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บทความวิจัย

ความ	เสถียร	ของ	ผลผลิต	ของ	ทานตะวัน	พันธุ์	สังเคราะห์	และ	ลูกผสม

Yield	Stability	of	Synthetic	and	Hybrid	Varieties	of	Sunflower

จุฑามาศ		เพีย	ซ้าย 1	และ	ไพศาล		เหล่า	สุวรรณ	2 *

Chuthamard		Piasai	and	Paisan		Laosuwan

Abstract
Sunflower	(Helianthus annuus L.),	an	important	oil	crop	of	Thailand,	is	grown	widely	in	the	upper	central	
part	of	the	country.	A	breeding	programme	was	set	up	to	develop	synthetic	varieties	of	sunflower	to	replace	
imported	hybrid	 seeds.	Ten	 synthetic	 varieties	 and	 two	hybrid	 checks	were	 evaluated	 in	 a	 randomized	
complete	block	design	with	four	replications	in	seven	environments	in	Nakhon	Ratchasima.		The	analysis	
showed	that	varieties	were	significantly	different	for	seed	yield.		Two	hybrid	checks,	Pioneer	and	Pacific	44,	
gave	seed	yield	of	438	and	371	kg	rai-1,	respectively.		Synthetic	varieties	which	gave	comparatively	high	seed	
yield	were	LOC	and	Chiangmai	1	which	yielded	372	and	362	kg	rai-1,	respectively.	Two	regression	methods	
and	two	grouping	methods	were	used	to	analyse	for	yield	stability.	The	regression	methods	showed	that	
varieties	Pioneer,	Pacific	44,	LOC,	CM1,	LOO	and	HOO	were	stable.	When	the	grouping	method	using	CV	
was	employed,	varieties	Pioneer,	LOC,	Pacific	44,	HOO	and	HOC	were	considered	stable.	Varieties	Pioneer,	
LOC,	HOC	and	HOO	were	stable	according	the	ranking	method.	When	over	all	information	was	considered,	
synthetic	varieties	LOC	และ	HOO	should	be	used	for	general	planting.

Key	words	:	Sunflower, synthetic variety, hybrid variety, stability.
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บทคัดย่อ
ทานตะวนั	เปน็	พชื	นำ้มนั	ที	่สำคญั	พชื	หนึง่	ของ	ไทย	ม	ีการ	ปลกู	กนั	แพร	่หลาย	ใน	ภาค	กลาง	ตอน	บน	ได	้ม	ีการ	จดั	ตัง้	โครงการ	

เพื่อ	พัฒนา	พันธุ์	สังเคราะห์	แทน	ลูกผสม	ที่	นำ	มา	จาก	ต่าง	ประเทศ	การ	ทดลอง	นี้	มี	วัตถุประสงค์	เพื่อ	เปรียบ	เทียบ	พันธุ์	

ทานตะวัน	พันธุ์	สังเคราะห์	 และ	ทดสอบ	ความ	เสถียร	ของ	ผลผลิต	ของ	พันธุ์	ดัง	กล่าว	 โดย	นำ	พันธุ์	สังเคราะห์	 จำนวน	 

10	พนัธุ์	และ	ใช้	พนัธุ์	ลกูผสม	2	พนัธุ์	เปน็	พนัธุ์	เปรยีบ	เทยีบ	ทำการ	ทดสอบ	ใน	7	สภาพ	แวดลอ้ม	ใน	จงัหวดั	นครราชสมีา		

โดย	ใช	้แผนการ	ทดลอง	แบบ	สุม่	สมบรูณ	์ภาย	ในบ	ลอ็ก	(randomized	complete	block)	จำนวน	4	ซำ้		ผล	จาก	การ	วเิคราะห	์

พบ	วา่	ทานตะวนั	พนัธุ	์ตา่ง	ๆ 	ให	้ผลผลติ	แตก	ตา่ง	กนั	ใน	ทาง	สถติ	ิพนัธุ	์ลกูผสม	ซึง่	เปน็	พนัธุ	์เปรยีบ	เทยีบ	2	พนัธุ	์คอื	พนัธุ	์

ไพ	โอ	เนียร์	และ	พันธุ์	แปซิฟิก	44	ให้	ผลผลิต	เฉลี่ย	438	และ	371	กก.	ต่อ	ไร่	ตาม	ลำดับ		พันธุ์	สังเคราะห์	ที่	ให้	ผลผลิต	สูง	

ได้แก่		พันธุ์	LOC	และ	เชียงใหม่	1	ซึ่ง	ให้	ผลผลิต	372	และ	362	กก.	ต่อ	ไร่	ตาม	ลำดับ		เมื่อ	ทำการ	วิเคราะห์	ความ	เสถียร	

โดย	ใช้	วิธี	วิเคราะห์	การ	ถดถอย	แบบ	ถาม	ตอบ	2	วิธี	และ	วิธี	จัด	กลุ่ม	2	วิธี	พบ	ว่า	วิธี	วิเคราะห์	การ	ถดถอย	พบ	ว่า	พันธุ์	ที่	

เสถียร	คือ	พันธุ์	ไพ	โอ	เนียร์	แป	ซิฟิก	44	พันธุ์	LOC,	เชียงใหม่	1	พันธุ์	LOO	และ	HOO	เมื่อ	ใช้	วิธี	วิเคราะห์	แบบ	จัด	กลุ่ม	

โดย	ใช้	สัมประสิทธิ์	ของ	ความ	ปรวนแปร	พันธุ์	ที่	เสถียร	คือ	พันธุ์	ไพ	โอ	เนียร์,	พันธุ์	LOC,	แปซิฟิก	44	พันธุ์	HOO	และ	

HOC	เมื่อ	ใช้	วิธี	จัด	กลุ่ม	โดย	จัด	ลำดับ	ค่า	เฉลี่ย	ของ	ผลผลิต	พบ	ว่า	พันธุ์	ที่	มี	ความ	เสถียร	คือ	พันธุ์	ไพ	โอ	เนียร์	พันธุ์	LOC,	

HOC	และ	HOO		เมือ่	นำ	วธิ	ีวเิคราะห	์ทกุ	วธิ	ีมา	พจิารณา	สรปุ	ได	้วา่	พนัธุ	์สงัเคราะห	์ที	่ควร	นำ	ไป	ปลกู	ตอ่	ไป	คอื	พนัธุ	์LOC	

และ	HOO

คำ	สำคัญ	:	ทานตะวัน, พันธุ์สังเคราะห์, พันธุ์ ลูกผสม, ความ เสถียร

บทนำ
ปัจจุบัน	ทานตะวัน	(Helianthus annuus	L.)		เป็น	พืช	

น้ำมัน	ที่	สำคัญ	ชนิด	หนึ่ง	ของ	ประเทศไทย	อย่างไร	ก็	ดี	

พันธุ์	ที่	ปลูก	กัน	ทั่วไป	เป็น	ลูกผสม	ที่	เมล็ด	พันธุ์	มี	ราคา	

แพง	และ	ต้อง	นำ	เข้า	จาก	ต่าง	ประเทศ	 เพื่อ	แก้	ปัญหา	 

ดัง	กล่าว	นี้	 นัก	วิจัย	ใน	ประเทศ	จึง	ได้	ปรับปรุง	พันธุ์	

สงัเคราะห	์ขึน้	มา	ใช	้เปน็การ	ชัว่คราว	เพือ่	รอ	การ	พฒันา	

ลูกผสม	ใน	อนาคต	(เสาว	รี		ตัง	สกุล	และ	คณะ,	2544;	

ไพศาล		เหล่า	สุวรรณ	และ	คณะ,	2548)	และ	การ	วิจัย	ก็	

ดำเนิน	ไป	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	เพื่อ	ปรับปรุง	พันธุ์	สังเคราะห์	

ให้	เหมาะ	สม	ต่อ	สภาพ	แวดล้อม	ใน	ประเทศไทย

	ใน	การ	คดั	เลอืก	พนัธุ	์พชื	นัน้	ตอ้ง	ม	ีการ	วเิคราะห	์

ปฏิกิริยา	ระหว่าง	พันธุ์	พืช	และ	สภาพ	แวดล้อม	อย่าง	มี	

ระบบ	 	ประการ	แรก	ต้อง	เป็น	พันธุ์	ที่	ให้	ผลผลิต	เฉลี่ย	

สงู	ประการ	ตอ่	ไป	คอื	การ	ปรบั	ตวั	พนัธุ	์ที	่ให	้ผลผลติ	สงู	

และ	สามารถ	ปรับ	ตัว	เข้า	กับ	สภาพ	แวดล้อม	ได้	กว้าง	

เรียก	ว่า	เป็น	พันธุ์	ที่	มี	ความ	เสถียร	 (stability)	 Finlay	

และ	Wilknson	(1963)	วเิคราะห	์ความ	เสถยีร	โดย	ใช	้วธิ	ี

คำนวณ	การ	ถดถอย	แบบ	เส้น	ตรง	 (linear	 regression)	

คอื	คำนวณ	คา่	สมัประสทิธิ	์การ	ถดถอย	(b)	ของ	ผลผลติ	

แต่ละ	พันธุ์	ต่อ	ค่า	เฉลี่ย	ใน	แต่ละ	สภาพ	แวดล้อม	พันธุ์	

ที่	ให้	ผลผลิต	สูง	และ	มี	ค่า	b	=	1.0	 	 เป็น	พันธุ์	ที่	มี	ความ	

เสถียร	 ต่อ	มา	 Eberhart	 และ	 Russell	 (1966)	 ได้	

ปรบัปรงุ	วธิ	ีการ	วเิคราะห	์โดย	คำนวณ	คา่	b	จาก	ผลผลติ	

ของ	แต่ละ	พันธุ์	ต่อ	ดรรชนี	สภาพ	แวดล้อม	(I)	และ	ได้	

เพิ่ม	ค่า	วัด	ความ	เสถียร	เพิ่ม	อีก	1	ค่า	คือ	ส่วน	เบี่ยง	เบน	

จาก	ความ	สัมพันธ์	แบบ	ถดถอย	 (deviation	 from	

regression)	ตาม	วิธี	นี้	พันธุ์	ที่	เสถียร	ต้อง	มี	ผลผลิต	สูง	 

b	=	 1	 และ	ค่า	เบี่ยง	เบน	เท่ากับ	ศูนย์	นอกจาก	นี้	 การ	

วิเคราะห์	ความ	เสถียร	โดย	ใช้	วิธี	ถดถอย	มี	อีก	หลาย	วิธี	

(Freeman	and	Perkins,	1971;	Perkins	and	Jinks,	1968)	
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	นอกจาก	การ	ใช้	วิธี	วิเคราะห์	การ	ถดถอย	แล้ว	

การ	วิเคราะห์	ความ	เสถียร	อาจ	ใช้	ความ	ปรวนแปร	

(variance)	 เป็น	วิธี	ที่	ง่าย	ที่สุด	คือ	 ใช้	ความ	ปรวนแปร	

ของ	แตล่ะ	พนัธุ	์ซึง่	ปลกู	ใน	สภาพ	แวดลอ้ม	ตา่ง	ๆ 	พนัธุ	์

ที	่ให	้ความ	ปรวนแปร	นอ้ย	จดั	เปน็	พนัธุ	์ที	่ม	ีความ	เสถยีร	

สูง	Francis	และ	Kannerberg	(1978)	จัด	กลุ่ม	เสถียร	

ของ	พืช	โดย	ใช้	สัมประสิทธิ์	ของ	ความ	ปรวนแปร	

(coefficient	 of	 variation,	CV)	พันธุ์	พืช	ที่	ให้	ผลผลิต	

สงู	และ	ให	้CV	ตำ่	เปน็	พนัธุ	์ที	่ม	ีความ	เสถยีร	แต	่ใน	กรณ	ี

ที่ 	ค่า	เฉลี่ย	ของ	ผลผลิต	มี	ความ	สัมพันธ์	กับ	ความ	

ปรวนแปร	ไพศาล		เหลา่	สวุรรณ	(2531)	ได	้ใช	้คา่	เฉลีย่	

ของ	ลำดับ	ผลผลิต	และ	ส่วน	เบี่ยง	เบน	มาตรฐาน	ของ	

ลำดับ	เพื่อ	วิเคราะห์	ความ	เสถียร	 การ	วิจัย	ครั้ง	นี้	มี	

วตัถปุระสงค	์เพือ่	(1)	เปรยีบ	เทยีบ	ผลผลติ	และ	ลกัษณะ	

ทาง	เกษตร	ของ	ลักษณะ	ทานตะวัน	พันธุ์	สังเคราะห์	

และ	 (2)	ประเมิน	ความ	เสถียร	ของ	พันธุ์	ทานตะวัน	

พันธุ์	สังเคราะห์

วิธี	การ	ทดลอง
	การ	ทดลอง	นี้	ดำเนิน	ใน	ระหว่าง	ปี	 2546	 ถึง	

2548	เพือ่	ทดสอบ	ทานตะวนั	พนัธุ	์สงัเคราะห	์10	พนัธุ	์

และ	ม	ีพนัธุ	์ลกูผสม	ที	่นยิม	ปลกู	กนั	ทัว่ไป	2	พนัธุ	์	พนัธุ	์

เหล่า	น้ี	แสดง	ไว้	ใน		ตาราง	ท่ี	1	โดย	ทดสอบ	ใน	2	สถาน	ท่ี	

คือ	 ใน	ฟาร์ม	มหาวิทยาลัย	เทคโนโลยี	สุร	นารี	 และ	

ศนูยว์จิยั	ขา้วโพด	และ	ขา้ว	ฟา่ง	แหง่	ชาต	ิแตล่ะ	ป	ีทำการ	

ทดสอบ	2	ฤดู	คือ	ปลาย	ฤดู	ฝน	และ	ฤดู	แล้ง		ทุก	การ	

ทดลอง	ใช้	แผนการ	ทดลอง	แบบ	สุ่ม	สมบูรณ์	ภาย	ใน 

บล็อก	จำนวน	4	ซ้ำ	 (replication)	แต่ละ	การ	ทดลอง	

ใช้	วิธี	การ	ปลูก	เหมือน	กัน

	เตรียม	แปลง	ทดลอง	โดย	ไถ	พรวน	ด้วย	ผาล	 3	

ตาก	ดิน	ไว้	 1	สัปดาห์	หลัง	จาก	นั้น	ไถแปร	ด้วย	ผาล	7	

ตาก	ดนิ	ไว	้1	สปัดาห	์และ	ยอ่ย	ดนิ	ให	้ละเอยีด	ดว้ย	เครือ่ง	

ยอ่ย	ดนิ	กา	แถว	แลว้	ปลกู	ลกึ	ประมาณ	5	-	7	เซนตเิมตร	

ปลกู	โดย	ใช	้ระยะ	ระหวา่ง	แถว	75	เซนตเิมตร	และ	ระยะ	

ระหว่าง	หลุม	25	เซนติเมตร	แต่ละ	พันธุ์	ปลูก	5	แถว	

แถว	ยาว	6	เมตร		กอ่น	ปลกู	รอง	พืน้	ดว้ย	ปุย๋	N-P-K	สตูร	

15-15-15	 อัตรา	 25	 กิโลกรัม	ต่อ	ไร่	 และ	โรย	คาร์	โบ	 

ฟู	ราน		เพ่ือ	ป้องกัน	แมลง	การ	ปลูก	หยอด	เมล็ด	ทานตะวัน	

3	 -	 4	 เมล็ด	ต่อ	หลุม	 แล้ว	ฉีด	พ่น	สาร	เคมี	อะ	ลา	คอร์	

(alachlor)	500	-	600	มิลลิลิตร	ต่อ	น้ำ	60	ลิตร	ต่อ	พื้นที่	

1	ไร่	เพื่อ	ควบคุม	วัชพืช	เมื่อ	ทานตะวัน	งอก	ได้	10	-	12	

วัน	ถอน	แยก	ให้	เหลือ	 1	ต้น	ต่อ	หลุม	 เมื่อ	ทานตะวัน	

มีอายุ	ได้	14	วัน	กำจัด	วัชพืช	โดย	ใช้	จอบ	ดาย		และ	เมื่อ	

ทานตะวัน	อายุ	ได้	30	วัน	โรย	ปุ๋ย	สูตร	15-15-15	อัตรา	

25	กิโลกรัม	ต่อ	ไร่		หลัง	จาก	นั้น	พูน	โคน	ต้น	ทานตะวัน	

พ่น	ยา	ป้องกัน	กำจัด	โรค	และ	แมลง	ตาม	ระยะ	เวลา	ที่	

เหมาะ	สม	 ให้	น้ำ	โดย	ระบบ	มิ	นิ	สปริง	เกอร์	สัปดาห์	ละ	

1	ครั้ง	จน	กระทั่ง	เก็บ	เกี่ยว		ข้อมูล	และ	วิธี	การ	บันทึก	มี	

ดังนี้	:

1.	 ความ	สูง	บันทึก	ความ	สูง	โดย	ใช้	ไม้	วัด	ความ	

สูง	จาก	ระดับ	ดิน	ถึง	คอด	อก	สุ่ม	วัด	ต้น	ทานตะวัน	ที่	

เจริญ	เติบโต	ถึง	ระยะ	R6	จำนวน	3	แถว	ใน	แต่ละ	แถว	

วัด	10	ต้น	หา	ค่า	เฉลี่ย	ความ	สูง

2.	 ขนาด	ดอก	บนัทกึ	ขนาด	ดอก	โดย	สุม่	วดั	เสน้	

ผ่าน	ศูนย์กลาง	ดอก	ตาม	ความ	โค้ง	บันทึก	ข้อมูล	หลัง	

ตาก	แห้ง	แล้ว	แปลง	ละ	จำนวน	30	ดอก

3.	 ขนาด	เมล็ด	บันทึก	ขนาด	เมล็ด	 โดย	สุ่ม	นับ	

เมล็ด	ทานตะวัน	จำนวน	100	เมล็ด	จำนวน	3	ซ้ำ	มา	ชั่ง	

น้ำ	หนัก	เป็นก	รัม	ต่อ	100	เมล็ด	แล้ว	หา	ค่า	เฉลี่ย

4.	 ผลผลิต	โดย	เก็บ	เกี่ยว	ดอก	ทานตะวัน	3	แถว	

กลาง	ก่อน	เก็บ	เกี่ยว	ตัด	ต้น	หัว	แถว	และ	ท้าย	แถว	ออก	

จาก	แถว	ทกุ	แถว	จาก	นัน้	คำนวณ	พืน้ที	่เกบ็	เกีย่ว	โดย	ใช	้

ตลับ	เมตร	วัด	ความ	ยาว	แถว	จาก	ต้น	แรก	ที่	เก็บ	เกี่ยว	

จนถงึ	ตน้	สดุทา้ย	ทัง้	3	แถว	แลว้	บวก	ความ	ยาว	เพิม่	อกี	

25	 เซนติเมตร	สำหรับ	ความ	กว้าง	ใช้	 75	 เซนติเมตร	

ตาก	ดอก	ให้	แห้ง	ทำการ	นวด	วัด	ความชื้น	แล้ว	ปรับ	

ความชื้น	เป็น	 12	 เปอร์เซ็นต์	 และ	ชั่ง	น้ำ	หนัก	เพื่อ	

คำนวณ	ผลผลิต	หน่วย	เป็น	กิโลกรัม	ต่อ	ไร่	
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ตาราง	ที่	1		แสดง	ราย	ละเอียด	ของ	พันธุ์	ทานตะวัน	12	พันธุ์	ที่	ใช้	ใน	การ	ทดลอง(1)

				พันธุ์ แหล่งที่มา/วิธีการปรับปรุง

		1.	High	Oil	Cross	(HOC) ผลิตจากสายพันธุ์	014A,	018A,	022A,	023A,	027A,	และ	028A

ผลิตโดยวิธีการควบคุมการผสมเกสร

		2.	High	Oil	Open	(HOO) ผลิตจากสายพันธุ์	014A,	018A,	022A,	023A,	027A	และ	028A

ผลิตโดยการผสมเปิด

		3.	Medium	Oil	Cross	(MOC) ผลิตจากสายพันธุ์	004A,	014A,	017A,	018A,	021A,	และ	022A

ผลิตโดยวิธีการควบคุมการผสมเกสร

		4.	Medium	Oil	Open	(MOO) ผลิตจากสายพันธุ์	004A,	014A,	017A,	018A,	021A,	และ	022A

ผลิตโดยการผสมเปิด

		5.	Low	Oil	Cross	(LOC) ผลิตจากสายพันธุ์	004A,	008A,	012A,	013A	และ	017A

ผลิตโดยวิธีการควบคุมการผสมเกสร

		6.	Low	Oil	Open	(LOO) ผลิตจากสายพันธุ์	004A,	008A,	012A,	013A	และ	017A

ผลิตโดยการผสมเปิด

		7.	Diallel	1 ผลิตโดยแยก	12	สายพันธุ์ที่ใช้ผลิตพันธุ์ที่	1-6	(12	ชุด)	ออกเป็น	3	ชุด	ๆ	ละ	 

4	สายพันธ์ุ	 แล้วผสมแบบพบกันหมด	 (diallel)	 ในแต่ละชุด	 เพ่ือผลิต	Syn-1	 

แล้วเก็บรวบรวมผลผลิตทั้งหมดเพื่อผลิต	Syn-2

		8.	สุรนารี	471	(S.471) พันธุ์สังเคราะห์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

		9.	สุรนารี	473	(S.473) พันธุ์สังเคราะห์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

10.	เชียงใหม่	1	(CM1) พันธุ์สังเคราะห์ของกรมวิชาการเกษตร

11.	ไพโอเนียร์	(Pioneer) ลูกผสมของบริษัทไพโอเนียร์

12.	แปซิฟิก	44	(Pacific	44) ลูกผสมของบริษัทแปซิฟิก

1	สาย	พนัธุ	์ที	่ใช	้ในการผลติพนัธุส์งัเคราะหไ์ดผ้า่น	การ	คดั	เลอืก	และ	ทดสอบ	สมรรถนะ	การ	รวม	ตวั	ทัว่ไป	(general	

combining	ability)	แล้ว,	ทุก	สาย	พันธุ์	มี	เปอร์เซ็นต์	น้ำมัน	สูง	กว่า	36	เปอร์เซ็นต์
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แวดล้อม,	 ib คือ	สัมประสิทธิ์	ถดถอย,	I	คือ	ดรรชนี	

สภาพ	แวดล้อม	ที่	j	และ	d
ij
	คือ	ค่า	เบี่ยง	เบน	จาก	ความ	

สัม	พันธ์แบบ	ถดถอย	ของ	พันธ์ุ	ท่ี	i	ใน	สภาพ	แวดล้อม	ท่ี	j

ดชัน	ีสภาพ	แวดลอ้ม	คำนวณ	ได	้จาก	คา่	เฉลีย่	ของ	

ผลผลิต	ของ	ทุก	พันธุ์	ใน	สภาพ	แวดล้อม	ที่	 i	 ลบ	ด้วย	 

คา่	เฉลีย่	ของ	การ	ทดลอง	(หรอื	คา่	เฉลีย่	ของ	ทกุ	พนัธุ	์ใน	

ทุก	สภาพ	แวดล้อม)	แสดง	เป็น	สมการ	ได้	ดังนี้

jI 	=	(1/g)		  Y
ij 
-	(1/ge)		  

i
    

j
Y

ij
  

โดยที่	g	=	จำนวน	พันธุ์	พืช,	e	=	จำนวน	สภาพ	

แวดล้อม	และ jj IΣ =	0

การ	คำนวณ	ค่า	สัมประสิทธิ์	ถดถอย	 )( ib ตาม	

วิธี	การ	นี้	 จะ	เห็น	ได้	ว่า	มี	อิทธิพล	ของ	สภาพ	แวดล้อม	

ปะปน	อยู่	กับ	ปฏิกิริยา	ระหว่าง	พันธุกรรม	กับ	สภาพ	

แวดล้อม	มี	สมการ	คำนวณ	ดังนี้
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สำหรับ	พารามิเตอร์	อีก	1	ตัว	ท่ี	ใช้	เป็น	ตัว	พิจารณา	

ความ	เสถียร	ของ	พันธุ์	พืช	คือ	ส่วน	เบี่ยง	เบน	จาก	ความ	

สัมพันธ์	แบบ	ถดถอย	ซ่ึง	มี	สมการ	คำนวณ	ดังน้ี		
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(3)	วิธี	ของ	Francis	และ	Kannenberg	(1978)	

วิธี	นี้	เป็น	วิธี	วิเคราะห์	ความ	เสถียร	โดย	ใช้	สัมประสิทธิ์	

ของ	ความ	ปรวนแปร	ซึ่ง	คำนวณ	ได้	จาก

CV	(%)	=	(Standard	deviation/	Y..	)	x	100

แล้ว	นำ	ค่า	เฉลี่ย	และ	CV	ไป	จัด	กลุ่ม	ตาม	วิธี	การ	

ของ	 Francis	 และ	Kannenberg	 (1978)	ซึ่ง	แยก	ได้	 

4	กลุ่ม	คือ	(1)	กลุ่ม	ที่	มี	ค่า	เฉลี่ย	สูง	และ	มี	สัมประสิทธิ์	

ของ	ความ	ปรวนแปร	ตำ่,	(2)	กลุม่	ที	่ม	ีคา่	เฉลีย่	สงู	และ	ม	ี

สัมประสิทธิ์	ของ	ความ	ปรวนแปร	สูง,	(3)	กลุ่ม	ที่	มี	ค่า	
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วิธี	การ	ทาง	สถิติ
	ใน	การ	ทดลอง	นี้	 กระทำ	ใน	 2	ปี	 แต่ละ	การ	

ทดลอง	นบั	วา่	เปน็	1	สภาพ	แวดลอ้ม	คอื	ทำการ	ทดลอง	

ใน	มหาวทิยาลยั	เทคโนโลย	ีสรุ	นาร	ี2	ป	ีรวม	เปน็	4	การ	

ทดลอง	และ	ทดลอง	ใน	ศูนย์วิจัย	ข้าวโพด	และ	ข้าว	ฟ่าง	

แห่ง	ชาติ	 2	ปี	 รวม	3	การ	ทดลอง	 	 รวม	การ	ทดลอง	 

ทัง้	สิน้	7	การ	ทดลอง	ใน	การ	วเิคราะห	์ความ	ปรวนแปร	

กำ	หนด	ให	้บลอ็ก	พนัธุ	์ทานตะวนั	และ	สภาพ	แวดลอ้ม	

เป็น	ปัจจัย	สุ่ม	 (random	model)	 เบื้อง	ต้น	ทำการ	

วเิคราะห์	แตล่ะ	การ	ทดลอง	เพื่อ	ทดสอบ	วา	เรียน	ซ์	ม	ีคา่	

เทา่	กนั	(homogeneity	of		variance)	แลว้	นำ	การ	ทดลอง	

ต่าง	ๆ	มา	วิเคราะห์	ร่วม	กัน	(combined	analysis)	เมื่อ	

มี	ปฏิกิริยา	ระหว่าง	พันธุ์	กับ	สภาพ	แวดล้อม	ก็	ดำเนิน	

การ	วิเคราะห์	ความ	เสถียร	ต่อ	ไป	ดังนี้

	(1)	 การ	วิเคราะห์	ความ	เสถียร	โดย	วิธี	ของ	

Finlay	 และ	Wilkinson	 (1963)	การ	วิเคราะห์	วิธี	นี้	

กระทำ	โดย	คำนวณ	สัมประสิทธิ์	ถดถอย	 (b
i
)	 ของ	

ผลผลิต	ของ	พืช	แต่ละ	พันธุ์	ต่อ	ผลผลิต	เฉลี่ย	ใน	สภาพ	

แวดล้อม	นั้น	โดย	ใช้	สมการ	
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ทั้งนี้	ให้
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ij
	 =	ค่า	สังเกต	ของ	พันธ์ุ	ท่ี	i	ใน	สภาพ	แวดล้อม	ท่ี	j

