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	 เมื่อวันที่	2	 มกราคม	 ที่ผ่านมา	 ประชาชนชาวไทยต้องพบกับความเศร้าโศกเสียใจครั้งใหญ่	 เมื่อสมเด็จ 

พระเจ้าพี่นางเธอ	เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้สิ้นพระชนม์ลง	ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค ์

ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจต่าง	ๆ	เพื่อชาวไทยมากมายยิ่งนัก	ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา	การแพทย์หรือการดนตรี	 

เชื่อแน่ว่า	บัดนี้	ดวงพระวิญญาณของพระองค์คงเสวยทิพยสมบัติ	ณ	สวรรคาลัยแล้ว

	 วารสาร	EAU	Heritage	 ยังคงเต็มไปด้วยบทความที่น่าสนใจหลากหลายด้าน	 ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และ 

มนุษยศาสตร์	สังคมศาสตร์	นอกจากนี้	วารสารฯ	ยังได้รับความกรุณาจาก	ดร.ครรชิต	มาลัยวงศ์	ราชบัณฑิต	ซึ่งได้มอบ 

บทความพิเศษ	เรื่อง	แบบจำลองความสามารถในการสอน	(Capability	Model	for	Teaching)	มาตีพิมพ์ในฉบับนี้ด้วย	 

กองบรรณาธิการฯ	จึงขอขอบพระคุณ	ดร.ครรชิต	มาลัยวงศ์	มา	ณ	โอกาสนี้

	 ขอขอบคุณนักวิจัยและนักวิชาการทุกท่านที่ได้ส่งบทความเพื่อมาลงตีพิมพ์ในวารสาร	EAU	Heritage	ขณะนี้	 

กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารวบรวมบทความที่เหมาะสมเพื่อตีพิมพ์ในฉบับต่อไป	และกองบรรณาธิการยังคงเปิดรับ 

บทความวิจัยและบทความวิชาการอย่างต่อเนื่อง	 จึงขอเชิญชวนให้นักวิจัย	 และนักวิชาการส่งผลงานมาลงตีพิมพ์ 

ในวารสารฯ	ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ	อันนับเป็นหน้าที่หลักของนักวิจัยและนักวิชาการ	นอกจากนี	้ 

หากผู้อ่านท่านใดประสงค์จะให้คำติชม	ก็สามารถแจ้งมาได้ที่กองบรรณาธิการฯ	 เพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงวารสารให้ด ี

ยิ่งขึ้นต่อไป

	 อนึ่ง	บทความในวารสาร	EAU	Heritage	นั้นใช้เกณฑ์การอ้างอิงตามแบบ	APA	Style	อย่างไรก็ตามในฉบับนี ้

ได้อนุญาตให้บทความเรื่อง	 “Brazilian	Regional	Fictionalists:	Universal	Truth”	 ใช้การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ	 

เพื่อความสอดคล้องและความสะดวกของการเขียนบทความทางวรรณคดี

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					บรรณาธิการ
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ดร. ครรชิต  มาลัยวงศ  ราชบัณฑิต* 

 

แบบจําลองความสามารถในการสอน  
Capability Model for Teaching 

 

 

บทคัดยอ 
 บทความนี้  นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงความสามารถในการสอนของอาจารยใน             
สถาบันอุดมศึกษา  โดยอาศัยแนวความคิดจากแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถในการพัฒนาและ
ผลิตภัณฑ (Capability Maturity Model Integration for Process and Product Development หรือ CMMI for 
Development) ของสถาบันวิศวกรรมซอฟตแวร  มหาวิทยาลัยคารเนกีเมลลอน สหรัฐอเมริกา CMMI for 
Development ไดกําหนดกระบวนการหลักไว 22 กระบวนการ  แตละกระบวนการมีเปาหมายที่จะตอง
บรรลุสองแบบ  คือ  เปาหมายเฉพาะซึ่งจะบรรลุไดดวยการดําเนินตามกิจกรรมเฉพาะที่กําหนดไวสําหรับ
กระบวนการนั้น  และเปาหมายทั่วไปซึ่งจะบรรลุไดดวยการดําเนินการตามกิจกรรมทั่วไป  กิจกรรมเฉพาะ
นั้นเกี่ยวกับเนื้อหาหลักของกระบวนการ  สวนกิจกรรมทั่วไปมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสรางวัฒนธรรมการ
ทํางานในองคการ เชนวัฒนธรรมในการจัดการกระบวนการ  บทความนี้นํากิจกรรมทั่วไปมาขยายออก
สําหรับใชกับกระบวนการสอนโดยทั่วไป  แตไมไดระบุวาเปนกระบวนการใดบาง  สุดทายบทความได
นําเสนอแนวทางในการสรางแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถในการสอนสําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่
สอดคลองกับแบบจําลอง CMMI for Development  เพื่อใหนักการศึกษาไทยนําไปพิจารณาหาแนวทาง
ดําเนินการตอไป 
 

คําสําคัญ:  CMMI, teaching capability, สถาบันอุดมศึกษา, วัฒนธรรมการสอน, การสรางวัฒนธรรม
องคกร 
 

Abstract 
 This article presents an approach to improve ability to teach of instructors in tertiary 
institutions.  The approach is developed from the Capability Maturity Model Integration for Process and 
Product Development of the Software Engineering Institute, Carnegie-Mellon University.  CMMI for 
Development has 22 process areas each of which has specific goals and generic goals. Specific goals can 
be achieved by performing corresponding specific practices which are closely related to the essence of 
the process areas. Generic goals can be achieved by performing generic practices which contribute to the 
institutionalization of the organization such as create the culture of process management.  This article 
suggests the use of generic practices in improving the capability of teaching of the instructors without  
specifying any particular process. The paper concludes by suggesting an approach to develop a CMMI 
for Teaching using the CMMI for Development as a foundation. 
 

Keywords:  CMMI, Teaching Capability, Tertiary Institutions, teaching culture, institutionalization 
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 ก า รสอน ในสถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ า มี
ความสําคัญอยางยิ่งเพราะเปนการถายทอดความรู
และทักษะในดานวิชาการใหแกนิสิตนักศึกษา
อยางเปนทางการกอนหนาท่ีนิสิตนักศึกษาจะจบ
การศึกษาออกไปทํางานตามสาขาที่ตนเองเรียน
มา  ปจจุบันนี้มีเสียงบนจากผูประกอบการจํานวน
มากวาบัณฑิตท่ีจบจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ระดับปริญญาตรีและโท  ไมมีความสามารถใน
การปฏิบัติงาน  แมแตในเรื่องพื้นฐาน  เชน  การ
สื่อสารเปนลายลักษณอักษรและดวยวาจาก็ยังไม
สามารถปฏิบัติได  เสียงบนนี้ผูเขียนไดรับฟงจาก
ผูบริหารในหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอยู
เสมอ  แมในหนวยงานและบริษัทที่ผูเขียนเปน
กรรมการและที่ปรึกษาอีกหลายแหง  ผูเขียนก็ได
ประสบพบเห็นสภาพเชนนี้เหมือนกัน  ขณะนี้
ถึ ง แม ว า ยั ง ไม มี ก า ร วิ จั ย ในด านนี้ รั บ รอ ง
สภาพการณดังกลาว  แตก็เปนเรื่องท่ีนาวิตกและ
จําเปนอยางยิ่งท่ีผูท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาทุกฝาย
จะตองรวมมือกันหาทางแกไข   สําหรับใน
บทความนี้  ผูเขียนขอนําเสนอแนวทางแกไขแบบ
หนึ่ง  โดยเนนที่การปรับปรุงความสามารถในการ
สอนของอาจารย 
 

แบบจําลองกระบวนการ CMMI 
 เมื่อประมาณป ค.ศ. 1984  มหาวิทยาลัย
ค า ร เ นกี  เ มลลอน  ท่ี นครพิ ตตส เบิ ร ก  รั ฐ
เพนนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา  ไดรับทุนจาก
รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา  ในการจัดตั้ง
สถาบันวิศวกรรมซอฟตแวร  เพื่อทํางานวิจัย
เกี่ยวกับแงมุมตางๆ ของการพัฒนาซอฟตแวร  
ในชวงเวลานั้น  การพัฒนาซอฟตแวรในบริษัท
และหนวยงานตางๆ ท่ัวโลกกําลังเกิดปญหามาก
จน เรี ยกกันว า เปนวิ กฤติ ก ารณซอฟต แวร 

(Software Crisis)  สถาบันวิศวกรรมซอฟตแวรมี
จุดมุงหมายที่จะ [1] 

-  ทํ า วิ จั ย แ ล ะสํ า ร ว จห าแนวท า ง
แกปญหาวิศวกรรมซอฟตแวร 

-  จําแนกและจัดกลุมแนวทางคําตอบ
อยางมีหลักวชิาทางดานเทคโนโลยี 

-  ทดสอบและปรับปรุงแนวทางคําตอบ
ด ว ย ก า รทํ า โ ค ร ง ก า รนํ า ร อ ง เ พื่ อ ช ว ย ให
อุตสาหกรรมและหนวยงานภาครัฐแกปญหาของ
ตนเองได 

-  เผยแพรแนวทางที่พิสูจนแลวดวยการ
จัดฝกอบรม, มอบหมายสิทธิ์ในการดําเนินงาน 
และ การตีพิมพวิธีการปฏิบัติท่ีดีเยี่ยมใหรูจักกัน
อยางกวางขวาง 
 งานวิจัยของ SEI ท่ีเปนที่รูจักกันดีมีอยู
มากดวยกัน  แตในที่นี้จะอางถึงผลงานสําคัญที่
หน วยงานของไทย  คือ  เ ขตอุ ตสาหกรรม
ซอฟตแวรประเทศไทย หรือ ซอฟตแวรพารก  
และ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
กําลังผลักดันอยูก็คือ  แบบจําลอง CMMI หรือ 
Capability Maturity Model Integration 
 CMMI เปนแบบจําลองที่ไดรับการ
พัฒนาสืบตอจากแบบจําลอง SW-CMM หรือ 
Software Capability Maturity Model ท่ีทาง SEI 
ไดพัฒนาขึ้นสําหรับใหหนวยงานและบริษัท
ผู พั ฒ น า ซ อ ฟ ต แ ว ร ใ ช ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการซอฟตแวรของตนใหดีข้ึนอยูเสมอ    
SEI พัฒนา SW-CMM ตั้งแตป 1986  โดยมี
แนวคิดวาการปรับปรุงกระบวนการซอฟตแวร 
(software process)  มีความสําคัญตอการพัฒนา
คุณภาพซอฟตแวรมากกว า   การปรับปรุ ง
ความสามารถของเทคโนโลยี  หรือ  ของคน  
เทคโนโลยีนั้นเราสามารถซื้ออุปกรณท่ีใหมลาสุด 
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มาใชได  แตก็ไมไดประกันวาการใชเทคโนโลยี
ใหมจะทําใหไดผลงานที่มีคุณภาพมากที่สุด  สวน
การปรับปรุงความสามารถของคนนั้น  เราก็ปรับ
ไดมากที่สุดเพียงเทาท่ีเขาจะรับได  นอกจากนั้น
แลวบุคลากรแตละคนยังมีความสามารถในการ
เรียนรู, การคิดแกปญหา, และ การปฏิบัติงาน
ตางกันดวย  ดังนั้น  การปรับปรุงความสามารถ
ของบุคลากรจึงไมใชคําตอบที่ดี 
 คําว ากระบวนการซอฟตแวร  หรือ 
Software Process นั้น  หมายถึง  กลุมของ
กิจกรรมที่จะตองปฏิบัติไปตามลําดับ, วิธีการ, 
และ แนวทางที่ใชในการพัฒนาซอฟตแวร, การ
บํารุงรักษาซอฟตแวร, และ การดูแลเอกสารและ
คูมือตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางการพัฒนาและการ
บํารุงรักษาซอฟตแวร [2] 
 SEI  ไดกําหนดกระบวนการซอฟตแวร
ท่ีตองใชในการพัฒนาซอฟตแวรขนาดใหญไว 22 
กระบวนการ [3]  โดยทั่วไปแลวหนวยงานพัฒนา
ซอฟต แวร อ าจจํ า เป นต อ งมี กระบวนการ
ซอฟตแวรจํานวนมากกวานี้  แต SEI จะ
ตรวจสอบเฉพาะกระบวนการที่กํ าหนดไว 
ท้ัง 22 กระบวนการเทานั้น  โดยตรวจสอบวา
หนวยงานเขียนรายละเอียดกิจกรรม  ท่ีจะตองทํา
ในแตละกระบวนการ   ใหมีสาระและเนื้อหา
ครบถวนตามที่ SEI กําหนด  และในขณะพัฒนา
ซอฟตแวรก็ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กําหนดไว
ในกระบวนการทั้ง 22 กระบวนการไดอยาง
ถู ก ต อ ง แล ะครบถ วน  ในทา งปฏิ บั ติ แ ล ว 
หนวยงานควรพัฒนากระบวนการอื่นๆ ใหมีสาระ
และเนื้อหาตามแนวทางที่ SEI กําหนดไว 
 SEI  ใชคําวา “ระดับวุฒิภาวะ หรือ 
Maturity Level” สําหรับกําหนดระดับ
ความกาวหนา  ในการปรับปรุงกระบวนการ
ซอฟตแวรของหนวยงาน  หนวยงานที่มีระดับวุฒิ

ภาวะสูงยอมมีความสามารถ   ในการพัฒนา
ซอฟตแวรไดอยางมีคุณภาพ  และ ตรงตามความ
ตองการของลูกคาไดดีกวาหนวยงานที่มีวุฒิภาวะ
ต่ํากวา  และในทางธุรกิจแลวลูกคายอมปรารถนา
จะเลือกใชบริการจากบริษัทซอฟตแวรท่ีมีวุฒิ
ภาวะสูง  มากกวาบริษัทซอฟตแวรท่ีมีวุฒิภาวะต่ํา
กวา 
 ร ะ ดั บ วุ ฒิ ภ า ว ะ ต า ม แ บ บ จํ า ล อ ง
กระบวนการ CMMI มีอยูท้ังหมด 5 ระดับดวยกัน  
และมีรายละเอียดดังนี้ 
 ระดับที่ 1 ระดับเบื้องตน (Initial Level)  
บริษัทซอฟตแวรท่ีมีวุฒิภาวะระดับนี้  คือ  บริษัท
ท่ี ไ ม มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ซ อ ฟ ต แ ว ร   ห รื อ มี
กระบวนการซอฟตแวรแตไมทําตาม  รวมถึงมีแต
ทําตามบางหรือไมทําบาง  บริษัทที่มีวุฒิภาวะ
ระดับหนึ่ง  อาจพัฒนาซอฟตแวรสําเร็จเหมือน
บริษัทที่มีวุฒิภาวะระดับสูงกวา  แตความสําเร็จ
นั้นตองอาศัยผูบริหาร   และผูปฏิ บัติงานที่มี
ความสามารถสูง   ถาหากบุคลากรเหลานี้ลาออก
จากบริษัทไปแลว  การพัฒนาซอฟตแวรก็อาจจะ
เกิดปญหาได  โดยทั่วไปแลวงานที่บริษัทเหลานี้
ทํามักจะมีปญหาดานคุณภาพ  ทําใหบริษัทตอง
คอยแกปญหาตลอดเวลา 
 ระดับที่ 2 ระดับมีการจัดการ (Managed 
Level)  บริษัทซอฟตแวรท่ีมีวุฒิภาวะระดับนี้  คือ  
บริษัทที่มีพัฒนาซอฟตแวรโดยใชหลักการจัดการ
โครงการ  และมีกระบวนการซอฟตแวรอยางนอย
7 กระบวนการ  คือ 

- Requirement Management  การจัดการ
ขอกําหนดความตองการของลูกคา 

- Project Planning การวางแผนโครงการ 
- Project Monitoring and Control  การ

กํากับดูแลและควบคุมโครงการ 
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-  Supplier Agreement Management 
การบริหารสัญญากับซัพพลายเออร 

-  Measurement and Analysis  การวัด
และวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน 

- Process and Product Quality 
Assurance การประกันคุณภาพของกระบวนการ
และผลผลิต 

-  Configuration Management  การ
จัดการเอกสารบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

การ ท่ีบริษัท เขี ยนรายละ เอี ยดของ
กิจกรรมตางๆ ใน กระบวนการทั้ง 7 ขางตนนี้
เอาไวเปนลายลักษณะอักษร  แลวกําหนดใหเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของทีมงานโครงการ
นั้น  เปนการทําใหแนใจวาการปฏิบัติงานของ
ทีมงานจะดําเนินไปดวยดีไมพลั้งเผลอ  หรือ
ผิดพลาดมากนัก  และถึงแมวาบางครั้งอาจจะ
ทํางานผิดพลาดบาง   แตการท่ีมีกระบวนการ
ประกันคุณภาพ   ก็จะทําใหสามารถตรวจพบ
ขอผิดพลาดและบกพรองนั้นไดอยางรวดเร็ว
กอนที่จะกลายเปนปญหาใหญ  ขอท่ีควรสังเกตก็
คือ  บริษัทที่เปลี่ยนวิธีการทํางานจากวุฒิภาวะ
ระดับ 1 มาเปนระดับ 2 นั้น  ทีมงานจะตอง
ทํางานเพิ่มมากขึ้นในดานการจัดเก็บเอกสารตางๆ 
ท่ีกําหนดไวตามขอกําหนดในกระบวนการ  แต
ขอดีก็ คือผลงานที่ไดมี คุณภาพดี ข้ึน   การทํา
โครงการสําเร็จตามกําหนดเวลาที่วางแผนไวดีข้ึน 
 ระดับที่  3 ระดับมีการกําหนด
กระบวนการของหนวยงาน (Defined Level)   
บริษัทซอฟตแวรท่ีมีวุฒิภาวะระดับที่ 3 นี้ 
จําเปนตองแตงตั้งคณะทํางานพัฒนากระบวนการ
ต า งๆ  ของบริ ษั ท ข้ึนให เป นกระบวนการ
มาตรฐาน (Organization Standard Process)  
บริษัทจะตองมีแผนงานปรับปรุงกระบวนการ
มาตรฐานของบริษัท  และคอยพิจารณาปรับปรุง

กระบวนการซอฟตแวรของบริษัทอยูเสมอ  เมื่อ
บริษัทรับงานพัฒนาซอฟตแวรมาแลว  บริษัท
จะตองกําหนดกระบวนการซอฟตแวรสําหรับ
โครงการนั้นขึ้นกอนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน  บริษัทท่ี
มีวุฒิภาวะระดับ 3 นั้น  นอกจากจะตองใช
กระบวนการ 7 ดาน ท่ีกลาวถึงในระดับ 2 แลว  
ยังตองปฏิบัติตามกระบวนการตอไปนี้อีก 11 
กระบวนการ คือ 

- Requirements Development  การ
พัฒนาขอกําหนด 

- Technical Solution  การพัฒนาแนว
ทางการแกปญหาทางเทคนิค 

- Product Integration  การบูรณาการ
ช้ินสวนตาง ๆ เขาเปนผลิตภัณฑ 

- Verification การตรวจสอบความ
ถูกตอง 

- Validation  การสอบทานความ
สมเหตุสมผล 

- Organization Process Focus การ
พิจารณากระบวนการขององคการ 

- Organization Process Definition การ
กําหนดกระบวนการขององคการ 

- Organization Training การจัด
ฝกอบรมระดับองคการ 

- Integrated Project Management การ
จัดการโครงการแบบบูรณาการ 

- Risk Management การจัดการความ
เสี่ยง 

- Decision Analysis การวิเคราะหการ
ตัดสินใจ 
 บริษัทหรื อหน วยง าน ท่ีมี วุฒิ ภ าวะ 
ระดับ  3 นี้   นอกจากจะใชหลักการจัดการ
โครงการแลว  ยังตองทํากระบวนการซอฟตแวร
เพิ่มเติมดังกลาวแลว  และตองนํารายละเอียดการ
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ทําโครงการมาวิ เคราะห   และนําเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการตางๆ 
ใหดี ข้ึน   แลวส งรายละเอี ยด เหล านี้ ไปให
คณะทํางานนําไปใชในการปรับปรุงกระบวนการ
ตอไป 
 ระดับที่ 4 ระดับที่มีการจัดการเชิง
จํานวน (Quantitative Managed Level)  บริษัท
หรือหนวยงานที่มีวุฒิภาวะระดับนี้  จะใชขอมูลท่ี
ไดจัดเก็บไวในการปฏิบัติงานโครงการที่ผาน
มาแลว  มากําหนดระดับ performance ของ
กระบวนการซอฟตแวรตางๆ แลวใชขอมูลนี้ใน
การบริหารการปฏิบัติงานของกระบวนการตางๆ  
โดยมีวัตถุประสงคจะตรวจสอบและแกไขปญหา
ท่ีเกิดข้ึนจากสาเหตุพิเศษตางๆ  บริษัทที่มีวุฒิ
ภาวะระดับนี้จะตองปฏิบัติตามกระบวนการ 18 
กระบวนการที่กําหนดไวสําหรับวุฒิภาวะระดับ 2 
และ 3 รวมกับกระบวนการใหมอีกสอง
กระบวนการคือ 

-  Organization Process Performance 
การกําหนดสมรรถนะของกระบวนการ 

-  Quantitative Project Management  
การจัดการโครงการเชิงจํานวน 

บริษัทที่มีวุฒิภาวะระดับ 4 และ 5 นั้น
รวมเรียกวา เปนบริษัทที่มีวุฒิภาวะสูง  (High 
Maturity company) การที่จะไดวุฒิภาวะระดับนี้  
จําเปนที่บริษัทจะตองดําเนินงานที่วุฒิภาวะระดับ 
3 มาเปนระยะเวลามากพอที่จะจัดเก็บขอมูล
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตางๆ เอาไวจนสามารถ
นํามาใชจัดการดวยหลักการสถิติ  และหลักการ
เชิงจํานวนได 
 ระดับที่ 5  ระดับที่มีการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง (Optimizing Level) วุฒิภาวะระดับนี้
เปนระดับสูงสุด  บริษัทหรือหนวยงานที่มีวุฒิ
ภาวะระดับนี้มีลักษณะเดนคือ  บุคลากรทุกคนจะ

คิดหาวิ ธี ก ารปรับปรุ งงานของตนใหดี ข้ึน
ตลอดเวลา  การปรับปรุงกระบวนการที่ระดับนี้
มุง เนนในสองดาน   คือ   การคนหาและขจัด
สาเหตุรวมของปญหา  และการนํานวัตกรรมมา
ใชในการปฏิบัติงาน  บริษัทหรือหนวยงานระดับ
นี้จะตองทํากระบวนการที่ระดับ 2 ถึง 4 รวม 20 
กระบวนการ  เสริมดวยกระบวนการที่ระดับ 5 
อีกสองกระบวนการ  คือ 

-  Causal Analysis and Resolution การ
วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาและการแกไข 

- Organization Innovation and 
Deployment การนํานวัตกรรมมาใชในองคการ 

การท่ีบริษัทหรือหนวยงานจะกาวข้ึนมา
สูระดับนี้ไดนั้น   จําเปนที่ บุคลากรทุกระดับ
จะต องมี ความตั้ ง ใจจริ งและช วยกันสร า ง
วัฒนธรรมแหงการปรับปรุงอยางตอเนื่องข้ึน   
ผลงานของบริษัทระดับนี้จะมีคุณภาพสูง  และ 
การทํางานก็มีขอบกพรองลดลง 

 
การบรรลุวุฒิภาวะระดับตาง ๆ 
 การประเมินว าบริษัทใดมีวุฒิภาวะ
ความสามารถระดับใดนั้น SEI ไดกําหนดวิธีการ
ประเมินที่เรียกวา SCAMPI (Standard CMMI 
Appraisal Method for Process Improvement) ข้ึน  
ในที่นี้  จะไมกลาวถึงรายละเอียดการประเมิน
ท้ังหมด  แตจะชี้วาโดยทั่วไปแลวการประเมินวิธี
นี้ จะพิ จารณาว า   บริษัทหรือหนวยงานได
ปฏิ บัติ ง านในแตละกระบวนการจนบรรลุ
เปาหมายของกระบวนการนั้นหรือไม SEI ได
กําหนดวาแตละกระบวนการจะตองมีเปาหมาย
สองแบบคือ  เปาหมายเฉพาะ (Specific Goal) 
และเปาหมายทั่วไป (Generic Goal)   
 เปาหมายเฉพาะ  ของแตละกระบวนการ
อาจจะมีไดหลายขอ  และเกี่ยวของกับงานหลัก
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ของกระบวนการนั้นโดยตรง   เชน กระบวนการ 
Project Planning มีเปาหมายเฉพาะสามขอคือ 

1. Establish Estimates คือตองประมาณ
การงานในโครงการ 

2. Develop a Project Plan คือตองพัฒนา
แผนงานขึ้น 

3. Obtain Commitment to the Plan คือ 
ตองใหทุกคนยอมรับในแผนงานที่พัฒนาขึ้นและ
จะดําเนินงานตามนั้น 

การท่ีบริษัทหรือหนวยงานจะบรรลุ
เป าหมาย เฉพาะไดนั้น   จะตองปฏิ บัติตาม
กิจกรรมเฉพาะ (Specific Practices) ท่ีกําหนดไว
สําหรับเปาหมายนั้นไดอยางครบถวน  เชน  ใน
กรณีของเปาหมายเฉพาะขอแรกของ  Project 
Planning ไดกําหนดกิจกรรมเฉพาะไว  ดังนี้ 

1. Estimate the Scope of the Project  คือ
ประมาณการขอบเขตของโครงการ 

2. Establish Estimates of Work Product 
and Task Attributes คือประมาณการวาผลงานมี
ลักษณะอยางไร   และ  กิจกรรมที่จะตองทํามี
ลักษณะอยางไรบาง 

3. Define Project Lifecycle  กําหนดวัฏ
จักรของโครงการ 

4. Determine Estimates of Effort and 
Cost กําหนดแรงงาน ,  เวลา  และ  คาใชจายท่ี
จะตองใชในโครงการนี้ 
 สําหรับเปาหมายทั่วไป (Generic Goal) 
นั้น   เปนเปาหมายที่อาจบรรลุไดดวยการทํา
กิจกรรมทั่วไป (Generic Practices) ตามที่ระบุไว
สําหรับเปาหมายทั่วไปนั้นๆ เปาหมายทั่วไปนั้น
ไม ได เ กี่ ย วข อ งกับสาระ  และ เนื้ อห าของ
กระบวนการโดยตรง  แตเปนเปาหมายที่ระบุวา
การดําเนินงานตามกิจกรรมเฉพาะนั้น  ควรมีการ
จัดการอยางไรบาง  โดยท่ัวไปเราอาจกลาวไดวา  

กิจกรรมทั่วไปคือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหาร
การปฏิบัติงานของกระบวนการนั่นเอง  
 วิธีการประเมินกระบวนการโดยทั่วไปก็
คือพิจารณาวา  บริษัทหรือหนวยงานไดกําหนด
รายละเอียดของกระบวนการไวอยางเหมาะสม
ตามแนวคิดของ CMMI  หรือไม  และ 
กระบวนการนั้นไดกําหนดกิจกรรมตางๆ เอาไว
ครบถวนหรือไม  เมื่อเห็นวาบริษัทหรือหนวยงาน
มีรายละเอียดกระบวนการครบถวนแลวก็ตอง
ตรวจสอบตอไปวา   บุคลากรในบริษัทหรือ
หนวยงานไดนํารายละเอียดกระบวนการนั้นไป
ใชงานครบถวนหรือไม   ถาหากใชไดอยาง
ครบถวน  และใชเปนประจําก็แสดงวาบริษัทหรือ
หนวยงานบรรลุเปาหมายขอนั้น  
 แบบจําลอง CMMI นั้นไดกําหนดระดับ
ความสามารถ (Capability Level) ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการเอาไวเปน 6 ระดับคือ 

1. ระดับ 0  Incomplete  หมายถึง  การ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการนั้นไมไดทํากิจกรรม
เฉพาะครบถวน  เชน  ในดานการทําโครงการ
ซอฟตแวรหมายถึงการไมไดทํางานที่ควรทํา
หลายอยาง  เชน  ไมไดวางแผนงานโครงการ  
หรือไมไดประกันคุณภาพงาน 

2. ระดับ 1  Performed  หมายถึง  การ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการนั้น  ทํากิจกรรม
เฉพาะครบถวน  แตไมไดทํากิจกรรมทั่วไปตาม
เปาหมายทั่วไปขอ 1 ครบถวน (เปาหมายท่ัวไป
ขอ 1 กําหนดใหหนวยงานทํากิจกรรมเฉพาะให
ครบถวน) บริษัทหรือหนวยงานที่มีความสามารถ
ระดับนี้   เมื่อปฏิบัติงานใดๆ  ก็ทํากิจกรรมที่
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของงานนั้นครบถวน  แตขาด
การบริห า รจั ดก าร  เ ช น  การ ทํ า โครงการ
ซอฟตแวรไดทํากิจกรรมทุกอยางที่ควรทําตาม 
วัฏจักรพัฒนาซอฟตแวรครบถวน  แตไมไดวาง
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แผนการทํางานทุกขั้นตอน, ไมไดตรวจสอบวา
ผูปฏิบัติงานมีความรู  และทักษะพอเพียงในการ
ปฏิบัติงาน, ไมไดตรวจสอบวางานดําเนินไปตาม
ขอกําหนดหรือไม, ไมไดจัดทํารายงานเสนอ
ผูบริหาร ฯลฯ 

3. ระดับ 2 Managed หมายถึง การ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการนั้น  ทํากิจกรรม
เฉพาะครบถวนและทําตามเปาหมายท่ัวไป 
ขอ 2 ครบถวน  นั่นก็คือนอกจากจะทํากิจกรรม
เฉพาะครบถวนแลว  ยังทํากิจกรรมทั่วไปตามที่
กําหนดไวสําหรับระดับนี้ครบถวนดวย  กิจกรรม
ท่ัวไปที่ระดับนี้นั้นเนนใหการปฏิบัติงานมีการ
จัดการที่ดี  ซึ่งในบทความนี้จะนําแนวคิดเกี่ยวกับ
กิจกรรมทั่วไปที่ระดับนี้  มาขยายความสําหรับใช
ในการสรางความสามารถในการสอน  ตอไป   

1. ระดับ 3 Defined หมายถึง การ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการนั้นทํากิจกรรมเฉพาะ
ครบถ วนและทํ าตาม เป าหมาย ท่ัวไปขอ  3 
ครบถวน  กิจกรรมทั่วไปที่ระดับนี้ท่ีสําคัญก็คือ 
จะตองบันทึกความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุง
กระบวนการที่ ไดดํ า เนินไปแลวกลับมาให
ห น ว ย ง า น รั บ ท ร า บ   นั่ น ก็ คื อ บ ริ ษั ท ที่ มี
ความสามารถในการทํากระบวนการใดๆ ท่ีระดับ
นี้  จะตองจัดเก็บบันทึกความเห็นที่ไดรับระหวาง
การปฏิบัติงานเอาไว  เพื่อใชประโยชนในอนาคต 

2. ระดับ 4 Quantitatively Managed  
หมายถึง  การปฏิบัติงานตามกระบวนการนั้นทํา
กิจกรรมเฉพาะครบถวนและทําตามเปาหมาย
ท่ัวไปขอ 4 ครบถวน  เปาหมายทั่วไปที่ระดับนี้
เ น นที่ ก า ร กํ าหนดให บ ริ ษั ทมี ก า ร จั ด ก า ร
กระบวนการดวยหลักการสถิติ 

3. ระดับ 5 Optimizing  หมายถึง  การ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการนั้นทํากิจกรรมเฉพาะ
ค ร บ ถ ว น แ ล ะ ทํ า ต า ม เ ป า ห ม า ย ท่ั ว ไ ป 

ขอ 5 ครบถวน  เปาหมายทั่วไปที่ระดับนี้เนนใน
การกําหนดใหบริษัทมีความสามารถในการคนหา
สาเหตุรวมของปญหา และ การนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใชในบริษัท 
 การที่หนวยงานจะปฏิบัติงาน  ในแตละ
กระบวนการใหมีระดับความสามารถสูงข้ึนจาก
ระดับ 0 ไปถึง ระดับ 5 นั้น SEI ระบุวาเปนการ
สรางวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของกระบวนการ
นั้น   หรือ   อีกนัยหนึ่ ง คือการ  Institutionalize 
กระบวนการนั้น  บริษัทที่มีความสามารถในการ
ทํางานตามกระบวนการใดๆ ท่ีระดับ 0 หรือ 1 
นั้นแสดงวาบริษัทนั้นยังไมมีวัฒนธรรมการ
ทํางานที่ดี  บริษัทหรือหนวยงานอาจจะประสบ
ความสําเร็จในการทํางานได  แตความสําเร็จนั้น
ข้ึนอยูกับคนที่มีความสามารถสูงในบริษัทหรือ
หน วยง าน   หากคนผู นี้ จ ากไปบริษั ทหรื อ
หนวยงานอาจจะไมมีความสามารถในการทํางาน
ใหสําเร็จอีก ดังนั้น บริษัทหรือหนวยงานควร
สรางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการทํางานให
สูงข้ึน  ซึ่งก็เทากับเปนการสรางความสามารถ  
ในการทํางานตามกระบวนการนั้นใหเพิ่มมากขึ้น
นั่นเอง    
 ในที่นี้  จะขอยกตัวอยางกิจกรรมทั่วไป
ท่ีทําใหกระบวนการมีความสามารถระดับ 2  ซึ่ง
เปนวัฒนธรรมที่แสดงวาหนวยงานมีการจัดการ
กระบวนการนั้ น  กิจกรรมทั่ วไปที่ ระดับนี้ 
มี 10 ขอ  ดังนี้ 

1. Establish an Organizational Policy 
กําหนดนโยบายขององคการในดานกําหนดให
ทุกคนปฏิบัติงานตามกระบวนการที่จัดทําข้ึน 

2. Plan the Process กอนดําเนินงานตาม
กระบวนการใดๆ ตองวางแผนกระบวนการนั้น
กอน 
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3. Provide Resources ผูบริหารองคการ
ตองจัดสรรทรัพยากรให 

4. Assign Responsibility ผูบริหาร
องคการตองมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบให
ชัดเจน 

5. Train People ผูบริหารองคการตอง
ตรวจสอบวา   ผู ท่ีมอบหมายงานใหทํานั้นมี
ความรู  และทักษะพอเพียงท่ีจะปฏิบัติงานตาม
กระบวนการนั้นหรือไม  ถาเห็นวาไมพอเพียง
ตองจัดฝกอบรมให 

6. Manage Configuration ระหวางการ
ทํางานตามกระบวนการ  ตองจัดเก็บเอกสารตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของเอาไวอยางเปนระบบ 

7. Identify and Involve Relevant 
Stakeholders กอนการทํางานตองระบุวาผูมีสวน
ไดสวนเสียกับกระบวนการนี้เปนใครบาง  และ
ควรมอบหมายหรือเชิญชวนใหผูนั้น  เขามามี
สวนรวมในกระบวนการ 

8. Monitor and Control the Process 
กํากับดูแลและควบคุมการดํา เนินงาน   ตาม
กระบวนการใหสํ า เร็จลุลวงตามแผนงานที่
กําหนดขึ้น 

9. Objectively Evaluate Adherence 
ตรวจสอบว า ก า รดํ า เ นิ น ง าน เป น ไปต าม
รายละเอียดคําอธิบายกิจกรรม  และ วิธีการที่
กําหนดขึ้นสําหรับกระบวนการนี้หรือไม 

10. Review Status with Higher Level 
Management ผูปฏิบัติงานตามกระบวนการตอง
จัดทํารายงานใหผูบังคับบัญชาทราบเปนระยะๆ  
รวมท้ังเมื่อเกิดปญหาขึ้น 
 ถาหากยอนกลับไปดูการท่ีบริษัทหรือ
หนวยงานจะบรรลุวุฒิภาวะระดับสองได  จะ
พบวามีกระบวนการอยู 7 กระบวนการ  ท่ีบริษัท
หรือหนวยงานจะตองดํ า เนินการใหบรรลุ

เป าหมาย เฉพาะ   และเป าหมายทั่ วไปของ
กระบวนการนั้นๆ  อยางครบถวน   เปาหมาย
เฉพาะของแตละกระบวนการจะแตกตางกันไป  
แต เปาหมายทั่วไปของทุกกระบวนการจะมี
ลักษณะเหมือนกันหมด  แตรายละเอียดตางกันไป  
เชน   การวางแผนกระบวนการ  Requirement 
Management และการจัดสรรทรัพยากรให
กระบวนการนี้  ยอมแตกตางไปจากการวางแผน
กระบวนการ Process and Product Quality 
Assurance  
 ตามแบบจําลองของ CMMI นั้น   เรา
กลาววาถาหากกระบวนการทั้ง 7 นี้เราบรรลุ
เปาหมายเฉพาะและเปาหมายทั่วไปทั้ง 10 ขอ
ขางตนนี้ครบถวน  กระบวนการทั้ง 7 นั้นจะมี
ความสามารถระดับ 2  และในเมื่อกระบวนการ
ท้ัง 7 นี้จําเปนสําหรับการประเมินวาบริษัทหรือ
หนวยงานมีวุฒิภาวะระดับ 2 หรือไม   การท่ีท้ัง 7 
กระบวนการมีความสามารถระดับ 2 จึงพลอยทํา
ใหบริษัทหรือหนวยงานมีวุฒิภาวะระดับ 2 ไป
ดวย 
 

วัฒนธรรมการสอนที่มีความสามารถ 
 หลังจากที่ SEI ไดพัฒนาแบบจําลอง 
CMMI สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑและ
กระบวนการขึ้นแลว  ตอมา SEI ก็ไดพัฒนา
แบบจําลอง CMMI สําหรับการจัดซื้อจัดหา 
(CMMI for Acquisition) ข้ึนดวย  แบบจําลองทั้ง
สองนี้มีกระบวนการที่เปนแกนแบบเดียวกัน  แต
กระบวนการที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของการพัฒนา
ผลิตภัณฑและ การจัดซื้อจัดหาเทานั้นที่แตกตาง
กันไป  สําหรับหลักการพื้นฐานยังคงเหมือนกัน  
นั่นคือมีการกําหนดระดับความสามารถของ
กระบวนการ  และระดับวุฒิภาวะในการจัดซื้อ
จัดหาของหนวยงานขนแบบเดียวกันดวย 



 

 9 

 สําหรับในสถาบันศึกษานั้น   เราอาจถือ
ไดวา  การสอนเปนกระบวนการเชนเดียวกับการ
พัฒนาซอฟตแวร  ดังนั้นจึงเปนไปไดท่ีเราจะ
พัฒนาแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถดานการ
สอน (CMMI for Teaching) ข้ึนได  อยางไรก็ตาม  
การพัฒนาแบบจําลองนี้เปนเรื่องใหญ  ถาหากจะ
ทําใหถูกตองนาเชื่อถือแบบเดียวกับที่ SEI จัดทํา
แบบจําลอง CMMI ได  จําเปนจะตองศึกษาวิจัย
ก ร ะ บ ว น ก า ร ส อ น ที่ ย อ ด เ ยี่ ย ม ข อ ง
สถาบันการศึกษาจํานวนมาก   ตองกลั่นกรอง
หัวขอกิจกรรมเฉพาะออกมาใหได  และจากนั้น
จะตองนํารางแบบจําลองที่คิดข้ึนไปทดสอบจน
แนใจในผลลัพธกอน 
 บทความนี้  ไมมีวัตถุประสงคจะเสนอ
แบบจําลองที่มีรายละเอียดครบถวนทั้งทางดาน
การกําหนดระดับความสามารถของการสอน  
และ ระดับวุฒิภาวะของสถาบันการศึกษา  แต
ตองการเพียงเสนอใหนําบางสวนของแบบจําลอง 
CMMI คือสวนที่ เกี่ยวของกับการทําให
กระบวนการสอนไดระดับความสามารถระดับ
สอ ง เท านั้ น   โดย ใน ท่ีนี้ ผู เ ขี ย นสมมุ ติ ว า  
กระบวนการสอนมีเพียงกระบวนการเดียว  และ 
อาจจะมีกิจกรรมเฉพาะที่เกี่ยวกับการสอนหลาย
กิจกรรม (เชน  การวางแผนการสอน, การคนหา
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา, การจัดทํา
เอกสารคําสอน, การสอน, การใหแบบฝกหัด, 
การตรวจแบบฝกหัด, การจัดทําขอสอบกลางภาค
และปลายภาค, การสอบกลางภาคและปลายภาค, 
การตรวจขอสอบ, การใหคะแนนสอบ ฯลฯ)  
อยางไรก็ตาม  ผูเขียนจะไมจําแนกและกลาวถึง
กิจกรรมเหลานี้ในที่นี้   แตละไวใหผูอานนํา
แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมทั่วไปที่เกี่ยวของกับการ
บริหารกระบวนการสอนไปพิจารณาและ
นําไปใช 

 กิจกรรมทั่วไปที่อาจารยผูสอนทุกคน
ควรจะตองปฏิบัติเพื่อจัดการกระบวนการสอน
ของตนใหมีความสามารถระดับ 2 นั้นมี  ดงันี้ 

1. GP 2.1  Establish an Organizational 
Policy  กิจกรรมทั่วไปขอนี้เปนหนาท่ีของ
ผูบริหารสถาบันที่จะตองกําหนดนโยบายวา
ตองการใหอาจารยทุกทานปฏิบัติตามรายละเอียด
ท่ีกํ าหนดในกระบวนการสอนใหครบถวน  
เพื่อใหกระบวนการสอนมีความสามารถระดับ 2 
เปนอยางนอย  กิจกรรมทั่วไปขอนี้ไมยาก  แต
สถาบันแทบทุกแหงยังไมไดกําหนดนโยบาย
ทํานองนี้ 

2. GP 2.2  Plan the Process กิจกรรม
ท่ัวไปขอนี้ เปนหนาท่ีของทั้งผูบริหารสถาบัน  
และอาจารยท่ีจะตองวางแผนกระบวนการสอน
ใหครบถวน   เชน   ผูบริหารสถาบันจะตอง
วางแผนในการเปดสอนวิชาตางๆ, วางแผนการ
จัดหาทรัพยากรที่จําเปนสําหรับใชในการสอน
วิชาตางๆ  ( เชน   การจัดหาเคมีภัณฑสําหรับ
หองปฏิบัติการเคมี),  วางแผนปฏิทินการเรียนการ
สอนในแตละภาควิชา  เริ่มตั้งแตการลงทะเบียน
เรียน  ไปจนถึงการสงคะแนนสอบเมื่อสอบไล
เสร็จและปดภาคเรียนแลว  กิจกรรมทั่วไปขอนี้
สถาบันทุกแหงตองทําอยูแลว  โดยเฉพาะการ
กําหนดปฏิทินการเรียนการสอน และ การกําหนด
วาจะเปดสอนรายวิชาใดบาง  แตอาจจะไมได
วางแผนกระบวนการสอนรายวิชา  ซึ่งจะตองทํา
หลังจากที่มีการมอบหมายหนาท่ีใหอาจารย
ผูสอนแลว 

3. GP 2.3  Provide Resources การ
ดําเนินงานใดๆ ยอมตองใชทรัพยากรทั้งนั้น  ดวย
เหตุนี้เองผูบริหารจะตองพิจารณาวา  ในการสอน
ใหมีประสิทธิภาพนั้น  อาจารยผูสอนจะตองมี
ทรัพยากรอะไรบาง  เชน  เครื่องคอมพิวเตอรและ
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เครื่องพิมพสําหรับใชจัดทําคําบรรยาย, เครื่องฉาย
ในหองเรียน, อุปกรณสําหรับการทดลองในบาง
วิชา, โปรแกรมสําหรับการลงทะเบียนวิชาและ
โปรแกรมจัดทํารายชื่อนิสิตนักศึกษาในแตละ 
วิชา, โปรแกรมบันทึกผลสอบและวิเคราะหผล
สอบ ,  ระบบอินเทอร เน็ต  ฯลฯ  ในสวนของ
อาจารยผูสอนเองก็ตองพิจารณาวา  การสอนของ
ตนนั้นจะตองใชทรัพยากรอะไรเพิ่มเติมอีกบาง  
และควรเสนอแนะทรัพยากร ท่ีตองการให
ผูบริหารทราบ 

4. GP 2.4  Assign Responsibility การ
กําหนดความรับผิดชอบใหแกผูเกี่ยวของกับการ
สอนเปนเรื่องสําคัญมาก  กลุมผูบริหารตองตกลง
กันใหชัดวาในภาคการศึกษานั้นจะตองสอนวิชา
อะไรบาง  จากนั้นก็มอบหมายวิชาใหอาจารยแต
ละคนรับผิดชอบใหชัดเจน  นอกจากนั้นผูบริหาร
ยังจะตองกําหนดปฏิทินการเรียนการสอนของ
ภาควิชา (หรือคือตารางสอน) ใหชัด  และสง
รายละเอียดพรอมกับคําสั่งมอบหมายหนาท่ีใหผูมี
สวนเกี่ยวของรับทราบ  เชน  พนักงานเปดอาคาร
และหองเรียนตองรับทราบวาจะตองเปดอาคาร
และหองเมื่อใด, พนักงานดานเทคนิคตองทราบ
วาจะตองจัดเตรียมเครื่องมือเมื่อใด, อาจารยทราบ
วาจะตองสอนและสอบเมื่อใด, ฯลฯ 

5. GP2.5  Train People ในการ
มอบหมายงานหรือหนาท่ีใหผูใดทําก็ตาม  จําเปน
ท่ีผูบริหารจะตองตรวจสอบวาผูนั้นมีความรูและ
ความสามารถในด านนั้นจริ ง   ถ าหากไมมี
ความสามารถ หรือมีแตไมเพียงพอ  ผูบริหาร
จะตองสงผูนั้นไปรับการฝกอบรมกอน  เรื่องนี้
เปนจุดออนอีกประการหนึ่งของสถาบันการศึกษา  
เพราะมีความเขาใจผิดพื้นฐานสําคัญอยูเรื่องหนึ่ง  
นั่นคือ   ผูบริหารลวนเข าใจว าอาจารย ท่ีจบ
การศึกษาในสาขาใดมาแลว  จะสอนวิชาในสาขา

นั้นได  ในความเปนจริงแลว  อาจารยท่ีจะสอน
วิชาใดก็ตามจะตองมีความรูในวิชานั้นลึกซึ้ง
มากกวาท่ีตนเคยเรียนในวิชานั้นมา  เชน  อาจารย
ท่ีจบการศึกษาดานวิทยาการคอมพิวเตอรและเคย
เรียนวิชาฐานขอมูลเบื้องตนมาแลว  หากจะตอง
สอนวิชาฐานขอมูลเบื้องตน  อาจารยทานนั้น
จะตองเคยเรียนวิชาฐานขอมูลระดับสูงมากอน  
และถายึดตามหลักการของ CMMI แลว  การได
เรียนวิชาหลังมาก็ยังไมพอ  จะตองเรียนการสอน
วิชาฐานขอมูลเบื้องตนดวย  ในทางปฏิบัติแลว
การจะใหอาจารยตองเรียนรูวิธีสอนวิชาตางๆ 
ยอมเปนเรื่องยาก   แตอยางนอยอาจารยควร
จะตองศึกษาเทคนิคการสอนวิชานั้นๆ  จาก
อาจารยทานอื่น  หรือ คนควาผานอินเทอรเน็ต  
นอกจากการกํากับดูแลใหอาจารยตองมีละความรู
ในดานการสอนแลว  บุคลากรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการสอนในดานใด  ก็ตองไดเรียนรูหรือไดรับ
การฝกอบรมในดานนั้นๆ ดวย 

6. GP 2.6 Manage Configuration การ
บันทึกจัดเก็บขอมูลและรายละเอียดของการสอน
เปนเรื่องสําคัญมาก  ผูบริหารสถาบันควรจัดการ
ใหอาจารยทุกทานไดมีโปรแกรมสําหรับบันทึก
การสอนของตนอยางเปนระบบ  เริ่มตั้งแตการ
บันทึกแผนการสอนแตละวิชา, ผลการสอนในแต
ละคาบ, การมอบหมายงานใหนิสิตนักศึกษา, 
การตรวจงาน , การวิเคราะหผลงานของนิสิต
นักศึกษา, การวิเคราะหผลสอบกลางภาค, การ
วิเคราะหผลสอบปลายภาค, การสํารวจความ
คิดเห็นของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนและ
เนื้อหาวิชา,  การวิเคราะหผลรวมของการสอน
วิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาวานิสิตนักศึกษามี
ความเขาใจเนื้อหาและมีทักษะถึงระดับท่ีตองการ
หรือไม  นอกจากนั้น   อาจารยยังตองจัดเก็บ
เอกสารคําบรรยาย, เอกสารอางอิง, รายช่ือเว็บที่
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ใหนิสิตนักศึกษาคนควา ฯลฯ เอาไวดวย  การ
จัดเก็บรายละเอียดเอาไวนี้จะทําใหอาจารย
สามารถปรับปรุงการสอนในครั้งตอๆ ไปไดดีข้ึน 

7. GP 2.7 Identify and Involve Relevant 
Stakeholders การกําหนดตัวบุคคลผูมีสวนได
สวนเสีย  และการใหบุคคลผูนั้นเขามามีสวนรวม
ในการเรียนการสอน  ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ
ก็คือ  นิสิตนักศึกษา  ซึ่งอาจารยจะตองดูแลให
นิสิตนักศึกษามาเขารับฟงคําบรรยายและทํา
ผลงานสงตามกําหนด  พนักงานเทคนิคท่ีดูแล
หองปฏิบัติการ   และพนักงานควบคุมระบบ
โสตทัศนูปกรณก็เปนผูมีสวนไดสวนเสียกับการ
สอน  เพราะถาหากพนักงานเหลานี้ไมปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  การสอนก็เกิดข้ึนไมได  
ประเด็นสํ า คัญ   ก็ คืออาจารย จะตอง เปนผู
ตรวจสอบวาใครคือผูท่ีจะตองชวยในระหวางการ
สอนบาง  และติดตอประสานงานใหเรียบรอย 

8. GP 2.8 Monitor and Control the 
Process กิจกรรมนี้คือ  การกํากับดูแลและควบคุม
ใหการสอนเปนไปตามแผนการสอนที่กําหนดไว  
หนาท่ีหลักก็คืออาจารยผูสอน  ซึ่งเปนทั้งผูวาง
แผนการสอนและเปนผูสอนเอง  แตระหวางการ
สอนนั้นซึ่งใชเวลาหลายสัปดาหนั้น  อาจจะเกิด
ปญหาตางๆ ได  เชน อาจารยเองอาจจะปวยมา
สอนไมได, สถาบันอาจจะประสบภัยธรรมชาติ
จนตองเลื่อนการสอน, การจัดหาตําราหรือการ
จัดทําเอกสารการสอนอาจไมทันกําหนด ฯลฯ  
ดังนั้น   แผนการสอนก็ตองเปลี่ยนแปลงไป  
อาจารยจะตองดูแลเปลี่ยนแปลงแผนการสอน  
และจะตองควบคุมใหสอนไดครบชั่วโมงตาม
แผนการสอนที่กําหนดไว 

9. GP 2.9 Evaluate Adherence  กิจกรรม
นี้คือการตรวจสอบวาการสอนนั้นเปนไปตาม
รายละเอียดวิธีการสอนที่กําหนดไวตั้งแตแรก
หรือไม    กิจกรรมนี้เมื่ออานอยางผิวเผินอาจเห็น
วาคลายกับกิจกรรม GP 2.8 ซึ่งเปนการตรวจสอบ
วาการสอนเปนไปตามแผนการสอนหรือไม  แต
ในทางดานเนื้อหาแลว  การตรวจสอบนี้ตางกัน
เพราะ 2.9 นั้น  เนนที่วิธีการสอนมากยิ่งกวา
แผนงาน  เชน  แผนงานระบุวาใหมอบหมายงาน
ใหนิสิตนักศึกษาทํา  กิจกรรม GP 2.8 ตรวจสอบ
วาไดมอบหมายงานใหตามแผนหรือไมแต GP 
2.9 จะตรวจสอบวาเนื้อหางานที่มอบหมายนั้น
เปนไปตามขอกําหนดของเนื้อหาวิชาหรือไม  
กิจกรรมนี้อาจกําหนดใหเปนหนาท่ีของผูบริหาร  
หรือคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา  ในทาง
ปฏิบัติในขณะนี้  มหาวิทยาลัยเอกชนสวนใหญ  
มีคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร  และกรรมการ
พิจารณาขอสอบ  แตยังไมมี ท่ีใดที่ตรวจสอบ
ละเอียดเหมือนกับกิจกรรมขอนี้ 

