิศทางที่รับลม และเลือกส่วนที่รับแสงแดด ในแต่ละ
ช่วงเวลา น่าจะเพียงพอสาหรับกันความรู้เข้ าสูต่ วั บ้ าน

4.2.2.2 การปิ ดรอยต่อระหว่างโมดูลอย่างแน่นหนา
เหตุผลที่สนใจ
1.
เป็ นระบบที่สง่ เสริมการทางานของระบบหมุนเวียนและถ่ายเทอากาศภายในบ้ านให้
ทางานได้ เต็มประสิทธิภาพมากขึ ้น ทาให้ มนั่ ใจได้ ว่า อากาศภายในบ้ านเป็ นอากาศที่สะอาด
2.
หนู มด แมลงสาปไม่สามารถเข้ าบ้ านได้
เหตุผลที่ไม่สนใจ
1.
ยอมรับได้ ถ้าหากบ้ านจะมีรูรั่วเล็กเช่น บริเวณขอบประตู หน้ าต่าง เป็ นต้ น เนื่องจากไม่
กระทบต่อการอยู่อาศัยของสมาชิกในบ้ าน ผู้อยู่อาศัยไม่เห็นความแตกต่าง
2.
ราคาสูงเกินไป ผู้อยู่อาศัยยอมอยู่อาศัยอยู่ในบ้ านแบบปกติ เมื่อพิจารณากับจานวนเงินที่
เสียไป
4.2.2.3 ระบบโมดูลาร์
เหตุผลที่สนใจ
1.
ก่อสร้ างเร็ว สามารถควบคุมค่าใช้ จ่ายได้ ง่าย
2.
มัน่ ใจในคุณภาพของงาน ที่ผ่านการผลิตโดยเครื่องจักรซึง่ มีความแม่นยาสูงกว่าแรงงาน
3.
โครงสร้ างแข็งแรง ผู้อยู่อาศัยมัน่ ใจได้ เพราะบ้ านเป็ นสินค้ าที่ต้องอยู่กบั ผู้สมั ภาษณ์และ
ครอบครัวไปตลอดชีวิต จึงถือว่า เป็ นการลงทุนระยะย าวที่ค้ มุ ค่า เพราะนับวันค่าก่อสร้ าง ค่าวัสดุ ค่าแรงงานก็ปรับตัว
สูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
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เหตุผลที่ไม่สนใจ
1.
บ้ านไม่ได้ ตั ้งอยู่บริเวณเกิดแผ่นดินไหว ไม่มีความจาเป็ นที่จะต้ องมีระบบนี ้
2.
ราคาสูง ถ้ าเทียบกับความถี่ในการใช้ งานแล้ ว
4.2.2.4 กระจก 2 ชั ้นมีช่องว่างอากาศตรงกลาง
เหตุผลที่สนใจ
1.
เนื่องจากต้ องการหลีกเลีย่ งความร้ อนและแสงแดด
2.
เป็ นระบบที่สง่ เสริมการทางานของระบบฉนวนกันความร้ อนรอบบ้ าน เพื่อให้ ได้ บ้านเย็น
ครบวงจร
เหตุผลที่ไม่สนใจ
1.
ใช้ กระจกแบบธรรมดา 1 ชั ้น แต่ติดฟิ ล์มกรองแสงที่มีคณ
ุ ภาพ ม่ าน มู่ลี่ น่าจะเพียงพอ
สาหรับการอยู่อาศัย
2.
ราคาสูง ผู้อยู่อาศัยยอมใช้ กระจกที่มีคณ
ุ ภาพต่ากว่า เมื่อเทียบกับเงินที่เสียไป
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่สง่ ผลต่อความสนใจหรือทัศนคติของผู้เยี่ยมชมบ้ านตัวอย่าง คือ ปั จจัยด้ าน
ค่าใช้ จ่าย โดยถูกพูดถึงในเรื่องของ การช่วยประ หยัดค่าไฟฟ้า ความคุ้มค่าระยะยาว ซึง่ จะเป็ นตัวกาหนดให้ เกิดการ
เลือกสิง่ ที่จาเป็ น โดยสิง่ ที่ผ้ เู ยี่ยมชมบ้ านตัวอย่างคิดว่าเป็ นเรื่องจาเป็ นได้ แก่ สุขภาพซึง่ ถูกนาเสนอออกมาในรูปแบบ
ของ ระบบหมุนวียนอากาศภายในบ้ าน ฉนวนกันความร้ อน ปั จจัยรองลงมาที่สง่ ผลต่อการเลือกนวั ตกรรมให้ เข้ ามาอยู่
ในบ้ าน คือ ปั จจัยด้ านการอยู่อาศัย ซึง่ ถูกนาเสนอออกมาในรูปแบบของการบริการหลังการขาย การควบคุมค่าใช้ จ่าย
และนวัตกรรมที่ผ้ เู ยี่ยมชมบ้ านตัวอย่างคิดว่าเกิดความจาเป็ นได้ แก่ การป้องกันแผ่นดินไหวได้ สงู ถึง 6 ริกเตอร์ กระจก 2
ชั ้น กระเบื ้องเซรามิค โดยให้ เหตุผลว่ายังไม่เหมาะกับลักษณะภูมิ อากาศและภูมิประเทศของประเทศไทย
จากการลงพื ้นที่ เก็บข้ อมูลโดยทาการสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่เยี่ยมชมบ้ าน SCG HEIM ที่เป็ นบ้ านตัวอย่าง โดยอ้ างอิง
จากบ้ านตัวอย่างโดยถามความต้ องการแต่ละบบที่มีในบ้ านตัวอย่าง ซึง่ ให้ เรียงลาดับ โดยการเลือกแต่ละระบบก็จะมี
ค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มสูงขึ ้น พบว่าสิง่ ที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามตระหนักถึงและยอมจ่าย มีดงั นี ้โดยเรียงลาดับจากมากไปน้ อย
บ้ านระบบปิ ด และ การใช้ วสั ดุกนั ความร้ อน
1. กระบวนการผลิตบ้ าน ความแข็งแรงคงทนของบ้ าน
2. ประหยัดพลังงาน ใส่ใจสิง่ แวดล้ อม
ซึง่ พบว่าไม่สอดคล้ องกับผลการศึกษา ซึง่ พบว่าสิง่ แรกที่คนตะหนักถึงคือเรื่องค่าใช้ จ่าย ซึง่ จะยอมจ่ายให้ กบั
เรื่องสุขภาพของผู้อยู่อาศัย

4.2.3 เหตุผลที่สนใจและไม่ สนใจในแต่ ละนวัตกรรม
ค่ าใช้ จ่าย
เหตุผล

สนใจ

คุณภาพบ้ าน
ไม่สนใจ

ควบคุมง่าย คุ้มค่า ลดค่าไฟ

สนใจ

ไม่จาเป็ น

บ้ านแข็งแรง

ผลิตในโรงงาน

√

√

√

การอยู่อาศัย

ไม่สนใจ

-

นวัตกรรมภายในบ้ าน
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

การผลิตในโรงงาน
ระบบหมุนเวียนและถ่ายเท
อากาศภายในบ้ าน
ฉนวนกันความร้ อนรอบบ้ าน
ปิ ดรอยต่อระหว่างโมดูลอย่างแน่นหนา
กระจก 2 ชั ้น มีช่องอากาศตรงกลาง
ผนังด้ านนอกทาจากกระเบื ้องเซรามิค
บริการหลังการขาย

√

√

√
√

√

√

√

√
√
√
√

สนใจ

ไม่สนใจ

ความปลอดภัย สุขภาพ บ้ านเย็น ไม่ตรงกับสภาพ มีแบบให้
การอยู่อาศัย
เลือกน้ อย

√
√

√

√

√

√
√
√
√

√
√

ตารางที่ 4.1 เหตุผลที่สนใจและไม่สนใจ แต่ละนวัตกรรม
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จากตารางที่ 4.9 พบว่าปั จจัยที่สง่ ผลต่อความสนใจหรือทัศนคติของผู้เยี่ยมชมบ้ านตัวอย่าง คือ ปั จจัยด้ าน
ค่าใช้ จ่าย โดยถูกพูดถึงในเรื่องของ การช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ความคุ้มค่าระยะยาว ซึง่ จะเป็ นตัวกาหนดให้ เกิดการ
เลือกสิง่ ที่จาเป็ น โดยสิง่ ที่ผ้ เู ยี่ยมชมบ้ านตัวอย่างคิดว่าเป็ นเรื่องจาเป็ นได้ แก่ สุขภาพซึง่ ถูกนาเสนอออกมาในรูปแบบ
ของ ระบบหมุนวียนอากาศภายในบ้ าน ฉนวนกันความร้ อน ปั จจัยรองลงมาที่สง่ ผลต่อการเลือกนวัตกรรมให้ เข้ ามาอยู่
ในบ้ าน คือ ปั จจัยด้ านการอยู่อาศัย ซึง่ ถูกนาเสนอออกมาในรูปแบบของการบริการหลังการขาย การควบคุมค่าใช้ จ่าย
และนวัตกรรมที่ผ้ เู ยี่ยมชมบ้ านตัวอย่างคิดว่าเกิดความจาเป็ นได้ แก่ การป้องกันแผ่นดิ นไหว กระจก 2 ชั ้น กระเบื ้อง
เซรามิค โดยให้ เหตุผลว่ายังไม่เหมาะกับลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทย ซึง่ เมื่อพิจารณาถึงความ
จาเป็ นแต่ละนวัตกรรมสามารถแสดงได้ ดงั ตารางด้ านล่างนี ้
นวัตกรรมที่จาเป็ น
ระบบหมุนเวียนอากาศภายในบ้ าน
ฉนวนกันความร้ อน

นวัตกรรมที่เกินความจาเป็ น
การป้องกันแผ่นดินไหว
กระจก 2 ชั ้น
กรพเบื ้องเซรามิค
บ้ านระบบปิ ด

ตารางที่ 4.2 นวัตกรรมที่จาเป็ นและไม่จาเป็ น

4.3 นวัตกรรมที่จาเป็ นและไม่ จาเป็ นในส่ วนของผู้ผลิตและผู้บริโภค
ใช้ โครงเหล็กชนิดพิเศษ ss400 ทนแผ่นดินไหวได้ 6
ริกเตอร์ ซึง่ ใช้ กบั การก่อสร้ างภายในอาคารใหญ่

ประเทศไทยและญี่ปนประสบกั
ุ่
บ สึนามิและแผ่นดินไหวเหมือนกัน

ผลิตในโรงงาน
เมื่อนาผนังมาประกอบแต่ละด้ านของโครงเหล็กก็จะได้ 1 โมดูล
ซึง่ แต่ละโมดูลมีขนาด 3.6 ,4.5 ,5.4 เมตร บ้ าน1 หลังก็เกิดจาก
การนาโมดูลมาต่อกัน และการผลิตกว่า 80% ผลิตในโรงงาน

จาเป็ น

ระบบหมุนเวียนอากาศ

สถาปนิก
ฉนวนกันความร้ อน

ไม่จาเป็ น

ผลิตอากาศที่สะอาดและมีอุณหภูมิพอเหมาะเข้ าสูบ่ ้ าน
โดยปล่อยอากาศเสียออกนอกบ้ านและดูดอากาศจาก
ข้ างนอกมาผ่านตัวกรองก่อนปล่อยเข้ าบ้ าน

สะท้ อนความร้ อนได้ 95% ทนไฟ ทนความร้ อน

ไทยมีฝนซึง่ เป็ นอุปสรรค
ต่อการก่อสร้ าง

สร้ างได้ เร็ว
ควบคุมคุณภาพได้ ดี

ไทยขาดแรงงานที่มีคุณภาพ
ไม่ต้องทาความสะอาดบ้ านบ่อย

ประเทศไทยมีฝนุ่
และความชื ้นสูง

สาหรับผู้เป็ นภูมิแพ้

ลดภาระเครื่ องหมุนเวียน
อากาศทาให้ บ้านเย็นง่ายขึ ้น
ประเทศไทยร้ อน ฝุ่ นควันเยอะ
เสียงนอกบ้ านดัง

ลดค่าใช้ จ่ายเรื่ องการรักษาความ
ปลอดภัย

กระจก 2 ชัน้

กันความร้ อนได้ 70% กันเสียง เป็ นกระจกนิรภัย

ระบบป้องกันแผ่นดินไหว

ประเทศไทยไม่ได้ ประสบแผ่นดินไหวรุ นแรงขนาดนัน้

ผลิตบ้ านที่ไม่ทนต่อแผ่นดินไหวได้ น้อยกว่าบ้ านเซกิซุย

ผนังกระเบื ้องเซรามิค

ประเทศไทยมีภูมิอากาศร้ อนชื ้น เกือบทังปี
้ ไทยไม่มีลม
พายุที่รุนแรงเท่าญี่ปนุ่ ลดความแข็งแรง ทนทานลงมา

ลดความหนาชองกระเบื ้องจาก 14 มม เป็ น 8 มม.
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รู ปที่ 4.8 นวัตกรรมที่จาเป็ นและไม่จาเป็ น ในส่วนของผู้ผลิต

ป้องกันแผ่นดินไหว

เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้ เกิดแผ่นดินไหวรุ นแรงเท่าญี่ปนุ่

บ้ านระบบปิ ด

คนไทยยังชอบบ้ านที่มีลมจากธรรมชาติ เข้ าสูต่ วั บ้ าน

ไม่จาเป็ น
กระจก 2 ชัน้
กระเบื ้องเซรามิค

ภูมิอากาศของญี่ปตุ่่ างกับประเทศไทย ญี่ปนมี
ุ่ พายุฝนุ่ ลม
กระโชกแรง พายุหมิ ะ ลูกเห็บ ฝุ่ นควัน

ผู้เยี่ยมชมบ้ านตัวอย่าง

ระบบหมุนเวียนอากาศภายในบ้ าน

ผู้อยู่อาศัยได้ รับการกาศที่สะอาด เย็น และไม่ต้องทาความสะอาดบ้ านบ่อย

ฉนวนกันความร้ อน

ทาให้ บ้านเย็นลง ลดภาระเครื่ องปรับอากาศช่วยลดค่าฟ้าคุ้มค่าในระยะยาว

จาเป็ น

รู ปที่ 4.9 นวัตกรรมที่จาเป็ นและไม่จาเป้นในส่วนของผู้บริโภค
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บทที่ 5
วิเคราะห์ และข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาผลการสัมภาษณ์ เรื่องทัศนคติต่อบ้ านระบบโมดูลาร์ กรณีศกึ ษา บ้ าน

SCG HEIM

สามารถวิเคราะห์ได้ 3 ลักษณะ ดังนี ้
5.1

5.2

วิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค
5.1.1

วิเคราะห์จากจานวนผู้สนใจแต่ละนวัตกรรม

5.1.2

วิเคราะห์จากเหตุผลว่าเหตุใดจึงให้ ความสนใจ / ไม่สนใจ แต่ละนวัตกรรม

5.1.3

วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของผู้บริโภค

วิเคราะห์ข้อมูลผู้ผลิต
5.2.1

วิเคราะห์แนวคิดและที่มาของแต่ละนวัตกรรม

5.1 วิเคราะห์ ข้อมูลผู้บริโภค
5.1.1 วิเคราะห์ จากผู้จานวนผู้สนใจแต่ ละนวัตกรรม
เมื่อพิจารณาจากจานวนผู้สนใจในแต่ละนวัตกร รม โดยเรียงลาดับจากนวัตกรรมที่ผ้ สู นใจมากไปน้ อย
สามารถวิเคราะห์ได้ ดงั นี ้
ระบบหมุนเวียนและถ่ายเทอากาศภายในบ้ าน
บริการหลังการขาย
ผนังด้ านนอกทาจากกระเบื ้องเซรามิค

เรื่องที่คนสนใจมาก จะเป็ นเรื่อง
ที่รับรู้ได้ ง่าย ,ใกล้ ตวั

ฉนวนกันความร้ อนรอบบ้ าน
ปิ ดรอยต่อระหว่างโมดูลอย่างแน่น
กระจก 2 ชั ้น และ การผลิตภายในโรงงาน

เรื่องที่คนสนใจน้ อยจะเป็ นเรื่อง
เกี่ยวกับงานระบบ

นวัตกรรมที่ได้ รับความสนใจเป็ นจานวนมาก จะเป็ นนวัตกรรมที่ผ้ อู ยู่อาศัยรับรู้ ได้ ง่าย กล่าวคือเป็ นเรื่อง
ใกล้ ตวั สามารถสัมผัสได้ ในชีวิตประจาวัน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องระบบอากาศภายในบ้ าน เรื่องฉนวนกันความร้ อน ซึง่
ทาให้ ผ้ อู ยู่อาศัยได้ อยู่ในบ้ านที่มีอากาศสะอาด เย็นสบาย รวมไปถึง ความสะดวกสบายในการดูแลบ้ านในระยะ
ยาว กล่าวคือ เนื่องจากเจ้ าของบ้ านเป็ นผู้ที่มีข้อจากัดเรื่องเวลาจึงไม่มีเวลาที่จะดู