 Y.
j
=	 ค่า	เฉลี่ย	ใน	สภาพ	แวดล้อม	ที่	j

 Y
i.
=	 ค่า	เฉลี่ย	ของ	พันธุ์	ที่	i

  Y..=	 ค่า	เฉลี่ย	ทั้งหมด

ใน	การ	วิเคราะห์	วิธี	นี้	 พันธุ์	ที่	มี	ค่า	เฉลี่ย	สูง	 และ	มี	ค่า	 

b	=	1.0	หรือ	ใกล้	เคียง	จัด	เป็น	พันธุ์	ที่	เสถียร

(2)	 การ	วิเคราะห์	ความ	เสถียร	โดย	วิธี	ของ	

Eberhart	 และ	Russell	 (1966)	 การ	วิเคราะห์	วิธี	นี้	

กำหนด	ว่า	ผลผลิต	ของ	พืช	มี	สมการ

Y
ij
	=	

เมื่อ	 Y
ij
	 คือ	 ผลผลิต	ของ	พันธุ์	ที่	 i	 ใน	สภาพ	

แวดลอ้ม	ที	่j,	 iu 	คอื	คา่	เฉลีย่	ของ	พนัธุ	์ที	่i	ใน	ทกุ	สภาพ	

..)..)(.( YYYY jiij −−Σ

..)..)(.( YYYY jiij −−Σ ..)..)(.( YYYY jiij −−Σ

..)..)(.( YYYY jiij −−Σ ..)..)(.( YYYY jiij −−Σ

..)..)(.( YYYY jiij −−Σ

diS 2

..)..)(.( YYYY jiij −−Σ ..)..)(.( YYYY jiij −−Σ

jj IΣ Y2

j
-(Yi)2 / g-(   

j
Y

j
I

j
)2/    

j
I2

j
 ..)..)(.( YYYY jiij −−Σ ..)..)(.( YYYY jiij −−Σij

jj IΣ

u
i
 + b

i
I

j
 + d

ij



วารสารหาดใหญ่วิชาการ	7(2)	ก.ค.	–	ธ.ค.	2552

Hatyai	Journal	7(2)		July	–	December		200990

เฉลี่ย	ต่ำ	และ	มี	สัมประสิทธิ์	ของ	ความ	ปรวนแปร	สูง	

และ	 (4)	 กลุ่ม	ที่	มี	ค่า	เฉลี่ย	ต่ำ	และ	มี	สัมประสิทธิ์	ของ	

ความ	ปรวนแปร	ตำ่		โดย	พนัธุ	์ที	่ม	ีความ	เสถยีร	คอื	พนัธุ	์

ท่ี	มี	ค่า	เฉล่ีย	สูง	และ	มี	สัมประสิทธ์ิ	ของ	ความ	ปรวนแปร	ต่ำ

(4)	การ	วเิคราะห	์ความ	เสถยีร	โดย	วธิ	ีของ	ไพศาล		

เหล่า	สุวรรณ	 (2531)	สัมประสิทธิ์	การ	วิเคราะห์	วิธี	นี้	

กระทำ	โดย	จัด	ลำดับ	ผลผลิต	ของ	พืช	ใน	แต่ละ	สภาพ	

แวดล้อม	ให้	เป็น	ลำดับ	จาก	สูง	ไป	หา	ต่ำ	คือ	 ใน	แต่ละ	

สภาพ	แวดล้อม	พันธุ์	ให้	ผลผลิต	สูงสุด	 ให้	ลำดับ	ที่	 1	

และ	รอง	ลง	ไป	 แล้ว	คำนวณ	หา	ค่า	เฉลี่ย	และ	ส่วน	 

เบี่ยง	เบน	มาตรฐาน	ของ	แต่ละ	พันธุ์	แล้ว	นำ	ไป	จัด	กลุ่ม	

ได้	4	กลุ่ม	คือ	(1)	พันธ์ุ	ท่ี	มี	ค่า	เฉล่ีย	ต่ำ	และ	มี	ส่วน	เบ่ียง	เบน	

มาตรฐาน	ตำ่	(2)	พนัธุ	์ที	่ม	ีคา่	เฉลีย่	สงู	และ	ม	ีคา่	เบีย่ง	เบน	

มาตรฐาน	ต่ำ	 (3)	 พันธุ์	ที่	มี	ค่า	เฉลี่ย	ต่ำ	และ	มี	ส่วน	 

เบี่ยง	เบน	มาตรฐาน	สูง	 และ	 (4)	พันธุ์	ที่	มี	ค่า	เฉลี่ย	สูง	

และ	มี	ส่วน	เบี่ยง	เบน	มาตรฐาน	สูง	พันธุ์	ที่	เสถียร	คือ	

พันธุ์	ที่	มี	ค่า	เฉลี่ย	ต่ำ	และ	มี	ส่วน	เบี่ยง	เบน	มาตรฐาน	ต่ำ

ผล	การ	ทดลอง
	ผล	การ	วิเคราะห์	ความ	ปรวนแปร
	ใน	เบื้อง	ต้น	นำ	ผล	การ	ทดลอง	ของ	ลักษณะ	 

ต่าง	ๆ	ใน	แต่	สภาพ	แวดล้อม	มา	วิเคราะห์	แยก	กัน	เพื่อ	

ทดสอบ	ความ	เสมอ	ภาค	ของ	ความ	ปรวนแปร	พบ	ว่า	

ความ	ปรวนแปร	ของ	ลักษณะ	ต่าง	ๆ	ทุก	การ	ทดลอง	มี	

ขนาด	เท่า	กัน	 จึง	นำ	ข้อมูล	ของ	แต่ละ	ลักษณะ	จาก	ทุก	

การ	ทดลอง	มา	วิเคราะห์	ร่วม	กัน	ซึ่ง	ได้	ผล	ดัง	แสดง	ใน	

ตาราง	ที่	 2	 	พบ	ว่า	สภาพ	แวดล้อม	และ	พันธุ์	มี	ความ	 

แตก	ตา่ง	กนั	อยา่ง	ม	ีนยั	สำคญั	ยิง่	ใน	ทาง	สถติ	ิ(P	<	0.01)	

ใน	ทุก	ลักษณะ	ที่	สังเกต	คือ	 	ผลผลิต	ความ	สูง	ขนาด	

ดอก	ขนาด	เมลด็		ยกเวน้	คอด	อก	ซึง่	แตก	ตา่ง	ระดบั	นยั	

สำคัญ	 (P	<	 0.05)	นอกจาก	นั้น	พบ	ว่า	ใน	ทุก	ลักษณะ	

ยกเว้น	คอด	อก	ค่า	ปฏิกิริยา	ระหว่าง	พันธุ์	กับ	สภาพ	

แวดลอ้ม	(G	x	E)	ม	ีนยั	สำคญั	ยิง่		ดงั	นัน้	ใน	การ	ทดสอบ	

พันธุ์	จึง	ต้อง	วิเคราะห์	เพื่อ	คัด	พันธุ์	ที่	มี	ความ	เสถียร

ค่า	เฉลี่ย	ของ	ผลผลิต	และ	ลักษณะ	อื่น	ๆ
คา่	เฉลีย่	ของ	ลกัษณะ	อืน่	ๆ 	ของ	ทานตะวนั	แสดง	

ไว้	ใน	ตาราง	ที่	 3	พันธุ์	ไพ	โอ	เนียร์	ให้	ผลผลิต	สูงสุด	คือ	

ให้	ผลผลิต	 438	กก.	ต่อ	ไร่	 รอง	ลง	มา	คือ	พันธุ์	 LOC,	

แปซฟิกิ	44,	เชยีงใหม	่1	และ	LOO		ซึง่	ให	้ผลผลติ	372,	

371,	362	และ	351	กก.	ต่อ	ไร่	ตาม	ลำดับ		ทั้งนี้	พันธุ์	 

ไพ	โอ	เนยีร์	และ	พนัธุ์	แปซฟิกิ	44	เปน็	พนัธุ์	ลกูผสม		ซึง่	

ปกติ	ให้	ผลผลิต	สูง	กว่า	พันธุ์	สังเคราะห์	 เนื่องจาก	มี	 

อตั	รา	เฮต	เทอ	โร	ซสิ	(heterosis)	สงู	(Allard,	1960)	พนัธุ	์

สังเคราะห์	 LOC	 เชียงใหม่	 1	 และ	LOO	นับ	ว่า	ให้	

ผลผลติ	ใกล	้เคยีง	พนัธุ	์แปซฟิกิ	44	ซึง่	เปน็	พนัธุ	์ลกูผสม	

เมื่อ	พิจารณา	ลักษณะ	อื่น	ๆ	พบ	ว่า	พันธุ์	ไพ	โอ	เนียร์	ให้	

ลำตน้	สงูสดุ	(197	ซม.)	รอง	ลง	มา	ไดแ้ก	่	พนัธุ	์เชยีงใหม	่

1,	LOO	และ	แปซิฟิก	44	ตาม	ลำดับ	พันธุ์	ไพ	โอ	เนียร์	

และ	พนัธุ	์แปซฟิกิ	44	ให	้ขนาด	ของ	ดอก	โต	ใกล	้เคยีง	กนั	

และ	ขนาด	ของ	ดอก	มี	ความ	สม่ำเสมอ	 เนื่องจาก	เป็น	

พันธุ์	ลูกผสม	ผล	การ	เปรียบ	เทียบ	พันธุ์	ครั้ง	นี้	แสดง	ให้	

เห็น	ว่า	พันธุ์	สังเคราะห์	LOC	และ	รอง	ลง	มา	คือ	 	พันธุ์	

เชียงใหม่	 1	 พันธุ์	 HOO	 และ	HOC	 เป็น	พันธุ์	ที่	มี	

ศักยภาพ	แต่	พันธุ์	เชียงใหม่	 1	 ให้	เปอร์เซ็นต์	น้ำมัน 

	ค่อน	ข้าง	ต่ำ	(ไพศาล		เหล่า	สุวรรณ	และ	คณะ,	2552)

การ	วิเคราะห์	ความ	เสถียร	ของ	ผลผลิต
ใน	วิธี	การ	วิเคราะห์	ความ	เสถียร	ทุก	วิธี	กำหนด	

ว่า	พันธุ์	ที่	เสถียร	คือ	พันธุ์	ที่	ผลผลิต	สูง		ใน	การ	ทดลอง	

นี้	ใช้	ค่า	เฉลี่ย	ของ	พันธุ์	สังเคราะห์	คือ	 338	กก.	ต่อ	ไร่	

(ตาราง	ที่	4)	เป็น	ค่า	เปรียบ	เทียบ	ใน	การ	วิเคราะห์	โดย	

วธิ	ีของ	Finlay	และ	Wilkinson	(1963)	กำหนด	วา่	พนัธุ	์

ที	่ให	้ผลผลติ	สงู	และ	ม	ีการ	ปรบั	ตวัด	ีคอื	ให	้b	=	1.0	เปน็	

พันธุ์	ที่	เสถียร		ดัง	นั้น	พันธุ์	ที่	ถือว่า	เสถียร	โดย	วิธี	นี้	ตาม	

ลำดับ	ผลผลิต	 ได้แก่	พันธุ์	 LOC,	แปซิฟิก	 44,	พันธุ์	

LOO	และ	HOO	ซ่ึง	ให้	ผลผลิต	372,	371,	351	และ	344	

กก.	ต่อ	ไร่	และ	ให้	ค่า	b	=	1.10,	0.91,	1.15	และ	0.98	

ตาม	ลำดับ	(ตาราง	ที่	4)	ส่วน	พันธุ์	ไพ	โอ	เนียร์	และ	พันธุ์	

เชียงใหม่	1	แม้	ให้	ผลผลิต	สูง	(438	และ	362	กก.	ต่อ	ไร่)	
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ตาราง	ที่	 2	ผล	การ	วิเคราะห์	ความ	ปรวนแปร	ร่วม	ของ	ลักษณะ	ผลผลิต	และ	ลักษณะ	อื่น	 ๆ	ของ	ทานตะวัน	ซึ่ง	ปลูก	ใน	7  

	 	 สภาพ	แวดล้อม

Sources df ผลผลิต ความสูง ขนาดดอก ขนาดเมล็ด คอดอก(1)

Environments	(E) 6 536,134** 15,756** 74.86** 78.16** 2.07*

Replications/E 21 21,279 476 4.08 1.70 0.66

Genotypes	(G) 11 33,407** 2,101** 8.87** 1.93** 4.67*

G	x	E 66 8,499** 282** 1.60* 0.67** 0.26

Pooled	error   231 3,289 79 1.07 0.20 0.15

*,**	ความ	แตก	ต่าง	ทาง	สถิติ	ถึง	ระดับ	นัย	สำคัญ	0.05	และ	0.01	ตาม	ลำดับ

ตาราง	ที่	3		ค่า	เฉลี่ย	ลักษณะ	ผลผลิต	ความ	สูง	ขนาด	ดอก	และ	ขนาด	เมล็ด	ของ	พันธุ์	ทานตะวัน	12	พันธุ์	ภาย	ใต้	

  7	สภาพ	แวดล้อม

พันธุ์ ผลผลิต ความสูง ขนาดดอก ขนาดเมล็ด คอดอก

(กก./ไร่)(1) (ซม.) (ซม.) (กรัม/100	เมล็ด) (คะแนน)(2)

1.	HOC 339bcde 173cd 15.93ab 5.47bc 3.84cd

2.	HOO 344bcde 166e 15.47bcd 5.53b 3.55ef

3.	MOC 312e 168de 15.41bcd 5.21bcd 3.55ef

4.	MOO 330cde 167e 15.11de 5.22bcd 3.50f

5.	LOC 372b 174ce 15.83abc 5.33bc 4.39a

6.	LOO 351bcd 176bc 15.87ab 5.33bc 4.18b

7.	Diallel	1 324de 170de 15.25cd 5.15cd 3.43fg

8.	สุรนารี	471 333cde 167e 14.91de 4.99de 3.18h

9.	สุรนารี	473 312e 159f 14.59e 4.85e 3.07h

10.	เชียงใหม่	1 362bc 180b 15.06de 5.88a 3.25gh

11.	ไพโอเนียร์ 438a 197a 16.40a 5.28bcd 4.04b

12.	แปซิฟิก	44 371b 175bc 16.31a 5.22bcd 3.75de

(1)	ค่า	เฉลี่ย	ที่	ตาม	ด้วย	อักษร	ชนิด	เดียวกัน	ไม่	แตก	ต่าง	กัน	ใน	ทาง	สถิติ	ที่	ระดับ	0.05
(2)	คะแนน	1	-	5	:	5	=	แข็ง	แรง	มาก	ไม่	หัก,	1	=	ไม่	แข็ง	แรง	หัก	>	50%
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ตารางที่	4	ค่าเฉลี่ย	ค่า	สัมประสิทธิ์	ความ	ปรวนแปร	(CV)	และค่าความเสถียรของ	ลักษณ

ะ	ผลผลิต	ทานตะวัน	12		พันธุ์	ปลูก	ใน	7	สภาพ	แวดล้อม

พันธุ์
สภาพแวดล้อม

1
2

3
4

5
6

7
เฉลี่ย

CV

---------------------------------------------------	กก./ไร่	--------------------------------------------------------
(%

)

1.	HOC
345

331
269

229
478

434
288

339
26.41

0.60
*

ns

2.	HOO
340

524
224

238
398

405
283

344
31.00

0.98
ns

3.	M
OC

304
322

221
250

390
394

301
312

20.80
0.47

**
ns

4.	M
OO

416
493

215
227

328
362

269
330

30.95
0.88

ns

5.	LOC
447

545
259

239
451

407
256

372
32.35

1.10
ns

6.	LOO
395

519
221

201
466

391
262

351
35.35

1.15
ns

7.	Diallel	1
313

516
162

204
403

413
260

324
38.96

1.17
ns

8.	สุรนารี	471
362

514
170

206
378

416
285

333
36.25

1.12
ns

9.	สุรนารี	473
286

464
155

211
409

430
229

312
38.93

1.10
ns

10.	เชียงใหม่	1
457

507
172

250
487

417
239

362
37.94

1.24
ns

11.	ไพโอเนียร์
499

670
266

312
509

458
349

438
31.82

1.27
ns

12.	แปซิฟิก	44
369

563
269

289
418

394
298

371
27.36

0.91
ns

เฉลี่ย
378

497
217

238
426

410
277

349	(338) (2)

(1)	*,**	แตก	ต่าง	ท
าง	ส

ถิติ	ใน
	ระดับ

	0.05	และ	0.01	ตาม	ลำดับ
,	ns	=	not	significant	(ไม่	แตก	ต่าง	ท

าง	ส
ถิติ)

(2)					ค่า	เฉลี่ย	ของ	พ
ัน
ธุ์	ส

ังเคราะห
์

s
2di

i
b
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แต	่ให	้คา่	b	=	1.27	และ	1.24	ตาม	ลำดบั	นบั	วา่	ไม	่เสถยีร	

แต่	เป็น	พันธุ์	ที่	ปรับ	ตัวดี	ใน	สภาพ	แวดล้อม	สูง	 ซึ่ง	

เหมาะ	สำหรับ	แนะนำ	ให้	ปลูก	ใน	พื้นที่	มี	ความ	อุดม	

สมบรูณ	์สงู	และ	ม	ีการ	จดัการ	เรือ่ง	ปจัจยั	การ	ผลติ	ด	ีใน	

การ	ทดลอง	นี้	พบ	ว่า	พันธุ์	MOC	ซึ่ง	ให้	ค่า	b	=	0.47	ให้	

ผลผลิต	ดี	ใน	สภาพ	แวดล้อม	ที่	ต่ำ	เช่น	สภาพ	แวดล้อม	

ที่	3,	4	และ	7	(ตาราง	ที่	4)	ซึ่ง	เป็น	สภาพ	การ	ปลูก	ที่	พบ	

แพร่	หลาย	ใน	ระดับ	เกษตรกร	 จึง	อาจ	เป็น	พันธุ์	ที่	น่า	

สนใจ	ใช	้ปลกู	ใน	สภาพ	แวดลอ้ม	ที	่ตำ่	เชน่	ดนิ	ขาด	ความ	

อุดม	สมบูรณ์	และ	ความชื้น	น้อย

พันธุ์	ที่	มี	ความ	เสถียร	ตาม	วิธี	ของ	Eberhart	และ	

Russell	(1960)	คอื	พนัธุ	์ที	่ม	ีผลผลติ	และ	ให	้คา่	เฉลีย่	สงู	

b	=	1.0	และ	S2

d i
=	0			จาก	การ	ทดสอบ	ทาง	สถิติ	พบ	ว่า	

พันธุ์	HOC	ที่	มี	ค่า	b	<	1.0	และ	S2

di
	=	0	 	และ	พันธุ์	

MOC	ม	ีb	<	1.0	เปน็	พนัธุ	์ที	่ไม	่เสถยีร	เพยีง	2	พนัธุ	์พนัธุ	์

อื่น	ๆ	ที่	มี	ผลผลิต	สูง	กว่า	338	ทุก	พันธุ์	จัด	เป็น	พันธุ์	ที่	

เสถียร	ท้ังน้ี	ได้แก่	พันธ์ุ	ลำดับ	ตาม	ผลผลิต	คือ	ไพ	โอ	เนียร์,	

พันธุ์	LOC,	แปซิฟิก	44,	เชียงใหม่	1,	พันธุ์	LOO	และ	

HOO

ใน	การ	วิเคราะห์	แบบ	แยก	กลุ่ม	ค่า	เฉลี่ย	 โดย	ใช้	

สัมประสิทธิ์	ของ	ความ	ปรวนแปร	 (CV)	ตาม	วิธี	ของ	

Francis	 และ	 Kannerberg	 (1978)	 พบ	ว่า	ค่า	 CV	 

ส่วน	มาก	อยู่	ระหว่าง	 25	 ถึง	 40	 เปอร์เซ็นต์	 ดัง	นั้น	

กำหนด	ว่า	ค่า	CV	25	ถึง	 33	 เปอร์เซ็นต์	หรือ	ต่ำ	กว่า	

ถือว่า	มี	ค่า	ต่ำ	ค่า	CV	สูง	กว่า	33	เปอร์เซ็นต์	ถือว่า	มี	ค่า	

สูง		ดัง	นั้น	กลุ่ม	พันธุ์	ที่	เสถียร	มี	ลำดับ	ตาม	ผลผลิต	ดังนี้	

คือ	พันธุ์	ไพ	โอ	เนียร์,	พันธุ์	 LOC,	แปซิฟิก	 44,	พันธุ์	

HOO	และ	HOC		ใน	การ	วิเคราะห์	ความ	เสถียร	โดย	ใช้	

ลำดับ	ของ	ผลผลิต	และ	ส่วน	เบี่ยง	เบน	มาตรฐาน	ของ	

ลำดับ	พบ	ว่า	พันธุ์	ที่	เสถียร	ตาม	ลำดับ	ผลผลิต	คือ		พันธุ์	

ไพ	โอ	เนียร์,	พันธ์ุ	LOC	และ	HOO	(ตารางท่ี	5)

วิจารณ์
สภาพ	แวดลอ้ม	ที	่ใช	้ใน	การ	ทดลอง	จดั	วา่	ยงั	นอ้ย	

แต	่นบั	ได	้วา่	เปน็การ	สุม่	มา	จาก	พืน้ที	่ที	่เปน็	ตวัแทน	ของ	

การ	ปลูก	ทานตะวัน	 ใน	อดีต	ที่	ผ่าน	มา	นั้น	ทานตะวัน	

พันธุ์	ต่าง	ๆ	ที่	นำ	เข้า	มา	จาก	ต่าง	ประเทศ	ได้	นำ	มา	ปลูก	

โดย	ไมม่	ีการ	ทดสอบ	ใด	ๆ 		เพราะ	ฉะนัน้	ขอ้มลู	ดงั	กลา่ว	

นี	้จดั	วา่	ด	ีกวา่	ที	่เคย	ม	ีมา	จาก	ผล	การ	ทดสอบ	พนัธุ	์พบ	วา่	

พนัธุ	์ลกูผสม	เปน็	พนัธุ	์ที	่ม	ีศกัยภาพ	โดย	เฉพาะ	อยา่ง	ยิง่	

พนัธุ	์ไพ	โอ	เนยีร	์จาก	การ	ทดลอง	7	ครัง้	ให	้ผลผลติ	เฉลีย่	

438	กก.	ตอ่	ไร	่ทัง้นี	้เนือ่งจาก	เปน็	พนัธุ	์ลกูผสม	อยา่งไร	

ก็	ดี	เป็น	เมล็ด	พันธุ์	ที่	นำ	เข้า	จาก	ต่าง	ประเทศ	มี	ราคา	ไม่	

ต่ำ	กว่า	 กก.	 ละ	 300	บาท	และ	ไม่	เพียง	พอ	ต่อ	ความ	

ต้องการ	ของ	เกษตรกร	พันธุ์	แปซิฟิก	 44	 ให้	ผลผลิต	

รอง	ลง	มา	แต่	พบ	ว่า	ไม่	แตก	ต่าง	จาก	พันธุ์	สังเคราะห์	ที่	

ให้	ผลผลิต	สูง

พันธุ์ 	สังเคราะห์	เป็น	พันธุ์ 	ที่ 	พัฒนา	ขึ้น	ใน	

ประเทศ	ข้อดี	ของ	พันธุ์	ชนิด	นี้	คือ	 เกษตรกร	สามารถ	

เก็บ	เมล็ด	ไว้	ใช้	เอง	 ไม่	ต้อง	ซื้อ	เมล็ด	พันธุ์	ใหม่	เพื่อ 

	ปลูก	ใน	ปี	ต่อ	ไป	 	พันธุ์	ใน	ชุด	ทดลอง	นี้	 ยกเว้น	พันธุ์	

เชยีงใหม	่1	ให	้เปอรเ์ซน็ต	์นำ้มนั	สงู	กวา่	37	เปอรเ์ซน็ต	์

ทุก	พันธุ์	 	 ใน	การ	ทดลอง	นี้	พบ	ว่า	พันธุ์	 LOC	 ให้	 

ผลผลิต	สูง	เทียบ	เท่า	พันธุ์	แปซิฟิก	 44,	 พันธุ์	 LOC	 

ม	ีเปอรเ์ซน็ต	์นำ้มนั	สงู	ประมาณ	37	เปอรเ์ซน็ต	์ใน	ขณะ	

ที่	พันธุ์	แปซิฟิก	44	ให้	น้ำมัน	ประมาณ	41	เปอร์เซ็นต์	

พันธุ์	ที่	ให้	ผลผลิต	รอง	ลง	มา	คือ		 พันธุ์	 LOO,	HOO	 

และ	HOC	ซึ่ง	ให้	น้ำมัน	38,	 40	และ	43	 เปอร์เซ็นต์	 

ตาม	ลำดับ 	 พันธุ์ 	สั ง เคราะห์ 	เหล่ า 	นี้ 	มี 	คุณค่ า	 

ควร	ทดสอบ	ใน	ระดับ	ส่ง	เสริม	ต่อ	ไป	 เมื่อ	คิด	เป็น	 

น้ำมัน	แล้ว	พันธุ์	 HOC	 ให้	น้ำมัน	ถึง	 146	กก.	 ต่อ	ไร่	 

ใน	ขณะ	ที่	พันธุ์	 LOC	 ให้	น้ำมัน	ต่ำ	กว่า	คือ	 ให้	น้ำมัน	

138	กก.	ต่อ	ไร่
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การ	วิเคราะห์	ความ	เสถียร	วิธี	ต่าง	ๆ 	สามารถ	คัด	

พันธุ์	ที่	เสถียร	เหมือน	กัน	ได้	บาง	ส่วน	หาก	ไม่	นับ	พันธุ์	

ลูกผสม	แล้ว	พันธุ์	ที่	พบ	ว่า	มี	ความ	เสถียร	ใน	ทุก	วิธี	คือ	

พันธุ์	LOC	และ	HOO	การ	วิเคราะห์	ความ	เสถียร	โดย	

วิธี	ถดถอย	ทั้ง	2	วิธี	มี	ข้อดี	เพราะ	มี	ผล	เชิง	ทำนาย	หรือ	

ประมาณ	การ	ผลผลิต	ตาม	ความ	สูง	ต่ำ	ของ	สภาพ	

แวดล้อม	 แต่	ความ	เสถียร	ของ	พันธุ์	ต่าง	 ๆ	 ขึ้น	อยู่	 

กับ	พันธุ์ 	ที่ 	ร่วม	ทดสอบ	 ถ้า	เปลี่ยน	ชุด	พันธุ์ 	แล้ว	 

สถานะ	ความ	เสถียร	ก็	อาจ	เปลี่ยน	ไป	 การ	วิเคราะห์	

ความ	เสถียร	วิธี	จัด	กลุ่ม	 เช่น	 วิธี	ของ	 Francis	 และ	

Kannenberg	 (1978) 	 มี 	ข้อดี 	คือ 	ความ	เสถียร 

	เป็น	ลักษณะ	ที่แท้	จริง	ของ	แต่ละ	พันธุ์	 ไม่	ขึ้น	อยู่	กับ	

พันธุ์	อื่น	ๆ	 ง่าย	และ	สามารถ	ใช้ได้	ดี	ใน	กรณี	ทดสอบ	

พันธุ์ 	จำนวน	มาก	 ๆ	 แต่	มี	ข้อ	เสีย	คือ	ไม่มี	ผล	ทาง	 

ทำนาย	และ	ผลผลิต	อาจ	สัมพันธ์	กับ	ความ	ปรวนแปร	

ดัง	นั้น	เมื่อ	พันธุ์	ใด	ให้	ผลผลิต	สูงค่า	CV	ก็	อาจ	สูง	ตาม	

ไป	ด้วย	 วิธี 	จัด	กลุ่ม	โดย	ใช้ 	ลำดับ	ของ	ค่า 	เฉลี่ย 

	(ไพศาล		เหล่า	สุวรรณ,	2531)	สามารถ	แก้	ปัญหา	ของ	

ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ค่า	เฉลี่ย	และ	ความ	ปรวนแปร	

เปน็	วธิ	ีที	่งา่ย	และ	สามารถ	แยก	พนัธุ	์ที	่ม	ีความ	เสถยีร	ได	้

ใกล้	เคียงวิธี	อื่น	 ๆ	 และ	มี	ประโยชน์	ใน	การ	คัด	เลือก	 

สาย	พันธุ์	จำนวน	มาก	ๆ

ตาราง	ที่	5		ลำดับ	ผลผลิต	ใน	สภาพ	แวดล้อม	ต่าง	ๆ	ของ	ทานตะวัน

พันธุ์
สภาพแวดล้อม

เฉลี่ย S.D.(1)
1 2 3 4 5 6 7

1.	HOC 8 11 1 6 3 2 4 5.00 3.56

2.	HOO 9 4 5 5 9 8 6 6.57 2.07

3.	MOC 11 12 6 3 10 9 2 7.57 3.95

4.	MOO 4 9 2 8 12 12 7 7.71 3.77

5.	LOC 3 3 4 4 5 4 8 4.42 1.72

6.	LOO 5 5 8 12 4 11 9 7.71 3.15

7.	Diallel	1 10 6 11 11 8 6 10 8.85 2.10

8.	สุรนารี	471 7 7 10 10 11 5 8 8.28 2.14

9.	สุรนารี	473 12 10 12 9 7 3 12 9.28 3.35

10.	เชียงใหม่	1 2 8 9 7 2 4 11 6.14 3.53

11.	ไพโอเนียร์ 1 1 3 1 1 1 1 1.28 0.76

12.	แปซิฟิก	44 6 2 2 2 6 10 3 4.43 3.05
(1)	S.D.	=	Standard	deviation	(ส่วน	เบี่ยง	เบน	มาตรฐาน)
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น้ำมัน	ปาล์ม	ดิบ	ใน	ประเทศไทย

Preliminary	Evaluation	of	Greenhouse	Gases	Production	from	Oil	Palm 
Plantation and Crude Palm Oil Extraction in Thailand
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Abstract
The	green	house	gases	(GHG)		emission	from	palm	oil	extraction	industry	are		nitrous	oxide,	methane	and	
carbon	dioxide	(CO

2
).	These	GHG		are		emitted		during		oil	palm	plantation,		transportation	of	fresh	fruit	

bunches	(FFB)	and	crude	palm	oil	(CPO)	extraction.		If	one	family	of		farmers		owns		25	rai	(10	acres)	of	oil	
palm	plantation	the	GHG	emission		from	the	use	of		fertilizers		is	9.394	ton	CO

2
e/year	and	from	transportation	

of	FFB	is	0.154	ton	CO
2
e/year.	Two	palm	oil	mills	were	investigated	for	GHG	emission.	One	mill	generated	

GHG	33,109	ton	CO
2
eq/year	(0.276	ton	CO

2
e/ton	FFB	or	1.533	ton	CO

2
e/ton	CPO).	The	another	mill		generated			

GHG	28,134	ton	CO
2
e/year	(0.174	ton	CO

2
e/ton	FFB	or	1.085	ton	CO

2
e/ton	CPO).	The	major	GHG	emission	

from	palm	oil	mill		more	than	95	%	is	from		wastewater.	The	emission	of	GHG	from	plantation	to	CPO	
production	is	2.000-2.289	ton	CO

2
e/ton	CPO.	The	GHG	emission	from	palm	oil	extraction	industry	will	be	

minimized		by	good	management	of		oil	palm	plantation	to	get	high	yield	and	reduction	of	chemical	fertilizers.		
The	palm	oil	mill	must	have	the	efficient	extraction	process	with	less	amount	of	wastewater.	If	the	anaerobic	
closed	system	is	applied	to	treat	the	wastewater		and	the	methane	gas		is	used	to	generate	electricity	the	 

GH	G	emission	will	be	reduced	more	than	50%.