10. GP 2.10 Review Status with Higher 
Level Management กิจกรรมนี้คือการทํารายงาน
สรุปผลของกระบวนการสอนใหหัวหนาแผนก 
หรือ คณบดี ทราบสถานภาพของกระบวนการ
สอนวาเปนเชนใดบาง  การรายงานนี้ควรจะจัดทํา
อยางนองสองครั้ง  คือหลังการสอบกลางภาค 
และหลังการสอบปลายภาค  แตหากระหวางการ
สอน   ไดเกิดเหตุการณผิดปกติ ข้ึน   ก็ควรทํา
รายงานเสนอผูบริหารดวย  เชน  หากการสอน
จะตองใชหองปฏิ บัติการคอมพิว เตอร   แต
คอมพิวเตอรจํานวนหนึ่งใชการไมได  ทําใหการ
สอนไมเปนไปตามแผนงาน  แบบนี้ก็จําเปนตอง 
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รายงาน  การทํารายงานตามกิจกรรมนี้ก็เพื่อให
ผูบริหารไดรับทราบวาการสอนในแตละวิชานั้นมี
สภาพเปนอยางไร  ดําเนินไปดวยดีหรือไม  หรือ
มีปญหาที่ผูบริหารควรเรงแกไข   ประเด็นสําคัญ
ก็คือ  ผูบริหารเองก็มีพันธกิจที่จะตองอานรายงาน 
และ เมื่ อพบว า กระบวนการสอนมีปญหา  
ผูบริหารก็จะตองชวยอาจารยแกไขดวย  ไมใช
เก็บรายงานไวเฉยๆ  
 

แนวคิดในการสรางแบบจําลองกระบวนการ
สอน 
 กิจกรรมทั่วไป GP 2.1 ถึง GP 2.10 ท่ี
กลาวถึงในยอหนาขางตน  ครอบคลุมกิจกรรม
หลายหัวขอ ท่ีสถาบันหลายแหงกํ าหนดให
อาจารยทําอยูแลว  ถาหากสถาบันอุดมศึกษาจะมี
นโยบายใหอาจารย  และผูบริหารตองพัฒนา
วัฒนธรรมการสอน   โดยทําตามกิจกรรมทั้ง  
10 ขอนี้ได  ก็จะทําใหการสอนของสถาบันเปน
การสอนที่มีการจัดการที่ดี  อยางไรก็ตามกิจกรรม
ท้ังหมดนี้   ยั งไม ใชแบบจํ าลองการสอนที่
ครบถวนตามแนวคิดของ CMMI 
 ถาหากเราตองการสรางแบบจําลอง
กระบวนการสอนที่พัฒนาตามแนวคิด CMMI 
แลว  เราจะตองพิจาณาวาวุฒิภาวะของสถาบันใน
ดานการสอนจะมีลักษณะอยางไรบาง   โดย
พิจารณาจากสถาบันซึ่งมีการสอน  โดยไมมีการ
จัดการที่ ดี   ไปจนถึ งระดับที่สถาบันมีการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง  จากนั้นจึงกําหนดวา ใน
การสอนระดับอุดมศึกษานั้น   สถาบันและ
อาจารยจะตองดําเนินการตามกระบวนการใดบาง  
ใหพิจารณาเปรียบเทียบกระบวนการเหลานั้นกับ
กระบวนการทั้ง 22 ดานของ CMMI   จากนั้นจึง
ปรับใหกระบวนการสอนสอดคลองกับ 

กระบวนการของ CMMI  โดยเฉพาะกระบวนการ
ท่ีเปนกระบวนการแกนของ CMMI ซึ่งทาง
สถาบัน SEI ไดศึกษาและกําหนดขึ้นมาวาควรมี
อยู 16 กระบวนการ  สวนอีก 6 กระบวนการ  เปน
กระบวนการที่อาจปรับตามสาระของงานที่
ตองการสรางแบบจําลองขึ้น    
 การสรางแบบจําลองกระบวนการสอนที่
มีวุฒิภาวะความสามารถ (Capability Maturity 
Model for Teaching) นั้นเปนงานที่ตองอาศัย
ความรวมมือจากผูรูในหลายดานดวยกัน  ไมอาจ
จัดทําไดโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  นอกจากนั้น  
เมื่อพัฒนาขึ้นแลวยังจะตองนําไปทําประชา
พิจารณ  และทดสอบกับการสอนของอาจารยใน
สถาบันดวย  ดังนั้น  จึงเปนงานใหญท่ีนาจะตอง
รวมมือกันพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
สรุป 
 การพัฒนาความสามารถในการสอนของ
อาจารย ในสถาบันศึกษานั้น   อาจนําหัวขอ
กิจกรรมทั่วไปจากแบบจําลอง CMMI for 
Development ของสถาบันวิศวกรรมซอฟตแวรมา
ปรับใชได   การพัฒนาความสามารถนี้ไมได
เกี่ยวของแตเฉพาะตัวอาจารยเทานั้น  หากยัง
เกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสียอีกหลายฝาย  ซึ่ง
ทุกคนจะตองรวมมือกันจึงจะทําใหอาจารยใน
สถาบันมีความสามารถในการสอนจริง 
 กิ จ ก ร ร ม สํ า คั ญ ที่ ทํ า ใ ห เ กิ ด ก า ร
ความสามารถในการสอนของอาจารย  สามารถ
แยกไดเปน 10 กิจกรรม  คือ  การกําหนดนโยบาย
ใหอาจารยมีความสามารถในการสอน ,  การ
วางแผนการสอน ,  การจัดสรรทรัพยากรให
พอเพียง, การมอบหมายงานสอน, การฝกอบรม
ทักษะใหผูสอน, การจัดเก็บเอกสาร, การจําแนก 
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และกําหนดใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมกับ
การปฏิบัติงาน, การตรวจสอบวาการสอนเปนไป
ตามแผนงาน, การตรวจสอบวาการสอนเปนไป
ตามวิธีการสอนที่กําหนด  และการจัดทํารายงาน
เสนอผูบริหารเกี่ยวกับผลการสอนเปนระยะ ๆ 
และเมื่อเกิดปญหา 

 แบบจําลอง CMMI for Development มี
ประโยชนสําหรับการนํามาพัฒนาเปนแบบจําลอง 
CMMI for Teaching ตอไป  แตการพัฒนานี้เปน
งานใหญ  และจะตองไดรับความรวมมือจากผูมี
สวนไดสวนเสียทุกกลุมเหลา 
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An Introduction to Total Cost Assessment 
 

 

Abstract 
 The purpose of this article is to clarify the concept of total cost assessment, a financial tool 
applied in preparing comprehensive business considering a range of costs as savings. Total cost 
assessment is useful in measuring financial gains of projects associated with pollution prevention 
approach. 
 Keywords: cost, cost assessment 
บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของผลงานวิจัยนีเ้พื่อทําใหเกิดความเขาใจในแนวคิดของการประเมินตนทุน และ
ความสามารถในการใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อชวยใหนําไปสูการประหยัดของตนทุนในเชิงธุรกิจ การ
ประเมินตนทุนที่เกิดข้ึนจะชวยในการวัดกําไร และปองกันความเสียหายทางการเงินของโครงการที่จะ
เกิดข้ึนอันใกลของธุรกิจได 
คําสําคัญ:   การเงิน, ตนทุน 
 

Pollution Prevention 
 Pollution prevention, often called P2, 
means avoiding, eliminating, and reducing 
pollution at source rather than treating or 
containing it after it has been created. It is the 
most effective approach to environmental 
management.  Pollution prevention can be 
considered as an incentive for more efficient 
resource allocation, the most important 
objective in economics. Note that many 
publications refer to "cleaner production" rather 
than "pollution prevention". However, these 
environmental management concepts have the 
same meaning.  
 
 
 

 
 Pollution prevention often provides 
value-added benefits to the industry. It is as 
much about increasing efficiency, reducing 
costs, improving flexibility and gaining a 
competitive advantage as it is about protecting 
the environment. This double-edged approach 
makes P2 suitable for introducing 
environmental concerns in companies that 
resist the adoption of environmental protection 
measures which are frequently seen as being 
nothing more than costs without any economic 
benefits. With increasing regulatory and 
economic pressures from internal and external  

*อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเชีย 
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sources, firms must ensure that their strategic 
decisions reflect the best available information 
on potential financial and non-financial 
impacts. That is exactly the type of help that 
Total Cost Assessment can offer.  

 
Total Cost Assessment 
 Total Cost Assessment (TCA), a 
method to financial analysis developed in 1991 
by the Tellus Institute in Boston, United States, 
is a tool for preparing capital budgeting that 
encompasses a broad inventory of costs and 
savings. While there are other approaches to 
analyze project costs and savings, for example  

Activity-Based Costing, TCA is usually less 
resource-intensive and facilitates a long term, 
strategic view of a firm’s profitability.  
 TCA is used to identify internal costs 
that affect a firm’s bottom line as represented 
by cost types I, II, III and IV in Cost Types 
table below, and should not be confused with 
other approaches that account for external or 
societal costs - not directly created or for which 
the firm is not held legally liable. These costs 
are the object of the Full Cost Assessment 
method which emphasizes the macroeconomic 
aspects of the environmental impact of a firm.    
 
 
 

Examples Description Cost Type

I. Direct costs Manufacturing site costs
Capital investment, operating, 
labor, materials, and waste 
disposal costs

II. Indirect costs Corporate and manufacturing 
overhead

Reporting costs, regulatory 
costs, and monitoring costs

III. Future and contingent 
liability costs

Potential fines, penalties and 
future liabilities

Clean-up, personal injury, and 
property damage lawsuits; 
industrial accident costs.

IV. Intangible internal costs 
(Company-paid)

Difficult-to-measure but real 
costs borne by the company

Cost to maintain customer 
loyalty, worker morale, union 
relations, and community 
relations.

V. External costs (Not currently 
paid by the company) Costs borne by society

Effect of operations on housing 
costs, degradation of habitat, 
effect of pollution on human 
health
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Figure 1 Cost Types 
Note. From “Total cost assessment history, methodology, tools, and a case Study,” (p. 10), by Hamilton,  
M. et al., 2005, ASME's IMECE 2005. AIChE  Institute for Sustainability.  
 
 
 TCA is based on conventional 
financial analysis methods. Thus, it is 
important to note that TCA does not require a 
major overhaul of a company’s existing 
accounting and information systems, nor does it  

necessarily require extra staff or major 
expenditures in equipment and software. 
Although computer tools may be used to reduce  
the time required to do calculations for TCA, 
they are not a requirement.  



 

 16 

In summary, TCA is a complement – 
rather than a replacement – for existing project 
evaluation, capital budgeting, environmental 
spending and cost tracking systems that are 
already in place in many organizations. 
Conventionally, TCA accounts for: 

- Direct and indirect costs and savings 
- Costs and savings that are less  
        quantifiable and/or occur over the  
        long term; and 
 -    The time value of money (which states  

that a unit of money today is worth 
more than a unit of money one year in 
the future given the opportunity for 
investment and returns).  

 The major benefit of TCA is that it 
helps to give weight to projects that generate 
longer-term savings to compete more 
successfully for limited capital funds within a 
company. This, in turn, provides companies 
with an opportunity to improve their bottom 
line through   efficiencies and more accurate 
costing and pricing.  
 In the case of pollution prevention 
actions, TCA is a particularly relevant 
instrument, given that such investments often 
produce savings that might not be identified by 
more traditional approaches. This can happen 
because those savings, and costs, are 
misallocated or not allocated at all; it is hard to 
quantify or occur more than   3-5 years after the 
initial investment.  

 There is no standard formula for doing 
TCA. The basic steps can be applied to many 
business decisions in many different ways, in 
any industrial or service sub-sector. TCA 
approaches present six common steps for 
implementation to help in real financial 
savings: 

1. define the scope of the option or 
decision under examination; 

2. develop an inventory of relevant cost 
items (i.e., that are direct, indirect, 
contingent and less-quantifiable in 
nature); 

3. allocate overhead costs to the 
processes or activities that resulted in 
their creation; 

4. characterize and evaluate contingent 
and less-quantifiable costs; 

5. analyze financial performance using 
incremental cash flows and financial 
indicators that account for the time 
value of money: NPV, IRR or similar 
tools; and 

6. incorporate financial and non-
financial information into a multiple 
accounts table that allows managers to 
make decisions involving explicit 
trade-offs. 

 Due to its simplicity, small companies 
can adopt TCA without extensive training or 
support, but they must be willing to commit the 
time and resources required to understand the  
method and concepts associated with time 
value of money.  
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 In this way, TCA may be promoted as 
a valuable decision-making tool for small 
businesses, or companies with limited 
resources, that desire to enhance their capital 
investments decisions by adopting an 
environmental approach without the high costs 
associated to this type of project. . 
 While TCA is particularly useful for 
analyzing pollution prevention investments, or 
other types of environmental projects, TCA is 
actually a useful tool for helping make 
decisions on whether to invest in almost any 
type of capital investment.  
 Even if a particular project has little or 
no environmental considerations, TCA can still 

be used to measure the value of a project to 
account for the time value of money.  

 
Conclusion 
 TCA is a valuable tool for analyzing 
environmental investments in any type of 
business, including past or prospective projects. 
TCA also tends to promote pollution 
prevention approaches for investments by 
making them more appealing than they would 
otherwise appear under conventional (less 
comprehensive) methods of project analysis. 
That would represent a gain for both the 
company-through with reduced costs, and for 
the environment, through decreased pollution 
impact.  
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การออกแบบและสรางโวลเตจดิไวเดอร 
แบบตัวเก็บประจุขนาด 150 กิโลโวลตสําหรับใชวัดแรงดันสูงกระแสสลับ 

Design and Construction of a 150 kV Capacitive Voltage Divider  
for High Voltage AC Measurement 

 

 

บทคัดยอ 
 บทความนี้นําเสนอการออกแบบและสรางโวลเตจดิไวเดอรขนาดพิกัด 150 กิโลโวลต สําหรับวัด
แรงดันสูงกระแสสลับ อัตราสวนแรงดัน 1000:1 โดยองคประกอบหลักแบงออกเปน 2 สวน  คือ ภาคแรง
สูงใชตัวเก็บประจุยอยชนิดโพลีปรอบพีลีนฟลมตออันดับกันมีคาความจุไฟฟารวม 43.321 พิคโคฟารัด  
ภาคแรงต่ําใชตัวเก็บประจุชนิดเดียวกับภาคแรงสูงตอผสมมีคาความจุไฟฟารวม 43.277 นาโนฟารัด  
ท้ังหมดบรรจุอยูในทอฉนวนอะคิลิค  การออกแบบและทดสอบอางอิงตามมาตรฐาน IEC 60060-2 (1994) 
และ IEEE Std.4 (1995) จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาโวลเตจดิไวเดอรแบบตัวเก็บประจุท่ี
ออกแบบสรางมีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานกําหนด  โดยที่มีความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ±1%  
  

คําสําคัญ: โวลเตจดิไวเดอร  
 

Abstract 
 This paper presents the design and construction of a capacitive voltage divider. The measurement 
is 150 kV for alternating voltage and a voltage ratio of 1000:1. The divider consists of two main parts: 
The first part is the high voltage, made from a series of capacitors polypropylene film type and the 
capacity is 43.321 pF. The low voltage is made of a series-parallels capacitors, the same as for the high 
voltage. The capacity is 43.277 nF. They are placed in an acrylic tube. The test and design are referred 
to as IEC 60060-2 (1994) and IEEE Std.4 (1995). The test results show that the capacitive voltage 
divider characteristics, according to standard specifications; the accuracy of linearity is about ±1%. 
 

Keywords: voltage divider, AC measurement 
 
 
 
 
 
 

1,2,3,4 อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
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1.  บทนํา   
 ในการเรียนการสอนดานวิศวกรรม
ไฟฟาแรงสูง จําเปนตองใชโวลเตจดิไวเดอรเพื่อ
การศึกษาในภาคปฏิบัติและใชในงานวิจัยตางๆ 
รวมถึงภาคอุตสาหกรรมตองใชโวลเตจดิไวเดอร
ในการทดสอบคุณภาพสินคา โดยปจจุบัน
โวลเตจดิไวเดอรแรงดันสูงตองสั่ งซื้อจาก
ตางประเทศดวยราคาที่แพง  ดังนั้นจึงมีความคิด
ริเริ่มพัฒนาขึ้นมาใชเอง เพื่อลดการนําเขาสินคา
จากตางประเทศ และเพื่อเปนการรองรับการวิจัย
พัฒนาในดานวิศวกรรมไฟฟาแรงสูงท่ีจะมี
เพิ่มข้ึนในมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชียตอไปใน
อนาคต อีกทั้งยังเปนการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถเพิ่มมากขึ้น 
 

2.  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
2.1  การวัดแรงดันสูงกระแสสลับดวยโวลเตจดิ
ไวเดอร 
 ระบบการวัดแรงดันสูงกระแสสลับดวย
โวลเตจดิไวเดอร (สํารวย สังขสะอาด, 2549) 
โดยทั่วไปแสดงไดดังภาพ 1  
 

 
 

ภาพ  1 การวัดแรงดันสูงกระแสสลับดวย
โวลเตจดิไวเดอร 
ท่ีมา. จาก “วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง,” โดย 
สํารวย สังขสะอาด, 2549, กรุงเทพ: โรงพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 โดยที่  
   1   คือ แหลงจายแรงดันสูงกระแสสลับ 
   2   คือ สายตัวนําแรงสูง 
   3   คือ อุปกรณทดสอบ 
   4   คือ โวลเตจดิไวเดอรสําหรับใชวัดแรงดัน - 
                ทดสอบ 
 ZHV คือ องคประกอบภาคแรงดันสูงของ - 
               โวลเตจดิไวเดอร 
 ZLV คือ องคประกอบภาคแรงดันต่ําของ - 
              โวลเตจดิไวเดอร 
 

2.2  หลักการโวลเตจดิไวเดอร 
 โวลเตจดิไวเดอรเปนอุปกรณวัดแรงดัน
สูง ทําหนาท่ีแบงทอนแรงดันสูงๆ ออกเปนสวน
แรงดันต่ําเพื่อท่ีจะสามารถใชโวลตมิเตอร หรือ
เครื่องวัดแรงดันต่ําๆ วัดได  โดยใชอิมพีแดนซ
แรงสูงตอเขากับแรงดันที่จะวัด แลวแบงเอา
แรงดันที่ตกครอมอิมพีแดนซแตเพียงสวนนอย
ออกมาวัด โวลตมิเตอรหรือเครื่องวัดแรงต่ําท่ี
นํามาตอเขากับโวลเตจดิไวเดอรจะตองเปน
เครื่องวัดท่ีใชพลังงานนอยท่ีสุด  นั่นคือจะตองมี
คาอิมพีแดนซดานเขาสูงมากๆ เชน อิเลค- 
โตรสแตติกสโวลตมิเตอร  กลาวคืออิมพีแดนซ
ขอ ง เ ครื่ อ ง วั ด จะต อ ง ไม มี ผลกระทบต อ
อัตราสวนอิมพีแดนซของโวลเตจดิไวเดอร 
(สํารวย สังขสะอาด, 2549) ดังแสดงในภาพ 2 
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ภาพ  2 องคประกอบโวลเตจดไิวเดอร 
ท่ีมา. จาก “วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง,” โดย 
สํารวย สังขสะอาด, 2549, กรุงเทพ: โรงพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 
โดยที่ Z1 คือ อิมพีแดนซภาคแรงดันสูง 
 Z2 คือ อิมพีแดนซภาคแรงดันต่ํา 
 U คือ แรงดันที่ตองการวัด 
 U2 คือ แรงดันที่แบงออกมาวัด 
 EV คือ เครื่องวัดท่ีมีอิมพีแดนซทาง-  
         ขาเขาสูง 
 

3.  การออกแบบสรางโวลเตจดิไวเดอร 
     ขนาด  150 kV 
 

3.1 คุณสมบัติที่กําหนด 
 คุณสมบัติท่ีกําหนดของโวลเตจดิไวเดอร
ท่ีตองการออกแบบและสรางเปนโวลเตจดิไว
เดอรแบบตัวเก็บประจุสําหรับใชวัดแรงดันสูง
กระแสสลับ  การออกแบบและการทดสอบจะ
อางอิงตามเกณฑมาตรฐาน  (IEEE. 1995, IEC. 
1989, IEC. 1994) กําหนดคุณสมบัติโวลเตจดิไว
เดอรขนาด 150 kV ท่ีตองการออกแบบสราง
แสดงดังตาราง 1  
 
 
 
 
 

ตาราง 1  
พิกัดของโวลเตจดิไวเดอรท่ีออกแบบสราง 

รายละเอียด คาพารามิเตอร 
       1. Rated Voltage 150 kVrms 
       2. Frequency 50 Hz 
       3. Ratio 1000:1 
       4. Accuracy ±1% 

 
3.2 การออกแบบโวลเตจดิไวเดอร ขนาดพิกัด 
150 kV 
3.2.1 โครงสรางและการฉนวนของภาคแรงสูง 
 ตัวเก็บประจุยอยท่ีใช มีคา 0.012 μ F , 
6 5 0  Vac ออกแบบใหพิ กั ดแรงดัน ใช ง าน
โวลเตจดิไวเดอรแบบตัวเก็บประจุมีคา 150 kV  
ออกแบบเผื่อ 120 % ของพิกัดแรงดันใชงาน  
(E. Kuffel and M. Abdullah, 1981) จะไดคา
แรงดันในการออกแบบเปน 180 kV คํานวณหา
จํานวนตัวเก็บประจุยอย และคาคะแปซิแตนซข
องตัวเก็บประจุท่ีตออนุกรมกันของภาคแรงสูง 
ดังนี้ 
 

 จํานวนตัวเก็บประจุยอยภาคแรงสูง 
 

  277
650

10180 3

=
×

=
V

VN   ตัว 
 

 Capacitance ภาคแรงสูง 
 

 pFFC 321.43
277

10012.0 6

1 =
×

=
−

 

 
3.2.2 การออกแบบและสรางภาคแรงต่ํา 
 จากอัตราสวนแรงดันที่กําหนด 1000:1 
ดังนั้นจะไดแรงดันขาออกดานแรงต่ําท่ีพิกัดเปน 
150 โวลต ซึ่งอยูในเกณฑท่ีเหมาะสมสามารถใช
กับเครื่องมือวัดดานแรงต่ําท่ัวไปได ดังนั้น จึง



 22 

คํานวณหาคาตัวเก็บประจุภาคแรงต่ําเปนดังการ
คํานวณตอไปนี้   
 

พิกัดCapacitance ภาคแรงต่ํา      
 

11
2

2 CC
U
UC −⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×=  

 

( ) nFpFpFC 277.43321.43321.4310002 =−×=

 

 โดยใชตัวเก็บประจุยอยขนาด 0.012 μ F, 
650 Vac จํานวน 14 ตัวตอผสม ไดคาความเก็บ
ประจุภาคแรงต่ํารวมเปน 43.33 nF ลักษณะการ
จัดวางองคประกอบตัวเก็บประจุยอย แสดงดัง
ภาพ 3 และโวลเตจดิไวเดอรพิกัด 150 kV แสดง
ดังภาพ 4 
 

 
ภาพ 3 ตัวเก็บประจุยอยและวงจรตัวเก็บประจุ
ภาคแรงต่ํา 

 

 
ภาพ 4 โครงสรางโวลเตจดิไวเดอรพิกัด 150 kV 

 
 
 

4.  การทดสอบและประเมินผล 
                การทดสอบ อางอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน (IEC. 1989, IEC. 1994) ทําการ
ทดสอบที่ศูนยทดสอบอุปกรณไฟฟาแรงสูง การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (การไฟฟาบาง
พลี) หัวขอทดสอบดังนี้ 
 1. การวัดความจุไฟฟาของตัวเก็บประจุ
ภาคแรงสูงและภาคแรงต่ํา (IEC. 1994) 
 2. การทดสอบหาคาสเกลแฟกเตอร 
(IEC. 1994) 
 3. การทดสอบ AC Withstand Voltage 
Test (IEC. 1989, IEC. 1994) 
 4. การทดสอบหาความเปนเชิงเสน 
(Linearity Test) (IEC. 1994) 
 5. การทดสอบ Stability Test (IEC. 
1994) 
  
4.1 การวัดความจุไฟฟา  
 การวัดคาความจุไฟฟาจะวัดท้ังตัวเก็บ
ประจุภาคแรงสูงและแรงต่ําดวยเทคนิควงจร 
Schering Bridge โดยใช Primary Test System 
รุน OMICRON Model CPC 100 ดังภาพ 5 
 

 
ภาพ 5 อุปกรณท่ีใชวัดคาความจุไฟฟา 
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 การวัดคาความจุไฟฟาของตัวเก็บประจุ
ภาคแรงสูง จะวัดท่ีแรงดัน 10 kV และความจุ
ไฟฟาของตัวเก็บประจุภาคแรงต่ําใชแรงดัน 150 
V ผลการทดสอบ แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตาราง 2  
ผลการวัดคาความจุไฟฟาของตัวเก็บประจุ 

 คาจากการคํานวณ คาจากการวัด %Error 

C1 43.321 pF 42.469 pF -1.96 

C2 43.277 nF 44.1911 nF 2.11 

 ค าความจุ ไฟฟ า ท่ี ได จ ากการวั ดจะ
แตกตางจากผลการคํานวณ  เนื่องจากเกณฑ
ความคลาดเคลื่อนในองคประกอบที่ใช 
 
4.2 การทดสอบหาสเกลแฟกเตอร 
 การหาสเกลเฟกเตอรของระบบวัดใชวิธี
วัดคาอิมพีแดนซ ซึ่งใชหลักการทํางานของวงจร 
Schering Bridge โดยคาเก็บประจุท่ีวัดไดแสดง
ไวในตาราง 3 
 
ตาราง 3  
คาเก็บประจุขององคประกอบในระบบวัด 

องคประกอบ 
ของโวลเตจดิไวเดอร 

คาเก็บประจ ุ
(ออกแบบ) 

คาเก็บประจ ุ
(ทดสอบ) 

ภาคแรงสูง (C1) 43.321 pF 42.469 pF 
ภาคแรงต่ํา (C2) 43.277 nF 44.191 nF 
เคเบิ้ลวัด (Cc) - 1.987 nF 

 
 จากคาเก็บประจุในตารางที่ 3 สามารถหา
คาสเกลแฟกเตอรของระบบวัดแบบตัวเก็บประจุ
ไดจากสมการ 
 

1
1

2 +
+

=
C

CC
F c

c  

 

33.1088
469.42

469.429871191.44
=

++
=

pF
pFnF.nFFc  

 
4.3 การทดสอบ AC Withstand Voltage Test 
 เพื่อทดสอบวาองคประกอบภาคแรงสูงท่ี
ออกแบบสรางสามารถทนตอแรงดันสูงท่ีพิกัด
กําหนดได และไมใชสาเหตุทําใหโวลเตจดิไว
เดอรเสียหายเมื่อใชงานที่พิกัด จึงทําการทดสอบ
ความทนตอแรงดันสูงกระแสสลับ ความถี่ 50 
Hz ท่ีระดับแรงดันทดสอบ 110% ของพิกัด  
(IEC. 1994) นาน 1 นาที โดยใชหมอแปลง
ทดสอบ Hipotronic  ขนาดพิกัด 250 kVA , 
380/300kV ผลท่ีไดแสดงในตาราง 4 
 
ตาราง 4  
ผลการทดสอบ AC Withstand Voltage Test 
คร้ัง
ที่ 

แรงดันทดสอบ เวลาทดสอบ  Results 

1 165 kVrms 60 sec Withstand 
2 165 kVrms 60 sec Withstand 
3 165 kVrms 60 sec Withstand 

 

4.4 การทดสอบความเปนเชิงเสน (linearity 
test) 
 เปนการวั ดแรงดัน เปรี ยบ เที ยบกับ
ระบบวัดอางอิง เพื่อพิจารณาผลของระบบวัดท่ี
ทดสอบคาแรงดันที่วัดวามีความเปนเชิงเสน
หรือไม  ในการทดสอบจะทําการทดสอบที่
ระดับแรงดัน 5 คาตลอดชวงแรงดันใชงาน ซึ่ง
ในแตละคาของแรงดันจะทําการทดสอบ 5 ครั้ง 
เพื่ อหาค า เฉลี่ ย ในแตละระดับแรงดัน  ซึ่ ง
อัตราสวนระหวางแรงดันของระบบวัดอางอิง
กับแรงดันของระบบวัดท่ีทําการทดสอบจะตอง
มีคาไมเกิน ±1% ของคาเฉลี่ย ระบบวัดท่ีทําการ
ทดสอบจึงถือไดวามีความเปนเชิงเสน (IEC. 
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1994) โดยมีการทดสอบเปรียบเทียบกับอุปกรณ
ทดสอบมาตรฐานของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยดังภาพ 6 

 
ภาพ 6  การทดสอบ Linearity Test และ 
Stability Test 
ตาราง 5  
ผลการทดสอบความเปนเชิงเสน  (Linearity 
Test) 
ระบบวัดอางอิง  

Uref (kVrms) 
ระบบวัดทดสอบ 

UC (kVrms) 
Uref / UC (kVrms) 

30.33 26.763 1.123 
60.037 53.653 1.118 
90.076 80.716 1.115 
120.117 107.895 1.113 
150.076 135.085 1.110 

คาเฉลีย่ 1.115 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.005 

 
 
4.5 การทดสอบความมีเสถียรภาพ (Stability 
Test) 
 เปนการวัดเปรียบเทียบกับระบบวัด
อางอิงของโวลเตจดิไวเดอรแบบตัวเก็บประจุ
ยี่หอ High Volt (GERMANY) type MCR 
600/500 เพื่อพิจาณาผลของระบบวัดท่ีตองการ
ทดสอบวามีแรงดันผิดเพี้ยนจากระบบวัดอางอิง
หรือไม การทดสอบอางอิงตามมาตรฐาน IEC 
60060-2 (IEC. 1994) คาท่ีไดจากการทดสอบ
เครื่องมือวัดท่ีออกแบบสรางขึ้นจะตองคูณกับคา
สเกลแฟกเตอรของระบบวัดอางอิงดวย การ

ทดสอบจะตองทํา 10 ครั้ง โดยคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานจะมีคาไมเกิน ±1%  
 คาแรงดันที่ใชในการวัดเปรียบเทียบตอง
มีคาไมนอยกวา 20% ของพิกัดแรงดันสูงสุด 
(IEC. 1994) โดยทดสอบที่ระดับแรงดัน 100% 
ของพิกัดแรงดันสูงสุด คือ 150 kV ดังภาพ 7 
สวนตารางที่ 6 คือผลจากการทดสอบผลที่ได
จากการทดสอบแสดงดังตาราง 6 

AC

1 2

3

45 56 6

ภาพ 7 วงจรการทดสอบความมีเสถียรภาพ 
 

โดย   1  คือ หมอแปลงไฟฟาแรงสูง 
          2  คือ ระบบวัดอางอิง 
          3  คือ สายนําแรงสูง              
          4  คือ โวลเตจดิไวเดอรท่ีออกแบบสราง 
          5  คือ สายเคเบิลวัด              
          6  คือ เครื่องมือวัดภาคแรงต่ํา 
 

ตาราง 6   
ผลการทดสอบความมีเสถียรภาพที่แรงดัน 150 
kVrms  

ลําดับ Uref (kVrms) UC (kVrms) Uref / U 

1 150.13 135.47 1.108 

2 150.06 135.44 1.107 
3 150.02 135.36 1.108 
4 150.17 135.48 1.108 
5 150.02 135.34 1.108 
6 150.02 135.33 1.108 
7 150.02 135.33 1.108 
8 150.21 135.48 1.108 
9 150.18 135.47 1.108 

10 150.04 135.23 1.109 
คาเฉลีย่ 150.087 135.393 1.108 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.0004714 
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 ผลการทดสอบวัดเปรียบเทียบที่ระดับ
แรงดัน 150 kVrms ไดคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.0004714 และคาแรงดันที่ไดจากการวัดของ
ระบบวัดในแตละครั้งมีคาแรงดันแตกตางจาก

ระบบวัดอางอิงไมเกิน ±3% ฉะนั้น โวลเตจดิไว
เดอรท่ีไดออกแบบและสรางขึ้นจัดอยูในเกณฑท่ี
มาตรฐานกําหนด 

5.  บทสรุป 
 โวลเตจดิไวเดอรแรงดันสูงท่ีสรางขึ้น 
ภาคแรงดันสูงประกอบดวยตัวเก็บประจุยอยตอ
อันดับ  ใชตัว เก็บประจุยอยชนิด  Metallized 
Polypropylene Film ขนาดพิกัด 0.012 μ F, 650 
Vac ออกแบบใหใชวัดแรงดันสูงกระแสสลับ 
150 kV โดยมีอัตราสวนแรงดันประมาณ 1000:1 

และมีคุณสมบัติไดตามที่มาตรฐาน IEC 60060-2 
(1994) และ IEEE Std.4 (1995) กําหนด 
 รายละเอียดขอมูลของโวลเตจดิไวเดอร
แบบตัวเก็บประจุขนาด 150 kV 
 Rated Voltage   
 150 kV 
 Rated Capacitance, High Voltage C1

 43.321 pF 
 Rated Capacitance, Low Voltage C2

 43.277 nF 
 Ratio     
 1111:1 
 Accuracy    
  ±1% 
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Store Loyalty Classification Using a Neural Network Model 
 
 

 

Abstract 
 This paper aimed to study and classify the store loyalty and demographics of Thai  retail 
consumers from grocery stores in Thailand, by  taking into consideration the difference in store loyalty 
of the retail consumers. This is based on Oliver’s’ four-stage loyalty model which consist of cognitive, 
affective, co native and action. Data collected naires in 2007 from 500 shoppers while they were doing 
shopping at the five leading grocery stores in Thailand including Markro, Tops, Casino-Big C, Tesco-
Lotus, and Carefour. The Neural Network  is applied. 
 

Keywords: store loyalty, Oliver’s four stage loyalty model, Neural Network 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะทางประชากรศาสตร และจําแนกระดับความ
จงรักภักดีของผูบริโภคคาปลีกในประเทศไทย วามีลักษณะเปนอยางไร มีความแตกตางกันหรือไมโดยการ
ใชแบบจําลองของโอลิเวอร แบบจําลองของโอลิเวอรไดแยกผูบริโภคที่มีความจงรักภักดีออกเปน 4 ประเภท 
ไดแก  (1) ผูบริโภคที่คํานึงเรื่อง ราคา และประโยชนท่ีไดรับ  (2) ผูบริโภคที่คํานึงถึงความพึงพอใจเปนหลัก 
(3) ผูบริโภคที่แนะนําคนอื่น และมีการซื้อซ้ํา และ (4) ผูบริโภคที่มีความถี่ในการซื้อเก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถามในป พ.ศ. 2550  จากผูท่ีมีกําลังซื้อสินคาปลีก จํานวน 500 คน ในรานคาปลีก 5 แหง ท่ีเปน
ธุรกิจคาปลีกนานาชาติ ไดแก  Markro, Tops, Casino-Big C, Tesco-Lotus, และ Carefour. การจําแนกใช 
Neural Network   
 

คําสําคัญ:  ผูบรโิภคคาปลีก 
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Introduction 
 There is an old truism that you “can’t 
please all of the people all of the time”. In 
other words, as regards retailing it is not 
possible to cater for all types of customer. If 
this is attempted no one will be served 
adequately. The objective of segmenting is to 
identify segments that offer the retailer an 
opportunity to serve that segment and thus 
truly and precisely satisfy the customer’s 
needs. There are many variables in 
segmentation in general, such as: demographic, 
geo-demographic,geographic,psychocographic, 
and behavioural (Cox and Britain, 2000). But 
for retail segmentation, marketing literature 
suggests that the multi retailers should be more 
creative on grocery consumer markets 
segmentation. Samli (1976) suggests that 
consumers should be scrutinised for more 
important variables. If the consumers of certain 
products or customers of certain retail 
establishments are to be analysed and 
categorised after the information is received, 
segmentation will be more realistic. Omar 
(1999) emphasised the basic factors 
influencing the shopping process including  
personal factors (demographics, economic and 
situational), social factors (family, group, and 
culture). Demographic information or  

parameters is includes age, sex, income, 
education, etc… These parameters are the 
personal factors, which influence shopping 
behaviour. 
 This paper has classified 
demographics of Thai consumers, divided into 
four groups in terms of Oliver’s four stages of 
loyalty (Oliver, 1997), in which the first one is 
cognitive loyalty (consumers who base their 
shopping choices on cost and benefit), the 
second one is affective loyalty (consumers who 
base their shopping choices on satisfaction), 
the third one is conative loyalty (consumers 
who make repurchases and recommend to 
other people), and the last one is action 
(consumers who have loyalty and do their 
shopping at the store frequently). This paper 
utilizes Oliver’s (1997) four stage loyalty 
model, which classifies the loyalty of THAI 
consumers into four groups:  

1) Cognitive loyalty, consumers focus on  
 costs and benefits.  
2) Affective loyalty, consumers focus on  
 satisfaction. 
3) Co-native loyalty, consumers  
 repurchase and recommend store to  
 other people. 
4) Action loyalty, consumers have 
 loyalty and frequently shop at these  
 stores. 
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Demographic Characteristics of the 
Consumers 
 The Demographic characteristics of 
the consumers can affect the performance and 
competitive position of most retail operations 
(Collin, 1993). Demographic features 
commonly used for marketing purposes 
include age, sex, race, ethnicity, income 
education, occupation, family, religion, and 
social class (Lucas, Bush and Gresham, 1994). 
Recently, research; (Child et al.) has studied 
retail grocery stores in the UK, France and 
Germany. By comparing more than 1,500 
consumers’ rating of how well the stores 
performed with the store choices these 
consumers actually made, they found that 
British, French, and German shoppers differ in 
certain broad ways. They found that consumers 
for both groceries and apparel fall into one of 
three segments: the first one, service/quality 
customers care most about the variety and 
performance of products in stores as well as 
the service they provide. The second one 
price/value customers, are most concerned 
about spending their money wisely, The last 
one, affinity customers, primarily seek stores 
that suit people like themselves, or the 
members of groups they aspire to join. Child, 
Heywood, and Kliger (2002) also found that 
consumers of both groceries and apparel fall 
into one of the following three categories 
(Child, Heywood and Kliger, 2002): 

 

• Service/quality, customers care mostly 
about the variety and performance of 
products in stores as well as the 
service they provide. 

• Price/value, customers are mostly 
concerned about spending their money 
wisely. 

• Affinity customers, primarily seek 
stores that suit people like themselves, 
or the members of groups they aspire 
to join.  

 
 Previous research in the UK has also 
the demographic characteristics of the 
consumer, such as the gender of the head of the 
household and found that if the female head of 
household is in employment this has been 
found to predict higher store loyalty.  The age 
of the principal (female) shopper was a 
predictor of loyalty in his study (East et al., 
1995). The profiles of consumers in the UK are 
measured, as shown in four segments. See also 
the work of Uncle and Hammond (1997), 
which include: The age of the head of the 
household is classified into three groups (18-44 
years, 45-64 years, and 65 and over), 
Household size is classified into four size  
(one-person, two-person, three-person, and 
four-person and over), Household income is 
classified into four segments (lowest third of 
households, low-medium average income, 
medium-high average income, and highest 
15%), and Work status of the head of  
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household is classified into three segments (no 
work outside the home, part-time employment, 
and full-time employment). Demographic 
variables employed in this study include age, 
status, income, education, and occupation. 
Data was collected from 250 shoppers while 
they were doing shopping at the five leading 
grocery stores Tesco, Sain sbury, 
Mark&Spenser, Safeway and Asda (Gain 
report, 2000), (Key note, 2000).  

 

Customer Loyalty to Grocery Stores 
 Most retailers would like to have a 
hard core of loyal customers who continue to 
frequent their outlets. Generally this is 
achieved, but it is questionable whether there 
are enough of these customers, and whether 
they are the right customers (Sullivan and 
Adcock, 2002). There are too many retailers in 
today’s marketplace. It is necessary to create, 
evaluate, and retain the loyalty of their 
customers. 
 Omar (1999) has emphasised that 
store loyalty is the single most important factor 
in retail marketing success and store longevity. 
He further observed that without loyalty 
toward the retail organization, the competitive 
advantage for which retail management is 
striving, does not exist and the store is likely to 
be unsuccessful. Research evidence (Uncle and 
Hammond, 1997) suggests that customers 
differ widely in their individual store choices, 
their frequency of store visits, amount spent 
and levels of store loyalty. Research evidence 

provided by Uncle and Hammond (1997) 
suggests that customers differ widely terms of 
in: 

• Their individual choices of stores, 

• Their frequent visits to retail stores, 

• Amount spent by customers at retail 
stores, and 

 

 The level of patronage and loyalty to 
individual stores has been shown to vary in 
line with the store's market share. (Uncles and 
Hammond 1995). Research into store choice 
has mostly concentrated on the behavioural 
aspects of store loyalty, such as: The average 
interval between store visits, the average 
expenditure, the average number of stores 
visited over a year, and how many customers 
shop at one store only once a year.  

 

Theoretical Basis for Classification of 
Grocery Store Loyalty 

 
 The beginning of a behavioural 
perspective on loyalty appeared in the 1970s, 
after a period when the majority of researchers 
measured loyalty as a pattern of repeat 
purchasing. The most relevant of the models 
for measurement the grocery store loyalty is 
Oliver’s four-stage loyalty model purchasing 
(Oliver, 1997). Oliver’s four-stage loyalty 
model was produced in 1997 in a simplified 
form (see Figure 1). The objective a of 
developing model is for measuring the loyalty 
of the product or services. It has been generally 
modified for measuring consumer shopping 
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behaviour. This model is defined as a model, 
and consists of four stages: cognitive loyalty, 

affective loyalty, co native loyalty, and action 
loyalty. 
 

 
 

Figure 1 Shows the theory behind Olive’s four-stage loyalty model Oliver’s (1997).  

Note. From “Satisfaction A Behavioral Perspective on the Consumer,” by Oliver, R. L, 1997, United 
States of America: The McGraw-Hill Companies, Inc.  
 

 The first stage is Cognitive loyalty. 
Loyalty at this stage is directed toward the 
services or products. The consumer in this 
stage has shallow loyalty. Because of this they 
are conscious of the store provision on costs 
and benefits. Their loyalty is not deep. For 
example, if another store is providing better 
prices, they will shop at that store. If 
satisfaction is processed, it becomes part of the 
consumer’s experience and begins to take on 
affective overtones.  
 The second stage is Affective loyalty. 
The second stage of loyalty development, a 
linking or attitude toward the brand has 
developed on the basis of cumulatively 
satisfying usage occasions. This reflects the 
pleasure dimension of the satisfaction 
definition-pleasurable fulfillment-as previously 
described. Commitment at this stage is referred 
to as affective loyalty, and is encoded in the 
consumer’s mind as cognition and affect. 
Whereas cognition is directly subject to 
counter argumentation, affect is not as easily 
dislodged towards the product or services. At 

the degree of affect (linking) for the brand is 
similar to cognitive loyalty. However, this 
form of loyalty remains subject to switching, 
as is evidenced by the data that show that large 
percentages of brand defectors claim to have 
been previously satisfied with their product or 
services. Thus, it would be desirable if 
consumers were loyal at a deeper level of 
commitment. In this stage we will use 
consumer evaluation of satisfaction to measure 
affective loyalty from the consumers. 
 The third stage: Conative loyalty, the 
next stage of loyalty development is the 
conative (behavioural intention) stage, as 
influenced by repeated episodes of positive 
affect toward the product or services. 
Conation, by definition, implies a product-
specific commitment to repurchase. The 
consumer readiness to act is analogous with the 
deeply held commitment to rebuy or 
repatronise a preferred product/service 
consistently in the future. Co native loyalty, 
then, is a loyalty state that contains what, at 
first, appears to be the deeply held 
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commitment to buy, noted in the loyalty 
definition.  
 However, this commitment is to the 
intention to rebuy the product or services, and 
is more akin to motivation. In effect, the 
consumer desires to repurchase, but similar to 
any good intention, this desire may be an 
anticipated but unrealised action. In this stage 
we asked consumers how likely they are to 
recommend to other people and if they have an 
intention to repurchase measuring affective 
loyalty. 
 The fourth stage: Action loyalty, the 
finality of consumer loyalty, there exists action 
loyalty, which includes habit and routine 
response behaviour. Action is perceived as a 
necessary result of engaging both these stages. 
To measure consumer loyalty in the final stage 
we will ask the consumer about how often they 
do shopping at the grocery store. 

 

Neural Networks Applications 
 Nowadays, only humans are the most 
intelligent living creatures in this earth. We 
could consider and compare their brains as the 
most complex and powerful computing system. 
It is truly amazing that, the power and speed of 
modern digital computers could   to compute a 
billion operations a second (GHz). However, 
there are some tasks for which even the most 
powerful computers cannot compete with the 
human brain, perhaps not even with the 
intelligence of a worm snake  

 Until now, no one knows exactly how 
the brain has trained itself to process useful 
information, so many theories abound. In our 
human brain, a common neuron will collect 
many signals from other parts of the brain 
through a host of structures that are called 
“Dendrites”. At the same time, the neuron will 
send out spikes of electrical activity through a 
long, thin stand known as an “Axon”, which 
splits into thousands of branches. At the end of 
each branch, a structure called “a Synapse” 
converts the activity from the axon into 
electrical effects that inhibit or excite activity 
from the axon, into electrical effects that 
inhibit or excite activity in the connected 
neurones. When a neuron receives excitatory 
input that is sufficiently large compared with 
its inhibitory input, it sends a spike of electrical 
activity down its axon. Learning occurs by 
changing the effectiveness of the synapses, so 
that the influence of one neuron on another 
changes. 
 The common biological neurones can 
be divided into Dendrites, Cell body (soma), 
and Axons. Therefore, we could compare the 
operation system of the computer with the 
human brain by considering of the brain as an 
Input, Process, and Output function. The input 
functions will send signal into the central 
nervous system, which is the central processing 
unit. The signals from its environment will be 
sent to the human senses as the sensor, and  
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then to convert these signature signals into the 

impulse, as the electrical platform, before 
converging with the processing operation or 
the central nervous system. 

 
 
 

  
 

Figure 2 A drawing pattern of the typical neuron 
Note. From “Screw insertion Monitoring using Neural Network,” by Poranut Wisuwan, 1999, Doctor of 
philosophy Thesis, King’s College London, pp. 40-100.  

 
 During the last decade, the Artificial 
Neural Networks (ANNs) gained a lot of 
popularity. Although this use is new to a lot of 
application areas, the first ANNs were 
developed in 1958 by Frank Rosenblatt. This 
network was called the perceptron as Michiel 
C. Van Wezel and Walter R.J. Baets (1995) 
were present. Currently, ANNs are a successful 
simulation model that can be used to simulate 
the operating functions of the human brain. 
This ANNs has been used to present in the 
form of a training, learning, and testing 
process. The first generation of neural network 
aims to understand the ability of the human 
brain and compare its function as a set of 
interfaced nerve cell functions which are 
programmed to seek human knowledge. It is 

acquired by the ANNs through a process of 
learning from examples of brain (see Figure 2.)  
 The more sophisticate of ANNs. 
 At the early ANNs, the human neuron 
is not included in the conventional computers. 
A more sophisticated neuron in Figure 3 is the 
McCulloch and Pitts model (MCP). The 
difference from the previous model is that the 
inputs are ‘weighted’; the effect that each input 
has at decision making, is dependent on the 
weight of the particular input. The weight of an 
input is a number which, when multiplied with 
the input, gives the weighted input. These 
weighted inputs are then added together, and if 
they exceed a pre-set threshold value, the 
neuron fires. In any other case, the neuron does 
not fire.  
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 McCulloch and Pitts McCulloch and 
Pitts (1943), have introduced a logical calculus 
of the ideas immanent in nervous activity 
based upon the following:  

1. beginnings of single cell recordings  
2. no intracellular recordings  
3. ionic and electrical basis of neural 

activity unclear  
4. dominant observation: ``all or none 

action potential''  
5. no understanding of how thought, 

intelligence, reasoning, etc., occurred 
in the neural substrate  

6. models of intelligence largely based 
on logic  
 

The addition of input weights and of the 
threshold makes this neuron a very flexible and 
powerful one. The MCP neuron has the ability 
to adapt to a particular situation by changing 
its weights and/or threshold. Various 
algorithms exist that because the neuron to 
'adapt' and the almost every algorithm are the 
Delta rule and the back error propagation. 
Therefore, the former is used in feed-forward 
networks and the latter in feedback networks.  

 

 
Figure 3 A McCulloch and Pitts’s Neuron 
Note. From “Parameter estimation from real-time monitoring of threaded fastening,” (p. 60-70), by 
Mongkorn Klingajay, 2005,  octor of philosophy Thesis, King’s College London. 
 
 In mathematical terms, the neuron 
fires if and only if;   X1.W1 + X2.W2 +... 

Xn.Wn  > T 
 The McCulloch-Pitts form had been 
generalised by the linear threshold law. His 
technique is present on the weights adjusted 
during the training of perceptron. It can be 
considered such as the following set of training 

vectors X1, X2, and X3, which are to be used 
later in training a Rosenblatt's perceptron: 
 

 

x1 =
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With weights initialised as: 
  

  

w =

1
−1
0

0.5

⎡ 

⎣ 

⎢ 
⎢ 
⎢ 

⎤ 

⎦ 

⎥ 
⎥ 
⎥ 

 
  

 The learning rate constant, γ, for the 
perceptron is set equal to 0.1.  Therefore, the 
desired responses for the three vectors are 
expected to be:  
 Input Desired 

   x1    d 1 = −1  
   x2    d 2 = − 1  
   x3    d 3 = 1  
 
 In Figure 3 Describes the learning, 
according to Rosenblatt's perceptron rule for 
each of the inputs x1, x2, and x3 respectively.  
Show clearly the activation for each of the 
input patterns and, where necessary, show how 
the weights are being updated. 

 

Research Methodology 
 This paper has classified 
demographics of Thai consumers into four 
groups, in terms of Oliver’s four stages of 
loyalty: cognitive, affective, conative, and  
action.  Demographic variables employed 
include age, status, income, education and 
occupation. Data collected from 250 shoppers 

in Thailand. Data was collected while they are 
doing shopping at the five leading grocery 
stores in Thailand such as Macro, Tops, 
Casino-BigC, Tesco-Lotus, and Carrefour. The 
technology is the application of artificial 
intelligence neural networks to marketing mix 
modeling. There is a compelling body of 
analysis which demonstrates the added value 
of neural net works when these neural nets are 
contrasted and compared to traditional 
statistics.  
 Bruce Greay Tedesco (1998), said 
that it was realistic to except any consumer 
purchase decision to be the result of the 
convergence of the relevant (to each individual 
consumer) elements of the marketing mix, e.g. 
product, image, price, etc. Models designed 
with neural networks are mathematically 
attuned to this type of relation  
  This classification has 
applied the Neural Network methodology in 
identifying its class. The hypothesized were 
formed that there are linked between 
demographic variables, where classified into 
four groups of loyalty variables by Oliver’s 
four stages of loyalty. This model is shown in 
Figure 4. 
 



 

 

 

35 

 
Figure 4 A Neural network model 
Note. From “Satisfaction A Behavioral Perspective on the Consumer,” by Oliver, R. L, 1997, United 
States of America: The McGraw-Hill Companies, Inc.  