แลบ้ านด้ วยตัวเอง ซึง่ ทาง

บริษัทสยามซีเมนต์กรุปได้ นาเสนอบริการหลังการขายดูแลบ้ านตลอดอายุการใช้ งาน และรับประกันงาน ระบบถึง

78
20 ปี นี่จงึ เป็ นสาเหตุให้ เรื่องเหล่านี ้ได้ รับความสนใจค่อนข้ างสูง ซึง่ สอดคล้ องกับ งานวิจยั ของ ธิดารัตน์ ใจเที่ยง
เรื่อง ปั จจัยในการเลือกที่อยู่อาศัยประเภทบ้ านจัดสรรระดับปานกลาง ในอาเภอพระสมุทรเจดีย์

จังหวัด

สมุทรปราการ วิทยานิพินธ์ ปริญญานิพนธ์ มหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ คณะสถาปั ตย กรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2551 หน้ า 52 กล่าวถึงปั จจัยในการกาหนดการตัดสินใจซื ้อ ว่ารูปแบบการบริโภคจะขึ ้นอยู่
กับ กิจกรรม ความสนใจ ความคิดความอ่าน และ แนวความคิด ที่ว่า บ้ านเป็ นสินค้ าลงทุนถาวร มีอายุยาวนาน
หลายชัว่ คน และมี ลักษณะอื่นๆคือ มีลกั ษณะความเป็ นส่วนตัว

, ทาเลที่ตั ้งใกล้ กบั แหล่งงาน และต้ องมี

สภาพแวดล้ อมที่ดี สอดคล้ อง กับการสัมภาษณ์ พนักงานบริการลูกค้ าประจาบ้ าน SCG HEIM ที่ว่าลูกค้ าส่วน
ใหญ่ที่ซื ้อไปบ้ านจะอยู่บริเวณที่มีมลพิษทั ้งทางด้ าน เสียง ฝุ่ นควัน และกลิน่ 1
จากงานวิจยั ของศุภฤกษ์ มัลลิกะมาลย์ เรื่องแนวโน้ มการพัฒนาเคหาการในเขตกรุงเทพมหานคร (ด้ าน
ตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ ) วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2524 หน้ า 72-103 ได้ กล่าวถึง หลักเกณฑ์ในการเลือกที่อ ยู่อาศัยของผู้
มีรายได้ สงู ได้ สรุปพฤติกรรมในการเลือกที่พกั อาศัยของประชากรรายได้ สงู ไว้ คือ ประชากรรายได้ สงู จะเลือกพัก
อาศัยอยู่ใกล้ ศนู ย์กลางเมือง เพื่อที่จะอยู่ใกล้ แหล่งงาน ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเดินทาง และเพื่อให้ ได้ ประโยชน์
ที่ต้องการ ประชากรรายได้ สงู ยินดีที่จะพักอาศัยที่ที่มีขนาดเล็ดลง แต่ยงั คงอยู่บริเวณใกล้ ศนู ย์กลางเมือง เป็ นที่
เห็นได้ ชดั ว่า ประชากรรายได้ สงู มีความมุ่งมัน่ ที่จะพักอาศัยอยู่บริเวณใจกลางเมืองซึง่ ต้ องประสบกับปั ญหาฝุ่ น
ควัน เสียง มลพิษต่างๆ ดังนั ้นประชากรรายได้ สงู จึงมีความต้ องการที่จะได้ ที่อยู่อาศัยที่สามารถปกป้องพวกเขา
จากมลพิษต่างๆได้
นอกจากนี ้นายกัมพล เกลือ่ นถนอม ทาวิจยั เรื่อง“ปั จจัยการซื ้อที่อยู่อาศัยและสิง่ อานวยความสะดวกที่
ต้ องการของพนักงานระดับปริญญาตรีขึ ้นไปในดรงงานอุตสาหกรรมอาหารแ

ละแปรรูปอาหารในอาเอเมือง

จังหวัดสมุทาสาคร วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2524 หน้ า 36-38 ซึง่ มีการกล่าวถึง การตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยจะขึ ้นอยู่กบั ค่านิยม วิถี
ชีวิต สภาพบ้ านหรือละแวกที่ต้องการอาศั ย โดยจากการสังเกตของผู้วิจยั พบว่าปั จจุบนั มีสถานที่ออกกาลังกาย
อาหารเสริมสุขภาพ และคนมีอายุยืนขึ ้น เป็ นที่เห็นได้ ว่า ปั จจุบนั คนให้ ความใส่ใจสุขภาพกันมากขึ ้น นี่จงึ ตรงกับ
ผลสัมภาษณ์ที่คนสนใจระบบหมุนเวียนและถ่ายเทอากาศภายในบ้ าน
ย้ ายหรือเปลีย่ นแปลงที่อยู่อาศัยคือ

โดยแรงกระตุ้นที่เป็ นสาเหตุให้ เกิด การ

1) ความหวังในเรื่องการกินดีอยู่ดี โดยความหวังนี ้เกิดจากกความ

สะดวกสบายทางวัตถุสมัยใหม่ 2) ความหวังเกี่ยวกับครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม

1

สัมภาษณ์ เดือนเพ็ญ สุขเทิง่ , พนักงานบริการลูกค้ า ประจาบ้ านตัวอย่าง, 17 ธันวาคม 2555.
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กับการเจริญเติบโตของเด็กๆ นี่จงึ เป็ นสาเหตุผ้ สู มั ภาษณ์ให้ ความสนใจในเรื่องการอยู่อาศัยมากกว่า เรื่องของ
งานระบบ
ในทานองเดียวกันนวัตกรรมที่ได้ รับความสนใจน้ อย จะเป็ นเรื่องงานระบบ ไม่ว่าจะเป็ น เรื่องการปกปิ ด
รอยต่ออย่างแน่นหนา กระจก 2 ชั ้น ระบบโมดูลาร์ ซึง่ เป็ นเรื่องที่เกี่ยวกับงานวิ ศวกรรม เป็ นเรื่องที่เกี่ยวกับด้ าน
ของผู้ผลิต ซึง่ บริษัท เอสซีจี ได้ รับความไว้ วางใจ ในเรื่องของคุณภาพของวัสดุ ,คุณภาพของงานที่ละเอียด
พิถีพิถนั ในทุกขั ้นตอน (ผลิตในโรงงานกว่า 80 %) กล่าวได้ อีกนัยหนึง่ ว่านวัตกรรมดังกล่าวได้ รับความไว้ วางใจ
จากผู้บริโภคแล้ ว จึงมีการพูดถึงค่อนข้ างน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับ งานวิจยั ของอัญชลี ปิ ยะบุญพาผล, “การ
เปรียบเทียบการตัดสินใจซื ้อที่อยู่อาศัย จากอิทธิพลของสือ่ โฆษณาในโครางการบ้ านศุภาลัยบุรีและบ้ านศุชญา
จังหวัดปทุมธานี ,” (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสต ร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ,2524), หน้ า 39-40 ทฤษฏีกระบวนการก่อนการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภคที่ว่า ยิ่ง ผู้บริโภคมีความ
พยายามในการหาข้ อมูลของสินค้ ามากขึ ้นเท่าไหร่ ทัศนคติต่อการใช้ จ่ายก็ยิ่งใช้ เวลามากขึ ้น เพื่อการเลือกสินค้ า
ที่เหมาะสม นอกจากนี ้ผู้บริโภครู้จกั สิน ค้ านั ้นน้ อยลง ก็จะมีความต้ องการหาข้ อมูลเพิ่มมากขึ ้น กล่าวได้ ว่า
ผู้บริโภคยิ่งรู้จกั สินค้ านั ้นมากเท่าไหร่ ความเป็ นไปได้ ที่ผ้ บู ริโภคจะซื ้อสินค้ านั ้นก็มีมากขึ ้นตามไปด้ วย ดังเช่น
บริษัทสยามซีเมนต์กรุป ได้ มีการสร้ างบ้ านตัวอย่าง มีการสาธิตระบบต่างๆภายในบ้ าน ก็เป็ นการทาให้ ผ้ บู ริโภค
รู้จกั บ้ าน SCG HEIM ได้ มากขึ ้น
เมื่อนาพิจารณาจานวนผู้สนใจแต่ละนวัตกรรมแล้ ว พบว่าสอดคล้ องกับแนวคิดเรื่องปั จจัยที่สง่ ผลต่อ
การตัดสินใจของผู้บริโภคของ นายกรกฎ กุฎีศรี ซึง่ มีที่มาจาก 2 แหล่ง คือ
1)

อิทธิพลจากตัวสินค้ าและบริการที่ปรากฎอยู่ในรูปของกิจกรรมที่เกิดจาก ส่วนผสม

ทางการตลาด ที่บริษัทผู้ผลิตต้ องการสือ่ สารกับผู้บริโภค โดยทาหน้ าที่ให้ เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย และชักจูงโน้ มน้ าว
ใจให้ ผ้ บู ริโภคมี การซื ้อสินค้ าจากบริษัทนั ้นๆ โดยกลยุทธ์ จากส่วนผสมทางการตลาด ได้ แก่ ตัวสินค้ า หีบห่อ การ
รับประกันคุณภาพ การประชาสัมพันธ์ สือ่ ต่างๆ พนักงานขาย แผนการตลาด นโยบายด้ านราคา การเลือก
ช่องทางการจาหน่ ายสินค้ าไปยังผู้บริโภค จะเห็นได้ ว่า บ้ าน SCG HEIM มีกลยุทธ์ ดงั กล่าวครบถ้ วน นี่จงึ เป็ นอีก
สาเหตุหนึง่ ที่บ้านได้ รับความไว้ วางใจจากผู้บริโภค
2)

ปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น การบอกกล่าวของเพื่อน บทบรรณาธิการตาม

นิตยสารต่างๆ รวมถึงอิทธิพลจากชนชั ้นทางสังคมและวัฒนธรรม ทั ้งหมดนี ้จะเป็ นส่วนสาคัญในการประเมินว่า
สินค้ าจะเป็ นที่ยอมรับหรือไม่ เนื่องจากกลุม่ สินค้ าในเครือซีเมนต์ไทย จะเป็ นสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ ก่อให้ เกิดการใช้
ซ ้าและบอกต่อ ซึง่ เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงความเชื่อถือในตราสินค้ า ส่งผลต่อความมัน่ ใจของผู้บริโภคที่มีต่อบ้ าน
SCG HEIM
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5.1.2 วิเคราะห์ จากเหตุผลว่ าเหตุใดจึงให้ ความสนใจ / ไม่ สนใจนวัตกรรม
เมื่อพิจารณาเหตุผลว่าเหตุใดจึงให้ ความสนใจ / ไม่สนใจนวัตกรรมดังกล่าว พบว่าสามารถแยกประเภท
ของเหตุผลได้ 3 ประเภท ดังนี ้
5.1.2.1 ปั จจัยด้ านค่าใช้ จ่าย
5.1.2.2 ปั จจัยด้ านคุณภาพบ้ าน
5.1.2.3 ปั จจัยด้ านการอยู่อาศัย
โดยปั จจัยแต่ละข้ อประกอบไปด้ วยเหตุผลที่ผ้ สู มั ภาษณ์สนใจและไม่สนใจซึง่ สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี ้
5.1.2.1 ปั จจัยด้ านค่าใช้ จ่าย
โดยในเรื่องของค่าใช่จ่าย สิง่ ที่คนคานึงถึงเป็ นอันดับแรกคือ ราคาของบ้ าน กล่าวคือแต่ละคนจะ
พิจารณาว่า นวัตกรรมที่ซื ้อมา นั ้นที่ราคาสูงเกินไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากความถี่ในการใช้ งาน ถ้ าหากใช้ บ่อย ก็
จะถือว่ามีราคาถูก เพราะใช้ ได้ ค้ มุ ค่ากับเงินที่จ่ายไป

ส่วนเรื่องที่จะพิจารณาต่อมาคือ การลงทุนระยะยาว โดย

พิจารณาจาก การลดค่าใช้ จ่ายประจา ซึง่ ได้ แก่ การลดค่าไฟฟ้า การยืดอายุการใช้ งานของเฟอร์ นิเจอ
เครื่องใช้ ไ ฟฟ้า และการลดภาระเรื่องค่าใช้ จ่ายในการซ่อมบารุงเฟอร์ นิเจอร์ และเครื่องใช้ ไฟฟ้า
เกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายคือ การที่ผ้ อู ยู่อาศัยสามารถควบคุมราคาค่าก่อสร้ างได้ ง่าย เนื่องจากบ้ าน

ร์ และ
เรื่องสุดท้ าย ที่

SCG HEIM สร้ าง

เสร็จเร็ว ซึง่ ราคาวัสดุและแรงงานมีการปรับตัวสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้ องกับทฤษฎีที่ว่าการเลือกที่อยู่อาศัยจะพิจารณาปั จจัย 3 ประการ ซึง่ ปรากฎในงานวิจยั ของ พิม
รา เสนาพลสิทธิ์ เรื่อง“พฤติกรรมการอยู่อาศัยในอาคารชุดระดับสูงของกลุม่ ยิปปี ้ บริเวณสุขุ มวิท เขตวัฒนา
วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2535), หน้ า 23-24 คือ
1. ราคาของที่พกั อาศัย จะต้ องมีความสัมพันธ์ กบั รายได้ และความสามารถในการจ่าย
2. รูปแบบของที่พกั อาศัยจะต้ องสัมพันธ์ กบั ขนาดและรูปแบบการพักอาศัยของครอบครัว
3. ที่ตั ้งของที่อยู่อาศัยต้ องมีความสัมพันธ์ กบั สิง่ แวดล้ อมและระยะห่างจากแหล่งงาน
สมิทได้ อธิบายกระบวนการตัดสินใจซื ้อที่อยู่อาศัย โดยมุ่งประเด็นไปที่ข้อมูลที่ผ้ ซู ื ้อได้ รับ รสนิยม
ทัศนคติ ความเสีย่ งจากความต้ องการที่อยู่อาศัย และความสนใจของผู้ซื ้อที่มีต่อการตัดสินใจที่ก่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด ภายใต้ งบประมาณที่มีจากัด โดยพบว่าดังนี ้

ปี
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ขั ้นที่ 1 มีความต้ องการที่จะเปลีย่ นที่อยู่อาศัย ซึง่ อาจมีเหตุมาจาก รสนิยมเปลีย่ น รายได้
เพิ่มขึ ้น ความคาดหวังใหม่ๆ เงื่อนไขทางการตลาด หากปั จจัยเหล่านี ้ยังไม่หนักแน่นพอก็จะวนไปสูก่ ระบวนการ
ตัดสินใจใหม่อีกครั ้ง แต่ถ้าหากยังมีความคิดที่จะเปลีย่ นแปลงที่อยู่อาศัย ก็จะเข้ าสู่ ขั ้นที่ 2
ขั ้นที่ 2 การตั ้งเป้าหมาย ผู้ ซื ้อกาหนดวัตถุประสงค์และพิจารณางบประมาณที่มีอยู่ กล่าวคือ
จะเริ่มวางแผนแบบมีข้อจากัดแล้ ว และเข้ าสู่ ขั ้นตอนที่ 3
ขั ้นที่ 3 การคัดเลือกเบื ้องต้ น ในขั ้นนี ้ผู้บริโภคจะพิจารณาข้ อมูล 2 ด้ าน คือ ราคาขาย และ
ข้ อมูลทางการตลาดว่ามีเงื่อนไขทางการเงินว่าอย่างไร รวมไปถึงความเสีย่ งต่างๆ
ขั ้นที่ 4 ตรวจสอบความเป็ นไปได้ ภายใต้ งบประมาณที่ตนมีอยู่ ถ้ าไม่สอดคล้ องกันจะไปสู่
ขั ้นที่ 5
ขั ้นที่ 5 เริ่มตัดสินใจใหม่ ถ้ าหากพิจารณาแล้ วพบว่ามีความเป็ นไปได้ ก็จะเข้ าสู่ ขั ้นที่ 6
ขั ้นที่ 6 การเปรียบเทียบ ผู้ซื ้อจะรวบรวมข้ อมูลและเปรียบเทียบ โดยการทาการประเมินผล 2
อย่างคือ ขั ้นที่ 7 และ ขั ้นที่ 8
ขั ้นที่ 7 ประเมินผลที่ได้ รับ โดยจะนาข้ อมูลทางการตลาด มา พิจารณาด้ านกายภาพ ที่ตั ้ง
โครงการ ลักษณะของที่อยู่อาศัย สถานการณ์ที่อยู่อาศัย
ขั ้นที่ 8 ประเมินผลทางการเงิน โดยจะตรวจสอบข้ อมูลทางการเงิน เช่น เงื่อนไขทางการเงิน
เงินสด เงินดาวน์ เงินผ่อนชาระ ระยะเวลา และความเสีย่ งที่จะเกิดขึ ้น รวมถึง งบประมาณที่ตนมีอยู่ เ พื่อประเมิน
ฐานะของตน
ขั ้นที่ 9 กระบวนการเลือก โดยจะเลือกทางที่ดีที่สดุ
ขั ้นที่ 10 พิจารณาว่าจะตัดสินใจซื ้อหรือไม่ ถ้ าหากยังตัดสินใจไม่ได้ ก็จะชะลอการซื ้อ เข้ าสูข่ ั ้น
ที่ 11
ขั ้นที่ 11 เริ่มตัดสินใจใหม่ แต่ถ้าตัดสินใจว่าจะซื ้อก็จะเข้ าสูข่ ั ้นที่ 12
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ขั ้นที่ 12 สามารถเข้ าย้ ายเข้ าไปสูบ่ ้ านหลังใหม่
จากกระบวนการตัดสินใจซื ้อที่อยู่อาศัยของสมิทพบว่า