Key	words	: Green house gases, oil palm, crude palm oil

1	คณะ	อุตสาหกรรม	เกษตร	มหาวิทยาลัย	สงขลา	นครินทร์	หาดใหญ่	15	ถ.กาญจนวณิชย์	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา		90112	
*	ผู้	ให้การ	ติดต่อ	Email	address:	aran.h@psu.ac.th
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บทคัดย่อ
กา๊ซ	เรอืน	กระจก	ที	่ปลอ่ย	จาก	อตุสาหกรรม	การ	สกดั	นำ้มนั	ปาลม์	ประกอบ	ดว้ย	กา๊ซ	ไน	ตรสั	ออกไซด	์กา๊ซ	มเีทน	และ	กา๊ซ	

คาร์บอนไดออกไซด์	ที่	เกิด	จาก	การ	จัดการ	สวน	ปาล์ม	การ	ขนส่ง	ปาล์ม	ทะลาย	สด	(FFB)	และ	การ	สกัด	น้ำมัน	ปาล์ม	ดิบ	

(CPO)	เกษตรกร	1	ครอบครัว	มี	พื้นที่	ปลูก	ปาล์ม	25	ไร่	จะ	มี	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	จาก	การ	ใช้	ปุ๋ย	9.394	ตัน	CO
2
e/

ป	ีและ	จาก	การ	ขนสง่	ปาลม์	ทะลาย	สด	0.154	ตนั	CO
2
e/ป	ี	ใน	การ	สกดั	นำ้มนั	ปาลม์	ของ	โรงงาน	สอง	โรงงาน	พบ	วา่	โรงงาน	

ที่	1	มี	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	33,109	ตัน	CO
2
e/ปี	คิด	เป็น	0.276	ตัน	CO

2
e/ตัน	FFB		(1.533	ตัน	CO

2
e/ตัน	CPO)		

โรงงาน	ที่	2		มี	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	28,134	ตัน	CO
2
e/ปี		คิด	เป็น	0.174	ตัน	CO

2
e/ตัน	FFB		(1.085	ตัน	CO

2
e/

ตัน	CPO)		โดย	แหล่ง	หลัก	ที่	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	มากกว่า	95%	มา	จาก	น้ำ	เสีย		เมื่อ	พิจารณา	ใน	ภาพ	รวม	ตั้งแต่	ปลูก	

ปาล์ม	จน	สกัด	เป็น	น้ำมัน	ปาล์ม	ดิบ		พบ	ว่า	มี	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	2.000	-	2.289	ตัน	CO
2
e/ตัน	CPO		การ	ปล่อย	

ก๊าซ	เรือน	กระจก	อุตสาหกรรม	การ	สกัด	น้ำมัน	ปาล์ม	จะ	ลด	ลง	หาก	มี	การ	จัดการ	สวน	ปาล์ม	ที่	ดี	ให้	ได้	ผลผลิต	สูง	และ	ลด	

การ	ใช	้ปุย๋	เคม	ีใน	การ	สกดั	นำ้มนั	ปาลม์	นอกจาก	จะ	ตอ้ง	ม	ีการ	ผลติ	ที	่ม	ีประสทิธภิาพ	แลว้	จะ	ตอ้ง	ม	ีนำ้	เสยี	ออก	มา	ใน	ปรมิาณ	

ต่ำ	หาก	มี	การ	บำบัด	น้ำ	เสีย	แบบ	ปิด	และ	นำ	ก๊าซ	มีเทน	ที่	ได้	ไป	ผลิต	กระแส	ไฟฟ้า	ก็	จะ	ช่วย	ลด	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	

ได้	มากกว่า	50%

คำ	สำคัญ	: ก๊าซ เรือ นก ระจก, ปาล์ม น้ำมัน, น้ำมัน ปาล์ม ดิบ 

บทนำ
ภาวะ	โลก	ร้อน	มี 	สาเหตุ 	หลัก	จาก	การ	ที่ 	มี 	ก๊าซ 

	เรอืน	กระจก	อยู	่มาก	ใน	ชัน้	บรรยากาศ	กา๊ซ	เรอืน	กระจก	

ประกอบ	ด้วย	ก๊าซ	คาร์บอนไดออกไซด์	 (CO
2
)	 ก๊าซ	

มเีทน	(CH
4
)	กา๊ซ	ไน	ตรสั	ออกไซด	์(N

2
O)	กา๊ซ	ซลัเฟอร	์

เฮก	ซา	ฟลู	ออ	ไรด์	 (SF
6
)	 ก๊าซ	ไฮ	โดร	ฟูล	โอ	โร	คาร์บอน	

(HFC
5
)	 และ	ก๊าซ	เปอร์	ฟลู	โอ	โร	คาร์บอน	 (PFC)	 

ก๊าซ	เหล่า	นี้	เกิด	จาก	การก	ระ	ทำ	ของ	มนุษย์	 โดย	เฉพาะ	

ก๊าซ	คาร์บอนไดออกไซด์	เกิด	จาก	การ	เผา	ไหม้	ของ	เชื้อ	

เพลงิ	จาก	การ	ขบัขี	่ยาน	พาหนะ	และ	การ	ผลติ	ผลติภณัฑ	์

อุปโภค	และ	บริโภค	ใน	ระดับ	อุตสาหกรรม	สำหรับ	

การเกษตร	และ	การ	เลี้ยง	สัตว์	 ก็	มี	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	

กระจก	เชน่	เกดิ	กา๊ซ	มเีทน	จาก	การ	ทำ	นา	กา๊ซ	ไน	ตรสั-	

ออกไซด์	จาก	การ	ใช้	ปุ๋ย	 	การ	เลี้ยง	สุกร	และ	ไก่	ก็	จะ	เกิด	

ก๊าซ	มีเทน	จาก	มูล	สัตว์	เป็นต้น	

ภาวะ	โลก	ร้อน	ทวี	ความ	รุนแรง	เพิ่ม	ขึ้น	ทำให้	

สภาพ	ภมู	ิอากาศ	แปรปรวน	บาง	แหง่	เกดิ	ภาวะ	แหง้	แลง้	

แต่	บาง	แห่ง	เกิด	พายุ	ฝน	และ	น้ำ	ท่วม	หิมะ	ตก	มาก	และ	

มี	โรค	ระบาด	ใหม่	เช่น		ไข้	หวัด	สาย	พันธ์ุ	ใหม่	นอกจาก	น้ี	

มี	การ	ระบาด	ของ	โรค	ไข้	เลือด	ออก	และ	โรค	ชิ	คุ	นกุน	ยา	

เพิ่ม	ขึ้น	ทำให้	มนุษย์	ตื่น	ตัว	และ	หา	ทาง	แก้ไข	ปัญหา	นี้		

หนว่ย	งาน	ของ	สหประชาชาต	ิวา่	ดว้ย	การ	เปลีย่นแปลง	

ภูมิ	อากาศ	(United	Nation	Framework		Convention	

on	Climate	Change	 	หรือ	UNFCCC)	 ได้	มี	พิธี	สาร	 

เกีย	ว	โต	(Kyoto	Protocol,	1997)	รณรงค์	ให้	ทั่ว	โลก	ใช้	

พลังงาน	ที่	สะอาด	เพื่อ	ลด	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	

โดย	เฉพาะ	กา๊ซ	คารบ์อนไดออกไซด	์ออก	สู	่สิง่	แวดลอ้ม	

ให้	น้อย	ลง	คณะ	กรรมการ	ระหว่าง	รัฐบาล	ว่า	ด้วย	การ	

เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	 (Intergovernmental	

Panel	on	Climate	Change	หรือ	IPCC)	พบ	ว่า	ใน	ช่วง	

ปี	 1970	 -	 2004	มี	ก๊าซ	เรือน	กระจก	เพิ่ม	มาก	ขึ้น	70%	

(IPCC.	 2007)	 โดย	มี	ก๊าซ	คาร์บอนไดออกไซด์	อยู่	ใน	

บรรยากาศ	380	พี	พี	เอ็ม	และ	มี	ก๊าซ	มีเทน	และ	ไน	ตรัส	

ออกไซด์	อยู่	 1,900	และ1,250	พี	พีบี	 และ	ได้	เสนอ	ให้	

แต่ละ	ประเทศ	ต้อง	ดำเนิน	การ	ลด	การ	ปลด	ปล่อย	ก๊าซ	

เรือน	กระจก	อย่าง	เข้ม	งวด	 การ	แก้	ปัญหา	โลก	ร้อน	

จำเป็น	ต้อง	อาศัย	ความ	ร่วม	มือ	จาก	ทุก	ฝ่าย	 โครงการ	 



การประเมินขั้นต้นของการเกิดก๊าซเรือนกระจก

อรัญ		หันพงศ์กิตติกูล,	มูฮัมหมัด		เจ๊ะอามู,	และฉวีวรรณ		มลิวัลย์ 99

สิ่ง	แวดล้อม	แห่ง	สหประชาชาติ	 (United	Nations	

Environment	Program,	UNEP)	จงึ	ได	้รณรงค	์ให	้แตล่ะ	

ประเทศ	ปรับ	เปลี่ยน	พฤติกรรม	การ	ผลิต	และ	 

การ	บรโิภค	ให	้ม	ีความ	ยัง่ยนื	เพือ่	ลด	การ	ปลอ่ย	กา๊ซ	เรอืน	

กระจก	สู่	ชั้น	บรรยากาศ	 ภาย	ใต้	แนวคิด	คาร์บอน 

	ที่	เป็นก	ลาง	 (carbon	 neutrality)	 โดย	เฉพาะ	ใน	ภาค	

พลังงาน	และ	อุตสาหกรรม	ให้	พึ่งพา	คาร์บอน	ให้	น้อย	

ที่สุด	และ	ไม่	ก่อ	ให้	เกิด	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	สิ่ง	แวดล้อม	

	ใน	ภาค	ใต้	ของ	ประเทศไทย	นอกจาก	การ	ปลูก	

ยาง	แล้ว	ยัง	มี	การ	ปลูก	ปาล์ม	น้ำมัน	จัด	เป็น	อาชีพ	หลัก	

ของ	เกษตรกร	ใน	ภาค	ใต้	 อุตสาหกรรม	น้ำมัน	ปาล์ม	

ประกอบ	ด้วย	การ	ปลูก	ปาล์ม	น้ำมัน	การ	สกัด	น้ำมัน	

ปาล์ม	และ	การก	ลั่น	น้ำมัน	ปาล์ม	ให้	บริสุทธิ์	นอกจาก	

นี้	ยัง	มี	การ	ผลิต	ไบ	โอ	ดีเซล	จาก	น้ำมัน	ปาล์ม	เพื่อ	ใช้	

ทดแทน	นำ้มนั	ดเีซล	โดย	ม	ีพืน้ที	่ปลกู	ปาลม์	นำ้มนั	3.63	

ล้าน	ไร่	 เป็น	พื้นที่	ให้	ผล	2.87	ล้าน	ไร่	 และ	ได้	ผลผลิต	

เป็น	ปาล์ม	ทะลาย	สด	 9.26	 ล้าน	ตัน	 (สำนักงาน	

เศรษฐกิจ	การเกษตร	2551)	และ	มี	โรงงาน	สกัด	น้ำมัน	

ปาล์ม	ดิบ	 84	 โรงงาน	 (กรม	โรงงาน,	 2553)	 ซึ่ง	 

ส่วน	ใหญ่	อยู่	ใน	ภาค	ใต้	 	 ก่อ	ให้	เกิด	การ	จ้าง	งาน	ใน 

	ภาค	ใต้	เป็น	อย่าง	มาก	สำหรับ	โรงงาน	กลั่น	น้ำมัน	พืช	 

ให	้บรสิทุธิ	์ม	ี18	โรงงาน	สว่น	ใหญ	่อยู	่บรเิวณ	กรงุเทพฯ	

และ	ปริมณฑล	 และ	โรง	งาน	ผลิต	ไบ	โอ	ดี เซล	มี 	 

13		โรงงาน	(กรม	โรงงาน,	2553)

การ	ปลูก	ปาล์ม	น้ำมัน	และ	การ	สกัด	น้ำมัน	ปาล์ม	ดิบ		

ก	็ม	ีบทบาท	สำคญั	ตอ่	การ	เกดิ	กา๊ซ	เรอืน	กระจก	ประเทศ	

มาเลเซีย	ได้	จัด	ให้	อุตสาหกรรม	น้ำมัน	ปาล์ม	อยู่	ใน	ส่วน	ของ	

ของ	เสีย	 เนื่องจาก	มี	การ	บำบัด	น้ำ	เสีย	โดย	ไม่	ใช้	อากาศ	

แบบ	เปิด	 ทำให้	มี	การ	ปล่อย	ก๊าซ	มีเทน	ออก	มา	สู่ 	

บรรยากาศ	มาก	Shirai	 และ	คณะ	 (2003)	พบ	ว่า	ก๊าซ	

ชีวภาพ	ที่	เกิด	จาก	บ่อ	บำบัด	น้ำ	เสีย	โรงงาน	สกัด	น้ำมัน	

ใน	มาเลเซยี	แบบ	open	digesting	tank	และ	แบบ	lagoon	

มี	ก๊าซ	มีเทน	35%	และ	45%	และ	เสนอ	แนะ	ให้	โรงงาน	

สกดั	นำ้มนั	ปาลม์	ใช	้วธิ	ีการ	บำบดั	นำ้	เสยี	เปน็	ระบบ	ปดิ	

และ	นำ	กา๊ซ	มเีทน	ที	่เกดิ	ขึน้	ผลติ	เปน็	ไฟฟา้	เพือ่	จะ	ได	้ขอ	

การ	สนบัสนนุ	ภาย	ใต	้Clean	Development	Mechanism	

(CDM)	 สำหรับ	อุตสาหกรรม	น้ำมัน	ปาล์ม	ใน	

ประเทศไทย	เพิ่ง	เริ่ม	มี	การ	ศึกษา	การ	ปล่อย	ก๊าซ	 

เรือน	กระจก	จาก	การ	ผลิต	น้ำมัน	ปาล์ม	ดิบ	Chuchuoy	

และ	คณะ	(2009)	พบ	วา่การ	ผลติ	นำ้มนั	ปาลม์	ดบิ	1	ตนั	

เมือ่	ไมม่	ีระบบ	การ	ผลติ	กา๊ซ	ชวีภาพ	จะ	ม	ีการ	ปลอ่ย	กา๊ซ	

เรือน	กระจก	เทียบ	เท่ากับ	ก๊าซ	คาร์บอนไดออกไซด์	

(CO
2
e)	 	 1.009	ตัน/ตัน	CPO	และ	เมื่อ	มี	ระบบ	ก๊าซ	

ชีวภาพ	ด้วย	จะ	มี	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	เทียบ	เท่า 

กับ	ก๊าซ	คาร์บอนไดออกไซด์	0.698	ตัน/ตัน	CPO

การ	ศึกษา	ครั้ง	นี้	เป็นการ	ศึกษา	ขั้น	ต้น	 โดย	

กำหนด	ขอบเขต	การ	ศกึษา	อยู	่ที	่การ	ปลกู	ปาลม์	และ	การ	

สกัด	น้ำมัน	ปาล์ม	 จะ	ทำให้	เกิด	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ใน	

ปริมาณ	เท่าใด	และ	จะ	มี	แนวทาง	ลด	การ	ปล่อย	ก๊าซ	

เรือน	กระจก	จาก	อุตสาหกรรม	นี้	ได้	อย่างไร

วิธี	การ	ศึกษา
1.	การ	ปลูก	ปาล์ม	และ	การ	จัดการ	สวน	ปาล์ม	ใช้	

วิธี	สัมภาษณ์	เกษตรกร	สวน	ปาล์ม	จำนวน	11	ครอบครัว	

เกี่ยว	กับ	กรรมสิทธิ์	ถือ	ครอง	ที่ดิน	 จำนวน	พื้นที่	ปลูก	

การ	จัดการ	สวน	การ	ใส่	ปุ๋ย	การ	เก็บ	เกี่ยว	ผลผลิต	และ	

การ	ขนส่ง	ปาล์ม	ทะลาย	สด	ไป	โรงงาน	

2.	 การ	สกัด	น้ำมัน	ปาล์ม	 เลือก	โรงงาน	สกัด	

น้ำมัน	ปาล์ม	2	โรงงาน	โรงงาน	หนึ่ง	อยู่	ใน	กระบี่	และ	

อีก	โรงงาน	อยู่	ที่	สุราษฎร์ธานี	 เป็นต้น	แบบ	ใน	การ	

คำนวณ	โดย	พิจารณา	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	จาก	

การ	ใช	้ไฟฟา้	และ	เชือ้	เพลงิ	และ	ปรมิาณ	นำ้	เสยี	ที	่เกดิ	จาก	

การ	ผลิต	ของ	โรงงาน

3.	 ก๊าซ	เรือน	กระจก	ที่ 	นำ	มา	พิจารณา	ใน	

อตุสาหกรรม	การ	สกดั	นำ้มนั	ปาลม์	ประกอบ	ดว้ย	กา๊ซ	

คาร์บอนไดออกไซด์	 ก๊าซ	มีเทน	และ	ก๊าซ	ไน	ตรัส	

ออกไซด	์	โดย	กา๊ซ	คารบ์อนไดออกไซด	์เกดิ	จาก	การ	ใช	้

นำ้มนั	เชือ้	เพลงิ	และ	การ	ใช	้ไฟฟา้	กา๊ซ	มเีทน	เกดิ	จาก	บอ่	
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บำบัด	น้ำ	เสีย	และ	ก๊าซ	ไน	ตรัส	ออกไซด์	เกิด	จาก	การ	ใช้	

ปุ๋ย	ไนโตรเจน	

4.	การ	เทยีบ	คา่	การ	ปลอ่ย	กา๊ซ	เรอืน	กระจก	ใน	รปู	

ของ	คาร์บอนไดออกไซด์

	 4.1	การ	ผลิต	ปุ๋ย	(คณะ	กรรมการ	เทคนิค	ด้าน	

คาร์บอน	ฟุต	พริ้	นท์	ของ	ผลิตภัณฑ์	2552)

	 	 ยู	เรีย		=		5.530	กก.	CO
2
e/กก.

	 	 หิน	ฟอสเฟต		=		0.252	กก.	CO
2
e/กก.	

	 	 โปแตส	เซีย	มคลอ	ไรด์	=	0.533	กก.	CO
2
e/กก.	

	 	 การ	ใช้	ปุ๋ย	ไนโตรเจน	มี	การ	ปล่อย	ก๊าซ	ไน	ตรัส-	

ออกไซด์	0.1%	ของ	ปุ๋ย	ไนโตรเจน	ที่	ใช้	(IPCC,	2006)

	 	 กา๊ซ	ไน	ตรสั	ออกไซด	์1	กก.	=	298		กก.	CO
2
e	

(IPCC,	2006)

	 4.2	น้ำมัน	เชื้อ	เพลิง	 (คณะ	กรรมการ	เทคนิค	

ด้าน	คาร์บอน	ฟุต	พริ้	นท์	ของ	ผลิตภัณฑ์	2552)

	 	 รถ	กระบะ	บรรทกุ	4	ลอ้	7	ตนั	บรรทกุ	75%		 

	 	 =	0.1920	กก.	CO
2
e/กม.

	 	 การ	ผลิต	น้ำมัน	ดีเซล	=	0.4293	กก.	CO
2
e/ 

	 	 ลิตร

	 	 การ	ใช้	น้ำมัน	ดีเซล	=	2.708	กก.	CO
2
e/ลิตร

	 4.3	 ไฟฟ้า	 (คณะ	กรรมการ	เทคนิค	ด้าน	

คาร์บอน	ฟุต	พริ้	นท์	ของ	ผลิตภัณฑ์	2552)

	 	 การ	ใช้	ไฟฟ้า		=		0.561	กก.	CO
2
e/กิโล	วัตต์	 

	 	 ชั่วโมง

	 4.4	น้ำ	เสีย	จาก	การ	สกัด	น้ำมัน	ปาล์ม	(Chong	

and	Philip,	2001;		Shirai	and	Suzuki,	2002)

	 	 น้ำ	เสีย	1	ลบ.ม.	เปลี่ยน	เป็น	ก๊าซ	ชีวภาพ	ได้	 

	 	 28	ลบ.ม.

	 	 ก๊าซ	ชีวภาพ	มี	ก๊าซ	มีเทน	อยู่ 	 45%	 ก๊าซ	 

	 	 คาร์บอนไดออกไซด์	อยู่	55%

	 	 ก๊าซ	มีเทน	1	กก.		=		25	กก.	CO
2
e	(IPCC,	 

	 	 2006)	

ผล	การ	ศึกษา	และ	วิจารณ์
ใน	ระบบ	นเิวศ	ทาง	ภาค	ใต	้ของ	ประเทศไทย	จะ	ม	ี

สวน	ยาง	สวน	ปาล์ม	และ	ป่า	ไม้	ที่	จะ	ช่วย	ดูด	ซับ	ก๊าซ	

คาร์บอนไดออกไซด์	โดย	การ	สังเคราะห์	ด้วย	แสง	แต่	

การ	ปลูก	ปาล์ม	และ	การ	สกัด	น้ำมัน	ปาล์ม	ก็	มี	ส่วน	

สำคัญ	ต่อ	การ	เกิด	ก๊าซ	เรือน	กระจก	 เนื่องจาก	ใน	การ	

ปลูก	ปาล์ม	และ	การ	จัดการ	สวน	ปาล์ม	จะ	มี	การ	ใช้	ปุ๋ย	

การ	ขนส่ง	ซึ่ง	ใช้	น้ำมัน	เชื้อ	เพลิง	 สำหรับ	การ	สกัด	

นำ้มนั	ปาลม์	ประกอบ	ดว้ย	การ	นึง่	ปาลม์	ทะลาย	สด	การ	

หีบ	น้ำมัน	และ	การ	แยก	น้ำมัน	ปาล์ม	ดิบ	 ก็	มี	การ	ใช้	

พลังงาน	ทั้ง	ใน	รูป	พลังงาน	ไฟฟ้า	และ	น้ำมัน	เชื้อ	เพลิง	

ใน	การ	ขบั	เคลือ่น	เครือ่งจกัร	นอกจาก	นี	้ยงั	ม	ีนำ้	เสยี	จาก	

กระบวนการ	ผลิต

1.	ก๊าซ	เรือน	กระจก	จาก	การ	จัดการ	สวน	ปาล์ม

	การ	เพาะ	ปลูก	ปาล์ม	เริ่ม	จาก	การ	หา	พื้นที่ 	 

ที่	เหมาะ	สม	เพื่อ	ปลูก	ปาล์ม	Wicke	และ	คณะ	 (2008)	

พบ	ว่า	การ	เปลี่ยน	ที่ดิน	ที่	เป็น	ป่า	ฝน	ใน	เขต	ร้อน	ชื้น	มา	

ปลูก	ปาล์ม	น้ำมัน	ก็	จะ	ทำให้	มี	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	

กระจก	ออก	มา	มาก	แต	่ใน	การ	คำนวณ	กา๊ซ	เรอืน	กระจก	

ใน	ครั้ง	นี้	ไม่	ได้	พิจารณา	เรื่อง	การ	เปลี่ยน	พื้นที่	อื่น	 เช่น	

พืน้ที	่ปา่	พืน้ที	่ปลกู	ยาง	หรอื	พืน้ที	่ทำ	นา	เปน็	พืน้ที	่ปลกู	

ปาล์ม	 โดย	พิจารณา	เฉพาะ	การ	ผลิต	ปาล์ม	ทะลาย	สด	

จาก	พืน้ที่	เดมิ	กา๊ซ	เรอืน	กระจก	ที	่เกดิ	ขึน้	จงึ	มา	จาก	การ	

ใช้	ปุ๋ย	และ	น้ำมัน	เชื้อ	เพลิง	สำหรับ	การ	หายใจ	ของ	พืช	

แม	้จะ	ม	ีกา๊ซ	คารบ์อนไดออกไซด	์ปลอ่ย	ออก	มา	ใน	เวลา	

กลาง	คืน	แต่	ใน	เวลา	กลาง	วัน	พืช	ก็	มี	การนำ	ก๊าซ	คาร์บอน- 

ไดออกไซด์	กลับ	ไป	ใช้	ใน	การ	สังเคราะห์	ด้วย	แสง	 

ดัง	นั้น	จึง	ถือว่า	ไม่มี	ก๊าซ	คาร์บอนไดออกไซด์	เกิด	ขึ้น	

จาก	การ	เจริญ	ของ	พืช	การ	สำรวจ	เกษตรกร	11	ครอบครัว	

พบ	ว่า	มี	กรรมสิทธิ์	ใน	พื้นที่	ที่	ใช้	ปลูก	และ	มี	พื้นที่	ปลูก	

ปาล์ม	ต้ังแต่	10	-	600	ไร่	โดย	8	ครอบครัว	มี	พ้ืนท่ี	ต่ำ	กว่า	

100	 ไร่	 และ	อายุ	ปาล์ม	ที่	ปลูก	ก็	มีอายุ	ตั้งแต่	 3-20	ปี	 
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ปุ๋ย	ที่	ใช้	ใน	สวน	ปาล์ม	เป็น	ปุ๋ย	เคมี	 จำนวน	ครั้ง	ที่	ใส่	ปุ๋ย	

1	-	4	ครั้ง	ต่อ	ปี	และ	ปริมาณ	ที่	ใส่	ก็	ไม่	แน่นอน	สำหรับ	

การ	ใส่	ปุ๋ย	ถ้า	เป็น	ดิน	ร่วน	ปน	ทราย	ที่	มี	ความ	สมบูรณ์	

คอ่น	ขา้ง	ตำ่	ธรี	ะ	เอก	สม	ทรา	เมษ	ฐ	์และ	คณะ	(2548)	ได	้

แนะนำ	ให้	ใช้	ธาตุ	ไนโตรเจน	ทั้งหมด	0.8	 -	 1.2	กรัม	 

N/ตน้/ป	ี(หรอื	คดิ	เปน็	ย	ูเรยี	46-0-0	1.7-2.5	กก./ตน้/ป)ี	

ฟอสเฟต	ที่ 	เป็น	ประโยชน์	 0.6	 กก.	 P
2
O

5
/ต้น/ปี	 

(หรือ	คิด	เป็น	ได	แอมโมเนีย	ม	ฟอสเฟต	18	-	46-0		1.3	

กก./ต้น/ปี)	และ	โปแตส	เซ่ี	ยม	ท่ี	ละลาย	น้ำ	ได้	2.4-3.0	กก.