 
 The Figure4, shown the 6 Input 
nodes, 4 Hidden nodes, and 4 Output nodes. 
Neurons will depend on three main sections as 
follows: 
 1) Wij is the Weights, which has the 
links to connect the unit either to other units or  
to the external environment. Each link is 
characterised by a Wij. This will be associated 
with the ith link of unit j. Therefore, the Wij 
represents the way the network stores 
knowledge, and has a direct effect on the 
activation level of the neuron. 

 2) HDk is the Activity point that every 
neurons has to combine the input information 
to form the weighted sum. Thus HDk for 
neuron k can be described as: 

 

∑
=

==
n

i
njnjijij WXWXHD

1
              (1) 

 

 Where Xnj will represent the vector of 

m (6 inputs) and Wnj the weights’s vector, 

which are connected to neuron j. HDj 
represents its internal process of activity. 
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 3) The function ( )⋅f  is the activation 
function, that the internal process of activity 
will be pass on the third component of the unit. 
The activation function will produce the output 
for neuron j. Thus, the output is described in 
the above equations and replaced in the next 
equation. 
 
 Oj = f (HDj).           (2) 
 
  

The output information is passed on to 
other neurons or to the external environment. 
The sum in the HDj equation is over all nodes j 
in the previous layer. Therefore, the output 
function is a non-linear function, which allows 
a network to solve problems that a linear 
network cannot solve. In this case the Sigmoid 
function, given in the equation, is used to 
determine the output state.  
 
 

  f(Xi)  =          1 
               (1+exp(-Xi)               (3) 

 
 This is designed to reduce an error 
between the actual output and the desired 
output of the network in a gradient descent 
manner. The summed squared error (SSE) is 
defined as:  

            (4) 

 Where x index stands for all the 
training patterns and y indexes stand for the 
output nodes of the network. Oxy and node of 
Cxy or the weight between Output (Ok) and the 

Hidden node (HDj) denote the actual output 
and the desired output of node, respectively 
when the input vector x is applied to the 
network.  
 A set of representative input and 
output patterns is selected to train the network. 
The connection weights Wij are adjusted when 
each input pattern is presented. All the patterns 
are repeatedly presented to the network until 
the SSE function is minimized and the network 
"learns" the input patterns. An application of 
the gradient descent method yields the 
following iterative weight update rule:  

 

   ΔWij (n+1) =  ŋ(δi Oi + αΔ Wij (n)             (5) 
 
 

Where  
Δ : is a factor of the learning. 
α : is a factor of the momentum. 
δi : is the node error for the output node, it 
is given as 
 

        δi = (Ci - Oi) Oi (1-Oi)               (6) 
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Demographic Parameters  
 This model have used Demographic 
parameters as the 6 input  
 - Age is divided into 6 groups: 0-24, 
25-34, 35-44, 45-54, 55-64, and 65+ 
 - Status: is described as: single, 
married, divorced.   
 - Income: is measured into 5 
groups:0-6000,6001-12,000, 12,001-30,000, 
30,001-50,000, and over. 
 - Education: is described as primary-
secondary-high school, diploma, bachelor, 
master, and doctoral.     
 - Occupation: is described as working 
full-time, part-time, owner, student, housewife, 
and unemployed.  
 - Accommodation type: is described 
as own house, rental, and stay with family, and 
other. 

 
Characteristic of Loyalty Consumers  
 The Output will be characteristic of 
differences of Loyalty of consumers. 
 - Group 1:  who are conscious of 
costs and benefits.  
 - Group 2:  who are conscious of 
satisfaction. 
 - Group 3:  who like to recommend to 
other people and repurchase. 
 - Group 4: who frequently visit. 

 Figure 5 presents the Artificial 
Intelligent Neural Networks (ANNS) to apply 
for Demographic Classification, based on 
Radial Basic Function (RBF) techniques. This 
schema is used to implement this application 
for four classification outputs on the Cognitive 
loyalty, Affective loyalty, Conative loyalty, 
and Action loyalty. These loyalties are against 
the four hidden nodes in hidden layers for 
statistic minimum value in each node, for the 
characteristic identification of each royalty on 
Cost & Benefits, Satisfaction, Recommend 
&Repurchase, and Frequencies of visit. 

This paper has implemented the 
program using Matlab Software version 6.5 
with Artificial Neural Networks (ANNs) 
technique based on Radial Basic Function 
(RBF) method. This Demographic 
Classification model has applied the technique 
on the schematic representation of 
Demographics in Figure 5 in implementation. 
The figures 6, 7, and 8 have presented the 
sequential input from the first data input to n 
number of inputs. In this experimental testing, 
the selected data set from questionnaires is 
being used in this input from 250 shoppers, 
who have visited the five superstores in 
Thailand (Macro, Tops, Casino-BigC, Tesco-
Lotus, and Carefour). 
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Figure 5  The schematic representation of the Demographics ANNs based on RBF technique 
Note. From “Satisfaction A Behavioral Perspective on the Consumer,” by Oliver, R. L, 1997, United 
States of America: The McGraw-Hill Companies, Inc.  

 
 

 In Figures 6, 7, and 8 are presented 
the coding part for use in calculation by the 
Artificial Neural Networks (ANNs) algorithms 
in the implementation. This coding is followed 
from the Schema of the Demographic ANNs  

based on Radial Basic Function (RBF) 
technique. The user interface input for the 
number of data set has been used interactively 
in Figure 6. 
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Figure 6 The number of data set 
Note. From “Satisfaction A Behavioral Perspective on the Consumer,” by Oliver, R. L, 1997, United 
States of America: The McGraw-Hill Companies, Inc.  
 

 

 In Figure 7, the related significant 
inputs have been information from the selected 

data on their ages and incomes for this network 
for training and testing. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 The User interface for input details as Age and Income 
Note. From “Satisfaction A Behavioral Perspective on the Consumer,” by Oliver, R. L, 1997, United 
States of America: The McGraw-Hill Companies, Inc.  
 

 
 The Graphic User interface (GUI) has 
been applied and represented as the menu, 
which is a choice of the data set during training 
and testing. The related significant input menu 
is presented in Figure 8, which has been  

selected from the data based on these network 
for training and testing tasks. These tasks are 
shown for Gender, Status, Education, and 
Occupation with following Figures 8 (a), (b), 
(c), and (d).  
 

########   Process for Input for [1] person ########### 
** Input Age ==> 45 
** Input Income ==> 39000 
########   Process for Input for [2] person ########### 
** Input Age ==> 35 
** Input Income ==> 24000 
        :                 :                : 
        :                 :                : 
########   Process for Input for [200] person ########### 
** Input Age ==> 200 
** Input Income ==> 12000 
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Figure 8 The GUI input for Gender, Status, Education, and Occupation. 
Note. From “Satisfaction A Behavioral Perspective on the Consumer,” by Oliver, R. L, 1997, United 
States of America: The McGraw-Hill Companies, Inc.  
 
(a):The gender input.     (b) The status input     (c):The education input    (d) The occupation input 
 In Figures 9 and 10 are the achieved 
results after the ANNs training and testing 
process as RBF technique. The results from 

Hidden node1 – 4 are present in Figures 9 (a) 
and (b). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 9 The calculated Hidden nodes 1 - 4 

*                                           ********   Hidden Node value ********  
 
 

                                1.28                                                                 2.55         
                                2.26                                                                 1.03 

Hidden Node [1]            0.89                           Hidden Node [3]           2.27  
                                0.30                                                                 0.64 
                                0.66                                                                 1.18 
                                0.36                                                                 0.71 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                       1.39                                                                 1.21              

                                2.58                                                                 2.14 
Hidden Node [2]            0.59                            Hidden Node [4]          1.07  

                                0.09                                                                 0.31 
                                0.29                                                                 0.72 
                                0.12                                                                 0.34 
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Note. From “Satisfaction A Behavioral Perspective on the Consumer,” by Oliver, R. L, 1997, United 
States of America: The McGraw-Hill Companies, Inc.  
  
(a):The calculated Hidden nodes 1 & 2 (b): The calculated Hidden nodes 3 & 4
 The results for identifying the four 
classifications have been present in Figure 10. 
These output results will be used to predict the 
answer. The output shown that the results of 
2.31, 0.17, 0.03, and 0.01* are classified as to 
Cognitive loyalty. The Affective loyalty is  

classified as the values of 0.18, 0.35, 0.07, and 
0.03*. The results as 0.05, 0.09, 0.12, and 
0.01* are included as to conative loyalty. The 
last result is present in the values of 0.02, 0.01, 
0.14, and 0.05**, these values are classified in 
the Action loyalty class. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 The results as Output Nodes 
Note. From “Satisfaction A Behavioral Perspective on the Consumer,” by Oliver, R. L, 1997, United 
States of America: The McGraw-Hill Companies, Inc.  
 

 
 Table1 describes neural network 
weights between the six input nodes, four 
hidden nodes, and four output nodes. The 

values of the weights between the input, 
hidden and output as table 1 are presented as 
the results in Figures 9 and 10.   

 

Table 1 Neural network Process 
Input Node Hidden Node Output Node 
 1 2 3 4 A B C D 

 
Consumer 
Type 

Age 1.28 1.39 2.55* 1.21 2.31* 0.18 0.05 0.02 1 
Income 2.26* 2.58* 1.03 2.14* 0.17 0.35* 0.09 0.01 2 
Status 0.89 0.59 2.27 1.07 0.03 0.07 0.12* 0.14 3 
Education 0.30* 0.09* 0.64* 0.31* 0.01* 0.03* 0.01* 0.05** 4 
Occupation 0.66 0.29 1.18 0.72 
Accommodation 0.36 0.12 0.71 0.34 

 

 

 
Note of table 
 The characters of output nodes (A, B, 
C and D), and hidden nodes number between 1 

and 4, are Oliver’s four stages of consumer 
loyalty, the name of which are the four stages 
of royalty are set out A, B, C, and D as follows 
: 

            ********************   Output Node value ******************  
 
                 2.31    0.18    0.05    0.02 

               0.17    0.35    0.09    0.01 
               0.03    0.07    0.12    0.14 
              0.01    0.03    0.01    0.05
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A = Cognitive loyalty      B = Affective loyalty 
C = Conative loyalty D = Action loyalty     
The type of consumer is following 
1-Cost & Benefit  2-Satisfaction 
3-Recommend & - 4-Frequencies - 
    Repurchase                     of visit 
 The results in table 1 identifies on the 
customer in the Cognitive loyalty class. Costs 
are considered to be of great importance 
according to the values of 2.31. In the same 
way, they would not visit as frequently, we can 
see at the calculated value at 0.01. As they 
recognise, where they were shopping. 
Therefore, the customer in Cognitive loyalty is 
mapped in these behaviours. The customer in 
the affective loyalties will be group, who are 
satisfied with the products as the result of 0.35 
is shown. However, there is no guarantee that 
they will visit more often according to value of 
0.03. The value of 0.12 is present as Class C, 
which is shown that the customer in the Co 
native loyalty like to recommend their friends 
or repurchase again in the future. As the value 
of 0.14 and 0.01 in class D shown that the 
people in action loyalty will be a group. They 
are very like to recommend and repurchase 
without carring about their satisfaction as they 
already know this shop. This group will be sure 
to come back to visit again for buying. 

Discussion 
 From six Input nodes to four 
hidden nodes weight 

1. Neural network analysis shown 
the height positive (+) value of weight in every 
input node to hidden node. This pattern  
 shows the six demographics of Thai 
consumer variables is significantly related with 
four types of consumer, in terms of        
Oliver’s four-stage loyalty model.  

2. There were two input nodes had a 
very height value of network weight, which 
were age and income.   
 3. Input node incomes had a very 
height value of network weight in every hidden 
node, which were, 2.58, 1.03 and 2.14.  
 This mean every type of consumer 
was related to income 
  4. Input node age had a higher value 
of network weight in the third hidden nodes, 
which were 2.55. 
 5. The highest network value of input 
income was 2.26 with the first hidden node 
(cost and benefit). This means, consumer  
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  who are conscious of costs and 
benefits, were conscious of income. 
  6.  Among six input node, education 
had the lowest value of weight in every hidden 
node, where are 0.30, 0.09, 0.64, and 0.31.    
 This pattern described that 
demographic variable in term of “Education” 
has not related to the store loyalty in every 
stage. 
 

From Four Hidden Nodes to Four Output 
Nodes  Weight 
  1. The value of weight connection 
between the hidden node and the out put node 
was positive (+) in every node.  
  2. The important positive values of 
weight between hidden node and the out put 
node were 2.31, 0.35, 0.12 and 0.05 
  3. The two patterns above show that; 
the characteristic of loyalty consumer has 
significance related with Oliver’s four stage 
loyalty. This mean the result had supported the 
Oliver’ four stage loyalty model which had 
described that consumer who are conscious of 
cost and benefit name cognitive 
loyalty, consumer who are conscious of  
 

satisfaction name affective loyalty, consumer 
who like to recommend to other people and 
repurchase name conative loyalty, consumer 
who have frequencies of visiting name action 
loyalty 
  4. Among four hidden nodes, action 
loyalty have a lowest value of weight in every 
output nodes, where were 0.01, 0.03, 0.01, and 
0.05. This can be concluded that consumer had 
very less loyalty, easily to switching to another 
store which offer more costs and benefits.      
 

Conclusions 
 This paper utilized Oliver’s (1997) 
methodology to classify the customers’ 
demographics by using the neural network 
approach.  The result of this study has 
presented four types of retail customers, where 
their classification was based on six 
demographic variables and four different types 
of customer loyalty. Data analysis indicates 
that it would be beneficial for multi national 
grocery retail companies in Thailand if they 
focus on the customers’ demographic variables 
including age and income more than status, 
education, occupation, and accommodation.  
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Brazilian Regional Fictionalists: Universal Truth 
 
 
บทคัดยอ 
 บทความฉบับนี้ศึกษานวนิยายรวมสมัยสําคัญของวงการวรรณคดีบราซิลสามเลมท่ีเขียนโดยกรา
ซิลิอานู รามูส คลาริซ ลิสเปกตอร และ โอตราน โดราดู จุดมุงหมายของบทความนี้ตองการสะทอนให
ผูอานเห็นถึงความเปนสากลของงานเขียนที่ถึงแมเนื้อเรื่อง ตัวละคร และฉากหลังจะเกิดข้ึนที่บราซิล แต
ผูอานทั่วโลกก็สามารถเขาใจถึงประสบการณและใจความสําคัญที่ผูเขียนตองการสื่อได ผลงานของกราซิลิ
อานู  รามูส  เรื่ อง ชีวิตแหงแลง  สะทอนถึงความยากลํ าบากของคนชั้นล างในสังคมทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลท่ีชีวิตข้ึนอยูกับสภาวะอากาศที่แหงแลงอีกทั้งยังโดนเอารัดเอาเปรียบจาก
พอคาและนายทุน งานเขียนเรื่องสายสัมพันธครอบครัว ของคลาริซ ลิสเปกตอรโจมตีสถาบันครอบครัว
และสถาบันสังคมที่คาดหวังใหผูหญิงเปนเพียงมารดาและ ภรรยา งานเรื่องสุดทาย เรือมนุษย โดยโอตราน 
โดราดูสะทอนความเปนจริงของทุกสังคมท่ีตองการแพะรับบาป ผูเขียนเปรียบเทียบความเหมือนของนว
นิยายท้ังสามเลมไวตอนทายของบทความ    
 

คําสําคัญ: นวนิยาย, วรรณคดีบราซิล 

 
Abstract 
 This paper surveys three important works written by modern Brazilian 
novelists: Graciliano Ramos, Clarice Lispector and Autran Dourado.  The three papers 
aim to show how the three writers manage to impart the universal truths through their 
works, focussing on Brazil and its people. Ramos’s Vidas Secas tells the story of a 
poor family from the North-eastern part of Brazil. Their fate and survival rely on 
Mother Nature who does not regularly provide rain for their agricultural lands. They 
are also taken advantage of by sly and greedy townspeople. Lispector’s Laços de 
Família bravely Challenger the found a times of society by scrutinizing the most 
fundamental unit, the family unit. The questions of the roles, positions and 
responsibilities of women are raised in a poignant manner. Dourado’s A Barca dos 
Homens deals with man-hunting in an imagined community.  The purest character is 
victimized and killed in the end. The three books share some similarities which are 
also discussed in this paper.        
 

Keywords: Brazilian novelists 
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Introduction 
 The twentieth century 
witnessed great changes in the course 
of Brazilian history, as well as 
literature. Getúlio Vargas1 came to 
power with promises of improving the 
lives of his people, and of leading 
Brazil to prosperity and modernity. His 
Estado Novo,2 in which the 
centralization of power played an 
important role, turned the country into 
a dictatorship and also led to disaster. 
Foreign investment was encouraged in 
the hope that it would help stimulate 
the economy. However, the outcome 
turned out to be contradictory. Brazil 
was saddled with growing debts. The 
national economy collapsed and people 
were left unemployed. Rich people 
took an opportunity to make money, 
while the poor, got poorer, especially 
those from North-east the Northeast. 
They were marginalized without any 
access to education or public services.  
 
 These were the specific truths 
of Brazilian history which were clearly 
portrayed by many Brazilian writers, 
who did not overlook their country’s 
social and economic problems. Rather, 
they acted as a mirror, reflecting the 
negligence and indifference that 
affected the people who became social 
victims because of their government’s 
bad management, and were paying a 
price with their lives. As Clarice 
Lispector puts it, ‘Não existe escritor, 
pintor, ou qualquer artista, que não 

                                                 
1 Vargas ruled Brazil from 1930-1954. He 
turned Brazil into a form of dictatorship, and 
used populist policies, which stated that 
workers could become the basis of a new form 
of political power.  
2 Estado Novo or New State was the name of 
the authoritarian government installed in Brazil 
by President Getúlio Dornelles Vargas, which 
lasted from 1937 to 1945.  

reflita sua época’3 (There are no 
writers, painters or artists who do not 
reflect (what happens in their period of 
time.) Their works very well illustrated 
the events and situations that took 
place in Brazil, and with their powerful 
voices, they managed to break out of 
the regional settings of some specific 
parts of Brazil, described in their work. 
Their objective was to impart universal 
truths that we, as international readers 
of English-language published books, 
can all identify with.  
 
 Writers of the time, such as 
Graciliano Ramos, Clarice Lispector 
and Autran Dourado, succeeded in 
doing this and, therefore, their 
intentions and messages were 
conveyed to and comprehended by 
readers whose background and 
experiences may possibly be 
completely different from those of the 
Brazilian authors. Ramos’s Vidas 
Secas (Barren Lives) (1938) explicitly 
deals with an impoverished 
Northeastern family, abandoned by the 
government, which tries to escape from 
drought and famine. Clarice 
Lispector’s Laços de Família (Family 
Ties), as the title suggests, is an 
account of family ties, in which 
women’s lives, roles and problems are 
discussed. Autran Dourado’s A Barca 
dos Homens (A Human Boat) depicts 
man-hunting on a fictional island of 
Boa Vista.  
 
 This paper will focus on how 
the aforementioned writers 
successfully manage to bring us into 
their creation of a timeless world, in 
which we can all recognise and 
identify with its eternal  truths and 
universal meanings.  

                                                 
3 Vieira, Nelson. Jewish Voice in Brazilian 
Literature: A Prophetic Discourse of Alterity 
(Gainesville: Florida, 1995), p. 112 
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Graciliano Ramos and the Lives of the 
Oppressed 
 Graciliano Ramos (1892-1953), 
one of Brazil’s greatest novelists, is 
moved by the lives of the abandoned 
poor people of the Northeast, the area 
where he himself grew up as a child. 
His own experiences with drought and 
famine become a source of inspiration 
for him to tell those problems to the 
outside world. Vidas Secas, therefore, 
is meant to both narrate a real story 
and, at the same time, draw public 
attention to the conditions in the dry, 
arid and ultimately barren Northeast. 
As the title of the book suggests, Vidas 
Secas describes the characters’ lives 
which are not worth living. Fabiano, 
the main character, is the purest and 
most tranquil of the novelists’ 
creatures because of his remaining 
apart from civilization.4 Through 
Fabiano, Sinhá Vitória and their 
children, Ramos translates into human 
terms the tragedy of life as it must be 
lived in the sertão, arid backland, the 
skills of the vaqueiro, cowboy, upon 
which his livelihood depends, the 
physical conditions of existence under 
the threat of the great climatic monster, 
at whose whim all live, flee, or die- the 
periodic seca.5   
 
 The story is set in a remote area 
of Northeastern Brazil, probably in the 
North-eastern region of Ramos’s own 
childhood hometown, Quebrângulo in 
Alagoas. Readers, however, are not 
confined to this specific area. Ramos’s 
entire reliance on the psychoanalytical 
third person narrator clearly reflects 
the characters’ inner thoughts and 
effectively lures his readers to the 
character’s humble position in modern 

                                                 
4 Ellison, Fred. Brazil New Novel: Four 
Northeast Masters (Berkeley: California, 
1954), p. 129 
5 Ibid 

Brazilian society, in which industrial 
growth and urbanization prevail. 
Words of dialogue are rarely found. 
The characters are only brought to life 
by the narrator who appears to be 
endowed with the same temperament.6 
One unique feature of the book is the 
way the story is loosely linked together 
by each disconnected scene. Each 
chapter has its own unity, its own near-
independence, and its study of the 
characters’ minds.  
 
 To examine the book more 
closely, we can start by looking at the 
second chapter which is entirely 
dedicated to Fabiano and which is a 
very clear portrait of his character as a 
victim, cast out from the modern 
world. The narrator describes him as 
‘vivia longe dos homens, só se deva 
bem com animais. Os seus pés duros 
quebravam espinhos e não sentiam a 
quentura da terra. Montado, confundia-
se com o cavalo, grudava-se a ele. E 
falava uma linguagem cantada, 
monossilábica e guttural, que o 
companheiro entendia.’7  
(He lives far apart from other human 
beings; consequently, he is familiar 
with animals.  His feet can endure 
thorns and stand the heat of the ground. 
His horse has become his only friend, 
to whom he can communicate, but only 
with guttural and monosyllabic 
sounds.) 
 
 Fabiano finds it difficult to 
utter long words to people. He  
tries hard, but in vain, to imitate 
thespoken language of people  
around him, but is unable to. Even he 
himself doubts his own humanity.  

                                                 
6 Ibid  
7 Ramos, Graciliano. Vidas Secas (Lisboa: 
Portugália Editoria, 1982), p. 37 
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He tells himself ‘(v)océ é um bicho, 
Fabiano.’8 (You are an animal, 
Fabiano.) His being human is also 
questioned because the animals in the 
story are clearly humanized and 
possess thought processes, that he and 
his family seem to lack. Baleia, his 
dog, is portrayed by Ramos as a 
rescuer of the family, during the 
drought season, as it always tries to 
think of how to feed its incapable 
owners. Baleia would bring dead birds 
home, when Fabiano is too depressed 
with his life to find some food for his 
wife and children. In so doing, Ramos 
probably confirms his character’s 
status as equal to that of the animals.  
  
 Fabiano represents the 
conditions of the people in 
Northeastern Brazil in general under 
Vargas’s rule. The government’s 
promises of educational access for all 
seem to be empty, as Fabiano does not 
get any education nor social welfare. 
He is a marginalized citizen who is 
taken advantage of by people in the 
higher social hierarchy, due to his 
being unable to manipulate the skills of 
human communication. The third 
chapter, “Cadeia” (Prison), is a very 
good example of how he gets into 
trouble in town, where ‘humans’ live 
when he cannot respond to the soldado 
amarelo, yellow soldier, to defend 
himself. Fabiano goes into town to do 
business with a vendor. When he 
receives a small sum of money, he 
spends it drinking and gambling. On 
the way home, drunk, he comes across 
a soldier in a yellow uniform. Not 
being able to answer simple questions 
posed by the soldier, he is put in jail 
for a night. Once in prison, the narrator  

                                                 
8 Ibid 

describes ‘(h)avia muitas coisas. Ele 
não podia explicá-las, mas havia.’9  
(There were a lot of things. He could 
not explain them, but there really 
were.) The narrator clearly points out 
the reason for Fabiano’s lack of 
communication skills. It is due to the 
fact that ‘(v)ivia tão agarrado aos 
bichos. Nunca vira uma escola. Por 
isso não conseguia defender-se, botar 
as coisas nos seus lugares.’10  (He was 
leading a life with animals. He never 
went to school. That was why he could 
not defend himself, let alone explain 
things that are not in his place.) The 
chapter also deals with the dark side of 
urban life which results from 
modernization; gambling and drinking 
which partly cause Fabiano a lot of 
troubles. All the temptations of the city 
seem to take away his ability to protect 
his already vulnerable self and without 
the power to resist the temptation of 
the bright lights, he gives in and 
becomes victimized. Ultimately, this 
chapter is a good examination of on the 
relationship between defenseless local 
people and the abusive authority, 
commonly found in Brazil during the 
dictatorship.  
 
 Chapter 10, “Contas” (Bills), is 
the last chapter to be discussed here. It 
revolves around Fabiano being cheated 
on the bills by his boss, for whom he 
procures supplies. He does not know 
how to calculate or add. He, therefore, 
may be considered as a victim of 
capitalism, in which rich people seem 
to benefit most, while the poor have to 
accept and live with injustice. The 
narrator effectively and 
sympathetically describes Fabiano’s 
fate as follows: 

                                                 
9 Ibid, p. 55 
10 Ibid, p.58 
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Nascera com esse destino, ninguém 
tinha culpa de ele haver nascido com 
um destino ruim. Que fazer? Podia 
mudar a sorte? Se lhe dissessem que 
era possível melhorar de situação 
espantar-se-ia…Era um desgraçado, 
era como um cachorro, só recebia 
ossos. Porque seria que os homens 
ricos ainda lhe tomavam uma parte 
dos ossos?11 
(He was born with this destiny. No 
one was to be blamed for him being 
born with this ruined destiny. What 
to do? Could he change his fate? If 
they had said that it was possible to 
better one’s situation, he would have 
done it. He was a disgrace. He was 
like a dog only receiving bones. So 
why were the rich still taking a part 
of those bones away?) 

 
 The narrator is truly 
sympathetic to the character whose fate 
cannot be changed. The last question is 
asked by Ramos, but no answer is 
given. In some of the following 
chapters, the narrator describes 
Fabiano’s increasing anger, caused by 
being maltreated. However, his anger 
does not last long. He compromises his 
vengeful desire towards authority (i.e. 
the yellow soldier) and the rich, with 
his excuses of his responsibilities as a 
father and a leader of the family. After 
all, he knows and so do we, that he 
cannot change his fate anyway. As the 
story unfolds towards the end, Fabiano 
can no longer stand the climatic 
disaster and the barrenness of the land 
to which he devotes himself. He and 
his family decides to move to São 
Paulo (Sao Paolo), Brazil’s biggest 
city. They hope that they will better 
their situation with menial jobs and  

                                                 
11 Ibid, p.155 

the children will get enough education 
to earn their living. The migration from 
the Northeast to the big cities in the 
South is nothing new in the twentieth 
century in Brazilian history, or, we 
might add, to the history of our modern 
world. It is a vicious cycle of people 
moving, hoping for better lives and 
ending up being disappointed and lost.               
 
 In using psycho-analysis 
technique, which is transmitted 
through the third person narrator, 
Ramos makes sure we cannot deny that 
we, as readers, get to know, understand 
and sympathize with Fabiano’s life and 
position in Brazilian society. Broadly 
speaking, Fabiano does not only 
represent the Northeastern Brazilians, 
but also the oppressed in general. 
Attacks against authorities who abuse 
their power, the rich who exploit the 
poor and the negative side of 
modernization and capitalism 
automatically make the book universal. 
The sertão around Quebrângulo, say, is 
a small stage representing the world at 
large where those problems confronted 
by Fabiano happen all the time. Once 
we stand in the character’s shoes, we 
are able to see similar things revolving 
around us, not just a specific part 
mentioned in the book. Moreover, we 
can identify with the way the question 
of language is treated. Ramos very 
well points out the idea that language 
is what gives people power over their 
own lives. On the other hand, he also 
shows us the consequences when one 
lacks the ability to benefit from it. 
Fabiano’s inability to manipulate his 
verbal expressions becomes an 
obstacle for him to lead a normal life. 
We can see it from many chapters of  
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The book when he is either maltreated 
or deceived by those who can speak 
the language properly, such as the boss 
and the authorities.  
 
Clarice Lispector and Gender Issues 
 Clarice Lispector (1920-1977) 
is an internationally acclaimed Jewish 
Brazilian writer, well-known for her 
innovative, stream-of-consciousness 
novels and short stories. Lispector’s 
approaches to modern Brazil and the 
lives of its people are somewhat 
different from Ramos’s. Although she 
addresses her concerns to social 
problems like Ramos, as illustrated in 
her other work, A Hora da Estrela (The 
Hour of the Star)12, she also pays a lot 
of attention to the issues of gender that, 
at the time, were neglected or 
intentionally avoided by most people. 
Psychoanalysis tells us that the family 
assigns and enforces gender.13 
Therefore, in Laços de Família, one of 
her most famous and enduringly 
popular works, Lispector pursues an 
enquiry into relationships within the 
sphere of the family, in an attempt to 
shake her readers out of their serene 
and comfortable assumptions  

                                                 
12 A Hora da Estrela, translated as The Hour of 
the Star, was written in 1977. It was her last 
work. The book portrays the life of Macabéa, a 
poor woman living in Rio de Janeiro, which is 
described by a narrator called Rodrigo S.M., a 
fictional writer. A Hora da Estrela diverged 
from the themes and style of most of 
Lispector’s work, instead directly and 
explicitly focusing on poverty and marginality 
in Brazil. 
13 Peixoto, Marta. ‘Female Power in Family 
Ties,’ in Passionate Fictions: Gender, 
Narrative and Violence in Clarice Lispector  
(Minneapolis, Minnessota, 1994), p.25 

with regard to the family unit.14 Her 
scrutiny of gender roles entails a 
critique of the family, in which she 
places her characters and their intimate 
crises. After these crises, when the 
recognition of their restrictions gives 
the protagonists a glimpse of greater 
freedom, many pull back, returning to 
the confinement they cannot or will not 
change.15 The female protagonists are 
mostly middle-class women in an 
urban setting. They range from youth 
to old age. Through them, Lispector 
represents another variant of the 
oppressed, urban women whose 
limited roles as daughters, wives and 
mothers are always expected by the 
Brazilian society.  
 
 The opening story of the book, 
‘Devaneio e Embriaguez duma 
Rapariga’(The Daydreams of a Drunk 
Woman), features a woman breaking 
from her daily domestic routines and 
daydreaming. She ‘(a)cordou com o 
dia atrasado, as batatas por descascar, 
os miúdos que voltariam à tarde das 
titias, ai que até me faltei ao respeito!, 
dia de levar roupa e cerzir as péugas, ai 
que vagabunda que me saíste!, 
censurou-se curiosa e satisfeita, ir às 
compras, não esquecer o peixe, o dia 
atrasado, a manhã pressurosa de sol.’16 
(awoke late, the potatoes waiting to be 
peeled, the kids expected home that 
 

                                                 
14 Alonso, Cláudia. ‘Defamiliarization and 
Déjà Vu in Laços de Família,’ in Closer to the 
Wild Heart: Essays on Clarice Lispector 
(Oxford: Legende, 2002), p.73 
15 Ibid 
16 Lispector, Clarice. ‘Devaneio e Embriaguez 
duma Rapariga,’ in Laços de Família (Rio De 
Janeiro: Rocco, 1960), p.12 
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same evening from their visit to the 
country. God, I’ve lost my self-respect, 
I have! My day for  
washing and darning socks. What a 
lazy woman you’ve turned out to be! 
She scolded herself, inquisitive and 
pleased…shopping to be done, fish to 
remember, already so late on a hectic  
sunny morning.) Her waking up late 
makes her fail to take up her 
responsibilities as a wife and mother, 
who has to go shopping to buy some 
food, to wash clothes and to prepare a 
meal for her husband and her kids, 
while waiting for them to come home. 
However, she feels really satisfied with 
carrying out her duties. As we read on, 
the protagonist is looking at herself in 
the mirror in which she sees herself, 
reflected as another who rebels against 
the social conventions imposed upon 
her, by preferring to stay in bed rather 
than to assume her duties.  
 
 ‘Amor’ (Love), the following 
story, is about Ana’s awakening, of her 
awareness of her desire for freedom. 
After having done all the shopping, the 
protagonist boards the tram to go home 
and carry out her everyday duties. Ana 
has nice children, as described by the 
narrator, and she feels perfectly secure 
in her chosen position. It is explained 
that ‘(n)o fundo, Ana sempre tivera 
necessidade de sentir a raiz firma as 
coisas. E isso um lar perplexamente lhe 
dera. Por caminhos tortos, viera a cair 
num destino de mulher, com a surpresa 
de nele caber como se o tivesse 
inventado.’17 (Deep down, Ana had 
always found it necessary to feel the 
firm roots of things. And this is 
 

                                                 
17 Ibid, p.20 

what a home had surprisingly 
provided. Through tortuous paths, she 
had achieved a woman’s destiny, with 
the surprise of conforming to it almost 
as if she had invented that destiny 
herself.) We can clearly see that Ana 
conforms very well to her destiny as a 
woman, so well that it is as if the 
destiny were created by her. However, 
on that very day, a sudden encounter 
with a blind man chewing gum, seems 
to destroy the calm life she has been 
leading. His mechanical indifferent 
acceptance of his fate perhaps mirrors 
for Ana her own blindness and 
restriction.18 The blind man can be said 
to be a victim of nature, whereas Ana 
is a victim of society. The blind man 
cannot see anything, while Ana fails to 
see the real world as she only sees it 
from indoors. They are both forced to 
adapt as passive spectators. Perhaps the 
blind man is luckier than she is as no 
one actually expects anything from 
him. Rather, people in general provide 
him with help and support. Ana, in 
contrast, is expected to provide her 
support to the family without getting it 
in return. Her rest in the botanical 
garden, after getting off the tram, takes 
her away from the world of 
conventions and expectations. She is 
attracted to the vastness of nature, 
though prearranged, and there she finds 
tranquility again as well as her real 
desire for personal freedom. She 
questions for the first time her 
immanent family world, the seeds she 
plants that will be growing into trees 
when she sees decay that encroaches 
upon ripeness: 

                                                 
18 Peixoto, Marta. ‘Female Power in Family 
Ties’, p.29 
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Nas árvores as frutas eram pretas, 
doces como mel. Havia no chão 
caroços secos cheios de 
circunvoluções como pequenos 
cérebros apodrecidos. O banco 
estava manchado de sucos roxos. 
Com suavidade intensa remorejavam 
as águas…A crueza du mundo era 
tranqüila. O assassinato era 
profundo. E a morte não era o que 
pensávamos.19 
(On the trees, the fruits were black 
and sweet as honey. On the ground, 
there lay dry fruit stones full of 
circumvolutions like small rotted 
cerebrums. The bench was stained 
with purple sap. With gentle 
persistence the waters 
murmured…The rawness of the 
world was peaceful. The murder was 
deep. And death was not what one 
had imagined.) 

 
 The real world is brought back 
to her when she thinks about her 
children. The momentary negligence of 
her wifely and motherly duties now 
disappear when she rushes home. 
When she meets one of her children, 
she tells him ‘(n)ão deixe mamãe te 
esquecer’20 (Don’t let mommy forget 
you.) It clearly shows that she is on the 
verge of escaping. However, this flame 
does not last for long after an ordinary 
secure evening at home. Just as her 
husband puts it ‘(d)eixe que pelo 
menos me aconteça o fogão dar um 
estouro,’21 (You can’t prevent the stove 
from having its little explosions.) her 
escapist thoughts on the tram or in the 
botanical garden are allowed as they do 
not do any harm. We can interpret this 
notion in two ways. First, it shows 
Ana’s, as well as Brazilian women in 
general’s, inability to escape from their 
                                                 
19 Lispector, Clarice. ‘Amor,’ in Laços de 
Família, p.25 
20 Ibid, p.26 
21 Ibid, p.29 

destiny, so there is nothing for the men 
to worry about. Their desire for 
freedom can sparkle from time to time, 
but will evaporate in the end, as they, 
submissive and powerless, cannot 
change anything. Or second, women 
do not deserve such attention at all. 
They are only destined to pursue their 
restricted roles.  
 
 From the two stories discussed 
above, Lispector’s issues of social 
expectations towards women very well 
reflect how Brazilian women are 
supposed to behave to fulfill the 
assigned roles. Having children and 
bringing them up do not only mean 
that a woman succeeds in being a 
‘woman’, but also in confirming her 
own identity, though marginal and 
passive, in society. Expectations, in 
this sense, therefore, also cover 
women’s biological function as a 
bearer of  children. In ‘Uma 
Galinha’(The Chicken), the third story 
and the following story, ‘A Imitação da 
Rosa’ (The Imitation of the Rose), 
Lispector gives her readers very clear 
examples of such expectations. ‘Uma 
Galinha’ questions the maternal role on 
a metaphoric level. A hen’s life is 
spared when she unexpectedly lays an 
egg. Just like women in general, the 
hen becomes valued by society for her 
reproductive capacities.  
 
 The same argument can be 
applied to the next story, ‘A Imitação 
da Rosa’. The protagonist, Laura, has 
just recovered from a mental illness. 
She keeps herself busy with activities 
so as to feel tired. She is obsessed with 
cleanliness and chores every trivial 
detail pertaining to the household 
tasks, so that she can tell herself that 
she is ‘well.’ In so doing, we  
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can say that she is also trying to fulfill 
her identity as a housewife, whose duty 
is to take care of the family. However, 
her childlessness is hauntingly thrown 
back at her, when she stares at herself 
in the mirror, which again vividly 
echoes her (non)- identity.22 The 
narrator describes that ‘alguém veria 
nesse mínimo ponto ofendido a falta 
dos filhos que ela nunca tivera?’23 
(perhaps someone might have seen in 
that ever so tiny hint of sorrow the lack 
of children which she never had?). 
With the lack of children, Laura is 
different from most female characters 
in the book as she has no maternal role 
to play. Instead, to maintain herself as 
a motherly figure, she feels that she has 
to give something to someone. She 
offers a bunch of beautiful roses, 
which she herself likes very much, to 
her close friend. The act of giving is 
another recall for her identity, because 
society always has a view of women as 
a person who gives. Although Laura 
does not want to give up the roses, she 
has to do so in order to conform, and 
be accepted as a part of society. 
Nonetheless, there is a price to pay for 
conformity. In Laura’s case, she loses 
her own independence. Madness, 
therefore, is the only way out for her to 
assert her real existence, just as when 
she tells her husband that ‘(v)oltou, 
Armando. Voltou.’24 (It came back, 
Armando. It came back.) What comes 
back is her insanity as, judged by 
society. Ambiguity lies here as we, as 
readers, never learn that Laura’s 
madness as depicted by the narrator, is 
a real mental illness or just a difference  

                                                 
22 Alonso, Cláudia. ‘Defamiliarization and 
Déjà Vu in  Laços de Família, p.75 
23 Lispector, Clarice.  ‘A Imitação da Rosa’ in  
Laços de Família, p.42 
24 Ibid, p.52 

she makes by being her own self. The 
husband’s view of Laura in the end 
represents stereotypical views towards 
women who are ‘different.’  
 

Ele sabia que ela fizera o possível 
para não se tornar luminosa e 
inalcançavel…Da porta aberta vista 
sua mulher que estava sentada no 
sofá sem apoiar as costas, de novo 
alerta e tranqüila como num trem. 
Que já partira.25   
(He knew that she had done 
everything possible not to become 
luminous and remote. With fear and 
respect he watched her. Aged, tired, 
and strange. But he did not even have 
a word to offer. From the open door 
he saw his wife sitting upright on the 
couch, once more alert and tranquil 
as if on a train. A train that had 
already departed.) 

 
 He sees her as luminous and 
unreachable. Calm as she is, she comes 
to the point of no return. Her 
metaphorical train of madness has 
already departed, since other 
departures are beyond her capacity.  
 
 The last story to be discussed 
here is ‘Feliz Aniversário’ (Happy 
Birthday). We witness an elderly 
woman, whose reproductive roles and 
maternal duties have been completed, 
and now has nothing to look forward 
to, even on her birthday. The woman 
passively observes her children, all 
adults, who come to her eighty-ninth 
birthday party for a superficial annual 
reunion, and boast about their wealth 
and their businesses. She remains  

                                                 
25 Ibid, p.53 
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silent until asked to cut the cake. By 
cutting the cake, her power is once 
again assertwd, as described when ‘..de 
súbito a velha pegou na faca. E sem 
hesitação, como se hesitando um 
momento ela toda caísse para a frente, 
deu a primeira talhada com punho de 
assassina.’26 (unexpectedly, the old 
lady grabbed the knife. And without 
hesitation, as if by hesitating for a 
second she might fall on her face, she 
dealt the first stroke with the grip of a 
murderess.) As soon as her power 
revives, her rage and anger follow 
straight away. She looks at her children 
and ‘como a presilha a sufocasse, ela 
era mãe de todos e imponente à 
cadeira, desprezava-os.’27 (She was 
mother to all of them. And as her chain 
was choking her, she was mother to all 
of them, and, powerless in her chair, 
she heartily despises them.) She 
despises them all, since now she has no 
power to control them and their lives 
anymore. The mother’s love is 
therefore difficult to bear, as one of her 
children suggests. Her most shocking 
action, however, is when she spits on 
the floor and asks for a glass of wine. It 
is obvious here that Lispector 
untraditionally portrays the roles of 
mothers. The act of violently cutting 
the cake, spitting, and cursing erases 
the image of mothers as a domestic 
angel. These actions would have been 
manifested in a more subtle and polite 
manner, had she been in her prime. It, 
therefore, can be said that these crude 
actions are caused by the loss of her 
power to command. Her dominance 
only once stemmed from her personal 
capacity to play the most powerful role 
that the Brazilian society allows: that 
of a mother in a mother-dominated 
extended family.28 Such power, 

                                                 
26 Ibid, p.59 
27 Ibid, p.60 
28 Peixoto, Marta. ‘Female Power in Family 
Ties’, p.32 

controlled by others; namely, social 
conventions, is certainly not enduring 
and that results in the false perception 
of love that can entrap women as well 
as their families.  
 
 Lispector’s Laços de Família, 
as previously stated, raises questions 
that were ignored. The female 
protagonists’ inner thoughts that are 
expressed through the narrator allow us 
a space to closely join the debate of 
gender and roles. In so doing, 
Lispector has always been considered 
ahead of her time, and the turning point 
in twentieth-century Brazilian 
literature, and probably world literature 
at large. Her portrayal of constrictive 
social demands and expectations 
towards women can be widely 
understood, as the family unit is 
something people all around the world 
have in common.  
 

Autran Dourado and the Story of 
Hunting 
 Autran Dourado’s A Barca dos 
Homens is a story of the lives of 
human beings, withdrawn and 
relatively isolated, who exist on the 
margins of society. The main 
character, a mentally-retarded 
man/child,29 Fortunato, lives on the 
fictional island of Boa Vista along with 
his mother, Luzia who works as a 
servant for a family led by Godofredo. 
He is accused of stealing a revolver by 
Godofredo, and is hunted down by the 
whole community, including soldiers 
and vigilantes, since they see him as a 
threat. They believe that he must be 
killed before he harms someone. At the 
end of the story, he is killed for the 
sake of the community.  
 The novel works on two levels 
which clearly divide the time structure 

                                                 
29 It is the term employed by Daphne Patai.  
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of the story. The first eight chapters in 
which the story takes place during the 
daytime, revolving around Fortunato’s 
actions, are narrated through the third 
person, whereas the second part of the 
book is conveyed through Fortunato’s 
interior monologue, and takes place 
overnight. Although A Barca dos 
Homens is set on an isolated, fictional 
island, it is not too far-fetched for the 
reader to understand the message that 
Dourado tried to imply. Set on an 
imaginary island, the location is perfect 
for a myth to take place and be 
universalized. The author’s desire to 
move from the specific to the general 
can be seen from his two epigraphs. 
Dourado begins the book with Thomas 
Browne’s quotation: It is in the power 
of every hand to destroy us, and we are 
beholden unto everyone we meet, who 
doth not kill us’30 This notion is also 
echoed in one of the characters’ voice, 
Frei Miguel’s: ‘Os homens matam e 
morrem, é esse o destino dos homens. 
Cada um pode matar o outro. Cada 
homem pode destruir o próximo. É um 
destino do homem, a sua liberdade.’31 
(Men kill and die. This is the destiny of 
men. Each one can kill others. Each 
man can destroy others. This is a 
destiny of a man, his own liberty.) To 
clarify it, it is the truth universally 
acknowledged that each man can kill 
or destroy others for their own 
interests. The second epigraph states: 
‘Esta é uma história de caça e pesca.’32 
(This is a story of hunting and fishing.) 
The combination of the two directs our 
attention to the theme of the hunting of 
a human being by other human 
beings.33   
 
                                                 
30 Dourado, Autran. A Barca dos Homens 
(Lisboa: Livraria Bertrand, 1975), p.7  
31 Ibid, p.129 
32 Ibid, p. 8 
33 Patai, Daphne. Myth and Ideology in 
Contemporary Brazilian Fiction (New Jersey: 
Associated University Press, 1983), p.193   

 In addition, the main character 
Fortunato also contributes to the 
universality of the book. He is 
introduced to the reader as ‘(a)ssim 
Fortunato naceu sem pai..o espírito 
ficava para trás como espiando alguém 
que ia fazer uma longa viagem. Se não 
fosse a violência de que às vezes era 
possuído, aqueles olhos grandes e 
ingénuos apenas dariam a visão de uma 
alma criança. Na verdade ninguém 
podia dizer quantos anos tinha.’34 (he 
was born without a father. His spirit is 
retarded, as if looking at someone who 
was about to make a long journey. If it 
was not the violence that sometimes 
pushed him, his big, ingenious eyes 
would be a vision of a baby. In fact, no 
one could tell how old he was.) 
Fortunato, as stated here, is simple-
minded. Sometimes, his eyes are 
similar to the baby’s which signify 
innocence. Indeed, he is an innocent 
child/man, untouched by the malicious 
nature of the civilized world. Instead, 
he belongs with nature. Therefore, it is 
very ironic when Godofredo develops 
his negative attitudes towards 
Fortunato. Godofredo is a man who 
prefers the straight line, meaning he 
feels uncomfortable with something 
that he cannot explain. Fortunato’s 
thoughts and behaviour which are not 
understandable for him, therefore, 
prove to be harmful and need to be got 
rid of. Fortunato, therefore, serves as a 
scapegoat on the margins of society 
that the community must have to 
secure their position at the centre.  
 Another important aspect of 
Fortunato’s character lies in his 
juxtaposition with Christ which leads 
to the universal myth of sacrifice, 
death and rebirth. Throughout the 
book, Dourado emphasizes the 
continuity of life in which death and 
birth, destruction and renewal, form an 

                                                 
34 Dourado, Autran. A Barca dos Homens, p.17  
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endless cycle. There are three 
important points to be made 
accordingly. Firstly, both Fortunato 
and Christ can be considered sacrificial 
figures, though in a different way. 
Christ sacrifices himself to redeem 
man, whereas Fortunato is sacrificed to 
redeem the normal daily lives of the 
people on the island. Secondly, the 
hunting of Fortunato is based on the 
story made up by Godofredo. No one, 
except Godofredo himself, knows if 
Fortunato is innocent or guilty of the 
theft of the revolver, but the reader can 
see that the whole community 
mobilizes to eliminate the so-called 
‘threat’ very rapidly. The form of 
belief, therefore, has greater durability 
than the content itself. Because of this, 
it is undeniable that both Fortunato and 
Christ are the victims of man’s 
brutality. Frei Miguel, probably, 
representing the author’s voice, clearly 
expressed it that ‘todo dia alguém 
crucifia  alguém.’35 (every day 
someone crucifixes someone.) In his 
eyes, he views Christ’s crucifixion and 
Fortunato’s death as consequences of a 
brutal man’s habitual action. They are 
then scapegoats, rather than redeemers. 
Finally, Christ’s resurrection 
emphasizes the continuity of birth and 
death as an endless circle. His 
resurrection means a spiritual 
regeneration for all people, according 
to Christian belief.36  

Paradoxically, the birth of 
another ‘Fortunato’, by a prostitute at 
the end of the book, symbolizes the 
endless need of society to find a 
scapegoat.  
 
 Ultimately, female characters in 
the story are not to be overlooked, 
especially Maria, Godofredo’s wife. 
Similar to Lispector’s female 

                                                 
35 Ibid, p.139 
36 Patai, Daphne. Myth and Ideology in 
Contemporary Brazilian Fiction, p.204 

characters, Maria is bound by social 
rules and conventions around her. She 
is expected by her husband to moments 
submissive and to perform wifely and 
motherly duties. However, she has 
some escapist moment for her real self 
and feelings. In a quarrel with 
Godofredo, she expresses her hatred 
for him and reveals an aggressive side 
that has long been hidden. She also 
develops her fascination with Fonseca, 
one of the police officers, and ends up 
sleeping with him. But as we see from 
Lispector’s works, those moments are 
limited and the characters know very 
well how far they can go, and how 
little things can change. Maria is no 
exception because, in the end, she has 
to return to her submissive character 
and pursue her daily conventional role 
as a wife and mother.  
 
 As a consequence, because of 
the book’s mythical functions, A Barca 
Dos Homens can easily transmit 
universal truth to the reader. We can all 
identify with the themes as knowledge 
of the Bible or Christianity is rather 
common. The escapist theme which 
also appears in Ramos’s and 
Lispector’s works helps us understand 
the specific picture in a clearer way. 
Dourado, therefore, can be said to 
succeed in his transformation of truth 
in the form of a novel.  

Towards Intertexuality 
 To take a closer look at the 
three novels which have been 
discussed, we can see that they share 
some similarities which are worth 
noting. First of all, in terms of the 
escapist moment experienced by the 
characters, we can recall Fabiano in 
Vidas Secas who becomes angry with 
the injustice that is inflicted on him 
and wants to take revenge. His rage, 
however, does not last long. He retreats 
from the violent thoughts with the 
excuse of his responsibilities as a 
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father and a leader of his family. And 
above all, he knows very well that 
nothing can be changed or done. In 
Lispector’s and Dourado’s works, 
female characters have the desire to 
run away from the repetitive roles they 
are forced to play. Whereas some 
characters of Lispector choose to sit in 
the park when they are supposed to be 
home cooking for the family, or spit on 
the ground, Dourado’s character, 
Maria, commits an act of adultery. 
Those different levels of rebellion 
reflect their escapist moment which is 
at last interrupted and destroyed by 
reality.  
 
 In addition, the endings of the 
three books convey the same message; 
the never-ending cycle of life and fate. 
In Ramos’s Vidas Secas, the story ends 
with Fabiano’s family moving into 
town. The final statement mentions the 
perpetual temptation of town that will 
allure and ensnare innocent people 
from the country. Those people, 
wanting to better their lives, will go to 
town, without knowing what is 
awaiting them. It is an endless cycle of 
country people succumbing to poverty, 
barren lives and neon lights. 
Lispector’s Laços de Família 
demonstrates the same ending. Despite 
their effort to break through social 
conventions and expectations,  
they are tied down and brought back to 
their position in society. It is after all, 
the so-called ‘women’s destiny.’ In 
Dourado’s A Barca dos Homens, 
Fortunato is not so fortunate as his 
name suggests. He is killed for the sake 
of the community and is immediately 
replaced by a new-born Fortunato. The 
endless need for a scapegoat, or 
someone to blame, always exists in a 
society. The cycle of hunting will not 
be stopped.      
 