ในการตัดสินใจจะพิจารณาจาก

งบประมาณ หรือความสามารถในการจ่ายเป็ นหลัก ซึง่ บ้ าน SCG HEIM มีราคาค่อนข้ างสูง แต่สงิ่ หนึง่ ที่ผ้ ซู ื ้อ
เล็งเห็นถึงความคุ้มค่าคือ รายจ่ายของบ้ านในระยะยาว เป็ นการแสดงให้ เห็นว่าผู้สมั ภาษณ์พร้ อมจะจ่าย เงินก้ อน
ใหญ่ (ซื ้อบ้ าน) เพื่อแลกกับความสะดวกสบาย ความคุ้มค่าระยะยาว
5.1.2.2 ปั จจัยด้ านคุณภาพบ้ าน
ปั จจัยในเรื่องของคุณภาพซึง่ ได้ รับการพูดถึงน้ อยที่สดุ เมื่อเทียบกับอีก 2 ปั จจัย เนื่องจากคนให้ ความ
ไว้ วางใจในคุณภาพของสินค้ า และการบริการ ของบริษัท เอสซีจี ซึง่ สอดคล้ องกับการสัมภาษณ์ พนักงานบริการ
ลูกค้ า ที่ว่ากลุม่ ลูกค้ าที่ซื ้อบ้ านไปส่วนใหญ่จะเป็ นนักธุรกิจ นักกฎหมาย หรือแพทย์ ซึง่ อาชีพเหล่านี ้เป็ นอาชีพที่
ไม่ค่อยมีเวลาได้ อยู่กบั บ้ าน ไม่มีเวลาให้ กบั การซ่อมบารุงบ้ าน ดังนั ้นบริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

(

One stop service ) จึงสามารถอานวยความสะดวกให้ กลุ่ มลูกค้ าเหล่านี ้เป็ นอย่างมาก ประกอบกับบ้ าน SCG
HEIM ได้ มีการนาเสนอว่ากว่า 80 % ถูกสร้ างภายในโรงงาน นอกจากนี ้ บริษัท SCG ได้ มีการแสดงศักยภาพของ
บ้ านในการต้ านทานกับแรงแผ่นดินไหว ซึง่ ผู้เข้ าชมสามารถสัมผัสประสบการณ์จริงจากเครื่องจาลองแผ่นดินไหว
ได้ ด้วยตนเอง ยิ่งเป็ นการเพิ่มความมัน่ ใจให้ กบั ผู้เยี่ยมชมได้ เป็ นอย่างดี สอดคล้ องกับงานวิจยั เรื่อง “พฤติกรรม
และการยอมรับของผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมระดับสูง ในกรุงเทพมหานคร ” วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต ภาควิชา
เคหการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า ผู้อยู่อาศัยให้

ความสาคัญกับ ใกล้ แหล่ง

งาน สิง่ อานวยความสะดวกและระบบการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากผู้อยู่อาศัยมีข้อจากัดในเรื่องของเวลา
จึงต้ องการให้ มีผ้ ดู แู ลบ้ านแทนตน ประกอบกับคากล่าวของ ดร .เสรี วงษ์ มณฑา (2540) ที่ว่า “เมื่อผู้บริโภคพบ
เห็นสินค้ านั ้นตลอดเวลา ทาให้ เกิดควา มคุ้นเคย และเมื่อเกิดความคุ้นเคย แล้ วก็จะเกิดความชอบตามมา จาก
ความชอบก็จะนาไปสูค่ วามไว้ วางใจ และคว ามไว้ วางใจก็จะนาไปสูก่ ารซื ้อสินค้ าในที่สดุ ” กล่าวคือ สินค้ าใน
เครือปูนซีเมนต์ สามารถพบเห็นได้ ทวั่ ไป และเป็ นที่ทราบกันดีว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ ด้ วยเหตุนี ้จึงนาไปสู่
ความไว้ วางใจที่ผ้ บู ริโภคมีให้ กบั บ้ าน SCG HEIM ในกรณีของบ้ านอาจไม่เกิดการซื ้อซ ้าแต่จะมีการบอกต่อ ซึง่
การบอกต่อหรือการแนะนาจากคนรู้จกั เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ ผ้ บู ริโภคใช้ เวลาในการตัดสินใจซื ้อน้ อยลง
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5.1.2.3 ปั จจัยด้ านการอยู่อาศัย
การอยู่อาศัยก็เป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่ได้ รับความสนใจสูง เนื่องจากการอยู่อาศัยเป็ นเรื่องที่ผ้ อู ยู่
อาศัยสัมผัสได้ โดยตรง เป็ นเรื่องใกล้ ตวั และปั จจุบนั การแพทย์พฒ
ั นา ไปมากทาให้ มีผ้ ู สูงอายุเพิ่มมากขึ ้น ซึง่
ผู้สงู อายุใช้ เวลาเกือบ 24 ชม. อยู่บ้าน ดังนั ้นการมีบ้านมีอาก าศที่สะอาดจึงเป็ นเรื่องที่หลายคนให้ ความสนใจ
ประกอบกับปั จจุบนั อากาศเต็มไปด้ วยมลพิษบ้ านจึงเป็ นที่ที่ผ้ อู ยู่อาศัยคิดว่าสามารถให้ ความปลอดภัยกับ
สมาชิกทุกคนในบ้ าน สอดคล้ องกับการสัมภาษณ์ พนักงานบริการลูกค้ า ที่ว่า คนที่ซื ้อบ้ านไปส่วนใหญ่จะเป็ น
ผู้บริหารที่จะปลูกบ้ านบริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรม ( จ.สมุทรสาคร ) ที่มีปัญหา มลภาวะทั ้งทางด้ าน เสียง ฝุ่ น
ควัน และกลิน่ 2สอดคล้ องกับแนวคิดของ ไม เคิลสัน ที่ว่า สิง่ ที่คนต้ องการจากที่อยู่อาศัยคือ ความเป็ นส่วนตัว
และความปลอดภัย และบ้ านใดที่มีคณ
ุ สมบัติทั ้ง 2 อย่างนี ้ ซึง่ บ้ านใดที่มีคณ
ุ สมบัติ 2 อย่าง นี ้ ถือว่าเป็ นบ้ านใน
อุดมคติ ซึง่ จะพบมากในบ้ านเดี่ยว จะพบว่าความปลอดภัยเป็ นเรื่องลาดับแรกๆที่คนจะนึกถึง เช่นเดียวกับปั จจัย
ด้ านการอยู่อาศัยที่ได้ รับความสนใจค่อนข้ างสูง เนื่องจากบ้ าน SCG HEIM สามารถปกป้องสมาชิกในบ้ านจ าก
มลพิษ
สอดคล้ องกับ ผลการศึกษาเรื่อง “ปั จจัยในการตัดสินใจซื ้อที่อยู่อาศัยและสิง่ อานวยค วาม
สะดวกของพนักงานระดับปริญญาตรี ”พบว่า
1.

ปั ญหาที่ พบในที่อยู่อาศัยในปั จจุบนั เรียงลาดับจากมากไปน้ อย คือ

สภาวะแวดล้ อม, ความปลอดภัย และ สาธารณูปโภค
2.

การพิจารณาในด้ านรูปแบบบ้ าน เรียงลาดับจากมากไปน้ อย คือ ฝี มือการ

ก่อสร้ าง, การตั ้งบ้ านถูกหลักทิศทางแดดและลม และขนาดและพื ้นที่ใช้ สอยตามจานวนที่ต้องการ
3.

ข้ อพิจารณาในด้ านสภาพแวดล้ อม เรียงลาดับจากมากไปน้ อย คือ ไม่มี

ปั ญหาน ้าท่วม, มีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ และไม่มีมลภาวะจากเสียง กลิน่ และอากาศ
และเมื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค พบว่า ในขั ้นตอนแรกผู้บริโภค จะพิจารณา
จาก ปั ญหาที่ตนประสบ จากนั ้นจะเริ่มเก็บข้ อมูล ประเมินผลและตัดสินใจซื ้อ จะเห็นได้ ว่าแรงกระตุ้นที่ทาให้ เกิด
ความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์คือ ผลิตภั ณฑ์ นั ้นๆสามารถแก้ ปัญหา หรือตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคได้
บ้ าน SCG HEIM สามารถตอบโจทย์ ได้ ในทุกความต้ องการของผู้บริโภค นอกจากนี ้ยังมีการถามถึงความ
ต้ องการที่อยู่อาศัยใหม่ในอนาคต พบว่าคนส่วนใหญ่ต้องการให้ บ้านอยู่ในสภาพแว ดล้ อมที่ดี ซึง่ อาจเกี่ยวโยง ถึง
อนาคตของครอบครัว แสดงให้ เห็นว่าผู้บริโภคให้ ความสาคัญกับปั จจัยด้ านการอยู่อาศัยค่อนข้ างมาก เพราะมัน
คือการลงทุนระยะยาวโดยมีสขุ ภาพของสมาชิกในบ้ านเป็ นหลักประกัน
2

สัมภาษณ์ เดือนเพ็ญ สุขเทิง่ , พนักงานบริการลูกค้ า ประตาบ้ านตัวอย่าง, 17 ธันวาคม 2555.
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5.1.3

วิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้บริ โภค
อายุ

25 - 40

41 – 60

ร้ อยละ

60

40

ตารางที่ 6.1 อายุ

อาชีพ

นักธุรกิจ

แพทย์ ,วิศวกร ,สถาปนิก

พนักงาน ,ลูกจ้ าง

ค้ าขาย

ร้ อยละ

43.33

23.33

23.33

10

ตารางที่ 6.2 อาชีพ

รายได้ (บาท) ไม่ เกิน 10,0000 100,001-200,000 200,001-300,000 300,001-400,000 400,001-500,000 500,000ขึ่นไป
ร้ อยละ

26.67

40

6.67

3.33

-

ตารางที่ 6.3 รายได้

สมาชิกในบ้ าน

อายุ ไม่ เกิน 20 ปี

อายุมากกว่ า 60 ปี

เป็ นภูมิแพ้

ร้ อยละ

56.67

33.33

10

ตารางที่ 6.4 สมาชิกในบ้ าน

ผู้เยี่ยมชมบ้ านตัวอย่าง SCG HEIM ส่วนใหญ่เป็ นนักธุรกิจ อายุ 25-40 ปี มีรายได้ ประมาณ 100,001
200,000 บาท/เดือน ในครอบครัวจะมีเด็กและผู้สงู อายุ อยู่เป็ นส่วนมาก
จะเห็นได้ ว่าผู้สนใจบ้ าน SCG HEIM นี ้เป็ นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ประสบความสาเร็จเพราะดูจากฐาน
เงินเดือนและอายุซงึ่ ถือว่ารายได้ สงู มีการอยู่อาศัยแบบครอบครัวขยาย เพราะในบ้ านอยู่กนั มากกว่า 2 รุ่นอายุ
คน คือขั ้นต่าจะเป็ น พ่อแม่ ลูก หรือไม่ก็ พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตายาย เมื่อนาข้ อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมในบ้ า นมา
วิเคราะห์แล้ วพบว่า ผู้สมั ภาษณ์ต้องการความสะดวกสบาย ต้ องการยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัย เห็นได้ จาก
ชอบระบบบ้ านเย็น ใส่ใจสุขภาพของคนในครอบครัวทั ้ง ลูก -คู่สมรส และพ่อแม่ของตนเนื่องจากชอบบ้ านที่
ปลอดฝุ่ น มีการควบคุมอุณหภู มิ(25-29◦C) ให้ อยู่ในภาวะน่าสบาย นอกจากนี ้ยังชอบการอานวยความสะดวก
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หรืออาจจะมีข้อจากัดทางด้ านเวลา จึงทาให้ ผ้ สู มั ภาษณ์ ยอมจ่ายเงินก้ อนเพื่อแลกการอานวยความสะดวกและ
ความปลอดภัย เห็นได้ จากคนส่วนใหญ่ชอบ บริการหลังการขายที่มีการตรวจเช็คตามระยะเวลา ไม่ต้องรอให้ เกิด
ปั ญหาก่อน ผนังกระเบื ้องเซรามิค เพราะไม่ต้องเสียค่าทาสีบ่อยๆ เป็ นต้ น

5.2

วิเคราะห์ ข้อมูลผู้ผลิต
5.2.1

วิเคราะห์ แนวคิดและที่มาของแต่ ละนวัตกรรม
5.2.1.1 ระบบการก่อสร้ างภายในโรงงาน เห็นว่าคนไทยเริ่มต้ องการบ้ านที่สามารถป้องกัน

ภัยพิบตั ิได้ และต้ องการนาเสนอบ้ านที่มีคณ
ุ ภาพ ตรงตามมาตรฐาน มากกว่าฝี มือช่าง
5.2.1.2 ระบบหมุนเวียนและถ่ายเทอากาศภายในบ้ าน ต้ องการตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง คิด
ว่าคนไทยอยากอยู่บ้านที่มีอากาศสะอาด เป็ นบ้ านระบบปิ ด
5.2.1.3 ฉนวนกันความร้ อน คนไทยอยากอยู่ในบ้ านที่เย็นสบาย และไม่อยากเสียค่าไฟเยอะ
การมีระบบฉนวนกันความร้ อนนี ้ก็ช่วยลดปั ญหาดังกล่าวได้
5.2.1.4 การปกปิ ดรอยต่ออย่างแน่นหนา เป็ นผลจากการก่อสร้ างแบบระบบโมดูลาร์ และ
ระบบหมุนเวียนอากาศที่ต้องใช้ บ้านที่เป็ นระบบปิ ด นอ กจากนี ้ปั จจุบนั คนไทยต้ องประสบปั ญหา มด หนูแมลง
สาปเข้ าบ้ านระบบนี ้จะช่วยแก้ ปัญหาได้
5.2.1.5 กระจก 2 ชั ้นมีช่องว่างอากาศตรงกลาง กระจก 2 ชั ้น กันความร้ อนได้ กว่าดีกว่า
กระจกทัว่ ไปถึง 2 เท่า ช่วยให้ บ้านเย็นกว่าปกติ ลดค่าไฟฟ้า และลดเสียงรบกวนจากภายนอก นอกจากนี ้กร ะจก
ยังติดฟิ ล์มนิรภัย ทาให้ เจ้ าของบ้ านหมดกังวลเรื่องความปลอดภัยได้
5.2.1.6 ผนังด้ านนอกทาจากกระเบื ้องเซรามิค เอสซีจีต้องการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ู
อยู่อาศัย และช่วยลดค่าใช้ จ่ายประจาในการทาสี
บริษัทสยามซีเมนต์กรุป ต้ องการผลิตบ้ านที่ไม่เคยมีใครทามาก่อนในประเ ทศไทย โดยใช้ เทคโนโลยีขั ้น
สูงมาช่วยในการก่อสร้ างทาให้ บ้านมีจุดเด่นในเรื่องความแข็งแรง ความสามารถในการป้องกันแผ่นดินไหว การ ใช้
วัสดุที่มีคณ
ุ ภาพ มีอายุการใช้ งานที่ยาวนาน นอกจากนี ้ยังต้ องการยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยให้ กบั คนไทย
โดยทาให้ บ้านเป็ นพื ้นที่ ที่ดีที่สดุ คือ ไม่มีการรบกวนจากฝุ่ นควัน เสียง นอกจากนี ้ยังเป็ นบ้ านเย็น โดยให้ อากาศที่
ดีกว่าบ้ านที่ใช้ เครื่องปรับอากาศทัว่ ไป นอกจากนี ้ยังมีการบริการตั ้งแต่ก่อนเริ่มการก่อสร้ าง เช่น การหา ผู้รับเหมา
การเลือกวัสดุก่อสร้ าง ตลอดจนบริการหลังการขายที่ดแู ลถึง 20 ปี ถือเป็ นการขายบ้ านคุณภาพ พร้ อมการบริการ
ครบวงจร
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5.3