K
2
O/ตน้/ป	ี(หรอื	คดิ	เปน็	โปแตส	เซี	่ยม	คลอ	ไรด	์0-0-60		

4.0-5.0	กก./ตน้/ป)ี		ใน	ขณะ	ที	่Rankine	และ	Fairhurst	

(1999)	แนะนำ	ว่า	ต้น	ปาล์ม	อายุ	เฉล่ีย	9	ปี	ข้ึน	ไป	ควร	ใช้	

ปุ๋ย	ยู	เรีย	3.5	กก./ต้น/ปี	ปุ๋ย	หิน	ฟอสเฟต	1.5	กก./ต้น/ปี	

และ	ปุ๋ย	โปแตส	เซี่	ยม	คลอ	ไรด์	4.0	กก./ต้น/ปี	การ	ปลูก	

ปาล์ม	1	ไร่	จะ	มี	ต้น	ปาล์ม	22	ต้น	สำหรับ	การ	เก็บ	เกี่ยว	

ทะลาย	ปาลม์	สด	จะ	เกบ็	เกีย่ว	ทกุ	15-20	วนั	ใช	้แรงงาน	

คนใน	การ	เก็บ	เก่ียว	 ส่วน	ใหญ่	เป็นการ	จ้าง	เหมา	แล้ว	นำ	 

ข้ึน	รถ	บรรทุก	เพ่ือ	ขนส่ง	ไป	ยัง	โรงงาน	สกัด	น้ำมัน	ปาล์ม	

ใน	การ	ศึกษา	ครั้ง	นี้ 	กำหนด	ให้	 เกษตรกร	 

1	ครอบครัว	มี	พื้นที่	เฉลี่ย	 25	 ไร่	 (10	 เอเคอร์)	 (มี	ต้น	

ปาล์ม	550	ต้น)	และ	ต้น	ปาล์ม	มีอายุ	เฉลี่ย	มากกว่า	5	ปี	

และ	มี	การ	ใช้	ปุ๋ย	ยู	เรีย	2.5	กก./ต้น/ปี		ปุ๋ย	หิน	ฟอสเฟต	

1.5	กก./ต้น/ปี	และ	ปุ๋ย	โปแตส	เซียม	คลอ	ไรด์	4.0	กก./

ต้น/ปี	 สำหรับ	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ที่มา	จาก	สวน	ปาล์ม	

ประกอบ	ด้วย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ที่	เกิด	จาก	การ	ผลิต	ปุ๋ย	

และ	ยงั	ม	ีการ	ปลอ่ย	กา๊ซ	ไน	ตรสั	ออกไซด	์จาก	การ	ใช	้ปุย๋	

ไนโตรเจน

ดัง	นั้น	เกษตรกร	 1	ครอบครัว	 จะ	มี	การ	ปล่อย	

ก๊าซ	เรือน	กระจก	 คิด	เทียบ	เป็น	ก๊าซ	คาร์บอน 

ไดออกไซด์	หลัก	ๆ	มา	จาก	การ	ใช้	ปุ๋ย	ดังนี้

ก๊าซ	เรือน	กระจก	จาก	การ	ผลิต	ยู	เรีย	=	2.5	x	550 

x	5.53		=		7603.75	กก.	CO
2
e/ปี

ก๊าซ	เรือน	กระจก	จาก	การ	ผลิต	หิน	ฟอสเฟต	=	

1.5	x	550	x	0.252		=		207.90		กก.	CO
2
e/ปี

ก๊าซ	เรือน	กระจก	จาก	การ	ผลิต	โปแตส	เซียม	 

คลอ	ไรด์	=	4.0	x	550	x	0.533		=		1172.60		กก.	CO
2
e/ปี

มี	ก๊าซไน	ตรัส	ออกไซด์	เมื่อ	ใช้	ปุ๋ย	ยู	เรีย	 0.1%	 	=	

2.5	x	550	x	298	x	0.001=	409.75	กก.	CO
2
e/ปี

ดัง	นั้น	ใน	การ	ใช้	ปุ๋ย	ของ	เกษตรกร	1	ครอบครัว	

มี	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	=	9394.00			กก.CO
2
e/ปี	

(9.394	ตัน	CO
2
e/ปี)

2.	ก๊าซ	เรือน	กระจก	จาก	การขนส่ง	

	ใน	การ	ศึกษา	ครั้ง	นี้	ไม่	ได้	พิจารณา	การ	ขนส่ง	ที่	

ใช	้ประจำ	วนั	และ	การ	ขนสง่	ปุย๋	แต	่พจิารณา	เฉพาะ	การ	

ขนส่ง	ปาล์ม	ทะลาย	สด	จาก	สวน	ปาล์ม	ไป	ยัง	โรงงาน	

สกัด	น้ำมัน	ปาล์ม	 ซึ่ง	ควร	ทำการ	ขนส่ง	ภายใน	 

24	ช่ัวโมง	หลัง	จาก	ตัด	ปาล์ม	ทะลาย	สด	เสร็จ	เพ่ือ	ป้องกัน	

การ	เกิด	กรด	ไข	มัน	ใน	ผล	ปาล์ม	 โรงงาน	สกัด	น้ำมัน	

ปาล์ม	มัก	ตั้ง	อยู่	ไม่	ไกล	จาก	สวน	ปาล์ม	 ใน	ที่	นี้	กำหนด	

ให	้สวน	ปาลม์	อยู	่ใน	รศัม	ีไม	่เกนิ	50	กโิลเมตร	และ	ม	ีการ	

เก็บ	เกี่ยว	ทะลาย	ปาล์ม	สด	16	ครั้ง	ต่อ	ปี	อย่างไร	ก็ตาม	

พบ	ว่า	บาง	ครั้ง	ก็	มี	การ	ขนส่ง	ปาล์ม	ทะลาย	สด	มา	จาก	ที่	

ไกล	ๆ		เพราะ	โรงงาน	ให้	ราคา	ที่	ดี	กว่า		ใน	การ	ขนส่ง	มี	

การ	ใช้ 	น้ำมัน	เชื้อ	เพลิง	 จึง	เกิด	การ	ปล่อย	ก๊าซ 

เรือน	กระจก

การ	ขนสง่	ปาลม์	ทะลาย	สด	ไป	โรงงาน	16	ครัง้	=		

50	x	16	x	0.1920	 	=	153.60	 	กก.CO
2
e/ปี	รวม	การ	

ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	จาก	สวน	ปาล์ม	และ	การขนส่ง	

=		9547.60	กก.CO
2
eq/ปี	(9.548	ตัน	CO

2
e/ปี)

ดัง	นั้น	 เกษตรกร	ครอบครัว	หนึ่ง	มี	สวน	ปาล์ม	 

25	 ไร่	 จะ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	จาก	การ	จัดการ	 

สวน	ปาล์ม	และ	การ	ขนส่ง	ปาล์ม	ทะลาย	สด	คิด	เป็น	

9.548	 ตัน	คาร์บอนไดออกไซด์	ต่อ	ปี	 โดย	ก๊าซ	เรือน	

กระจก	มากกว่า	 98%	มา	จาก	การ	ใช้	ปุ๋ย	 (9.394	ตัน	

คาร์บอนไดออกไซด์	ต่อ	ปี)	 จังหวัด	กระบี่	ได้	ผลผลิต	

เฉลี่ย	2.853	ตัน	ปาล์ม	ทะลาย	สด	ต่อ	ไร่	ต่อ	ปี	ใน	ขณะ	ที่	

จงัหวดั	สรุาษฎรธ์าน	ีได	้ผลผลติ	2.655	ตนั	ปาลม์	ทะลาย	

สด	ต่อ	ไร่	ต่อ	ปี	(สำนักงาน	เศรษฐกิจ	การเกษตร,	2551)	
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หาก	คิด	เทียบ	กับ	ผลผลิต	ปาล์ม	ทะลาย	สด	ของ	

เกษตรกร	ที	่ปลกู	ปาลม์	นำ้มนั	ใน	จงัหวดั	กระบี	่จะ	ม	ีการ	

ปลอ่ย	กา๊ซ	เรอืน	กระจก	0.134	ตนั	คารบ์อนไดออกไซด	์

ต่อ	ตัน	ปาล์ม	ทะลาย	สด	 แต่	ถ้า	เป็น	เกษตรกร	ที่	ปลูก	

ปาล์ม	ใน	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	 ก็	จะ	มี	การ	ปล่อย	ก๊าซ	

เรือน	กระจก	 0.144	 	ตัน	คาร์บอนไดออกไซด์	ต่อ	ตัน	

ปาล์ม	ทะลาย	สด

3.	 ก๊าซ	เรือน	กระจก	จาก	โรงงาน	สกัด	น้ำมัน	

ปาล์ม

	โรงงาน	สกดั	นำ้มนั	ปาลม์	ม	ีการ	ปลอ่ย	กา๊ซ	เรอืน	

กระจก	ใน	รูป	ของ	ก๊าซ	คาร์บอนไดออกไซด์	 เกิด	จาก	

การ	ใช้	ไฟฟ้า	และ	การ	ใช้	น้ำมัน	เชื้อ	เพลิง	ใน	การ	เดิน	

เครือ่งจกัร	และ	การ	ขนสง่	ภายใน	โรงงาน	นอกจาก	นี	้ยงั	

ม	ีกา๊ซ	คารบ์อนไดออกไซด	์และ	กา๊ซ	มเีทน	ที	่เกดิ	จาก	บอ่	

บำบัด	น้ำ	เสีย	แบบ	ไม่	ใช้	อากาศ	ระบบ	เปิด	สำหรับ	ก๊าซ	

คาร์บอน	ได	ออกไซด์	ที่	เกิด	จา	การ	เผา	ไหม้	ของ	เส้นใย 

	ใน	หมอ้	กำเนดิ	ไอ	นำ้	ไม	่ได	้นำ	มา	พจิารณา	เพราะ	ถอืวา่	ม	ี

ค่า	เท่ากับ	คาร์บอนไดออกไซด์	ที่	ดูด	ซับ	โดย	ต้น	ปาล์ม	

โรงงาน	สกดั	นำ้มนั	ปาลม์	โรง	ที	่หนึง่	อยู	่ใน	จงัหวดั	กระบี	่

ใช้	วัตถุดิบ	120,000	ตัน	ปาล์ม	ทะลาย	สด	ต่อ	ปี	โรงงาน	

ที่	สอง	อยู่	ใน	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	 ใช้	วัตถุดิบ	ทั้งหมด	

162,200	ตัน	ปาล์ม	ทะลาย	สด	ต่อ	ปี	 	 ราย	ละเอียด	ของ	

โรงงาน	สกัด	น้ำมัน	ปาล์ม	ทั้ง	สอง	โรงงาน	ดัง	แสดง	ใน	

ตาราง	ที่	1

ตาราง	ที่	1		ข้อมูล	ของ	โรงงาน	สกัด	น้ำมัน	ปาล์ม	2	โรงงาน

โรงงานที่	1				 โรงงานที่	2

วัตถุดิบ	 120,000 162,000 ตันปาล์มทะลายสด	(FFB)/ปี

อัตราการสกัดน้ำมันปาล์ม 18.00 16.00 %

การใช้ไฟฟ้า 18.20 13.70 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ตัน	FFB

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 0.44 0.25 ลิตร	(ดีเซล)	/ตัน	FFB

น้ำเสีย	 0.80 0.50			 ลูกบาศก์เมตร/ตัน	FFB

กะลา 50 50 กก./ตัน		FFB

เส้นใย 133 110		 กก./ตัน	FFB

ทะลายปาล์มเปล่า 220 230 กก./ตัน	FFB

น้ำมันปาล์มดิบ	(CPO) 21,600 25,920 ตัน/ปี

การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ของ	โรงงาน	สกัด	น้ำมัน	

ปาล์ม	โรงงาน	ที่	หนึ่ง

	1)	การ	ใช้	ไฟฟ้า	 18.20	 x	 120,000	 x	 0.561	=	

1,225,244.00	กก.	CO
2
e/ปี

	2)	 การ	ใช้	น้ำมัน	เชื้อ	เพลิง	 0.44	 x	 120,000	 x	

3.1373	=		165,649.44	กก.	CO
2
e/ปี

	3)	บ่อ	บำบัด	น้ำ	เสีย	มีเทน	0.80	x	120,000	x	28	

x 	 0 .45x25	 =	 30,240,000.00 	 กก. 	 CO
2
e/ปี 	

คาร์บอนไดออกไซด์	0.80	x	120,000	x	28	x	0.55	=		

1,478,400.00		กก.	CO
2
e/ปี

	รวม	โรงงาน	สกดั	นำ้มนั	ปาลม์	โรงงาน	ที	่1	ปลอ่ย	

ก๊าซ	เรือน	กระจก	=	33,109,293.44		กก.	CO
2
eq/ปี	=		

33,109	ตัน	CO
2
e/ปี

	เมือ่	เทยีบ	ตอ่	ตนั	ของ	วตัถดุบิ	=	0.276	ตนั	CO
2
e/

ตัน	FFB		

	เมือ่	เทยีบ	กบั	นำ้มนั	ปาลม์	ดบิ	ที	่ผลติ	ได	้=		1.533	
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ตัน	CO
2
e/ตัน	CPO

การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ของ	โรงงาน	สกัด	น้ำมัน	

ปาล์ม	โรงงาน	ที่	สอง

	1)	การ	ใช้	ไฟฟ้า	 13.70	 x	 162,000	 x	 0.561	=	

1,245,083.40	กก.	CO
2
e/ปี

	2)	 การ	ใช้	น้ำมัน	เชื้อ	เพลิง	 0.25	 x	 162,000	 x	

3.1373	=		127,060.65	กก.	CO
2
e/ปี

	3)	บ่อ	บำบัด	น้ำ	เสีย	มีเทน	0.50	x	162,000	x	28	

x	 0.45	 x	 25	 =	 	 25,515,000.00	 กก.	 CO
2
e/ปี	

คาร์บอนไดออกไซด์	0.50	x	162.000	x	28	x	0.55	=		

1,247,400.00	กก.	CO
2
e/ปี

	รวม	โรงงาน	สกดั	นำ้มนั	ปาลม์	โรงงาน	ที	่2	ปลอ่ย	

ก๊าซ	เรือน	กระจก		=		28,134,544.05	กก.	CO
2
e/ปี		=		

28,135	ตัน	CO
2
eq/ปี

	เมือ่	เทยีบ	ตอ่	ตนั	ของ	วตัถดุบิ		=	0.174	ตนั	CO
2
e/

ตัน	FFB

	เมื่อ	เทียบ	กับ	น้ำมัน	ปาล์ม	ดิบ	ที่	ผลิต	ได้	=	1.085	

ตัน	CO
2
e/ตันCPO	

	Chuoy	และ	คณะ	(2009)	พบ	ว่าการ	ผลิต	น้ำมัน	

ปาล์ม	ดิบ	 1	 ตัน	 จะ	เกิด	ก๊าซ	เรือน	กระจก	 1.01	 ตัน	

คารบ์อนไดออกไซด์		ซึง่	เปน็	คา่ที	่ใกล้	เคยีง	กบั	โรงงาน	

ที่	2	ที่	ศึกษา	ใน	ครั้ง	นี้	คือ	1.085	ตัน	CO
2
e/ตัน	CPO	ใน	

ขณะ	ที่	โรงงาน	ที่	 1	 เกิด	ก๊าซ	เรือน	กระจก	 1.533	ตัน	

CO
2
e/ตัน	CPO	

4.	ภาพ	รวม	การ	ปลอ่ย	กา๊ซ	เรอืน	กระจก	ของ	การ	

จัดการ	สวน	ปาล์ม	และ	การ	สกัด	น้ำมัน

	เมื่อ	พิจารณา	ผลผลิต	ปาล์ม	ทะลาย	สด	ที่	ได้	และ	

ปริมาณ	น้ำมัน	ปาล์ม	ดิบ	ที่	สกัด	ได้	ประกอบ	กับ	การ	

ปล่อยก๊าซ	เรือน	กระจก	 จะ	เห็น	ว่าการ	ที่	เกษตรกร	มี	 

การ	จดัการ	สวน	ปาลม์	ด	ีได	้ผลผลติ	ปาลม์	ทะลาย	สด	ตอ่	

ไร่	สูง	 และ	โรงงาน	สกัด	น้ำมัน	ปาล์ม	มี	วิธี	การ	สกัด	

น้ำมัน	ปาล์ม	ที่	ดี	และ	สามารถ	ควบคุม	ปริมาณ	น้ำ	เสีย	 

อ	อก	มา	ตำ่	ก	็จะ	ทำให	้ม	ีการ	ปลอ่ย	กา๊ซ	เรอืน	กระจก	ออก	

มา	น้อย	 	ดัง	แสดง	ใน	ตาราง	ที่	 2	 เกษตรกร	ใน	จังหวัด	

กระบี่	ได้	ผลผลิต	ปาล์ม	ทะลาย	สด	สูง	กว่า	เกษตรกร	ใน	

จังหวัด	สุ	ราษฏร์	ธานี	 	จึง	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ออก	

มา	น้อย	กว่า	

สำหรบั	การ	ปลอ่ย	กา๊ซ	เรอืน	กระจก	จาก	โรงงาน	

สกดั	นำ้มนั	ปาลม์	(ตาราง	ที	่2)	พบ	วา่	การ	ใช	้ไฟฟา้	และ	

น้ำมัน	เชื้อ	เพลิง	ใน	การ	สกัด	น้ำมัน	ปาล์ม	มี	การ	ปล่อย	

ก๊าซ	เรือน	กระจก	ออก	มา	น้อย	มาก	รวม	แล้ว	ไม่	ถึง	5%	

ของ	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ที่	ปล่อย	ทั้งหมด	ทั้งนี้	เนื่องจาก	

ใน	การ	สกัด	น้ำมัน	ปาล์ม	ใช้	พลังงาน	จาก	หม้อ	กำเนิด	 

ไอ	น้ำ	ที่	ใช้	เส้นใย	ปาล์ม	เป็น	เชื้อ	เพลิง	และ	ยัง	นำ	ไอ	น้ำ	 

ที	่ได	้ผลติ	เปน็	ไฟฟา้	ใช	้ใน	โรงงาน		นำ้	เสยี	ที	่เกดิ	จาก	การ	

สกัด	น้ำมัน	ปาล์ม	จะ	เป็น	แหล่ง	สำคัญ	และ	แหล่ง	ใหญ่	

ที่สุด	ที่	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	จาก	โรงงาน	สกัด	น้ำมัน	

ปาล์ม	 โดย	มากกว่า	 95%	 โรงงาน	สกัด	น้ำมัน	ปาล์ม	

โรงงาน	ที่	หนึ่ง	 มี	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ออก	

มากกว่า	โรงงาน	ที่	สอง	 แม้	จาก	การ	สำรวจ	จะ	พบ	ว่า	

โรงงาน	ที่	หนึ่ง	มี	ประสิทธิภาพ	การ	สกัด	น้ำมัน	ปาล์ม	 

ที่	ดี	กว่า	 แต่	โรงงาน	ที่	หนึ่ง	มี	การ	ใช้	ไฟฟ้า	และ	น้ำมัน 

	เชื้อ	เพลิง	ที่มา	กก	ว่า	 และ	ที่	สำคัญ	คือ	โรงงาน	ที่	หนึ่ง	 

มี	ปริมาณ	น้ำ	เสีย	ที่มา	กก	ว่า	โรงงาน	ที่	สอง

หาก	พิจารณา	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ตั้งแต่	

การ	จดัการ	สวน	ปาลม์	การ	ขนสง่	ปาลม์	ทะลาย	สด	และ	

การ	สกัด	น้ำมัน	ปาล์ม	รวม	กัน	พบ	ว่า	มี	การ	ปล่อย	ก๊าซ	

เรือน	กระจก	คิด	เป็น	2.000-2.289	ตัน	CO
2
e/ตัน	CPO	

อย่างไร	ก็ตาม	ใน	การ	พิจารณา	การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	

กระจก	จาก	น้ำ	เสีย	จาก	โรงงาน	สกัด	น้ำมัน	ปาล์ม	ใน	 

ครัง้	นี	้ยงั	ไม	่ได	้นำ	คา่	ความ	สกปรก	ใน	รปู	ของ	ซ	ีโอ	ด	ีของ	

น้ำ	เสีย	มา	พิจารณา		และ	การ	จัดการ	ของ	เสีย	คือ	ทะลาย	

เปล่า	กะลา	ปาล์ม	และ	กาก	ตะกอน	ดี	แคน	เตอร์	ก็	ยัง	ไม่	

ได้	นำ	มา	พิจารณา
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ตาราง	ท่ี	2		การ	ปล่อย	ก๊าซ	เรือน	กระจก	ของ	การ	จัดการ	สวน	ปาล์ม	การ	ขนส่ง	และ	การ	สกัด	น้ำมัน	ปาล์ม	ดิบ

กระบวนการผลิต กระบี่ สุราษฎร์ธานี

การจัดการสวนปาล์ม 134 144 กก.	CO
2
e/ตัน	FFB

การขนส่งปาล์มทะลายสด 2.15 2.31 กก.	CO
2
e/ตัน	FFB

โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โรงงานที่	1 โรงงานที่	2

การใช้ไฟฟ้า 10.2 7.69 กก.	CO
2
e/ตัน	FFB

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 1.38 0.78 กก.	CO
2
e/ตัน	FFB

บ่อบำบัดน้ำเสียแบบเปิด		

รวมของโรงงาน	

264.32

275.90

165.20

173.67

กก.	CO
2
e/ตัน	FFB

กก.	CO
2
e/ตัน	FFB

รวมทั้งหมดเทียบกับปาล์มทะลายสด 412.05 319.98 กก.	CO
2
e/ตัน	FFB

เมื่อเทียบกับน้ำมันดิบที่สกัดได้	

เมื่อคิดเทียบเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์																																		

2289.17

2.289

1999.875

2.000

กก.	CO
2
e/ตัน.	CPO

ตัน.	CO
2
e/ตัน.	CPO

5.	 ข้อ	เสนอ	แนะ	ใน	การ	ลด	การ	ปล่อย	ก๊าซ	 

เรือน	กระจก

1)	การ	ลด	การ	ใช้	ปุ๋ย	เคมี	การ	ที่	จะ	ให้	สวน	ปาล์ม	

ได้	ผลผลิต	ปาล์ม	ทะลาย	สด	ต่อ	ไร่	สูง	ต้อง	มี	การ	จัดการ	

สวน	ปาล์ม	อย่าง	ดี	(ธีร	ะ	เอก	สม	ทรา	เมษ	ฐ์	และ	คณะ,	2546			

ธีร	ะ	เอก	สม	ทรา	เมษ	ฐ์	และ	คณะ,	2548)	และ	มี	การ	ใส่	

ปุ๋ย	อย่าง	เหมาะ	สม	กับ	สภาพ	ดิน	โดย	มี	การ	วิ	เคราะห์	 

ตัว	อย่าง	ใบ	(ชัย	รัตน์	นิล	นนท์	และ		จำเป็น	อ่อน	ทอง,	2538)	

และ	ลด	การ	ใช้	ปุ๋ย	เคมี	เปลี่ยน	มา	ใช้	ปุ๋ย	อินทรีย์		หาก	มี	

การ	ใช้	กาก	ดี	แคน	เตอร์	และ	น้ำ	เสีย	ที่ 	บำบัด	แล้ว	 

บาง	ส่วน	มา	เป็น	ปุ๋ย	ก็	จะ	ช่วย	ลด	การ	ใช้	ปุ๋ย	เคมี	ได้	เป็น	

อย่าง	ดี

2)	 การ	ลด	การ	ใช้	ไฟฟ้า	ใน	โรงงาน	สกัด	น้ำมัน	

ปาล์ม	 ไฟฟ้า	ที่	ใช้	ใน	โรงงาน	สกัด	น้ำมัน	ปาล์ม	มา	จาก 

2	แหง่	คอื	ไฟฟา้	ที	่ซือ้	มา	จาก	การ	ไฟฟา้	สว่น	ภมูภิาค	และ	

ไฟฟ้า	ที่	ผลิต	จาก	เครื่อง	กำเนิด	ไฟฟ้า	ที่	ใช้	ไอ	น้ำ	ของ	

โรงงาน	โรงงาน	สกดั	นำ้มนั	ปาลม์	ตอ้ง	พยายาม	ลด	การ	

ใช้	ไฟฟ้า	ท่ี	ซ้ือ	มา	จาก	การ	ไฟฟ้า	และ	มี	การ	เพ่ิม	ประสิทธิภาพ	

ของ	หม้อ	ไอ	น้ำ	 โดย	มี	การ	จัดการ	ที่	ดี	 (อรัญ	หัน	พงศ์	

กิตติ	กูล	และ	พูนสุข	ประ	เส	ริฐ	สรรพ์,	2549)	และ	มี	การ	

เปล่ียน	ของ	เสีย	ที่	เป็น	ของแข็ง	คือ	ทะลาย	ปาล์ม	และ	

กะลา	เป็น	พลังงาน	(เฮิ	ลมุล	โคร	เบอร์	และ	คณะ,		2008)

3)	การ	ลด	ปริมาณ	น้ำ	เสีย	และ	การ	บำบัด	น้ำ	เสีย	

แบบ	ไร้	อากาศ	ระบบ	ปิด	 การ	ลด	การ	ใช้	น้ำ	ใน	โรงงาน	

สกัด	น้ำมัน	ปาล์ม	ทำได้	โดย	การ	ใช้	เทคโนโลยี	สะอาด	

ใน	การ	จัดการ	คือ	 การ	ลด	การ	ใช้	น้ำ	โดยตรง	 	มี	การ	 

ใช้ 	ซ้ำ	 และ	การ	หมุนเวียน	กลับ	มา	ใช้ 	อีก	 (อรัญ	 

หัน	พงศ์	กิตติ	กูล	และ	พูนสุข	ประ	เส	ริฐ	สรรพ์,	2549)	

และ	ตอ้ง	ม	ีการ	ผลติ	กา๊ซ	ชวีภาพ	จาก	นำ้	เสยี	ที	่เกดิ	ขึน้	ใน	

ระบบ	ปิด	 แล้ว	นำ	ก๊าซ	มีเทน	ที	่ได้	ไป	ผลิต	ไฟฟ้า	 ก็	จะ	

ทำให	้โรง	งาน	สกดั	นำ้มนั	ปาลม์	ลด	การ	ปลอ่ย	กา๊ซ	เรอืน	

กระจก	ได้	มากกว่า	50%
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The	Relationship	between	Economic	Value	Added	(EVA)	and	Energy	

Sector	Stock	Price	Returns	in	Stock	Exchange	of	Thailand	(SET)

Peng,	Fang-Fang	1,	Kittiphun	Khongsawatkiat	2 and	Thasana	Boonkwan	3

Abstract
An	emerging	 literature	of	analyze	whether	EVA	is	highly	associated	with	stock	returns	 than	 traditional	
performance	measures	has	addressed	the	empirical	issue.	Until	now	there	are	only	few	EVA	relevant	studies	
in	Thailand.	Thus,	this	is	an	opportunity	to	start	a	research	in	this	field.	The	researcher	intended	to	investigate	
if	EVA	can	be	suitable	for	applying	to	the	Thai	energy	sector	which	is	mostly	affected	the	performance	of	
the	Stock	Exchange	of	Thailand	(SET)	and	to	investigate	if	EVA	can	better	affect	the	operational	performance	
than	the	traditional	performance	index	(including	EPS,	ROA,	and	ROE)	in	explaining	Market	Value	Added	
(MVA),	thereby	stock	price	returns.	

	The	evidence	of	this	research	shows	that	EVA	is	not	suitable	for	applying	to	the	Thai	energy	sector;	
even	EVA	has	relationship	with	MVA,	but	it	can	not	affect	MVA	by	regression	analysis.	Moreover,	EPS	has	
the	most	significant	relevance.	Thus,	EVA	is	not	a	superior	performance	measure	in	explaining	market	price	
returns	compared	with	traditional	performance	index	of	the	Thai	energy	sector.	However,	the	researcher	
suggests	that	any	managers,	shareholders,	and	participants	can	use	EVA	as	an	assistant	tool	with	traditional	
performance measures instant of replacing anyone.

 Key	words	: Economic Value Added (EVA), Market Value Added (MVA), Energy Sector, Thailand
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Introduction
As	a	staring	point	developer	and	promoter,	US-based	

consultants	 Stern	 Stewart	 &	 Co,	 argued	 that	

“earnings,	earnings	per	share,	and	earning	growth	

are	misleading	measures	of	corporation	performance.	

Earnings	are	diminished	by	book	keeping	entries	that	

have	nothing	to	do	with	recurring	cash	flow,	and	are	

charged	with	such	value-	building	capital	outlay	as	

R&D,	all	in	an	attempt	to	placate	lenders’	desire	to	

assess	liquidation	value.	The	best	practical	periodic	

performance	measure	 is	 economic	 value	 added	

(EVA)”	 (Stewart,	 1991).	 It	 widespread	 as	 the	

financial	management	and	incentive	compensation	

system	began	with	Fortune	Magazine	 proclaimed	

EVA	as	“today’s	hottest	financial	idea	and	getting	

hotter”,	“The	real	key	to	creating	wealth”	,	“A	new	

way	to	find	bargains”,	“America’s	greatest	wealth	

creators”	 and	 “A	new	way	 to	 value	 the	market”.	 

The	management	 guru,	 Peter	 Drucker	 (1993)	

described	 it	 as	 “a	 vital	measure	 of	 total	 factor	

productivity”.	Originally	in	the	United	States,	EVA	

has	been	literally	world	wildly	adopted	by	hundreds	

of	 the	 leading	 firms.	 The	 concept	 of	 EVA	 is	 a	

modified	 computation	 of	 residual	 income	with	 a	

series	 of	 accounting	 adjustments	 to	 how	 one	

calculates	income	and	capital.	It	is	the	net	operation	

minus	 an	 appropriate	 charge	 for	 the	 “opportunity	

cost”	which	means	the	cost	of	capital	by	Stewart	in	

an	 enterprise	 or	 projects.	 It	 is	 the	way	 to	 show	 

what	value	was	made	from	what	capital	was	used.	

Managers	 can	 also	 used	 EVA	 as	 a	 diagnostic	 

likely	 tool	 to	 show	which	one	of	 the	departments	

needs	more	work	to	increase	a	firm’s	value	for	the	

next	 period	 (Mäkeläinen	 &	 Roztocki,	 1998).	 

An	 emerging	 literature	 of	 analyze	whether	EVA	 

is	highly	associated	with	stock	returns	than	traditional	

performance	measures	has	addressed	the	empirical	

issue.	The	research	objectives	are		(1)	to	investigate	

if	EVA	can	be	suitable	for	applying	to	the	Thai	energy	

sector.	(2)	to	investigate	if	EVA	can	better	affect	the	

operational	performance	of	Thai	energy	sector	than	

the	 traditional	performance	 index	 (including	EPS,	

ROA,	and	ROE)	in	explaining		Market	Value	Added	

(MVA),	thereby	stock	returns.

Literature	Review
(1)	Value	Based	Management
A	manager’s	primary	goal	is	to	maximize	the	

value	of	his	company,	but	these	traditional	accounting-

based	measures	 can	 not	measure	 the	 creation	 of	

shareholders’	wealth	and	also	have	their	own	back	

draws	(Stewart,	1999).