Conclusion 

 Difficulties in telling the 
universal truth through a novel with 
some specific setting seem to be 
overcome by the three writers 
discussed. Ramos’s Vidas Secas 
clearly portrays the lives of the 
marginalised Northeastern people of 
Brazil. The unfortunate lives those 
people lead are effectively transmitted 
to the reader with the third person 
narrative voice and with this style of 
writing, we are invited to step into their 
world of poverty, drought and 
deception that can actually happen 
everywhere. Lispector’s Laços de 
Família is one of the most debated 
books in the Brazilian literature. It 
questions the functions of the most 
secure unit; the family unit. Along with 
the issues of family ties, the question 
of gender is posed throughout the 
book. The universality of the book lies 
in the fact that people all over the 
world, no matter which ethnic group 
they belong to, have at least one family 
in which women are demanded by their 
society to perform wifely and motherly 
duties. Because of that, the reader can 
very well understand the truths 
acknowledged by Lispector. Dourado’s 
use of myth as a universal truth works 
very well. Juxtaposing his main 
character to the figure of Christ allows 
the reader to relate their experiences 
with the story. Man-hunting, false 
accusation of innocent people and a 
search for scapegoats are common in 
any human community. His discussion 
of female characters also relates to 
those of Lispector’s. After their real 
desires explode for a while, the 
characters retreat and perform the roles 
they are  
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supposed to do. To sum up, we can say 
that all of them have very well 
managed to break out of the regional 
settings of their works to impart truths 
that we can identify with. And that 

makes their names remembered as a 
group of writers who represent the new 
course of their (inter)national 
literature.  
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กระบวนการผลิตแกลบเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง 
Production of Rice Husk for Fuel 

 

 

บทคัดยอ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอวิธีการนําวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ไดแกแกลบ มาอัด
กอนเพื่อใชเปนพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงชนิดอื่น โดยใชเครื่องอัดไฮโดรลิกและแมพิมพอยางงาย ในการ
ใชกาวเปนตัวเชื่อมประสาน ท้ังนี้รวมถึงอธิบายกระบวนการอัดกอน และคุณคาทางความรอนของแกลบ
เพื่อนําไปใชเปนพลังงานทดแทนตอไป 
 

คําสําคัญ:   การเกษตร, พลังงานทดแทน 
 

Abstract 
 This article is intended to present the method of extracting rice husk briquette fuel which is 
used in hydraulic compression and in simplifying molds. The binders are used in briquette such as glue. 
Furthermore, it includes an explanation of the briquette process and the heating value of rice husks 

Keywords:  rice husk 
 

บทนํา 
สภาวการณดานพลังงานในปจจุบัน 

กําลังเปนปญหาตอสภาวะเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศอยางมาก ประเทศไทยเปนประเทศ
กําลังพัฒนา ปริมาณความตองการพลังงานจึงมี
มากขึ้น พลังงานที่ใชสวนใหญเปนน้ํามันดิบ ท่ี
ตองสั่งซื้อจากตางประเทศ ถึงแมวาประเทศไทย
จะสามารถนํากาซธรรมชาติข้ึนมาใชได แตก็
สามารถทดแทนน้ํามันดิบไดเปนบางสวนและ
บรรเทาปญหาไปไดเพียงระยะหนึ่งเทานั้น  

 
 
 
 
 

เพราะปริมาณความตองการดานพลังงานมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนทุกป นอกจากนี้ยังเกิดปญหา
ขาดแคลนฟน และถานไม ซึ่งเปนเชื้อเพลิงหลัก
สําหรับชาวชนบทที่มีรายไดนอย เนื่องจากปาไม
ถูกทําลายโดยมิไดมีการปลูกทดแทนใหเพียงพอ 
การข้ึนราคาน้ํามันจะทําใหราคาของฟนและถาน
ไมสูงข้ึนตามไปดวย  สภาวการณดังกลาวเปน
อันตรายอยางยิ่งตอเสรีภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศจึงจํา เปนตองเรงแกปญหาโดยใช
มาตรการทั้งในดานอุปทานและอุปสงค เชน ลด 

*อาจารยประจําสถาบันนวัตกรรมทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
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การใชน้ํามันลง ในขณะเดียวกันจะตองมีการ
กระจายแหลงพลังงานใหกวางขวางมากยิ่งข้ึน
เพื่ อใหประเทศสามารถพึ่ งตนเองในด าน
พลังงาน  แทนการผูกพันอยางแนบแนนกับ
น้ํามันดังเชนที่แลวมา แหลงของทรัพยากรทาง
พลังงานในประเทศที่สามารถนํามาใชประโยชน
ได แก  วัสดุ เหลือใช และขยะจากโรงงาน
อุตสาหกรรม  เชน  แกลบ  ข้ี เลื่อย  กากออย 
เปลือกถั่ว เปลือกมะพราว ฟางขาว และวัสดุ
เหลือใชอื่นๆ 

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีปลูกขาวไดมากและ
สงออกไปจําหนายยังตางประเทศมากเปนลําดับ
ตนๆ ในบรรดาสินคาสงออกดวยกัน นอกจากนี้
ขาวยังเปนอาหารหลักของประชากรไทย ในการ
สีข าว เปลือกเพื่อจะใหได เปนข าวสารนั้น 
ย อมจะได แกลบ เปนวั ตถุ เหลื อ ท้ิ ง    จาก
การศึกษาพบวา  แกลบจะมีอัตราสวนโดย
น้ําหนักถึง 20-30 เปอรเซ็นต ของขาวหนึ่งเมล็ด 
ดังนั้นหากพิจารณาวาประเทศไทยมีอัตราการ
ผลิตขาวเปลือกประมาณ 320,346 ตัน/ป (อัจฉรา 
วิรัตนพงษ, 2542) จะทําใหเกิดของเสียในสภาพ
แกลบมากกวา 80,086 ตัน/ป แกลบที่ไดจะถูกใช
เปนเชื้อเพลิงสําหรับโรงงานขนาดยอมและ
ขนาดเล็ก อยางไรก็ตาม  ดวยคุณสมบัติของ
แกลบที่มีความหนาแนนต่ําไมสะดวกในการ
ขนสง มีความสิ้นเปลืองสูง และยังตองคํานึงถึง
คุณสมบัติของแกลบคือ การเผาไหมเปนไปอยาง
รวดเร็วเนื่องจากมีพื้นที่สัมผัสมาก ทําใหควบคุม
ยาก ดังนั้นการใชแกลบเปนเชื้อเพลิงจึงอยูใน
ขอบเขตที่จํากัด สวนใหญนอกจากจะใชแกลบ
เปนเชื้อเพลิงแลวยังนําไปใชประโยชนอยางอื่น
ไดเชน ผสมกับดินเหนียวทําเปนอิฐ ใชรองรัง

สัตวปก หรือใชดูดซับน้ํามันที่หกหรือเปรอะ
เปอน เปนตน 
 

ผลผลิตแกลบ 
 แกลบ (rice husk) เปนผลพลอยไดจาก
การสีขาว ดังนั้นปริมาณแกลบจึงเปนสัดสวน
โดยตรงกับปริมาณขาวท่ีผลิตได แกลบสามารถ
ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเปนเชื้อเพลิงแข็งอัด
กอนหรือแทงเพื่อใชทดแทนฟนหรือถานไมได
อยางเพียงพอ จากตารางที่ 1 และ2 ซึ่งแสดง
องคประกอบของแกลบจะ เห็นว า  แกลบ
ป ร ะ ก อบด ว ย เ ซ ล ลู โ ล ส  (cellulose) แล ะ
สารประกอบอินทรีย (organic material)เปน
สวนประกอบหลัก (สมาคมเซรามิกส, 2531)  

แกลบมีคุณสมบัติในดานเช้ือเพลิงไม
ตางจากไมมากนัก แตการใชเปนเชื้อเพลิงของ
แกลบมีขอเสีย เชนเมื่อเผาไหม แกลบใหปริมาณ
ข้ีเถาสูงถึง 17.4 % ซึ่งมากกวาไมถึง 7 เทา แต
ข้ีเถาของแกลบสามารถนําไปใชเปนวัสดุ
กอสราง ผงขัด และซิลิกาขาวได (กนกอร หัส
โรค, 2542) 
 

ตาราง 1  
องคประกอบทางเคมีของแกลบ 
องคประกอบ                       เปอรเซ็นตโดย
น้ําหนัก                 
สารประกอบอินทรีย                            73.87 
      และความชื้น 
อลูมินา (Al2O3)                                     1.23 
เหล็กออกไซด (Fe2O3)                          1.28 
แคลเซียมออกไซด (CaO)                     1.24 
แมกนีเซียมออกไซด (MgO)                 0.21 
ซิลิกา (SiO2)                                         22.12 
แมงกานีสไดออกไซด (MnO2)             0.074 
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ตาราง 2  
องคประกอบของสารประกอบอินทรียในแกลบ 

เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 
องคประกอบ 

สารประกอบอินทรีย     คารบอน 
Cellulose 
Lignin 
D-Xylose 
L-Arabinose 
Methyl 
glucoronic 
acid 
D-Galactose 

43.3                                19.22 
22.00                               17.93 
17.52                               7.008 
6.53                                 2.612 
6.53                                 1.82 
 
 
2.37                                 0.846    

 

ราคาของแกลบ 
 แกลบเปนวัสดุท่ีสภาวะตลาดไมสูดีนัก 
ท้ังนี้ เพราะการใชในปริมาณมากตองเสียคา
ขนสงแพงกวาไมจึงทําใหการใชงานจํากัดแต
เฉพาะโรงสีและบริเวณใกลเคียงเทานั้น จากการ
สํารวจขอมูลราคาของแกลบไมแนนอนขึ้นอยู
กับฤดูกาล และระยะหางระหวางที่ตั้งของโรงสี
กับสถานที่ใชงานดวย บางฤดูกาลโรงสีตองนํา
แกลบไปเผาทิ้งนอกโรงสี จากการวิเคราะห
ขอมูลพอสรุปไดวา แกลบเปนอุปทานพอเพียง
ในการผลิตเปนเชื้อเพลิงแข็งเพื่อใชแทนฟนหรือ
ถานไม แตอาจจะมีการแปรผันตามฤดูกาลเก็บ
เกี่ยวบาง อยางไรก็ตามราคาของแกลบไมนาเปน
ปญหาสําคัญเพราะอุปสงคนอยกวาอุปทาน 

การอัดกอน 
 การอัดกอน (briquette)  เปนวิธีหนึ่งใน
หลายๆวิธีของการทําใหแข็งแนนและกะทัดรัด 
(compaction) โดยการอัดกอนเปนการอัดวัสดุ
ใหมีความหนาแนนรวมมากขึ้น  มีความชื้น
นอยลง มีรูปรางที่แนนอน และมีคุณสมบัติทาง
วัสดุ 
 การอัดกอนสามารถทําได 2 วิธี ดังนี้ 

1. การอัดกอนโดยใชตัวเช่ือมประสาน 
(binder) เพื่อชวยในการอัดเกาะของวัสดุและ
ปองกันการแตกหักเมื่อเวลาถูกอัดออกจาก
แมพิมพ (mold)  

2. การอัดโดยไมใชตัวเชื่อมประสาน ท้ังนี้
เพราะว าวัสดุบางชนิด เชนไม  หรือแกลบ
สามารถเปนตัวเชื่อมประสานในตัวเองที่เงื่อนไข
หนึ่ง (ท่ีอุณหภูมิและความดันหนึ่ง) ในกรณีนี้
จะตองใชความรอนและความดันที่เหมาะสมใน
การอัดกอน 

 

กระบวนการอัดกอน 
 กระบวนการอัดกอนจะประกอบดวย
ข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. การเก็บสะสมวัสดุ 
วัสดุหลายอยางสามารถนําไปเปน

วัตถุดิบในการผลิตวัสดุอัดกอนได ตัวอยางเชน 
ปอกระเจา  เศษถานหิน  ข้ี เลื่อย  เศษไม  เยื่อ
มะพราว เปลือกถั่ว แกลบ ฟางขาว เศษกระดาษ 
และชานออย เปนตน  
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การ เลื อกวั สดุ จะต อ ง คํ านึ งถึ งสิ่ ง
ตอไปนี้ 

 - ควรหลีกเลี่ยงการใชวัสดุท่ีมีน้ําเพราะ
เวลาเผาไหมจะทําใหเกิดควันไฟขึ้น 

- วัสดุบางชนิดสามารถเผาไหมได แต
ไมสามารถที่จะจัดทําใหมีขนาดและรูปรางที่
แนนอนได 

- ในการอัดกอนอาจใชวัสดุมากกวา
หนึ่งชนิดก็ได 

2. การเตรียมวัสดุ 
วิธีการเตรียมวัสดุมีข้ันตอนตอไปนี้ 
- การลดขนาด (size reduction) ในขั้น

แรกวัสดุจะถูกนํามาลดขนาด เพื่อทําใหเปนชิ้น
เล็กๆ ท่ีสามารถผานตะแกรงไดโดยวิธีการสับ 
การตัด การบด การทุบใหละเอียด และการสี 
เปนตน  โดยข้ันตอนนี้ควรจะทําใหสั้นที่สุด 
เพราะวัสดุบางชนิดไมจําเปนตองทําใหเปนชิ้น
เล็กๆ 

- การอบแหง (drying) วัสดุสวนใหญท่ี
ปอนเข า เครื่ องอัดกอนจะเปยก  จึงมีความ
จําเปนตองทําใหแหงกอนการผสมใหเขากับตัว
ประสาน การทําใหแหงสามารถทําไดหลายวิธี 
เชน การตากแดด ใชเครื่องทําความรอน ใชลม
รอน เปนตน การอบแหงสามารถทํากอนหรือ 
หลังการลดขนาดก็ไดแตท้ังนี้ เมื่อการอัดกอน
เสร็จเรียบรอยแลวจะตองทําการอบแหงอีกครั้ง
หนึ่ง 

- การเตรียมวัสดุท่ีจะปอนเขาเครื่อง 
(feed stock) การผสมคลุกเคลาวัตถุดิบใหเขากัน
สามารถทําไดหลายวิธี เชน ใชโมปูนซีเมนตท่ีใช
ท่ัวไปในงานกอสราง หรืออาจจะเปนการผสม
ดวยมือก็ไดหากผลิตในจํานวนไมมาก การผสม
ควรหาอัตราสวนที่เหมาะสมระหวางวัตถุดิบกับ
ตัวเชื่อมประสาน การใชวิธีลองผิดลองถูก (trial 
and error) เปนวิธีท่ีดีท่ีสุดเพื่อทดสอบความ
แข็งแรง และการเผาไหมของผลผลิตท่ีได ราคา
ของตัวประสานอาจมีราคาแพง แตอยางนอย
ท่ีสุดก็ตองมีตัวเชื่อมประสาน ท้ังนี้อาจจะใช
ตัวเชื่อมประสานที่ไมสามารถเผาไหมได จะชวย
ประหยัดคาใชจายมากกวา 

3. การอัดกอน 
การอัดกอนทําไดหลายวิธี  ในกรณี

ท่ัวๆไป feed stock จะถูกปอนเขาไปในแมพิมพ
ซึ่ ง เ ป น ท ร ง ก ร ะ บ อ ก ทํ า จ า ก เ ห ล็ ก ที่ มี
เสนผ า ศูนยกลาง  6 .7  เซนติ เมตร  ยาว  32 
เซนติเมตรมีฝาครอบปดท่ีดานบนและจะถูกกด
หรืออัดดวยเครื่องอัดไฮโดรลิก นําแมพิมพไป
อบในตูอบประมาณ 110 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 10 ช่ัวโมงสําหรับแกลบอัดแทงท่ีใชกาวลา
เท็กซเปนตัวเชื่อมประสาน  และ  15 ช่ัวโมง 
สําหรับแกลบอัดแทง ท่ีใชกาวแปงมันเปน
ตัวเชื่อมประสาน (จันทรสุดา รัชชปญญา, 2535) 
หลังจากนั้นก็นําแมพิมพออกจากตูอบ ปลอยให
เย็น และแกะแทงแกลบออกจากแมพิมพ 
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การหาคาความรอนของแกลบอัดแทง 
 เชื้อเพลิง (fuels) เปนสารประกอบที่มี
ธาตุสําคัญ  คือ  ไฮโดรคารบอน  เมื่อเกิดการ
สันดาปจะไดความรอนออกมา การวัดปริมาณ
ความรอนที่ไดจากเชื้อเพลิงแข็งและเหลว นิยม
ใช เครื่องมือท่ี เรียกวา  บอมบคาลอริมิ เตอร  
(bomb calorimeter) ดังภาพที่ 1 (จันทรสุดา รัชช
ปญญา, 2535) โดยการชั่งน้ําหนักเชื้อเพลิงใสเขา
หองสันดาปที่เปนระบบปริมาตรคงที่และไมมี
การไหล หองสันดาปเรียกวา บอมบ (bomb) ท่ีมี
เชื้อเพลิงอัดดวยออกซิเจนความดันสูง (เพื่อ
ตองการใหเกิดการสันดาปที่สมบูรณ) นํา บอมบ 
จุมลงในน้ําท่ีอยูในถัง สวนรอบถังจะมีระบบน้ํา
หลอเย็นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิใหสมดุลกับ
ภายในถังซึ่ งจะทํ างานแบบอัตโนมัติ  เพื่ อ
ตองการใหเกิดระบบเอกเทศ (adiabatic process) 
 การจุดเชื้อเพลิงใหระเบิดใชระบบ
ไฟฟาหลอมละลาย ชนิดนิเกิลหรือโครเมียม เมื่อ
เกิดการสันดาปแลวปริมาตรความรอนที่เกิดข้ึน
จะทําใหน้ํารอบๆบอมบรอนข้ึน สามารถวัด
อุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลงหากรูน้ําหนักและความ
รอนจําเพาะสารก็สามารถคํานวณหาปริมาณ
ความรอนได 

 

 

 
1) Stirrer                           5) PRT 
2) Calorimeter bomb        6) Ignition lead 
3) Jacket            7)  Jacket lid 
4) Calorimeter vessel 

ภาพ 1  แสดงองคประกอบของเครื่องมือวัด
พลังงานบอมบคาลอริมิเตอร (Fire Testing 
Technology Ltd, 1999-2007) 
Note. From “ISO 1716 Bomb Calorimeter,” by 
Fire Testing Technology Ltd, 1999, Retrieved 
March 27 2008, from http://www.fire-
testing.com/html/instruments/iso1716.htm. 
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วิธีการหาคาความรอนของบอมบคาลอริ
มิเตอร 
 ความจุความรอนของบอมบคาลอริ
มิ เตอร  หมายถึงปริมาณความรอนที่ ทําให
เครื่องมือรอนขึ้นมากกวาจุดเริ่มตน 276 องศา
เซลเซียส  โดยการสันดาปสารบริสุทธิ์ คือ กรด
เบนโซอิคแหง(dry benzoic acid) ท่ีมีน้ําหนัก
ประมาณ 1.2 กรัม(จันทรสุดา รัชชปญญา, 2535) 
การทดลองเพื่อหาคาความรอนของสารตัวอยาง 
 

ขั้นตอนการสันดาป 
1. ช่ังน้ําหนักถวย (crucible) เปลา 
2. ช่ังน้ําหนักแกลบอัดแทงท่ีทดสอบ

ประมาณ 1.5 กรัม 
3. วางถวยท่ีใสสารตัวอยางบนที่รองรับ

และตอลวดเผาไหม (firing wire) ยาว 100 
มิลลิเมตร  ใหสัมผัสกับสารตัวอยางระวังอยาให
ลวดเผาไหมแตะกับถวย 

4. เติมน้ํากลั่นใสบอมบ        ประมาณ 1 
มิลลิลิตร แลวปดฝา 

5. บั น ทึ ก อุ ณ ห ภู มิ ท่ี อ า น จ า ก
เทอรโมมิเตอร (อุณหภูมิเริ่มตน) 

6. กดเปดไฟ (fire switch) 2 นาที เพื่อ
จุดสันดาปพรอมท้ังอานอุณหภูมิ 

7. กดปุมทดสอบ (test switch) เพื่อ
ทดสอบความปรกติของการหลอมละลายของ
ลวดเผาไหม โดยปรกติหลอดไฟจะดับ ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติจะทําการปรับอุณหภูมิของน้ํา
หลอเย็นใหสมดุลกับน้ํารอบบอมบ  เพื่อให
กระบวนการทดสอบเปนแบบเอกเทศ (adiabatic 
process) ปลอยท้ิงไว  5  นาที  จะไดอุณหภูมิ
สุดทาย และอานอุณหภูมิสุดทาย 

8. นําบอมบมาตรวจสอบการเผาไหม 
นั่นคือ ถาภายในบอมบมีหยดน้ําเหลืออยูแสดง
วาการทดลองเปนการสันดาปอยางสมบูรณ และ
ถาภายในบอมบมีเขมาดําหรือเห็นเชื้อเพลิงเหลือ
คางแสดงวาการสันดาปไมสมบูรณ 

 
คาทางความรอน (Heating Value) 
 การวั ดค าท า งคว ามร อน  (heating 
value) มี 2 แบบ (จันทรสุดา รัชชปญญา, 2535) 
คือ   

1. คาความรอนรวมของเชื้อเพลิงสูงสุด 
(gross heat of combustion, higher heating 
value) หมายถึง ความรอนที่ปลอยออกมา
เนื่องจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง 1 หนวยมวล 
ในบอมบท่ีมีปริมาตรคงที่ และทําใหน้ําระเหย
แลวกลั่นตัวเปนหยดโดยการคายความรอน
ออกมา ดังนั้นคาความรอนที่ไดจะรวมคาความ
รอนแฝงของน้ําท่ีเกิดจากปฏิกิริยาสันดาปของ
เชื้อเพลิง การคํานวณปริมาณความรอนชนิดนี้
ทําไดโดยการคํานวณพลังงานสมดุล (equivalent 
energy) ของคาลอริมิเตอร (W) 
 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +++

=
T

EEEhg
W 321  

 

เมื่อ  W คือ พลังงานสมดุลของคาลอริมิเตอร 
(equivalent energy to calorimeter, J/°C) 
         h คือ คามาตรฐานความรอนของการเผา
ไหมของกรดเบนโซอิค (heat of combustion at 
standard benzoic acid, 26.453 kJ/g) 
         g คือ น้ําหนักของสารมาตรฐานเบนโซอิค 
(weight of standard benzoic acid sample, g) 
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          T คือ อุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึน (corrected 
temperature rise, °C) หาไดจาก 
 T =  Ti - Tf 
โดย Ti คือ อุณหภูมิเริ่มตนของการเผา 
(temperature when charge was fired)  
       Tf   คือ อุณหภูมิสุดทายท่ีสมดุล (final 
equilibrium temperature) 
        E1   คือ    ความรอนของการเผาไหมของ
กรดไนตริก (correction for heat of formation of 
nitric acid, J) 
       E2   คือ    ความรอนของการเผาไหมของ
กรดซัลฟูริก (correction for heat of formation of 
sulfuric acid, J) 
       E3    คือ ความรอนของการเผาไหมของลวด
เผาไหม (correction for heat of formation of 
firing wire,  12.6 J/cm) 

1.1 การคํานวณหาคาความรอนรวม
ของเชื้อเพลิง (gross heat of combustion, Hg) 
         

g

EEETW
Hg 321 ++−
=  

 

เมื่อ Hg คือ คาความรอนรวมของเชื้อเพลิง 
(gross heat of combustion) 

2. คาความรอนรวมของเชื้อเพลิง
ต่ําสุด ( net heat of combustion, lower heating 
value) หมายถึงความรอนที่ปลอยออกมา
เนื่องจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง 1 หนวยมวล 
ท่ีความดันคงที่ 1 บรรยากาศ และน้ํายังคงอยูใน
สภาพไอ ดังนั้นคาความรอนจึงไมรวมความ 

รอนแฝงของน้ํา และเปนความรอนจริงจาก
ระบบเผาไหมในขณะนั้น เพราะไอน้ําท่ีไดจาก
กระบวนการเผาไหมจริงจะระเหยออกไปทาง
ปลองระบายควัน อนึ่งคาความรอนรวมของ
เชื้อเพลิงต่ําสุดคํานวณเชนเดียวกับคาความรอน
รวมของเชื้อเพลิงสูงสุด 

จากการทดลองเปรียบเทียบคาความ
รอนระหวางแกลบและแกลบอัดแทง พบวาคา
ความรอนของแกลบอัดแทงมากกวาแกลบ 
กลาวคือคาความรอนเฉลี่ยของแกลบอัดแทงเปน  
16,256 จูลตอกรัม สวนคาความรอนของแกลบ
เปน 14,700 จูลตอกรัม   (จันทรสุดา รัชชปญญา, 
2535)  

เมื่อเปรียบเทียบอัตราสวนที่เหมาะสม
ระหวางแกลบกับตัว เชื่อมประสาน  พบวา
อัตราสวนที่เหมาะสมระหวางแกลบและกาวลา
เท็กซเปนตัวเช่ือมประสาน คือ แกลบ 235 กรัม 
ตอ กาว 115 กรัม เปนสัดสวนที่แกลบอัดแทง
แลวยังคงรูปอยูได ราคาตอแทงนอยท่ีสุด และคา
ความรอนเทากับ 15,315.097 จูลตอกรัม เมื่อคิด
ตนทุนตอแทง ประมาณ 6 บาทตอแทง  (จันทร
สุดา  รัชชปญญา ,  2535)  สวนอัตราสวนที่
เหมาะสมระหวางแกลบกับกาวแปงมันเปน
ตัวเชื่อมประสาน คือ แกลบ 235 กรัม ตอ กาว 
200 กรัม  เปนสัดสวนที่แลบอัดแทงแลวยังคง
รูปอยูได ราคาตอแทงนอยท่ีสุด และคาความ
รอนเทากับ 15,215.429 จูลตอกรัม เมื่อคิดตนทุน
ตอแทง ประมาณ 1.20 บาทตอแทง  (จันทรสุดา 
รัชชปญญา, 2535)  
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จากขอมูลขางตน พบวาการใชกาวแปง
มันเปนตัวเชื่อมประสานจะไดแกลบอัดแทงท่ี
ถูกกวาแกลบอัดแทง ท่ีใชกาวลาเท็กซ เปน
ตัวเชื่อมประสานถึงแทงละ 4.80 บาท ราคาของ
แกลบอัดแทงท่ีทําข้ึน (ใชกาวแปงมันเปนตัว
ประสาน) ราคาจะไมตางกับฟน (จันทรสุดา 
รัชชปญญา, 2535)  ทําใหมีความเปนไปไดสูง
มากที่จะนําแกลบอัดแทงมาใชแทนฟนใน
สภาวะปจจุบันที่ปาไมกําลังขาดแคลน  

กลาวโดยสรุป จะพบวาแกลบเปนวัสดุ
เหลือใชซึ่งนําไปใชประโยชนอยางอื่นไดนอย
มาก และการกําจัดท้ิงคอนขางยาก การนําแกลบ
มาอัดเปนแทงเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงแทนฟนและ
ถ านไม  จะทํ าใหประเทศประหยัดการใช
ทรัพยากรปาไมลงมาก ดังนั้นการนําแกลบมาอัด
เปนแทงเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง จึงถือไดวามีความ
เปนไปไดทางเศรษฐกิจสูงมากในปจจุบันและ
อนาคต 
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“จักรวาล” และ “ไข” จากวรรณกรรมทองถิ่น ประเภทปรัมปราคติ :   
ภาพสะทอนของวิวัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรม 

The Cosmos and Egg from Regional Literature ; Mythology 
: the Reflecting of Socio-culture Development 

 

 

บทคัดยอ 
 บทความนี้เรียบเรียงจากการศึกษาเอกสารและการเก็บขอมูลภาคสนามในพื้นที่มณฑลหยุนหนาน 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอบเขตของการศึกษาคือศึกษาปรัมปราคติในฐานะวรรณกรรมทองถิ่น 
บนพื้นฐานมิติการสะทอนภาพของวิวัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในวรรณกรรม เพื่อนําเสนอ
แนวคิดสากลบางประการที่ปรากฏและความแตกตางของสาระตามประสบการณทางสังคมวัฒนธรรมของ
ผูผลิตวรรณกรรมใน ประเด็นมโนทัศนของ แนวคิดสากลปรัชญาธรรมชาติวิทยาแบบทวิภาวะนิยม “ไข
จักรวาล” จากอารยธรรมทั่วโลก  นัยของสังคมเกษตรกรรมจาก “ไข” และ “จักรวาล” และบทบาทของ 
“ผูหญิง” และ “การสืบทอดฝายมารดา”  ในสังคมบรรพกาล 
 

คําสําคัญ: ไข, จีน 
 

Abstract 
 This paper is based upon documentary investigation as well as data collected relating to my, 
experience of field research in China, Yunnan . The field of notably the Yunnan region is mythology as 
a regional literature, and is based on the reflection of socio-cultural study development in literature 
perspectives. My objective is to express some universal ideas and examme some aspects of some socio-
cultural experience of different myth producers. The main emphasis is on the concept of  “The universal 
idea in dualism of naturalism philosophy,” “The Cosmic egg from world civilization,” “The agricultural 
social significance of the egg and the cosmos” and “The feminine role and matrilineal descent concept in 
early societies”. 
Keywords: China, egg 
 

 
 
 

 

*ผูอํานวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยอสีเทิรนเอเชีย 
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“Ars Longa Vita Bravis” 
 ศิลปวิทยายืนยาว ชีวิตสั้น  
 เซเนกา (Seneca : 3 B.C.-A.D. 65)  กวี
มีช่ือชาวโรมันไดเคยเอยอางจากคํากลาวของ
ฮิปโปเคร-เตส (Hippocretes : 400 BC.) บิดา
แหงวิชาแพทยศาสตรของกรีกไว ในความหมาย
นี้  “ศิลปวิทยา  ( arts) ” คือ  สรรพวิทยาการ 
(general knowledge)  ท้ังมวลรวมทั้งทักษะทาง
สติปญญา (intellectual skills) ของมนุษยชาติ 
ไมเพียงแตทางดานมนุษยศาสตรเทานั้น หากแต
ยังหมายรวมถึงวิทยาศาสตรและศาสตรสาขา
ต า ง  ๆ  ท่ี ต อ ง อ า ศั ย ศิ ลปะในระ เบี ยบวิ ธี 
(methodology) การไดมาซึ่งองคความรู (body of 
knowledges) และกระบวนการประพฤติปฏิบัติ 
(disciplinary) ของแตละศาสตรนั้น ๆ อีกดวย  
ศิลปวิทยาเหลานี้ในอารยธรรมของมนุษยท่ัวทุก
มุมโลกลวนแตมีกระบวนการสื่อสารเพื่ อ
สรางสรรค สั่งสม และถายทอดผานยุคสมัยมา
เปนเวลายาวนาน ไมวาจะเปนวิธีการทางมุข
ปาฐะ (oral transmision) ในยุคสมัยหรือชุมชนที่
ยังไมมีภาษาเขียน หรือผานการบันทึกเปนลาย
ลักษณอักษรเมื่อมีการประดิษฐอักษรเปนของ
ตนเองแลว 

ตั้งแต 5,000 กวาปท่ีผานมา กอนที่จะมี
ก า ร ป ร ะ ดิ ษ ฐ อั ก ษ ร เ ฮี ย โ ร ก ลิ ฟ ฟ ค 
(hieroglyphics) ของอียิปต  กอนอักษรลิ่มคูนิ
ฟอรม (cuneiform) ของสุเมเรียน และกอนจารึก
พยากรณเจี๋ยกูเหวิน (Oracle Inscriptions ; 
Jiaguwen; 甲骨文) ของจีน อันนําไปสูการ
บันทึกประวัติศาสตรชนชาติในอารยธรรมตางๆ 
นั้น อาจกลาวไดวาการถายทอดศิลปะวิทยาการ 

ผานวิธีการมุขปาฐะเปนวิธีการเดียวเทานั้นที่จะ
ดํารงไวซึ่งเรื่องราวและภูมิปญญาใหคงอยูไม
สูญหายไปตามอายุขัยของผูคน ขอมูลมุขปาฐะ
เหลานี้ไดถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุน
หนึ่ง จดจําและบอกเลาสืบตอผาน ปรัมปราคติ 
นิทานประจําถิ่น เพลงพื้นบาน ภาษิตคําพังเพย 
ปริศนาคําทาย การละเลน  ศิลปกรรมพื้นบาน 
รวมถึงการ เลียนแบบปฏิ บัติกันมาจนเปน
ขนบธรรม เนี ยมประ เพณี  และวิถีประชา 
กอใหเกิดผลผลิตทางวัฒนธรรมของแตละสังคม
ข้ึน  ขอมูลมุขปาฐะเหลานี้ เปน  วรรณกรรม
ทองถิ่น (regional literature) ท่ีถายทอดความเชื่อ 
ความคิด ความตองการ และความรูผานการบอก
เลาปากตอปากและงานสรางสรรคท้ังเครื่องมือ
เครื่องใชและศิลปหัตกรรม  ตอมาเมื่อมีการ
ประดิษฐอักษร นักปราชญและกวีพื้นบานจึงได
ถายทอดจินตนาการ ความคิด และความรู ผาน
ตัวอักษรกลายเปนวรรณกรรมลายลักษณ 
(written literature) ดวยเหตุนี้ นักมานุษยวิทยา
วัฒนธรรมบางกลุมจึงมีความเห็นวาในเมื่อ
วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีตอบสนองความตองการของ
มนุษยแลวผลผลิตของวัฒนธรรมยอมตองมี
หนาท่ี (function) ตอมนุษยและสังคมดวย 
เ ช น เ ดี ย ว กั บนั ก ค ติ ช น วิ ท ย า ที่ มุ ง ศึ ก ษ า
ขนบประเพณีและวัฒนธรรมของกลุมชน ก็ได
ใหความสําคัญกับนัยทางสังคมวัฒนธรรมผาน
วรรณกรรมทองถิ่น โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ความคิดท่ีวาวรรณกรรมเหลานี้ สามารถบงบอก
กระบวนการทางความคิด  ชวยใหเขาใจคานิยม 
และจารีต ประเพณีวัฒนธรรม ของสังคมที่กําลัง
ศึกษาอยู 
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วรรณกรรมทองถิ่นประเภทปรัมปราคติ 
(mythology) คือ ขอมูลมุขปาฐะที่เปนนิทาน
ประเภทหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะแตกตางจากนิทาน
ประเภทอื่นๆ คือ มีอนุภาคที่วาดวยตนกําเนิด
ของจักรวาล โลก มนุษย  สัตวและสิ่งของตางๆ 
รวมท้ังกลาวถึงโครงสรางความสัมพันธและ
กฎเกณฑ บทบัญญัติทางศีลธรรมในสังคมที่
ผลิตปรัมปราคติเหลานั้นขึ้นมา   ตาม
พ จ น า นุ ก ร ม ศั พ ท สั ง ค ม วิ ท ย า  ฉ บั บ
ราชบัณฑิตยสถาน (2524, หนา 236) อธิบายวา 
mythology เปนการศึกษาเชิงวิทยาศาสตรท่ีวา
ด ว ยคว าม เ ชื่ อ ในนิ ย า ยต ามประ เพณี ท่ี มี
ความสํา คัญทางศาสนา  เปน เรื่ อง เกี่ ยวกับ
กิจกรรมของสิ่งเหนือธรรมชาติ หรือสมมุตินิยาย
ท่ีบรรยายเกี่ยวกับการกําเนิดของพิธีกรรมทาง
ศาสนา ธรรมเนียมทางสังคม หรือปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ และใน Encyclopaedia Britannica 
(1974, อางถึงใน เสาวลักษณ อนันตศานต, 2533 
หนา 94) อธิบายวาเหตุการณ (events) หรือภาวะ
เหตุการณ (state of affairs) ท่ีเกิดข้ึนในนิทาน
ประเภทนี้เปนเหตุการณท่ีเหนือกวาโลกมนุษย 
และต างไปจากเวลาในประสบการณด าน
ประวัติศาสตรของมนุษย คืออดีตอันยาวนานจน
ไมอาจจินตนาการได ซึ่งตัวละครอาจเปนเทพ
เจาหรือสิ่งมีชีวิตท่ีมีลักษณะพิเศษ เชน มนุษย
คนแรก หรือสัตวตัวแรก เปนตน 

ในมิติทางวัฒนธรรมนักมานุษยวิทยา
และนักคติชนวิทยาจะมุงศึกษาปรากฏการณทาง
วัฒนธรรมผานวรรณกรรมทองถิ่นโดยเฉพาะ
อยางยิ่งนิทานบนพื้นฐานแนวคิดหลายทฤษฏี
ดวยกัน บางแนวคิดเห็นวาวรรณกรรมเหลานี้มี
ตนกําเนิดจากแหลงเดียว (monogenesis) กอนที่
จะมีการแพรกระจาย (diffusion) ออกไปตาม
เสนทางการอพยพยายถิ่น เสนทางการคาขาย 

การทองเที่ยว ฯลฯ ดวยเหตุนี้จึงทําให
วรรณกรรมบางเรื่องมีความคลายคลึงกันใน
สํานวนตาง ๆ ของหลายทองถิ่น หลายชนชาติ
หลายภาษา แมวาในรายละเอียดจะมีนัยทาง
สังคมวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ดังเชนนิทานที่มี
สาระ(trait) เดียวกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงดวย
การตัด เสริม ในรายละเอียดไปตามสังคมและ
วัฒนธรรมที่นิทานเหลานั้นได เดินทางผาน  
อยางไรก็ตามนักมานุษยวิทยาบางกลุมก็มีความ
คิดเห็นที่ตรงกันขาม  กลาวคือ  วัฒนธรรม 
วรรณกรรม หรือนิทานใด ๆ มีจุดกําเนิดจาก
หลายแหง (polygenesis) โดยมีองคประกอบของ
ความเชื่อและขนบประเพณีท่ีคลายคลึงกันอัน
เนื่องมาจากมนุษยในแตละสังคม แตละอารย-
ธรรมตางลวนผานประสบการณทางความคิด 
จิตวิทยา  และขั้นตอนทางวัฒนธรรมมาใน
ลักษณะเดียวกัน เปนที่มาของความคลายกันของ
วัฒนธรรมบางอยาง สาระของความเชื่อ และ
โลกทัศนบางอยาง แมวาจะอยูกันคนละมุมโลก
ก็ตาม 

โดยเหตุท่ีวรรณกรรมทองถิ่นประเภท
ปรัมปราคติ ใหความสําคัญกับพื้นฐานปรัชญา
แรกเริ่มของมนุษยชาติ คือ ความเชื่อ (beliefs) 
ในเรื่องเหนือธรรมชาติ  ซึ่ ง เปนตัวกําหนด
คานิยม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมของสังคม 
ดังนั้นบทความนี้จึงมุงตรวจสอบวรรณกรรม
ทองถิ่นประเภทปรัมปราคติจากทั้งเอกสาร
โบราณ เอกสารทางวิชาการ รวมกับการเดินทาง
ไป ยั ง แห ล ง ข อ มู ล ท อ ง ถิ่ น  คื อ ป ร ะ เ ท ศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมณฑลหยุนหนาน เพื่อ
นําเสนอแนวคิดสากลของปรัมปราคติเพื่อท่ีจะ
สะท อนให เห็นถึ ง วิ วัฒนาการทางสั งคม
วัฒนธรรม และชวยใหเกิดความเขาใจโลกทัศน
ของชนชาติท่ีผลิตวรรณกรรมเหลานั้นมากขึ้น 
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ปรัมปราคติท่ีเกี่ยวกับการกําเนิดโลก
และจักรวาลมีอยู ในทุกชนชาติ  เปนความ
พยายามที่จะอธิบายธรรมชาติท่ีมนุษยไดปะทะ
สังสรรคดวย ตามประสบการณทางความคิด
และวิถีชีวิตของคนในสังคม แนวคิดเกี่ยวกับ 
“จักรวาล” ของแทบทุกชนชาติ  มักมีความ
เกี่ยวของกับ “ไข” แมวาจะมีความแตกตางกัน
ในรายละเอียดก็ตาม ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

แนวคิดสากลปรัชญาธรรมชาติวิทยาแบบทวิ
ภาวะนิยม 

ชาวจีนเชื่อวาเดิมจักรวาลวางเปลาและ
ไรรูปลักษณ ไรระเบียบ (Chaos) จากนั้นไดมีไข 
(cosmic egg) ใบหนึ่งกอตัวข้ึนโดยใชเวลา 
180,000 ป ภายในไขกอเกิดสภาวะอิน-หยาง 
(yin-yang) จนเกิดความสมดุลเกิดข้ึน และผานกู 
(盘古，Pángǔ ) ก็ไดถือกําเนิดมาจากความ
สมดุลนั้น ผานกูมีรูปรางเปนยักษสูงใหญ มีเขา
บนศีรษะ หมคลุมหนังสัตว ภารกิจของเขาคือ
การสรางโลกดวยการใช “ขวาน” ผาแยกฟา 
(หยาง) และดิน (อิน) และเมื่อเขาตายลมหายใจ
กลายเปนลม ดวงตาซายกลายเปนดวงอาทิตย  
ดวงตาขวากลายเปนดวงจันทร รางกายกลายเปน
ภูเขา โลหิตเปนแมน้ํา กลามเนื้อเปนดินแดนอัน
อุดมสมบูรณ ผมและหนวดเคราเปนดวงดาว
และทางชางเผือก เครื่องนุงหมเปนพุมไมและปา 
กระดูกเปนแรธาตุและสินแรอัญมณี  เหงื่อเปน
ฝน และตัวหมัดแมลงในเครื่องนุงหมถูกลมพัด
พาใหกลายเปนมนุษย 

เรื่องราวของผานกู ปรากฏขึ้นครั้งแรก
จากงานเขียนของ สวูเจิ่ง (徐整; Xú Zhěng ; 

220-265 AD) ในหนังสือ ซานหวูลี่จี้ (三五歷

紀; Sānwǔ Lìjì) ซึ่งเรียบเรียงเรื่องราวจาก
ราชวงศโจวตะวันตก (西周朝) 1,000 ปกอน 
นอกจากจะมีบทบาทในการอธิบายถึงความเชื่อ
ในการกอกําเนิดของธรรมชาติและสรรพสิ่งแลว 
ภาวะสมดุลภายใน  “ไข” ใบนี้ของผานกู ได
สะทอนปรัชญาอิน-หยาง  (阴阳.  Yin-Yang) 
ปรัชญาดั้งเดิมสําคัญของจีน ซึ่งเทียบเคียงกับ
แนวคิดธรรมชาติวิทยาแบบทวิภาวะนิยม 
(Dualism) 

คัมภีรอี้จิงซึ่งเปนคัมภีรทางธรรมชาติ
วิทยาที่เกาแกของจีน กลาวถึง จักรวาล ธรรมชาติ 
และสรรพสิ่งท่ีลวนมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
โดยมีหลักเกณฑพื้นฐานแหงจักรวาล คือ อิน  

(阴 – yīn) และ หยาง ( 阳 -  yang ) เปนปฐมเหตุ
แหงสรรพสิ่ง ความสัมพันธอยางงายของอิน-
หยางก็คือ  ชาย-หญิง  สวาง-มืด  จูโจม-ตั้งรับ 
เคลื่อนไหว-สงบนิ่ง ฯลฯ แมวาการตีความจะใช
หลักเกณฑอันธรรมดาสามัญ หากแตผลผลิตของ
พื้นฐานแนวคิดดังกลาวนําไปสูการอธิบายพลัง
ตรงขามที่ คูกันของอิน-หยาง  ท่ีมีการ  สลับ
เปลี่ยนแปลง สงเสริมซึ่งกันและกัน อธิบายทิศ
ท้ัง 8 แสดงใหเห็นแนวคิดธรรมชาตินิยม ความ
เช่ือในกฎธรรมชาติ เรื่องจักรวาล เทหวัตถุบนฟา 
ซึ่งเคลื่อนที่ตามกฎหรือตัวเลขท่ีแนนอน อธิบาย
ความเชื่อมโยงกันของสวรรค  โลก  มนุษย 
ธ ร ร ม ช า ติ  เ ช น  ธ ร ร ม ช า ติ กํ า ห น ด ทิ ศ  
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ฟาดินเปนตน และดวยความลึกซึ้งของคําอธิบาย
งาย ๆ นี้ ไดทําใหปรัชญาทวิภาวะนิยมแบบอิน-
หยางของจีน มีอิทธิพลอยางยิ่งตอนักปรัชญา 
ศิลปน นักธุรกิจ และวิถีชีวิตของชาวจีนในยุค
ตอๆ มา รวมท้ังมีอิทธิพลตอศิลปนและนักคิด
ชาวตะวันตกในปจจุบันในดานศาสนา จิตวิทยา 
และศิลปะแขนงตาง ๆ 

คัมภีรขุนเขาทองทะเล ( 山海经 ; shān 

hǎi jìng ) คัมภีรภูมิ-ประวัติศาสตรเกาแกท่ีสุด
ของจีนกลาวถึงบรรพชนเผาเหมียววา “มีคนที่
เรียกวาเผาเหมียว  ผูซึ่งมี เทพเจา  หัวเปนคน
รางกายเปนงู ลําตัวยาวดุจเพลารถซายขวาเปนหัว 
สวมเสื้อผาสีมวง ใสหมวกแพรยาว มีนามวา 
หยานเหวย  ผูบันดาลอาหารอันอุดมสมบูรณแก 
ใตหลา” ( 有人曰苗族.有神焉, 人首蛇身, 长

如辕, 左右有首, 衣紫衣,  冠旃冠,  名曰延维,  人

主得而飨食之, 伯天下.《山海经》)  

เชนเดียวกับศิลาจารึกโบราณของจีน
บันทึกวา บรรพชนคูแรกของจีน ฝูซี-หนี่วา นั้น
ตางมีลักษณะรางกายเปนมังกรและศีรษะเปน
มนุษย และจากภาพเขียนโบราณที่ขุดพบในซิ
นเจียง พบลักษณะของหางที่เกาะเกี่ยวกัน แสดง
ใหเห็นแนวคิดทวิภาวะที่ปรากฏอยู นักวิชาการ
ของจีนมีความเห็นวา ท้ังหยานเหวยบรรพชน
ของเผาเหมียวและฝูซี-หนี่วาบรรพชนของจีน 
ลวนมีแนวคิดพื้นฐานทวิภาวะนิยมท่ีปรากฏเปน
หลักฐานที่เกาแกท่ีสุดของจีน 

ปรัมปราคติของนอรทแมน พวกติวตัน-
สแกนดิเนเวียน ปรากฏอยูในนิทานพื้นบาน 
เพลงพื้นเมือง และการละเลนพื้นเมือง กลาวถึง
สงครามระหวางโอดิน (Odin) เทพแหงความดี
งาม ฉลาด และกลาหาญ กับพวกยักษน้ําแข็ง 
วิญญาณจากนรก หมาปาและสัตวประหลาด 
ภายใตการนําของ โลกิ (Loki) เทพแหงความ

หลอกลวง  และวาระสุดท ายของจักรวาล 
(Ragnarök – The day of doom, when heaven 
and earth would be destroyed) เพราะชาวนอร
ทแมนเปนบรรพชนของชาวยุโรปหลายชนชาติ
ในตะวันตกรวมถึงชาวเอเชียในตะวันออก 
วรรณกรรมมุขปาฐะดังกลาวยอมมีอิทธิพลตอ
แนวคิดปรัชญาของผูคนทั่วโลกในยุคตอมา 

อาแนกซเนเมส (Anaxnemes 611-547 ป
กอนคริสตกาล) นักปรัชญายุคโบราณของกรีก 
ไดเคยกลาวถึง  ปฐมธาตุแหงจักรวาลวาสิ่งไรรูป
กอใหเกิดรูปลักษณ  อากาศจึงเปนปฐมธาตุแหง
จักรวาล เพราะอากาศแผขยายอยางไรขอบเขต มี
พลังและเคลื่อนไหวอยูเสมอ จึงกอใหเกิดความ 
เปลี่ยนแปลงในจักรวาล เชน ขยายตัวกลายเปน
ไฟ  ลอยไปในอวกาศ เปนดวงดาว  อัดตั ว
กลายเปนเมฆ  เปนน้ํา ดิน หิน และแลวกลายเปน
อากาศดังเดิม  เชนเดียวกับอาแนกซาโกแรส 
(Anaxagoras 500-428 ปกอนคริสตกาล) และ 
นักปรัชญากรีกในยุคใกลเคียงกันยังได กลาวถึง
ปฐมธาตุแหงจักรวาลวาประกอบดวยจิต (nous 
หรือ mind) ซึ่งมีคุณสมบัติชาญฉลาดและ
เคลื่อนไหว และสสาร (matter) ซึ่งมีคุณสมบัติ
มืดบอดจึงตองถูกควบคุมและจัดระเบียบโดยจิต
เพื่อไปสูจุดมุงหมายของสรรพสิ่ง  

ในยุครุงเรืองของปรัชญากรีก ในงาน
เขียนของ เพลโต (Plato 427-347 ปกอน
คริสตกาล )  อธิบายถึงสภาวะสับสนอันไร
ขอบเขต (Chaos) ประกอบไปดวยความดํามืดอัน
ลึกล้ํา เรียกวาสภาวะ Night   และการเกิดข้ึนของ
แสงเงินแสงทองอันสวางไสวของไข ท่ีเรียกวา 
Love และสิ่งนี้กอใหเกิดการรวมตัวของสรรพสิ่ง
ท่ีเปนคูในธรรมชาติกลายเปนจุดกําเนิดของ
ระเบียบแหงจักรวาล อาจกลาวไดวาแนวคิด
พื้นฐานของทวิภาวะนิยมแรกเริ่มปรากฏใน
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ปรัชญาตะวันตกในชวงระยะเวลาใกลเคียงกับ
ปรัมปราของชาวนอรทแมน 

พระคัมภีรใหม (The New Testament ) 
ภาควิวรณ (Revelation- -การปรากฏของเทพ
สวรรค) กลาวถึงจอหนผูเห็นนิมิตวันอมาเกดอน 
(Amagedon) ของชาวคริสตในยุคหลังกลาวถึง
เรื่องราวการตอสูของพระเจากับแอนไทไครส 
และวันพิพากษาโลก การตอสูของความดีความ
ช่ัวและวันสุดทายของจักรวาลของชาวนอรท ซึ่ง
นาจะเปนผลมาจากอิทธิพลของแนวคิดทวิภาวะ
ภาวะในปรัชญายุคเริ่มแรกกอนที่จะมาเปน 
คัมภีรของชาวคริสต 

ในตะวันออกกลาง คัมภีรแหงความสงบ 
(อาเวสตา- -avesta) ของลัทธิโซโรแอสเตอร  
(zoroastrianism) ซึ่งกําเนิดในแถบเปอรเซียเมื่อ 
600 ปกอนคริสตกาล ไดกลาวถึงการตอสูกัน
ของอาหุรามาสดา (Auramazda) เทพเจาแหง
ความดีงาม ความฉลาด และการสรางสรรค กับ
อาหริมาน (Ahriman) เทพเจาแหงความชั่วราย 
ความโง เขลาและการทํ าลายล าง  ชั ยชนะ  
การกลับไปอยูรวมกันของทั้ งสองในวาระ
สุดทาย เชนเดียวกับความขัดแยงของพระเจาและ
ซาตานในคริสตศาสนา และ รวมท้ังในศาสนา
อิสลามก็ยังมีความเชื่อเรื่องการพิพากษาของพระ
เจาในวันสิ้นโลก (กิยามะห) 

ในขณะที่ปรัชญาตะวันตกสะทอนความ
ขัดแยงของสิ่งคูอยางความดี-ความชั่ว แตปรัชญา
ฝายตะวันออกจะแสดงใหเห็นถึงภาวะสมดุลจาก
ความกลมกลืนกันของสิ่งตรงขาม ลัทธิศักติของ
อินเดีย กลาวถึงพลังของจักรวาลที่มีสภาวะเปนคู 
ความเชื่อเรื่องพลังศักติของเทพ เชน พระแมมหา
กาลีและพระแมทุรคาเทวีปางดุรายของพระอุมา
เทพแหงความเมตตา หรือ กาฬไภรพปางดุราย
ของพระอิศวรท่ีมีผิวกายดํา สวมเครื่องประดับสี