วิเคราะห์ ความสอดคล้ องระหว่ างผู้ผลิตและผู้บริโภค
สิง่ ที่เอสซีจีต้องการนาเสนอกับบ้ านที่ผ้ เู ยี่ยมชมต้ องการมีความสอดคล้ องกันดังนี ้
นวัตกรรม

ระบบการก่อสร้ างภายในโรงงาน

สิ่งที่สยามซีเมนต์ กรุ ป นาเสนอ
- บ้ านที่ก่อสร้ างเร็ว ได้ มาตรฐาน
- - ระบบป้องกันแผ่นดินไหว

สิ่งที่ผ้ ูสัมภาษณ์ ต้องการ
- - บ้ านที่ก่อสร้ างเร็ว ได้ มาตรฐาน
- ไม่จาเป็ นต้ องป้องกันแผ่นดินไหวได้
- ชอบบ้ านแบบไทยๆ หลังคาจัว่

ระบบหมุนเวียนและถ่ายเทอากาศ

- อากาศในบ้ านสบาย เย็น ไม่มีฝนุ่

- อากาศในบ้ านสบาย เย็น ไม่มีฝนุ่

ภายในบ้ าน

- ไทยอากาศร้ อนและมีความชื ้นสูง

- ชอบเพราะบ้ านมีเด็กและคนชรา ต้ อง

- เป็ นบ้ านระบบปิ ด กันได้ มิดชิด

อยู่บ้านตลอดอยากให้ ได้ รับอากาศที่
บริสทุ ธิ์
- เนื่องจากเป็ นระบบปิ ด ทาให้ ไม่ต้อง
ทาความสะอาดบ้ านบ่อย
- ชอบบ้ านที่เปิ ดหน้ าต่างรับลม

ฉนวนกันความร้ อน

- บ้ านเย็น ช่วยลดค่าไฟ เนื่องจาก
อากาศร้ อนขึ ้นทุกวัน

การปกปิ ดรอยต่ออย่างแน่นหนา

- ผลจากการก่อสร้ างภายในโรงงาน
และระบบปิ ดจากเครื่องหมุนเวียน

- บ้ านเย็น ช่วยลดค่าไฟ เนื่องจาก
อากาศร้ อนขึ ้นทุกวัน
- ต้ องการบ้ านที่มด หนู แมลงสาปเข้ า
ไม่ได้

อากาศ
กระจก 2 ชั ้นมีช่องว่างอากาศตรง
กลาง

- ต้ องการลดความร้ อน ลดเสียงและ
เป็ นฟิ ล์มนิรภัยอีกด้ วย เนื่องจาก

- ช่วยกันความร้ อนได้ ดี ลดเสียง กัน
ขโมย

สภาพอากาศที่ร้อนจัด แดดแรง
ผนังด้ านนอกทาจากกระเบื ้อง
เซรามิค

- ผนังเซรามิคช่วยอานวยความสะดวก

- ไม่ต้องทาสี ประหยัด

ให้ ผ้ อู ยู่อาศัยเนื่องจาก ไม่ขึ ้นรา ไม่

- ความแข็งแรง ทนทาน เกินความจะ

ขึ ้นไคร่ สามารถชะล้ างคราบสกปรก

เป็ น ไทยไม่ได้ มีพายุรุนแรงเท่า ญี่ปนุ่

ได้ ด้วยน ้าฝน ไม่ต้องทาสี
ตารางที่ 5.5 ความสอดคล้ องระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค
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5.4 บ้ าน SCG HEIM ในอนาคต
จากตารางที่ 5.5 ความสอดคล้ องระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค พบว่า คนส่วนมากชอบบ้ านที่มีคณ
ุ ภาพ
ทางกายภาพและคุณภาพด้ านการอยู่อาศัย ซึง่ แต่ละด้ านผู้เยี่ยมชมจะตระหนักถึงเรื่องคุณภาพทางกายภาพและ
คุณภาพด้ านการอยู่อาศย ซึง่ มีดงั นี ้
ระบบการก่อสร้ างภายในโรงงาน คุณภาพทางกายภาพหมายถึงการที่บ้านมีกระบวนการผลิตที่
น่าเชื่อถือ สร้ างเสร็จเร็ว เป็ นบ้ านที่ป้องกันแผ่นดินไหวได้ นี่คือสิง่ ที่คนจะคิดถึงเป็ นหลักเนื่องจากคนทุกคนคิดว่า
บ้ าน เกิดมาซื ้อบ้ านครั ้งเดียว บ้ านต้ องอยู่กบั เราไปอีกนาน บ้ านเป็ นมรดกให้ แก่ลกู หลานได้ อยากได้ บ้านที่
แข็งแรง ไม่ต้องเจอปั ญหาที่เกิดจากช่างไม่มีฝีมือ ดังนั ้นจึงอยากได้ บ้านที่ดีที่สดุ เท่าที่เค้ าจะสามารถจ่ายได้
ระบบหมุนเวียนและถ่ายเทอากาศ ,ฉนวนกันความร้ อน ,กระจก 2 ชั ้น , ผู้ให้ สมั ภาษณ์เกือบทั ้งหมด
ต้ องการคุณภาพด้ านการอยู่อาศยที่ดี หมายถึง ต้ องการบ้ านที่มี อากาศเย็นสบาย คืออุณหภูมิพอเหมาะที่ไม่
เกิน 29◦C ระดับความชื ้นอยู่ที่ 40-60% ซึง่ เป็ น ความชื ้นที่ทาให้ ผ้ อู ยู่อาศัยสบาย ไม่อดึ อัด บ้ านมีลมอ่อนๆ
หมุนเวียนอยู่ในบ้ าน ประหยัดค่าไฟฟ้า บ้ านที่อยู่แล้ วเสียงภายนอกไม่ดงั รบกวน ถึงในบ้ าน นอกจากนี ้ยังรวมถึง
เรื่องระบบความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย เรื่องนี่เป็ นเรื่องที่คนตระหนักถึงและยอมจ่ายเป็ นอันดับต้ นๆ ดังนั ้นคน
จึงคิดว่ากระจก 2 ชั ้นไม่พียงแต่จะช่วยกันความร้ อน แต่ยงั มีฟิล์มนิรภัย ช่วยประหยัดค่าติดเหล็กดัด CCTV
ส่วนความคิดเห็นของคนเรื่องคุณภาพทางกายภาพของระบบฉนวนกันความร้ อน ฉนวนไฟเบอร์ กลาส คนไม่ได้
คิดว่าเป็ นฉนวนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆผลิต แต่เนื่องจากเค้ ามัน่ ใจว่าผนังและกระเบื ้องจะเซรามิคสามารถป้อง กัน
ความร้ อนได้ ดี จึงไม่มีความเห็ นอะไรกับเรื่องฉนวนมาก แค่คิดว่าเป็ นสิง่ ที่ต้องมีสาหรับบ้ านประหยัดพลังงาน
การปิ กปิ ดรอยต่ ออย่างแน่นหนา ในแง่ของคุณภาพทางกายภาพ คนจะคิดถึงการก่อสร้ างบ้ านที่เป็ น
เหมือนการต่อจิ๊กซอว์ หรือกล่อง ซ้ อนกัน เรียงกัน ซึง่ แต่ละชิ ้นสามารถเชื่อมต่อกันอย่างแนบสนิท แสดงให้ เห็นถึง
คุณภาพและความพิถีพิถนั ในการผลิต เมื่อพูดถึงคุ ณภาพด้ านการอยู่อาศัยคนส่วนใหญ่จะคิดเรื่องการที่ บ้ านไม่มี
รูรั่วของน ้า น ้าไม่รั่ว มด หนู แมลงสาปเข้ ามาไม่ได้ และไม่มีการรั่วไหลของอากาศ ทาให้ บ้านเป็ นบ้ านระบบปิ ดที่
สมบูรณ์สง่ ผลต่อสภาพอากาศภายในบ้ าน
และเรื่องผนังกระเบื ้องทาจากกระเบื ้องเซรามิค จะเป็ นเรื่องของความสะดวกสบายจากการที่ใช้ วสั ดุที่มี
ความแข็งแรง คงทนเป็ นพิเศษ มีความสามารถในการทาความสะอาดตัวเองด้ วยน ้าฝน ไม่ต้องทาสี ทนรอ ยขีด
ข่วน เรื่องพวกนี ้ทาให้ คนคิดว่าเป็ นการลงทุนระยะยาวที่ค้ มุ ค่า ไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายๆบ่อย เพราะแต่ละครั ้งไม่ได้
เสียแค่เงิน แต่ต้องเสียเวลาอีกด้ วย ถ้ าผู้ที่มีกาลังจ่ายมากยิ่งพร้ อมที่ จะจ่ายเพื่อแลกกับความสะดวก
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บ้ าน SCG HEIM ในอนาคตควรเป็ นบ้ านที่ผลิตภายในโรงงาน ซึง่ มีข้อดีคือ สร้ างเร็ว มีคณ
ุ ภาพการ
ก่อสร้ างสูง แต่อาจลดความสามารถในการต้ านทานแผ่นดินไหวเนื่องจาก บ้ านส่วนใหญ่ถกู สร้ างที่กรุงเทพฯ และ
จังหวัดนครราชสีมา ซึง่ ไม่ได้ อยู่บนรอยเลือ่ นที่มีโ อกาสเสีย่ งภัย แผ่นดินไหว บ้ านยังคงต้ องมีระบบหมุนเวียนและ
ถ่ายเทอากาศ เนื่องจากคนส่วนมากขอบบ้ านที่มีอากาศสะอาด เย็นสบาย แต่ก็มีคนจานวนไม่น้อยที่ชอบเปิ ด
หน้ าต่าง รับลมธรรมชาติ ดั งนั ้นอาจจะสร้ างห้ องที่มีระบบดังกล่าว แค่เพียงบางห้ องที่ต้องการระบบปิ ดเท่านั ้น
ระบบฉนวนกันความร้ อน ยังคงจาเป็ นสาหรับบ้ านในประเทศไทย เนื่องจากอากาศร้ อนขึ ้นทุกวัน ระบบนี ้
ค่าใช้ จ่ายในการติดตั ้งไม่สงู ประกอบกับช่วยลดค่าไฟได้ อีก ส่วนผนังนอกบ้ าน กระเบื ้องเซรามิคนี ้คนไทยมองว่า
เป็ นผนังที่มีความแข็งแรงสูง ป้องกัน รอยขีดข่วนซึง่ แรงขีดข่วนนั ้นเกิดจาก จากลมพายุที่รุนแรง ซึง่ คนไทยคิดว่า
เกินความจาเป็ น ควรเป็ นผนังที่ทนต่อแดด ฝน เท่านี ้น่า จะเพียงพอกับการอยู่อาศัยของคนไทย ส่วนเรื่องการ
ปกปิ ดรอยต่ออย่างแนบสนิท กระจก 2 ชั ้น ก็ยงั เป็ นเรื่องที่จาเป็ น แต่ได้ รับการพูดถึงน้ อยเนื่ องจากคนไทยให้
ความเชื่อถือในคุณภาพของบริษัทสยามซีเมนต์กรุป อยู่แล้ ว

5.5 ข้ อเสนอแนะ
บริษัทสยามซีเมนต์กรุป ควรจะให้ นวัตกรรม กระจก 2 ชั ้น กระเบื ้องเซรามิค บ้ านระบบปิ ด และระบบ
ป้องกันแผ่นดินไหว เป็ นทางเลือกให้ กบั ผู้บริโภคให้ เป็ นทางเลือกว่าจะเอาหรือไม่เอานวัตกรรม ดังกล่าว เข้ ามาอยู่
ในบ้ าน เพราะ คนที่ซื ้อบ้ าน SCG HEIM ส่วนใกจะซื ้อไปสร้ างในที่ของตัวเอง ต้ องหาผู้รับเหมาเอง ถ้ าหาก
ผู้บริโภคสามารถเลือกนวัตกรรมได้ ประกอบกับการสร้ างบ้ านส่วนใหญ่เป็ นการก่อสร้ างภายในโรงงานทาให้
สามารถควบคุมคุณภาพการก่อสร้ าง คุมค่าใช้ จ้าย และระยะเวลาการก่อสร้ างได้ ก็จะทาให้ ตอบสนองความ
ต้ องการของผู้บริโภคมากขึ ้น
การศึกษานี ้ เป็ นการศึกษาทัศนคติของผู้ที่สนใจบ้ าน กลุม่ ผู้สมั ภาษณ์ยงั ไม่มีการเ ข้ าอยู่แต่อย่างใด ผล
การศึกษาก็พบว่าคนส่วนใหญ่ให้ ความสนใจกับบ้ าน SCG HEIM แต่ติดปั ญหาเรื่อ งค่าใช้ จ่าย ผู้วิจยั จึงคิดว่า ควร
จะมีการสัมภาษณ์ทศั นคติของผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้ าน SCG HEIM เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ทู ี่สนใจบ้ าน และเป็ น
ข้ อมูลให้ กบั ผู้ประกอบการต่อไป
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บทสัมภาณ์ สถาปนิก
ระบบโมดูลาร์ ถือว่าเป็ นจุดเด่นของบ้ านระบบนี ้อยู่แล้ ว ถือว่าเป็ นจุดเด่น ส่วนระบบอื่นที่เอามาเสริม
ตั ้งใจให้ นํามาเป็ นนวัตกรรมใหม่ของเมืองไทย เพื่อที่จะตอบโจทย์การใช้ ชีวิตในเมือง เช่นเดียวกับระบบ Air
Factory อย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยมีฝนควั
ุ่ นเยอะ และในเรื่องของการรองรับสําหรับผู้ ป่ วยโรคภูมิแพ้ ทาง
ผู้บริหารคิดว่า นี่เป็ นจุดเด่นอีกจุดนึง จึงเลือกมาให้ อยู่ในบ้ าน SCG HEIM เรื่องระบบฉนวนกันความร้ อน ถือว่า
เป็ นระบบพื ้นฐานของบ้ านประหลัดพลั งงานทุกหลัง ซึง่ มีทั ้งกระจกที่สามารถป้องกันความร้ อน ซึ่ งจริงๆแล้ วเป็ น
ระบบเดียวกับฉนวนกันความร้ อน ซึง่ จะกล่าวได้ ว่าระบนี ้ถือว่าไม่ใหม่ของอาคารในเมืองไทย ระบบ Air
Tightness จริงๆแล้ วก็มีอยู่แล้ ว แต่นิยมใช้ กบั อาคารสูง หรือถ้ าใช้ ในบ้ านก็จะเป็ นบ้ านที่มีระดับราคาค่อนข้ างสูง
เช่นเดียวกับกระจก 2 ชั ้น แต่ที่เอสซีจีออกมาทํา เพื่อต้ องการให้ เป็ นจุดขายให้ กบั บ้ าน ก็ถือว่าเป็ นค่าใช้ จ่ายที่เอส
ซีจียอมลงทุน ก็ตอบเรื่อง confident เนื่องจากมีคณ
ุ ภาพสูง บ้ านสะอาดก็หมายถึง Air Factory อยู่ปลอดภัย โดย
จะเน้ นตอบเรื่อง Comfortable เป็ นหลัก
สาเหตุที่ต้องเป็ น 3Cs ทําไมต้ องเป็ น Comfortable Convenience และ Confident ก็เนื่องมาจาก
แผนการตลาด 3Cs เป็ นคําที่จําง่าย แล้ ว 3 คํานี ้ ตอบความเป็ นบ้ าน SCG HEIM ได้ ครอบคลุมที่สดุ อย่างเช่น
-

Comfortable : อย่างที่ทราบกันดีว่าเรื่องระบบกันความร้ อน ก็ทําให้ อยู่สบายขึ ้น ป้องกันเสียงได้ ดี

-

Confident : เนื่องจากเป็ นบ้ านระบบโมดูลาร์ ที่ผลิตภายในโรงงาน เรื่องความพิถีพิถนั ในการสร้ าง
บ้ าน Air Factory ก็ถือว่าเป็ น Confident ในแง่ของบ้ านสะอาด ไม่มีฝนุ่

-

Convenience : หมายถึงหลังจากบ้ านเสร็จ จะเป็ นการบริการหลังการขายแบบระยะยาว ไม่ต้อง
เสียเวลาซ่อมบํารุง