Based	on	traditional	business	models	incentive	

both	 encourage	 rampant	 short-term	 vision	 of	

managers	and	lead	to	other	forms	of	dysfunctional	

behaviors.	This	accounting	system	under	pricing	of	

capital	has	also	driven	broad	capital	misallocation	

and	mismanagement.	Many	managers	 recognized	

this	problem.	Consequentially,	in	the	equity	boom	

of	 the	 eighties,	many	American	 companies	 are	

enthusiastic	 about	 the	 creation	 of	 “shareholder-

value”	(Rappaport,	1986;	Stewart,	1991)

(2)	Market	Value	Added	(MVA)
Generally	 shareholder	 value	 of	 the	market	

value	of	a	firm	has	expressed	by	its	share	price.	But	

Stern	 and	 Stewart	 suggested	 a	 new	measure	 to	

directly	 reflect	 the	 creation	 of	 shareholder	 value	

instead	of	simply	maximizing	market	value	as	it	does	
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not	 concern	 about	 the	money	 that	 investors	 have	

brought	up.	To	make	up	for	this,	MVA	has	clearly	

showed	the	difference	between	current	market	value	

of	all	capital	and	total	capital	supplied	by	creditors	

and	shareholders	over	the	actual	time	of	the	company	

(Firer	1995;	Reilly	and	Brown,	2003).	

(3)	Economic	Value	Added	(EVA)
The	origins	of	EVA	can	be	traced	to	Hamilton	

(1777)	who	 explained	 that	 for	 firm	 earnings	 and	

wealth	creation	they	must	earn	more	than	the	cost	 

of	 their	 debt	 and	 equity.	Marshall’s	 Principles	 

of	Economic	 (1890)	 has	 focused	 on	 adjustments	 

to	 accounting	 earnings	 to	 reflect	 the	 opportunity	 

cost	 of	 capital	 since	 the	 unadjusted	measure	 can	 

be	 a	misleading	 indicator	 of	 performance	 in	 both	

practical	 and	 theory.	 Later,	Marshall	 stated	 that	 

“the	 gross	 earnings	 of	 the	 true	 profits	 of	 his	 

business,	 and	 deducting	 interest	 on	 his	 capital”.	

Economists	 have	been	 familiar	with	 the	 ‘residual	

income’	framework	for	years,	but	on	the	other	hand,	

businesses	 have	 only	 recently	 started	 to	 switch	 

from	managing	for	earnings	to	managing	for	seeking	 

value.	 EVA	 has	 facilitated	 this	 process	 as	 

“a	 practical	 and	 highly	 flexible	 refinement	 of	

economists’	concept	of	‘residual	income’-	the	value	

that	 is	 left	 over	 after	 a	 company’s	 stockholders	 

have	been	adequately	compensated”	by	providing	

operating	managers	practical	use.	

(4)	Related	Research	
Uyemura,	Kantor	and	Petit	(1996)	in	analysis	

of	100	largest	American	commercial	banks	listed	on	

Stern	Steward	&	Co.	over	the	period	of	1986	to	1996.	

The	 study	 demonstrated	 that	 EVA	 has	 a	 higher	

correlation	with	MVA	than	ROA,	ROE,	Net	income,	

and	EPS.

Milunovich	 and	 Tsuei	 (1996)	 determined	 

EVA	has	 a	 closely	 connected	with	 stock	 returns	 

in	American	IT	industry	over	the	period	from	1990	

to	 1995	 comparing	with	 the	 traditional	 financial	

performance	 tool	 by	 using	 regression	method;	 

EVA	is	relatively	higher	relevance	than	EPS	growth,	

ROE,	Free	 cash	growth	 and	FCF.	They	point	 out	 

that	 EVA	works	 best	 as	 a	 supplement	 to	 other	

measures	when	one	 is	 evaluating	 shares	 and	 that	

EVA	sometimes	works	when	others	fail.

Chen	and	Dodd	(1997)	gathered	566	American	

Corporations	 from	 the	 year	 1992	 Stern	 Stewart	 

1000	database	as	a	starting	point	and	added	some	

supplementary	 data	 for	 the	 ten	 years	 from	 1983	 

to	1992.	They	stated	that	“not	a	single	EVA	measure	

(annualized	EVA	 return,	 average	EVA	per	 share,	

change	 in	 standardized	EVA	 and	 average	 return	 

on	 capital)	 was	 able	 to	 account	 for	more	 than	 

26%	of	 the	 variation	 in	 stock	 returns.”	They	 also	

found	 that	 residual	 income	 in	 generally	 yield	 

the	same.

Clinton	 and	Chen	 (1998)	 compares	 share	

prices	 and	 returns	 on	 residual	 cash	 flow,	 EVA	 

and	 other	 traditional	 performance	 measures	 

and	 suggested	 that	 companies	 should	 consider	 

using	 residual	 cash	flow	 as	 an	 alternative	while	 

using	EVA.

The	 study	of	Li,	Wu-Lung	 (2000)	provided	

empirical	evidence	on	EBEI,	CFO,	RI	and	EVA.	He	

stated	that	EBEI	can	have	more	relative	information	

content	and	incremental	information	content	when	

both	 in	explaining	contemporaneous	stock	returns	

and	forecasting	future	stock	returns.	
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Shu,	Nai-Li	(2001)	examined	the	EVA	of	eight	

sample	listed	Taiwan	companies	in	semiconductor	

sector	over	 the	period	1996	 to	2000	has	a	closely	

relationship	with	MVA.	Furthermore,	EVA	can	better	

reflect	operational	performance	than	EPS,	ROA,	and	

ROE	in	regressions.

Eljelly	and	Alghurair	(2001)	studied	whether	

EVA	 is	 associated	 with	MVA	 compared	 with	

traditional	 performance	measures	 such	 as	 EPS,	 

cash	 flow,	 and	ROE	 in	 Saudi	Arabia	 across	 all	

sectors.	 They	 found	 that	 EPS	 is	 dominating	

performance	measure	with	respect	to	its	association	

with	MVA.	They	 also	 recommend	 that	 investors	 

in	 Saudi	 market	 should	 consider	 traditional	

performance	measures	as	primary	tool	 to	evaluate	

firms’	value.

Nontapat	(2005)	examined	Thai	Airways	over	

the	 period	 2000	 to	 2004	 by	 using	 regression	 

method	to	find	the	relationship	between	EVA	and	

MVA.	The	results	showed	that	EVA	can	not	reflect	

current	MVA	number.

Liu,	Chun-Hao	(2007)	studied	listed	companies	

in	Taiwan	IC	design	industry	over	the	period	from	

2005	 to	 2007	 and	 found	 that	 EVA	 has	 more	

significant	correlation	with	MVA	than	EPS,	ROA,	

and	ROE.	And,	EPS	has	stronger	explanatory	power	

in	 explaining	 stock	 returns	 by	 using	 panel	 data	

regressions.

Research Procedures
Research Design
The	researcher	adopts	the	concept	of		Uyemura,	

Kantor	 and	 Pettit	 (1996)	 by	 using	 quantitative	

method.	Base	on	literature	review	and	main	concept	

of	 relationship	 between	 EVA	 compared	 with	

traditional	measures	and	MVA	which	can	be	divided	

into	two	parts	:

-	 Independent	 variable	 :	 EVA,	EPS,	ROA,		 

													ROE

-	Dependent	variable:	MVA

Population 
Assuming	 that	 the	equity	markets	are	semi-

strong	form	efficient,	there	are	eight	sample	listed	

companies	in	energy	sector	on	the	SET	are	employed	:	

BAFS,	 BANPU,	 EGCO,	 IRPC,	 LANNA,	 PTT,	

PTTEP,	and	RATCH.

Data Collection 
This	 research	 period	 covers	 20	 quarters	

between	 2003	Q4	 and	 2008	Q3.	 The	 secondary	 

data	were	 collected	 from	 these	websites:	 Thai	 

bond	 Association	 and	 Stock	 Exchange	 of	 

Thailand.

EPS	 =	 Net	 Income/Common	 Shares	 

	 	 	 Outstanding

ROA		=		 Net	Income/Average	Total	Assets

ROE		=	 Net	Income/Average	Common	

EVA	=	NOPAT	-	WACC	x	Invest	Capital			

1.	NOPAT	=	EBIT	x	(1-T)

2.	 Invested	Capital	 =	 (Total	 current	 asset	 -	

(Total	current	liabilities	-	Short-term	Loan))	+	Total	

Non-Current	Assets

3.	WACC	=	R	debt	(1-T)	(D/D+E)	+	R	equity	

(E/D+E)	

(1)	R	debt	=	Return	on	debt	can	be	calculated	

as:	Interest	Expense/Long-term	debt

(2)	R	equity	=	Cost	of	equity	is	calculated	by	
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using	the	Capital	Asset	Pricing	Model	

(CAPM)	with	the	formulation	as	follows	:	

R	=	R
f
	+	 	x	(R

m
	–	R

f
)

(a)	R
f
	 is	 the	 daily	 rate	 of	Thai	Government	 

22	years	Bond	

(b)	R
m
	is	the	market	daily	return	on	SET	

(c)	R
m
	–	R

f
	is	the	average	value	of	expected	

return	on	market	and	risk	free	rate	in	research	period,	

also	known	as	the	market	risk	premium.

(d)	 	is	called	that	“Systematic	Risk”	is	studied	

based	on	linear	regression	and	securities	in	energy	

sector	 is	 to	 find	 out	 market	 return	 and	 return	 

on	 the	 security	 respectively.	Market	 return	 is	 

calculated	as:

R
m
	 =	 ((Closing	 price

t
	 –Closing	 price

t-1
)/	

Closing	Price
t-1
))	x100%

Return	on	the	security	is	calculated	as:

R
i
	 =	 ((Closing	 price

t
	 –	 Closing	 price

t-1 

+	Dividend
t
)/	Closing	Price

t-1
))	x100%	

(3)	D	is	the	total	liabilities	

(4)	E	is	the	total	equities	

(5)	T	is	corporate	tax	rate,	30%	

MVA	=	Market	price	x	Number	of	common	

shares	-	Shareholders'	equities	

The	Accounting	Adjustments
The	basic	accounting	adjustment	is	to	deduct	

the	short-term	non-interest	bearing	liabilities	from	

other	 current	 assets	 of	 other	 assets	 called	 EVA	

balance	sheet	(Young	and	O’	Byrne,	2001).

Hypotheses
Hypotheses 1 	 EVA	 affects	MVA	 in	Thai	

energy	sector.

Hypotheses 2	 Traditional	 performance	

measures	(EPS,	ROA	and	ROE)	affect	MVA	in	Thai	

energy	sector.

Hypotheses	3	EVA	can	better	reflect	MVA,	

thereby	stock	returns,	than	traditional	performance	

measures	(EPS,	ROA	and	ROE).	

Data Analysis 

1.	Descriptive	Analysis:	 to	 describe	 total	

characteristics	of	sample	listed	companies.	

2.	 Correlation	 Analysis:	 to	 measure	 the	

association	between	two	variables	for	indicating	their	

directions	 and	 covariance	 and	 the	 R2 will	 be	

determinate.	

3.	Regression	Analysis:	to	examine	whether	

if	independent	variables	affect	dependent	variable.	

If	 significant	 is	 less	 than	 or	 equal	 to	 0.05,	 those	

independent	variables	(EVA,	EPS,	ROA,	and	ROE)	

will	affect	dependent	variable	(MVA).	

Results
Descriptive	Analysis
Table	 1	 and	Table	 2	 show	 that	 the	 leading	

firms,	 PTT	 and	 PTTEP	 show	 greater	 value	 

when	compared	with	the	industry	average	EVA	and	

MVA	 numbers.	 The	 financial	 performance	 of	 

each	 company	was	 positive	 during	 the	 empirical	

period	expect	IRPC	which	had	an	average	negative	

EVA	 that	means	 the	 firm	may	 destroy	market	 

value	when	 invested	 projects	 by	 both	 debt	 and	

stockholders.
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Table	1		Descriptive	statistics	matrix	between	2006	Q4	and	2008	Q3.

Variable Minimum Maximum Mean S.D.(1)

MVA(Million	Baht) -74,143.30 553,048.37 91,854.6143 138,465.67201

EVA(Million	Baht) -136,670.42 217,862.27 3,989.1781 25,979.19193

EPS	(%) -0.23 11.97 2.8192 3.09496

ROA	(%) 3.12 39.37 17.4881 7.78683

ROE	(%) 3.82 100.38 27.2884 17.28924

(1)	S.D.	=	standard	deviation

Table	2		Comparison	of	average	MVA	and	EVA.

Company MVA	(Million	Baht) Company EVA	(Million	Baht)

PTT 348,531.79 PTT 29,503.72

PTTEP 248,917.92 PTTEP 8,994.34

BANPU 51,040.87 BANPU 994.59

IRPC 51,016.39 RATCH 155.04

RATCH 23,285.25 EGCO 134.86

EGCO 7,959.90 LANNA 67.48

LANNA 2,276.49 BAFS 11.35

BAFS 1,808.31 IRPC -7,947.96

AVERAGE 91,854.6143 AVERAGE 3,989.1781

Table	3		Correlation	coefficients	among	variables.	

Variable MVA EVA EPS ROA

EVA 0.301**

EPS 0.645** 0.317**

ROA 0.573** 0.210** 0.459**

ROE 0.330** 	0.105 	0.189* 0.342**

*,	**		Significantly	different	from	zero	at	0.05	and	0.01	probability	levels,	respectively



Relationship	between	Economic	Value	Added	and	Energy	Sector	Stock	Price	Returns

Peng,	Fang-Fang,	Kittiphun	Khongsawatkiat	and	Thasana	Boonkwan 113

Correlation Analysis 
Table	3	shows	that	EPS	gave	highest	association	

with	MAV	at	r	=	0.645	which	was	much	greater	than	

EVA	at	0.301.	However,	all	variables	gave	positive	

relationship	with	MVA.	

Regression Analysis
(1)	Analyze	the	innovation	measure	EVA

The	 total	EVA	 samples	 positively	 affected	

MVA,	and	the	explanation	power	is	8.50%.	When	

examining	each	company,	the	EVA	of	EGCO	and	

RATCH	gave	negative	relationship	with	MVA	while	

PTTEP	has	positive	one	as	shown	in	Table	4.	

(2)	Analyze	the	traditional	measures	(EPS,	

ROA, and ROE)

Table	5	indicates	that	when	only	use	EPS	to	

examine,	the	explanatory	power	is	41.3%.	And	when	

plus	in	ROA,	it	increased	to	50.7%.	Three	traditional	

accounting	measures’	explanatory	power	 to	MVA	

can	be	attended	to	52%.	The	results	not	only	reject	

null	 hypothesis	 but	 also	 are	 viewed	 as	 evidence	

traditional	 accounting	measures	 (EPS,	ROA,	 and	

ROE)	affect	MVA	in	Thai	energy	sector.

(3)	 The	 results 	 of	 all 	 independent	

variables

When	using	total	samples,	Table	6	provides	

the	evidence	that	EVA	can	not	better	reflect	MVA	

than	 other	 three	 traditional	 accounting-based	

measures.	Table	7	indicated	that	EVA	is	a	dominant	

performance	measure	in	market	returns	for	only	one	

company,	RATCH,	with	the	negative	relationship.

Conclusion and Suggestion 
The	evidence	of	this	research	shows	that	EVA	

is	not	be	 suitable	 for	applying	 to	 the	Thai	energy	

sector;	 the	 correlation	 of	MVA	 depends	 on	 all	

variables	 show	 EPS	 has	 the	 most	 significant	

relevance,	then	go	to	ROA,	ROE,	and	finally	is	EVA.	

EVA	has	relationship	with	MVA,	but	can	not	affect	

MVA	from	regression	analysis.	EVA	is	not	a	superior	

performance	measure	 in	 explaining	market	 price	

returns	compared	with	traditional	performance	index	

(EPS,	ROA,	and	ROE)	 in	 the	Thai	energy	sector.	

However,	Young	 and	O’Byrne	 (2001)	mentioned	

that	EVA	should	never	be	thought	of	as	a	substitute	

for	any	other	measure.	The	researcher	suggests	that	

any	managers,	shareholders,	and	participants	can	use	

EVA	as	an	assistant	tool	with	traditional	performance	

measures.	

There	 are	 some	 limitations	 of	 this	 research	

such	as	accounting	adjustments	and	compensation	

system.	Due	 to	 hard	 to	 get	 data	 from	 published	

financial	information,	it	can	not	apply	major	items	

and	may	cause	different	EVA	numbers.	Thus,	 the	

empirical	results	have	not	made	a	conclusion	in	this	

field.	Perhaps	the	most	at	this	point	is	that	research	

must	 be	 continued.	 In	 the	 short	 term,	 further	

researchers	 can	 compare	EVA	with	other	popular	

accounting-based	index.	

Some	 researchers	 stated	 that	 EVA’s	most	

powerful	distinguishing	feature	is	its	fit	to	management	

compensation	system.		Further	researchers	can	make	

a	comparison	of	whom	use	EVA	modern	excusive	

compensation	 plans	 against	 firms	who	 only	 use	

traditional	 accounting-based	 incentives;	 or	 study	

EVA	 and	MAV	 as	 determinants	 of	 excusive	

compensation	in	one	specific	company.
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Table	4		Regression	matrix	of	EVA.

Company Code Adjusted	R2

(%)
Unstandardized	
Coefficients

(Beta)

t-value

Constant EVA

Total	Sample 8.50 85456 1.604 3.967

EGCO 56.70 8335.6 -2.786 -5.091

RATCH 51.00 221171 -3.351 -4.554

PTTEP 16.00 23804.7 3.085 2.147

Table	5		Regression	matrix	–EPS,	ROA	and	ROE.(1)

Company 

Code

Variable Adjusted	R2

(%)

Unstandardized	

Coefficients

(Beta)

t-value

Constant Std. Error

Total	

sample

EPS

93303.95

21441.742 7.745

ROA 52.00 5456.061 4.745

ROE 1073.495 2.291
(1)	Note	:	Significant	level	at	P	=	0.05

													 R	=	0.727,	R2	=	0.529,	F	=	58.460

Table	6		Regression	matrix	–EVA,	EPS,	ROA	and	ROE.(1)

Company 
Code

Variable Sig Adjusted	R2

(%)
Unstandardized	Coefficients

(Beta)
t-value

Constant Std. Error

Total	8	

company

EPS

.00 52.00 93304

21441.742 7.745

ROA 5456.061 4.745

ROE 1073.495 2.291

EVA 1.36 - - - -
(1)	Note	:	Significant	level	at	P	=	0.05						R=.727,	R2=.529,	F=58.460



Relationship	between	Economic	Value	Added	and	Energy	Sector	Stock	Price	Returns

Peng,	Fang-Fang,	Kittiphun	Khongsawatkiat	and	Thasana	Boonkwan 115

Table	7		Regression	matrix	between	all	variables	for	each	company.

Company

Code

Variable Sig Adjusted	R2

(%)

Unstandardized	Coefficients

(Beta)

t-value

Constant Std. Error 

BAFS ROE .013 25.9 	 	 -2049.26 	 	 188.124 2.761

BANPU EPS .001 45.5 		 			1331.347 	 9798.842 							4.11

EGCO
EVA

	00 56.7 	 -11005.205
	 					-2.683 -5.425

ROA 	 1298.813 2.283

PTT EPS .041 16.8 			157766.409 		25080.91 2.198

PTTEP
ROA

.001 51.8 	 	53946.36
		37522.15 4.495

ROE 	-29353.6 -3.292

RATCH EVA .00 					51 	 	23804.717 									-3.351 -4.554

All	variables	are	excluded	of	two	companies,	IRPC	and	LANNA
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บทความวิจัย

ปญัหา	การ	จดั	กจิกรรม	พฒันา	ผู	้เรยีน	ของ	โรงเรยีน	สงักดั	เทศบาล	นคร	หาดใหญ	่
จังหวัด	สงขลา

A Study	 of	Problems	of	Students’	Development	Activities	 in	HatYai	
Municipal	Schools,	Hat	yai,	Songkhla

ฉลอง	ชัย		แก้ว	ประสิทธิ์ 1

Chalongchai		Kaewprasit

1 ศึกษา	ศาสตร	มหา	บัณฑิต	สาขา	วิชาการ	บริหาร	การ	ศึกษา	มหาวิทยาลัย	หาดใหญ่	125/502	ถ.พล	พิชัย	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	90110

Abstract
The	purposes	of	this	research	were	to	study	problems	in	students’	development	activities	in	four	aspects	:	
curriculum	and	its	application,	teaching,	teaching	materials,	and	testing	and	evaluation.		The	subjects	were	
191	teaching	staff	at	different	municipal	schools	in	Hat	Yai,	Songkhla.	This	sample	group	was	taken	by	using	
Krejcie	&	Morgan	table.	The	instrument	for	data	collection	employed	a	questionnaire	composed	of	three	
main	parts:	general	information,	problems	in	students’	development	activity	(Rating	scale),	and	open-ended	
questions.	The	Cronbach	alpha	coefficient	was	0.98.		mean	(    ),	standard	deviation	(S.D.),	and	T-Test	were	
statistically used in the data analysis.
	 Major	findings	of	this	research	were	as	follows	:	(1)	the	problems	of	municipal	teachers	in	providing	
students’	development	activity	in	individual	and	all	aspects	were	moderate;	(2)	in	all	aspects	teachers	with	
different	ages	had	problem	in	providing	students’	development	activity.		But	when	considered	each	aspect	
separately,	it	is	found	that	teachers	with	different	ages	had	problems	with	curriculum	and	its	application,	at	
a	significant	level	0.05.	Teachers	who	were	older	than	36	years	old	had	problems	with	curriculum	and	its	
application	higher	than	teachers	who	were	25-35	years	old.		The	two	groups	of	teachers	having	one	to	ten	
years	of	working	experience	and	those	having	more	than	eleven	years	had	problems	with	students’	activity	
development	 indifferently.	According	 to	 the	analysis	 of	 the	 teachers’	point	 of	 views,	 it	was	 reveled	 that	
teachers	must	focus	on	the	curriculum	first	and	then	on	teaching	materials.		Teachers	suggested	that	they	
should	be	supplied	with	sufficient	budget	for	the	teaching	materials.	In	addition,	the	curriculum	should	be 
revised.	Moreover,	a	responsible	person	should	be	 in	charge	of	 the	yearly	plan	and	revised	curriculum.	 
Lastly,	the	testing	and	evaluation	should	be	renewed.

 Key	words	: Student development activities, teaching material, teaching experience.
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บทคัดย่อ
การ	วิจัย	น้ี	เป็นการ	วิจัย	กรณี	 เร่ือง	 ศึกษา	ปัญหา	การ	จัด	กิจกรรม	พัฒนา	ผู้	เรียน	ของ	โรงเรียน	 สังกัด	เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	 

จังหวัด	สงขลา	มี	วัตถุประสงค์	การ	วิจัย	เพื่อ	ศึกษา	ชนิด	และ	ลักษณะ	ของ	ปัญหา	การ	จัด	กิจกรรม	ของ	ผู้	เรียน	ใน	ระดับ	ชั้น	

ประถม	ศึกษาซึ่ง	การ	ศึกษา	ครั้ง	นี้	ได้	ศึกษา	ปัญหา	การ	จัด	กิจกรรม	พัฒนา	ผู้	เรียน	ใน	4	ด้าน	คือ	ด้าน	หลักสูตร	และ	การนำ	

หลกัสตูร	ไป	ใช	้ดา้น	การ	เรยีน	การ	สอน	ดา้น	วสัด	ุประกอบ	หลกัสตูร	และ	สือ่	การ	เรยีน	การ	สอน	และ	ดา้น	วดัผล	และ	ประเมนิ	

ผล	ประชากร	ใน	การ	วิจัย	ครั้ง	นี้	คือ	พนักงาน	ครู	สังกัด	เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	ที่	ปฏิบัติ	งาน	ใน	ปี	การ	ศึกษา	2549	จำนวน	

191	คน	และ	เครื่อง	มือ	ที่	ใช้	ใน	การ	เก็บ	รวบรวม	ข้อมูล	 เป็น	แบบสอบถาม	ประกอบ	ด้วย	ประเด็น	การ	สอบถาม	3	ตอน	

ไดแ้ก	่(1)	ขอ้มลู	สถานภาพ	ทัว่ไป	(2)	ปญัหา	การ	จดั	กจิกรรม	พฒันา	ผู	้เรยีน	ลกัษณะ	คำถาม	เปน็	แบบ	มาตราสว่น	ประมาณ	

ค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ	และ	(3)	คำถาม	ปลาย	เปิด	เกี่ยว	กับ	ปัญหา	อุปสรรค	และ	ข้อ	เสนอ	แนะ	ต่อ	การ	จัด	กิจกรรม	

พัฒนา	ผู้	เรียน	หาความ	เชื่อ	มั่น	โดย	ใช้	สัมประสิทธิ์	แอลฟา	(			–	Coefficient)	ของ	ค	รอ	นบาค	มี	ค่า	เท่ากับ	0.98	ทำการ	

วิเคราะห์	ข้อมูล	โดย	ใช้	 ค่า	เฉลี่ย	 ( X )	 ค่า	เบี่ยง	เบน	มาตรฐาน	 (S.D.)	 และ	ทดสอบ	สมมติฐาน	โดย	ใช้	สถิติ	ทดสอบ	ที	

(t-test)

ผล	การ	วิจัย	พบ	ว่า	 (1)	พนักงาน	ครู	โรงเรียน	เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	 จังหวัด	สงขลา	มี	ปัญหา	การ	จัด	กิจกรรม	พัฒนา 

	ผู้	เรียน	โดย	ภาพ	รวม	และ	ราย	ดา้น	อยู	่ใน	ระดบั	ปาน	กลาง	(2)	พนกังาน	คร	ูเทศบาล	ที	่มอีาย	ุตา่ง	กนั	ม	ีปญัหา	การ	จดั	กจิกรรม	

พฒันา	ผู	้เรยีน	โดย	ภาพ	รวม	ไม	่ตา่ง	กนั	เมือ่	จำแนก	เปน็	ราย	ดา้น	พบ	วา่	พนกังาน	คร	ูที	่มอีาย	ุตา่ง	กนั	ม	ีปญัหา	การ	จดั	กจิกรรม	

พัฒนา	ผู้	เรียน	ด้าน	หลักสูตร	และ	การนำ	หลักสูตร	อย่าง	มี	นัย	สำคัญ	ทาง	สถิติ	ที่	ระดับ	0.05		โดย	พนักงาน	ครู	ที่	มีอายุ	36	ปี	

ขึ้น	ไป	มี	ความ	คิด	เห็น	ว่า	มี	ปัญหา	เดียว	กับ	การ	จัด	กิจกรรม	การ	พัฒนา	ผู้	เรียน	ด้าน	หลักสูตร	และ	การนำ	หลักสูตร	ไป	ใช้	

สูง	กว่า	พนักงาน	ครู	ที่	มีอายุ	25	-	35	ปี	

 คำ	สำคัญ	:	การ จัด กิจกรรม พัฒนา ผู้ เรียน, เครื่อง มือ ที่ ใช้ ใน การ สอน, ประสบการณ์ การ สอน

บทนำ
ใน	ปัจจุบัน	นี้	การ	จัดการ	ศึกษา	ใน	ส่วน	ที่	เกี่ยวข้อง	 

กับ	การ	เรียน	การ	สอน	มิได้	จำกัด	ขอบเขต	อยู่	เฉพาะ	

ภายใน	หอ้งเรยีน	หรอื	ชัว่โมง	เรยีน	เทา่นัน้	แต	่รวม	ไป	ถงึ	

ประสบการณ์	 ภายนอก	ห้องเรียน	ด้วย	 โดย	เฉพาะ	

นกัเรยีน	ระดบั	ประถม	ศกึษา	ซึง่	พบ	วา่	ม	ีความ	แตก	ตา่ง	

ระหว่าง	บุคคล	สูง	 ใน	ด้าน	ความ	กระตือรือร้น	อยาก	

เรียน	อยาก	รู้	และ	มี	การ	ตอบ	สนอง	ต่อ	สภาพ	แวดล้อม	

แตก	ต่าง	กัน	อย่าง	เห็น	ได้	ชัดเจน	 (เจริญ	 	 จิต	วา	ริ	นทร์,	

2528)	ดัง	ที่	นัก	วิชาการ	ทั้ง	หลาย	ยืนยัน	ตรง	กัน	ว่า	มิใช่	

เพยีง	การ	ศกึษา	แต	่เพยีง	อยา่ง	เดยีว	เทา่นัน้	ที	่ทำให	้บคุคล	

ใด	บุคคล	หนึ่ง	เจริญ	ก้าวหน้า	ใน	ชีวิต	อนาคต	 ใน	ด้าน	

สังคม	เศรษฐกิจ	ได้	อย่าง	สมบูรณ์	แบบ	แต่	จำเป็น	ต้อง	มี	

องค์	ประกอบ	อ่ืน	ๆ 	ท่ี	เหมาะ	สม	ด้วย	(สุร	พงศ์		อำพัน	วงษ์,	

2534)	จาก	เหตุผล	นี้	พอ	จะ	กล่าว	ได้	ว่า	การ	จัด	กิจกรรม	

การ	เรยีน	การ	สอน	ใน	หอ้งเรยีน	แต	่เพยีง	อยา่ง	เดยีว	ย่อม	

เป็นการ	ไม่	เพียง	พอ	

	 กจิกรรม	พฒันา	ผู	้เรยีน	ตาม	หลกัสตูร	การ	ศกึษา	

ขั้น	พื้น	ฐาน	พุทธศักราช	2544	แบ่ง	เป็น	2	ลักษณะ	คือ	

(1)	กจิกรรม	แนะแนว		ซึง่	เปน็	กจิกรรม	ที	่สง่	เสรมิ	และ	

พัฒนา	ความ	สามารถ	ของ	ผู้	เรียน	ตาม	ความ	เหมาะ	สม	

ของ	แต่ละ	บุคคล	 และ	 (2)	 กิจกรรม	นักเรียน	 เป็น	

กิจกรรม	ที่	ผู้	เรียน	เป็น	ผู้	ปฏิบัติ	ด้วย	ตนเอง	อย่าง	ครบ	

วงจร	 ตั้งแต่	การ	ศึกษา	 วิเคราะห์	 วางแผน	ปฏิบัติ	 

ตาม	แผน	ประเมิน	และ	ปรับปรุง	การ	ทำงาน
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ใน	การ	ที่	จะ	ทำ	กิจกรรม	พัฒนา	ผู้	เรียน	เป็น	ไป	ได้	