แดงและเหลือง ซึ่งทาดวยเลือดสังเวยทั่วท้ังองค 
พระเนตรโปนถลน เขี้ยวโงง พระหัตถท้ัง 6 ถือ
ดาบและอาวุธตางๆ  รวมท้ังศีรษะคน   พุทธ
ศาสนาที่ไดรับอิทธิพลจากลัทธิตันตระของฮินดู 
ปรากฏปางของโพธิสัตว ท่ีเปนสองเพศ  เชน 
พระอมิตตาภพุทธกับนางตาราของนิกายสขาวดี 
หรือแมแตพระกวนอิมโพธิสัตวปางหนึ่งของ
พระอวโลกิเตศวร  รวมท้ังยิดัมโพธิสัตวปราบ
มารปางดุรายตาง ๆ ตามความเชื่อของมหายาน
ในธิเบตใชภาพมารเปนสัญลักษณ เชน ฮายากีวะ
ปางอวตารของพระอมิตาภพุทธเจาหรือพระ
โพธิสัตวอวโลติเกศวร ลักษณะสามเศียรหกกร 
กายสีแดง ตากลมโตสามตา เขี้ยวโงว เสนผมสี
สมพุงตรงขึ้น เศียรเปนหัวมาสีเขียว มือซายถือ
เ ชื อ ก แ ล ะ ข อ  มื อ ข ว า ถื อ ไ ม เ ท า แ ล ะ
กระโหลก  สวมมงกุฎกระโหลกหาหัว สวม
สรอยกระโหลกหาสิบหัว อาภรณทําดวยหนัง
มนุษย หนังชาง นุงหมหนังเสือ  ประดับงู เหยียบ
มารชายหญิง  เปนตน 

โดยสรุปคือแนวคิดทวิภาวะนิยมมี
พื้นฐานความเชื่อ ท่ีว าสรรพสิ่ งในโลกแบง
ออกเปนสิ่งคูท่ีมีคุณสมบัติตรงกันขาม (binary 
opposition) อาจกลาวไดวามนุษยเขาใจโลกที่มี
การแบงออกเปนคู ซึ่งในชวงเวลาเดียวกันนี้
พัฒนาการทางปรัชญาของทุกมุมโลก ไดเกิดวาท
ก ร ร ม ทั้ ง ท า ง ป รั ช ญ า แ ล ะ อ ภิ ป รั ช ญ า 
(metaphysical and philosophical discourse) 
เกี่ยวกับแนวคิดนี้ข้ึนอยางแพรหลาย ไมวาจะ
เปน ปรัชญาแหงจิต (philosophy of mind) ท่ี
กลาวถึงปรากฏการณความสัมพันธระหวาง จิต
และสสาร (mind  and matter) ในปรัชญาสํานัก
สังขยา และโยคะ (Sankhya and Yoga schools) 
ของฮินดู (650 BCE)  หรือในงานเขียนของเพล
โตและอริสโตเติล (Plato and Aristotle) และ
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คว าม เ ชื่ อ เ ก า แก ข อ งลั ทธิ โซ โ รอั ส เ ตอร 
(Zoroastrianism, 1000 B. C.)  
  อยางไรก็ตามขอสังเกตที่นาสนใจของ
แนวคิดทวิภาวะนิยมของตะวันตกกับตะวันออก
นั้นมีความแตกตางกันคือ ในปรัชญาจริยศาสตร
ตะวันตกความเปนคูจะหมายถึงความขัดแยงกัน
ระหวางความดี (good) และความชั่ว (evil) หรือ
การตอสูกันของเทพฝายดีและฝายมารของ หรือ
พระเจาและซาตาน เปนตน   

ในขณะที่ปรัชญา  จริยศาสตรแบบ
ธรรมชาตินิยมของตะวันออกกลับหมายถึงการ
อยู ร ว มกั น  ( coexistence)  ของสิ่ ง ท่ี ขั ดแย ง 
(conflict) ไดแก ความเมตตากรุณา (benevolent) 
กับ เจตนาราย (malignant) และอธิบายความตรง
ขามนั้นดวยภาวะของการรักษาความสมดุล
ใหแกโลก จักรวาล และจิต ดังตัวอยางที่เห็นได
ชัดของ  ปรัชญาอิน-หยางของจีนที่พยายาม
อธิบายความสมดุลอันเปนธรรมดาของธรรมชาติ
ท่ีชาวจีนไดสังเกตเห็นและตีความหมายดวยภูมิ
ปญญาที่ลึกซึ้ งตามวิถี ชีวิตของปราชญแนว
ธรรมชาตินิยมแบบจีนมาชานาน 
 

“ไขจักรวาล” จากอารยธรรมทั่วโลก 
จักรวาลรูปไข หรือจักรวาลที่กําเนิดจาก

ไข นาจะเปนความเชื่อสําคัญของอารยธรรม
โบราณของโลกในทุกชนชาติ ทุกสังคม โดยเชื่อ
วารูปทรงเรขาคณิตทรงกลมและสี่เหลี่ยมเปน
รูปทรงแรกสุดในการผลิตของอารยธรรมมนุษย 
และสันนิษฐานวามีความเปนไปไดวามนุษยมี
ความผูกพันกับผื้นดินผืนน้ําอันกวางไกลสุดหู
สุดตาที่ทําใหนึกถึงรูปสี่เหลี่ยม และมนุษยได
มองเห็นทรงกลมของทองฟาท่ีครอบคลุมลงมา
อยูเปนนิจ 

นอกจาก “ไข” ของผานกูตามปรัมปรา
คติจีน แลวยังมีตัวอยางของปรัมปราคติจากอารย
ธรรมสําคัญในยุคโบราณของทั่วโลก ไดแก 

ปรัมปราคติของชาวอี ยิปต โบราณ
กลาวถึงเทพีเฮธอร (Hathor) ซึ่งมีสภาวะรอบ
กายเปน Ogdoad คือทางชางเผือกบนทองฟายาม
คํ่าคืน ซึ่งกอตัวข้ึนจาก กลุมของฝุนละอองใน
จักรวาลซึ่งมีสภาวะเปน “น้ํา” เรียกวา Num เปน
สัญลักษณของ “เทพแหงความวุนวายสับสน” มี 
“ไขหาน” ใบหนึ่งลองลอยอยู เหนือกลุมฝุน
ละอองนั้น และเมื่อไขแตกออกก็กลายเปนเทพ
แหงดวงอาทิตย คือ Ra ซึ่งถือเปนผูปกครอง
อียิปตในยุคแรกเริ่ม 

ใน Kalevala มหากาพยของชนชาติฟน
นิช  เ ช่ื อ ว า โลก เกิ ดจ ากชิ้ นส วนของ  “ไข
นกเปดน้ํา (diving duck)” ซึ่งวางไวบนเขาของ 
อิลมาตา (Ilmatar) เทพีแหงอากาศ ไขครึ่งใบลาง
เปนโลก และครึ่งบนเปนทองฟา ดังขอความจาก  
Kalevala  (wikipedia, 2551) 

“One egg's lower half transformed  
And became the earth below, 
And its upper half transmuted  
And became the sky above;”  

 

แนวคิดเกี่ยวกบันิกส (Nyx) เทพธิดา
แหงรัตติกาล เทพผูสรางสรรคองคสําคัญตาม
ปรัมปราคติของกรีกโบราณ จากงานเขียนของ
นักการละคร Aristophanes (456 BC – 386 BC) 
ไดสะทอนความคิดจักรวาลวทิยาของกรีก
โบราณวา (wikipedia, 2551) 

"Black-wingedNight,Into the bosom of the 
rebus dark and deep, Laid a wind-born egg, and 
as the seasons rolled Forth sprang Love, the 
longed for, shining, with wings of gold."  
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กอนที่จักรวาลจะถูกสรางขึ้นนั้นมีสิ่งท่ี
ดํารงอยูคือ ความเวิ้งวางอันไรระเบียบมหึมาที่
หาขอบเขตมิได เรียกวา Chaos มีความดํามืดและ
เงียบสงัด นิกสไดอุบัติข้ึนและถูกขนานนามวา 
มารดาแหงรัตติกาล (mother night) ชาวกรีก 
บรรยายวาเธอคือ จิตวิญญาณของปกแหงความ
มืดมิดอันยิ่งใหญ (great black winged spirit) 
จากนั้นนิกสก็ไดขดตัวเปนวงและวาง “ไขเงิน” 
ในความมืดมนและลึกล้ํา เมื่อไขแตกออกไดเกิด
แสงสวางดวยปกแหงทองคํา (wing of gold) 
เรียกวา LOVE จากนั้นจึงเกิดเทพีแหงพื้นโลก 
(Ge) ตรงสวนลางของไข และเทพเจาแหง
ทองฟา (Ouranos) ตรงสวนบนของไข ซึ่งถือ
เปนการเริ่มตนจักรวาล 

แนวคิดเกาแกท่ีสุดเกี่ยวกับจักรวาลรูป
ไข (egg-shaped cosmos) มาจากคัมภีรสันสกฤต 
“พร-หมาณฑะปุราณะ” ของฮินดู กลาววาเมื่อ
โลกยังไมเกิดข้ึนนั้นเปนเวลามืดมนเรียกวา
พรหมราตรี มี “ไขทองคํา” ใบหนึ่งเรียกวา พร
หมาณฑะ (Brahmanda ; cosmic egg ; มาจาก
การเชื่อมกันของ พรหม คือ จักรวาลที่มีภาวะ
เปนระเบียบ (cosmos) กับ อัณฑะ คือ ไข)  ใน
ไขใบนี้พระปรพรหมไดบังเกิดข้ึนและอยูในไข
หลายร อยกั ลป  เ มื่ อ ไข แตกออก  ด านบน
กลายเปนฟา ดานลางกลายเปนดิน 

ความเหมือนกันของกําเนิดจักรวาล คือ
แนวคิดเรื่องภาวะการณอันไรระเบียบ (Chaos) 
มืดมิดหาขอบเขตมิได สิ่งเหลานี้สะทอนภาวะ
ทางจิตเบื้องตนของมนุษยชาติ  วามนุษยไม
สามารถตอตานธรรมชาติและภัยพิบัติตาม
ธรรมชาติ ซึ่งสามารถนําพาหายนะมาสูมนุษย  

อยางไรก็ตามภาวะจักรวาลอันมีระเบียบ 
(cosmos) ซึ่งเกิดข้ึนภายหลังจาก จักรวาล โลก 
และเทพเจาได บังเกิด ข้ึน  ก็สะทอนให เห็น
ความหวังของมนุษยตอพลังเหนือธรรมชาติท่ี
สามารถชวยเหลือมนุษยได เชน ความเชื่อของ
ชาวนาซี (Naxi) ชนชาติพื้นเมืองในเขตปกครอง
ตนเองนาซีของเมืองลี่เจียงในมณฑลหยุนหนาน
ของจีน ซึ่งมีบรรพชนรวมกับชาวธิเบต และ
ไดรับอิทธิพลจากปรัชญาพุทธมหายาน มีความ
เช่ือวาภาวะจักรวาลอันมีระเบียบนั้นเกิดข้ึนจาก 
พญ า ค รุ ฑ ไ ด อ ม ไ ข จั ก ร ว า ล ไ ว ใ น ป า ก  
เชนเดียวกับระเบียบจักรวาลที่ถูกจัดไวในตรี
มูรติของพราหมณ  หรือการรักษากฎระเบียบ
แหงจักรวาลโดยเทพเจาแหงเขาโอลิมปสของ
กรีก 

สิ่ ง ท่ีน าสั ง เ กตสํ าหรั บก ารกํ า เนิ ด 
“จักรวาล” และ “ไข” ก็คือ ไมวาจะเปนปรัมปรา
คติของชนชาติอารยธรรมโบราณใด  “ไข
จักรวาล” จะมีรายละเอียดเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาวะแวดลอมและคานิยม ในสังคมของชน
ชาติท่ีเปนผู เลาเรื่อง ตัวอยางเชน  “ไข” ของ
อียิปต เปนไขหาน ของชาวฟนแลนดเปนไข
นกเปดน้ํา  ไขของกรีกเปนไขเงิน  สวนของ
อินเดียเปนไขทองคํา นอกจากนี้แมแตสัตวเล็ก ๆ 
ท่ีไม เปนภัยตอมนุษย  อีกทั้งยังนํามาใช เปน
อาหารได อยางเชน นก ไก หาน  หรือนกอพยพ
ของแตละทองถิ่น  ไดกอให เกิดจินตนาการ
เกี่ยวกับการถือกําเนิดของสรรพสิ่งจาก “ไข” 
เชนกัน 
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นัยของสังคมเกษตรกรมจาก  “ไข” และ 
“จักรวาล” 

ความแตกตางในเรื่อง  “ไข” สะทอน
วัฒนธรรมบางประการ ตัวอยางเชน 

ไขบางอารยธรรม ลองลอยอยูในอวกาศ
อันมืดมิด  แตไขจากหลายอารยธรรมลองลอย
อยูบนผิว “น้ํา” เชน ไขหานของอียิปต แมจะ
ลองลอยอยูเหนือกลุมของฝุนละอองแหงทาง
ชางเผือกที่ประกอบดวยน้ํ า  ก็มีโอเอซิสอยู
ทามกลางทะเลทราย ซาฮารา พวกเขาไดเล็งเห็น
คุณคาความสําคัญและเทิดทูนตอแมน้ําไนล อัน
เปนสายธารแหงชีวิตท่ีหลอเลี้ยงชนชาติ ไขใบนี้
นาจะสะทอนสังคมเกษตรกรรมของชนชาติท่ี
ชีวิตผูกพันกับสายน้ํา 

นอกจากไข แลวรายละเอียดบางอยาง 
เ ช น  “ขวาน ” ของผานกู  ก็น า จะสะท อน
ความสําคัญของอาวุธลาสัตวในยุคบรรพกาล
ของชาวจีนในยุคบรรพกาลใชขวาน เปน
เครื่องมือในการลาสัตว ในการทําเกษตรกรรม 
ในงานชางไม การปลูกบานสรางเมือง แกะสลัก 
สรางรถศึก และเครื่องมือตางๆ หากเปรียบเทียบ
กับปรัมปราคติของญี่ปุนเกี่ยวกับการกําเนิด
จักรวาล ตามคัมภีรโคชิคิ  (ko-ji–ki) จดหมาย
เหตุ ท่ีแตงในชวง พ.ศ.1253 โดยคนในราช
สํานักรับราชโองการจากจักรพรรดิใหรวบรวม
เหตุการณตั้งแตการกําเนิดของพระเจา การสราง
เกาะญี่ปุนโดยเทพเจา และการเริ่มยุค
ประวัติศาสตรสมัยจักรพรรดิองคแรก ยิมมูเทน
โน (พ.ศ. 1171) และพิธีกรรมในการบวงสรวง
เทพเจา ตามคัมภีรดังกลาวเลาวา กามิอิซานางิ 
ชายผู พึ ง เ ค า รพได ใ ช  “หอก ” แทงลง ใน
มหาสมุทร  เมื่อยกขึ้นหยดน้ําจากปลายหอก
กลายเปนไขมุก เมื่อหยดกลับลงไปในทะเลก็
กลายเปนเกาะญี่ปุน หอกที่กําเนิดชนชาติเลมนี้ 

จึงเปนสัญลักษณของสงครามและการตอสูเพื่อ
การรวมชาติใหเปนปกแผนตามภาวการณทาง
สังคมของญี่ปุนยุคนั้น 

เชนเดียวกันกับ มหากาพยกิลกาเมช 
(Epic of Gilgamesh) ของชาวบาบิโลเนียน ซึ่ง
ไมมีไขในการกําเนิดจักรวาล เลาวา เทียแมต  
(Tiamat) เทพีแหงทองทะเล  สัญลักษณแหง
สภาวะอันสับสนไรระเบียบ ผูใหกําเนิดเทพเจา
รุนแรกของบาบิโลน ไดทําสงครามกับ Marduk 
เทพเจาแหงพายุ และถูกตัดรางเปนสองทอน 
กลายเปนสวรรคและโลก ชาวบาบิโลเนียนผูมี
ถิ่นฐานริมฝงแมน้ํายูเฟรติส ทางตอนใตของ
เมโสโปเตเมีย ในประเทศอิรัคปจจุบัน กษัตริย
กิลกาเมชในตํานานแหงนครอุรุค ซึ่งเคยมีชีวิต
เมื่อประมาณ  2 ,700 ปกอนคริสตกาล  เปน
ประเทศที่มีประวัติศาสตรชนชาติการสูรบกันใน
ดินแดนแถบนี้มาแตโบราณ ดวยเหตุนี้จึงพอ
สรุปไดวาปรัมปราคติของการกําเนิดโลกมี
พื้นฐานมาจากสงคราม 

ชาวปูอี  (布依族; Bùyīzú) และชาว
จวง    (壯族; Zhuàngzú) ชนชาติสวนนอยซึ่ง
พูดภาษาตระกูลไท ท่ีอยูในจีนมากวา 2,000 ป 
ทางตอนใต เชน กุยโจว หยุนหนาน และซื่อชวน 
และในประเทศเวียดนาม ก็มีปรัมปราคติเกี่ยวกับ
ผานกู แตมีความแตกตางกันกับความเชื่อของจีน 
มีตํานานวาหลังจากที่สรางโลกแลวผานกูก็
กลายเปนชาวนา และแตงงานกับลูกสาวของ
พญามังกร และกลายเปนบรรพชนผูใหกําเนิด
ชนชาติของพวกเขา ตอมาลูกสาวของพญามังกร
มีลูกกับผานกูช่ือ ซินเหิง (新横 ; Xinheng) และ
กลับสวรรคไป ผานกูแตงงานใหมและตายใน
วันที่ 6 เดือน 6 มารดาเลี้ยงของซินเหิงคิดวาเขา
ทําลายขาวกลาท่ีเก็บเกี่ยวจึงเกือบจะสังหารเขา 
แตตอมาก็ทราบวาเขาใจผิดจึงกลับอยูรวมกัน



  77 

อยางมีความสุข วันที่ 6 เดือน 6 จึงกลายเปน
ประเพณีสําคัญที่ชาวพ้ืนเมืองจะบูชาผานกู 
เพื่อใหขาวกลาอุดมสมบูรณ อาจกลาวไดวาตาม
โลกทัศนของชาวปูอีและชาวจวงผานกูชาวนาผู
นี้ เปนเทพแหงเกษตรกรรมตามวิถีการดําเนิน
ชีวิตของชนชาติ 
 

บทบาทของ “ผูหญิง” และ “การสืบทอดฝาย
มารดา”  ในสังคมบรรพกาล 

จากปรัมปราคติเกี่ยวกับไขจักรวาลใน
หลายอารยธรรม เกี่ยวของกับเทพธิดา  เทพี
เฮธอรของอียิปต อิลมาตาเทพีแหงอากาศของ
ชาวฟนนิช  นิกสเทพธิดาแหงรัตติกาลของกรีก 
ทําใหพบเห็นบทบาทผูหญิงในสังคมยุคบรรพ
ก า ล  เ ช น เ ดี ย ว กั บ  อ ม เ ต ร สุ  โ อ มิ  ค า มิ 
(Amaterasu-ōmikami ;  天 照 大 神;  天 照 大 

御 神   หรือ Ōhiru-menomuchi-no-kami; 大日 

孁 貴 神) ในคัมภีรโคชิคิสุริยะเทพีผูเปนบรรพ
ชนของชาวญี่ปุน 

นัยของแนวความคิดเรื่องการสืบทอด
ฝายมารดา (mathrilineal descent) เปนลักษณะ
สําคัญของสังคมถือสายเลือดทางแมเปนหลัก
ของชุมชนยุคแรกของวัฒนธรรม หรือ ยุคปา 
(savagery) จะถือวาผูหญิงมีฐานะเปนผูควบคุม 
มีลักษณะสามีอาศัยอยูกับฝายภรรยา ลําดับรุนจะ
นับจากทางมารดา และทรัพยสมบัติก็จะสืบทอด
เฉพาะทางฝายมารดา  แนวคิดการสืบทอดฝาย
มารดานี้จะพบในยุคแรกที่อารยธรรมกําลังเริ่ม
พัฒนาของชุมชนทั่วโลก เชน จากตํานาน สุริย
เทพีของญี่ปุน , ตํานานหนี่วา และตํานานเทพ
มารดาทั้งหลายของชนกลุมนอยเผาตางๆ ท่ัว
โลก ชาวจีนในยุคบรรพกาลตามประวัติศาสตร 

นั้นกลาววาบรรพชนรุนแรกของจีน คือ ฝูซี-หนี่
วา (伏羲 - 女媧;Fúxī-Nǚwā) ในยุคจั้นกวอ ( 战 

国 时 代 -  zhànguó shídài) จาก สื่อจี้ (shǐjì;
史记) ของ   ซือหมาเชียน (sīmǎqiān;司马迁) 
ภาคเปนจี้ (本紀 - Benji) บทที่ 1 กลาววา หนี่วา
เปนคนแซ 鳳 (Feng) ซึ่งมีความเกี่ยวของกับฝูซี 
และนักวิชาการจีนหลายทานลงความเห็นวาหนี่
วาเปนผูนําเผาหรือเปนกษัตริย หลักฐานสําคัญ
อีกประการหนึ่งคือ พบรองรอยการสืบทอดแซ
ตระกูลโบราณของจีนซึ่ งมักใช  อักษรหนี่ 
(女 -  nǚ ) เปนสวนประกอบดวย เชน แซเจียง   
(姜 - jiang) ของหยานตี้ (炎帝- yán  dì) หรือ แซ
จี  (姬 - ji) ของหวงตี้ (黄帝 - huáng dì)  
เปนตน 

ในปจจุ บันชุมชนกลุมนอยในหยุน
หนานของจีน ยังคงรักษาคติความเชื่อดังกลาว
ผานวิถีการดําเนินชีวิต เชน ประเพณีการจับคู
แบบแตงงานจร (walking marriage) ของเผาชน
โหมซัว  (摩梭族 - mósuōzú) ชายหญิงท่ีชอบ
พอกันโดยเสรี จะมาอยูดวยกันในเวลากลางคืน
และจากกันในเวลากลางวัน  บุตรท่ีคลอดออกมา
อาจไมทราบวาใครเปนบิดา และในครอบครัว
จะมีแตผูหญิงเปนใหญในครอบครัว 

ชาวเผาอี๋ (彝 族 - yízú) มีประเพณีการ
แตงงานโดยปราศจากเจาบาว (A wedding 
without bridegroom) นั่นคือ ชายหญิงจะอยูกิน
ดวยกันอยางเสรี เมื่อผานเวลายาวนานระยะหนึ่ง
หากตองการแตงงาน ฝายหญิงก็จะทําพิธีกับญาติ
บนทุงหญาโดยไมมีเจาบาวมารวมงาน แตจัด
เลี้ยงเพื่อนฝูงเมื่อทําพิธีเสร็จเจาสาวก็กลับไปอยู
กับเจาบาวตามปกติ 
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เรื่องราวของวีรบุรุษจากกองคาราวาน
เสนทางโบราณที่ ใชลํ า เลียงใบชาดวยกอง
คาราวานมา    (茶马古道–chá mǎ gǔ dào) ของ
เผาชนนาซี (纳西族–nàxī zú) ในลี่เจียงซึ่งเปน
เสนทางโบราณลําเลียงใบชาดวยกองคาราวาน
มาท่ีสําคัญที่สุดในหยุนหนานตะวันตก ในงาน
เขียน The Forgotten Domain ของ Robert Gu 
ไดบรรยายวา กองคาราวาน มาถือวาแตละคนคือ
อาวุธมนุษยหนวยหนึ่ง อาจจะกลาวไดวาเปน
กองคาราวานที่สรางความประหลาดใจใหแก
ชาวโลก กองคาราวานมามีอิทธิพลในชีวิตของ
ชาวนาซี  พวกเขาภาคภูมิใจในการเขารวม
คาราวานและเปนผูนํากลุม การเตนรําบนหลังมา
สรางสีสันแหงความเปนวีรบุรุษ ใหกับบุรุษผู
รวมกองคาราวาน มาในหยุนหนานลวนมีขาสั้น 
มาชนิดนี้ไมสามารถวิ่งไดเร็ว แตเดินทางไดดี
บนเสนทางภูเขา ดวยพลังฝเทามาสามารถที่จะ
บรรทุกสินคา  พวกเขาเดินทางยาวไกลบน
เสนทางทุรกันดารของ “ถนนสายใบชาดวยมา
โบราณ” พวกเขาบุกเบิกเสนทางคดเคี้ยวและคับ
แคบตลอดเสนทางศักดิ์สิทธิ์ท่ีชาวนาซีใหความ
เคารพอยางยิ่ง มาเปนหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีเขา
เคารพ 

ประเพณีของชาวพื้นเมืองนาซีกลาววา 
สามีอาจจะไมตองรับภาระปลีกยอยในบาน แต
ในทางกลับกันผูหญิงจะทํางานบาน ทําไร ทํานา 
ใหกําเนิดบุตร และภาคภูมิใจกับงานหนัก พวก
เขามักจะอับอายหากปลอยใหผูชายทํางานบาน 
จากมุมมองของผูหญิงชาวนาซีสิ่งท่ีทําใหภรรยา
และลูกมีเกียรติ คือ การที่สามีตระหนักถึงการ
ผูกมิตรระหว างการ เดินทาง  และประสบ
ความสําเร็จในภารกิจ พวกผูหญิงชาวนาซีจะผูก
ตะกราท่ีบรรจุสิ่งของมากมายไวกลางหลัง  

ตะกราใบนี้แสดงถึงอารมณแหงความเปนมารดา
ท่ียิ่งใหญของผูหญิงชาวนาซี ท่ีทํางานหนักดวย
ความภาคภูมิใจ 

เมื่อพิจารณาถึงวิวัฒนาการของการ
แตงงานในยุคเริ่มแรกเปนการแตงงานแบบขาม
เผา อาศัยตาบู (taboo) ในการหามแตงงานในเผา
เดียวกัน มีเพียงคนรุนเดียวกันแตตางเผากัน
เทานั้นที่จะแตงงานกันได ชายหญิงจะแยกกันอยู
แตเฉพาะในเผาของมารดาของตน ฝายชายจะมา
เยี่ยมเผาของฝายหญิง แลวกลับไปอยูท่ีเผาของ
ตนตอ ลูกที่เกิดมาจึงไมรูจักบิดา หากแตรูจัก
มารดาเทานั้น เหตุผลของแนวความคิดดังกลาว 
นี้สามารถอธิบายไดวาในสังคมเกษตรกรรมการ
เพาะปลูกและเลี้ยงสัตวนั้น ผูหญิงท่ีอยูบานจะ
เปนผูรับผิดชอบในการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว 
ซึ่งใหผลผลิตท่ีแนนอนกวาบรรดาผูชายที่ทํา
หนาท่ีลาสัตว จับปลา หรือออกไปผจญกับภัยใน
การเดินทางเรรอนนอกบานกันเปนกลุมเปน
เวลานาน ๆ ดวยเหตุนี้ฐานะของฝายหญิงในดาน
เศรษฐกิจจึงมีความสําคัญกวาฝายชาย 

 

สรุป 
จากการศึกษาแนวคิดเรื่อง “จักรวาล” 

และ  “ไข” ตามวรรณกรรมทองถิ่นประเภท
ปรัมปราคติ ท้ังดวยการสืบคนเอกสารเพิ่มเติม
และประสบการณเก็บขอมูลสนามในพื้นที่
มณฑลหยุ นหน าน  โ ด ยมี ส มมติ ฐ า น ว า
วรรณกรรมเปนเครื่องบอกวัฒนธรรม นํามาสู
ความเขาใจคานิยม จารีตประเพณีวัฒนธรรม 
และกระบวนการทางความคิด ของอารยธรรม 
และชนชาติต าง  ๆ   ชวยสะทอนภาพของ
วิวัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรม ทําใหเกิดความ
เขาใจโลกทัศนของชนชาติท่ีผลิตวรรณกรรม 
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เหลานั้นขึ้น  ซึ่งทําใหคนพบที่สําคัญคือ แนวคิด 
สากลปรัชญาธรรมชาติวิทยาแบบทวิภาวะนิยม
ของชนชาติตาง  ๆ   มโนทัศน ท่ี เหมือนและ
แตกตางกันของอารยธรรมทั่วโลกเกี่ยวกับการ
กําเนิดจักรวาลจาก “ไข” , ความสําคัญของ“ไข” 
และ “จักรวาล” ในสังคมเกษตรกรรม และ 

บทบาทของ “ผูหญิง” กับ “แนวคิดการสืบทอด 
ฝายมารดา”  ในสังคมยุคบรรพกาลของชนชาติ
ตางๆ  อยางไรก็ตามยังคงมีแนวคิดอื่นๆ  ท่ี
นาสนใจซึ่งอาจแฝงอยูในขอมูลมุขปาฐะเหลานี้
ซึ่ ง เปนสิ่ งทาทายสําหรับนักคิด  นักวิจัยให
ทําการศึกษาตอๆ ไป 
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การประยุกตระบบการผลิตแบบโตโยตา  
สําหรับสายการผลิตสายพานรถยนต 

An Application of Toyota Production System for  
Automobile Belt Manufacturing 

 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการประยุกตใชระบบการผลิตแบบโตโยตา สําหรับ

สายการผลิตสายพานรถยนต และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการขจัดความสูญเปลาออกจากงาน
ประจําท่ีทําอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดระยะเวลาการสงมอบใหลูกคา งานวิจัยนี้แบงออกเปน 3 สวน   
สวนที่ 1 เกี่ยวของกับการศึกษาการไหลของวัตถุดิบและขอมูลในกระบวนการผลิต  สวนที่ 2 เกี่ยวของกับ
การวิเคราะหหาสาเหตุการหยุดชะงักของกระบวนการผลิต  และการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยใช
หลักการของระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีมาประยุกตใช สวนที่ 3 เกี่ยวของกับการประเมินผลหลังการ
ปรับปรุง ผลงานวิจัยพบวา ระบบการผลิตแบบโตโยตา สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตไดเปนอยางดี 
เพราะสามารถลดเวลานําเขาในกระบวนการผลิต คาใชจายของสินคาคงคลัง และคาลวงเวลา นอกจากนี้ยัง
มีผลการประเมินความพึงพอใจของลูกคา และพนักงาน หลังจากการปรับปรุงอยูในระดับมาก จึงสรุปได
วา แนวคิดการผลิตแบบโตโยตา เปนวิธีการท่ีเหมาะสมกับการผลิตสายพานรถยนตของโรงงานตัวอยาง 

 

คําสําคัญ: ระบบการผลิตแบบโตโยตา, ประสิทธิภาพการผลิต, ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี 
 

Abstract  
The objectives of this piece of research are to study the application of the Toyota production 

system for automobile belt manufacturing, and to increase production efficiency by eliminating of 
waste, especially lead time. This research is divided into three parts. The first part concerns the studying 
of material and information flow through the process. The second part concerns the causal analysis of 
process interruption and process improvement, by applying the concept of Just In Time (JIT). The third 
part is about the process evaluation after the improvement. The results show that the Toyota Production 
System significantly improves the process because of the sharp reduction in lead time, inventory costs 
and overtime costs. In addition, customers and staff are satisfied with the results after the improvement. 
In conclusion the Toyota production concept is appropriate for the studying of automobile belt 
manufacturing. 

 

Keywords:  toyota production system, production efficiency, just in time production system 
 

1,2,3หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการงานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
     มหาวิทยาลัยศิลปากร   
4,5สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย  
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บทนํา 
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศมี

การพัฒนาที่ แตกต างกันตามยุคสมัย  แตมี
จุดมุงหมายหลักที่สําคัญเหมือนกันคือ การสราง
ผลกําไร และคงจะปฏิเสธไมไดเลยวาการลด
ตนทุนเปนการเพิ่มผลกําไรท่ีดีท่ีสุดอีกวิธีหนึ่ง  

วิธีการท่ีรูจักกันอยางแพรหลายและถูก
นํามาประยุกตใช เพื่อลดตนทุนการผลิตใน
อุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนยานยนตก็คือ ระบบ
การผลิตแบบโตโยตา (ปญญา  สําราญหันต, 
2551)  ซึ่งบริษัทโตโยตาไดพัฒนาระบบการ
ผลิตของตนเองขึ้นมาจากประสบการณท่ีพบ 
โดยเริ่มตนจากการคนหาและแกปญหาที่เกิดข้ึน
ในระดับปฏิบัติการ การนําขอเสนอแนะการ
ปรับปรุงงานที่ไดจากพนักงาน มาทดลองปฏิบัติ
แ ล ะป ร ะ ยุ ก ต เ ข า กั บ แน วคิ ด ข อ ง ร ะบบ
ซูเปอรมารเก็ตหรือระบบดึง โดยมีเปาหมายที่จะ
ผลิตของที่ตองการ  ในเวลาที่ตองการ  และ
ปริมาณที่ตองการเทานั้น  

อยางไรก็ตาม ถึงแมวาการลดตนทุนจะ
เปนวัตถุประสงคหลักเบื้องตนท่ีสําคัญที่สุดของ
ระบบ แตก็ยังตองคํานึงถึงวัตถุประสงคอีก 3 
ประการดวยดังนี้ 

1. การควบคุมปริมาณ  ทําใหระบบ
สามารถปรับตัวเองใหสอดคลองกับความ
แปรปรวนของความตองการผลิตสินคาในแตละ
วันและในแตละเดือนได ท้ังในแงปริมาณและ
ชนิดของสินคา 

2.การประกันคุณภาพ ทําใหสามารถ
รับประกันวาในแตละกระบวนการผลิตจะไมรับ
ของเสียจากกระบวนการกอนหนา จะไมทําให 
 

เกิดของเสียในกระบวนการ และจะสงผลผลิตท่ี
ดีเทานั้นไปยังกระบวนการถัดไป 

3.เ ค า รพค ว า ม เ ป น มนุ ษ ย  ทํ า ใ ห
พนักงานรับการปลูกฝงในแนวคิดท่ีวา ระบบ
การผลิตตองอาศัยทรัพยากรมนุษยเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการลดตนทุน 

บริษัทตัวอยางทําการผลิตสายพาน เพื่อ
ใชสําหรับประกอบเขากับเครื่องยนตของรถยนต
โตโยตาโดยตรงทั้งในประเทศ และนอกประเทศ 
จึงจําเปนที่บริษัทผูผลิตช้ินสวนเพื่อสงใหแก
บริษัทโตโยตา     ตองจัดทําระบบการผลิตแบบ
โตโยตาในบริษัท  เพื่อใหมีระบบการผลิตท่ี
สอดคลองกับบริษัทโตโยตา และสามารถพัฒนา
ศักยภาพรวมกันไดอยางตอเนื่อง 
 

วิธีวิจัย 
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ และ

วิเคราะห ซึ่งอาศัยหลักการการผลิตแบบโต
โยต าในการปรับปรุงระบบการผลิต  ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1.  เก็บรวบรวมขอมูลการไหลของ
วัตถุดิบและขอมูลคุณภาพของกระบวนการผลิต
เพื่อจัดทําแผนภาพการไหลของงาน  จากนั้น
ประเมินระดับความสามารถในการผลิตของ
โรงงานตัวอยาง โดยใชเกณฑการประเมินจาก
ตารางตรวจสอบการผลิตแบบทันเวลาพอดีของ
บริษัท  ดังแสดงในตาราง 1 หลังจากทําการ
ประเมินแลวผูวิจัยไดทําการปรับปรุงระบบการ
ผลิต เพื่อลดระยะเวลานํารวมของระบบการผลิต 
โดยมุงเนนที่จะลดการหยุดชะงักของขอมูล 
สต็อกและกระบวนการผลิตลง 
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 2. นําขอมูลจากแผนภูมิควบคุมการ
ผลิตมาประเมินลงในตารางสรุปโครงขาย
คุณภาพของโตโยตา (QA-Network) แสดงดัง
ตารางที่ 2 เพื่อเปนเครื่องมือในการวิเคราะห
ระดับการประกันคุณภาพ  ตามเกณฑการ
ประเมินระดับการปองกันการเกิดปญหาและการ
ปองกันผลกระทบจากปญหาหลุดไปยังลูกคา
และ /หรือกระบวนถัดไป  จากนั้นนํา เสนอ
แนวทางทางเลือกในการปรับปรุงและเลือก
ทางเลือกที่ดีท่ีสุดประเมินผลหลังการปรับปรุง
อีกครั้ง 
 3. วิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรของการ
ปรั บปรุ ง เพื่ อห าระยะ เ วล าคื นทุน  อั ต ร า
ผลตอบแทนภายใน (IRR) และวิธีหามูลคา
ปจจุบันสุทธิ (net present value) โดยกําหนด
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 15 และอายุของโครงการ 
10 ป ตามอายุการใชงานของเครื่องจักร 

4. ทําการสัมภาษณพนักงานที่เกี่ยวของ
รวม 9 คน ประกอบดวย พนักงานและหัวหนา
งานในฝายผลิตโดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจ 
(แบบฟอรมท่ี1) (ธีรวุฒิ เวกากุล, 2543) ตอการ
นําระบบการผลิตแบบโตโยตามาประยุกตใชใน
โรงงานผลิตสายพานตัวอยาง 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 1. แนวทางการปรับปรุง เพ่ือลด
ระยะเวลานํา ของสต็อกและกระบวนการผลิต 
(ไพบูลย  แยมเพ่ือน, 2547) 

จากแผนภาพการไหลของวัตถุดิบและ
ขอมูลกอนการปรับปรุง ตามแผนภาพที่ 1 ซึ่ง
นํามาใชในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
การผลิตแบบทันเวลาพอดี ตามตารางที่ 1 พบวา
มีระดับคะแนนของระบบการผลิตแบบทันเวลา
พอดีอยูในระดับต่ํามาก คือ 0.6 คะแนน เมื่อ

เทียบกับระดับความพึงพอใจขั้นต่ําท่ีทางโต
โยตากําหนด คือ 3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน จึงมีความจําเปนที่ตองทําการปรับปรุง
เพิ่ม เติมในเรื่ องการลดระยะเวลานํ า  และ
หลังจากทําการปรับปรุงแลวไดระบบการผลิตท่ี
มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจัดทําแผนภาพการ
ไหลของวัตถุดิบและขอมูลหลังการปรับปรุงอีก
ครั้ ง  ตามแผนภาพที่2 และทําการประเมิน
คะแนนประสิทธิภาพของระบบการผลิตแบบ
ทันเวลาพอดีหลังการปรับปรุง ตามตาราง 1 ได
เทากับ 3.3 ซึ่งสูงกวาท่ีลูกคากําหนด 

จากตาราง 3 แสดงรายละเอียดของ
ปญหาและการปรับปรุงของแตละกระบวนการ
ตั้งแตกระบวนการขนสง การบรรจุสายพาน การ
ตรวจสอบคุณภาพ  กระบวนการผลิต  และ
กระบวนการวางแผนการผลิต โดยสามารถลด
ระยะเวลานํารวมคือระยะเวลานําการสงถาย
ขอมูล สต็อกและการผลิตจากเดิม 13 วัน 2 
ช่ัวโมง 7 วินาที เปน 5 วัน 11 ช่ัวโมง 7 วินาที 
คิดเปนรอยละ 58.2 ของระยะเวลานําท้ังหมด 

2. แนวทางการเพิ่มระดับ การปรับปรุง
คุณภาพ (กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, 2547) 
 จากตาราง 4 ไดทําการประเมินระดับ
การประกันคุณภาพของปจจุบัน เพื่อเปรียบเทียบ
กับระดับความพึงพอใจของโตโยตา โดยนําเอา
จํานวนหัวขอท่ีผานเกณฑท้ัง 22 หัวขอ มาคิด
เปนรอยละ เพื่อเปรียบเทียบกับหัวขอท้ังหมดที่
ทําการประเมิน คือ 28 หัวขอ ซึ่งระดับการ
ประกันคุณภาพกอนการปรับปรุงอยูในเกณฑท่ี
ต่ํากวาท่ีลูกคายอมรับคือ  รอยละ  78 (ลูกคา
ยอมรับที่เกณฑรอยละ 80 ของหัวขอท้ังหมด ) 
จึงไดทําการเพิ่มระบบการปองกันความผิดพลาด 
(Pokayoke) (โคะโจเคนริ  เคนชูบุ, 2540) ของ
เครื่องจักรจํานวน 4 หัวขอ แสดงในตารางที่3 
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เพื่อเปลี่ยนจากการทํางานที่ผิดพลาดจากคนมา
เปนการปองกันโดยเครื่องจักร ทําใหสามารถ
ยกระดับการประกันคุณภาพจากรอยละ 78 เปน
รอยละ  92.8 ของหัวขอ ท่ีผ านการประเมิน
ท้ังหมด โดยหัวขอสาเหตุของปญหาที่นํามา
ประเมินใชหลักการวิเคราะห Why Why 
Analysis เพื่อหาสาเหตุท่ีแทจริง 

3.การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรของ
การปรับปรุง [5] 
 ไดผลตอบแทนการลงทุนหลังการ
ปรับปรุงซึ่งแสดงโดยคา ระยะเวลาคืนทุน IRR 
และมูลคาเทียบเทาปจจุบัน ตามลําดับเทากับ 27
วัน 703.66% และ 29,303,026 บาท ซึ่งได
ผลตอบแทนใกล เคียงกับการประมาณการ
เบื้ องตน  และคิด เปนค าใช จ าย ท่ีลดลงได 
6,307,384 บาทตอเดือน 

4.ก า รสํ า ร วจคว ามพึ งพอ ใ จของ
พนักงานผูใชระบบการผลิตที่เปลี่ยนไปตามแนว
ทางการผลิตแบบโตโยตา  

ผลจากการสํารวจความพึงพอใจของ
พนักงาน ไดคะแนนเฉลี่ย 3.64 คะแนน จาก
คะแนนรวม 4 คะแนน ซึ่งคิดเปนระดับความพึง
พอใจมาก 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
การประยุกตระบบการผลิตแบบโต

โยตาเปนระบบการผลิตท่ีชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสงมอบโดยใชแนวคิดการลดความสูญ
เปล า ออก  จ าก ง านประจํ าซึ่ ง จ ะช ว ย ให
โรงงานผลิตสายพานรถยนตโรงงานตัวอยางมี
ระบบการผลิต ท่ีมีประสิทธิภาพขึ้นทํ าให
ระยะเวลานํารวมลดลงปริมาณสต็อกลดลง
เทากับปริมาณความตองการมีระดับการประกัน
คุณภาพที่สูงข้ึน มีอัตราผลตอบแทนที่คุมคากับ
การลงทุน  และสามารถตอบสนองความพึง
พอใจของลูกคาและพนักงานในสายการผลิตได
เปนอย างดี  แต ในการจัดทําระบบควรให
ผู เ กี่ ย วข องตั้ งแต ระดับผู บริห ารถึ งระดับ
พนักง านมีความ เข า ใจในระบบและ เห็น
ความสําคัญในการปรับปรุง เพื่อใหการทําระบบ
มีประสิทธิภาพ  ไดรับการตอบสนองอยาง
ทันทวงที และสามารถพัฒนาระบบการผลิตได
อยางตอเนื่อง 
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ตาราง 1  การประเมินประสิทธิภาพการผลิตแบบทันเวลาพอดีของโรงงานผลิตสายพานตัวอยาง 
 

ป 2007 
Item/ หัวขอ Point Detaris/รายการตรวจสอบ 

Before/กอน
ปรับปรุง 

After / หลังการ
ปรับปรุง 

0 ไมมีแผนภาพการขนสง 0  
1 มีแผนภาพการขนสง   
2 มีการติดแผนภาพการขนสงใหมลาสุดแสดงอยู  2 
3 อุปกรณการหยุดน่ิงของคัมบัง เชน Waitting post   
4 มีการหยุดน่ิงของคัมบังท่ีอยูในอุปกรณ เปนปริมาณนอยท่ีสุด   

1.Delivery / การ
ขนสง 

5 ใชการเฮจุงกะในการจัดเตรียมและการจัดสงสินคา   

0 สถานะการจัดเตรียมและการจัดสงสินคาไมชัดเจน 0  
1 แสดงสถานะการจัดเตรียมสงชัดเจน   
2 จัดสถานที่จัดสงโดยแยกตามรอบการจัดสงของลูกคา   
3 มีปายแสดงการควบคุมการจัดเตรียมและการจัดสงสินคาอยางชัดเจน   
4 ใชเวลาตั้งแตการจัดเตรียมสินคาจนถึงการบรรทุกช้ินของรถนอยท่ีสุด  4 

2. Picking and 
Packing / การ

จัดเตรียมและการ
จัดสงสินคา 

5 ใชเวลาบรรทุกของขึ้นรถนอยกวา 30 นาที   

0 ระบบผลัก   
1 ดึงทีละรอบการจัดสง 1  
2 ดึงถี่ๆแตยังไมใชรอบเฮจุงกะ  2 
3 ดึงถี่ๆ โดยการทําเฮจุงกะ (ดึงมากกวา 3 คัมบัง/ช็อปปง/ไลท)   
4 ดึงถี่ๆ โดยการทําเฮจุงกะ (ดึงมากกวา 1-2 คัมบัง/ช็อปปง/ไลท)   

3. Shopping 
Finish Goods./ 
การดึงช้ินงาน

สําเร็จ 

5 ดึงคัมบังทีละใบ โดยการทําเฮจุงกะ   

0 ไมมีสโตร   
1 มีสโตรอยูในแตละไลท   
2 มีการทํา First in First out 2  
3 มีการติดขอมูลการผลิตท่ีสโตร   
4 ควบคุมและรักษาการใชคัมบังไดอยางถูกตอง  4 

4.Store / สโตร 

5 มีสต็อกอยางละ 1 กลองท่ีสโตร   

0 แผนการผลิต 0  
1 จํานวนของชิ้นงานที่ถูกดึงมากกวาสวนของ 1 วัน   
2 ผลิตสวนของ 1 วันดวย ล็อตไซสหรือการผลิตแบบกําหนดเวลาและปริมาณ   
3 ผลิตสวนของ 1 เท่ียวการขนสงดวย ล็อตไซสหรือการผลิตแบบกําหนดเวลาและปริมาณ   
4 ผลิตนอยกวาสวนของ 0.5 เท่ียวการขนสงดวย ล็อตไซสหรือการผลิตแบบกําหนดเวลาและปริมาณ   

5.Production / การ
ผลิต 

5 ผลิตโดยใชคัมบัง  5 

0 ระบบผลัก 0  
1 มีระบบดึงโดยไมกําหนดรอบเวลา   
2 มีระบบดึงโดยมีการกําหนดรอบเวลา  2 
3 ขนสงมากกวา 3 คัมบัง สําหรับแตละพารทนัมเบอร / รอบ   
4 ขนสง 1 หรือ 2 คัมบังสําหรับแตละพารทนัมเบอร / รอบ   

6.Conveyance 
between line 
process / การ
ขนสงระหวาง
กระบวนการ 

5 ขนสง 1 กลอง / รอบ   

0 ไมมีพีซีสโตรและใชระบบผลักโดยไมกฎ   
1 ใชระบบผลักโดยมีกฎจากพีซีถึงขางไลน   
2 ใชระบบดึงโดยมีกฎ   
3 สงช้ินสวนไปยังผูผลิตช้ินสวนโดยคัมบัง   
4 ผูผลิตช้ินสวนจัดสงสินคาดวยระยะเวลาหางเทาๆกันในแตละรอบ   

กา
รผ
ลิต

แบ
บท

ันเ
วล
าพ

อด
ี J

.I.
T.

 

7. Outsouse parts 
logistic / การขนสง

ช้ินสวนจาก
ภายนอก 

5 ขนสงแบบถี่ๆ จากผูผลิตช้ินสวน และสงตรงไปยังขางไลน   

0 ไมมีการขยายไปไลนอื่น   
1 มีโมเดลไลนเพียง 1 กระบวนการเทาน้ัน 1  
2 กระบวนการท่ีมีลักษณะคลายกันทั้งโรงงาน   
3 มี 1 ไลนท่ีผานทุกกระบวนการดวยการไหลแบบราบรื่นทั้งโรงงาน  3 
4 ทุกไลนผานทุกกระบวนการดวยการไหลแบบราบรื่นในโรงงาน   

ทัน
เว
ลา
พอ

ดี 
J.I

.T
. 8. Imprementation 

of pull system / 
การขยายผลระบบ
ดึงไปยังไลนอื่น 

5 ทุกโรงงานในบริษัท   

รวม 4 รวม 22 Total / 
ผลรวม 

Comment / ความคิดเห็น 

เฉลี่ย 0.6 เฉลี่ย 3.3 



 88 

ตาราง 2  ตารางประเมินโครงขายระดับการประกันคุณภาพ (QA-Network) 
 

Occurrence prevention  
 1 2 3 4 

1 A A A B 

2 A B C D 

3 A C D E 

Flo
wi

ng
 ou

t p
rev

en
tio

n 
4 B D E F 

 

ตาราง 3  สรุปปญหาหลักและการแกไขปญหา เรื่องการผลติแบบทันเวลาพอดี 
 

ประเด็นปญหา การแกไข 

1.ปญหาเรื่องการสงถายขอมูล 
- มีการพิมพคัมบังมารอกอนใชงาน30นาที - เปลี่ยนเวลาพิมพคัมบัง มาสงไวที่ตูรับคัมบัง 

(Receiving Kanban Post) เพื่อใชงานทันที 
- ตองวางแผนการผลิตลวงหนา3 วันเพื่อจัดเตรียมวัตถุดิบ  - กําหนดใหทางแผนกวัตถุดิบทําสต็อกไวทาย

กระบวนการ และใชคัมบังในการควบคุมการสั่ง
ผลิต 

2.ปญหาเรื่องสต็อก 
- มีการจัดสินคามาวางรอไวกอนเวลาสง 3 ชม. 15 นาที   - เลื่อนเวลาใหการจัดสินคากอนเวลาสงพอดี 
- ปริมาณสต็อกในคลังสินคามีปริมาณมากเกินความจําเปน - คํานวณปริมาณสต็อกเทากับปริมาณการจัดสง

ของแตละวัน 
- สต็อกรอผลทดสอบมีปริมาณมาก - เพิ่มรอบเวลาสงช้ินงานไปทําการทดสอบ  
- วางแผนการผลิตมากเกินไป - ใชคัมบังควบคุมการสั่งผลิต 

3.ปญหาเรื่องกระบวนการผลิต 
- ไมสามารถตรวจสอบสถานะ การทํางานของการขนสงได - จัดทํา Shipping Time Chart 
- ระยะทางในการขนยายสินคาไปจุดรอสงไกลกัน - เปลี่ยนแผนผังเพื่อลดระยะทางการจัดสินคา 
- พนักงานจัดสินคาไมมีแผนงาน ที่ตองทําในแตละวัน - ใชคัมบัง (PW Kanban) เปนตัวควบคุมปริมาณ

งานที่ตองทํา เทากับสต็อกที่ใชไป 
- พนักงานจัดสินคาครั้งละมากๆจึงทําใหเกิดความผิดพลาด  - จัดทําตูจัดเตรียมคัมบัง (Preparation post)เพื่อคัด

แยกคัมบังแบงตามรอบการจัดสง 
- กระบวนการคอขวดระหวางกระบวนการผลิต - เพิ่มเครื่องปรับลดความหนาของชิ้นงานเพื่อลด

ภาระงานเครื่องกัดรองฟนที่ใชเวลาผลิตนาน 
- ใชเวลาในการทดสอบนาน เนื่องจากฝายทดสอบมีกะการ  
ทํางานเดียว แตฝายผลิตมีสองกะการทํางาน 

- เพิ่มความถี่ในการสงทดสอบเพื่อลดการทํางาน
ครั้งละมากๆของฝายทดสอบ 
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ตาราง 4  การประเมินเปรียบเทียบระดับการประกันคุณภาพและการปรับปรุง

ระดับ QA-Network 
ลําดับ กระบวนการ กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง กอน

ปรับปรุง 
หลัง

ปรับปรุง 
1 การอบสายพาน

ใหสุก 
อานคาผิด จากการใชไมบรรทัด
วัดความสูง Sleeve  

ใชเครื่องวัดความสูงSleeve 
ในการวัด 

C A 

2 การหลอเย็น ช้ินงานรอนจากเวลาหลอเย็นไม
เพียงพอ 

เพิ่ม Sensor เพื่อตรวจวัด
อุณหภูมิที่ผิวช้ินงาน(Slab) 

C A 

3 การตัดสายพาน
ใหเปนเสน 

ตัดสายพานผิดขนาด เนื่องจาก
สายพาน อยูไมตรงตําแหนงตัด 

เพิ่มSensorในการตรวจจับ
ขอบสายพานกอนการตัด 
และมีไฟสัญญาณ แสดง
สถานะและหยุดเมื่อผิดปกติ 

E A 

4 การตัดสายพาน
ใหเปนเสน 

ระยะใบมีดเลื่อนตัว หลังจาก
ปรับตั้งดวย Thickness gauge 
แลว 

เพิ่ม Sensor ตรวจสอบเพื่อ
ยืนยันปอมมีดวาอยูตําแหนง
เดิม  

C A 
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Working time

Infor.L/T

Process L/T

Stock L/T

Total L/T

Process Out Line

Order/Month

Working day

Shif/day

Working time

O.T.