จริงๆผนัง interior wall ก็มีอยู่แล้ ว แต่บ้านเราไม่นิยม เนื่องจากมีราคาสูง ที่ญี่ปนไม่
ุ่ นิยมทาสีกนั
เนื่องจากสีสามารถอยู่ได้ แค่ประมาณ 5 ปี ก็ซีด ดังนั ้นนึงมีความคิดว่ าบ้ านควรจะไม่ต้องมีการดูแลในส่วน ของ
ภายนอก ถ้ าเป็ นบ้ านเซกิซุยของญี่ปนแท้
ุ่ ๆ จะมีงานทาสีน้อยมาก แม้ แต่วั สดุฝ้าชายคา ขอบเชิ งชาย พวกนี ้จะ
เป็ นวัสดุที่เหมาะสําหรับอยู่ภายนอกได้ โดยที่ผ่านไป 10 ปี ก็ไม่เสือ่ มสภาพ อย่าง เช่น กระจก อลูมิเนียม ตอนนี ้
เอสซีจี ตอบโจทย์บ้านของเซกิซุยแล้ ว มีเหมือนกันบ้ านรุ่นที่เราใช้ วสั ดุแบบนี ้ซึง่ เราจะทําในรุ่น top แต่ว่าตัว
standard ไม่ได้ ทําเนื่องจากเรื่องของค่าใช้ จ่ายในการผลิตสูง ดังนั ้นจึงเลือกกระเบื ้องเซรามิค ซึง่ ถือเป็ นการสร้ าง
เอกลักษณ์ให้ กบั ผู้พบเห็น และเนื่องจากเอสซีจีเป็ นผ็ผลิตกระเบื ้องด้ วยคอตโต้ จงึ ไปดูสตู รการผลิตกระเบื ้อง
เซรามิคจากยี่ปนุ่ และเอามาผลิตเป็ นกระเบื ้องใช้ ของเราเองเพื่อล ดต้ นทุนในการนําเข้ า
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หลังคาก็เป็ นหลังคากระเบื ้องเซรามิคของเอสซีจีเช่นกัน โดยมีจดุ เด่นในเรื่องของความคงทน ไม่ว่า
เวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ สีก็ไม่ซีด ถือว่าเป็ นแนวความคิดของบ้ าน SCG HEIM ส่วนวัสดุต่างๆจะสังเกตุว่าเป็ น
เหล็ก เพราะเรื่องของความคงทน ค่าใช้ จ่ายในการบํารุงรักษาตํ่า ไม่ต้องทาสี เอสซีจีก็โชว์จดุ ขายในส่วนนี ้ออกมา
เพื่อเป็ นทางเลือกให้ กบั ผู้บริโภคของไทย
วัสดุที่ไม่ได้ ใช้ ของบริษัทลูกของเอสซีจีก็มี เช่น ประตู หน้ าต่าง คือเอสซีจีผลิตประตูหน้ าต่างอยู่ก็จริงแต่
เป็ นไวนิล ซึง่ ยังไม่ตอบโจทย์ 100 % ในเรื่องของระยะยาว เพราะไวนิลนานๆไปก็ กรอบ เหลือง ตอนนี ้จึงใช้
ผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปนุ่ เป็ นแบบเดียวกับที่ญี่ปนใช้
ุ่
สรุปแล้ วหลักการหลักๆ มาจากมาร์ เกตติ ้ง โดยดูจากไลฟ์สไตล์คนไทยแล้ วก็ประยุกต์ให้ เข้ ากัน และ
พยามหาสิง่ ที่มนั แตกต่างจากบ้ านทัว่ ไป นอกจากนี ้เอสซีจีไม่ได้ นําเสนอคา ตัวบ้ าน แต่ยงั มีระบบการขาย และ
การบริการต่างๆ ซึง่ ค่อนข้ างแตกต่างกับบ้ านจัดสรรทัว่ ไป
ในส่วนของระบบโมดูลาร์ ถือว่าเป็ นเทคโดนโลยีการก่อสร้ างสมัยใหม่ โดยผู้ผลิตสามารถผลิตพาร์ ท
ใหญ่เพียงแค่ 10 พาร์ ท แต่ใน 10 พาร์ ทนี ้สามารถนําไปสร้ างบ้ านได้ เป็ นร้ อยเป็ นพันแบบเลย เนื่องจากมีการตั ้ง
กติกาบางอย่างในการที่จะทําให้ ทั ้ง 10 พาร์ มนี ้มาประสานกันยังไงโดยที่ได้ บ้านที่มี spce ที่สามารถตอบทุก
ความต้ องการได้ ซึง่ จะแตกต่างจาก prefab โดยในส่วนของการก่อสร้ างจะมองว่าทุกอย่าเป็ นก่อน คือการนําแต่
ละก้ อนมาต่อ มาชนกัน ส่วนหลักการคิดในแต่ละโมดูลมาจากการขนส่งเป็ นหลัก โดยจะมีความกว้ างพอๆกับ
รถบรรทุกที่ใช้ คนส่ง โดยเอสซีจีได้ เลือกมา 3 ขนาดคือ 3.6 ,4.5 และ 5.4 เมตร
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 1
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

47 ปี

อาชีพ

:

วิศวกรอาวุโส

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

4 คน

อายุไม่เกิน 20 ปี

จํานวน 2 คน

อายุระหว่าง 41-60 ปี

จํานวน 2 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

80,000 – 100,000 บาท

นวัตกรรมที่ช อบ

:

Air Factory System เนื่องจากลูกสาวเป็ นโรคภูมิแพ้ ทําให้ ไม่
ต้ องทําความสะอาดบ้ านบ่อยนัก และอยากให้ สมาชิกในบ้ าน
ได้ รับอากาศที่สะอาดตลอดการอยู่อาศัย นวัตกรรม ที่ชอบ
รองลงมาคือ การบริการหลังการขายจากช่างผู้เชี่ยวชาญ
เนื่องจากปั จจุบนั หาช่างที่มีคณ
ุ ภาพได้ ยาก จึงมีความมัน่ ใจว่า
เงินที่เสียไป ถ้ าเทียบกับคุณภาพที่ได้ มาถือว่าเป็ นการลงทุนที่
คุ้มค่า นวัตกรรมต่อมาคือ ระบบฉนวนกันความร้ อนรอบบ้ าน
เนื่องจากบ้ านเย็นก็ทําให้ เครื่องปรับอากาศไม่ต้องทํางานหนัก
ช่วยลดค่าไฟ

ข้ อเสนอแนะ

:

อยากให้ บ้านรูปทรงที่หลากหลายกว่านี ้
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 2
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

35 ปี

อาชีพ

:

ทันตแพทย์

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

3 คน

อายุระหว่าง 21-40 ปี

จํานวน 1 คน

อายุระหว่าง 41-60 ปี

จํานวน 2 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

100,000 บาท

นวัตกรรมที่ชอบ

:

Air Factory System เนื่องจากพ่อแม่ต้องใช้ เวลาอยู่กบั บ้ าน
เกือบตลอด 24 ชัว่ โมง ไม่ได้ ออกไปไหน และท่านก็อายุมากแล้ ว
รางกายไม่ค่อยแข็งแรง ดังนั ้นการที่บ้านมีอากาศที่ สะอาด
อุณหภูมิพอเหมาะน่าจะเป็ นผลดีกบั ตัวท่าน นอกจากนี ้ยังเป็ น
บ้ านที่เหมาะสําหรับผู้สงู อายุไม่ว่า จะเป็ นการไม่มีธรณีประตู
ห้ องนํ ้าสําหรับผู้สงู อายุที่ได้ รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ
นวัตกรรมที่ชอบรองลงมาคือ ระบบการก่อสร้ างแบบโมดูลาร์ ที่
ก่อสร้ างในโรงงาน ได้ มาตรฐาน สร้ างเสร็จเร็ว ควบคุม
ค่าใช้ จ่ายได้ ง่าย ไม่ต้องเสียเวลามาดูหน้ างานเวลา ก่อสร้ า ง
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 3
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

40 ปี

อาชีพ

:

ธุรกิจส่วนตัว

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

6 คน

อายุตํ่ากว่า 20 ปี

จํานวน 1 คน

อายุระหว่าง 21-40 ปี

จํานวน 3 คน

อายุระหว่าง 41-60 ปี

จํานวน 2 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

200,000 บาท

นวัตกรรมที่ชอบ

:

Air Factory System เนื่องจากจะทําให้ บ้านมีอากาศที่อยู่
สบาย ช่วยกําจัดขนแมว ขนสุนขั และกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ ที่อยู่
ภายในบ้ าน ช่วยยืดอายุการใช้ งานของเครื่องปรับอากาศ ฉนวน
กันความร้ อนก็เป็ นสิง่ หนึง่ ที่ ผ้ สู มั ภาษณ์คิดว่าจําเป็ นกับการอยู่
อาศัย โดยเฉพาะห้ องนอนชั ้น 2 บางครั ้งถึงแม้ ว่าเป็ นกลางคืน
แล้ วแต่ห้องนอนก็ยงั มีการสะสมความร้ อนอยู่ต้องใช่เวลา
พอสมควรกว่าจะทําให้ ห้องอยู่ในอุณหภูมิที่อยู่ สบาย บ้ านเดิมที่
ตั ้งอยู่ตั ้งอยู่บริเวณที่มีรถบรรทุ กวิ่งผ่านเป็ นประจําโดยเฉพาะใน
เวลากลางคืน ส่งผลให้ มีเสียงรบกวน บ้ านสัน่ สะเทือน กระจก
สัน่ ผู้สมั ภาษณ์จงึ คิดว่าการมีกระจก 2 ชั ้นจะช่วยลดปั ญหา
ดังกล่าวได้

ข้ อเสนอแนะ

:

มัน่ ใจในคุณภาพสินค้ าและการให้ บริการของ SCG
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 4
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

55 ปี

อาชีพ

:

ธุรกิจส่วนตัว

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

7 คน

อายุระหว่าง 21-40 ปี

จํานวน 3 คน

อายุระหว่าง 41-60 ปี

จํานวน 2 คน

อายุมากกว่า 60 ปี

จํานวน 2 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

500,000 บาท

นวัตกรรมที่ชอบ

:

Air Factory System เนื่องจากมีลกู ที่เป็ นโรคหอบ และปั จจุบนั
อากาศก็เต็มไปด้ วยมลพิษและฝุ่ นควัน บ้ าน SCG ก็สามารถ
ตอบโจทย์ให้ กบั สมาชิกทุกคนในบ้ านได้ เป็ นอย่างดี ประกอบกับ
SCG มีการรับประกันบ้ าน การตรวจเช็คสภาพอยู่เป็ นประจํา ไม่
ต้ องรอให้ ชํารุดเสียหายก่อน แล้ วจึงแจ้ งช่าง และเนื่องจากบ้ าน
เป็ นสินค้ าที่มีอายุการใช้ งานที่ยาวนาน และจะเป้นมรดกตก
ทอดจากรุ่นสูร่ ุ่น ดังนั ้นการมีบ้านที่ได้ มาตรฐาน มีการเลือก
เลือกใช้ วสั ดีทนทาน ก็ถือว่าเป็ นการลงทุนระยะยาว เก็บไว้ ไห้
กับลูกหลานได้

ข้ อเสนอแนะ

:

จริงๆแล้ วเป็ นบ้ านที่ราคาไม่แพง เพราะดูแล้ วบ้ าน SCG HEIM
เป็ นบ้ านที่ดี ใส่ใจในทุกรายละเอียดของผู้อยู่อาศัย ถือว่า
คุณภาพเหมาะกับราคา
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 5
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

46 ปี

อาชีพ

:

นักธุรกิจ

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

3 คน

อายุตํ่ากว่า 20 ปี

จํานวน 1 คน

อายุระหว่าง 41-60 ปี

จํานวน 2 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

80,000 บาท

นวัตกรรมที่ชอบ

:

ชอบการบริการหลังการขายในระยะยาว SCG มีการบริการที่
ครบวงจร ผู้สมั ภาษณ์มนั่ ใจว่าจะได้ รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ
ในอนาคตบ้ านต้ องตกเป็ นของลูกสาว ซึง่ ถ้ าหากบ้ านเกิดปั ญหา
อะไร ก็มนั่ ใจว่าจะได้ รับการดูแลจาก SCG ชอบบ้ านที่เป็ นระบบ
ปิ ด บ้ านก็จะสะอาดไม่มีฝนุ่ ช่วยลดภาระในการทําความสะอาด
เนื่องจากประเทศไทยอากาศร้ อนตลอดทั ้งปี ระบบ Air Factory
ทําให้ ได้ อากาศที่ดี(สะอาด) แม้ ไม่เปิ ดหน้ าต่าง ประกอบกับช่วย
ทําให้ เย็นอีกด้ วย

ข้ อเสนอแนะ

:

การป้องกันแผ่นดินไหวถือเป็ นเรื่องที่จําเป็ นแต่ ป้องกันแค่ 2-3
ริกเตอร์ น่าจะเพียงพอแล้ ว
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 6
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

33 ปี

อาชีพ

:

ลูกจ้ าง

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

4 คน

อายุตํ่ากว่า 20 ปี

จํานวน 2 คน

อายุระหว่าง 21-40 ปี

จํานวน 1 คน

อายุระหว่าง 41-60 ปี

จํานวน 1 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

60,000 บาท

นวัตกรรมที่ชอบ

:

ชอบระบบ Air Factory เพราะทําให้ บ้านมีอากาศถ่ายเท ทําให้
บ้ านเย็นมากขึ ้นก็ช่วยประหยัดไฟได้ ระดับหนึง่ ลดเชื ้อโรคใน
อากาศ ดีต่อสุขภาพของทุกคนในบ้ าน ระบบฉนวนกันความร้ อน
ก็เป็ นอีกระบบหนึง่ ที่ช่วยให้ ประหยัดค่าไฟได้ เนื่องจากประเทศ
ไทยมีอากาศร้ อนขึ ้นทุกปี การมีฉนวนก็ทําให้ บ้านเย็นขึ ้นอีกส่วน
หนึง่ ด้ วย ชอบระบบการก่อสร้ างที่สว่ นใหญ่จะอยู่ภายในโรงงาน
เพราะสามารถก่อสร้ างได้ เร็ว ควบคุมค่าใช้ จ่ายได้ ง่าย ไม่ต้อง
เสีย่ งกับคุณภาพของคนงาน

ข้ อเสนอแนะ

:

เป็ นบ้ านที่ดีแต่ราคาคสูงเกินไป
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 7
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

53 ปี

อาชีพ

:

ทนายความ

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

5 คน

อายุตํ่ากว่า 20 ปี

จํานวน 2 คน

อายุระหว่าง 41-60 ปี

จํานวน 1 คน

อายุ 60 ปี ขึ ้นไป

จํานวน 1 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

200,000 บาท

นวัตกรรมที่ชอบ

:

ชอบการรับประกันตัวบ้ าน 20 ปี เนื่องจากผู้สมั ภาษณ์ไม่ค่อยมี
เวลาว่าง จึงเป็ นเรื่องที่ดี ที่มีผ้ เู ชี่ยวชาญคอยดูแลบ้ าน
นอกจากนี ้การเลือกใช้ วสั ดุที่มีอายุการใช้ งานที่ยาวนาน ไม่ต้อง
บํารุงรักษามาก ก็เป็ นสิง่ ที่จําเป็ นเพราะปั จจุบนั นี ้ จะหาช่างที่มี
ฝี มือก็เป็ นเรื่องยาก นวัตกรรมที่ชื่นชอบอีกอย่างคือ ระบบ Air
Factory System เนื่องจากมีผ้ สู งู อายุอยู่บ้าน และต้ องเปิ ด
เครื่องปรับอากาศตลอด 24 ชม. ทําให้ แอร์ ทํางานหนัก ระบบ
ดังกล่าวทําให้ อากาศในบ้ านหมุนเวียนได้ ดีขึ ้น ดีกบั สุขภาพของ
สมาชิกในบ้ านซึง่ เป็ นเด็กและคนชรา

ข้ อเสนอแนะ

:

น่าสนใจ ทั ้งในแง่ประหยัดพลังงาน และความปราณีตของตัว
บ้ าน เพราะถ้ าสร้ างบ้ านเองจะมีปัญหาการคุมคุณภาพและ
ค่าใช้ จ่าย แต่บ้านดังกล่าวมีต้นแบบมาจากประแทศญี่ปนุ่ อาจ
ยังไม่เข้ ากับการอยู่อาศัยเท่าที่ควร
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 8
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

38 ปี

อาชีพ

:

แพทย์

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

2 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

500,000 บาท

นวัตกรรมที่ชอบ

:

ชอบระบบ Air Factory เนื่องที่ดินที่คิดว่าจะเป็ นที่ตั ้งของบ้ าน

อายุระหว่าง 21-40 ปี

จํานวน 2 คน

อยู่ในบริเวณที่มีการจราจรติดขัด อากาศเต็มไปด้ วยฝุ่ นควัน
รวมไปถึงระบบการก่อสร้ างจากโครงงานทําให้ มนั่ ใจได้ ว่า จะไม่
มีปัญหาพวกรอยรั่ว นํ ้าซึม ซึง่ ผู้ สัมภาษณ์เคยมีประสบการณ์ กบั
ปั ญหาดังกล่าว ระบบฉนวนกันความร้ อนก็เป็ นเรื่องที่สาํ คัญ
เพราะถ้ าปกติเข้ าบ้ านมาเปิ ดเครื่องปรับอากาศก็ต้องใช้ เวลาสัก
พัก กว่าบ้ านจะเย็น แต่คิดว่าเมื่อมีฉนวนกันความร้ อนแล้ ว บ้ าน
น่าจะร้ อนไม่มาก
ข้ อเสนอแนะ

:

มองหาบ้ านใหม่อยู่แต่ไม่อยากย้ ายจากที่เก่าจึงมาเลือกชมบ้ าน
SCG แต่กงั วลเรื่องที่ไม่ฉาก อาจไม่ได้ บ้านในแบบที่ต้องการ
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 9
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

49 ปี

อาชีพ

:

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

5 คน

อายุตํ่ากว่า 20 ปี

จํานวน 2 คน

อายุระหว่าง 21- 40 ปี

จํานวน 1 คน

อายุระหว่าง 41- 60 ปี

จํานวน 2 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

90,000 บาท

นวัตกรรมที่ชอบ

:

ชอบระบบฉนวนกันความร้ อน เพราะถ้ าหาก มีฉนวนคอยกัน
ความร้ อนไม่ให้ เข้ าบ้ าน ประกอบกับบ้ านมีการเปิ ดหน้ าต่างให้
รับลม ก็น่าจะทําให้ บ้านเย็นขึ ้นได้ มาก น่าจะลดค่าไฟไปได้ มาก
กระจก 2 ชั ้นก็เป็ นเรื่องสําคัญเพราะไม่เพียงแต่จะทําให้ บ้านเย็น
แล้ วยังช่วยในเรื่องของความปลอดภัย ซึง่ โจรส่วนใหญ่มกั ปี นฝ้า
ทุบกระจก การรับประกันตัวบ้ าน มีการตรวจเช็คจาก
ผู้เชี่ยวชาญไม่ต้องเอาบ้ านไปเสีย่ งกันช่างที่ไม่มีฝีมือ เพราะบ้ าน
ต้ องอยู่ ต้ องใช้ ทกุ วัน

ข้ อเสนอแนะ

:

คนไทยชอบบ้ านที่โปร่งๆ มีลมธรรมชาติถ่ายเท แต่บ้าน SCGนี ้
เป็ นแนวญี่ปนเกิ
ุ่ นไป บางครั ้งอาจไม่จําเป็ นต้ องใช้ ทกุ
นวัตกรรมก็ได้
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 10
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

56 ปี

อาชีพ

:

นักกฎหมาย

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

5 คน

อายุระหว่าง 21- 40 ปี

จํานวน 1 คน

อายุระหว่าง 41- 60 ปี

จํานวน 2 คน

อายุ 60 ปี ขึ ้นไป

จํานวน 1 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

500,000 บาท

นวัตกรรมที่ชอบ

:

ผู้สมั ภาษณ์เป็ นโรคภูมิแพ้ ระบบ Air Factory น่าจะช่วยให้
อากาศในบ้ านสะอาดยิ่งขึ ้น ขั ้นตอนการผลิตที่น่าเชื่อถือ การใช้
โครงเหล็กที่มีความแข็งแรง ไม่ต้องห่วงเรื่องบ้ านทรุด ผู้
สัมภาษณ์เชื่อว่าในอนาคตบ้ านจะเป็ นมรดกตกทอดไปยังรุ่นลู ก
ก็ยงั คงเป็ นบ้ านที่มีความแข็งแรง แต่เนื่องจากบ้ านมีการเดินไส้
ไฟไว้ ที่พื ้นใต้ บ้าน หากเกิดนํ ้าท่วมก็อาจจะต้ องเสียค่าซ่อม
มากกว่าบ้ านปกติ

ข้ อเสนอแนะ

:

-
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 11
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

56 ปี

อาชีพ

:

ค้ าขาย

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

4 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

นวัตกรรมที่ชอบ

:

อายุตํ่ากว่า 20 ปี

จํานวน 1 คน

อายุระหว่าง 21- 40 ปี

จํานวน 1 คน

อายุระหว่าง 41- 60 ปี

จํานวน 2 คน

90,000 บาท
ชอบระบบบ้ านเย็น เนื่องจากบ้ านที่อยู่ปัจจุบนั ฝ้าเพดาตํ่า หน้ า
บ้ านหันหน้ าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือดดนแสงแดด ทําให้
ต้ องปิ ดผ้ าม่านที่หน้ าต่างตลอดเวลา เป็ นผลให้ อากาศร้ อนไม่
สามารถระบายความร้ อนออกไปได้ บ้ านมืดเพราะต้ องปิ ดม่าน
ตลอดเวลา หน้ าต่างก็ไ ม่ได้ เปิ ด ส่วนเรื่องระบบ Air factory ยัง
ไม่ค่อยจําเป็ นเพราะคิดว่าถ้ าเปิ ดหน้ าต่างมีลมถ่ายเท ก็น่าจะ
ทําให้ อากาศในบ้ านบริสทุ ธิ์เพียงพอแล้ ว

ข้ อเสนอแนะ

:

โดยส่วนตัวชอบบ้ านที่มีลกั ษณะใช้ ลม แสงจากธรรมชาติ แต่
SCG เน้ นบ้ านที่เป็ นระบบปิ ดซึง่ คิดว่าไม่ค่อยตรงกับไลฟ์สไตล์
เท่าที่ควร
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 12
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

54 ปี

อาชีพ

:

นักธุรกิจ

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

13 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

นวัตกรรมที่ชอบ

:

อายุตํ่ากว่า 20 ปี

จํานวน 2 คน

อายุระหว่าง 21- 40 ปี

จํานวน 4 คน

อายุระหว่าง 41- 60 ปี

จํานวน 6 คน

อายุ 60 ปี ขึ ้นไป

จํานวน 1 คน

500,000 บาท
เคยคิดที่จะสร้ างบ้ านประหยัดพลังงาน เพราะโลกเราร้ อนขึ ้น
ทุกวัน ก็ลองศึกษาประกอบกับปรึกษาคนอื่นมาบ้ าง ก็ได้
คําตอบว่า อยู่บ้านประหยัดพลังงานแล้ วคุณภาพชีวิตจะดีขึ ้น
พอดูบ้านแล้ วก็ร้ ูได้ ถงึ ความสบายจริงๆ เริ่มตั ้งแต่พอเข้ าบ้ าน
แล้ วบ้ านเย็นสบาย ถึงแม้ จะเป็ นบ้ านระบบปิ ดแต่บ้านยังดูมี
อากาศที่ปลอดโปร่ง ที่สาํ คัญคือนอกจากจะได้ บ้านเย็นแล้ วยัง
ได้ อากาศที่บริ สทุ ธิ์ ผนังนอกบ้ านซึง่ เป็ นส่วนที่รับแดดเต็มๆ ก็
สะท้ อนความร้ อนแต่ในเดียวกันมองแล้ วก็ร้ ูสกึ ไม่แสบตา ไม่
เหมือนเวลาเรามองผนังก่ออิฐฉาบปูนแล้ วทาสี แบบนั ้นแสบตา
มาก ที่สาํ คัญประหยัดค่าแอร์ ได้ มาก

ข้ อเสนอแนะ

:

-
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 13
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

43 ปี

อาชีพ

:

ที่ปรึกษาบริษัท

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

2 คน

อายุระหว่าง 21- 40 ปี

จํานวน 1 คน

อายุระหว่าง 41- 60 ปี

จํานวน 1 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

300,000 บาท

นวัตกรรมที่ชอบ

:

ชอบระบบ Air Factory เนื่องจากเข้ าบ้ านก็ได้ รับอากาศที่เย็น
ทันที ซึง่ ระบบดังกล่าวจะช่วยกําจัดความชื ้นให้ พอดีกบั การอยู่
อาศัย ทําให้ แอร์ ไม่ต้องทํางานหนัก ส่วนโครงสร้ างของบ้ านก็
เป็ นเหล็กที่มีคณ
ุ ภาพ ผนังก็เป็ นผนังกันความร้ อน น่าจะช่วย
รักษาความเย็นไว้ ได้ ดี พอทราบว่า เป็ นวัสดุของ SCGเกือบ
ทั ้งหมด ส่วนไหนที่ไม่ใช่ของ SCG ก็นําเข้ ามาจากญี่ปนทํ
ุ่ าให้
มัน่ ใจมากขึ ้น เรื่องดีไซน์อาจจะเป็ นแบบโมเดิร์นเกินไปน่าจะมี
ส่วนที่เป็ นส่วนเปิ ดโล่งบ้ าง เพราะอากาศในประเทศไม่ได้ แย่
ขนาดที่จะต้ องอยู่ในบ้ านระบบตลอดเวลา

ข้ อเสนอแนะ

:

น่าจะมีการแยกสัดส่วนว่า ส่วนใดของบ้ านที่เป็ นระบบปิ ด ส่วน
ใดของ บ้ านเป็ นระบบเปิ ด เพราะเวลามีกิจกรรมก็ต้องออกไป
นอกบ้ านอย่างเดียว
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 14
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

50 ปี

อาชีพ

:

ทนายความ

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

4 คน

อายุระหว่าง 21- 40 ปี

จํานวน 2 คน

อายุระหว่าง 41- 60 ปี

จํานวน 2 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

100,000 บาท

นวัตกรรมที่ชอบ

:

ชอบบ้ านระบบปิ ด เพราะฝุ่ นละอองจะเข้ ามาไม่ได้ อย่างแรกคือ
เรื่องของการทําความสะอาด เราไม่ต้องมานัง่ ปั ดกวาดฝุ่ น
ตลอดเวลา ไม่ต้องจ้ างคนทําความสะอาด เราเอาเงินค่าจ้ างคน
ทําความสะอาดนี่แหละไปเป็ นค่าแอร์ คนที่อยู่ก็จะไม่เป็ นภูมิแพ้
เพราะฝุ่ นไม่มี แล้ วเรื่องของคุณภาพในการป้องกันเสียง เวลาเรา
อยู่ข้างใน ฝนตก ฟ้าร้ อง รถยนตร์ วิ่งกันจอแจ เราก็ไม่ได้ ยิน
เพราะผนังจะช่วยกรองเสียง การบริการแยย one stop service
ก็น่าสนใจ อํานวยความสะดวกได้ มาก ไม่ต้องจ้ างผู้รับเหมา
เอง ไม่ต้องคุมหน้ างานเอง

ข้ อเสนอแนะ

:

ราคาสูง แพงกว่าบ้ านทัว่ ไปถึงเกือบ 2 เท่า
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 15
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

29 ปี

อาชีพ

:

วิศวกร

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

2 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

100,000 บาท

นวัตกรรมที่ชอบ

:

ชอบระบบการก่อสร้ างที่ได้ มาตรฐาน ทั ้งในเรื่องของการก่อสร้ าง

อายุระหว่าง 21- 40 ปี

จํานวน 2 คน

การเลือกใช้ วสั ดุ นวัตกรรมอีกอย่างที่ชอบคือระบบ Air Factory
เนื่องจากปั จจุบนั อากศร้ อนมากถ้ าหากเปิ ดแอร์ เวลา
รับประทานอาหารก็ทําให้ บ้านมีกลิน่ เหม็น จึงใช้ พดั ลมไอนํ ้า ซึง่
พอใช้ ไปสักพัก (1-2 ชัว่ โมง ) ก็จะรู้สกึ อึกอัด เหนียวตัว เพราะพัด
ลมจะเป็ นตัวเพิ่มความชื ้นเข้ าสูต่ วั เรา
ข้ อเสนอแนะ

:

ราคาสูง ชอบแค่ระบบการก่อสร้ างและระบบบ้ านเย็น ส่วน
ระบบอื่นคิดว่ายังไม่มีความจําเป็ นที่จะต้ องใช้ อาจจะมีระบบ
ฉนวนกันความร้ อนซึง่ ปั จจุบนั ก้ มีของตราช้ างที่เป็ นไม่ระแนงกัน
แดด ก็น่าจะเพียงพอ เพราะไม่ได้ อยู่บ้านในเวลากลางวันอยู่
แล้ ว ที่สาํ คัญคือราคาตํ่า กว่า แต่บ้านของ SCG ก็เป็ นบ้ านที่ดี
แต่อาจจะเหมาะกับผู้มีรายได้ สงู มากกว่า
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 16
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

61 ปี

อาชีพ

:

ที่ปรึกษากฎหมาย

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

2 คน

อายุตํ่ากว่า 20 ปี

จํานวน 1 คน

อายุระหว่าง 21- 40 ปี

จํานวน 1 คน

อายุระหว่าง 41- 60 ปี

จํานวน 2 คน

อายุ 60 ปี ขึ ้นไป

จํานวน 2 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

250,000 บาท

นวัตกรรมที่ชอบ

:

ชอบระบบโมดูลาร์ ทําให้ มนั่ ใจในเรื่องการก่อสร้ าง เพราะบ้ าน
ต้ องอยู่กบั เราไปอีกนาน ระบบ Air Factory System ก็ดีเหมาะ
กับประเทศไทย เพราะอากาศร้ อนมาก พอเข้ าบ้ านก็จะได้ รับ
อากาศเย็น สดชื่น เรื่องบ้ านยกสูงจากพื ้นขึ ้นมา 55 เซนติเมตร
กังวลว่าถ้ าหากนํ ้าท่วม แล้ วนํ ้าก็จะเข้ ามาที่ช่องดังกล่าว หรือไม่
ถ้ าเข้ าแล้ วก็จะทําให้ งานระบบเสียหายหรือไม่ อาจจะทําให้ ต้อง
เสียค่าซ่อมมากกว่าบ้ านปกติก็ได้ เรื่องบริการหลังการขายจะ
ครอบคลุมในส่วนนี ้หรือไม่ ถ้ าหากครอบคลุม ก็น่าสนใจ

ข้ อเสนอแนะ

:

บ้ านสไตล์โมเดิร์น สไตล์ญี่ปนุ่ อาจจะยังไม่เข้ าดับสภาพอากาศ
ในประเทศไทยนัก ประเทศไทยอากาศดีกว่าน่าจะมีการนําข้ อดี
ตรงนี ้มาใช้ ประโยชน์บ้าง
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 17
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

34 ปี

อาชีพ

:

ธุรกิจส่วนตัว

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

7 คน

อายุตํ่ากว่า 20 ปี

จํานวน 3 คน

อายุระหว่าง 21- 40 ปี

จํานวน 1 คน

อายุระหว่าง 41- 60 ปี

จํานวน 1 คน

อายุ 60 ปี ขึ ้นไป

จํานวน 2 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

500,000 บาท

นวัตกรรมที่ชอบ

:

ชอบระบบ Air Factory เพราะช่วยดูดความร้ อนออกจากบ้ าน
แล้ วยังทําให้ เกิดลมอ่อนๆภายในบ้ านนอกจากนี ้ยังมีในส่ว นของ
กระจก 2 ชั ้น ที่นอกจากแดดจะส่องเข้ ากระจกเต็ มๆแต่กระจก 2
ชั ้นนี ้ สามารถกันความร้ อนได้ ดี นอกจากนี ้ยังช่วยกันเสียง ฟิ ล์ม
ที่ติดก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยได้ อีก ผู้สมั ภาษณ์คิดว่า
อาจจะไม่ได้ ป้องกันได้ 100 % แต่อย่างน้ อยก็ช่วยให้ การโขมย
เป็ นไปได้ ยากลําบากยิ่งขึ ้น ทําให้ บ้านไม่ต้องติดเหล็กดัด ซึง่
มองดูแล้ วไม่สวยงาม ระบบฉนวนกันความร้ อนก็ชอบเพราะ
บ้ านมีเด็กและผู้สงู อายุอยู่บ้านตลอด ต้ องเปิ ดเครื่องปรับอากาศ
ตลอด ฉนวนนี ้ก็จะทําให้ บ้านเย็นขึ ้น ช่วบประหยัดค่าไฟไป
ได้ มาก

ข้ อเสนอแนะ

:

นวัตกรรมที่ได้ ใช้ จริงมีแค่เรื่องระบบบ้ านเย็นเท่านั ้น
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 18
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

37 ปี

อาชีพ

:

ลูกจ้ าง

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

4 คน

อายุตํ่ากว่า 20 ปี

จํานวน 2 คน

อายุระหว่าง 41- 60 ปี

จํานวน 2 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

200,000 บาท

นวัตกรรมที่ชอบ

:

ชอบบ้ านที่ปลอดฝุ่ น ไม่มีปัญหาหนู แมลงสาป ขอบประตู
หน้ าต่างแน่นหนา มิดชิดทําให้ หมดห่วงในเรื่องความปลอดภัย
ส่วนเรื่องบ้ านเย็นนี่ยงั ไม่ค่อยมัน่ ใจเพราะบ้ านที่ได้ เข้ าเยี่ยมชมมี
เครื่องปรับอากาศและระบบ Air Factory อาจจะต้ องใช้
เวลานานกว่าบ้ านจะเย็นขนาดนั ้น ในส่วนของการก่อสร้ างโดย
ส่วนตัวไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี ้ แต่ด้วยชื่อเสียงของ SCG จึงทํา
ให้ คิดว่าบ้ านดี แต่เมื่อมาดูเรื่องราคา บางทีถ้าเราบอกช่างว่า
เอาบ้ านแบบนี ้แล้ วให้ ช่างสร้ างตามราคาไม่น่าจะสูงขนาดนี ้
ส่วนรูปลักษณ์ภายนอกโดยส่วนตัวแล้ วชอบ ดูเป็ นระเบียบดี
การใช้ ผนังเซรามิคแบบนี ้ก็ทําให้ ดไู ม่เก่า ทไม่ต้องมาจ้ างช่าง
ทาสีบ่อยๆ

ข้ อเสนอแนะ

:

ยอมรับในเรื่องคุณภาพของบ้ าน แต่ราคาสูงเกินไปเพราะราคา
นี ้ (8 ล้ านบาท) ยังไม่รวมค่าที่ดิน
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 19
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

58 ปี

อาชีพ

:

ผู้พิพากษา

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

6 คน

อายุระหว่าง 21 – 40 ปี

จํานวน 4 คน

อายุ 60 ปี ขึ ้นไป

จํานวน 2 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

200,000 บาท

นวัตกรรมที่ชอบ

:

ชอบระบบการก่อสร้ างที่สร้ างในโรงงานแล้ วนํามาประกอบหน้ า
งาน ทําให้ ว่างานค่อข้ างได้ ตรงตามมาตรฐาน เป็ นผล ให้ สร้ าง
เสร็จเร็ ว ควบคุมค่าใช้ จ่ายได้ ง่าย เพระส่วนใหญ่ เวลาซื ้อบ้ านจะ
มีปัญหาเรื่องการควบคุมค่าใช้ จ่าย ส่วนเรื่องบ้ านที่ทนต่อ
แผ่นดินไหวได้ ผู้สมั ภาษณ์คิดว่าไม่มีความจําเป็ นเพราะประเทศ
ไทยไม่ได้ เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาดนั ้น ส่วนการที่บ้านถูกยก
สูงขึ ้นจากพื ้น 55 เซนติเมตร เพื่อให้ ง่ายต่อการซ่อมบํารุงก็เป็ น
เรื่องที่ดีเพราะถ้ านํ ้าท่วม นํ ้าก็ยงั ไม่โดนตัวบ้ าน แต่เกรงว่าถ้ านํ ้า
เข้ ามาแล้ ว นํ ้าอาจจะออกยาก เพราะตัวบ้ านซีลสนิท เรื่องระบบ
ฟอกอากาศและเรื่องฉนวนกันความร้ อนน่าจะเป็ นเรื่องที่ชอบ
ที่สดุ เนื่องจากช่วยให้ บ้านเย็น น่าอยู่ขึ ้น แต่ก้ยงั ไม่ตรงใจไป
ทั ้งหมด เพราะโดยส่วนตัว ผู้สมั ภาษณ์ชอบบ้ านแบบเปิ ดโล่ง ให้
ลมระบายจากหน้ าต่างบานหนึง่ ไปอีกบ้ านหนึง่ โดยเลือก
ทิศทางลมให้ ดี ผู้สมั ภาษณ์ คิดว่าวิถีนี ้จะทําให้ ได้ รับอากาศ
ดีกว่าบ้ านระบบปิ ด ส่วนเรื่องของฝุ่ น ที่จะมาพร้ อมกับลม ผู้
สัมภาษณ์คิดว่าไม่มีปัญหาเพราะยังไงก็ต้องทําความสะอาด
บ้ านทุกวันอยู่แล้ ว

ข้ อเสนอแนะ

:

บ้ านระบบเปิ ดน่าจะเหมาะกับอากาศในประเทศไทยมากกว่า
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 20
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

37 ปี

อาชีพ

:

ธุรกิจส่วนตัว

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

2 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

400,000 บาท

นวัตกรรมที่ชอบ

:

ชอบระบบ Air Factory เนื่องจากมีสมาชิกในบ้ านเป็ นภูมิแพ้

อายุระหว่าง 21- 40 ปี

จํานวน 2 คน

ราคาอาจจะแพงกว่าบ้ านทัว่ ไปเกือบ 2 เท่า แต่ถ้าเทียบกับบ้ าน
ทัว่ ไปก็มีคณ
ุ ภาพมากกว่าจริง เพราะรากฐานก็เอามาจาก
ประเทศญี่ปนุ่ กันแผ่นดินไหว และเข็งแรงกว่าบ้ านแบบธรรมดา
วัสดีทกุ ใช้ ก็ใช้ ของ SCG ถ้ าไปซื ้อแยกข้ างนอกอาจได้ ราคาแพง
กว่านี ้ หลังคาก็เป็ นเอกซ์เซลล่า ผนังก็เป็ นผนังเซรามิคจาก
ประเทศญี่ปนุ่ อาจจะดูแพงไปนิดแต่ก็มนั่ ใจว่าจะใช้ ไปได้ นาน
ไม่ต้องทาสี ไม่ดเู ก่าด้ วย
ข้ อเสนอแนะ

:

บ้ านไม่ถือว่าแพงถ้ าแลกกับความปลอดภัยในการอยู่อาศัย
ตารางเมตรละ 40,000 บาท แต่เราจะได้ การก่อสร้ างที่ได้
มาตรฐาน บริการหลังการขายอีก ถือว่าเป็ นการจ่ายครั ้งเดียว
ช่วยเพิ่มความสะดวก
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 21
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

42 ปี

อาชีพ

:

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

5 คน

อายุระหว่าง 21- 40 ปี

จํานวน 3 คน

อายุระหว่าง 41-60 ปี

จํานวน 2 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

150,000 บาท

นวัตกรรมที่ชอบ

:

ชอบการสร้ างบ้ านเพื่อผู้สงู อายุ เนื่องจากคุณพ่อเริ่มอายุมาก
แล้ วที่ชอบก็เรื่ องการป้องกันฝุ่ น แถมยังช่วยลดภาระของ
เครื่องปรับอากาศ น่าจะช่วยลดค่าไฟได้ มากแต่จะว่าไปแล้ วก็
เอาค่าไฟมาจ่ายค่าระบบ Air Factory นัน่ แหละ ซึง่ ก็ไม่ร้ ูว่าต้ อง
ใช้ เวลานานเท่าไหร่ถงึ จะคุ้มทุน ในส่วนของระบบการก่อสร้ างที่
สร้ างภายในโรงงาน ทําให้ ได้ คณ
ุ ภาพสูง เมื่อเทียบกับค่าใช้ จ่าย
ที่ต้องเสีย ผู้สมั ภาษณ์คิดว่าถ้ าหากจ้ างผู้รับเหมาที่มีฝีมือ ให้ มา
ทํา ราคานี ้ก้ น่าจะได้ คณ
ุ ภาพไม่ต่างกันมาก ส่วนเรื่องการใช้ วสั ดุ
ที่คงทน อย่างเช่นผนังนอกบ้ าน อาจจะไม่จําเป็ น เพราะปั จจุบนั
มีสที ี่กนั ความร้ อน กันรอยขีดข่วนมากมายตามท้ องตลาด ซึง่
การจ้ างช่างเองก็เป้ นการลดรายจ่าย ส่วนเรื่องคุมหน้ าเองไม่มี
ปั ญหาอยู่แล้ วเพราะถึงยังไงผู้สมั ภาษณ์ก็ต้องมาดูหน้ างานเอง
ทุกครั ้งอยู่แล้ ว

ข้ อเสนอแนะ

:

ระบบโมดูลาร์ อาจจะเป็ นปั ญหาในการแก้ ไขต่อเติม
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 22
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

30 ปี

อาชีพ

:

สถาปนิก

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

3 คน

อายุตํ่ากว่า 20 ปี

จํานวน 1 คน

อายุระหว่าง 21- 40 ปี

จํานวน 1 คน

อายุระหว่าง 41-60 ปี

จํานวน 1 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

150,000 บาท

นวัตกรรมที่ชอบ

:

ชอบการรับประกัน 20 ปี เพราะ ไม่ค่อยมีเวลาได้ อยู่บ้าน ถ้ าหาก
ต้ องซ่อมอะไรก็มีมืออาชีพมาช่วยดูให้ เนื่องจากการก่อสร้ างที่
เป็ นชิ ้นส่วนมาจากโรงงานแล้ วมาประกอบกันที่หน้ างานทําให้
บ้ านมีโอกาศผิดพลาดน้ อยมาก การเชื่อมต่อของผนังแต่ละชิ ้น
หรือตามขอบวงกบประตู หน้ าต่าง ก็ไม่มีรูรั่ว ช่วยส่งเสริมการ
ทํางานจองระบบฟอกอากาศที่ต้องทํางานในบ้ านระบบปิ ด
นอกจากนี ้ยังช่วยกันมด หนูแมลงสาปได้ อีกด้ วย ส่วนเรื่อง
กระจก 2 ชั ้นผ็สมั ภาษณ์มองว่าเกินความจําเป็ นเนื่องจาก
อากาศในประเทศไทยไม่ได้ เหมือนกับที่ญี่ปนซะที
ุ่
เดียว แต่สงิ่ ที่
อันตรายก็คือแดดที่แรงมาก ซึง่ ถ้ าเป็ นกระจกชั ้นเดียวแล้ วติด
ฟิ ล์ม คล้ ายๆ กับกระจกรถยนตร์ น่าจะเพียงพอแล้ ว บ้ าน SCG
HEIM เป็ นบ้ านที่ดีคณ
ุ ภาพเหมาะสมกับราคา

ข้ อเสนอแนะ

:

บางอย่างยังไม่เข้ ากับการใช้ ชีวิตของคนไทย น่าจะใช้ ประโยชน์
จากธรรมชาติมากว่านี ้
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 23
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

31 ปี

อาชีพ

:

ธุรกิจส่วนตัว

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

4 คน

อายุตํ่ากว่า 20 ปี

จํานวน 2 คน

อายุระหว่าง 21- 40 ปี

จํานวน 2 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

500,000 บาท

นวัตกรรมที่ชอบ

:

ชอบโครงสร้ างของบ้ านที่เป็ นเหล็กทั ้งหมด ไม่ได้ เป็ นไม้ ที่ต้องฉีด
ยากับปลวก บ้ านสร้ างเสร็จภายในโรงงานก็ทําให้ ควบคุม
คุณภาพได้ ดี ระบบ Air Factory ก็เหมาะเพราะบ้ านอยู่ใกล้ กบั
โรรงงานอุตสาหกรรม มีทั ้งฝุ่ นควัน เสียง และกลิน่ ระบบนี ้นะจะ
ทําให้ บ้านน่าอยู่ขึ ้น ระบบ Air Tightness ก็จําเป็ นเพราะถ้ าบ้ าน
มีรูรั่ว ระบบ Air Factory ก็คงด้ อยประสิทธิภาพเกินไป ส่วนเรื่อง
ที่บ้านสามารถกันภัยพิบตั ิต่างๆ ผู้ สัมภาษณ์คิดว่าภัยพิบตั ิของ
คนกรุงเทพฯ คือเรื่องของความร้ อนและมลพิษในอากาศ
มากกว่า ด้ วยเหตุนี ้จึงทําให้ บ้าน SCG ต้ องขายในราคาสูง สิง่
หนึง่ ที่ทําให้ SCG ขายบ้ านได้ แพงกว่าผู้ผลิตรายอิ่นเนื่องจาก
ผู้บริโภค ส่วนใหญ่มนั่ ใจในคุณภาพ เชื่อถือแบรนด์ และการ
ให้ บริการที่ครบวงจร

ข้ อเสนอแนะ

:

-
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 24
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

47 ปี

อาชีพ

:

ค้ าขาย

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

7 คน

อายุตํ่ากว่า 20 ปี

จํานวน 2 คน

อายุระหว่าง 21- 40 ปี

จํานวน 1 คน

อายุระหว่าง 41- 60 ปี

จํานวน 3 คน

อายุ 60 ปี ขึ ้นไป

จํานวน 1 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

-

นวัตกรรมที่ชอบ

:

ระบบ Air Factory เนื่องจากสมาชิกในบ้ านเป็ นภูมิแพ้ ซึง่ ระบบ
นี ้ไม่ใช่จะดีกบั ผู้เป็ นภูมิแพ้ อย่างเดียว แต่ยงั ช่วยให้ บ้านเย็นขึ ้น
บ้ านสะอาดขึ ้น เพราะบ้ านไม่มีฝนุ่ ปั ญหาส่วนใหญ่ที่คนปลูกบ้ า
มักจะเจอกันก็คือการที่ช่างที่จ้างไม่มีคณ
ุ ภาพ แล้ วผู้อยู่อาศัยจะ
มารู้อีกทีก็ตอนที่มนั เกิดปั ญหาแล้ ว ซึง่ ก็ทําให้ ต้อ งทนอยู่ รับ
สภาพนั ้นไป แต่ถ้าบ้ านหลังนี ้มีผ้ เู ชี่ยวชายแลช่วงระหว่างการ
ก่อสร้ างและดูแลช่วงที่เข้ าอยู่อาศัยแล้ ว ถึงจะต้ องจ่ายแพง
หน่อยแต่ก็ถือว่าแลกกับเวลาและการที่บ้านจะไม่เสียหายจาก
ช่างไม่มีฝีมือ ถ้ าจะว่าไปแล้ วก็จําเป็ นทุกระบบเนื่องจากบ้ าน
ต้ องอยู่กบั เราไปอีกนาน วันนี ้เรายังไม่ได้ ใช้ แต่ผ้ สู มั ภาษณ์เขื่อ
ว่าพอนานไป ก็จะเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างบ้ านธรรมดา
และบ้ าน SCG

ข้ อเสนอแนะ

:

คุ้มค่า เพราะจ่ายมากกว่าก็จริงแต่ก็ได้ อะไรๆมากกว่ าบ้ านปกติ
เยอะ ต่อไปในอนาคตทุกอย่างจะปรั บราคาสูงขึ ้น การซื ้อบ้ าน
หลังนี ้ก็ถือว่าเป็ นการลงทุน เป็ นมรดกให้ กบั ลูกหลานได้ อีกด้ วย
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 25
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

34 ปี

อาชีพ

:

แพทย์

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

4 คน

อายุตํ่ากว่า 20 ปี

จํานวน 2 คน

อายุระหว่าง 21- 40 ปี

จํานวน 2 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

200,000 บาท

นวัตกรรมที่ชอบ

:

ชอบระบบฉนวนกันความร้ อน เนื่องจากปั จจุ บนั อากาศร้ อน
มาก ฉนวนนี ้น่าทําให้ ความร้ อนเข้ าสูต่ วั บ้ านได้ น้อยลง ช่วย
ประหยัดค่าไฟเราก็ไม่ต้องเอาเงินไปจ่ายค่าไฟตรงนั ้นเพิ่ม เราก็
เอามาลงทุนกับฉนวนกันความร้ อนนี ้ คิดว่าระบบนี ้น่าจะเหมาะ
ที่สดุ สําหรับสภาพอากาศในเมืองไทย อันดับต่อมาคือ กระจก 2
ชั ้น ก็น่าจะทําหน้ าที่คล้ ายกับฉนวนกันความร้ อน กระจกน่าจะ
เป็ นส่วนที่ความร้ อนผ่านได้ ดีมากที่สดุ ถ้ ามี 2 ชั ้นก็น่าจะทําให้
ความร้ อนลดลงได้ มาก การบริการหลั งการขายที่เป็ นระยะยาว
เพราะบ้ าน เราซื ้อแล้ ว ต้ องอยู่ตลอดไป ใช้ นาน การที่ SCG มา
เช็คสภาพบ้ านทุก 6 เดือน ถือเป็ นการเพิ่มความมัน่ ใจว่าบ้ านจะ
มีคนคอยดูแลให้

ข้ อเสนอแนะ

:

-
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 26
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

42 ปี

อาชีพ

:

ค้ าขาย

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

5 คน

อายุตํ่ากว่า 20 ปี

จํานวน 1 คน

อายุระหว่าง 41- 60 ปี

จํานวน 2 คน

อายุ 60 ปี ขึ ้นไป

จํานวน 2 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

80,000 บาท

นวัตกรรมที่ชอบ

:

เป็ นระบบบ้ านที่ดี แต่เหมาะกับคนอีกระดับนึง ที่มีบ้านอยู่แล้ ว
และต้ องการบ้ านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพราะฉะนั ้น
นวัตกรรมแต่ละนวัตกรรมถือว่าไม่แพง โดยเฉพาะเรื่องของการ
ความปลอดภัยในการอยู่อาศัย ซึง่ เป็ นสิง่ ที่สาํ คัญที่สดุ
รองลงมาคือเรื่องของการเลือกใช้ วสั ดุ สิง่ นี ้อาจเป็ นตัวเลือกว่า
จะเลือกใช้ วัสดีที่มีคณ
ุ ภาพแค่ไหน แต่ผ็สมั ภาษณ์คิดว่าซื ้อของ
ดีไปเลยครั ้งเดียวน่าจะคุ้มกว่า เดี๋ยวจะกลายเป็ นเสียง่ายเสีย
ยาก เสียมากเสียง่าย เพราะถ้ าใช้ ของไม่ดี ยอมจ่ายน้ อยตอนนี ้
อนาคตก็ต้องซ่อมอีก เสียเวลาอีก อาจเรียกไดว่า เป็ นการลงทุน
ระยะยาว

ข้ อเสนอแนะ

:

ชื่นชม SCG ในแนวคิด วิธีคิด ที่ทําให้ บอกออกมาได้ ดีขนาดนี ้
แต่ บ้ านนี ้เหมาะกับผู้ที่มีฐานะ ถือว่าเป็ นการขายความคิด ถาม
ว่าทุกคนชอบไหม ทุกคนตอบว่าชอบ แต่พอถามว่าซื ้อไปทําไม ,
ตั ้งไว้ ที่ไหน ไม่มีเหตุผล คิดว่า SCG ยังไม่มีกลุม่ เป้าหมายที่
ชัดเจน อาจจะขายกับคนในหมู่บ้านที่มีราคาแพง ที่ราคาหลัง
หนึง่ หลาย 10 ล้ าน ดังนั ้นการที่เอาบ้ านมาโชว์ในงาน ไม่ได้ มี
จุดประสงค์เพื่อ เอาไปขายบ้ าน แต่เป็ นการขายความคิด
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 27
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

55 ปี

อาชีพ

:

พนักงานบริษัท

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

6 คน

อายุระหว่าง 21- 40 ปี

จํานวน 2 คน

อายุระหว่าง 41 -60 ปี

จํานวน 2 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

50,000 บาท

นวัตกรรมที่ชอบ

:

ชอบระบบ Air Factory อาจเป็ นเพราะพอเข้ าบ้ านไปเราทุกคนก็
อยากได้ รับอากาสที่เย็นสบาย นอกจากนี ้ยังช่วยฟ อกอากาศ
บ้ านไม่มีฝนไม่
ุ่ ต้องทําความสะอาดบ่อย โดยพาะอย่างยิ่ง พวก
เบาะ พรม ซึง่ เป็ นแหละสะสมของเชื ้อโรค จะทําความสะอาดทีก็
ต้ องส่งซัก ระบบนี ้นอกจากจะช่วยอํานวยความสะดวกแล้ วยัง
ช่วยลดรายจ่ายได้ อีกด้ วย สนใจระบบฉนวนกันความร้ อน
เพราะอยากอยู่บ้านเย็นๆ โดยพาะในห้ องนอน มีการเก็บความ
ร้ อนสะสมมาตั ้งแต่ช่วงกลางวัน เนื่องจากห้ องนอนอยู่ชั ้นสอง
แสงแดดส่งถึงได้ ง่าย พอตกเย็น ขึ ้นห้ องนอน สัมผัสได้ ทนั ทีว่า
ห้ องยังมีไอความร้ อนสะสมอยู่ บางครั ้งต้ องเปิ ดแอร์ ทิ ้งไว้
ประมาณครึ่งชัว่ โมงกว่าห้ องจะเย็น การเลือกใช้ วสั ดุแต่ละชิ ้น
ภายในบ้ านเป็ นวัสดุมีคณ
ุ ภาพ ช่วยลดค่าบํารุงรักษาได้ ส่วน
นวัตกรรมอย่างอื่น ไม่น่าจะมีโอกาศได้ ใช้ เท่า ไหร่ เช่นระบบ
ป้องกันแผ่นดินไหว

ข้ อเสนอแนะ

:

ราคาแพง เพราะถ้ าเทียบราคาแล้ วซื ้อบ้ านแบบปกติได้ 2 หลัง
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 28
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

31 ปี

อาชีพ

:

ธุรกิจส่วนตัว

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

2 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

100,000 บาท

นวัตกรรมที่ชอบ

:

ชอบระบบ Air Factory เนื่องจาก กําลังมองบ้ านที่สามารถ

อายุระหว่าง 21- 40 ปี

จํานวน 2 คน

ดัดแปลงเป็ นสํานักงานได้ ซึง่ มีกิจกรรมหลายอย่างที่ต้องทําใน
บ้ าน โดยเฉพาะเรื่องของกลิน่ ถึงแม้ ว่าจะมีการแยกสัดส่วนไว้
อย่างชัดเจนแล้ ว แต่กลิน่ ก็ยงั เล็ดลอดเข้ ามาได้ และบ้ านต้ องใช้
งานตลอด 24 ชัว่ โมง เครื่องปรับอากาศต้ องทํางานหนัก ถ้ ามี
เครื่องนี ้เข้ ามาน่าจะช่วยลดค่าไฟได้ ในเรื่องของการบริการหลัง
การขายก็ถือว่าเป็ นส่วนหนึง่ ที่ SCG ได้ เปรียบผู้ผลิตรายอื่น
เพราะ ทําให้ เราประหยัดค่าบํารุงรักษา ฉนวนกันความร้ อนก็
ชอบแต่คิดว่าราคาค่อนข้ างสูง เพราะปกติบ้านรุ่นใหม่ก็ใส่ฉนวน
กันความร้ อนกันหมดแล้ ว จึงไม่ร้ ูว่าจะจ่ายแพงกว่าไปทําไม
ข้ อเสนอแนะ

:

ชอบบ้ านของญี่ปนอยู
ุ่ ่แล้ ว แต่เรื่องของการป้องกันภัยพิบตั ิอาจ
ยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ ประเทศไทยอากาศดีกว่าญี่ปนมาก
ุ่
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 29
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

43 ปี

อาชีพ

:

มัณฑนากร

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

5 คน

อายุตํ่ากว่า 20 ปี

จํานวน 1 คน

อายุระหว่าง 21- 40 ปี

จํานวน 2 คน

อายุระหว่าง 41 -60 ปี

จํานวน 2 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

150,000 บาท

นวัตกรรมที่ชอบ

:

ชอบระบบโมดูลาร์ การผลิตบ้ านในโรงงาน ทําให้ ควบคุม
คุณภาพ และระยะเวลาได้ ที่สาํ คัญ ได้ ช่างที่มีคณ
ุ ภาพ ชอบ
ระบบ Air Factory เพราะให้ มากกว่าเครื่องกรองอากาศทัว่ ไป
นอกจากจะทําให้ อากาสที่เข้ ามาในบ้ านสะอาดไม่มีฝนละออง
ุ่
แล้ ว ยังทําให้ บ้านเย็นขึ ้นอีกด้ วย แต่ระบบ Air factory จะ
ทํางานได้ เต็มประสิทธิภาพก่อต่ อเมื่อบ้ านต้ องอยู่ในระบบปิ ด
เท่านั ้นอาจจะว่งบ้ านคนเราก็คงจะไม่ปิดหน้ าต่างตลอดเวลา
อาจทําให้ ระบบต้ องทํางานหนักขึ ้น ปั จจุ บนั บ้ านบ้ านจะต้ องมี
การทาสีเป็ นประจําอยู่แล้ วการมีผนังที่ การจ้ างคนมาทาสีแต่ละ
ครั ้งไม่เพียงแต่ต้องเสียค่าใช่จ่ายต่างๆ ยั งเสีย่ งกับการที่มีช่างมา
อยู่ในบ้ าน เสีย่ งต่อการถูกขโมยทรัพย์สนิ

ข้ อเสนอแนะ

:

ราคาแพง
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ผู้สัมภาษณ์ คนที่ 30
ข้ อมูลทั่วไป
อายุ

:

47 ปี

อาชีพ

:

นักธุรกิจ

จํานวนสมาชิกในบ้ าน

:

6 คน

อายุไม่เกิน 20 ปี

จํานวน 2 คน

อายุระหว่าง 41-60 ปี

จํานวน 2 คน

อายุ 60 ปี ขึ ้นไป

จํานวน 2 คน

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

:

50,0000 บาท

นวัตกรรมที่ชอบ

:

ชอบทุกระบบ ระบบ Modularชอบ เพราะบ้ านต้ องอยู่กบั เราไป
อีกนาน การที่บ้านมีโครงสร้ างที่แข็งแรง ก็ทําให้ เรามัน่ ใจในการ
อยู่อาศัย คุ้มค่า ระบบ Air Factory เหมาะสําหรับผู้เป็ นโรค
ภูมิแพ้ ผู้ที่ไม่ได้ เป็ นภูมิแพ้ ก็จะได้ รับอาศที่สดชื่น สบาย ระบบ
ฉนวนกันความร้ อนก็ ช่วยประหยัดพลังงานลดโรคร้ อน ช่วยให้
บ้ านเย็นขึ ้น ช่วยลดค่าใช้ จ่ายเรื่องค่าไฟฟ้า ระบบ Air
Tightness ก็ชอบเพราะช่วยป้องกันแมลง กันฝุ่ น อยากให้
ครอบครัวมีสขุ ภาพที่แข็งแรง เรื่องกระจก 2 ชั ้น ก็เช่นเดียวกับ
ระบบฉนวนกันความร้ อน

ข้ อเสนอแนะ

:

-
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แบบสัมภาษณ์ เรื่ องทัศนคติของผู้สนใจบ้ าน SCG HEIM
คาชีแ้ จง : แบบสอบถามนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “ทัศนคติตอ่ บ้ านระบบโมดูลาร์
กรณีศกึ ษาบ้ านSCG HEIM”ของนิสิตปริญญาโท ภาควิชาเคหการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาถึงทัศนคติของคนไทยต่อบ้ านระบบโมดูลาร์และความคิดเห็นต่อ
การเลือกใช้ เทคโนโลยีในบ้ านดังกล่าว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการให้ ข้อมูลที่สมบูรณ์และ
ข้ อคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทาให้ วิทยานิพนธ์นี ้มีคณ
ุ ค่าทางวิชาการ
1. ส่ วนที่1 : ข้ อมูลทั่วไป
1.1 เพศ
□ หญิง
□ ชาย
1.2 อายุ
□ ต่ากว่า 25 ปี
□ 41-50 ปี

□ 31-40 ปี
□ 51-60 ปี

□ 41-50 ปี
□ 60 ปี ขึ ้นไป

1.3 อาชีพ
□ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ □ ลูกจ้ างเอกชน
□ นักธุรกิจ
□ ประกอบอาชีพอิสระ (แพทย์, วิศวกร, สถาปนิก, ทนายความ)
□ อื่นๆ โปรดระบุ ……………………………………………......
1.4สมาชิกในบ้ าน

อายุต่ากว่า 20 ปี จานวน……คน
อายุ 41 – 60 ปี จานวน...…คน

อายุ 21 – 40 ปี จานวน.…คน
อายุ 60 ปี ขึ ้นไป จานวน.....คน
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1.5 รายได้ ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน
□ น้ อยกว่า 20,000 บาท
□ 40,001 – 60,001 บาท
□ 80,001 – 100,000 บาท

□ 20,001 – 40,000 บาท
□ 60,001 – 80,000 บาท
□ 100,000 ขึ ้นไป

2. ส่ วนที่ 2 : เกี่ยวกับบ้ านระบบโมดูลาร์
บ้ านระบบโมดูลาร์ของSCG คือบ้ านที่มีนวัตกรรมหลัก 6 นวัตกรรม ดังนี ้
Modular System
 ส่วนประกอบของบ้ านกว่า 80% ถูกผลิตในโรงงาน มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอย่างดี
 โครงสร้ างประกอบด้ วยเสาและคานเหล็ก มีความแข็งแรงเฉพาะตัว และมีการเชื่อมต่อแบบพิเศษ
Air Factory System
 Filter กรองฝุ่ น เชื ้อรา กรองกลิ่น ได้ มากกว่า 90%
 พัดลมระบายอากาศและปรับอุณหภูมิ
Insulation System
 ฉนวนกันความร้ อนที่ฝ้าเพดานชัน้ 2 และที่ระหว่างผนังและฐานราก
 เลือกใช้ วสั ดุที่มีคา่ การนาความร้ อนต่า ป้องกันความร้ อนเข้ าตัวบ้ านได้ ทงหลั
ั้ ง
Air Tightness System
 ปิ ดรอยต่อระหว่างโมดูลอย่างแน่นหนา รวมไปถึงส่วนของวงกบประตู หน้ าต่าง หรือช่องว่างที่เกิดจาก
การเจาะช่องเปิ ดต่างๆ
 ใช้ Seal คุณภาพสูง เพื่อกันความร้ อน ฝุ่ น และกลิ่นจากภายนอก
Insulation Pair Glass for Window
 กระจก 2 ชัน้ มีช่องว่างตรงกลาง ช่วยกันความร้ อนและแสงแดดจากภายนอกได้ ดีกว่ากระจกทัว่ ไป
New Exterior Wall
 ผนังภายนอกทาด้ วยกระเบื ้องเซรามิค ทนรอยขีดข่วนมีอายุการใช้ งานยาวนาน ดูแลรักษาง่าย
ช่วยให้ ประหยัดค่าใช้ จ่าย
ในการบารุงรักษา
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ในส่วนของบริการหลังการขาย 20 ปี แรกหลังจากการส่งมอบบ้ าน จะมีการตรวจเช็ค
สภาพบ้ านอยู่ตลอด ในส่วนของโครงสร้ างและฐานราก หากพบข้ อบกพร่องภายในระยะเวลาดังกล่าว
จะไม่เสียค่าใช้ จ่ายใดๆในการซ่อมบารุง
โดยเมื่อเปรียบเทียบราคาก่อสร้ างระหว่างบ้ านระบบโมดูลาร์กบั บ้ านปกติแล้ วพบว่า
การเพิ่มนวัตกรรม 1 ระบบ จะทาให้ มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น ประมาณ 30,000 บาท/ตารางเมตร
2.1 โปรดใส่หมายเลขในช่องว่างที่ระบุ โดย
5 = มากที่สดุ
4 = มาก
3 = ปานกลาง

2 = น้ อย

1 = น้ อยที่สดุ

นวัตกรรมในบ้ าน
ราคาเหมาะสม ความถี่ในการใช้ งาน จาเป็ นกับการอยู่อาศัย
Modular System
Air Factory System
Insulation System
Air Tightness System
Insulation Pair Glass for Window
New Exterior Wall

ความต้ องการซื ้อ

2.2 ถ้ าท่านสามารถเลือกได้ วา่ จะให้ นวัตกรรมใดอยู่ในบ้ านท่านจะเลือกนวัตกรรมใดบ้ าง เพราะเหตุ
บ้ าง
(การเพิ่มนวัตกรรม 1 ระบบ จะทาให้ มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น ประมาณ 30,000 บาท/ตารางเมตร)
นวัตกรรมในบ้ าน
Modular System
Air Factory System
Insulation System
Air Tightness System
Insulation Pair Glass for Window
New Exterior Wall

เลือก

ไม่เลือก

เพราะเหตุใด
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2.3 ถ้ าหากท่านมีความสนใจนวัตกรรมอื่นนอกเหนือจาก 6 นวัตกรรมที่มีอยู่แล้ ว ท่านมีความ
ประสงค์จะเพิ่ม นวัตกรรมใด เพราะเหตุใด
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ขอบพระคุณคะ
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ประวัตผิ ้ เู ขียนวิทยานิพนธ์
ข้ าพเจ้ านางสาวทิพย์สดุ า บูระวัตรเดชา สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะวิศวกรรมศ

าสตร์ สาขา

ไฟฟ้าสือ่ สารโทรคมนาคม จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง ผลงานวิจยั ที่ผ่านมาคือ เครื่อง
จาหน่ายสินค้ าอัตโนมัติ ผ่านระบบจีพีอาร์ เอส ในปี การศึกษา 2553 ปั จจุบนั ศึกษา หลักสูตรเคหพัฒนศาสตร์ มหาบัณฑิต
สาขาการพัฒนาที่อยู่อาศัย ภาควิชาเคหการคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