อย่าง	ราบ	รื่น	 และ	ประสบ	ความ	สำเร็จ	สม	ความ	 

มุ่ง	หมาย	มี	ปัญหา	หลาย	ประการ	ที่	ต้อง	ทำการ	ศึกษา	

เพื่อ	การ	แก้ไข	 โรงเรียน	แต่ละ	โรง	ก็	มี	ปัญหา	ไม่	เหมือน	

กนั	ปญัหา	เริม่	ตน้	จาก	โรงเรยีน	ไม	่เขา้ใจ	ธรรมชาติ	และ	

วัตถุประสงค์	ของ	แต่ละ	กิจกรรม	 ไม่	เชื่อ	มั่น	ใน	ความ	

สามารถ	ของ	นักเรียน	ว่า	จะ	ทำ	กิจกรรม	นั้น	 (สม	ศักดิ์		

ศรี	มา	โน	ชน์,	2527)	จึง	ทำให้	นักเรียน	เข้า	ร่วม	กิจกรรม	

ไม่	ท่ัว	ถึง		นอก	น้ัน	ก็	มี	ปัญหา	อย่าง	อ่ืน	ๆ 	อีก	เช่น	การ	ขาด	

เงนิ	ทนุ	อดุหนนุ	กจิกรรม	คร	ูและ	นกัเรยีน	ไม	่เหน็	ความ	

สำคัญ	ของ	กิจกรรม	 จึง	ไม่	ให้	ความ	ร่วม	มือ	 จึง	เห็น	ได้	ว่า	

ปัญหา	ใน	การ	จัด	กิจกรรม	ของ	นักเรียน	มีหลาก	หลาย 

	และ	แตก	ต่าง	กัน	ไป	 จึง	น่า	จะ	มี	การ	วิจัย	รวบรวม	เพื่อ	 

ให้	เห็น	และ	สามารถ	ประเมิน	ผลก	ระ	ทบ	ได้

การ	วิจัย	นี้	มี	วัตถุประสงค์	เพื่อ	ศึกษา	ชนิด	และ	

ลักษณะ	ของ	ปัญหา	การ	จัด	กิจกรรม	ของ	ผู้	เรียน	 ใน	

ระดับ	ชั้น	ประถม	ศึกษา		โดย	ใช้	โรงเรียน	ประถม	ศึกษา	

สงักดั	เทศบาล	นคร	หาดใหญ	่และ	ศกึษา	วา่	กจิกรรม	นัน้	

มี	ความ	สำคัญ	และ	ประโยชน์	ต่อ	นักเรียน	อย่างไร

วิธี	การ	วิจัย
การ	วิจัย	นี้	 มุ่ง	ศึกษา	ปัญหา	การ	จัด	กิจกรรม	

พฒันา	ผู	้เรยีน	เปน็การ	วจิยั	กรณ	ีโดย	ใช	้โรงเรยีนประถม- 

	ศึกษา	สังกัด	เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	 จังหวัด	สงขลา	

ประชากร	ที่	ใช้	ศึกษา	คือ	พนักงาน	ครู	จำนวน	374	คน	

โดย	ดำเนิน	การ	ศึกษา	ใน	ปี	พ.ศ.	 2549	จาก	ประชากร 

	ดัง	กล่าว	ทำการ	สุ่ม	ตัวอย่าง	โดย	วิธี	การ	จับ	ฉลาก	มา	ท้ัง	ส้ิน	

191	คน	แบ่ง	เป็น	2	กลุ่ม	คือ	อายุ	25	-	35	ปี	หนึ่ง	กลุ่ม	

และ	อายุ 	 36	 ปี 	ขึ้น	ไป	อีก	หนึ่ง 	กลุ่ม	 และ	ครู 	มี 	

ประสบการณ์	1	-	10	ปี	และ	11	ปี	ขึ้น	ไป		ทำการ	เก็บ	

ข้อมูล	ใน	ปัญหา	4	ด้าน	คือ	(1)	หลักสูตร	และ	การนำ	

ไป	ใช,้	(2)	การ	จดั	กจิกรรม	การ	เรยีน	การ	สอน,	(3)	วสัด	ุ

ประกอบ	หลกัสตูร	และ	สือ่	การ	เรยีน	การ	สอน	และ	(4)	

การ	วัดผล	และ	การ	ประเมิน	ผล

เครื่อง	มือ	ที่	ใช้	วิจัย	ใน	ครั้ง	นี้	 เป็น	แบบสอบถาม	

เกี่ยว	กับ	ปัญหา	การ	จัด	กิจกรรม	พัฒนา	ผู้	เรียน	 โดย	มี	 

3	ขั้น	ตอน	คือ	 (1)	 การ	ถาม	เกี่ยว	กับ	สถานภาพ	ของ 

	ผู้	ตอบ	แบบสอบถาม	 (2)	 การ	ถาม	เกี่ยว	กับ	ปัญหา	

กจิกรรม	ผู	้เรยีน	ทำการ	บนัทกึ	แบบ	ประมาณ	คา่	(rating	

scale)	 มี	ค่าน้ำ	หนัก	 5	 ระดับ	ตาม	แบบ	ของ	ลิ	เคิร์ต	 

(นภา	พร		ล้อ	ธรรมจักร,	2536	อ้างอิงจาก	Likert,	1970)	

และ	 (3)	 การ	ถาม	เกี่ยว	กับ	ปัญหา	อุปสรรค	 และ	 

ข้อ	เสนอ	แนะ	ต่อ	การ	จัด	กิจกรรม	พัฒนา	ผู้	เรียน	ทั้ง	 

4	ด้าน	มี	ลักษณะ	คำถาม	แบบ	ปลาย	เปิด

การ	เก็บ	รวบรวม	ข้อมูล
การ	เกบ็	รวบรวม	ขอ้มลู	ดำเนนิ	การ	โดย	ขอ	ความ	

ร่วม	มือ	จาก	สถาน	ศึกษา	เทศบาล	นคร	หาดใหญ่		โดย	ขอ	

ให้	พนักงาน	ครู	ตอบ	แบบสอบถาม	 แล้ว	ผู้	วิจัย	เก็บ	 

กลับ	คืน	ด้วย	ตนเอง	ทำการ	ตรวจ	สอบ	ความ	สมบูรณ์	

ของ	แบบสอบถาม	 แล้ว	ให้	คะแนน	ตาม	น้ำ	หนัก	

วิเคราะห์	ระดับ	ปัญหา	โดย	การ	คำนวณ	ค่า	เฉลี่ย	และ	

ส่วน	เบี่ยง	เบน	มาตรฐาน	ของ	ปัญหา	เป็น	ราย	ข้อ	และ	

ราย	ด้าน	 เปรียบ	เทียบ	กับ	ระดับ	ปัญหา	โดย	ใช้	เกณฑ์	

พิจารณา	จาก	คะแนน	เฉล่ีย	ดังน้ี	(สุ	ภัทร		ชิน	พงศ์,	2548)	

คะแนน		4.50	-	5.00	หมายความ	ว่า	 	มี	ปัญหา	

ระดับ	มาก	ที่สุด

คะแนน		3.50	-	4.49	หมายความ	ว่า	 	มี	ปัญหา	

ระดับ	มาก

คะแนน		2.50	-	3.49	หมายความ	ว่า	 	มี	ปัญหา	

ระดับ	ปาน	กลาง

คะแนน		1.50	-	2.49	หมายความ	ว่า	 	มี	ปัญหา	

ระดับ	น้อย

คะแนน		1.00	-	1.49	หมายความ	ว่า	 	มี	ปัญหา	

ระดับ	น้อย	ที่สุด

การ	เปรียบ	เทียบ	ความ	แตก	ต่าง	การ	จัด	กิจกรรม	

พัฒนา	ผู้	เรียน	ตาม	กลุ่ม	อายุ	และ	ประสบการณ์	กระทำ	

โดย	ใช้	 t-test	 	 การ	วิเคราะห์	ปัญหา	การ	จัด	กิจกรรม	



วารสารหาดใหญ่วิชาการ	7(2)	ก.ค.	–	ธ.ค.	2552

Hatyai	Journal	7(2)		July	–	December		2009120

พัฒนา	ผู้	เรียน	จำแนก	เป็น	ราย	ด้าน	และ	ราย	ข้อ	พร้อม	

จัด	ลำดับ	ความ	สำคัญ	ของ	ปัญหา

ผล	และ	การ	อภิปราย	ผล
พนักงาน	ครู 	โรงเรียน	สังกัด	เทศบาล	นคร	

หาดใหญ่	มี	ความ	คิด	เห็น	เกี่ยว	กับ	สภาพ	ปัญหา	การ	จัด	

กิจกรรม	พัฒนา	ผู้	เรียน	ใน	ภาพ	รวม	ด้าน	หลักสูตร	และ	

การนำ	หลกัสตูร	ไป	ใช	้ดา้น	กจิกรรม	การ	เรยีน	การ	สอน	

ดา้น	วสัด	ุประกอบ	หลกัสตูร	และ	สือ่	การ	เรยีน	การ	สอน	

และ	ด้าน	การ	วัดผล	และ	ประเมิน	ผลอ	ยู่ 	ใน	ระดับ	 

ปาน	กลาง	และ	เมือ่	พจิารณา	ราย	ละเอยีด	แตล่ะ	ประเดน็	

ใน	ด้าน	หลักสูตร	 และ	การนำ	หลักสูตร	ไป	ใช้	พบ	ว่า	

ประเด็น	ที่	เป็น	ปัญหา	ใน	ระดับ	มาก	 และ	มี	ค่า	เฉลี่ย	

สูงสุด	เรียง	ตาม	ลำดับ	 ได้แก่	 การ	ให้	ความ	สำคัญ	กับ	

หลักสูตร	กิจกรรม	พัฒนา	ผู้	เรียน	การ	มี	ส่วน	ร่วม	ของ	

ครู	ใน	การ	คิด	วิเคราะห์	 และ	แก้	ปัญหา	เดียว	กับ	การ	จัด	

หลักสูตร	กิจกรรม	พัฒนา	ผู้ 	เรียน	 การ	ศึกษา	และ	

ทำความ	เข้าใจ	หลักสูตร	กิจกรรม	พัฒนา	ผู้	เรียน	กา	ร 

บู	รณา	การ	สาระ	วิชา	ให้	เชื่อม	โยง	กัน	เมื่อ	จัด	กิจกรรม	

พัฒนา	ผู้	เรียน	และ	วิธี	การ	แก้	ปัญหา	ที่	เกิด	จาก	การนำ	

หลักสูตร	กิจกรรม	พัฒนา	ผู้	เรียน	ไป	ใช้	ทั้ง	ด้าน	ผู้	สอน	

การ	จัด	กิจกรรม	การ	เรียน	การ	สอน	และ	ผล	สัมฤทธิ์	

ทางการ	เรียน	อย่าง	มี	ระบบ	 ด้าน	การ	จัด	กิจกรรม	 

การ	เรยีน	การ	สอน	ประเดน็	ที	่เปน็	ปญัหา	ใน	ระดบั	มาก	

เรยีง	ตาม	ลำดบั	ไดแ้ก	่ปญัหา	เกีย่ว	กบั	การก	ระ	ตุน้	ให	้คร	ู

วางแผน	การ	จัด	กิจกรรม	พัฒนา	ผู้	เรียน	 และ	ติดตาม	

การนำ	ไป	ใช้	อย่าง	สม่ำเสมอ	ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ใน	การ	

จัด	กิจกรรม	พัฒนา	ผู้	เรียน	อย่าง	เต็ม	ความ	สามารถ	ของ	

ครู	 และ	ตาม	ความ	ถนัด	ใน	การ	จัด	กิจกรรม	พัฒนา	 

ผู้	เรียน	ของ	ครู	 ด้าน	วัสดุ	ประกอบ	หลักสูตร	และ	สื่อ	 

การ	เรียน	การ	สอน	พบ	ว่า	พนักงาน	มี	ความ	คิด	เห็น	ว่า	

มี	ปัญหา	ใน	ระดับ	ปาน	กลาง	ทุก	ประเด็น		โดย	ประเด็น	

ที	่ม	ีคา่	เฉลีย่	มาก	ทีส่ดุ	คอื	การ	สง่	เสรมิ	ใหค้ร	ูรูจ้กั	คดิคน้	

วิธี	การ	จัด	กิจกรรม	ใหม่	ๆ	 ใน	ด้าน	การ	สอน	กิจกรรม	

พฒันา	ผู	้เรยีน	สว่น	ดา้น	วดัผล	และ	ประเมนิ	ผล	พบ	วา่	ม	ี

ปญัหา	ใน	ระดบั	ปาน	กลาง					ทกุ	ประเดน็		โดย	ประเดน็	

ที่	มี	ค่า	เฉลี่ย	สูด	สุด	คือ	 การ	วิเคราะห์	ผล	สัมฤทธิ์	ทาง 

การ	เรยีน	เพือ่	นำ	ผล	มา	พฒันา	ผู	้เรยีน	และ	ปรบัปรงุ	การ	

จัด	กิจกรรม	พัฒนา	ผู้	เรียน	อยู่	เสมอ

ผล	การ	เปรียบ	เทียบ	ระดับ	ปัญหา	การ	จัด	

กิจกรรม	พัฒนา	ผู้	เรียน	ของ	โรงเรียน	สังกัด	เทศบาล 

	นคร	หาดใหญ่	 	 จังหวัด	สงขลา	ตาม	ตัวแปร	อายุ	 และ	

ประสบการณ์	การ	เป็น	พนักงาน	ครู	เทศบาล	จาก	การ	

ศึกษา	พบ	ว่า

(1)	พนักงาน	ครู	เทศบาล	ที่	มีอายุ	25	-	35	ปี	และ	

อายุ	 	 36	 	ปี		 ขึ้น	ไป	มี	ปัญหา	การ	จัด	กิจกรรม	พัฒนา	 

ผู้	เรียน	โดย	ภาพ	รวม	ไม่	แตก	ต่าง	กัน	และ	เมื่อ	พิจารณา	

ราย	ด้าน	พบ	ว่า	ดา้น	หลักสูตร	และ	การนำ	หลักสูตร	ไป	

ใช้	มี	ปัญหา	การ	จัด	กิจกรรม	พัฒนา	ผู้	เรียน	แตก	ต่าง	กัน	

ที่	นัย	สำคัญ	ทาง	สถิติ	ที่	ระดับ	 0.05	 โดย	พนักงาน 

	ครู	เทศบาล	ท่ี	มีอายุ	36	ปี		ข้ึน	ไป	มี	ปัญหา	การ	จัด	กิจกรรม	

พัฒนา	ผู้	เรียน	มากกว่า	ครู	ที่	มีอายุ	 25	 -	 35	ปี	ส่วน	ใน	

ด้าน	กิจกรรม	การ	เรียน	การ	สอน	ด้าน	วัสดุ	ประกอบ	

หลกัสตูร	และ	สือ่	การ	สอน	ดา้น	วดัผล	และ	ประเมนิ	ผล	

ไม่	แตก	ต่าง	กัน	 ที่	ผล	การ	วิจัย	เป็น	เช่น	นี้	อาจ	เป็น	 

เพราะ	ว่า	พนักงาน	ครู	เทศบาล	ได้	รับ	การ	อบรม	การ	

วัดผล	ประเมิน	ผล	ก่อน	เปิด	ภาค	เรียน	ทุก	ปี	การ	ศึกษา	 

ซึ่ง	สำนักงาน	การ	ศึกษา	เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	 

จัด	อบรม	เตรียม	ความ	พร้อม	ก่อน	เปิด	เรียน	ใหม่	ทุก	ปี	

(2)	ประสบการณ์	การ	เป็น	พนักงาน	ครู	 ครู	ที่	มี	

ประสบการณ์	การ	เป็น	พนักงาน	ครู	เทศบาล	ตั้งแต่	 

1	 -	 10	ปี	 และ	ตั้งแต่	 11	ปี	ขึ้น	ไป	 ใน	ภาพ	รวม	และ	 

ราย	ด้าน	ไม่	แตก	ต่าง	กัน	ซึ่ง	ไม่	เป็น	ไป	ตาม	สมมติฐาน	ที่	

ตั้ง	ไว้	 	ทั้งนี้	 อาจ	เป็น	เพราะ	ว่า	ก่อน	การ	ปฏิบัติ	งาน	ใน	

สถาน	ศกึษา	สงักดั	เทศบาล	นคร	หาดใหญ	่ม	ีการ	อบรม	

การ	ปฏิบัติ	งาน	ใน	การ	สอน	และ	ชี้แจง	เกี่ยว	กับ	การ 

	จัด	กิจกรรม	พัฒนา	ผู้	เรียน	ทั้ง	4	ด้าน	คือ	หลักสูตร	และ	

การนำ	หลกัสตูร	ไป	ใช	้ดา้น	กจิกรรม	การ	เรยีน	การ	สอน	
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ดา้น	วสัด	ุประกอบ	หลกัสตูร	และ	สือ่	การ	เรยีน	การ	สอน	

และ	ดา้น	การ	วดัผล	และ	ประเมนิ	ผล	จงึ	สง่	ผล	ให	้คร	ูที	่ม	ี

ประสบการณ์	ใน	การ	เป็น	พนักงาน	ครู 	เทศบาล	 

จัด	กิจกรรม	พัฒนา	ผู้	เรียน	ไม่	แตก	ต่าง	กัน

การ	ประมวล	ขอ้	เสนอ	แนะ	ของ	การ	จดั	กจิกรรม	

พัฒนา	ผู้	เรียน	 ของ	โรงเรียน	สังกัด	เทศบาล	นคร-	

หาดใหญ่	 จังหวัด	สงขลา	พบ	ว่า	 ด้าน	หลักสูตร	และ	

การนำ	หลักสูตร	ไป	ใช้	พนักงาน	ครู	ให้	ข้อ	เสนอ	แนะ 

	ใน	การ	ปรับปรุง	มาก	ที่สุด	 รอง	ลง	มา	 คือ	 ด้าน	วัสดุ	

ประกอบ	หลักสูตร	และ	สื่อ	การ	เรียน	การ	สอน	ด้าน	

กิจกรรม	การ	เรียน	การ	สอน	 และ	ด้าน	วัดผล	และ	

ประเมิน	ผล	 ตาม	ลำดับ	 แต่	เมื่อ	พิจารณา	ความถี่ 	 

ราย	ข้อ	ด้าน	ต่าง	ๆ 	ท้ัง	4		ด้าน	พบ	ว่า	พนักงาน	ครู	ให้	ความถ่ี	

ข้อ	เสนอ	แนะ	ด้าน	วัสดุ	ประกอบ	หลักสูตร	และ	สื่อ	 

การ	เรียน	การ	สอน	สูงสุด	เพราะ	ว่า	ส่ือ	การ	เรียน	การ	สอน	

มี	ความ	จำเป็น	ใน	การ	เรียน	เพื่อ	ให้	ผู้	เรียน	มี	ทักษะ	
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Applying	Information	and	Communication	Technology	in	the	Knowledge 
Management

เสาวนีย์		อนุ	ชาญ 1

Saowanee		Anucharn

Abstract
Knowledge	 is	 the	 fundamental	resource	 for	 the	organization	development.	 It	 is	originated	 from	steps	of	
development	in	which	data	are	transformed	into	information	and	then	to	knowledge.	Knowledge	can	be	
existed	either	in	tacit	or	explicit.	Knowledge	may	be	useful	and	sustainable	by	means	of	knowledge	management.	
Knowledge	management	 is	 a	 process	 of	 knowledge	 collection,	 preservation,	 extensive,	 exchange	 and	
transferring	by	different	means.		Three	components	for	knowledge	management	include	man,	technology	
and	knowledge	process.	Knowledge	management	can	increase	the	working	efficiency	of	an	organization,	
provide	satisfaction	to	customers	and	prevent	the	loss	of	knowledge	due	to	the	retirement	of	personnel.	Today,	
new	 technology	 can	 help	 taking	 part	 by	 developing	 new	 software	 that	 can	 facilitate	 the	 knowledge	
management.

	Key	 words	 : Knowledge management, knowledge process, data warehouse, knowledge server,  

  knowledge sharing.
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บทคัดย่อ
การ	จัดการ	ความ	รู้	เป็น	ทรัพยากร	พื้น	ฐาน	ของ	การ	พัฒนา	องค์กร	ความ	รู้	เกิด	จาก	การ	พัฒนา	อย่าง	เป็น	ขั้น	ตอน	เริ่ม	จาก	

การ	ม	ีขอ้มลู	จาก	นัน้	ได	้รบั	การก	ลัน่	กรอง	เปน็	สารสนเทศ	จาก	สารสนเทศ	ตอ่	ไป	ก	็พฒันา	เปน็	ความ	รู	้ความ	รู	้อาจ	จะ	ซอ่น	

อยู่	ใน	ตัว	บุคคล	หรือ	ได้	รับ	การ	บันทึก	ไว้	เป็น	ลาย	ลักษณ์	อักษร	ความ	รู้	จะ	ก่อ	ประโยชน์	หรือ	ดำรง	อยู่	ต่อ	ไป	ได้	 ก็	โดย	 

การ	จัดการ	การ	จัดการ	ความ	รู้	คือ	การ	เก็บ	รวบรวม	ความ	รู้	จัด	เก็บ	รักษา	เผย	แพร่	ให้	กว้าง	ขวาง	ออก	ไป	แลก	เปลี่ยน	และ	

ถ่ายทอด	โดย	วิธี	การ	ต่าง	ๆ	องค์	ประกอบ	ของ	การ	จัดการ	ความ	รู้	มี	3	ส่วน	คือ	คน	เทคโนโลยี	และ	กระบวนการ	ความ	รู้	

การ	จดัการ	ความ	รู	้กอ่	ประโยชน	์ตอ่	องคก์ร	ใน	ดา้น	การ	เพิม่	ประสทิธภิาพ	การ	ทำงาน	สรา้ง	ความ	พงึ	พอใจ	แก	่ผูร้บั	บรกิาร	

และ	เป็นการ	ป้องกัน	มิ	ให้	ความ	รู้	สูญหาย	ไป	กับ	การ	ลา	ออก	ของ	บุคลากร	ใน	ปัจจุบัน	นี้	เทคโนโลยี	ได้	เข้า	มา	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	

การ	จัดการ	ความ	รู้	โดย	มี	การ	พัฒนา	ซอฟต์แวร์	ต่าง	ๆ	ที่	เอื้อ	ต่อ	การ	จัดการ	ความ	รู้	และ	ใช้	ประโยชน์	จาก	ความ	รู้

 คำ	สำคัญ	: การ จัดการ ความ รู้, กระบวนการ ความ รู้, คลัง ข้อมูล, แม่ ข่าย ความ รู้, การ แบ่ง ปัน แลก เปล่ียน ความ รู้

บทนำ
ความ	รู้	 คือ	สินทรัพย์	ที่	มี	ค่าที่	สุด	ของ	องค์กร	 	 เป็น	

สินทรัพย์	ที่	ไม่มี	ขีด	จำกัด	ยิ่ง	ใช้	มาก	เท่าไร	ก็	ยิ่ง	มี	คุณค่า	

เพิ่ม	มาก	ขึ้น	เท่านั้น	 ความ	รู้	เป็น	สิ่ง	ที่	สามารถ	ฝึกฝน	

และ	เรียน	ตาม	ทัน	กัน	ได้	 ไม่	จำกัด	อายุ	และ	ชนชั้น	 

ทุก	คน	มี	สิทธิ์	ที่	จะ	ขวนขวาย	หา	ได้	คง	ไม่มี	ใคร	ปฏิเสธ	

ได	้วา่	“ผู	้ม	ีความ	รูม้าก	ยอ่ม	ได	้เปรยีบ”	และ	จะ	ได	้เปรยีบ 

	ยิ่ง	กว่า	หาก	สามารถ	นำ	ความ	รู้	ท่ี	มี	มา	ประยุกต์	ใช้	ใน	การ	

ทำงาน	ให้	เกิด	ประโยชน์	ความ	รู้	จะ	ทำให้	ผู้	ปฏิบัติ	มี	ความ	

ม่ันใจ	ตัว	เอง	 มี	ความ	พร้อม	และ	กล้า	พอที่	จะ	เผชิญ	กับ	

ปัญหา	ต่าง	 ๆ	 ได้	เป็น	อย่าง	ดี	 ทำให้	เกิด	ความ	คิด	

สร้างสรรค์	สิ่ง	ใหม่	 ๆ	 มี	หลัก	การ	หรือ	เหตุผล	ที่	น่า	 

เชือ่	ถอื	ได	้ใน	การ	ตอบ	ขอ้	ซกั	ถาม	หรอื	ประเดน็	ขอ้	สงสยั	

การ	ได	้มา	ซึง่	ความ	รู	้ประกอบ	ไป	ดว้ย	ขัน้	ตอน	ที	่ม	ีความ	

ซับ	ซ้อน	อย่าง	มาก	บาง	ครั้ง	จำเป็น	ต้อง	ใช้	ผู้	เชี่ยวชาญ	

ใน	การ	ปฏิบัติ	งาน	หรือ	ผู้	ที่	มี	ความ	รู้	ใน	ด้าน	นั้น	ๆ	มา	

ทำงาน	เพื่อ	ผลิต	ข้อมูล	และ	สารสนเทศ	ต่าง	 ๆ	 ของ	

องค์กร	ใน	ขั้น	ตอน	ของ	การ	ทำงาน	เหล่า	นี้	 ได้	เกิด	 

ความ	รู	้ใน	การ	ปฏบิตั	ิงาน	ตา่ง	ๆ 	เพือ่	ถา่ยทอด	กนั	ใน	หมู	่

ผู้	ปฏิบัติ	งาน	ขึ้น	มากมาย	 แต่	ไม่มี	ระบบ	การ	จัดการ	

ความ	รู้	ที่	เกิด	ขึ้น	อย่าง	มี	ประสิทธิภาพ	 บ่อย	ครั้ง	ที่	

องคก์ร	ตอ้ง	เริม่	ตน้	วธิ	ีการ	หรอื	ขัน้	ตอน	ปฏบิตั	ิงาน	ใหม	่

เมือ่	บคุลากร	ที	่ปฏบิตั	ิงาน	ประจำ	ลา	ออก	จาก	องคก์ร	ซึง่	

ผล	ที่	ตาม	มา	จะ	ทำให้	ความ	รู้	ที่	เกิด	จาก	การ	ปฏิบัติ	งาน	

นั้น	สูญหาย	ไป	 เพื่อ	ให้	เกิด	การ	จัดการ	ความ	รู้	ต่าง	 ๆ	 

ที่	เกิด	ขึ้น	อย่าง	มี	ประสิทธิภาพ	 องค์กร	จึง	ควร	นำ	

เทคโนโลยี	เข้า	มา	ช่วย	ใน	การ	จัดการ	ความ	รู้	 เพื่อ	ให้	มี	

ระบบ	ที	่ม	ีการ	จดั	เกบ็	และ	การ	สบืคน้	กลบั	มา	ใชไ้ด	้อยา่ง	

ม	ีประสทิธภิาพ	บทความ	นี	้จะ	กลา่ว	ถงึ	อกี	บทบาท	หนึง่	

ของ	เทคโนโลยี	ที่	เข้า	มา	มี	บทบาท	อัน	สำคัญ	ใน	การ 

	จัด	สร้าง	ระบบ	การ	จัดการ	ความ	รู้	ของ	องค์กร	

ความ	รู้	และ	การ	จัดการ
	ความ	รู้ 	 คือ	 สิ่ง	ที่ 	สั่งสม	มา	จาก	การ	ศึกษา 

	เลา่	เรยีน	การ	คน้ควา้	หรอื	ประสบการณ	์รวม	ทัง้	ความ	

สามารถ	เชงิ	ปฏบิตั	ิและ	ทกัษะ	ความ	เขา้ใจ	(พจนานกุรม	

ฉบับ	ราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2542)

	ความ	รู้ 	 หมาย	ถึง 	 ส่วน	ผสม	ของ	กรอบ	

ประสบการณ์	 คุณค่า	 สารสนเทศ	 ที่ 	เป็น	สภาพ	

แวดลอ้ม	และ	กรอบ	การ	ทำงาน	สำหรับ	การ	ประเมิน	และ	

รวม	กัน	ของ	ประสบการณ์	และ	สารสนเทศ	ใหม่	

(Davenport	และ	Laurence,	1998) 	ผู	้เชีย่วชาญ	ชาว	ญีปุ่น่	

ได้	ให้	คำ	จำกัด	ความ	ของ	องค์	ประกอบ	ของ	ความ	รู้	ใน	

รปู	พรีะมดิ	โดย	อธบิาย	ความ	รู	้เกดิ	จาก	“ขอ้มลู	(Data)”		