C.T.max

Defective

152,367

2

480

150

MATERIAL AND INFORMATION FLOW CHART RIB ACE LINE2

Material line Planing Process

4วัน 3ช.ม.

14.5'
15000 PPM.

23

TOTAL

2 กะ 1 กะ 2 กะ

DELIVERY

--- 90 นาที 1ช.ม. 52นาที 7วินาที

6 กะ

--- 3 วัน 1 วัน 4วัน                      30นาที

1วัน  10ช.ม.  7นาที 7วินาที

1กะ

3วัน 90นาที 4วัน 7ช.ม. 22นาที 7วินาที

7วัน     15ช.ม.        30นาที4ช.ม.4วัน--- --- 3 วัน  5ช.ม 30 นาที

13วัน    2ช.ม.  7นาที 7วินาที

6 ช.ม.

1วัน 5 ช.ม. 30นาที

3 ช.ม. 4ช.ม.15นาที

30 นาที

QC Test

1 กะ

--- ---

Packing

1 กะ

8 ช.ม. 45 นาที 

23ช.ม. 30นาที

RA line2

Labolatory

TolueneTest

16hr.

1วนัสง 1 รอบ

8:00

ขอบสายพาน

Production

Lot Card

Material line

Lead time 3 day

Daily Plan

C.T.max = 8'13" /Box

TMT

1:1:1

Skid label

Staging +

Shipping Area

TMT

PDS

Invoise

Kanban

Packing

1time/day
14:30

QC test result

ไมสามารถควบคมุ

เวลาของผล Test ได

ไมสามารถควบคมุ

Stockจากการใชงานได

ไมสามารถควบคมุStock

จากการใชงานได

ไมมีการกําหนดเวลา

ในการ ดงึ Part

4วนั

2วนั

Production 

Planing

ไมรูปรมิาณงานที่

จําเปนตองทํา

ไมสามารถตรวจสอบสถานะ

 Oder ลูกคาวามีหรอืไม

ปรมิาณMaterial เกนิ-ขาด

กวาความจําเปน

ไมรูสถานะวาสิ้นคา

จัดสงทีใ่ด ใครรบัผิดชอบ

มีปญหาอื่นหรอืไม

Plaining ใชการประมาณการในการ

วางแผนไวลวงหนา เปนเดอืน

จึงทําใหไมสัมพันธกบัความตองการจรงิที่

เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา

Packing Shipping Area Export

Distributor

 
 

ภาพ 1 การไหลของงานและขอมูล (Material and Information Flow Chart : MIFC ) กอนการปรับปรุง 
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Working time

Infor.L/T

Process L/T

Stock L/T

Total L/T

Process Out Line

Order/Month

Working day

Shif/day

Working time

O.T.

C.T.max

Defective

152,367

2

480

150

MATERIAL AND INFORMATION FLOW CHART RIB ACE LINE2

Material line Planing Process

1วัน 3ช.ม.

10.5'
4896 PPM.

23

TOTAL

2 กะ 1 กะ 2 กะ

DELIVERY

--- 90 นาที 1ช.ม.  48นาที   7วินาที

6กะ

--- --- 1วัน 1วัน                 

1วัน    8ช.ม.   48นาที   7วินาที

1กะ

---  90นาที 2วัน  21ช.ม.  18นาที  7วินาที

2วัน    26ช.ม.  30นาที1ช.ม.1วัน--- --- 1วัน 19 ช.ม. 30นาที

5วัน   11ช.ม.   18นาที   7วินาที5ช.ม. 

22ช.ม. 30นาที

6 ช.ม.

1วัน 4ช.ม. 30นาที

3ช.ม. 4ช.ม.

---

QC Test

1 กะ

--- ---

Packing

1 กะ

กําหนดพื้นที่และปายแสดงสถานะในพื้นที่

RA line2

Labolatory

TolueneTest

16hr.

1วันสง 2 รอบ

8:00,14:00

Fire Test 1 วัน/ครั้ง 13:00

 N day

In 15:00

N+1 day

0ut 8:00

ขอบสายพาน

10:0010:30

Production

Lot Card

Material line

TMT
1:1:1

Skid label

Staging +
Shipping 

TMT

PDS
PREPARATION

POST

IN OUT

kanban
Waitting

Invoise

Kanban

Q-Gate

Packing

1time/day
15.00-17.30 1516 = 70 box

1093 = 10 box

QC test result

จัดทํา Stockแบบ A type เพื่อควบคุม ชนิด

และปริมาณ Stock

S1
BP

BN

TAW

1516=23
1093=4

1516=2
1093=3
1516=26

1093=2

1516=3

ใช Kanban ในการสั่งผลิต

กําหนดเวลาในการเขามาของ Kanban เพื่อ

เช็คสถานะ

คัดแยก Kanban กอนการจัดของเพื่อกําหนดรอบ

เวลาได

จัดทํา Stockแบบ A type เพื่อควบคุม 

ชนิดและปริมาณ Stock

จัดทํา QC test time chart เพื่อกําหนด

ระยะเวลาในการทํางาน

CC10A/TM813

812

BMA

14920

252

251

273

TM45

TM44

TE303

TM43

TM868

TE20

ทําStock แบบ A

 type C.T.max = 8'13" /Box

Production 

Planing

CC10A/TM813

812

BMA

14920

252

251

273

TM45

TM44

TE303

TM43

TM868

TE20

ทํา Stock A type

Packing Shipping Area Export

Distributor

PI

PW

PI

IN 11.45
OUT 12.00

IN 10.15
OUT 11.45

Plint
10.00-10.15

 
 
 

ภาพ  2 การไหลของงานและขอมูล (Material and Information Flow Chart : MIFC ) หลังการปรับปรุง
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แบบฟอรม 1 ความพึงพอใจตอการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาประยุกตใช 
ลําดับ หัวขอ คะแนน 

1 ทานคิดวาระบบการสั่งผลิตแบบโตโยตาทําใหทานวางแผนงานไดงายขึ้นหรือไม  
2 ทานคิดวาระบบการสั่งผลิตแบบคัมบังทําใหทานไดรับขอมูลการสั่งผลติไดถกูตองกวาการ

วางแผนแบบเดิมหรือไม 
 

3 ทานคิดวาหลังจากที่บริษัททานใชระบบการสั่งผลิตแบบโตโยตาสามารถลดเวลาเตรียมงาน
ลงไดหรือไม 

 

4 ทานคิดวาปริมาณสต็อกทีล่ดลงชวยใหกระบวนการของทานมีการไหลที่ดีข้ึนหรือไม  
5 ทานคิดวาปริมาณสต็อกทีล่ดลงชวยในเรื่องการทํากิจกรรม 5 ส. ไดงายขึ้นหรือไม  
6 ทานคิดวาปริมาณสต็อกทีล่ดลง ชวยใหมีการแกไขปญหาที่เร็วข้ึนกวาเดิม หรือไม  
7 ทานคิดวาปริมาณสต็อกทีล่ดลงมีความเสี่ยงตอการสงมอบกรณทีี่เกิดปญหาหรือไม  
8 ทานคิดวาพืน้ที่และอปุกรณในการจัดเก็บสต็อกเหมาะสมดีแลวหรือไม  
9 ทานคิดวาระบบการผลิตแบบโตโยตาที่นาํมาประยุกตใชกับบรษิัทของทาน สามารถทราบ

สถานการณผลิตไดดีกวาเดิมหรอืไม 
 

10 ทานคิดวาการกาํหนดรอบเวลาในการทํางานของแตละจุดงานทําใหทานทํางานเปนระบบดี
ข้ึนหรือไม 

 

11 ทานคิดวาเวลาที่กาํหนดการทํางานของแตละจุดงานเหมาะสมแลวหรือไม  
12 ทานคิดวาหลังจากที่บริษัททานใชระบบการผลติแบบโตโยตาสามารถเพิ่มประสทิธิภาพใน

การทํางานขึ้นหรือไม 
 

13 ทานคิดวาหลังจากที่บริษัททานใชระบบการสั่งผลิตแบบโตโยตาสามารถชวยลดอบุัติเหตุลง
ไดหรือไม 

 

14 ทานคิดวาระบบการผลิตแบบโตโยตาชวยใหของเสียในการผลิตของทานลดลงไดในระดับ
ใด 

 

15 ทานคิดวาระบบการผลิตแบบโตโยตาชวยใหการรองเรียนจากลูกคาลดลงหรือไม  
16 ทานคิดวาคาแรงในปจจบุันของทานมีความเหมาะสมกับปริมาณงานของทานหรอืไม  
17 กรณีที่ คาลวงเวลา ของทานลดลงทานคิดวาจะมีผลกระทบตอความเปนอยู ในชวีิตประจําวัน

ของทานหรอืไม 
 

18 ทานคิดวา คุณภาพของผลิตภัณฑทีด่ีข้ึน, ตนทุนการผลิตทีล่ดลง, เวลาในการผลิตที่นอย จะมี
ผลชวยตอการพจิารณาในการขึ้นคาแรงของทานหรือไม 

 

19 ทานคิดวาควรจะมีการพัฒนาระบบการผลิตแบบโตโยตาไปยังหนวยงานอื่นๆอีกหรือไม  
20 ทานมีความพึงพอใจในระดับใดในการประยุกตใชระบบการผลิตแบบโตโยตา  
21. จงอธิบายขอดแีละขอเสียหลังการประยุกตใชระบบการผลิตโตโยตาในความคิดเห็นของทาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
... 
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                              คะแนน  4 หมายถึง  พอใจมาก 
        ”  3      ”  พอใจปานกลาง 
        ”  2      ”  พอใจนอย  
        ”  1      ”  ไมพอใจ 
 
 
 



 
กรรณสิทธิ์  สะและนอย* 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร1 

Municipal Solid Waste Management In the Bangkok 
Metropolitan Area 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) สภาพแวดลอมของขยะมูลฝอยใน กทม. และพฤติกรรม
การทิ้งและการเก็บขยะมูลฝอย (2) วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน กทม. และ(3) ความสัมพันธ
ระหวางสภาพแวดลอมของขยะ มูลฝอยกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน กทม.   
 เครื่องมือในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารและเจาหนาท่ีจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยของ กทม. จํานวน 2,157 คน สถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและหาความสัมพันธดวยสหสัมพันธคาโนนิคอล   
 ผลการศึกษา พบวา  
 1. สํานักรักษาความสะอาด กทม.รวมกับเอกชนเปนผูจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยจัดภาชนะใสขยะ 
แยกขยะกอนเก็บและจัดการกลุมอาชีพเก็บขยะ  สวนการทิ้งขยะ มีความรับผิดชอบตอสังคมโดยมีการ
วางแผนและทิ้งขยะแบบแยกแยะ 
 2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีรูปแบบที่เนน  องคกร แผนกลยุทธ สังคม ความรู ทรัพยากร
มนุษย การสนับสนุนและผลลัพธ 
 3. สภาพแวดลอมของขยะมูลฝอยใน กทม. มีความสัมพันธกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01    
 

คําสําคัญ: การบริหารจัดการ, ขยะมูลฝอย, พฤติกรรมการทิ้งขยะ 
 

Abstract 
 The objectives of the survey research were to study: (1) the behavior of Bangkok residents  
regarding the disposal of waste and its collection (2) the procedure of waste disposal management in the 
Bangkok Metropolitan Area (BMA) and (3) the relationship between the discarding of waste and the 
procedure of waste disposal management in the BMA. 
 The data-collection tools were questionnaires devised by the author. The number of sampled 
groups included  executive management level and staff members in the BMA. This came to a total of 
2.157, of these who were involved in waste disposal management. The descriptive statistics used in this 
research were the mean, the standard deviation and Canonical Correlation. 
 
 *นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

1  สวนหนึ่งของวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ปการศึกษา 2550 
  อาจารยที่ปรึกษา : ดร.สรศักดิ์  สรอยสน     
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The research found that: 
1. The Department of Public Cleansing cooperated with the relevant private sectors responsible 

for the waste collection system, namely, the organizations responsible for  waste containers, waste 
separation before its collection and careers in waste disposal. The behavior of BMA residents showed a 
strong sense of social responsibility, by planning for waste discarding and its separation. 

2. The waste disposal management procedure focussed on organization, strategies, social 
concern, knowledge management, human resources, and support concern as the feedback aspect. 

3. The interaction effect of the surrounding environment on waste disposal and its management 
was significant at the .01 level. 
 

Keywords:  waste management, public cleansing 
 

ความนํา 
 กทม. เปนเมืองหลวงของประเทศไทย 
แบงพื้นที่การปกครองออกเปน 50 เขต  154 
แขวง  โดยมีพื้นที่ ท้ังหมด  1,568,737 ตาราง
กิ โ ล เ ม ต ร  ป ร ะ ช า ก ร  5 , 6 3 4 , 1 3 2  ค น  
(กรมการปกครอง, 2547) ซึ่งมีประชากรแฝง  
1 ลานคนเศษและเปนศูนยกลางความเจริญใน
ทุกด านของประ เทศไทยโดย เฉพาะทาง 
 

 
เทคโนโลยี  จากที่เคยใชวัสดุธรรมชาติหอ
อาหารเปลี่ยนมาเปนกลองโฟมและพลาสติก 
เมื่อสิ่งตางๆ เหลานั้นหมดอายุการใชงานจะถูก
ท้ิ ง ก ล า ย เ ป น ข ย ะมู ล ฝ อ ยสู สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  
(สํ านั ก .รั กษาความสะอาด  กทม . , 2 5 3 8 ) 
จําเปนตองมีการบริหารจัดการที่ดี 
 

ตาราง 1  
แสดงปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บไดใน กทม. และการคาดการณ พ.ศ. 2528 – 2558 

พ.ศ. ปริมาณขยะมูลฝอย ตัน/วัน หมายเหตุ 

2528 3,206 เพิ่มข้ึน 
2538 6,633 เพิ่มข้ึน 

2548 9,367 เพิ่มข้ึน 

2558 18,750 คาดการณ 
 

ท่ีมา. จาก “การกําจัดขยะมูลฝอย," (หนา 39), โดย สํานักรักษาความสะอาด กทม., 2547, กรุงเทพฯ:  
โรงพิมพคุรุสภา.   
 
 
 



 

 96 

 การจัดการขยะมูลฝอย กทม. นั้น มี
สํานักรักษาความสะอาด เปนหนวยงานหลักที่
รับผิดชอบการวางแผน ควบคุมและดําเนินงาน
เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด การกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล  (ธนวันต  ณ มงคล, 2541) โดยมี
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจ 
ในขณะที่ใน ป พ.ศ. 2546 มีคาใชจายในการเก็บ
ขนขยะมูลฝอย รวม 1,386,889,003 บาท และมี
ค าใชจ ายในการกํ าจัดขยะมูลฝอยจํ านวน 
1,124,191,263 บาท ซึ่งมีแนวโนมสูงข้ึนอยาง
ตอเนื่องทุกป 
 กทม. ไดดําเนินการใหบริการเก็บขน
และกําจัดขยะมูลฝอย โดยจัดใหมีโครงการ
สงเสริมการลดและแยกมูลฝอย นําไปกําจัดท่ี
ศูนยกําจัดมูลฝอยของ กทม. 3 แหง  คือ ออนนุช 
หนองแขมและทาแรง รวมท้ังจางเหมาเอกชน
ขนถายขยะมูลฝอยจากศูนยขนถายเพื่อนําไป
กลบฝงในที่ดินเอกชน ในอนาคตอาจเกิดปญหา
คุณภาพชีวิตกับประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่
กลบฝงนอกจากนี้ทาง กทม. ยังไดนําเทคโนโลยี 
การทําปุยจากขยะมูลฝอย หรือการเผาทําลาย 
ประกอบกับไดพยายามประสานงานจังหวัด
ปริมณฑลและจังหวัดอื่น ๆ เพื่อรวมมือในการ
จัดการขยะมูลฝอยรวมกันอยางครบวงจร ตั้งแต
การวิเคราะหสภาวะของขยะมูลฝอยท่ีเปนจริง 
พฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยและพฤติกรรมการ
เก็บขยะมูลฝอยใน กทม.   

 ดั งนั้ น  เพื่ อ ให ก ารบริห ารจั ดการ
คุณภาพองคการ   มีกระบวนการรองรับการ
ดําเนินงานที่ เปนระบบ  มุงสูการแกปญหาที่
ไดผลและมีประสิทธิภาพ   จึงได ศึกษาการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยใน กทม. เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการทิ้งและการเก็บขยะมูลฝอยใน 
กทม. วิธีการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยใน กทม.  
ความสอดคลองระหวางสภาพการทิ้งขยะมูล
ฝอยกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน กทม. 
และ แนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของ กทม. ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยใน กทม. มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
(1) สภาพแวดลอมของขยะมูลฝอยใน กทม. 
และพฤติกรรมการทิ้งและการเก็บขยะ  (2) การ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยใน กทม. ในการนํา
องคกร การวางแผนเชิงกลยุทธ ความรับผิดชอบ
ตอสังคม  การมุ ง เนนทรัพยากรบุคคล  การ
สนับสนุนการดํา เนินงานและผลลัพธของ
องคกรในการจัดการขยะ (3) ความสัมพันธ
ระหวางสภาพแวดลอมของขยะมูลฝอยกับการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพฯ   
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยใน กทม.  มีกรอบแนวคิดการวิจัย 
ดังนี้ 
 

 
ภาพ  1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยใน กทม.  เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดย
ใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเปนเครื่องมือในการวิจัย  กลุม
ตัวอยางไดแก ผูบริหารและเจาหนาท่ีจัดเก็บขยะ
มูลฝอยของ กทม. จํานวน 2,157 คน สุมโดยการ
แบงกลุมจากประชากรเกี่ยวของกับการจัดการ 

ขยะมูลฝอยในกทม. จํานวน 9, 400 คน สถิติใน
การวิ เคราะหขอมูล  ไดแก  คาเฉลี่ย  คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและหาความสัมพันธของตัว
แปรดวยสหสัมพันธคาโนนิคอล       

 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 ตัวแปรในการศึกษาประกอบดวย  
 ตัวแปรอิสระ ไดแก 
 1. สภาพแวดลอมขยะมูลฝอยใน กทม.  
 2. พฤติกรรมการทิ้งขยะ  
 3. พฤติกรรมการเก็บขยะ   
 ตัวแปรตาม ไดแก การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย ในดาน  
 1.การนําองคกร  
 2.การวางแผนเชิงกลยุทธ  
 3.ความรับผิดชอบตอสังคม  
 4.การจัดการความรู  
 5.การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  
 6.การสนับสนุนการดําเนินงาน  
 7.ผลลัพธขององคกรในการจัดการขยะ 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้วิเคราะหขอมูล โดยใช
คาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและใชสถิติทดสอบความสัมพันธของ
ตัวแปร โดยใชสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวาง
ตัวแปรตน สภาพแวดลอมของขยะมูลฝอย และ
ตัวแปรตาม การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตาม
การจัดการเชิงคุณภาพ  

พฤติกรรม 
การทิ้งขยะของ

1. การนําองคการ 

2. การวางแผนเชิง 
กลยุทธ 

3. ความรับผิดชอบตอ
สังคม 

4. การจัดการความรู 

5. การมุงเนนทรัพยากร
บุคคล 

6. การสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

7. ผลลัพธขององคกร
ในการจัดการขยะ 

พฤติกรรม 
การเก็บขยะของ

สภาพแวดลอม
ของขยะมูลฝอย
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สรุปผลการวิจัย 
 จากงานวิจัยการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยใน กทม.  ผลการวิจัยสรุปวา  

1.  พฤติกรรมการเก็บขยะ  มีการเก็บ
ขยะมูลฝอยท่ีดําเนินการโดยสํานักรักษาความ
สะอาด เปนผู รั บผิ ดชอบโดยตรง   และมี
หนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ  ในสวนของระบบ 
การจัดเก็บขยะ   ระบบภาชนะใสขยะ  การ
แยกแยะขยะกอนเก็บและกลุมอาชีพเก็บขยะ  
สวนพฤติกรรมการทิ้งขยะของชาว กทม. นั้น  มี
การแสดงออกของประชาชนชาว กทม.  มีการ
นําขยะมูลฝอยท่ี  เกิดจาก สภาวะของขยะมูล
ฝอยมาทิ้งทําลายโดยผานกระบวนการตัดสินใจ
อันประกอบดวย จิตสํานึกของการทิ้งขยะ  การ
วางแผนการทิ้งขยะและการทิ้งขยะแบบแยกแยะ 
 2.  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน 
กทม .  มีรูปแบบวิธีการจํ าแนกไดตามกลุม
กระบวนทัศน ไดแก  กลุมเนนองคกร กลุมเนน
แผนกลยุทธ กลุมเนนสังคม กลุมเนนความรู 
กลุมเนนทรัพยากรมนุษย กลุมเนนสนับสนุน
และกลุมเนนผลลัพธ  
 3.  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ปรากฏ  ดังนี้ 
  3.1.1  สภาพแวดลอมของขยะมูล
ฝอยมีความสัมพันธกับการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยใน กทม. ทุกดาน ดังแผนภาพ   
  

 
ภาพ 2 ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมของ
ขยะมูลฝอยกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน 
กทม. 
 

 3.1.2  พฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอย
ของชาว กทม. มีความสัมพันธกับการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยใน  กทม .   ทุกด าน  ดั ง
แผนภาพ   

 

 
 

ภาพ 3 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทิ้ง
ขยะ  กับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน กทม. 

พฤติกรรม
การทิ้งขยะ
ของชาว กทม. 

1. การนําองคการ 

2. การวางแผนเชิงกล

3. ความรับผิดชอบตอ

4. การจัดการความรู 

5. การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล 

6. การสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

7. ผลลัพธของ
องคกรในการ

สภาพแวด 
ลอมของขยะมูล
ฝอยใน กทม. 

1. การนําองคการ 

2. การวางแผนเชิงกล

3. ความรับผิดชอบตอ

4. การจัดการความรู 

5. การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล 

6. การสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

7. ผลลัพธขององคกร
ในการจัดการขยะ 
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 3.1.3  สภาพแวดลอมของขยะมูล
ฝอยมีความสัมพันธกับการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยใน กทม.  ทุกดาน ดังแผนภาพ   
 

 
 

ภาพ 4 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเก็บ
ขยะ  กับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน กทม. 
 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยพบวา สมมติฐานการวิจัย
สอดคลองกับขอมูล เชิงประจักษ  กลาวคือ 
สภาพแวดลอมของขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ
กับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อันไดแก การ
นําองคการ  การวางแผนเชิงกลยุทธ  ความ
รับผิดชอบตอประชาชน การจัดการความรู การ
มุง เนนทรัพยากรบุคคล  การสนับสนุนการ
ดําเนินงาน และผลลัพธของการในการจัดเก็บ
ขยะ ผลการวิจัยดังกลาวนี้ สอดคลองกับงานวิจัย
หลายฉบับ เชน งานวิจัยของโยธิน สุริยพงศ 
เรื่องมลพิษสิ่งแวดลอม และงานวิจัยของสํานัก
รักษาความสะอาดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การ
กําจัดขยะมูลฝอย เปนตน 

 อนึ่ง จากผลการวิจัยท่ีพบ หนวยงาน
หรือบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยสามารถนําผลดังกลาว ไปปรับใชในการ
บริหารงานของหนวยงานในดานตาง ๆ 4 ดาน
ตอไปนี้ กลาวคือ ประการที่ 1 ดานการปรับปรุง
ระบบงานเก็บขนขยะมูลฝอยใหมีความชัดเจน
และสามารถใหบริการและกํากับตรวจสอบได
อยางทั่วถึง   ประการที่  2 ดานการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการใหบริการเก็บ
ขยะ  ท้ังในสวนเจาหนาท่ี  วัสดุอุปกรณและ
เครื่องจักรกล ใหมีการฝกอบรมทั้งกอนและใน
ระหวางปฏิบัติงาน  ประการที่ 3 การปรับปรุง
ระบบสวัสดิการและการปฏิบัติของเจาหนาท่ี  
ประการที่ 4 การกําหนดแผนงานทั้งแผนปฏิบัติ
การในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสนับสนุนและ
รองรับการดําเนินงานดานการเก็บขยะมูลฝอย
ใหเปนรูปธรรม ท้ังนี้ก็เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชนนั่นเอง 
 การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยใน กทม.  ทําใหทราบวาการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพฯ ในดานตางๆ  
ในฐานะที่ เปนองคกรรับผิดชอบการบริหาร
จัดการโดยมียุทธศาสตรดําเนินการ (1) ดานการ
นําองคกร   บทบาทภาวะผูนําดานการจัดการใน
ระดับบริหารขององคกรและการกําหนดทิศทาง
ขององคกร โดยผูนําระดับสูง ธรรมาภิบาลและ

ความรับผิดชอบตอสังคม(Certo, 1992) (2) การ
วางแผนเชิงกลยุทธ โดยการวางแผนกลยุทธ การ
กําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและการปฏิบัติ
ตามแผนนั้นรวมถึ งการคาดการณผลการ
ดําเนินงานที่จะเกิดข้ึน โดยมีกระบวนการ
ดําเนินงาน 2 รูปแบบ คือ การจัดทํา 

พฤติกรรม 
การเก็บ
ขยะของ
ชาว กทม 

1. การนําองคการ 

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ 

3. ความรับผิดชอบตอสังคม 

4. การจัดการความรู 

5. การมุงเนนทรัพยากร
บุคคล 

6. การสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

7. ผลลัพธขององคกร
ในการจัดการขยะ 
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กลยุทธ การถายทอดกลยุทธเพื่อนําไปปฏิบัติ 
(สมพงษ  บุญมา, 2539). (3) ความรับผิดชอบตอ
สังคม โดย ความรับผิดชอบขององคกรที่มีตอ
ประชาชนการไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับประชาชน
และสังคม ความสัมพันธและความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอองคกร(สุวิมล  ภักดิ์พิบูลย, 
2535) (4) การจัดการความรู  โดยการจัดการ
ความรูขององคกรเพื่อสรางมาตรฐานการทํางาน
ขององคกร รวมถึงการวัดผลการดําเนินงาน การ
วิเคราะหและการทบทวนผลการดําเนินงาน  (5) 
การมุงเนนทรัพยากรบุคคล โดยเนนบทบาท
ภาระงานและตัวบุคลากรและการใหความสําคัญ
ตอบุคลากรผูปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดการดาน
ระบบงานและระบบการตอบแทนผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน (6) การสนับสนุนการ
ดํา เนินงาน  โดยมีกระบวนการ  เสริมสราง
ความสําเร็จของงาน ท่ีเอื้อใหงานดําเนินไปตาม
ทิศทางที่พึงประสงคและสนองตอบตอแผนการ
ดําเนินงานที่กําหนดไว (ศักดิ์วิวัธน พระเดชพงษ
, 2541) ท้ังทางดานกระบวนการสรางคุณคาและ
กระบวนการสนับสนุนที่ ใชในการบริหาร
จัดการ (Tchobanoglous & Kreit, 2002) เพื่อการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ กทม.  (7) ผลลัพธ
ขอ งอ งค ก ร ในก าร จั ด ก า รขยะ  โดยก า ร
ดําเนินการขององคกรที่ไดรับจากการปรับปรุง 
ในทุกดาน เชน ผลลัพธดานการบริการจัดเก็บ  
ขน ทําลายขยะของ กทม ผลลัพธดานการมุงเนน
ประชาชน ผลลัพธดานการเงิน ผลลัพธดาน
ทรัพยากรบุคคล ผลลัพธดานประสิทธิภาพของ
องคกรและผลลัพธดานการนําองคกรและความ
รับผิดชอบตอสังคม   

 การวิจัยคร้ังนี้มีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 1.  ควรปรับปรุงระบบงานเก็บขนขยะ
มูลฝอยใน 3 ดานใหมีความชัดเจนและบริการ
อยางใหท่ัวถึง สามารถกํากับตรวจสอบไดท้ัง
โดย กทม. ประชาชนหรือชุมชน มีการกําหนด 
เวลาและเสนทางการปฏิบัติงาน จํานวนบุคลากร
มีระบบการรายงานที่ชัดเจน มีคูมือปฏิบัติงาน
เฉพาะสวนราชการใหบริการแตละพื้นที่
ประชาชนและ กทม. สามารถตรวจสอบได  
 2.   ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบริการเก็บขยะมูลฝอยท้ังในสวนของ
เจาหนาท่ี วัสดุอุปกรณและเครื่องจักรกลใหมี
การฝกอบรมกอนปฏิบัติและฝกอบรมเปนระยะ
เรื่องการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษาอุปกรณ  
 3.  ควรปรับปรุงระบบสวัสดิการและ
ระบบความกาวหนาในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีเก็บขยะมูลฝอย พรอมยกเลิกระบบเงิน
สมนาคุณจากผูใชบริการ  
 4.  ควร ปรับปรุงมาตรฐานและกํากับ
การดําเนินการฝงกลบขยะมูลฝอยมีมาตรฐานให
ดียิ่ง ข้ึน  มีหลักประกันตอความปลอดภัยใน
อนาคตของประชาชนมากยิ่งข้ึน  
 5.  ควรสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมี
การนําเทคโนโลยีอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากการฝง
กลบมาใชใหมากยิ่ ง ข้ึน  โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสม ความประหยัดและความปลอดภัย  
 6.  ควรจัดหาพื้นที่ ท่ี เหมาะสมเพื่อ
สํารองไวสําหรับเปนพื้นที่การฝงกลบขยะมูล
ฝอยของ กทม. ในระยะยาว 
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 7 .   ค ว ร กํ า ห น ด แ ผ น ง า น แ ล ะ
แผนปฏิบัติการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อ
สนับสนุนและรองรับการดําเนินการลดขยะมูล
ฝอยใหประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  
 8.  ควรปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยใหมีความ
ถูกตองสมบูรณมากยิ่ ง ข้ึนผลักดันใหมีการ
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมท่ีเหมาะสม  
 9 .   ควรเพิ่มประสิทธิภาพและลด
คาใชจายในการดําเนินงาน โดยใหเอกชนเขามา
ดําเนินการในการใหบริการเก็บขนและกําจัด
ขยะมูลฝอยแทน กทม.  

 10.  ควรมีแผนงาน โครงการในการ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกดาน ใหมีขีดความ 
สามารถในการบริหารที่ดียิ่งข้ึนและมีขอบเขต
ในการใหบริการท่ีสูงข้ึน  
 11.  ควรจัดทําโครงการเพื่อพัฒนา
ความรวมมือระหวางประชาชนและ กทม. ท่ีมี
ลักษณะยั่งยืน โดยถือหลักรูหนาท่ีรูสิทธิและ
เปนไปเพื่อชุมชนหรือสังคม 
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การบริหารความขัดแยงของบุคลากรในองคการธุรกิจ 
ที่กอสรางในงานภาครัฐ 

Conflict Management of Personnel in the Private 
Construction Companies Working in Public Organization 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมความขัดแยง และการบริหารงานบุคคลของ
บุคลากรในองคการธุรกิจกอสรางในงานภาครัฐ ตลอดจนความสัมพันธระหวางพฤติกรรมความ
ขัดแยง  กับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในองคการธุรกิจกอสรางในงานภาครัฐ  โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานในองคการธุรกิจกอสรางในงาน
ภาครัฐ เปนกลุมตัวอยางจํานวน 2,060 คน ผลการวิจัยพบวา พนักงานในองคการธุรกิจกอสรางในงาน
ภาครัฐ มีพฤติกรรมความขัดแยงในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีพฤติกรรมความขัดแยงของบุคคล
มากที่สุด รองลงมาคือ ระหวางกลุม ระหวางหนวยงาน ภายในหนวยงาน และระหวางบุคคลนอยท่ีสุด 
ในดานการบริหารงานบุคคล พนักงานมีความเห็นตอการบริหารงานบุคคลขององคการภาพรวมใน
ระดับปานกลาง มีความเห็นตอการบริหารงานบุคคลในดานการประเมินผลการปฏิบัติงานมากที่สุด 
รองลงมาคือ การพัฒนาความกาวหนาในสายงานอาชีพ การบริหารคาตอบแทน การจัดระบบความ
ปลอดภัย และการสรรหาบุคคลนอยท่ีสุด 
 

คําสําคัญ: การบริหารความขัดแยง 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study conflict behavior of the workforce in the private 
construction companies working for public organizations. This included the relationship of conflict 
behavior, in terms of personnel administration, in the private construction companies working for 
public organizations. Questionnaires were used to collect data from a sample of 2,060 persons. 
Findings showed that the people sampled displayed conflict behavior in general at the middle level. 
Personal conflict was found to be at the highest level while conflict between groups, conflict within 
the organizations, and between organizations were all at a lower level. Conflicts between individuals 
were at the lowest level. With regard to personnel management, the findings showed that people 
exhibited conflict behavior in general at the middle level. The major area of conflict was the work 
evaluation of employees, then professional development, after that remuneration, and, finally 
security management. The area of  least conflict was in recruitment and selection. 
 

Keywords: organizational conflict 
*นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย  
1  สวนหนึ่งของวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ปการศึกษา 2550 
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บทนํา 
 ในกระแสแหงการ เปลี่ ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจปจจุบันนี้  การดําเนินธุรกิจนับเปน
ปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีผลักดันความเจริญ
รุดหนาของประเทศ   องคการทางธุรกิจมี
บทบาทในการสรางความเจริญดังกลาวและมี
การพัฒนาตนเองใหก าวหนาไปอยางไม
หยุดยั้ง เชนเดียวกับองคการธุรกิจกอสรางใน
งานภาครัฐ  ในการทําความเขาใจเกี่ยวกับ
องคการนั้นมีประเด็นสําคัญที่ตองศึกษา 3 ดาน 
คือ ดานความขัดแยง,  ดานโครงสรางองคการ 
และดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็น
ดังกลาวขางตนการศึกษาองคการในดานความ
ขัดแยงไดรับความสนใจมากที่สุด  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนเมื่อบุคคลเขามา
ทํางานภายใตโครงสรางหรือเงื่อนไขบางอยาง
ขององคการ ปรัชญา เวสารัชช และ อรุณ รัก
ธรรม (2523, หนา 59) ไดเสนอไววา  “โรค
ขัดแยงเปนเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย เมื่อมี
คนอยูรวมกันเมื่อไร ความขัดแยงก็ตามมาดวย 
หรือท่ีใดมีคน ท่ีนั่นจะมีความแตกตาง ท่ีไหน
มีความแตกตาง ท่ีนั่นมีแนวโนมจะมีความ
ขัดแยง” ดังนั้นความขัดแยงจึงเปน
ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนเสมอ ๆ ในการทํางาน
ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชน   
 ความขัดแยงเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามปกติใน
การบริหารองคการ โดยอาจเปนความขัดแยง
ของบุคคล ความขัดแยงระหวางบุคคล หรือ
คว ามขั ด แ ย ง ร ะหว า ง กลุ ม ในอ งค ก า ร 
การศึกษาพฤติกรรมความขัดแยงนั้น นอกจาก
จะตองทําความเขาใจถึงลักษณะของความ
ขัดแยงท่ีเกิดข้ึน สาเหตุของความขัดแยง และ 

ผลจากความขัดแยงแลว ยังตองรูวิธีบริหาร
ความขัดแยง ขจัดขอขัดแยงใหหมดไป หรือ
เหลือนอยท่ีสุด  หรือเปลี่ยนรูปจากความ
ขัดแยงมาเปนแรงกระตุนใหองคการเติบโต
กาวหนาข้ึน เหตุการณท่ีมักเกิดข้ึนในองคการ
เสมอ คือความขัดแยงของบุคคล ความขัดแยง
ระหวางบุคคล กลุมหรือหนวยงาน เมื่อเกิดข้ึน
จะทําใหผูบริหารตองสูญเสียท้ังแรงและเวลา
เพื่อติดตามแกไข บางครั้งหากการแกไขไม
ลุล วงก็จะทํ าใหความสัมพันธ ในบรรดา
ผูบริหารระดับสูงตองเสียหายกลายเปนเรื่อง
บาดหมางกินใจ อันจะกอใหเกิดผลเสียเพราะ
บุคคลในองคการควรตองทํางานรวมกันไดจึง
จะสามารถบรรลุเปาหมาย การมุงเอาชนะกัน
มักจะทําใหผลประโยชนขององคการเสียไป 
ความเปนจริงประการหนึ่งขององคการท่ี
เกิดข้ึนคือ ขณะที่องคการเติบโต บุคคลใน
องคการจะพัฒนาทัศนะความคิดของตนเองขึ้น 
และมักจะขัดแยงกันในระหวางบุคคลใน
องคการ สภาพเชนนี้เปนปรากฏการณธรรมดา
เกิดข้ึนได  เนื่องจากความขัดแยงเกิดข้ึนได
ตลอดเวลา  การดําเนินงานขององคการท่ีมี
ความยุงยากซับซอน มีความสัมพันธกันทั้ง
งานและบุคคลที่ตองพึ่งพาซึ่งกันและกันใน
องคการ  จึ ง ทํ าใหความขัดแย ง เปนสิ่ ง ท่ี
หลีกเลี่ยงไมได ในการบริหารองคการเมื่อ
ความขัดแยงเปนสิ่ง ท่ีหลีกเลี่ยงไมไดแลว 
คําถามที่ผูบริหารจะตองเขาใจและตอบไดคือ 
จะขจัดความขัดแยงนั้นไดอยางไร จะจัดการ
กับความขัดแยงท่ีมีอยูของคนในองคการให
กลายเปนผลดีไดอยางไร  และจะสามารถ
หลีกเลี่ยงขอเสียท่ีไมพึงปรารถนาไดอยางไร
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การจัดการความขัดแยงเปนเรื่องสําคัญมากที่
องคการตองยอมรับและเตรียมการเพื่อใหเกิด
การจัดการความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สรางผลดีใหแกองคการ 
 การเกิดความขัดแยงในองคการไมได
หมายความวาจะเกิดผลทางลบเทานั้น แตความ
ขัดแยงอาจกอใหเกิดผลดีไดเชนกัน   ถาความ
ขัดแยงอยูในระดับพอดีจะสามารถทําใหเกิด
คุณคาและประโยชนตอองคการได ในกรณี
เชนนี้ความขัดแยงจึงเปนสิ่งกระตุนใหเกิด
แรงจูงใจที่ตองแสวงหาความรูใหม ขอมูลใหม 
แนวทางหรือวิธีการใหม ท่ีเหมาะสมใหแก
องคการ  เพื่อใหบุคคลทํางานรวมกันอยาง
สรางสรรค  ซึ่งจะสงผลใหองคการพัฒนา
เจริญกาวหนา สําหรับความขัดแยงท่ีกอใหเกิด
ผลทางลบ ถาความขัดแยงอยูในระดับต่ําหรือ
ระดับสูงเกินไป เชน เมื่อความขัดแยงอยูใน
ระดับสูงจนเกินไป จะทําใหบรรยากาศของ
การทํางานรวมกันตึงเครียด  สัมพันธภาพ
ระหวางบุคคลลดลง เกิดมีการรวมตัวกันเปน
กลุมเล็กกลุมนอย บางครั้งแยกตัวออกไปใน
แบบตางคนตางอยู และพยายามขัดขวางซึ่งกัน
และกัน จะสงผลใหประสิทธิภาพการทํางาน
ลดลง  มีผลเสียตอการทํ างานกลุมยิ่ ง ข้ึน 
รวมท้ังเปนการทําลายความขัดแยงทางบวก ซึ่ง
ทําใหเกิดผลเสียตอองคการโดยรวม ในทํานอง
เดียวกันถาความขัดแยงมีในระดับต่ําจนเกินไป 
ทําใหท้ังบุคคลและองคการไมเกิดการพัฒนา 
ไมมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางสรรคงานใหม
ใหแกตนเองและองคการ ดังนั้นการจัดการ
ความขัดแยงท่ีมีประสิทธิภาพ จะทําใหเกิดผล
ดีตอองคการ  โดยเฉพาะการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาองคการความพึงพอใจ

ของผูปฏิ บัติงานและการยึดมั่นผูกพันตอ
องคการ 
 องคการธุรกิจในปจจุบัน ผูบริหารนับวา
เปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
องคการ จากการวิจัยของโทมัส และชมิดท 
(Thomas and Schmidt, 1976) พบวาผูบริหาร
ระดับสูงและผูบริหารระดับกลางของสมาคม
การจัดการของสหรัฐอเมริกาใชเวลาในการ
บริหารความขัดแยงถึงรอยละ 20 คิดเปน 1 ใน 
5 ของเวลาการทํางาน ดังนั้นการบริหารงานใน
ปจจุบัน  หากผูบริหารไมมีความเขาใจใน
ปญหาและวิธีการจัดการความขัดแยงแลว เปน
การยากที่จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
เพราะความขัดแยงจะสงผลกระทบอยางมาก
ท้ังในดานสรางสรรคและทําลาย ความขัดแยง
ในระดับพอเหมาะเทานั้นจึงจะสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงที่ดี ในองคการธุรกิจกอสรางใน
งานภาครัฐ เปนองคการธุรกิจหรือองคการทาง
เศรษฐกิจ(economic organization) จัดตั้งเพื่อ
แสวงหากําไรตามทฤษฎีการบริหาร (กิติมา  ป
ดีดิลก ,  2532) ลักษณะโครงสรางองคการ
ประกอบดวยหลักการบริหาร เจาหนาท่ีฝาย
ปฏิบัติการ (line) เจาหนาท่ีใหแนะนําปรึกษา 
(staff) คณะกรรมการ (committees) เจาหนาท่ี
ทางดานการบริหาร และรูปแบบขององคการ
ประกอบดวยจุดมุงหมายวัตถุประสงคของ
องคการเพื่อการดําเนินงาน  ใหสําเร็จตาม
เปาหมาย แบงสายงานออกตามสายงานบังคับ
บัญชาตามลําดับช้ันของงานและ “คน”  เปน
เสมือนเครื่องจักรที่จะขับเคลื่อนองคการให
องคการสามารถทํางานไดตามเปาประสงค
ขององคการ การบริหารงานบุคคลในองค
ธุรกิจกอสรางในงานภาครัฐเปนสิ่งสําคัญที่ 
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ผูบริหารควรตระหนัก องคการจะลมเหลว 
หรือประสบความสําเร็จอยูท่ีคนในองคการเริ่ม
ตั้งแตกระบวนการสรรหาบุคคล การพัฒนา
ความกาวหนาในสายงานอาชีพ  การบริหาร
คาตอบแทน  การจัดระบบความปลอดภัย และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อบุคคลตอง
มาทํางานภายใตเงื่อนไขขององคการเดียวกัน 
พฤติกรรมของบุคคลและกลุมบุคคลภายใน
องคการยอมมีทัศนคติ เปาหมายการทํางานที่
แตกตางกัน ตําแหนงหนาท่ีการงาน อํานาจ
ผลประโยชน และความคาดหวังของบุคคล จะ
ทําใหเกิดพฤติกรรม  ความขัดแยงของบุคคล  
ความขัดแยงระหวางบุคคล   ความขัดแยง
ระหวางกลุม ความขัดแยงภายในหนวยงาน 
แ ล ะ ค ว า ม ขั ด แ ย ง ร ะ ห ว า ง ห น ว ย ง า น
เพราะฉะนั้นพฤติกรรมความขัดแยงจึงมี
ลักษณะความสัมพันธกับการบริหารงานบุคคล
ในองคการ  ฉะนั้น การบริหารความขัดแยงใน
องคการธุรกิจกอสรางในภาครัฐจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่ง ท่ีผูบริหารตองทําความเขาใจ
และหาแนวทางในการแกไขปญหา  และแนว
การบริหารงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
พัฒนาความกาวหนาขององคการใหลุลวง
สําเร็จตามเปาหมาย  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ
ขัดแยงของบุคคลในองคการธุรกิจกอสรางใน
งานภาครัฐ โดยวิเคราะหถึงพฤติกรรมความ
ขัดแยงระดับตาง ๆ และหาความสัมพันธของ
ความขัดแยงเหลานั้นกับองคประกอบของการ
การบริหารงานบุคคล ซึ่งผลจากการวิจัยจะ
เปนแนวทางในการเสนอแนะเพื่อแกไขปญหา

ความขัดแยงขององคการธุรกิจกอสรางในงาน
ภาครัฐตอไป 
 

กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย 
 กรอบการวิจัยตั้งอยูบนพื้นฐานความคิด
ท่ีวา  พฤติกรรมความขัดแยงระดับตาง  ๆ  
ไดแก ความขัดแยงของบุคคล, ความขัดแยง
ระหว างกลุ ม  และความขัดแย งระหว า ง
หนวยงาน มีความสัมพันธกับองคประกอบ
ของการบริหารงานบุคคล ดานตาง ๆ คือ การ
สรรหาบุคคล, การพัฒนาความกาวหนาในสาย
งานอาชีพ ,  การบริหารคาตอบแทน ,  การ
จัดระบบความปลอดภัย และ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน  ดังนั้นจึงตั้งสมมุติฐานเพื่อ
ทดสอบความสัมพันธดังกลาวในการวิจัยครั้ง
นี้  
 

 
 

 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 แนวทางการวิจัยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ (qualitative research)  มีแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลกับ
ประชากร เป าหมาย   ในพื้นที่ องคการที่
ประกอบธุรกิจกอสรางในงานภาครัฐ เขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
พนักงานจากองคการธุรกิจที่กอสรางในงาน
ภาครัฐ 15 องคการ จํานวน 2,060 คน จาก
ประชากรทั้งสิ้น 11,690 คน ซึ่งไดมาโดยการ
สุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (stratified sampling) 
กลุมตัวอยางดังกลาวยังแบงตามขนาดของ
บริษั ท เปน  ขนาด  เ ล็ ก  กลาง  และใหญ 
นอกจากนี้ในระดับบุคลยังแบงเปนผูบริหาร
ระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง และผูปฏิบัติงาน
ตามสัดสวนของประชากรกลุมตัวอยางอีกดวย 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
 เครื่ องมือ ท่ี ใช ในการ เก็บขอมูล เปน 
แบบสอบถาม  ซึ่งมีลักษณะคําถามทั้งแบบ
ปลายเปด และ คําถามปลายปด แบงออกเปน 3 
สวนคือ 
 สวนที่ 1 องคการ และสวนบุคคลของ

องคการธุรกิจกอสรางในงาน
ภาครัฐ 

 สวนที่ 2 พฤติกรรมความขัดแยง 
 สวนที่ 3  การบริหารงานบุคคล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห
ขอมูล 
 การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม  
 ผู วิ จั ยไดกํ าหนดพื้นที่ประชากรกลุม
ตัวอยาง 15 องคการท่ีประกอบธุรกิจกอสราง
ในงานภาครัฐในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
และไดตั้งทีมงานผูชวยเก็บแบบสอบถาม
จํานวน 6 คน โดยชี้แจงทําความเขาใจใหทราบ
ลักษณะของแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอมูลและเนนใหคํานึงถึงความสําคัญของ
จํานวนประชากรกลุมตัวอยางตามที่ตองครบ

จํานวน 2,060 คน ถาแบบสอบถามไมสมบูรณ
ใหคัดออกแลวดําเนินการเก็บใหม   ผู วิจัย
กําหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล
แบบสอบถามภาคสนามเปนระยะเวลา 5 เดือน 
ตั้งแตเดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม 2549 โดย
ผูวิจัยตรวจสอบตลอดระยะเวลาการทํางาน  
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมา
ดําเนินการตามลําดับดังนี้ 
   
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณา 
และสถิติเชิงอนุมาน 
 ผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนาในการศึกษา
ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง จากการแจก
แจงความถี่ (frequency) หาคารอยละ (percent) 
คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) สวนสถิติเชิงอนุมานใช
ในการวิ เคราะห เพื่ อทดสอบสมมติฐาน
ระหว างพฤติกรรมความขัดแย งกับการ
บริหารงานบุคคลจากสูตรสหสัมพันธคาโนนิ
คอล (Canonical correlation analysis) 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาการบริหารความขัดแยงของ
บุคลากรในองคการธุรกิจที่กอสรางในงาน
ภาครัฐ สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศชาย  รอยละ  74 .0  มีอายุระหวาง  
26 – 35 ป รองลงมามีอายุไมเกิน 25 ป และ 
41–50 ป   
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 กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา นับถือศาสนา
พุทธ  รอยละ  89.0  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ประมาณ 10,001 – 20,000 บาท รอยละ 52.3 
ระยะเวลาทํางานของกลุมตัวอยางมีระยะเวลา
ทํางานในองคการไมเกิน 10 ป รอยละ 78.6  
2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมความ
ขัดแย ง  ของบุคลากรในองคการธุรกิจที่
กอสรางในงานภาครัฐ 
 จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
ความขัดแยงพบวา พนักงานในองคการธุรกิจ
ท่ีกอสรางในงานภาครัฐ มีพฤติกรรมความ
ขัดแยงในภาพรวม ในระดับปานกลาง รอยละ 
84.4 รองลงมา คือ ระดับสูงรอยละ 13.0 และ
ระดับต่ํา รอยละ 2.6 เมื่อพิจารณาพฤติกรรม
ความขัดแยงแตละดาน พนักงานมีพฤติกรรม
ความขัดแยงของบุคคลมากที่สุด รองลงมาคือ 
ความขัดแยงระหวางกลุม ความขัดแยงระหวาง
หนวยงาน และความขัดแยงภายในหนวยงาน 
โดยมีความขัดแยงระหวางบุคคลนอยท่ีสุด 
 

3. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของบุคลากรในองคการธุรกิจที่กอสราง
ในงานภาครัฐ 
 จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลพบวา พนักงานมีความเห็น
ตอการบริหารงานบุคคลขององคการภาพรวม
ในระดับปานกลาง รอยละ 83.9 รองลงมา
ระดับสูงรอยละ 10.5 และระดับต่ํารอยละ ละ 
5.6 เมื่อพิจารณาพนักงานมีความเห็นตอการ
บริหารงานบุคคลดานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมา คือ 
 

การพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ และการ
บริหารคาตอบแทนเทากัน ลําดับถัดมาคือใน

ดานการจัดระบบความปลอดภัย การสรรหา
บุคคล โดยมีความเห็นตอการบริหารงาน
บุคคลนอยท่ีสุด 
 

4. การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 ผลจากการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบ
สมมติฐานพบวา 
 สมมติฐานที่ 1  ความสัมพันธระหวางการ
บริหารงานบุ คคลด านการสรรหาทั้ ง  5  
องคประกอบกับพฤติกรรมความขัดแยง 5 ดาน 
ดวยการวิเคราะหสหพันธคาโนมิคอล พบวา 
พฤติกรรมความขัดแยงของบุคคลในองคการ
ธุรกิจที่กอสรางในงานภาครัฐ ในดานความ
ขัดแยงระหวางสาย มีความสัมพันธตอการสรร
หาบุคคลดานกระบวนการคัดเลือกอยู ใน
ระดับสูง   การประสานงานระหวางกลุมมี
ความสัมพันธต อการสรรหาบุคคลด าน
กระบวนการคัดเลือกอยูในระดับปานกลาง 
ความขัดแยงระหวางกลุมดานการควบคุมกลุม
และความขัดแยงระหวางหนวยงานกับลูกคา มี
ความสัมพันธต อการสรรหาบุคคลด าน
กระบวนการคัดเลือกระดับต่ําและยังพบวา 
ความขัดแยงระหวางกลุมดานประสานงานใน
การทํางานระหวางกลุมมีความสัมพันธตอการ
สรรหาในดานการจัดงานบุคคลระดับสูง และ
ความขัดแยงของบุคคลในดานปฏิสัมพันธการ
สื่อสาร มีความสัมพันธตอการสรรหาในดาน
การจัดงานบุคคลระดับต่ํา 
 สมมติฐานที่ 2  ความสัมพันธระหวางการ
บริหารงานบุคคลดานการพัฒนาความกาวหนา
ในสายงานอาชีพ ท้ัง  3  องคประกอบกับ
พฤติกรรมความขัดแยงท้ัง 5 ดาน ดวยการ
วิ เคราะหสหสัมพันธคาโนมิคอลพบว า 
พฤติกรรมความขัดแย งของบุคลากรใน
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องคการในดานความขัดแยงของบุคคลดาน
ปฏิสัมพันธการสื่อสารมีแนวโนมตอการ
พัฒนาความกาวหนาในสายงานอาชีพดาน 
ความรู  ทักษะ  ในสายงานอยู ในระดับสูง 
ขณะที่ความขัดแยงระหวางกลุมดานเปาหมาย
ของกลุมและดานการประสานงานในการ
ทํางานระหวางกลุมมีความสัมพันธตอการ
พัฒนาความกาวหนาในสายงานอาชีพดาน
ความรู  ทักษะในสายงานอาชีพอยูในระดับต่ํา 
สวนความขัดแยงระหวางหนวยงานกับลูกคามี
ความสัมพันธตอการพัฒนาความกาวหนาใน
สายงานอาชีพดานความรู ทักษะ ในสายงาน
อยูในระดับต่ํามาก ความขัดแยงระหวางกลุม
ในดานความขัดแยงระหวางเปาหมายของ
บุคคลกับหนวยงาน มีความสัมพันธตอการ
พัฒนาความกาวหนาในสายงานอาชีพดาน
ความกาวหนาของอาชีพระดับปานกลาง ความ
ขัดแยงระหวางกลุมดานการควบคุมกลุมมี
ความสัมพันธตอ การพัฒนาความกาวหนาใน
สายงานอาชีพดานความ กาวหนาของอาชีพ
ระดับต่ํา  และความขัดแยงของบุคคลดาน
สภาพของหนวยงานมีความสัมพันธตอการ
พัฒนาความกาวหนาในสายงานอาชีพ ดาน
ความกาวหนาของอาชีพระดับต่ํา และยังพบวา 
ความขัดแยงของบุคคลตนแบบฉบับ  ดาน
ปฏิสัมพันธการสื่อสารและความขัดแยง
ระหวางกลุมดานความขัดแยงระหวางสายงาน 
มีความสัมพันธตอการพัฒนาความกาวหนาใน
สายงานอาชีพดานความกาวหนาของอาชีพ
ระดับปานกลาง ขณะเดียวกันยังพบวาความ
ขัดแยงระหวางกลุมดานความตองการของ
กลุม ดานการควบคุมกลุมและความขัดแยง
ภายในหนวยงาน ดานความขัดแยงในอํานาจ
หน า ท่ี  มี ค ว า ม สั ม พั น ธ ต อ ก า ร พั ฒน า

ค ว า ม ก า ว หน า ใ นส า ย ง า น อ า ชี พ ด า น
ความกาวหนาของอาชีพระดับต่ํา 
 สมมติฐานที่ 3  ความสัมพันธระหวางการ
บริหารงานบุคคลดานการบริหารคาตอบแทน
ท้ัง 4 องคประกอบกับพฤติกรรมความขัดแยง
ท้ัง 5 ดาน ดวยการวิเคราะหสหพันธคาโนมิคอ
ลพบวา พฤติกรรมความขัดแยงของบุคคลใน
องคการในดานความขัดแยงระหวางกลุม ดาน
การประสานงานในการทํางานระหวางกลุม
แ ล ะ ค ว า ม ขั ด แ ย ง ร ะ ห ว า ง ส า ย ง า น มี
ความสัมพันธตอการบริหารคาตอบแทน ดาน
สวัสดิการอยูในระดับต่ํา ขณะที่ความขัดแยง
ของบุ คคลด านแบบฉบับ  ด านการรับรู
ความรูสึกและดานปฏิสัมพันธการสื่อสาร 
ความขัดแยงภายในหนวยงานดานความ
ขัดแยงในความคาดหวัง ความขัดแยงระหวาง
หนวยงานกับหนวยงาน  ดานความขัดแยง
ระหวางเปาหมายของบุคคลกับหนวยงาน มี
ความสัมพันธตอการบริหารคาตอบแทนดาน
สวัสดิการอยูในระดับต่ํา  และยังพบอีกวา 
ความขัดแยงระหวางกลุมในดานความขัดแยง
ของบุคคลดานสภาพของหนวยงาน ดานการ
รับรูความรูสึก  ความขัดแยงระหวางกลุมดาน
การประสานการทํางานระหวางกลุม  ดาน
ความขัดแยงระหวางสายงานและความขัดแยง
ระหวางหนวยงานดานโครงสรางมีความ 
สัมพันธตอการบริหารคาตอบแทนดานการ
จายคาตอบ-แทนเปนตัวเงินระดับต่ํา และความ
ขัดแยงของบุคคลดานปฏิสัมพันธ การสื่อสาร 
ความขัดแยงระหวางกลุมดานความตองการ
ของกลุมและความขัดแยงระหวางหนวยงาน
กับลู กค ามี ความสัมพันธต อการบริหาร
คาตอบแทนดานการจายคาตอบแทน  เปนตัว
เงินระดับต่ํามาก 
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 สมมติฐานที่ 4  ความสัมพันธระหวางการ
บริหารงานบุคคลดานการจัดระบบความ
ปลอดภัยท้ัง  3 องคประกอบกับพฤติกรรม
ความขัดแยงท้ัง  5 ดาน  ดวยการวิ เคราะห
สหพันธคาโนมิคอล พบวาพฤติกรรมความ
ขัดแยงของบุคลากรในองคการในดานความ
ขัดแยงระหวางกลุมในดานการควบคุมกลุม มี
ความสัมพันธตอการจัดการระบบความ
ปลอดภัยดานสุขภาพในระดับต่ําและความ
ขัดแยงระหวางกลุมในดานการประสานงาน
ในการทํางานระหวางกลุม  ดานเปาหมาย
ระหว า งกลุ มและความขัดแย ง ระหว า ง
หนวยงานกับลูกคา  มีความสัมพันธตอการ
จัดการระบบความปลอดภัยดานสุขภาพใน
ระดับต่ํามาก 
 สมมติฐานที่ 5  ความสัมพันธระหวางการ
บริหารงานบุคคลดานการประเมินผล การ
ปฏิบัติงานทั้ง 3 องคประกอบกับพฤติกรรม
ความขัดแยงท้ัง  5 ดาน  ดวยการวิ เคราะห
สหพันธคาโนมิคอลพบวา พฤติกรรมความ
ขัดแยงของบุคลากรในองคการในดานความ
ขัดแยงระหวางกลุม ดานเปาหมายของกลุม 
ดานการประสานงานในการทํางานระหวาง
กลุม ความขัดแยงของบุคคล ดานปฏิสัมพันธ
การสื่อสาร มีความสัมพันธตอการประเมินผล
การปฏิ บัติ ง านด านการประ เมินผลตาม
ผลสัมฤทธิ์ในระดับต่ํา ขณะที่ความขัดแยง
ระหวางเปาหมายของบุคคลกับเปาหมายของ
หนวยงานมีความสัมพันธตอการประเมินผล
การปฏิ บัติ ง านด านการประ เมินผลตาม
ผลสัมฤทธิ์ในระดับต่ํามาก   ความขัดแยง
ระหวางกลุมดานการประสานในการทํางาน 

ระหวางกลุม มีความสัมพันธตอประเมินผล
การปฏิบัติงานดานการประเมินผลตามสาย
งาน/กลุมงานระดับสูงและความขัดแยงของ
บุคคลดานแบบฉบับ มีความสัมพันธตอการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานการประเมินผล
ตามสายงาน/กลุมงานระดับต่ํา  สวนความ
ขัดแยงระหวางหนวยงานกับลูกคา  ความ
ขัดแยงภายในหนวยงานดานความขัดแยงใน
ความคาดหวังและความขัดแยงของบุคคล ดาน
ปฏิสัมพันธการสื่อสาร  มีความสัมพันธตอการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานการประเมินผล 
ตามสายงาน/กลุมงานระดับต่ํามาก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ความขัดแยงในองคการ 
ความขัดแยงในองคการเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึน

โดยปกติ  ในการบริหารความขัดแยงใน
องคการ การศึกษาพฤติกรรมความขัดแยงใน
องคการนั้น  ตองเขาใจลักษณะของความ
ขัดแยงท่ีเกิดข้ึน นับตั้งแตสาเหตุของความ
ขัดแยง  พฤติกรรมความขัดแยง  และตองรู
วิธีการบริหารความขัดแยง คือ การขจัดขอ
ขัดแยงใหหมดไป หรือเหลือนอยท่ีสุด หรือ
เปลี่ยนรูปจากความขัดแยงมาเปนแรงกระตุน
ใหองคการเติบโตกาวหนาข้ึน  ความเปนจริง
ประการหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในองคการ คือ ขณะที่
องคการเติบโตขึ้นมานั้น บุคคลและกลุมตางๆ 
ก็จะพัฒนาทัศนะความคิดของแตละบุคคล แต
ละกลุมข้ึนมา และมักจะขัดแยงกันในระหวาง
บุ คคล  ร ะหว า ง กลุ ม  สภ าพ เ ช นนี้ เ ป น
ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติ ตามเวลาที่
เปลี่ยนแปลงไป คือ บางครั้ง การขัดแยงกัน
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อาจสรางสรรคแตหลายครั้งอาจเปนการทําลาย
ใหเกิดความเสียหายไดเชนกัน   เมื่อความ
ขัดแยงเปนสิ่ง ท่ีหลีกเลี่ ยงไมได  คําถามที่
ผูบริหารจะเขาใจ และตอบได คือ จะปฏิเสธ
ตอความขัดแยงนั้นอยางไร และจะจัดการกับ
ความขัดแยงท่ีอยูในองคการนั้นอยางจริงจัง 
ไดอยางไรและในเวลาเดียวกัน จะสามารถ
หลีกเลี่ยงขอเสียท่ีไมพึงปรารถนาออกไปดวย
ไดหรือไม 
 การยุติ และผลของความขัดแยง 
 นักรั ฐศาสตร  และนักสั งคมศาสตร 
ผูสนใจศึกษา เรื่องความขัดแยงมักใหความ
สนใจตอประเด็นของการแกไข หรือการยุติ
ความขัดแยงอาจกลาวไดวาอยูในขั้นตอน
สุดทายของกระบวนการของความขัดแยง เชน 
คอบบ และเอลเดอร ไดตั้งสมมติฐานไวในงาน
เกี่ยวกับเรื่องนี้วา การแกไขความขัดแยงท่ีมี
ความเขมของความขัดแยงสูง จะยุงยากกวา
การแกไขความขัดแยง ท่ีมีความเขมของความ
ขัดแยงนอยกวา  ยิ่งกวานั้นการที่มีการศึกษาวา
กลุมมีบทบาทในการขยายตัวของความขัดแยง
ทําใหความขัดแยงรุนแรงขึ้น ยอมช้ีใหเห็นวา
การท่ีจะควบคุมความขัดแยงไวไดทางหนึ่ง คือ 
การปองกันมิใหบุคคล หรือกลุมบุคคลเขาไป
พัวพันในประเด็นปญหาที่จะทําใหเกิดความ
ขัดแยงข้ึน(ปยนาถ  บุนนาค, 2533) 

กลยุทธในการแกไขความขัดแยงอีกวิธี
หนึ่ง คือ การใชวิธีการแทนที่ (displacement) 
แข็ตไนเดอร อธิบายวา เปนการนําประเด็น
ปญหาหนึ่งเขาแทนที่ประเด็นปญหาที่ เปด
ความขัดแยง การแทนที่เชนนี้จะทําใหความ
ขัดแยง เคลื่อนจากประเด็นปญหาเดิมไปสู 

ประเด็นใหมแลวจึงจะดําเนินการแกไขความ
ขัดแยงในประเด็นปญหาใหมนั้น ซึ่งนาจะมี
ลักษณะผอนคลายลง 
 นอกจากนี้การแกไขความขดัแยง หรือการ
ยุติความขัดแยงยังพิจารณาไดจากกระบวนการ
ตัดสินใจในระบบการบริหารอีกแนวทางหนึ่ง 
ท้ังนี้เพราะความขัดแยงจะยุติ หรือไดรับการ
แกไขใหผอนคลายลงไดโดยการตัดสินใจของ
ผูนําของคูกรณีของความขัดแยง ผูท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีสูงสุดในกระบวนการตัดสินใจของ
ระบบการบริหาร ใชอํานาจ และอิทธิพลเขา
แทรกแซง อยางไรก็ดี มีผูสรุปเกี่ยวกับวิธีการ
แกปญหาความขัดแยงไว  3 ประการ คือ 
ประการแรก ตัดสินแพชนะทันทีโดยการมี
อํานาจเหนือ (domination) โดยเฉพาะในกรณี
ของความขัดแยงท่ียึดตอไปสูงถึงจุด  หรือ
ระดับของความรุนแรง ท้ังสองฝายท่ีเกี่ยวของ
กับความขัดแยงนั้นยอมแสวงหาแนวทางที่จะ
เอา  “แพ-ชนะ” กัน  ประการที่สอง 
ประนีประนอม (compromise) และประการที่
สาม การผสมผสาน (integration) (ปยนาถ  
บุนนาค, 2533) 
 ผลกระทบของความขัดแยง 
 1. สวนใหญแลวคนมองวาความขัดแยง
สงผลกระทบในดานลบแกการบริหารองคการ  
ความขัดแยงเปนตัวปญหา และอุปสรรคตอ
กระบวนการพัฒนาในดานตางๆ อยางไรก็ดี
ความขัดแยงก็สงผลกระทบในทางบวกดวย 
การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้สวนใหญมักพิจารณา
ผลกระทบในทางลบของความขัดแยง สวน
ผลกระทบในทางบวกของความขัดแยงมี
การศึกษาคอนขางนอยท่ีปรากฏชัด คือ ในงาน 
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ของเลวิส เอ โคเซอร (Coser, 1967) และวอ
เรน ชมิดท (Schsmidt, 1974) ซึ่งพอจะสรุปผล
กระทบในทางบวกของความขัดแยงไดดังนี้ 
(อางถึงใน ปยนาถ  บุนนาค, 2533) เกิด
ความกาวหนา เพราะเปนการเปดโอกาสใหมี
การแสดงความคิดเห็นโตแยงได ซึ่งบางครั้งก็
เปนการสรางสรรคใหเกิดสิ่งแปลกใหมข้ึน 
เชน การแกไขกฎเกณฑ หรือบรรทัดฐานตาง 
ๆ ใหเหมาะสมแกเวลาที่เปลี่ยนไป 
 2. สรางและรักษาเอกลักษณของกลุมให
เดนชัด กลาวคือ ในกลุมคนที่มารวมกันถามี
ความขัดแยงเกิดข้ึน อาจมีการแยกตัวไปจัดตั้ง
กลุมใหมข้ึน และถาสามารถรักษาเอกลักษณ
ของกลุมใหมไดแลว กลุมนั้นจะมีขอบเขตการ
ดําเนินงานของตนเอง เปนอิสระไมผูกพันกับ
กลุมเดิม การแตกกลุมออกไปเชนนี้ กลุมท่ีมี
สถานภาพเหนือกวามักจะมีแรงดึงดูดใจชักจูง
ผูคนมารวมดวยมากกวากลุมท่ีมีสถานภาพ
ดอยกวา 
 3. ใหมีการจัดสรรทรัพยากรให เปน
ประโยชนแกสวนรวมมากที่สุด เชน ถามีความ
ขัดแยงเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณใหแก
หนวยงานตาง ๆ การจัดการที่เหมาะสม เชน 
การรวมประชุมปรึกษาหารือกันระหวาง
หนวยงานตาง  ๆ  อาจชวยใหการจัดสรร
งบประมาณเปนประโยชนมากที่ สุ ดตอ
หนวยงาน หรือองคการนั้น ๆ  หรืออาจชวยให
พบวิธีการใชงบประมาณที่มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน รวมทั้งการนําไปสูการปรับปรุงวิธีทํางาน
ใหเกิดผลดีแกหนวยงานดวย 

 4. รักษาความสัมพันธระหวางบุคคล
และในกลุม กลาวคือ ความขัดแยงทําใหบุคคล
ในกลุมรูสึกวาตนเองสามารถแสดงความ
คิดเห็น หรือโตแยงได ถาไมเปดโอกาสใหมี
การแสดงความคิดเห็นขัดแยงกันไดแลวจะทํา
ใหบุคคลรูสึกวาไมอาจทนอยูรวมในกลุมนั้น
ไดตอไป และอาจแยกออกจากกลุม ซึ่งยอม
สงผลใหกลุมไมเขมแข็ง 
 5. ความขัดแยงกับกลุมอื่นชวยใหเกิด
ความสมัครสมานสามัคคีภายในกลุมมากขึ้น 
กลาวคือ  ถามีความขัดแยงกับกลุมอื่นแลว 
สมาชิกในกลุมจะรวมกันเหนียวแนนขึ้น เพื่อ
ตอตานคูแขง ยิ่งถาความขัดแยงมีมากคนใน
กลุมท่ีมีสวนชวยใหไดรับชัยชนะมากที่สุด ก็
จะไดรับอํานาจจากกลุมใหเปนผูนํา เพื่อจะ
เอาชนะฝายตรงขามใหเด็ดขาดลงไป ผลดีของ
ความขัดแย งประการนี้  อาจมีผูนํ าไปใช
ประโยชนคือการ “กุ” เรื่องความขัดแยงข้ึนมา
เพื่อประโยชนสวนตนได 
 6. สราง และรักษาดุลแหงอํานาจ อันจะ
นําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติสุขนับวาเปน
การมองความขัดแยงในวงกวาง คือ ระดับตาง
กลุม หรือองคการ ในลักษณะที่วาสองกลุมท่ี
เปนคูแขงสําคัญคอยหาทางปะทะกันอยูเสมอ 
เมื่อไดปะทะกันจนตางฝายตางรูแสนยานุภาพ 
ซึ่งไมอาจเอาชนะกันไดแลว ตางก็จะยําเกรง
กัน  ตราบ เท า ท่ี ท้ั งสองฝ า ยตระหนั กว า
แสนยานุภาพนั้นเทาเทียมกัน จึงชวยใหเกิดดุล
แหงอํานาจขึ้น 
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การศึกษาผลกระทบของความขัดแยงท้ัง
ดานลบ และดานบวกยอมทําใหผลการศึกษา
คนควาเรื่องความขัดแยงมีมิติกวางไกล และ
ลุมลึกกวาการศึกษาดานใดดานหนึ่งเพียงดาน
เดียว 

การศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความ
ขัดแยงดัง ท่ีกลาวมาแลว  แสดงให เห็นวา
ประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับความขัดแยงท้ัง 5 
ประเด็นขางตนมีความสัมพันธตอเนื่องซึ่งกัน
และกัน ถาสามารถศึกษาไดครบทั้ง 5 ประเด็น 
จะทําใหการศึกษาเรื่องความขัดแยงมีความ
สมบูรณท้ังในแงเนื้อหาสาระของสถานการณ 
หรือพฤติกรรมของความขัดแยง และในแง
ของการนํ าประโยชน จ ากการศึ กษาไป
พิจารณาเหตุการณอื่น ในทํานองเดียวกันอาจ
รวมถึงการคาดการณตอไปในอนาคตไดอยาง
มีระบบดวย แตในขณะเดียวกันก็อาจศึกษา
ประเด็นความขัดแยงเพียงประเด็นใดประเด็น
หนึ่งก็ได  ท้ังนี้ยอมข้ึนอยูกับเงื่อนไข และ
ขอจํากัดของผูศึกษาแตละคน 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเชงิวิชาการ 
 จากผลการวิจัย พฤติกรรมความขัดแยง
เกิดจากองคประกอบของบุคคลที่เขามาทํางาน
ภายใตเงื่อนไขขององคการ จากกฎระเบียบ 
ขอบังคับ  โครงสรางขององคการท่ีมีลักษณะ
สายงานบังคับบัญชาตามลําดับชั้น  การมี
ทรัพยากรจํากัด เปาหมายการทํางาน  ทัศนคติ   
บทบาท หนาท่ี ตลอดจนการติดตอสื่อสาร
ภายในองคการทําใหเกิดความขัดแยงของ
บุคคล  ระหวางบุคคล หนวยงาน และระหวาง
หนวยงาน ซึ่งเปนเรื่องธรรมชาติของความ
ขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในองคการ การยุติพฤติกรรม

ความขัดแยงเปนหนาท่ีของผูบริหารตองเขามา
แกไข การตัดสินใจอาจจะเปนการแพ – ชนะ 
การประนีประนอมของคูกรณีของความ
ขัดแยง ผลกระทบที่เกิดข้ึนในองคการอยูใน
ดานลบ กลาวคือขวัญกําลังใจในการทํางาน
ตกต่ํา ขาดความมั่นใจในการทํางาน ผูบริหาร
ซึ่งเปนผูนําขององคการควรสรางดุลยภาพ 
ความสมานฉันท เมื่อภาวะความขัดแยงลดลง
แลว ก็ควรนําความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนภายใน
อ ง ค ก า ร ม า พั ฒ น า ส ร า ง ส ร ร ค  เ พื่ อ
ความกาวหนาขององคการ  ผูบริหารตอง
ตระหนัก  และตองทําความเข าใจในการ
แกปญหาหรือบริหารความขัดแยงภายใน
องคการ เพื่อความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
องคการ 
 การบริหารงานบุคคลในองคการธุรกิจที่
กอสรางในงานภาครัฐ จากการวิเคราะหขอมูล  
ผูบริหารองคการตองใชทักษะ เทคนิค การใช
ประโยชน  และการพัฒนาธํารงรักษาบุคลากร
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เปน
ภารกิ จที่ สํ า คัญที่ เ กี่ ย วข อ งกับ ทุกคนใน
หนวยงาน   การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 
ตลอดจนดูแลและการสรางสัมพันธภาพอันดี
ตอกันระหวางผูใชแรงงาน กับฝายบริหาร 
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาทุกระดับ 
รวมถึงงานตาง  ๆ  ท่ี เกี่ยวของกับบุคลากร
ภายในองคการ การบริหารงานบุคคลเปนเรื่อง
ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาสภาพสิ่งแวดลอมท่ีมี
ผลกระทบตอพฤติกรรมของคนทํางาน การ
แกปญหาของบุคลากรในดานความขัดแยง ท่ี
เกิดข้ึนภายในองคการ ผูบริหารตองเสริมสราง
การแสวงหาความรูใหมท่ีจะนํามาปรับใชใน
ก า ร บ ริ ห า ร บุ ค ล า ก ร ใ น อ ง ค ก า ร ใ ห มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน   การใช



  

   114 

ทฤษฎีการบริหารองคการอาจจะเปนทฤษฎี
เกี่ยวกับแรงจูงใจของคนทํางาน  ความทาทาย
ของงาน  ความเจริญเติบโต กาวหนาในงาน
และความรับผิดชอบงาน  หรืออาจเปนทฤษฎี
ความคาดหวัง  รางวัล  ผลตอบแทนที่จะไดรับ
ในการทํางาน  เพราะการทํางานของแตละ
บุคคลยอมข้ึนอยูกับแรงจูงใจ  ท่ีเปนสิ่งกระตุน
ใหแตละคนทํางานภายในองคการให เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ผูบริหารตองเขาใจวา 
บุคลากรจะทํางานใหสําเร็จไดนั้นขึ้นอยูกับ
แรงจู ง ใจในการทํ า ง าน เปนสํ า คัญ  การ
บริ ห า ร ง านบุ คคลภาย ในองค ก า ร ให มี
ประสิทธิภาพ จะชวยใหองคการสามารถที่จะ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม ซึ่ง
กอใหเกิดปญหาในการทํางานของบุคลากรใน
องคการ  การแกปญหาที่ เกิดจากบุคลากร
เพื่อใหงานขององคการบรรลุ เปาหมายท่ี
กําหนดไว  และเสริมสรางระบบความสัมพันธ
ระหวางฝายบริหารและฝายปฏิบัติงาน    
 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 จากการวิ เคราะหขอมูล  และผลการ
ทดสอบสมมติฐาน  กลาวไดวา พฤติกรรม
ความขัดแยง มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับการ
บริหารงานบุคคล ซึ่งผูบริหารตองใหความ
สนใจ ลดความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาน 
เพื่ อใหการทํางานสํา เร็จลุลวงไดอย างมี
ประสิทธิภาพ  สอดคลองกับ เป าหมายที่
กําหนดไว  ผลการศึกษาครั้งนี้ ทําใหผูวิจัย 
กําหนดแนวทางสําคัญที่จะลดภาวะความ
ขัดแยงในองคการไวดังนี้ 
 1. องคการมีพฤติกรรมความขัดแยง
ภายในระดับปานกลาง  มีความขัดแยงของ
บุคคลมากกว าความขัดแย งด านอื่นโดย
พนักงานเห็นวา ตางมีความมั่นใจในตัวเองสูง 

และมีบางที่ใชอารมณเขามาตัดสินใจเกี่ยวกับ
ง าน  ตลอดจนไม มี ใ ค รที่ รู จั ก ตนดี พ อ 
พฤติกรรมดังกลาวแสดงใหเห็นความมีอัตตา
ในตัวเองสูง หากมากเกินไปบุคคลอาจ ไมรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอื่น ยอมรับผูอื่นไดยาก 
ทําใหเกิดปญหาความขัดแยงในการปฏิบัติงาน
ตามมา จึงควรจัดใหมีการอบรมในหลักสูตร
จิตวิทยาการทํางาน  เพื่อสรางแนวคิดท่ีพึง
ตองการใหแกพนักงาน ตลอดจนใหเกิดความ
เขาใจอันดีระหวางพนักงาน กลุมงานที่ตอง
ทํางานรวมกัน 
 2. พนักงานมีแนวโนมท่ีจะมีการแบง
พรรคแบงพวกในที่ทํางาน เพราะสวนใหญคิด
วาการมีพรรคพวกในที่ทํางานจะทําใหทํางาน
ไดอยางเปนสุข ผูบริหารตองมีการบริหารงาน
ท่ีโปรงใส  ตรวจสอบได  โดยเฉพาะการ
พิจารณาความดีความชอบ และการเลื่อนขั้น
เลื่อนตําแหนง เพราะหากทําอยางเปนธรรม 
พนักงานเกิดการยอมรับจะไมมีความรูสึกวา 
ผูบังคับบัญชาชวยเหลือแตพรรคพวกของตน 
สนับสนุนใหมีการรวมกลุมเชิงบวก มิใชการ
แบ งพรรคพวกเพื่ อแย ง ชิ งดี ชิ ง เดน  การ
รวมกลุมลักษณะนี้ เชน การจัดตั้งชมรมกีฬา 
ดนตรี  กองทุนสวัสดิการ  และสหกรณใน
หนวยงาน เพื่อสงเสริมใหพนักงานใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน และมีการรวมกลุมกันทํา
กิจกรรมที่พึงประสงคตอองคการ 
 3. ความขัดแยงระหวางผูบังคับบัญชา
ในการปฏิบัติงาน เพราะพนักงานสวนใหญ
เห็นวา หัวหนาไมใหคําแนะนําชวยเหลือ เมื่อ
ตองการคําปรึกษาเกี่ ยวกับงาน  ผูบริหาร
ระดับสูงตองแกไขโดยตองสนับสนุนใหมี
สัมพันธภาพอันดีระหวางหัวหนากับลูกนอง 
อาจทําโดย การจัดกิจกรรมรวมกันในโอกาส
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ตางๆ  การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หั วหน า ง าน  ผู บ ริ ห า ร ระดั บสู งต อ ง ให
ความสําคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกลุม/หนวย เปนองคประกอบหลัก เพื่อให
เกิดความรูสึกวา ผลงานของหนวยงาน คือ 
ผลงานของตนดวย ทําใหเกิดความสนใจใน
งานของลูกนองมากขึ้น 
 4. ในองคการยังมีพนักงานที่มีเปาหมาย
ทํางานเพื่อรับเงินเดือนมากกวามีเปาหมายชีวิต
อื่น หาก พนักงานมีแนวคิดดังกลาวมาก ยอม
เปนผลรายตอองคการ เพราะพนักงานเหลานั้น
จะทํางานในลักษณะเชาชามเย็นชาม ผลผลิต
ข อ ง อ ง ค ก า ร ไ ม มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  แ ล ะ
ประสิทธิภาพเท า ท่ีควร  ดั งนั้นตองปรับ
ทัศนคติ หรือแนวคิดดังกลาว โดยการสงเสริม
ใหพนักงานรูวา องคการใหการสนับสนุนให
เกิดการพัฒนา ความกาวหนาในการทํางาน ซึ่ง
เปนความมั่นคงในชีวิตแกพนักงาน เพื่อให
พนักงานมีความกระตือรือรนในการทํางาน 
โดยการสรางแรงจูงใจ และขวัญกําลังใจใน
การทํางาน เชน การจัดสวัสดิการ ผลตอบแทน
อื่นที่ เหมาะสมสอดคลองกับความตองการ 
และสภาวะแวดลอม   จัดการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติงานใหแกหนวยงาน/กลุมงานที่ตอง
ประสานงาน หรือทํางานเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อให
ทุกฝายแสดงปญหาขอขัดของท่ีตนไดรับ และ
หาแนวทางรวมกันเพื่อแกไข ปรับปรุงรวมกัน 
เพื่อลดปญหาขอขัดแยงในการทํางานระหวาง
หนวยงาน /กลุมงาน  สง เสริมให เกิดการ
ประหยัดการใชทรัพยากรในหนวยงาน

โดยการรณรงคใหพนักงานทราบถึงความ
จําเปน และผลดีในการประหยัดทรัพยากร 
ตลอดจนชมเชยพนักงาน หนวยงาน/กลุมงาน 
ท่ีใหความรวมมือประหยัดทรัพยากรจนเกิดผล
ดี ในองคการมักมีปญหากับลูกคา/ผูใชบริการ 
เกี่ยวกับนโยบาย หรือระเบียบ กฎเกณฑ จึง
ควรทําการปรับปรุงแกไขระเบียบ เพื่อใหเกิด
ความคลองตัวในการทํางาน  จัดใหมีการ
สัมมนาระหวางองคการ และหนวยงาน บริษัท 
ลูกคา เพื่อใหทราบปญหา  ขอขัดแยง  และ
กําหนดแนวทางแกไขรวมกัน องคการควรจัด
ใหมีหนวยงานภายในรับผิดชอบในเรื่องการ
ดูแล ตอบคําถาม และรับเรื่องรองเรียนจาก
ลูกคา เพื่อเปนการเสริมสรางความเขาใจอันดี
ระหวางกัน และในขณะเดียวกันองคการก็จะ
ทราบปญหาขอขัดแยงจากลูกคาโดยตรง 
  5. ประเด็นที่ ทําให เกิดความขัดแยง
ภายในหนวยงาน คือ มีการสั่งการขามสายการ
บังคับบัญชาอยู เสมอ  ผูบริหารควรใหฝาย
บุคคลกํ าหนดสายการบัง คับบัญชา  และ
มาตรฐานการกําหนดตําแหนงท่ีชัดเจน เพื่อให
ผูปฎิบัติทราบสายการบังคับบัญชา และอํานาจ
หนาท่ีความรับผิดชอบของตน จัดใหมีการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ภายในองคการ 
เชนการทําหนังสือเวียน  จดหมายขาว เพื่อให
พนักงานไดรับขาวสารความเคลื่อนไหวของ
องคการตลอดจนใชเปนสื่อในการสรางความ
เขาใจอันดี  และลดปญหาความขัดแยงใน
องคการอีกทางหนึ่ง 
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การบูรณาการการสงเสริมการตลาดสําหรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย
สูกลุมประเทศเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟก  (เอเปก) 

The Integration of Marketing Promotions for One Tambon One Product 
(OTOP) of Thailand into Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 

 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  (1) รูปแบบการบูรณาการการสงเสริมการตลาดสําหรับสินคา

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย  (2)  คุณลักษณะของผูสงออกสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย  และ
กลุมประเทศที่ผูผลิตสงสินคาไปจําหนาย  (3)  เปรียบเทียบสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทยประเภท
ตางๆ  ในดานระยะเวลาการดําเนินกิจการ  รูปแบบการจัดจําหนาย  และประเทศที่ผูผลิตสงออกกับ
รูปแบบการบูรณาการการสงเสริมการตลาด  โดยการใชแบบสอบถามสําหรับตัวแทนผูผลิตสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย  จํานวน  270  ชุมชน  และสัมภาษณผูท่ีทํางานเกี่ยวของดานการตลาด  กระทรวง
พาณิชย  จํานวน  6  คน  รวมถึงการศึกษาขอมูลเรื่องสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย   

ผลการวิจัย  พบวา  (1) กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาการตลาดทางตรงเปนการสงเสริมการตลาด
ท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุด (2) สินคาประเภทผาไหมไทยมีการบูรณาการสงเสริมการตลาดมากกวาสินคา
ประเภทอื่นๆ (3) กลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาในการดําเนินกิจการต่ํากวา  2  ปมีการบูรณาการสงเสริม
การตลาดมากกวาระยะเวลาในการดําเนินกิจการอื่นๆ  (4)  กลุมตัวอยางที่มีรูปแบบการจัดจําหนายดวยการ
จัดตั้งแผนกสงออกมีการบูรณาการสงเสริมการตลาดมากกวารูปแบบการจัดจําหนายอื่นๆ (5)  การสงออก
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทยไปยังประเทศออสเตรเลียมีการบูรณาการสงเสริมการตลาดมากกวา
การสงออกสินคาไปยังประเทศอื่นๆ  
 

คําสําคัญ : การสงเสริมการตลาด, การบูรณาการการสงเสริมการตลาด หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ,  
การสงออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
1  สวนหนึ่งของวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ปการศึกษา 2550 
  อาจารยที่ปรึกษา : ดร.สุดาพร  สาวมวง     
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ABSTRACT 
The  objectives of this study were to study (1) the model of  marketing integration for exporting 

OTOP. (2) the conditions required for exporting OTOP, and (3) the comparison of  OTOP categories, 
the period of doing business, the distribution model, target countries you wish to export OTOP products 
to, and the model of  the marketing integration for OTOP. Questionnaires were used to collect the data 
from 270 contributors. 6 people working in the Ministry of Commerce were interviewed and data about 
OTOP was compiled from the documents.  

The results of the study were as follows :  (1)  the people sampled thought that direct marketing 
was the most effective promotional marketing tool for exporting OTOP, (2)  The most prominent OTOP 
export was silk, (3) Those who had been engaged in business for less than two years, used marketing 
promotion more than those who had been in business for a longer time period, (4) The people sampled 
who had their own export division used marketing promotion more than the other models of OTOP 
distribution. (5) The people sampled who exported OTOP to Australia used  marketing promotions more 
than those exporting to other countries. 

 

Keywords:  promotional  marketing, marketing communicated integration, OTOP, exporting   
 

ความนํา 
โครงการ  “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” 

(One Tambon One Product : OTOP)  เปนสวน
หนึ่งของการจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองภายใตนโยบายของรัฐบาลในการแกไข
ปญหาเศรษฐกิจและความยากจนของประเทศ
ดวยการกระตุนเศรษฐกิจในระดับรากหญาโดย
เนนการพัฒนาและการสงเสริมธุรกิจในชุมชน
หรือวิสาหกิจชุมชนดวยการมีผลิตภัณฑหลัก 
อยางนอย  1  ประเภท  การตอยอดภูมิปญญา
ทองถิ่น  การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหกลายเปน
ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ  มีจุดเดนจุดขายที่รูจัก
แพรหลายไปทั่วประเทศ  (กรมสงเสริมการ
สงออก, 2550)   

โ ค ร ง ก า รสิ น ค า หนึ่ ง ตํ า บ ลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑเริ่มดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2544  
จนถึงปจจุบัน   ซึ่งสินคาหรือผลิตภัณฑจาก

โ ค ร ง ก า ร ไ ด รั บ ค ว า ม ส น ใ จ ทั้ ง ต ล า ด
ภายในประเทศและตลาดตางประเทศเปนอัน
มาก   ทางรัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของ
สินคาจากโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑจึง
ไดออกนโยบายและแผนงานตางๆ อยางตอเนื่อง
เพื่ อสนับสนุนและส ง เสริ มใหสินค า จ าก
โคร งก า ร ได มี โ อ ก าสขย า ยตล าดออกสู
ตางประเทศใหมากขึ้น  รวมท้ังเปนการกระตุน
และฟนฟูเศรษฐกิจของไทยใหเจริญเติบโตแบบ
ยั่งยืนตอไปอนาคตระยะยาว  (กรมสงเสริมการ
สงออก, 2550)   

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดมุงศึกษา
การสงออกสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ไทยไปยังประเทศตางๆ  ในกลุมประเทศ
ประเทศเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก  
จํานวน  3  กลุมทวีป และใหความสําคัญกับ
การดํ า เนินงานทางด านการส ง เสริ มทาง
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การตลาด   ซึ่ งการที่จะนําความสํา เร็จมาสู
โครงการสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทยสู
ตลาดตางประเทศนั้น  ตองมีการประยุกตเทคนิค
การตลาดขั้นพื้นฐานใหสามารถใชไดกับสินคา
หนึ่ ง ตํ าบลหนึ่ ง ผลิ ตภัณฑ ไทย   ท้ั ง เ รื่ อ ง
ผลิตภัณฑ  การตั้งราคา  การโปรโมชั่นและ
สงเสริมการขายตางๆ  แตสิ่งท่ีตองมุงเนนเปน
พิเศษ  คือ  การสงเสริมการตลาด  ซึ่งประเทศ
ไทยตองดําเนินการประเมินและคนหาศักยภาพ
ทางสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทยใหพบ  
และนําจุดเดนเอกลักษณของแตละทองถิ่นของ 
ตนมาทําการเพิ่มมูลคาเพื่อตอบสนองความ 

ตองการของสวนตลาดโลกที่มีศักยภาพนั้นให
ไ ด อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ อั น จ ะ นํ า ม า สู
ความสามารถทางการแขงขันและความมั่งค่ังท่ี
ยั่งยืนสําหรับแตละทองถิ่น  (ธีรยุส วัฒนาศุภ
โชค, 2550) 
 

วัตถุประสงคการวิจัย   
 (1) เพื่อศึกษารูปแบบการบูรณาการการ
สงเสริมการตลาดสําหรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑไทย  

(2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูสงออก
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย  ประเภท
ของสินค าหนึ่ งตํ าบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ ไทย  
ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ  รูปแบบการจัด
จําหนายของผูผลิต  และกลุมประเทศที่ผูผลิต
สงออกสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย  

(3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหวาง
ประเภทของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ไทย  ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ  รูปแบบ
การจัดจําหนายและ  ประเทศที่ผูผลิตสงออกกับ
รูปแบบการบูรณาการการสงเสริมการตลาด 
 

องคประกอบของตัวแปร 
 ตัวแปรตน  ไดแก  ประเภทของสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย  ระยะเวลาในการ
ดําเนินกิจการของผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ  รูปแบบการจัดจําหนายสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  และประเทศที่ผูผลิต
สงออกสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย 

ตัวแปรตาม ไดแก  รูปแบบการบูรณา
การการสงเสริมการตลาด   
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สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 : ประเภทของสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทยที่แตกตางกันมี
รูปแบบการบูรณาการการสงเสริมการตลาด
แตกตางกัน 
 สมมติฐานที่ 2 : ระยะเวลาในการ
ดําเนินกิจการของผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑท่ีแตกตางกันมีรูปแบบการบูรณาการ
การสงเสริมการตลาดแตกตางกัน 

 
 สมมติฐานที่ 3 : รูปแบบการจัด
จํ าหนายสินคาหนึ่ งตํ าบลหนึ่ งผลิตภัณฑ ท่ี
แตกตางกันมีรูปแบบการบูรณาการการสงเสริม
การตลาดแตกตางกัน 
 สมมติฐานที่ 4 : กลุมประเทศที่ผูผลิต
สงออกสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย
แตกตางกันมีรูปแบบการบูรณาการการสงเสริม
การตลาดแตกตางกัน 
 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  1  องคประกอบของตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประเภทของสินคา OTOP 
(ของใชและของประดับตกแตง) 

ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 

รูปแบบการจัดจําหนาย 
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ กลุมประเทศที่ผูผลิตสงออกสินคา

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
 3 กลุมทวีป 

รูปแบบการบูรณาการ 
การสงเสริมการตลาด 

H1 

H2 

H3 
H4 

คุณลักษณะของผูสงออกสินคา  OTOP 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ประชากรที่ศึกษา : 
ผูท่ีทํางานเกี่ยวของดานการตลาดของ

กรมสงเสริมการสงออก   กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศและกรมการคาตางประเทศ  
กระทรวงพาณิชย  รวมจํานวน  6  คน  และ
ผูผลิตสินคาหนึ่ งตํ าบลหนึ่ งผลิตภัณฑไทย
ประเภทของใชและของประดับตกแตง  จํานวน
ท้ังสิ้น  826  ชุมชน   

 

กลุมตัวอยาง : 
ผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

ไทยประเภทของใชและของประดับตกแตงใน
ชุมชนที่สุมตัวอยางไดจากการสุมตัวอยางแบบมี
ช้ันภูมิ  (Stratified Sampling)  โดยกําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางจาก  836  ชุมชน  ไดจํานวน
กลุมตัวอยาง  270  ชุมชน 

   
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

แบงเปน  3  ประเภท  ไดแก  (1)  แบบ
บันทึกการศึกษาขอมูลทุติยภูมิเรื่องสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย  (2)  แบบบันทึกการ
สัมภาษณเชิงลึก  (3)  แบบสอบถามแบบคําถาม
ปลายปด   
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  ขอมูลปฐมภูมิ  (primary  data) ได
จากการดําเนินการ  2  ลักษณะ  คือ  (1) การ
สัมภาษณผูท่ีทํางานเกี่ยวของดานการตลาดของ
สงเสริมการสงออก  กรมเจรจาการคาระหวาง
ป ร ะ เ ท ศ   แล ะก รมก า ร ค า ต า ง ป ร ะ เ ท ศ  
 

กระทรวงพาณิชย  จํานวน 6 คน (2) การนํา
แบบสอบถามที่ไดจัดทําข้ึนไปขอความรวมมือ
จากตัวแทนชุมชนเพื่ อตอบแบบสอบถาม   
จํานวน   270  ชุด   โดยทําการสํารวจขอมูล
ในชวงเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 – เดือนเมษายน 
พ.ศ. 2551 

2.  ขอมูลทุติยภูมิ  (secondary  data)  
เปนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑไทยที่ไดมีการบันทึกไวแลว  
ดวยแบบบันทึกประกอบการศึกษาคนควาขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 (1) ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาขอมูล
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทยนํามาจัดทํา
เปนตารางสรุปประเด็นเรื่องประเภทของสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย  ระดับสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย (2) ขอมูลท่ีไดจากการ
สัมภาษณนํามาวิเคราะหผลโดยการสังเคราะห
ขอความ (3) ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามใช
สถิติเชิงพรรณนาดวยการหาคาสถิติพื้นฐานและ
ใชสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานโดย
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One - 
way ANOVA)  และทดสอบความแตกตางรายคู
ดวยวิธี  Scheffe   
 

ผลการวิจัย 
ตอนที่  1  รูปแบบการบูรณาการการสงเสริม
การตลาดสําหรับสินค าหนึ่ งตํ าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑไทยไปยังกลุมประเทศเศรษฐกิจใน
เอเชียแปซิฟก  (เอเปก)  
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ตาราง  1 
คาเฉลี่ย  (Mean)  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ของระดับปริมาณการใชการสงเสริมการตลาดและ
ระดับความคิดเห็นที่มีตอการสงเสริมการตลาดในการสงออกสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑสู
ตางประเทศของกลุมตัวอยาง 

ระดับปริมาณการใชการสงเสริมการตลาด ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการสงเสริมการตลาด 

การสงเสริมการตลาด X  (S.D.) ระดับการใช
ฯ 

การสงเสริมการตลาด X  (S.D.) ระดับ
ความ
คิดเห็น 

การโฆษณา 2.97 1.38 ปานกลาง การโฆษณา 3.55 1.28 สูง 

การสงเสริมการขาย 3.00 1.39 ปานกลาง การสงเสริมการขาย 3.57 1.36 สูง 

การขายโดยพนักงาน
ขาย 

2.91 1.40 ปานกลาง การขายโดยพนักงาน
ขาย 

3.66 1.26 สูง 

การใหขาวและการ
ประชาสัมพันธ 

3.00 
 

1.36 
 

ปานกลาง 
 

การใหขาวและการ
ประชาสัมพันธ 

 
3.52 

 
1.38 

 
สูง 

การตลาดทางตรง 2.91 1.42 ปานกลาง การตลาดทางตรง 3.65 1.30 สูง 

 
จากตาราง  1  พบวา  กลุมตัวอยางมี

การใชการสงเสริมการตลาดดวยวิธีการโฆษณา  
การสงเสริมการขาย  การขายโดยพนักงานขาย  
การใหขาวและการประชาสัมพันธและการตลาด
ทางตรงในระดับปานกลาง  และมีระดับความ
คิดเห็นตอการสงเสริมการตลาดที่สงผลตอการ

สงออกสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑสูตลาด
ตางประเทศดวยวิธีการโฆษณา  การสงเสริมการ
ขาย  การขายโดยพนักงานขาย  การใหขาวและ
การประชาสัมพันธ  และการตลาดทางตรงอยูใน
ระดับสูง 
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ตาราง  2 
ผลการวิเคราะหการสัมภาษณเรื่องแนวทางและนโยบายการสงเสริมการตลาดสินคาไทยในตางประเทศ
โดยการสังเคราะหขอความ 

คําตอบ รอยละ 
1.  ชักชวนชาวตางประเทศมาลงทุนในประเทศไทย   12.5 
2.  การจัดงานแสดงสินคา  การเขารวมงานแสดงสินคาหลักตางๆ   16.66 
3.  อํานวยความสะดวกระหวางผูสงออกและนําเขา  สนบัสนุนดานขอมูลใหกับตลาด   25.0 
4.  การเจรจาการคาเพื่อเปดตลาดและแกไขปญหาการกีดกันทางการคา   16.66 
5.  เรงสงเสริมการสงออกในตลาดที่มีศักยภาพเปนพเิศษ   16.66 
6.  การสงเสริมธุรกิจบริการสาขาใหมๆเพิ่มขึ้น       12.5 

รวม 100.0 

  

จากตาราง 2  พบวา  ผูใหสัมภาษณมี
แนวทางและนโยบายการสงเสริมการตลาดดวย
การอํานวยความสะดวกระหวางผูสงออกและ
นําเขา  รวมถึงสนับสนุนดานขอมูลใหกับตลาด
มีจํานวนผูตอบมาก  รองลงมาไดแก  การจัดงาน
แสดงสินคาและการเขารวมงานแสดงสินคาหลัก

ตางๆ  การเจรจาการคาเพื่อเปดตลาดและแกไข
ปญหาการกีดกันทางการคา  การเรงสงเสริมการ
สงออกในตลาดที่มีศักยภาพเปนพิเศษ การ
ชักชวนชาวตางประเทศมาลงทุนในประเทศไทย  
และการสงเสริมธุรกิจบริการสาขาใหมๆเพิ่มข้ึน
ตามลําดับ 

  
ตาราง  3 
คาเฉลี่ย  (Mean)  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ของความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมการสงเสริม
การตลาดในตางประเทศที่สงผลตอการสงเสรมิการตลาดฯของกลุมตัวอยาง 

 
การสงเสริมการตลาด 

 

X  

 
(S.D.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

การเขารวมกิจกรรมแสดงสินคา 
(Trade Show) 

3.70 
 

1.32 
 

สูง 
 

การรวมเดินทางเยี่ยมเยือนลูกคาดวยตนเอง (Business Trip) 3.68 1.36 สูง 
การเขารวมกับคณะผูแทนทางการคา  
(Trade Mission) 

3.42 
 

1.39 
 

ปานกลาง 
 

การเขารวมกิจกรรมการจับคูธุรกิจ (Business Matching) 3.32 1.38 ปานกลาง 

จากตาราง  3  พบวา  กลุมตัวอยางมี
ความคิดเห็นตอกิจกรรมที่อยูในระดับสูง  ไดแก  
การเขารวมกิจกรรมแสดงสินคา   การรวม
เดินทางเยี่ยมเยือนลูกคาดวยตนเอง  และมีความ

คิดเห็นตอกิจกรรมที่อยูในระดับปานกลาง  
ไดแก  การเขารวมกับคณะผูแทนทางการคาและ
การเขารวมกิจกรรมการจับคูธุรกิจ 
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ตาราง 4 
ผลการวิเคราะหการสัมภาษณเรื่องการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยดานการสงเสริมการสงออกสินคาไทยสู
ตลาดตางประเทศโดยการสังเคราะหขอความ 

คําตอบ รอยละ 
1.  โครงการสงเสริมเอสเอ็มอีสูตลาดโลก   8.10 
2.  การจัดคณะผูประกอบการไปรวมงานแสดงสินคาระดับชาติ (International  Trade  Fair)  10.81 
3.  การเขารวมกับคณะผูแทนทางการคาสําหรับผูประกอบการไทย  (Trade  Mission)   10.81 
4.  การจัดนิทรรศการสินคาไทยในตางประเทศสําหรับผูประกอบการไทย  (Thailand  Exhibition)   10.81 
5.  การจัดกิจกรรมแสดงสินคาสําหรับผูประกอบการไทย (Trade  Show)   10.81 

6.  การจัดการเดินทางเยี่ยมเยือนหาลูกคาดวยตนเองสําหรับผูประกอบการไทย  (Business  Trip) 13.51 

7.  การเขารวมกิจกรรมการจับคูธุรกิจสําหรับผูประกอบการไทย    
     (Business  Matching)   

13.51 

8.  การสงเสริมการตลาดทั้งในตลาดใหมและตลาดหลักสําหรับผูประกอบการไทย   10.81 

รวม 100.0 
 

จากตาราง 4 พบวา การเขารวมเดินทาง
เ ยี่ ย ม เ ยื อ นห า ลู ก ค า ด ว ย ตน เ อ ง สํ า ห รั บ
ผูประกอบการไทยและการเขารวมกิจกรรมการ
จับคูธุรกิจสําหรับผูประกอบการไทยมีจํานวน
มากที่สุด   
 

ตอนที่  2  คุณลักษณะของผูสงออกสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย  ประเภทของสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย  ระยะเวลาในการ
ดําเนินกิจการ  รูปแบบการจัดจําหนายของผูผลิต  
กลุมประเทศที่ผูผลิตสงออกสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑไทยใน  3 กลุมทวีป  

ตาราง  5 
ประเภทของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทยและจังหวดัท่ีผลิตลําดับที่  1 – 3 

จังหวัด  
ประเภทของสินคา ลําดับท่ี  1 ลําดับท่ี  2 ลําดับท่ี  3 

ประเภทอาหาร เชียงราย นครปฐม กรุงเทพฯ 
ประเภทเครื่องดื่ม เชียงราย เลย เชียงใหม นครราชสีมา 
ประเภทผาและเครือ่งแตงกาย สุรินทร ชัยภูม ิ ขอนแกน 
ประเภทของใชและของประดับ
ตกแตง 