ซึ่ง	เป็น	ข้อ	เท็จ	จริง	ข้อมูล	ดิบ	หรือ	ตัวเลข	ต่าง	ๆ	ที่	ยัง	
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ไม่	ได้ 	ผ่าน	การ	ตีความ	 เมื่อ	ข้อมูล	เหล่า	นั้น	ผ่าน	

กระบวนการ	สังเคราะห์	วิเคราะห์		ก็	จะ	อยู่	ใน	รูป	ของ	

“สารสนเทศ	(Information)”	เพื่อ	นำ	ไป	ใช้	ประโยชน์	

ใน	การ	บริหาร	จัดการ	 และ	ตัดสิน	ใจ	 ใน	ขณะ	ที่ 	 

“ความ	รู้	(Knowledge)”	คือ	สารสนเทศ	ท่ี	ผ่าน	กระบวน 

การ	คิด	เปรียบ	เทียบ	เช่ือม	โยง	กับ	ความ	รู้	อ่ืน	จน	เกิด	เป็น	

ความ	เข้าใจ	และ	นำ	ไป	ใช้	ประโยชน์	ใน	การ	สรุป	และ	ตดัสนิ	

ใจ	ใน	สถานการณ์	ต่าง	ๆ	ได้	โดย	ไม่	จำกัด	ช่วง	เวลา	และ	

ความ	รู้ 	เมื่อ	ยัง	อยู่ 	ใน	ตัว	คน	ก็	กลาย	เป็น	 “ปัญญา	

(Wisdom)”	 ซึ่ง	สามารถ	นำ	ไป	ใช้	ให้	เกิด	ประโยชน์	 

ดัง	แสดง	ใน	รูป	ที่	1

ผู	้เรยีน		แต	่รสชาต	ิอาหาร	ที	่ผู	้เรยีน	ทำ	ออก	มา	นัน้	แตล่ะ	

คน	ก็	มี	รสชาติ	แตก	ต่าง	จาก	ของ	ผู้	สอน 2.	 ความ	รู้	ที่	 

ชัด	แจ้ง	(explicit	knowledge	)	เป็น	ความ	รู้	ท่ี	สามารถ	เขียน	

หรือ	อธิบาย	ออก	มา	เป็นตัว	อักษร	ข้อความ	กฎ	สูตร	

นยิาม	ทาง	คณติศาสตร	์ความ	รู	้ลกัษณะ	นี	้เปน็	ความ	รู	้ที	่

เป็น	เหตุ	เป็น	ผล	 เช่น	หนังสือ	 คู่มือ	 เอกสาร	 และ	

รายงาน	ต่าง	ๆ	(Sanchez,	2001)

การ	จัดการ	ความ	รู้
1.	การ	จัดการ	ความ	รู้	คือ	อะไร
การ	จดัการ	ความ	รู	้ม	ีผู	้ให	้คำ	นยิาม	ไว	้มากมาย	ซึง่	

พอ	สรุป	ได้	ว่า	คือ	 เป็นการ	จัดการ	เพื่อ	นำ	ความ	รู้	มา	ใช้	

พฒันา	ขดี	ความ	สามารถ	ของ	องคก์ร	โดย	ม	ีกระบวนการ	

ใน	การ	สรรหา	ความ	รู้	 เพื่อ	ถ่ายทอด	และ	แบ่ง	ปัน	ไป	ยัง	

บุคลากร	เป้า	หมาย	อย่าง	ถูก	ต้อง	และ	เหมาะ	สม	ทั้งนี้	 

รูป	แบบ	ของ	การ	พัฒนา	ความ	รู้	 ได้แก่	 การ	เรียน	รู้	จาก	

ประสบการณ์	ใน	อดีต	ของ	ตนเอง	การ	เรียน	รู้	จาก	การ	

ทดลอง	โดย	เป็นการ	ตั้ง	สมมุติฐาน	และ	ทดลอง	เพื่อ	ให้	

ทราบ	ผล	ตาม	ต้องการ	 	การ	เรียน	รู้	จาก	ประสบการณ์	

ของ	ผู้	อื่น	 เช่น	การ	จ้าง	คน	เก่ง	ๆ	มา	ร่วม	งาน	การ	หา	

พันธมิตร	เพ่ือ	พัฒนา	หรือ	แลก	เปล่ียน	ความ	รู้	การ	เรียน	รู้	

จาก	การ	ฝึก	อบรม	และ	พัฒนา	ต่าง	ๆ	

การ	จัดการ	ความ	รู้ 	 หมาย	ถึง	 การ	รวบรวม	 

การ	จัด	ระบบ	 การ	จัด	เก็บ	 และ	การ	เข้า	ถึง	ข้อมูล	

กิจกรรม	ดัง	กล่าว	นี้	เป็นการ	สร้าง	ความ	รู้	 เทคโนโลยี	

ด้าน	ข้อมูล	และ	ด้าน	คอมพิวเตอร์	เป็น	เครื่อง	มือ	ช่วย	

เพิม่	ประสทิธภิาพ	ใน	การ	จดัการ	ความ	รู	้ทัง้นี	้เทคโนโลย	ี

ด้าน	ข้อมูล	และ	คอมพิวเตอร์	 ไม่ใช่	การ	จัดการ	ความ	รู้	

แต่	เป็น	เพียง	เครื่อง	มือ	เพื่อ	นำ	มา	ประยุกต์	ใช้	 เพี่อ	ให้	มี	

ประสิทธิภาพ	มาก	ยิ่ง	ขึ้น	 การ	แลก	เปลี่ยน	ความ	รู้	มี	

ความ	เกี่ยวข้อง	กับ	การ	จัดการ	ความ	รู้ 	 ถ้า 	ไม่มี 	 

การ	แลก	เปลี่ยน	ความ	รู้ 	แล้ว	 ความ	พยายาม	ใน	 

การ	จดัการ	ความ	รู	้ก	็จะ	ไม	่ประสบ	ผล	สำเรจ็	พฤตกิรรม	

ภายใน	องค์กร	เกี่ยว	กับ	วัฒนธรรม	และ	วิธี	การ	ปฏิบัติ	

	ความ	รู้	 จำแนก	ออก	เป็น	 	 2	ประเภท	คือ	1.  

ความ	รู้	ฝัง	ลึก	 (tacit	 knowledge)	 เป็น	ความ	รู้	ที่	ซ่อน	

อยู	่ใน	ตวั	บคุคล		เกดิ	จาก	ประสบการณ	์การ	เรยีน	รู	้และ	

พรสวรรค์	 ยาก	ที่	จะ	ทำการ	เขียน	 หรือ	อธิบาย	ได้	 

การ	ถ่าย	โอน	ความ	รู้	ประเภท	นี้	ทำได้	ยาก	 จำเป็น	ต้อง	

อาศัย	การ	เรียน	รู้	จาก	การก	ระ	ทำ	การ	ฝึกฝน	เช่น	การ	เรียน	 

ทำ	อาหาร	แม้ว่า	ผู้	สอน	จะ	อธิบาย	วิธี	การ	ปรุง	อาหาร	 

ทุก	ขั้น	ตอน	อย่าง	ละเอียด	พร้อม	ทั้ง	แจก	คู่มือ	ให้	กับ 

ปัญญา

(Wisdom)

ความรู้	(Knowledge)

สารสนเทศ	(Information)

ข้อมูล	(Data)

รูปที่	1		พีระมิดแห่งความรู้
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โดย	เฉพาะ	อยา่ง	ยิง่	วฒันธรรม	และ	สงัคม	ม	ีความ	สำคญั	

ต่อ	การ	จัดการ	ความ	รู้	 การ	จัดการ	ความ	รู้	ต้อง	อาศัย	ผู้	รู้	

ใน	การ	ตีความ	และ	ประยุกต์	ใช้	ความ	รู้	 เพื่อ	สร้าง	

นวตักรรม	รวม	ทัง้	ตอ้งการ	ผู	้เชีย่วชาญ	ใน	สาขา	ใด	สาขา	

หนึ่ง	แนะนำ	วิธี	ประยุกต์	ใช้	การ	จัดการ	ความ	รู้	 ดัง	นั้น	

กิจกรรม	เกี่ยว	กับ	บุคลากร	ใน	องค์กร	ควร	ดึงดูด	คน	ดี	

และ	คน	เก่ง	การ	พัฒนา	คน	การ	ติดตาม	ความ	ก้าวหน้า	

ของ	คน	 และ	ดึง	คน	มี	ความ	รู้	ไว้	ใน	องค์กร	 ถือ	เป็น 

	ส่วน	หน่ึง	ของ	การ	จัดการ	ความ	รู้	(วิจารณ์		พา	นิช,	2546)

จาก	นิยาม	ข้าง	ต้น	แม้	จะ	มี	ความ	หลาก	หลาย	ใน	

บาง	นิยาม	แต่	เมื่อ	พิจารณา	แล้ว	ส่วน	ใหญ่	นิยาม	การ	

จัดการ	ความ	รู้	มี	ประเด็น	หลัก	ๆ	ดังนี้	การ	จัดการ	ต้อง	

เปน็	ระบบ	และ	ม	ีความ	สอดคลอ้ง	ไป	ใน	ทศิทาง	เดยีวกนั	

ทั่ว	ทั้ง	องค์กร	กระบวนการ	สร้าง	องค์	ความ	รู้	 มี	ความ	

สมัพนัธ	์กบั	การ	จำแนก	สรา้ง	รวบรวม	และ	แลก	เปลีย่น	

ความ	รู้	 ความ	รู้	ทำให้	ผล	การ	ดำเนิน	งาน	ของ	องค์กร 

	ดี	ขึ้น	 ดัง	นั้น	 อาจ	กล่าว	ได้	ว่า	 การ	จัดการ	ความ	รู้	 

“เปน็ก	ระ	บวน	การ	ใน	การนำ	ความ	รู	้ที	่ม	ีอยู	่หรอื	การนำ	

มา	ประยุกต์	ใช้	ให้	เกิด	ประโยชน์	สูงสุด	ต่อ	องค์กร	 โดย	

ผ่าน	กระบวนการ	ต่าง	 ๆ	 เช่น	 การ	สร้าง	 รวบรวม	 

แลก	เปลี่ยน	และ	ใช้	ความ	รู้	เป็นต้น”

2.	 การ	จัดการ	ความ	รู้ 	สำคัญ	และ	จำเป็น	
อย่างไร	สำหรับ	องค์กร

ใน	ปัจจุบัน	สิ่ง	ที่	ไม่	ควร	ละเลย	คือ	 การ	จัดการ	

ความ	รู	้ภายใน	องคก์ร	ใน	แตล่ะ	องคก์ร	ม	ีการ	ปฏบิตั	ิงาน	

ที่ 	หลาก	หลาย	 ไม่	ว่า	ด้าน	เทคโนโลยี	 การ	ตลาด	 

ความ	ต้องการ	ของ	ลูกค้า	คู่	แข่ง	 เป็นต้น	ผู้	ปฏิบัติ	งาน	

เหล่า	นี้	แต่ละ	ราย	จะ	มี	ความ	เชี่ยวชาญ	เกิด	ขึ้น	กับ	งาน	ที่	

บุคลากร	แต่ละ	คน	ปฏิบัติ	 เมื่อ	ผู้	ปฏิบัติ	งาน	ราย	อื่น	มา	

ปฏิบัติ	งาน	นี้	ก็	พัฒนา	ความ	รู้	ขึ้น	มา	ใหม่	 ความ	รู้	ของ 

	ผู้	ปฏิบัติ	งาน	เดิม	ไม่	ได้	รับ	การ	ถ่ายทอด	ไว้	 เป็น	เช่น	นี้	

อย่าง	ต่อ	เน่ือง	ซ่ึง	ใน	กรณี	ท่ี	เกิด	เป็น	ความ	ผิด	พลาด	ซ้ำ	ๆ	

ก็	จะ	เกิด	ซ้ำ	อยู่	เช่น	นั้น	ทั้งนี้	เพราะ	ความ	รู้	ที่	มี	อยู่	ไม่	ได้	

ถกู	ใช	้ซำ้	ไม	่ได	้ม	ีการ	แลก	เปลีย่น	สมาชกิ	ใน	องคก์ร	ตอ้ง	

สร้าง	ความ	รู้	ใหม่	ขึ้น	ใช้	เอง	โดย	ไม่	จำเป็น ทำให้	มี	การ	

ทำงาน	ซ้ำ	กับ	งาน	ที่	บุคลากร	อื่น	ใน	องค์กร	เคย	ทำ	ไว้	

แล้ว	ความ	รู้	ที่	มี	อยู่	ใน	ตัว	ของ	ผู้	เชี่ยวชาญ	 เมื่อ	เกษียณ	

หรือ	ลา	ออก	ความ	รู้	นั้น	ก็	หาย	ไป	ด้วย	บาง	ครั้ง	ก็	ไม่รู้	ว่า	

บุคลากร	ใน	องค์กร	มี	ใคร	มี	ความ	รู้	อยู่	บ้าง	หรือ	มี	ใคร	

สนใจ	ความ	รู้	ของ	ตน		ไม่มี	การ	แบ่ง	ปัน	ความ	รู้	 เพราะ	

ตนเอง	ไม่รู้	ว่า	ตัว	เอง	นั้น	มี	ความ	รู้	อะไร	อยู่	บ้าง	ดัง	นั้น	

การ	ใช้	วิธี	การ	จัดการ	ความ	รู้	แบบ	ธรรมชาต	ิอย่าง	เดียว	

อาจ	กา้ว	ตาม	ไมท่นั	จงึ	จำเปน็	ตอ้ง	ม	ีกระบวนการ	ที	่เปน็	

ระบบ	ใน	การ	ค้นหา	สร้าง	รวบรวม	จัด	เก็บ	 เผย	แพร่	

ถ่ายทอด	แบ่ง	ปัน	และ	ใช้	ความ	รู้	เพื่อ	ช่วย	ให้	บุคลากร	

ใน	องคก์ร	ที	่ตอ้งการ	ใช้	ความ	รู	้ได	้รบั	ความ	รู	้ที	่ตอ้งการ	

ใช้	ใน	เวลา	ที่	ต้องการ	เพื่อ	เพิ่ม	ผลผลิต	และ	ศักยภาพ	ใน	

การ	แข่งขัน	ของ	องค์กร	 กระบวนการ	ที่	ว่า	นี้	 คือ	 

การ	จัดการ	ความ	รู้	นั่นเอง	

3.	วิวัฒนาการ	ของ	การ	จัดการ	ความ	รู้
การ	จัดการ	ความ	รู้	 	 เกิด	ขึ้น	ประมาณ	ปี	 ค.ศ.	 

1978	-	1979		โดย	เกิด	จาก	แนวคิด	ท่ี	ว่า	ความ	รู้	เป็น	ส่ิง	ท่ี	

สามารถ	บริหาร	จัดการ	ได้	 โดย	อาศัย	การ	จัดการ	ที่	เป็น	

ระบบ	ให	้ม	ีโครงสรา้ง	ตายตวั	และ	นำ	เทคโนโลยี	ตา่ง	ๆ 	

มา	ใช	้ม	ีการ	พฒันา	ระบบ	เทคโนโลย	ีสารสนเทศ	มา	ชว่ย	

ใน	การ	จัดการ	ความ	รู้	ใน	ราว	ค.ศ.	1990	มี	การ	มอง	ว่า	

“ความ	รู้”	คือ	ข้อมูล	สารสนเทศ		“การ	จัดการ	ความ	รู้”		

คือ	 การ	จัดการ	สารสนเทศ	และ	การ	จัดการ	เอกสาร		

การ	จดัการ	ความ	รู	้จะ	เนน้	การ	ใช	้เทคโนโลย	ีสารสนเทศ	

โดย	นำ	ระบบ	คอมพิวเตอร์	มา	ใช้	จัดการ	ข้อมูล	 	ต่อ	มา	

พบ	ว่า		การ	เน้น	เทคโนโลยี	สารสนเทศ	เป็น	เครื่อง	มือ	

หลัก	ใน	การ	จัดการ	ใน	องค์กร	ไม่	ประสบ	ความ	สำเร็จ	

เพราะ	ข้อมูล	เปลี่ยนแปลง	เร็ว	มาก	 ทำให้	ล้า	สมัย	

นอกจาก	นี	้ผู	้บรหิาร	เปน็	ผู	้ใช	้สารสนเทศ	ใน	การ	บรหิาร	

เพยีง	ลำพงั	แต	่พนกังาน	ไม	่ได	้ใช	้สารสนเทศ	ของ	องคก์ร	

เพื่อ	การ	ปฏิบัติ	งาน	อย่าง	แท้จริง

ค.ศ.	1995		ศาสตราจารย	์Nonaka	และ	Takeuchi	

ได้	เขียน	หนังสือ	(อ้างใน	บุญดี		บุญญากิจ	และคณะ,	
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2547)	 ซึ่ง	มี	เนื้อหา	เกี่ยว	กับ	การ	สร้าง	และ	กระจาย	 

ความ	รู้	ใน	องค์กร	 ที่	เกิด	ขึ้น	จาก	ความ	รู้	โดย	นัย	กับ 

	ความ	รู้	ที่	ชัด	แจ้ง	 โดย	ใช้	กรอบ	แนวคิด	และ	วิธี	การ	ใน	

การ	สรา้ง	และ	ขยาย	ความ	รู	้ใน	องคก์ร	ซึง่	เปน็	ที	่ยอมรบั	

อย่าง	แพร่	หลาย	โดย	มอง	ว่า	“ความ	รู้”	ส่วน	ใหญ่	อยู่	ใน	

ตัว	คน		“การ	จัดการ	ความ	รู้”	คือ	การ	สร้าง	บรรยากาศ	

ที่	เอื้อ	ต่อ	การ	แลก	เปลี่ยน	เรียน	รู้	ของ	พนักงาน	 เพื่อ	นำ	

ความ	รู้ 	ที่ 	ได้ 	มา	ใช้ 	พัฒนาการ	ทำงาน	 และ	สร้าง 

นวัตกรรม	ให้	กับ	องค์กร		โดย	เน้น	ที่	คน	และ	ความ	รู้	ใน	

ตวั	คน	โดย	เฉพาะ	คน	ที	่พรอ้ม	ที	่จะ	ให	้และ	คน	ที	่ใฝ	่รู	้โดย	

มอง	เทคโนโลย	ีสารสนเทศ	เป็น	เพียง	เคร่ือง	มือ	สนับสนุน	

การ	จัดการ	ความ	รู้	และ	เน้น	การ	แลก	เปล่ียน	เรียน	รู้	 เพ่ือ	

ทำให้	ความ	รู้	ใน	ตัว	คน	 กลาย	เป็น	ความ	รู้	ที่	เปิด	เผย	

เน่ืองจาก	องค์	ความ	รู้	ของ	องค์กร	กว่า	ร้อย	ละ	50		ถูก	เก็บ	

อยู	่ใน	สมอง	ของ	คนใน	รปู	แบบ	ของ	ประสบการณ	์และ	

ความ	จำ	จึง	ทำให้	เกิด	ข้อ	จำกัด	คือ	คน	อาจ	หวง	ความ	รู้	

จึง	ถ่ายทอด	ความ	รู้	เพียง	บาง	ส่วน	และ	มี	อุปสรรค	ด้าน	

การ	ใช้	ภาษา	ใน	การ	สื่อ	ความ	หมาย	ทำให้	เนื้อหา	ของ	

ความ	รู้	มี	คุณภาพ	ต่ำ	นำ	มา	ใช้	ประโยชน์	ได้	น้อย

จาก	ปัญหา	ดัง	กล่าว	 จึง	มี	การ	พัฒนา	แนว	ความ	

คิด	ว่า	องค์	ความ	รู้	ใน	ระดับ	เชี่ยวชาญ	ที่	มี	ลักษณะ	เป็น	

บทคัดย่อ	 (abstract)	สามารถ	ถ่ายทอด	แลก	เปลี่ยน	

เรียน	รู้	กัน	ได้	 ด้วย	วิธี	การ	 “เสวนา	 (dialogue)”	 โดย 

สื่อ	ผ่าน	กิจกรรม	ชุมชน	นัก	ปฏิบัติ	 (Community	 of	

Practice	 : 	 CoP)	 	 ซึ่ง 	เป็นก	ลุ่ม	คน	ที่ 	มี 	ความ	รู้ 	

ประสบการณ์	มี	เป้า	หมาย	และ	ความ	ต้องการ	ที่	คล้าย	

กนั	มา	พบปะ	เพือ่	แลก	เปลีย่น	ถา่ย	โอน	ความ	รู	้อยา่ง	เปน็	

ธรรมชาติ	 ทั้ง	ความ	รู้	โดย	นัย	และ	ความ	รู้	ที่	ชัด	แจ้ง	 

การ	จัดการ	ความ	รู้	คือ	การ	ทำงาน	แบบ	เครือ	ข่าย	และ	

มี	สมาชิก	ที่	หลาก	หลาย	อยู่	ใน	เครือ	ข่าย	เป็น	โครงสร้าง	

ที่	มิได้	เกิด	ขึ้น	จาก	การ	จัด	โครงสร้าง	ของ	องค์กร	ตาม	

สาย	งาน		แต่	เกดิ	จาก	การ	ไหล	ของ	การ	ทำงาน	หรอื	การ	

ไหล	ของ	การ	แบง่	ปนั	ความ	รู	้ซึง่	การ	เชือ่ม	โยง	ที	่เกดิ	ขึน้	

อาจ	เป็นการ	รวม	กลุ่ม	ที่	มี	การ	พบปะ	กัน	อย่าง	เป็น	

ทางการ	และ	ไม่	เป็น	ทางการ	หรือ	พบปะ	กัน	แบบ	ซึ่ง	

หน้า	 หรือ	พบปะ	กัน	ผ่าน	เครือ	ข่าย	อินทราเน็ต	และ	

อินเทอร์เน็ต	ก็ได้	สมาชิก	ของ	ชุมชน	นัก	ปฏิบัติ	อาจ	จะ	

อยู่	กระจาย	กัน	ตาม	พ้ืนท่ี	ต่าง	ๆ	ท่ัว	ประเทศ	หรือ	ท่ัว	โลก	

ถ้า	นำ	ความ	รู้	เรื่อง	 วิวัฒนาการ	ของ	การ	จัดการ	

ความ	รู้	 มา	เป็น	หลัก	ใน	การ	วิเคราะห์	องค์กร	จะ	ทำให้	

ทราบ	วา่	ขณะ	นี	้การ	จดัการ	ความ	รู	้ใน	องคก์ร	ม	ีลกัษณะ	

ตรง	กับ	วิวัฒนาการ	ของ	การ	จัดการ	ความ	รู้	ใน	แบบ	ใด	

และ	ควร	จะ	พัฒนา	ให้	เจริญ	ก้าวหน้า	อย่างไร	 โดย	มี	

วิวัฒนาการ	ของ	การ	จัดการ	ความ	รู้	ใน	แบบ	ต่าง	ๆ	เป็น	

ลู่	หรือ	เส้น	ทางใน	การ	พัฒนา

4.	 องค์	ประกอบ	และ	กระบวนการ	ของ	การ	
จัดการ	ความ	รู้	

การ	จัดการ	ความ	รู้	มี	องค์	ประกอบ	3	ส่วน	คือ	

บุคลากร	 เทคโนโลยี	 และ	กระบวนการ	ความ	รู้ 	

(knowledge	 process)	 โดย	 	“บุคลากร”	 ถือว่า	เป็น	 

องค์	ประกอบ	ที่	สำคัญ	ที่สุด	 เพราะ	เป็น	แหล่ง	ความ	รู้	 

และ	เป็น	ผู้นำ	ความ	รู้	ไป	ใช้	ประโยชน์	 “เทคโนโลยี”	 

เป็น	เครื่อง	มือ	เพื่อ	ให้	คน	สามารถ	ค้นหา	 จัด	เก็บ	 

แลก	เปลี่ยน	ความ	รู้	 รวม	ทั้ง	นำ	ความ	รู้	ไป	ใช้ได้	สะดวก	

และ	รวดเร็ว	ขึ้น	และ	“กระบวนการ	ความ	รู้”	เป็นการ	

บริหาร	จัดการ	เพื่อ	นำ	ความ	รู้	จาก	แหล่ง	ความ	รู้	ไป	ให้	 

ผู	้ใช	้เพือ่	ทำให	้เกดิ	การ	ปรบัปรงุ	และ	พฒันา	นวตักรรม	

องค์	ประกอบ	ทั้ง	 3	 ส่วน	นี้	 จะ	ต้อง	เชื่อม	โยง	และ	 

บูรณ	า	การ	กัน	อย่าง	สมดุล

กระบวนการ	ของ	การ	จัดการ	ความ	รู้	 สามารถ	

แบ่ง	ออก	ได้	เป็น	 7	 ขั้น	ตอน	 ซึ่ง	จะ	ช่วย	ให้	องค์กร	

สามารถ	สร้าง	และ	จัดการ	ความ	รู้	ทั้ง	ที่	มี	อยู่	เดิม	ภายใน	

องคก์ร	และ	ความ	รู	้ใหม	่ๆ 	ได	้อยา่ง	ม	ีประสทิธภิาพ	และ	

ประสิทธิผล	 ซึ่ง	ราย	ละเอียด	ของ	แต่ละ	ขั้น	ตอน	มี	 

ดัง	ต่อ	ไป	นี้	คือ

1)	การ	ค้นหา	ความ	รู้		(Knowledge	identification)	

เป็น	วิธี	การ	ใน	การ	ค้นหา	ว่า	องค์กร	มี	ความ	รู้	อะไร	บ้าง	

ใน	รูป	แบบ	ใด	 อยู่	ที่	ใคร	 และ	ความ	รู้	อะไร	ที่	องค์กร	
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จำเป็น	ต้อง	มี	 ทำให้	องค์กร	ทราบ	ว่า	ขาด	ความ	รู้ 	 

อะไร	บ้าง

2)	การ	สร้าง	และ	แสวงหา	ความ	รู้	(	Knowledge	

creation and acquisition)	 เป็น	วิธี	การ	ใน	การ	ดึง 

	ความ	รู้	จาก	แหล่ง	ต่าง	ๆ	ที่	อาจ	กระจัดกระจาย	ไม่	เป็น	

ที่มา	รวม	ไว้	เพื่อ	จัด	ทำ	เนื้อหา	ให้	เหมาะ	สม	และ	ตรง	กับ	

ความ	ต้องการ	ของ	ผู้	ใช้

3)		การ	จดัการ	ความ	รู	้ให	้เปน็	ระบบ	(Knowledge	

organization)	 องค์กร	ต้อง	จัดการ	ความ	รู้	ให้	เป็น	 

ระบบ	เพือ่	ใหก้าร	เกบ็	รวบรวม	การ	คน้หา	การนำ	มา	ใช	้

ทำได้	ง่าย	และ	รวดเร็ว	

4)	การ 	ประมวล	และ	กลั่น 	กรอง 	ความ	รู้ 	

(Knowledge	codification	and	refinement)	องค์กร	

ต้อง	ประมวล	ความ	รู้	ให้	อยู่	ใน	รูป	แบบ	และ	ภาษา	ที่	

เข้าใจ	ได้	ง่าย	และ	ใช้ได้	ง่าย	

5)	การ	เข้า	ถึง	ความ	รู้	 (Knowledge	 access)		

องค์กร	จะ	ต้อง	มี	วิธี	การ	ใน	การ	จัด	เก็บ	และ	กระจาย	

ความ	รู้	ได้แก่	การ	ป้อน	ความ	รู้	คือ	การ	ส่ง	ข้อมูล	ความ	รู้	

ให้	ผู้รับ	โดย	ผู้รับ	ไม่	ต้อง	ร้องขอ	หรือ	ต้องการ	และ	การ	ให้	

โอกาส	เลือก	ใช้	ความ	รู้	คือ	การ	ท่ี	ผู้รับ	สามารถ	เลือก	รับ	แต่	

เฉพาะ	ข้อมูล	ความ	รู้	ท่ี	ต้องการ	เท่าน้ัน		

6)	 การ	แบ่ง	ปัน	แลก	เปล่ียน	ความ	รู้	 (Knowledge	

sharing)	 เป็นการ	จัด	ทำ	เอกสาร	 จัด	ทำ	ฐาน	ความ	รู้	 

รวม	ทั้ง	การ	ทำ	สมุด	หน้า	เหลือง	โดย	นำ	เทคโนโลยี	

สารสนเทศ	มา	ใช้	ช่วย	ให้	เข้า	ถึง	ความ	รู้	ได้	ง่าย	และ	

รวดเร็ว	ขึ้น

7)	การ	เรียน	รู้	 (Learning)	 	 วัตถุประสงค์	ท่ี	 

สำคัญ	ท่ีสุด	ใน	การ	จัดการ	ความ	รู้	 คือ	การ	เรียน	รู้	ของ	

บุคลากร	และ	นำ	ความ	รู้	น้ัน	ไป	ใช้	ประโยชน์	ใน	การ	 

ตัดสิน	ใจ

5.	ประโยชน์	ของ	การ	จัดการ	ความ	รู้
เปา้	หมาย	หลกั	ของ	การ	จดัการ	ความ	รู	้คอื	การนำ	