เชียงใหม กรุงเทพฯ เชียงราย 

ประเภทสมุนไพรทีไ่มใชอาหาร กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรปราการ 
รวมทุกประเภทสินคา เชียงใหม กรุงเทพฯ เชียงราย 

 

จากตาราง  5  พบวา  จังหวัดท่ีผลิตสินคา
ประเภทอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด  ไดแก  
จังหวัดเชียงราย  ประเภทผาและเครื่องแตงกาย  
คือ   จังหวัดสุรินทร  ประเภทของใชและของ
ประดับตกแตง  คือ  จังหวัดเชียงใหม  ประเภท

สมุนไพรที่ไมใชอาหารมากที่สุด  คือ  จังหวัด
กรุ ง เทพฯ   สวนจั งหวัด ท่ีผลิตสินค า ทุก
ประเภทรวมกันมีจํานวนมากที่สุด คือ จังหวัด
เชียงใหม   
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ตาราง  6 
ระดับดาวของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย
และจังหวัดท่ีผลิตลําดับที่  1 – 3 

จังหวัด ระดับ
ดาว ลําดับท่ี  1 ลําดับท่ี  2 ลําดับท่ี  3 
หาดาว กรุงเทพมหา

นคร 
ขอนแกน 
นครปฐม 

นนทบุรี 

สี่ดาว กรุงเทพมหา
นคร 

บุรีรัมย ชัยภูม ิ

สามดาว เชียงใหม กรุงเทพฯ บุรีรัมย 
ศรีสะเกษ 

สองดาว เชียงราย เชียงใหม รอยเอ็ด 
หนึ่งดาว เชียงราย เชียงใหม กําแพงเพชร 

  
จากตาราง 6 พบวา จังหวัดท่ีผลิตสินคา

ระดับหาดาวและระดับสี่ดาวมีจํานวนมากที่สุด  
คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ระดับสามดาว  คือ  
จังหวัดเชียงใหม  ระดับสองดาวและระดับหนึ่ง
ดาว คือ จังหวัดเชียงราย   
 

ตาราง  7 
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม
ชนิดของสินคาท่ีผลิต 

ชนิดของสินคาท่ีผลิต จํานวน  
(คน) 

รอยละ 

สัตวแกะสลักจากไม 21 7.8 

ผลิตภัณฑของใชจากไม 40 14.8 

ผาไหมไทย 34 12.6 

เคร่ืองประดับ 42 15.6 

ผลิตภัณฑจากทองเหลือง 6 2.2 

ของใชในครัวเรือน 54 20.0 

เซรามิค  (แฮนดเมด) 47 17.4 

ที่ตบแตงฝาผนัง 26 9.6 

รวม 270 100.0 

 

จากตาราง 7 พบวา กลุมตัวอยางผลิต
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑประเภทของ
ใชในครัวเรือนมากที่สุด   รองลงมาไดแก  
สินคาประเภทเซรามิค (แฮนดเมด)  และสินคา
ประเภทเครื่องประดับ  ตามลําดับ 
 
ตาราง  8 
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนก
ตามระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 
ระยะเวลาใน 
การดําเนินกิจการ 

จํานวน   
(คน) 

รอยละ 

ต่ํากวา  2  ป 14 5.2 
2 – 3  ป 47 17.4 
4 – 5  ป 48 17.8 

6 – 7  ป 68 25.2 

8 – 9  ป 27 10.0 
มากกวา  9  ป 66 24.4 

รวม 270 100.0 

  
จากตาราง 8 พบวา กลุมตัวอยาง

ดําเนินกิจการ 6 – 7 ปมากที่สุด รองลงมา
ไดแก  มากกวา 9 ป  และ 4 – 5 ป  ตามลําดับ 
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ตาราง 9 
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม
รูปแบบของการจัดจําหนาย 

รูปแบบของการจัดจําหนาย จํานวน  
(คน)   

รอยละ 

ผูผลิตจัดตั้งแผนกสงออก 14 5.2 
ผูแทนขายสินคาสงออก 33 12.2 
ขายผานบริษัทตัวแทนจําหนาย 39 14.4 

ขายผานบริษัทตัวแทนสาขา
ตางประเทศ 

47 17.4 

ขายผานพอคาคนกลางใน
ตางประเทศ 

41 15.2 

ผานตัวแทนจําหนาย
ภายในประเทศ 

42 15.6 

ผานบริษัทจัดการเกี่ยวกับการ
สงออก 

20 7.4 

ผานบริษัทการคาระหวาง
ประเทศ 

7 2.6 

ผานพอคาคนกลาง 13 4.8 

ผานหนวยงานราชการที่
รับผิดชอบ 

14 5.2 

รวม 270 100.0 

  
จากตาราง 9 พบวา กลุมตัวอยางมี

รูปแบบการจัดจําหนายผานบริษัทตัวแทนสาขา
ตางประเทศมีจํานวนมากที่สุด  รองลงมาไดแก  
จัดจําหนายผานตัวแทนจําหนายภายในประเทศ
และจั ดจํ าหน ายขายผ านพอค าคนกลางใน
ตางประเทศตามลําดับ 

ตาราง 10 
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนก
ตามกลุมประเทศที่ผูผลิตสงออกสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย 
ประเทศที่สงออก จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

ทวีปเอเชยี 170 63.0 
ทวีปอเมริกาเหนือ 60 22.2 

ทวีปออสเตรเลียและหมูเกาะ
ในมหาสมุทรแปซิฟก 

40 14.8 

รวม 270 100.0 

  
จากตาราง  10  พบวา  กลุมตัวอยาง

สงออกสินคาสูกลุมประเทศทวีปเอเชียมาก
ท่ีสุด  รองลงมาไดแก  ทวีปอเมริกาเหนือและ
ทวีปออสเตรเลียและหมูเกาะในมหาสมุทร
แปซิฟก  ตามลําดับ 
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ตาราง  11 
คาเฉลี่ย  (Mean)  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ของระดับปญหาและอุปสรรคในการสงออกสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑสูตางประเทศของกลุมตัวอยาง 

ปญหาและอุปสรรคในการสงออก X  (S.D.) ระดับปญหาและอุปสรรค 

ปญหาดานการผลิต 3.38 0.91 ปานกลาง 
ปญหาดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 3.18 0.88 ปานกลาง 

ปญหาดานการตลาด 3.49 0.92 ปานกลาง 
ปญหาดานนโยบาย/กฎหมาย/กฎระเบยีบของรัฐบาลไทย 3.57 0.74 สูง 
ปญหาดานตนทุนการผลิต 3.39 0.74 ปานกลาง 

 
 

จากตาราง 11 พบวา กลุมตัวอยาง
ประสบปญหาและอุปสรรคในการสงออกใน
ระดับสูง  ไดแก  ปญหาดานนโยบาย/กฎหมาย/
กฎระเบียบของรัฐบาลไทย  และกลุมตัวอยาง
ประสบปญหาและอุปสรรคในระดับปานกลาง  
ไดแก   ปญหาดานการผลิต   ปญหาดานการ
พัฒนาผลิตภัณฑ  ปญหาดานการตลาด  และ
ปญหาดานตนทุนการผลิต 

ตอนที่  3  การเปรียบเทียบระหวางประเภทของ
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย  ระยะเวลา
ในการดําเนินกิจการ  รูปแบบการจัดจําหนาย
สินคา  และประเทศที่สงออกสินคากับรูปแบบ
ก า ร บู ร ณ า ก า ร ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด

 

ตาราง 12 
คาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางการบูรณาการการสงเสริมการตลาดจําแนกตามประเภทของสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทยเปนรายคู  

สัตวแกะ 
สลัก 
จากไม 

ผลิตภัณฑ 
ของใช 
จากไม 

ผา 
ไหม 
ไทย 

เครื่อง 
ประ 
ดับ 

ผลิตภัณฑ 
จาก 

ทองเหลือง 

ของ 
ใชใน 

ครัวเรือน 

เซรามิค 
 (แฮนด 
เมด) 

ท่ีตบ 
แตง 

ฝาผนัง ประเภท 

 
 
 

X  3.66 2.97 4.17 2.33 5.00 2.13 2.51 3.84 

สัตวแกะสลักจากไม 3.66 -   1.33*  1.53* 1.51*  

ผลิตภัณฑของใชจากไม 2.97  - 1.20*  2.02*    

ผาไหมไทย 4.17  1.20* - 1.84*  2.04* 1.66*  

เคร่ืองประดับ 2.33 1.33*  1.84* - 2.66*   1.51* 

ผลิตภัณฑจากทองเหลือง 5.00  2.02*  2.66* - 2.86* 2.48*  

ของใชในครัวเรือน 2.13 1.53*  2.04*  2.86* -  1.71* 

เซรามิค  (แฮนดเมด) 2.51 1.15 *  1.66*  2.48*  - 1.33* 

ที่ตบแตงฝาผนัง 3.84    1.51*  1.71* 1.33* - 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  .05 
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จากตาราง 12 พบวา ประเภทสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทยมีการบูรณาการ
การสงเสริมการตลาดแตกตางกัน มีจํานวน 14 คู  
ดังนี้ 

คูท่ี  1  ประเภทสัตวแกะสลักจากไมมี
การบูรณาการการสงเสริมการตลาดมากกวา
ประเภทเครื่องประดับ  

คูท่ี  2 ประเภทสัตวแกะสลักจากไมมี
การบูรณาการการสงเสริมการตลาดมากกวา
ประเภทของใชในครัวเรือน   

คูท่ี  3  ประเภทสัตวแกะสลักจากไมมี
การบูรณาการการสงเสริมการตลาดมากกวา
ประเภทเซรามิค  (แฮนดเมด)   

คูท่ี  4  ประเภทผาไหมไทยมีการบูรณา
การการสงเสริมการตลาดมากกวาประเภท
ผลิตภัณฑของใชจากไม 
 คู ท่ี   5  ป ร ะ เ ภ ท ผ ลิ ต ภั ณฑ จ า ก
ทองเหลืองมีการบูรณาการการสงเสริมการตลาด
มากกวาประเภทผลิตภัณฑของใชจากไม   
 คูท่ี  6  ประเภทผาไหมไทยมีการบูรณา
การการสงเสริมการตลาดมากกวาประเภท
เครื่องประดับ   

 คูท่ี  7  ประเภทผาไหมไทยมีการบูรณา
การการสงเสริมการตลาดมากกวาประเภทของ
ใชในครัวเรือน   
 คูท่ี  8  ประเภทผาไหมไทยมีมีการบูร
ณาการการสงเสริมการตลาดมากกวาประเภท
เซรามิค  (แฮนดเมด)   
 คู ท่ี   9  ป ร ะ เ ภ ท ผ ลิ ต ภั ณฑ จ า ก
ทองเหลืองมีการบูรณาการการสงเสริมการตลาด
มากกวาประเภทเครื่องประดับ   
 คูท่ี  10  ประเภทที่ตบแตงฝาผนังมีการ 
บูรณาการการสงเสริมการตลาดมากกวาประเภท
เครื่องประดับ 
 คู ท่ี   11  ประ เ ภทผลิ ต ภั ณฑ จ า ก
ทองเหลืองมีการบูรณาการการสงเสริมการตลาด
มากกวาประเภทของใชในครัวเรือน   
 คู ท่ี   12  ประ เ ภทผลิ ต ภั ณฑ จ า ก
ทองเหลืองมีการบูรณาการการสงเสริมการตลาด
มากกวาประเภทเซรามิค  (แฮนดเมด)   
 คูท่ี  13  ประเภทที่ตบแตงฝาผนังมีการ 
บูรณาการการสงเสริมการตลาดมากกวาประเภท
ของใชในครัวเรือน   
 คูท่ี  14  ประเภทที่ตบแตงฝาผนังมีการ 
บูรณาการการสงเสริมการตลาดมากกวาประเภท
เซรามิก  (แฮนดเมด)   

 

ตาราง 13 
คาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางการบูรณาการการสงเสริมการตลาดจําแนกตามระยะเวลาในการดําเนิน
กิจการของผูผลติเปนรายคู 

ต่ํากวา2  ป 2 - 3  ป 4 - 5  ป 6 - 7  ป 8 - 9  ป มากกวา9  ป 
ระยะเวลา 

 

X  4.00 3.14 2.03 2.87 2.96 3.36 

กวา  2  ป 4.00 -  1.96*    
2 – 3  ป 3.14  - 1.11*    
4 - 5  ป 2.03 1.96* 1.11* - 0.83*  1.32* 
6 - 7  ป 2.87   0.83* -   

มากกวา 9  ป 3.36   1.32*   - 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  .05 
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 จากตาราง 13 พบวา ระยะเวลาในการ
ดําเนินกิจการของผูผลิตมีการบูรณาการการ
สงเสริมการตลาดแตกตางกัน  มีจํานวน  4  คู  
ดังนี้ 
 คูท่ี  1  เวลาต่ํากวา 2  มีการบูรณาการ
การสงเสริมการตลาดมากกวาเวลา 4 – 5 ป   
  

คูท่ี  2  เวลา 2 – 3 ปมีการบูรณาการการ
สงเสริมการตลาดมากกวาเวลา 4 – 5  ป   
 คูท่ี  3  เวลามากกวา 9 ปมีการบูรณา
การการสงเสริมการตลาดมากกวาเวลา  4 – 5  ป   
 คูท่ี  4  เวลา 6 – 7  ปมีการบูรณาการ
การสงเสริมการตลาดมากกวาเวลา 4 – 5 ป   

ตาราง 14 
คาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางการบูรณาการการสงเสริมการตลาดจําแนกตามรูปแบบการจัดจําหนาย
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเปนรายคู 

ผูผ
ลิต

จัด
ตั้ง
แผ

นก
ฯ 

ผูแ
ทน

ขา
ยส

ินค
าส
งอ
อก

 

ขา
ยผ
าน
บร

ิษัท
ฯ 

ตัว
แท

นส
าข
าต
าง
ปร

ะเท
ศ 

พอ
คา
คน

กล
าง
ใน

ตา
งป

ระ
เท
ศ 

ตัว
แท

นจ
ําห

นา
ยภ

าย
ใน

ปร
ะเท

ศ 

บริ
ษัท

จัด
กา
รฯ

 

บริ
ษัท

กา
รค
าร
ะห

วา
งป

ระ
เท
ศ 

ผา
นพ

อค
าส
งอ
อก

 

ผา
นห

นว
ยง
าน
รา
ชก

าร
ฯ 

 
 

รูปแบบ 

 
 
 
 
 
 

X  
3.97 2.30 3.32 3.67 2.37 2.78 3.72 2.00 2.53 2.10 

ผูผลิตจัดตั้ง 
แผนกฯ 

3.97 - 1.66*         

ผูแทนขาย 
สินคาสงออก 

2.30 1.66* -  1.37*       

ตัวแทนสาขา 
ตางประเทศ 

3.67  1.37*  - 1.30*     1.57* 

พอคาคนกลาง 
ในตางประเทศ 

2.37    1.30* -      

ผานหนวยงาน 
ราชการฯ 

2.10    1.57*      - 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  .05 
 

จากตาราง  14  พบวา  รูปแบบการจัด
จํ าหนายสินคาหนึ่ งตํ าบลหนึ่ งผลิตภัณฑมี
การบูรณาการการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน  
มีจํานวน  4  คู  ดังนี้ 

คู ท่ี   1  ผูผลิตจัดตั้ งแผนกสงออกมี
การบูรณาการการสงเสริมการตลาดมากกวา
ผูแทนขายสินคาสงออก   

 คู ท่ี  2  ขายผานบริษัทตัวแทนสาขา
ต างประ เทศมีการ บูรณาการการส ง เสริม
การตลาดมากกวาผูแทนขายสินคาสงออก 
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 คูท่ี  3  ขายผานบริษัทตัวแทนสาขา
ต างประ เทศมีการ บูรณาการการส ง เสริม
การตลาดมากกวาขายผานพอคาคนกลางใน
ตางประเทศ   

 คู ท่ี  4  ขายผานบริษัทตัวแทนสาขา
ต างประ เทศมีการ บูรณาการการส ง เสริม
การตลาดมากกวาผานหนวยงานราชการที่
รับผิดชอบ  
 

ตาราง 15 
คาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางการบูรณาการการสงเสริมการตลาดจําแนกตามประเทศที่ผูผลิตสงออก
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเปนรายคู 

บรูไน อินโด
ฯ 

สิงค 
โปร 

ฟลิป 
ปนส 

เวียด 
นาม 

สหรัฐ แคน
นาดา 

นิวซี 
แลนด 

ออส 
เตรเลีย 

ญี่ปุน ฮองกง มาเล 
เซีย 

 
ประเทศ 

 

X  2.95 2.75 3.40 3.00 3.36 2.55 3.18 3.00 5.00 1.70 1.56 3.00 

บรูไน 2.95 -        2.04*    

อินโดนีเซีย 2.75  -       2.24*    

ฟลิปปนส 3.00    -     2.00*    

เวียดนาม 3.36     -      1.79*  

สหรัฐฯ 2.55      -   2.44*    

แคนนาดา 3.18       -  1.81*    

นิวซีแลนด 3.00        - 2.00*    

ออสเตรเลีย 5.00 2.04* 2.24*  2.00*  2.44* 1.81* 2.00* - 3.30* 3.43* 2.00* 

ญี่ปุน 1.70         3.30* -   

ฮองกง 1.56     1.79*    3.43*  -  

มาเลเซีย 3.00         2.00*   - 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  .05 
 

จากตาราง 15 พบวา ประเทศที่ผูผลิต
สงออกสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑมีการบูร
ณาการการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน  มี
จํานวน  10  คู  ดังนี้ 
 คูท่ี  1  ประเทศออสเตรเลียมีการบูรณา
การการสงเสริมการตลาดมากกวาประเทศบรูไน 
 คูท่ี  2  ประเทศออสเตรเลียมีการบูรณา
การการสงเสริมการตลาดมากกวาประเทศ
อินโดนีเซีย   

 คูท่ี  3  ประเทศออสเตรเลียมีการบูรณา
การการสงเสริมการตลาดมากกวาฟลิปปนส 
 คูท่ี  4  ประเทศเวียตนามมีการบูรณา
การการสงเสริมการตลาดมากกวาประเทศ
ฮองกง   
 คูท่ี  5  ประเทศออสเตรเลียมีการบูรณา
การการสงเสริมการตลาดมากกวาประเทศ
สหรัฐอเมริกา   
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 คูท่ี  6  ประเทศออสเตรเลียมีการบูรณา
การการสงเสริมการตลาดมากกวาประเทศแคน
นาดา   
 คูท่ี  7  ประเทศออสเตรเลียมีการบูรณา
การการสงเสริมการตลาดมากกวาประเทศ
นิวซีแลนด   
 คูท่ี  8  ประเทศออสเตรเลียมีการบูรณา
การการสงเสริมการตลาดมากกวาประเทศญี่ปุน  
 คูท่ี  9  ประเทศออสเตรเลียมีการบูรณา
การการสงเสริมการตลาดมากกวาประเทศ
ฮองกง   
 คูท่ี  10   ประเทศออสเตรเลียมีการบูร
ณาการการสงเสริมการตลาดมากกวาประเทศ
มาเลเซีย   
 

การอภิปรายผล 
 จากสถิติท่ีมีการบันทึกประเภทของ
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑท่ีผลิตข้ึนใน
ประเทศไทย  พบวา  ประเทศไทยมีการผลิต
สินคากลุมผลิตภัณฑประเภทของใชและของ
ประดับตกแตงมากที่สุด  รองลงมา  ไดแก  การ
ผลิตสินคากลุมผลิตภัณฑผาและเครื่องแตงกาย  
และกลุมสินคาผลิตภัณฑอาหาร  ตามลําดับ  ซึ่ง
ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทยประเภท
ของใชของประดับตกแตงถือวาเปนสินคาท่ี
สงออกกลุมประเทศเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟก  
(เอเปก)  มากที่สุด  เนื่องดวยประเทศไทยเปน
ประเทศที่มีแรงงานดานฝมืองานศิลปะและงาน
หัตถกรรมตางๆ  จึงมีการสงออกสินคาประเภท
ดังกลาวมีจํานวนมาก  และสินคาสงออกสวน
ใหญเปนของใชในครัวเรือน   

กระทรวงพาณิชยมุงเนนกอใหเกิดการ
ทํางานอยางครอบคลุมในเรื่องของการประกอบ
ธุรกิจในตางประเทศ  รวมถึงการชักชวนให
ตางประเทศมาลงทุนในประเทศไทย  เพื่อสงผล
ดีทางดานการคาของประเทศไทยมากขึ้น  สวน
ทางดานของกิจกรรมการสงเสริมการตลาดที่
ประเทศไทยไดดํ า เนินการจัด ข้ึนในแตละ
ประเทศ  ตัวอยางกิจกรรม  เชน  การจัดงาน
แสดงสินคา  การเขารวมงานแสดงสินคาหลัก
ตางๆ  การที่ผูประกอบการไทยจะนําสินคาไทย
เข า ร วม ง านแสดงสินค า เ ฉพาะประ เภท  
กระทรวงพาณิชยไดมีการดําเนินการจัดคณะ
ผูประกอบการไปรวมงานแสดงสินค า ท่ีมี
ลักษณะเปนงานแสดงสินคาระดับชาติ  มีการ
จัดการเดินทางรวมกับคณะผูแทนทางการคา  มี
การจัดนิทรรศการสินคาไทยในตางประเทศ  แต
บางครั้ งผูประกอบการไทยไมสามารถเขา
รวมงานแสดงสินคาตางๆในตางประเทศได
เนื่องจากชวงเวลาของการจัดงานในตางประเทศ
นั้นตรงกับการจัดงานแสดงสินคาในประเทศ
ไทย  ซึ่งในมุมมองของผูประกอบการที่ได
ทําการศึกษานั้นมีขอเสนอแนะที่ตองการให
รั ฐบาลมี ก ารส ง เสริ มสนับสนุนด านการ
ประชาสัมพันธการนําสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑไทยสูตลาดตางประเทศอยางจริงจัง
กวาท่ีผานมา  และผูประกอบการตองการให
รัฐบาลสนับสนุนและเปดโอกาสใหกลุมผูผลิต
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทยที่มีศักยภาพ
เขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศหรือมี
การนําผูผลิตไปศึกษาดูงานอยางตอเนื่องท่ัวถึง
และจั ด ให มี ก า รนํ าสิ นค า ไปจํ าหน า ย ยั ง 
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ตางประเทศอยางสม่ําเสมอ  ซึ่งหมายความวา
การดําเนินงานดานการสงเสริมการตลาดใน
ตางประเทศของรัฐบาลยังไมสามารถครอบคลุม
ผูประกอบการไดอยางทั่วถึงทุกกลุมผูผลิต  
รัฐบาลจึงควรเผยแพรขอมูลและขาวสารและให
ความรู เ กี่ ยวกับการส งออกและเรื่ อ งของ
การตลาดใหผูผลิตเกิดความรูความเขาใจแก
ผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทยให
มากขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  วราภรณ  
พันธุสะ  (2543) วิจัยเรื่อง “ทัศนคติของผูสงออก
ไทยตอนโยบายความชวยเหลือในการสงออก
ของกรมสงเสริมการสงออก” พบวา กลุม
ตัวอยางมีขอเสนอแนะใหรัฐบาลไทยควรมีการ
วางแผนและกําหนดนโยบายทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวเพื่อท่ีจะกระตุนการสงออกของผู
สงออกไทยและเปนการหารายไดเขาประเทศ 
โดยผานนโยบายการสงเสริมการสงออกที่มี
ประสิทธิผล     
 ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค า ห นึ่ ง ตํ า บ ล หนึ่ ง
ผลิตภัณฑไทยท่ีผานมามีขอจํากัดทางดานการ
ผลิตเนื่องจากเปนสินคาในลักษณะที่ผลิตจํานวน
นอยเปนงานฝมือไมไดใชเครื่องจักรกลในการ
ผลิตจึงผลิตไดในจํานวนจํากัดในระยะเวลาที่
จํากัดจึงกอเกิดปญหาทางดานการผลิตดังกลาว  
และเพื่อใหสอดคลองกับขอจํากัดดังกลาวกลุม
ผูผลิตไทยเองจึงควรเนนการผลิตสินคาท่ีมีความ
แปลกและคุณภาพดีและมีลักษณะเปนงานฝมือ  
ไมควรแขงขันดวยราคาแตควรแขงขันดวย
คุณภาพที่สามารถสรางชื่อใหเกิดข้ึนกับประเทศ
ไทย  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  พัชราภา  
เขียวขํา (2546) วิจัยเรื่อง “กลยุทธการ
ประชาสัมพันธโครงการตราสินคาไทย ของกรม
สงเสริมการสงออก”  พบวา  โครงการตราสินคา
ไทยควรเนนการสรางมาตรฐานของสินคาและ

ภาพลักษณท่ีดีของประเทศชาติ  แตปญหาของ
โครงการคือบุคลากรไมเพียงพอในการทํางาน
และสอดคลองกับงานวิจั ยของ  นงค เ ยาว  
สุวรรณภาศักดิ์ (2546) วิจัยเรื่อง “สวนผสมทาง
การตลาดของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
ประเภทอาหารแปรรูปจากผลไม”  พบวา  จุด
แข็งของผูผลิตคือเรื่องความเชี่ยวชาญและ
ชํานาญในการผลิต แตมีจุดออนในเรื่องขอจํากัด
กํ า ลั ง ก า ร ผลิ ต แล ะป จ จุ บั น ผู บ ริ โ ภ ค ให
ความสําคัญกับสินคา “ภูมิปญญาไทย” มากขึ้น
รวมท้ังรัฐบาลสนับสนุนอยางตอเนื่องซึ่งเปน
โอกาสทางการตลาดของผูผลิต  สวนทางดาน
ปญหาการขาดความชัดเจนในเรื่องของเปาหมาย
ท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับผูประกอบการไทยนั้น
อาจเกิดจากการที่หนวยงานหลายหนวยงาน
รวมกับดูแลรับผิดชอบซึ่งหากไมทําความเขาใจ
ถึงบทบาทหนาท่ีท่ีแทจริงของแตละหนวยงาน
อาจกอ เกิดการทํางานที่ซ้ํ าซอนกันไดและ
บางสวนอาจไมมีผูรับผิดชอบเพราะไมชัดเจน
ในภาระหนาท่ีงาน   อีกทั้งผูผลิตสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทยเองก็จะขาดความ
ชัดเจนในตนเองเหมือนกันวาตองทําอะไรตัวเอง
มีบทบาทอะไรถาผูรับผิดชอบยังไมมีความ
ชัดเจนในเรื่องดังกลาว   

ผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ไทยมีความคิดเห็นวาการสงเสริมการตลาดทุก
รูปแบบสงผลตอการสงออกสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑสูตลาดตางประเทศทั้งสิ้น  ไมวา
จะเปนการโฆษณา  การสงเสริมการขาย  การ
ขายโดยพนักงานขาย   การใหขาวและการ
ประชาสัมพันธ  ซึ่งผูผลิตไทยมีความคิดเห็นวา
การตลาดทางตรงเปนการสงเสริมการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในการสง เสริมการ
สงออกของไทย  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  
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เสรี  วงษมณฑา (2547) ท่ีกลาววา  การตลาด
ทางตรงจะมีผลกระทบโดยตรงกับกลุมเปาหมาย
ทันทีทันใด  มีการตอบสนองที่สามารถวัดได
โดยพิจารณาจากการตอบสนองกลับ  มุงสราง
คว ามสั มพั นธ ร ะยะย าวและต อ เนื่ อ งกั บ
กลุมเปาหมาย   สามารถควบคุมคุณภาพของ
ขาวสารได  สามารถยืดหยุนไดเพราะขาวสาร
ต า งๆ  สามารถแก ไขปรับปรุ ง ไดสะดวก  
ครอบคลุมกลุมเปาหมายได ท่ัวถึง   สามารถ
เขาถึงกลุมเปาหมายได เฉพาะเจาะจงและมี
ประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารสูงกวาสื่อ
โฆษณาแบบอื่นๆ  เนื่องจากสามารถกระตุน
ความตองการในทันทีทันใดและทําใหเกิดการ
ตัดสินใจซื้อไดมากกวาเครื่องมือประเภทอื่น  จึง
ทําใหกอเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสงเสริม
ก า รตล าดสํ าห รั บสิ นค าหนึ่ ง ตํ า บลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑไทย 

ทางดานของหนวยงานของรัฐไดมี
แนวทางและนโยบายหลักในการสง เสริม
การตลาดสินคาไทยในตางประเทศ  ไดแก  การ
อํานวยความสะดวกระหวางผูสงออกและนําเขา  
สนับสนุนดานขอมูลใหกับตลาด  การจัดงาน
แสดงสินคา  การเขารวมงานแสดงสินคาหลัก
ตางๆ  การเจรจาการคาเพื่อเปดตลาดและแกไข
ปญหาการกีดกันทางการคาและเรงสงเสริมการ
สงออกในตลาดที่มีศักยภาพเปนพิเศษ   
 จากผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา  
ผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทยที่ผลิต
ประเภทของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ไทยแตกตางกัน   มีระยะเวลาในการดําเนิน
กิจการแตกตางกัน  มีรูปแบบการจัดจําหนาย
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแตกตางกันและ
สงออกประเทศแตกตางกัน  มีความแตกตางกัน
ในเรื่องของรูปแบบการบูรณาการการสงเสริม

การตลาด จึงเปนไปตามสมมติฐานที่ 1 
สมมติฐานที่ 2 สมมติฐานที่ 3 และสมมติฐานที่ 
4  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของ  ชลาลัย  
นาควิไล  (2545)  วิจัยเรื่อง  “สถานภาพการ
วางแผนสื่อโฆษณากับแนวคิดการสื่อสาร
การตลาดแบบผสมผสาน”  พบวา  ปจจุบันใน
การทํางานมีการนําแนวคิดการสื่อสารการตลาด
แบบผสมผสานไปใชในการทํางานมากขึ้น  โดย
ลั กษณะขอ ง ก า รสื่ อ ส า ร ก า ร ตล า ดแบบ
ผสมผสานที่นักวางแผนสื่อโฆษณามีความเขาใจ
มากที่สุด  มีลักษณะของการใชเครื่องมือการ
สื่อสารหลากหลายรูปแบบโดยมองวา  “สื่อ”  
คือจุดติดตอสื่ อสารทุกรูปแบบที่ สามารถ
ติดตอสื่อสารกับผูบริโภคได  ซึ่งทําใหนัก
วางแผนสื่อโฆษณามีความตองการขอมูลเพื่อใช
ในการทํางานมากขึ้นโดยเฉพาะขอมูลผูบริโภค
เชิงลึกเพื่อท่ีจะสามารถวางแผนที่เขาถึงผูบริโภค
ไดตรงกลุมมากขึ้น  ในสวนของการเลือกใชสื่อ
นั้นสื่อมวลชนยังคงมีบทบาทที่สําคัญเชนเดิม 
แตการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ  ไดเพิ่มความสําคัญ
มากขึ้น  โดยเปนลักษณะของการผสมผสานการ
สื่ อ ส า ร รู ป แบบอื่ น ๆ   เ ข า ไ ปกั บ ก า ร ใ ช
สื่อมวลชนมากขึ้น นอกจากนั้นเมื่อมีการนํา
แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานมา
ใชในการทํางาน  และสงผลใหการทํางานมีการ
พัฒนาและมีคุณภาพมากขึ้นและสอดคลองกับ
งานวิจัยของ  ธนา แกวกระจาง  (2541)  วิจัย
เรื่อง  “การสงเสริมการตลาดเสาเข็มคอนกรีตอัด
แรง”  พบวา  การปฏิบัติงานสงเสริมการตลาด
ในแตละดานมีการใชวิธีการสงเสริมการตลาด
โดยใชวิธีการขายโดยพนักงานขายมากกวาวิธี
อื่นๆ  สวนวิธีการประชาสัมพันธ  การโฆษณา
และการสง เสริมการขายมีการใชในระดับ
รองลงมาตามลําดับ   การปฏิบัติงานสงเสริม



 

   134 

การตลาดในแตละดานพบวามีการใชวิธีการ
ส ง เสริมการตลาดโดยใช วิ ธี ก ารขายโดย
พนักงานมากกวาวิธีอื่นๆ  และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ  ผุสดี  พลสารัมย  (2541)  วิจัยเรื่อง  
“การศึกษาเชิงประจักษของตัวแบบนวัตกรรม
ทางการตลาดที่มีผลตอการดําเนินงานของธุรกิจ
สงออกในประเทศไทย”  พบวา  ความสําเร็จของ
การดําเนินงานธุรกิจสงออกของประเทศไทยที่
เกี่ยวกับการใชนวัตกรรมทางการตลาดขึ้นอยูกับ
ความพยายามทางการตลาดหลายประการ  
สอดคลองกับงานวิจัยของ  พัชราภา  เขียวขํา  
(2546)  วิจัยเรื่อง  “กลยุทธการประชาสัมพันธ
โครงการตราสินคาไทยของกรมสงเสริมการ
สงออก”  พบวา  ควรมีการใชสื่อผสมทุก
ประเภทในการเขาถึงกลุมเปาหมายสําหรับกล
ยุทธในการสรางตราสินคาไทย  กลยุทธในการ
วางกรอบขั้นตอนการวางแผน  กลยุทธในการใช
สื่อในการเผยแพรขาวสาร  กลยุทธลักษณะการ
ดําเนินการประชาสัมพันธ  กลยุทธการโนมนาว
และจูงใจ  สอดคลองกับงานวิจัยของ  ภิญญา  
ลีฬหบุญเอี่ยม  (2547)  วิจัยเรื่อง  “อิทธิพลของ
แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานตอ
การสรางสรรคงานโฆษณา”  พบวา  การใช
เ ค รื่ อ ง มื อ ก า รสื่ อ ส า ร ก า รตล าดหรื อ สื่ อ
หลากหลายรูปแบบในการเขาถึงกลุมผูบริโภค
เปาหมายอยางรอบดาน เพื่อใหเกิดผลกระทบ
ทางการสื่อสารสูงสุด  ซึ่งการที่จะสงออกสินคา
หนึ่ งตํ าบลหนึ่ งผลิตภัณฑไทย เพื่ อให เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้นตองมีการใชการสงเสริม
การตลาดรวมกันหลายๆดาน  ไมวาจะเปนสินคา
ประเภทใด  มีระยะเวลาในการประกอบกิจการ
เทาใด  มีรูปแบบการจัดจําหนายเปนแบบไหน 
และสงออกประเทศใดก็ตาม   สอดคลองกับ 

งานวิจัยของ  สุรารักษ  เหมือนศาสตร  (2549)  
วิจัยเรื่อง  “การศึกษาความสําเร็จในโครงการ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของอําเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี”  พบวา   ปจจัยท่ีสงผลตอ
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑมากที่สุดคือ
ปจจัยทางดานการตลาดและสอดคลองกับ
งานวิจัยของ  Tina  Nordstrand  and  Maira  
Ohman  (2005)  ศึกษาเรื่อง  “BSc  and  MSc  
Programmes  in  International  Business  
Administration  and  Economics”  พบวา  เมื่อ
ผูประกอบการตองการที่จะขยายตลาดสูตลาด
สากล  สิ่งท่ีตองคํานึงถึงคือมาตรฐานและการ
ประยุกตใชโปรแกรมทางการตลาดที่เหมาะสม
กับธุรกิจของตนเอง   
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
1. หนวยงาน/องคกรที่ทํางานเกี่ยวของ

กับการดําเนินงานสงออกสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑควรสนับสนุนดานการประชาสัมพันธ
สินคาสูตลาดตางประเทศมากขึ้นและเปดโอกาส
ใหกลุมผูผลิตท่ีมีศักยภาพเขารวมงานแสดง
สินคาอยางตอเนื่อง 

2. ผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑไทยควรเนนการผลิตสินคาท่ีมีความ
แปลก   มี คุณภาพดีและ เปน เอกลักษณ ใน
ลักษณะของานฝมื อ เพื่ อแข ง ขันในตลาด
ตางประเทศ 
 3. ผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑไทยที่ตองการขยายตลาดสูตลาดสากล
ควรคํานึงถึงมาตรฐานและการประยุกตเรื่องของ
การสงเสริมการตลาดใหเหมาะสมกับประเภท
สินคาของตนเอง 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1.  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการ

ศึกษาวิจัยเฉพาะสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ไทยประเภทของใชและของประดับตกแตง  
ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑไทยประเภทอื่นๆ  เพื่อเปนแนวทาง
ในการสงเสริมการตลาดเพื่อการสงออกสําหรับ
สินค าหนึ่ งตํ าบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ ไทยโดย
ภาพรวมตอไป 
 2.  ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องของปจจัย
ทางดานการตลาดอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากการ
สงเสริมทางการตลาดสําหรับการสงออกสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย เพื่อเปรียบเทียบ
ถึงปจจัยทางดานการตลาดตาง ๆ ท่ีมีผลตอการ
สงออกสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย 

 
 3.  ควรมีการศึกษาวิเคราะหในเชิง
คุณภาพดวยการสัมภาษณผูผลิตสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทยเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก
ในเรื่องของการสงเสริมการตลาดและปญหา
อุปสรรคในการสงออกสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑไทย    
 4.  ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการ
สงเสริมการตลาดสําหรับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ไ ท ย สู ก ลุ ม ป ร ะ เ ท ศ อื่ น ๆ  
นอกเหนือจากกลุมประเทศเศรษฐกิจในเอเชีย
แปซิฟก (เอเปก) 
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Richardson, Louise. (2006). What Terrorists Want: Understanding the 

Terrorist Threat. London: John Murray. 
 
 

 

Terrorism - - it’s the scourge of our 
times. We seem to be surrounded by a new and 
virulent danger. There are groups of fanatics 
everywhere, usually Muslims who seem to hate 
us and bear an enormous grudge against us. 
There are suicide bombers, people willing to 
blow themselves up and take the lives of 
innocent bystanders. There are people willing 
to fly jumbo jets into New York skyscrapers to 
make a political point. So many ordinary 
people throughout the world are asking, “What 
have they got against us?” “Why do they hate 
us so much?” “Where does all this anger come 
from?” There do not seem to be any easy 
answers to these questions. 

Whether we consider  the bombing of 
London’s buses and underground trains  last 
year, the mayhem caused at Madrid’s Atocha 
railway station in 2004,  the destruction  of  the 
U.S. embassies in Kenya and Tanzania in 1998,  
the present ongoing chaos in Iraq, the Bali 
nightclub bombings in 2005 or the current 
troubles in Southern Thailand, then it is clear 
that we are dealing with a worldwide 
phenomenon. The most symbolic act of course 
was 9/11 – the destruction of the twin towers of 
the World  Trade Center  in New York  on  

September 11th 2001. Terrorism impinges on 
and affects the daily lives of everyone. 
Terrorism can persuade people not to go on 
holiday. Try catching a flight at any 
international airport  these days and  you will 
have to get through  an intricate web of security 
procedures. Suspicion is everywhere. 
Toothpaste shaving cream, deodorants –if 
carried in hand luggage - will be confiscated by 
the authorities. They could be concealing 
explosives and are thus a security risk. Catch an 
underground or a sky train in central Bangkok 
and a policeman will search your bag. Danger 
is all around us. Where does it originate? What 
motivates these terrorists?  What can we do to 
protect ourselves? 

This book aims to provide answers to 
these baffling questions. The author is well 
placed to do this, being not only an eminent 
scholar (Executive Dean of the Radcliffe 
Institute for Advanced Study at Harvard.)  but 
also having specialised in the study of terrorism 
for many years. Moreover she comes from a 
nationalist Irish background, the people who 
tend to support the Irish Republican Army. The 
IRA is generally regarded as one of the 
strongest terrorist organizations in the world,  

*อาจารยประจําหลักสูตรธุรกิจบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
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and has fought a long war against the British. 
The author confesses at one point, that while 
she was at university, she was, briefly, a 
member of its student branch. However she 
makes it very clear that she has foresworn such 
ideas, and no longer has any sympathy for Irish 
terrorism, nor for terrorism in any form. 

 Yet what exactly is terrorism?  It is 
used nowadays in a very loose and pejorative 
sense to condemn and to denigrate one’s 
political opponents. Yet it is important to 
define it and to pin it down. Richardson defines 
it thus, “Terrorism, simply put, means 
deliberately and violently targeting civilians for 
political purposes.” (p. 20) Thus it is violence 
directed at civilians, non-combatants as 
opposed to military organizations and soldiers. 
The first part of the book is taken up actually 
defining and describing terrorism, putting it in 
a historical context and profiling those who 
commit it. 

An act of terrorism, says Richardson 
has certain characteristics. Firstly, it is 
politically inspired, it has a political purpose. 
Secondly, it involves the use of violence. 
Thirdly, its aim is to communicate with people, 
to convey a political message. Al Qaeida 
wanted to attack America in its own backyard, 
so to speak, to show people America’s 
vulnerability. Fourthly, the act has symbolic 
significance. The 7/11 terrorists attacked  Wall 
Street  and  The Pentagon  , because they were 
the symbols of America’s financial and military 
power  in the world. Fifthly, Richardson states 

controversially that terrorism is the act of  ‘ 
sub-state groups’  rather than states , and that 
all terrorists belong to such groups. This would 
include groups like Hamas in Palestine, the 
Tamil Tigers in Sri Lanka and Al Qaeida it self. 
This is debatable because many states in the 
past have used terrorism. The bombing of 
Hiroshima and Nagasaki by the U.S. in 1945 
were, says Richardson, acts of terror aimed at 
the civilian populations of those cities, to force 
the Japanese government into surrendering. 
Finally, says Richardson, the terrorists want to 
reach and persuade a particular audience of 
people. Osama bin Laden is aiming to influence 
the whole of the Muslim world, including 
Muslims living in western societies. He wants 
to persuade Muslims to join his cause, to adopt 
his ideas. 

Richardson states that terrorism is 
essentially a tactic that political groups will 
resort to, if they think it will be effective. 
“Terrorism is a tactic,” says Richardson, “and 
people use it because they think that, at some 
level, it works.” (p. 59) President George W. 
Bush frequently alludes to terrorism as if it is 
some kind of political ideology, and has 
frequently said that his aim is to defeat 
terrorism. This, according to Richardson, is 
mistaken thinking, “a meaningless aspiration 
and an unachievable goal”. (p. 22) Strong 
words, but, I think sensible ones. After all, how 
do you defeat a tactic? Our aim, says 
Richardson should be to contain terrorism, 
“contain the use of this tactic”. (p. 22) 
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Richardson is scathing in her criticism of the 
present American administration. The 
declaration of a global war on terrorism is “a 
terrible mistake,” and “a policy doomed to 
failure”. (p. 22) It simply cannot be 
accomplished. 
 Terrorism is seen by many as a totally 
new phenomenon, mainly committed by 
Muslims. Terrorists are seen as lunatics, 
psychopathic killers, people who enjoy killing. 
Richardson states that all of these assumptions 
are wrong.  Terrorism has a very long history - 
there have been terrorist groups since biblical 
times – and terrorism has always been with us, 
in one form or another .A group of Jews called 
Zealots attacked and killed Romans at the time 
of Christ. Neither is terrorism a Muslim 
monopoly. All the world’s major religions have 
produced terrorists at one time or another. 
Christian Americans used napalm in the 
Vietnam war. In the period 1946-48 Jewish 
terrorists attacked the occupying British in 
Palestine, deliberately targeting civilians. Their 
leader, Menachim Begin later became Prime 
Minister of Israel and winner of the Nobel 
Peace Prize. 

Africans, such as Jomo Kenyatta in 
Kenya and Nelson Mandela in South Africa 
were originally seen as terrorists, but later 
became leaders of their countries and respected 
international statesmen. Terrorism can appear 
in a highly industrialized and advanced 
countries like Germany and Italy (the Baader-
Meinhoff group and the Red Brigades in the 

seventies) and in developing countries (the 
Maoists in Nepal, the Shining Path in Peru.). 
And terrorists are not mad. They are calculating 
people trying to attain political objectives, and  
reckon that terrorism is a more effective 
strategy than  more peaceful forms of political 
activity. The perpetrators of the London bus 
bombings were highly educated, middle – class 
youngsters, from well-to-do families and were 
regarded as model citizens. There is evidence 
that terrorist groups, like the IRA, do not 
recruit mentally unstable individuals. They 
want dedicated, committed people. 

When one examines the motives of 
those who become terrorists, one often finds 
the desire for revenge. The cause of this might 
be a particularly bitter personal experience. A 
young Irishman whose house is ransacked by 
the British army , might well wish to become a  
terrorist on that experience alone. Likewise a 
young Palestinian who is roughly treated by the 
Israeli army. However, other factors must be 
present. There must be an enabling group 
present . In Northern Ireland ,many of  the 
catholic  population sympathise with the IRA  
and  frequently offer support and practical help 
to the terrorists. Richardson talks about the 
presence of  ‘a complicit society’(p. 31) 
,offering shelter and support to the terrorists. 
When the authorities come looking, the 
terrorists simply disappear into their local 
community. The third factor that must be 
present is a legitimizing ideology and 
charismatic leadership. A disaffected person 
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must be recruited by people who are pursuing 
certain political goals single -mindedly and 
have strong leadership. The IRA and the Tamil 
Tigers can count upon gaining fresh recruits, 
because they have established a strong 
framework for their organizations and have 
strong leaders. Bin Laden is a charismatic 
figure who has put forward his unique brand of 
Islamic fundamentalism, and is not afraid to 
act. Likewise, Guzman, the leader of the 
‘Shining Path’ group. 

Another motivating force is the desire 
for renown. Terrorists want to be famous for 
their terrorist exploits. After 9/11, Osama bin 
Laden and his organization became household 
names. Previously, they were totally unknown. 
The terrorist seems to see himself as a protector 
and defender of a certain group, and regards 
himself as a world figure, fulfilling a historic 
role. He wants to go down in history, to be 
remembered for his deeds. Bin Laden has often 
said that he is carrying out ‘God’s will’ by his 
actions. And all terrorists hope to get a 
reaction to their activities. Bin Laden wanted 
Britain and America to invade the Middle East 
after 9/11, because it would be a tremendous 
opportunity, he thought, to mobilize Muslim 
opinion to join his cause. Mssrs. Blair and Bush 
duly obliged him. 

Many of today’s terrorists are ‘suicide 
bombers’ which means that they deliberately 
kill themselves when setting off a bomb. The 
bomb is actually strapped to their bodies. 
Muslims who perform suicide missions, are 

told that they will go to heaven for killing 
infidels, i.e. non -Muslims who are enemies of 
the true religion. Richardson is less impressed. 
She merely says that the suicide bomb. is the 
weapon of choice today, whereas in the sixties 
it was hi-jacking. It is a question of 
effectiveness. It is extremely difficult for the 
police to stop someone who is prepared to die 
in the committing of a terrorist act. It is also a 
spectacular way of ending one’s life and 
gaining notoriety. 

After defining and describing 
terrorists and what motivates them, the second 
half of the book is devoted to ways of dealing 
with terrorism. Richardson is trenchant in her 
criticism of the Bush administration and of the 
2003 Anglo-American invasion of Iraq. She is 
convinced that conventional  military force 
does not work when dealing with terrorists. The 
occupation of Iraq has created more terrorists, 
and has exacerbated the problem of terrorism, 
rather than reducing it.. Occupying an Arab 
country with a conventional army just seems 
like western neo-colonialism to many. No link 
has ever been found between Al Qaeda and 
Saddam Hussein’s regime. Many people think 
that the 2003 invasion was solely to take 
control of Iraq’s considerable oil reserves. The 
failure to find weapons of mass destruction, 
and the failure to find a peaceful settlement in 
Iraq has led many to condemn the invasion. 

Richardson states that one must have 
“a defensible and achievable goal” (p. 31) In 
dealing with terrorism. If, after 9/11, the US 
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had stated that it intended to capture and punish 
those responsible for it, it would have set itself 
a realistic goal. If Bush had stated that his 
objective was to stop the spread of Islamic 
fundamentalism, people would have accepted 
this as reasonable. However he set himself 
goals that he could not possibly achieve. He 
was bound to fail. 

Richardson says that those fighting 
terror must live by their principles. The 
invasion of Iraq was meant to deliver the Iraqis 
from the brutal and murderous Saddam Hussein 
regime and offer them something better. The 
US and Britain claim to espouse liberal 
democratic values, yet perpetrate the abuse and 
humiliation of prisoners as happened in the 
notorious Abu Ghraib prison in Baghdad. In 
Guantanamo prison  in Cuba, terrorist suspects 
are being held without trial for indefinite 
periods of time, subject only to US military 
law. They are denied a public trial. The Bush 
administration has recently admitted that ‘water 
boarding’ – generally regarded as a type of 
torture that simulates drowning - is being 
practised there with official approval. (8) They 
are using the same methods as Saddam 
Hussein.. On cannot claim to be morally 
superior if one uses torture and abuse . The 
moral high ground has been surrendered. 

Richardson also says that we should 
know our enemy. It is very useful to know, for 
example what Al Qaeida‘s objectives are, how 
strong is their community support, how wealthy 
are they and where that money comes from. 

Richardson states very controversially that we 
should be willing to talk to terrorists. (p. 246) 
This might be thought to confer legitimacy on 
them and may appear that you are rewarding 
terrorism. Yet one has the example of the IRA 
and the British Government. 
Talks led to negotiations, which led to a 
ceasefire, resulting in the current situation 
where there is, at last, a real chance of peace in 
Ireland after years of bloodshed. 

We also have to separate the terrorists 
from the communities that support and protect 
them. Generally speaking, a terrorist movement 
cannot survive for long without this support. In 
Vietnam, the Americans recognized that 
winning ‘hearts and minds’ was the best way of 
defeating the Vietcong. The Red Brigades in 
Italy and Baader - Meinhoff in Germany did 
not last long because they did not have wide 
popular support. One does this by recognizing 
and doing  something about the grievances that 
these communities suffer. For example, there 
was the ‘Black Panther’ movement in the 
1960’s, militant blacks who threatened violence 
in North America. Much was done by the US 
government to improve the lot of coloured 
people. Education and housing were improved 
so that black people could get better jobs and 
attain middle - class status. The Panthers faded 
away, very much as a consequence of these 
policies. Similarly, the US sent a great deal of 
money to help the Indonesian victims of the 
Tsunami (December 2004). As a result of this, 
there was a decline in the support for   Jemaah 
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Islamiya, the organization responsible for 
bombing Bali. 

Richardson advocates engaging with 
others to combat terrorism. Terrorism is an 
international threat - the 9/11 victims were 
drawn from over twenty nationalities including 
fifty-seven British. After the attack there was 
tremendous international sympathy for the US.’ 
We are all Americans’ said Le Monde, the 
French newspaper. (p. 252) This could have 
been mobilized against terrorism. Instead Mr. 
Bush launched his plans with minimal 
consultation .He ignored the United Nations 
and NATO and acted virtually unilaterally. The 
international sympathy evaporated. Yet 9/11 
was an international act of terrorism. It was 
planned in a terrorist cell in Hamburg, financed 
from Saudi Arabia and committed in the United 
States. In the past, different terrorist groups 
have worked together to achieve their goals. 
Surely only close international co-operation is 
going to get the better of them. 

Finally, says Richardson, we must be 
patient. The countries have far more resources 
that the terrorists. Terrorism is the tactic of the  
 
 

weak when confronted by the strong. The 
strong win in the long run. The possibility 
exists that a terrorist group will gain a nuclear 
bomb or chemical weapons and that is a real 
threat. Richardson thinks it is unlikely if the 
nations of the world get together and monitor 
all the nuclear and chemical weapons and make 
sure that they do not fall into the wrong hands. 
Catching the terrorists requires close co -
operation between the world’s police forces as 
does preventing further terrorist outrages. 
Again international co-operation is the key to 
success. 

Richardson has written an extremely 
cogent and concise study of the nature of 
international terrorism and what can be done 
about it. My only disagreement with her is with 
her insistence that terrorism is primarily the 
work of ‘sub - state groups’ (p. 21) .In my 
opinion, governments can perpetrate terror, and 
have done, often much more effectively than 
individual terrorist groups. 
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