ความ	รู้	มา	ใช้	ประโยชน์	ใน	การ	เพิ่ม	ประสิทธิภาพ	และ	

ประสิทธิผล	ใน	การ	ดำเนิน	งาน	ของ	องค์กร	 จาก	 

การ	ศึกษา	เอกสาร	และ	งาน	วิจัย	หลาย	ฉบับ	ท่ี	เก่ียวข้อง	กับ	

ประโยชน์	ของ	การ	จัดการ	ความ	รู้	 พบ	ว่า	เป็น	ไป	ใน	

แนวทาง	เดียวกัน	คือ	 เพื่อ	สร้าง	ความ	ได้	เปรียบ	ทาง 

การ	แขง่ขนั		การ	ตอ่	รอง	และ	สรา้ง	ความ	พงึ	พอใจ	ให	้แก	่

ลกูคา้	ชว่ย	ให	้องคก์ร	ม	ีความ	เขา้ใจ	ลกูคา้	แนว	โนม้	ของ	

การ	ตลาด	และ	การ	แข่งขัน	ทำให้	สามารถ	ลด	ช่อง	ว่าง	

และ	เพิม่	โอกาส	ใน	การ	แขง่ขนั	สามารถ	สรา้ง	นวตักรรม	

ซึ่ง	ส่ง	ผล	ให้	ผลิตภัณฑ์	หรือ	บริการ	เกิด	ความ	แตก	ต่าง	

จาก	คู่	แข่ง	ใน	ตลาด		ความ	รู้	 เป็น	ปัจจัย	สำคัญ	ของ	การ	

เพิ่ม	ประสิทธิภาพ	การ	ตัดสิน	ใจ	ใน	การ	วางแผน	และ	

ปฏบิตั	ิงาน	ใน	ระดบั	ตา่ง	ๆ 	รวม	ถงึ	การ	ตดัสนิ	ใจ	ใน	การ	

ลงทุน	และ	แก้	ปัญหา	 เนื่องจาก	ผู้	ที่	มีหน้า	ที่	ตัดสิน	ใจ	

ต้อง	สามารถ	ตัดสิน	ใจ	ได้	อย่าง	รวดเร็ว	และ	มี	คุณภาพ		

อกี	ทัง้	การ	จดัการ	ความ	รู	้เปน็การ	ปอ้งกนั	ความ	รู	้ที	่อาจ	

จะ	สูญหาย	ไป	พร้อม	กับ	การ	จาก	ไป	ของ	บุคลากร	 เช่น	

การ	เกษียณ	อายุ	ทำงาน	 และ	การ	ลา	ออก	จาก	งาน	

เป็นต้น	 ทำให้	สามารถ	ลด	ระยะ	เวลา	ใน	การ	เรียน	รู้	 

การ	ทำงาน	สามารถ	นำ	สินทรัพย์	ความ	รู้	ที่	มี	อยู่	ทั้ง	ใน	

องค์กร	และ	นอก	องค์กร	มา	ใช้ได้	อย่าง	มี	ประสิทธิภาพ	

เนือ่งจาก	องคก์ร	ม	ีการ	เรยีน	รู	้งาน	จาก	ระบบ	ตลอด	เวลา	

การ	จัดการ	ความ	รู้	มี	ความ	สำคัญ	อย่าง	ยิ่ง	ไม่	ว่า	จะ	เป็น	

ประเทศ	ที่	พัฒนา	แล้ว	หรือ	กำลัง	พัฒนา	ก็ตาม	

เทคโนโลยี	กับ	การ	จัดการ	ความ	รู้
เทคโนโลยี	 เป็น	องค์	ประกอบ	สำคัญ	ที่	ใช้	ใน	 

การ	จัดการ	ความ	รู้	ของ	องค์กร	 โดย	เฉพาะ	อย่าง	ยิ่ง	มี	

ความ	สำคัญ	ต่อ	การ	จัด	เก็บ	 การ	สืบค้น	ความ	รู้ 	 

การ	เคลื่อน	ย้าย	การก	ระ	จาย	และ	การ	แบ่ง	ปัน	ความ	รู้	

ของ	องค์กร	ให้	ดำเนิน	ไป	อย่าง	สะดวก	รวดเร็ว	และ	มี	

ประสทิธภิาพ		ซึง่	แนวคดิ	และ	หลกั	การ	ของ	เทคโนโลย	ี

ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	การ	จัดการ	ความ	รู้	มี	ราย	ละเอียด	ดังนี้

1.	 เทคโนโลยี	สารสนเทศ	และ	การ	สื่อสาร	กับ	 

การ	จัดการ	ความ	รู้

เทคโนโลยี 	สารสนเทศ	และ	การ	สื่อสาร	ที่ 	
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เกีย่วขอ้ง	กบั	การ	จดัการ	ความ	รู	้ม	ีมากมาย	ตวัอยา่ง	เชน่	

ระบบ	จัดการ	เอกสาร	อิเล็กทรอนิกส์	 เป็นการ	จัดการ	

เกี่ยว	กับ	เอกสาร	อิเล็กทรอนิกส์	 หรือ	เนื้อหา	สาระ 

	ของ	เว็บ	ทั้งนี้	ครอบคลุม	แต่ละ	ลำดับ	ขั้น	ทุก	วง	โคจร	

ของ	เอกสาร	ซอฟแวร์	สนับสนุน	การ	ทำงาน	ร่วม	กัน	

เป็น	ทีม	(groupware)	เป็นการ	สนับ	สุน	นกา	รบ	ริ	หาร	

เวลา	 การ	อภิปราย	 การ	ประชุม	 หรือ	การ	ประชุม	 

ปฏิบัติ	การ	เชิง	สร้างสรรค์	ของ	กลุ่ม	งาน	และ	ทีม	งาน	

เช่น	การ	ใช้	โปร	แก	รม	เอา	ต์	ลุค	(outlook)	ใน	การ	รับ	ส่ง	

แฟ้ม 	ข้อมูล 	และ	อี เมล์ 	 โปรแกรม	เน็ต 	มี 	ต 	ติ้ ง	 

(net	meeting)	สนับสนุน	การ	ประชุม	 การ	สนทนา	

ออนไลน์	 (chat)	 และ	การ	แบ่ง	ปัน	ถ่ายทอด	ความ	รู้	

ระหว่าง	พนักงานใน	องค์กร	 	 เทคโนโลยี	การ	จัดการ	 

การ	ทำงาน	ของ	บุคลากร	(workforce	management) 

เป็น	ระบบ	ที่	สนับสนุน	ให้	พนักงาน	สามารถ	จัดการ	

และ	ควบคุม	กระบวนการ	ทำงาน	ผ่าน	ทาง	ระบบ	ออนไลน์	

เชน่	ระบบ	ที	่ใช	้ใน	การ	รบั	และ	ยนืยนั	รายการ	สนิคา้	จาก	

รายการ	สินค้า	ของ	ตัวแทน	จำหน่าย	ผ่าน	ทาง	ออนไลน์	

ระบบ	การ	เรียน	รู้	ทาง	อิเล็กทรอนิกส์	 (e-Learning	

system)	 เป็นการ	นำ	เสนอ	สาระ	การ	เรียน	รู้ 	ที่ 	มี 	 

ความ	เฉพาะ	เจาะจง	ให้	กับ	พนักงาน	โดย	วิธี	การ	ที่	มี	

ปฏิสัมพันธ์	 ซึ่ง	เป็นการ	สนับสนุน	การ	สอน	และ	

กระบวนการ	เรียน	รู้	

2.	 เทคโนโลยี	สารสนเทศ	และ	การ	สื่อสาร	กับ	

กระบวนการ	ความ	รู้

เทคโนโลยี	สารสนเทศ	และ	การ	สื่อสาร	 	 เป็น	

ปัจจัย	สำคัญ	ใน	การ	ขับ	เคลื่อน	กระบวนการ	ความ	รู้	ให้	

ประสบ	ความ	สำเรจ็	โดย	ใช	้เทคโนโลย	ีสารสนเทศ	และ	

การ	สื่อสาร	สนับสนุน	ใน	แต่ละ	กระบวนการ	ดังนี้

1)		เทคโนโลยี	สารสนเทศ	และ	การ	สื่อสาร	กับ	

การ	สรา้ง	และ	แสวง	ความ	รู	้	เทคโนโลย	ีสารสนเทศ	และ	

การ	สือ่สาร	เปน็	องค	์ประกอบ	สำคญั	ตอ่	การ	สนบัสนนุ	

การ	ไหล	ของ	ข้อมูล	ความ	รู้	องค์กร	 ได้	มี	ส่วน	ช่วย	ใน	

กระบวนการ	สร้าง	ความ	รู้	และ	แสวงหา	ความ	รู้	 เช่น	

ระบบ	สำนักงาน	อัตโนมัติ	(office	automation	system	:	

OAS)	เปน็	ระบบ	สารสนเทศ	ที	่สนบัสนนุ	การก	ระ	จาย	

และ	ประสาน	การ	ไหล	ของ	สารสนเทศ	ของ	องค์กร	 

โปร	แก	รม	แคด	(computer	aided	design	:	CAD)	ซึ่ง	

เป็น	โปรแกรม	กราฟิก	ขั้น	สูง	 ช่วย	ใน	การ	สร้าง	และ 

	แก้	แบบ	 มี	ลักษณะ	เป็น	ภาพ	สาม	มิติ	 หรือ	การ	ใช้	

โปรแกรม	ระบบ	ความ	จริง	เสมือน	 (virtual	 reality	

system)	ซึง่	เปน็	โปรแกรม	ที	่พฒันา	จาก	โปร	แก	รม	แคด	

มี	ลักษณะ	โต้ตอบ	ได้	สามารถ	สนับสนุน	นัก	ออกแบบ	

สถาปนิก	วิศวกร	และ	ผู้	เกี่ยวข้อง	

2)	 เทคโนโลยี	สารสนเทศ	และ	การ	สื่อสาร	กับ	 

การ	ประมวล	และ	กลั่น	กรอง	ความ	รู้	ได้แก่	การ	จัด	แยก	

หมวด	หมู่	ความ	รู้	 การ	ทำ	แผนที่	ความ	รู้	 การ	ทำ	แบบ	

จำลอง	ความ	รู้	 และ	การ	สร้าง	แฟ้ม	ความ	รู้	 โดย	ใช้	

เทคโนโลย	ีสารสนเทศ	และ	การ	สือ่สาร	สนบัสนนุ	เชน่	

ระบบ	ปญัญา	ประดษิฐ	์(artificial	intelligence	system	

:	AIS)	ซึง่	เปน็	สาขา	ของ	วชิา	คอมพวิเตอร์	ที	่เลยีน	แบบ	

การ	เรียน	รู้		และ	การ	ตัดสิน	ใจ	ต่าง	ๆ 	ของ	มนุษย์	ระบบ	

ผู	้เชีย่วชาญ	(expert	system	:	ES)	เปน็	ระบบ	ที	่นำ	ฐาน	

ความ	รู้	 ซึ่ง	ประกอบ	ด้วย	กฎ	เกณฑ์	ของ	ความ	รู้	ที่	เป็น	

ความ	เชี่ยวชาญ	เฉพาะ	ด้าน	และ	โปรแกรม	จะ	ทำงาน	

เมือ่	ม	ีการ	ปอ้น	ขอ้มลู	โดย	ผู	้ใช	้ใน	ลกัษณะ	การ	ถาม	ตอบ	

และ	ประมวล	คำ	ตอบ	จาก	ผู้	ใช้	ที่	ป้อน	เข้าไป	 เพื่อ	หา	 

ข้อ	สรุป	หรือ	คำ	แนะนำ	ท่ี	ต้องการ	และ	ระบบ	งาน	ความ	รู้	

(knowledge	work	system	:	KWS)	เป็น	ระบบ	ที่	ช่วย	

สนับสนุน	กิจกรรม	ของ	บุคลากร	วิชาชีพ	ที่	มี	ความ	รู้	

ใหม	่และ	จดั	เกบ็	ไว	้เปน็	ทรพัยส์นิ	ใน	องคก์ร	เชน่	แพทย	์

พยาบาล	เป็นต้น

3)		เทคโนโลยี	สารสนเทศ	และ	การ	สื่อสาร	กับ	

การ	เข้า	ถึง	ความ	รู้	 การ	เข้า	ถึง	ความ	รู้	สามารถ	ที่	จะ	เข้า	

ถึง	ข้อมูล	ด้วย	วิธี	เข้าไป	ค้นหา	ข้อมูล	บน	อินเทอร์เน็ต	 

หรือ	ใน	เว็บ	ไซต์ท่ี	สามารถ	ให้	ข้อมูล	ต่าง	ๆ 		ได้	การ	ค้นหา	

ข้อมูล	และ	ความ	รู้	นี้	แบ่ง	ได้	เป็น	 	 2	ประเภท	คือ	 (1)	 

การ	ค้นหา	ข้อมูล	ด้วย	ดรรชนี	เรื่อง	 โดย	ข้อมูล	จะ	ถูก	 
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คัด	แยก	ออก	มา	เป็น	หมวด	หมู่	และ	จัด	แบ่ง	แยก	ตำแหน่ง	 

ท่ี	อยู่	(site)	ต่าง	ๆ	ออก	เป็น	ประเภท	และ	(2)	การ	ค้นหา	

ข้อมูล	ด้วย	เครื่อง	มือ	สืบค้น	 (search	engine)	 ลักษณะ	

การ	ทำงาน	จะ	เป็น	ฐาน	ข้อมูล	ขนาด	ใหญ่	ท่ี	กระจัดกระจาย	

อยู่	ท่ัวไป	บน	อินเทอร์เน็ต	ไม่มี	การ	แสดง	ข้อมูล	ออก	มา	เป็น	

ลำดับ	ข้ัน	ของ	ความ	สำคัญ

4)		เทคโนโลย	ีสารสนเทศ	และ	การ	สือ่สาร	กบั	การ	

แบ่ง	ปัน	แลก	เปลีย่น	ความ	รู	้	เทคโนโลย	ีสารสนเทศ	และ	

การ	สื่อสาร	ที่	ช่วย	สนับสนุน	การ	แบ่ง	ปัน	ความ	รู้	 เช่น	

ระบบ	การ	ทำงาน	กลุ่ม	ร่วม	กัน	 (group	 collaboration	

system)	 เป็น	ระบบ	ที่ 	สนับสนุน	การ	สร้าง	 และ	 

แลก	เปลี่ยน	ความ	รู้	ระหว่าง	บุคลากร	ใน	ทีม	โปรแกรม	

โลตสั	โนต้		(lotus	note)	หรอื	อนิเทอรเ์นต็	เอก็ซพ์ลอเรอร	์

(internet	explorer)	ซึง่	ม	ีฟงั	กช์ั	่นข	อง	กลุม่	กรุ	๊ปแวร	์รวม	

ด้วย	 เช่น	อีเมล์	การ	ประชุม	ทาง	ไกล	(data	and	audio	

conference)	การ	ใช้	เคร่ือง	โทรสาร	โทรศัพท์	หรือ	สนทนา	

ทาง	อิเล็กทรอนิกส์	 (chat	 room)	รวม	ทั้ง	การนำ	ระบบ	

ฐาน	ข้อมูล	ที่	มี	เครื่อง	มือ	ใน	การ	ค้นหา	และ	ดึง	ข้อมูล	

ได้แก่	เว็บไซต์		Yahoo	ซึ่ง	เป็น	search	directory	และ	

เว็บไซต์	Google	เป็นต้น

5)		เทคโนโลยี	สารสนเทศ	และ	การ	สื่อสาร	กับ	

การ	จัด	เก็บ	ความ	รู้	 เป็น	เทคโนโลยี	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	การ	

จดั	เกบ็	ตวั	เนือ้หา	ความ	รู	้และ	โครงสรา้ง	เทคโนโลยี	ใน	

การ	จดั	เกบ็	ความ	รู	้ไดแ้ก	่คลงั	ขอ้มลู	(data	warehouse) 

เปน็	เทคโนโลยี	ที	่ใช้	ใน	การ	รวบรวม	ขอ้มลู	จำนวน	มาก	

จาก	หลาย	แหล่ง	ภายใน	องค์กร	 และ	ช่วย	ใน	การ	

วิเคราะห์	ข้อมูล	 ตัวอย่าง	ใน	การ	ประยุกต์	ใช้	งาน 

	เก็บ	รวบรวม	สารสนเทศ	เก่ียว	กับ	ลูกค้า	และ	ราย	ละเอียด	

ที่	เกิด	จาก	การ	ทำงาน	ประจำ	วัน	 เพ่ือ	ใช้	ประโยชน์	ใน 

	การ	พัฒนา	ความ	สัมพันธ์	กับ	ลูกค้า	ให้	ดี	ข้ึน	แม่	ข่าย	ความ	รู้	

(knowledge	server)	เป็น	เทคโนโลยี	ที่	ใช้	ใน	การ	สร้าง	

เนื้อหา	การ	อ้าง	ถึง	และเชื่อม	โยง	เอกสาร	แต่ละ	ชิ้น	มี	

การ	จดั	ระบบ	ความ	รู	้ใน	องคก์ร	โดย	การ	จดั	กลุม่	ทำ	ดชัน	ี

เข้า	ถึง	 และ	สร้าง	เม	ตา	ดาต้า	 (metadata)	 โดย	ผู้	ใช้	

สามารถ	เรยีก	ใช	้ผา่น	เวบ็	เบ	รา	เซอร	์(web	browser)	เชน่	

สารสนเทศ	เกี่ยว	กับ	ผู้	เชี่ยวชาญ	ที่	ช่วย	สนับสนุน	ให้	

โครงการ	ที่	พนักงาน	ทำ	ประสบ	ผล	สำเร็จ	เป็นต้น

สรุป
ความ	รู้	เป็น	ทรัพยากร	ที่	สำคัญ	ความ	รู้	เกิด	จาก	

การ	เกบ็	รวบรวม	วเิคราะห	์และ	สงัเคราะห	์ขอ้มลู	อาจ	

จะ	ฝัง	ซ่อน	อยู่	ใน	ตัว	บุคลากร	หรือ	เขียน	เป็น	เอกสาร 

	เอา	ไว้	ความ	รู้	จะ	คง	อยู่		ได้	รับ	การ	ถ่ายทอด	หรือ	นำ	ไป	

ใช้	ประโยชน์	ได้	โดย	วิธี	การ	จัดการ	ความ	รู้	 การ	จัดการ	

ความ	รู้	จึง	เป็น	ประโยชน์	อย่าง	ยิ่ง	ต่อ	องค์กร	 เช่น	 

ความ	รู้	ของ	องค์กร	ได้	รับ	การ	ถ่ายทอด	จาก	รุ่น	หนึ่ง	ไป	

ยัง	อีก	รุ่น	หนึ่ง	โดย	ไม่	สูญหาย	ไป	การ	จัดการ	ความ	รู้	มี	

หลาย	ข้ัน	ตอน	เช่น	การ	ค้นหา	ความ	รู้	การ	สร้าง	ความ	รู้	

การก	ลั่น	กรอง	ความ	รู้	 ฯลฯ	 ใน	ปัจจุบัน	นี้	การ	จัดการ	

ความ	รู้	มี	ความ	สะดวก	รวดเร็ว	 และ	มี	ประสิทธิภาพ	

กว่า	สมัย	ก่อน	 เนื่องจาก	มี	การ	ใช้	เทคโนโลยี	สมัย	ใหม่	

โดย	เฉพาะ	อย่าง	ยิ่ง	การ	ใช้	เทคโนโลยี	สารสนเทศ	และ	

การ	ส่ือสาร	เทคโนโลยี	เหล่า	น้ี	ทำให้	การ	ค้นหา	แลก	เปล่ียน	

ส่ือสาร	มี	ความ	รวดเร็ว	ถูก	ต้อง	มี	ประสิทธิภาพ	เป็นต้น	
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Abstract
The	ultimate	goal	of	all	 researchers	 is	 to	have	 their	 research	results	published	either	at	 the	national	or	
international	levels.		To	achieve	the	goal,	specific	techniques	should	be	employed.		Introduction	should	be	
written	in	an	essay	format.		It	should	introduce	the	research	topic,	its	significance,	literature	review	and	
objectives.		For	an	abstract,	it	should	be	precise	and	concise.		Research	methodology	should	be	written	in	
sequence.		Finally,	the	discussion	part	should	provide	reasons	and	value	of	the	study.

	Key	words :  Research paper, introduction, review of literature, abtract, research method

บทคัดย่อ
เป้า	หมาย	สูงสุด	ของ	นัก	วิจัย	ทุก	คน	คือ	การ	ที่	ผล	การ	ค้นคว้า	วิจัย	ได้	รับ	การ	ตี	พิมพ์	ใน	ระดับ	ชาติ	หรือ	นานาชาติ	 	 การ	จะ	

สำเร็จ	ได้	นั้น	ต้อง	ใช้	วิธี	การ	โดย	เฉพาะ	ใน	การเต	รี	ยม	บทความ	วิจัย	คำนำ	ของ	บทความ	ควร	เขียน	ใน	รูป	ของ	เรียง	ความ	

เพื่อ	แนะนำ	เรื่อง	วิจัย	และ	ความ	สำคัญ	และ	ควร	มี	การ	ตรวจ	เอกสาร	ที่	จำเป็น	และ	มี	วัตถุประสงค์	ด้วย	บทคัดย่อ	ควร	มี	

หวัขอ้	ครบ	แต	่ม	ีราย	ละเอยีด	อยา่ง	สัน้	ๆ 	และ	ครอบคลมุ	วธิ	ีการ	ทดลอง	เขยีน	แบบ	เรยีง	ความ	ม	ีขัน้	ตอน	การ	วจิยั	เรยีงลำดบั	

ตาม	ที่	เกิด	ขึ้น	จริง	การ	อภิปราย	คือ	การ	ให้	คำ	อธิบาย	เหตุผล	และ	คุณค่า	แก่	ข้อมูล	และ	ควร	เขียน	อย่าง	ดี	ถี่ถ้วน

	คำ	สำคัญ	:	บทความวิจัย, คำนำ, การตรวจเอกสาร, บทคัดย่อ, วิธีวิจัย
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1.	คำนำ
เป้า	หมาย	สำคัญ	ของ	นัก	วิจัย	คือ	การ	ให้	ผล	งาน	วิจัย	ได้	

รบั	การ	ต	ีพมิพ	์ใน	วารสาร	ระดบั	ชาต	ิหรอื	นานาชาต	ิเพือ่	

เป็นการ	เผย	แพร่	ผล	งาน	และ	เป็น	เกียรติประวัติ	ของ	 

ผู้	วิจัย		ผล	งาน	นั้น	จะ	ได้	รับ	การ	อ่าน	การ	อ้างอิง	และ	ใช้	

ประโยชน์	อย่าง	เหมาะ	สม	 	 อาจารย์	ใน	มหาวิทยาลัย	

สามารถ	นำ	ผล	งาน	นั้น	ไป	ใช้	ใน	การ	ขอ	ตำแหน่ง	ทาง	

วชิาการ	ใน	ระดบั	ตา่ง	ๆ 		อยา่งไร	ก	็ด	ีการ	เขยีน	บทความ	

วจิยั	เพือ่	การ	ต	ีพมิพ	์ไมใ่ช	่เรือ่ง	งา่ย	แม	้ม	ีขอ้มลู	อยู	่พรอ้ม	

แล้ว	และ	ไม่มี	ปัญหา	เรื่อง	การ	ใช้	ภาษา	แต่	อย่าง	ใด	ถ้า	

ไม	่ทราบ	หลกั	และ	เทคนคิ	เฉพาะ	ก	็อาจ	ไม	่ประสบ	ความ	

สำเร็จ

	สมมุติ	ว่า	 เรา	ได้	ทำการ	วิจัย	เสร็จ	เรียบร้อย	แล้ว	

และ	คิด	จะ	เขียน	บทความ	เพื่อ	การ	ตี	พิมพ์	 มี	ขั้น	ตอน	

ใหญ่	ๆ	อยู่	 2	ขั้น	ตอน	คือ	 (1)	การ	เลือก	ราย	ละเอียด 

	เพื่อ	เขียน	บทความ	วิจัย	 	 โดย	ปกติ	การ	วิจัย	แต่ละ	เรื่อง	

เรา	ได้	เก็บ	ข้อมูล	ไว้	มาก	 เรา	ควร	เลือก	ส่วน	ที่	เด่น	 ๆ	 

ของ	ผล	งาน	นั้น	มา	เขียน	ถ้า	มี	ผล	งาน	เด่น	หลาย	เรื่อง 

	ก็	อาจ	แยก	เขียน	เป็น	หลาย	เรื่อง	ก็ได้	 (2)	 วารสาร 

	แต่ละ	ฉบับ	จะ	มี	คำ	แนะนำ	ใน	การเต	รี	ยม	ต้นฉบับ	

(Guide	 to	 Authors)	 โดย	เฉพาะ	ให้	ผู้	เขียน	หา	อ่าน	 

จาก	วารสาร	น้ัน	ๆ	 อย่า	เสีย	เวลา	เขียน	โดย	ไม่	ได้	อ่าน	

เพราะ	อาจ	ทำให้	ได้	บทความ	ที่	ไม่	ตรง	ตาม	ข้อ	กำหนด 

	ของ	วารสาร	และ	เสยี	เวลา	แกไ้ข	ปรบัปรงุ	โดย	ไม	่จำเปน็	

ปัญหา	สำคัญ	ของผู้	เขียน	ที่	พบ	เสมอ	 คือ	 การ	เขียน	 

ที่	เยิ่นเย้อ	 มี	ราย	ละเอียด	และ	ใจความ	ไม่	ตรง	ตาม	

ต้องการ	อ่าน	เข้าใจ	ยาก	 ใช้	ประโยค	ยาว	ๆ	และ	สลับ	 

ซับ	ซ้อน

บทความ	วจิยั	โดย	ทัว่ไป	จะ	ม	ีโครงสรา้ง	(format)	

ที่	คล้าย	กัน	คือ	มีชื่อ	เรื่อง	บทคัดย่อ	บทนำ	การ	ตรวจ	

เอกสาร	สมมุติฐาน	วัตถุประสงค์	วิธี	การ	วิจัย	ผล	การ	

ทดลอง	วิจารณ์	และ	เอกสาร	อ้างอิง		ซึ่ง	จะ	อธิบาย	ถึง	

วิธี	เขียน	เฉพาะ	บาง	ตอน	ดังนี้

2.	วิธี	เขียน	คำนำ
คำนำ	ของ	บทความ	วิจัย	คือ	ข้อความ	ที่	แนะนำ	

หัวข้อ	วิจัย	เรื่อง	นั้น	 	 โดย	อิง	คำถาม	ว่า	ปัญหา	นั้น	คือ	

“อะไร”	มี	ความ	เป็น	มา	อย่างไร	สำคัญ	อย่างไร	 	ถ้า	ไม่	

เข้าไป	แก้	ปัญหา	 (เช่น	ไม่	วิจัย)	 จะ	เกิด	ความ	เสีย	หาย	

อย่างไร	ถ้า	เข้าไป	แก้	ปัญหา	(คือ	ทำ	วิจัย)	แล้ว	จะ	มี	ข้อดี	

อย่างไร	 	ผู้	เริ่ม	เขียน	บทความ	วิจัย	มัก	เขียน	คำนำ	อย่าง	

ยืด	ยาว	ราย	ละเอียด	ไม่	เกี่ยวขอ้ง	โดยตรง	กบั	เรื่อง	ที่	วิจัย	

ทั้งนี้	อาจ	ต้องการ	ให้	ได้	บทความ	ที่	ยาว	 โดย	ความ	จริง	

แล้ว	คำนำ	ไม่	ควร	ยาว	เกิน	15	เปอร์เซ็นต์	ของ	บทความ 

เขียน	ให้	กะทัดรัด	รัดกุม	อ่าน	แล้ว	ชวน	ให้	ติดตาม	อ่าน	

เรื่อง	นั้น  

ตัวอย่าง	วิธี	เขียน	คำนำ	-	ตัวอย่างที่	1
จาก	บทความ	ชื่อ	:	ลักษณะ	บุคลิกภาพ	ที่	พยากรณ์	 
	 พ ฤ ติ ก ร ร ม 	ต่ อ 	ต้ า น 	ก า ร	 
	 ปฏิบัติ	งาน
	 (ชู	ชัย		สมิ	ทธิ	ไกร	:	2551)
คำนำ

พฤติกรรม	ต่อ	ต้าน	การ	ปฏิบัติ	งาน	 (counter	

productive	work	behavior)	หมาย	ถงึ	การก	ระ	ทำ	โดย	

ตั้งใจ	ของ	สมาชิก	องค์การ	ที่	ก่อ	ให้	เกิด	ผล	เสีย	หาย	ต่อ	

ผล	ประโยชน์	อัน	ชอบ	ธรรม	ของ	องค์การ	หรือ	สมาชิก	

อื่น	 ๆ	 ของ	องค์การ	 (Gruys	&	 Sackett,	 2003;	

Martinko,	Gundlach,	&	Douglas,	2002;	Sackett	

&	DeVore,	2001)	พฤตกิรรม	เหลา่	นี	้มี	ลักษณะ	สำคญั	

คือ	การ	ไม่	คำนึง	ถึง	กฎ	และ	ค่า	นิยม	ของ	สังคม	และ	

องคก์าร	และ	สามารถ	จำแนก	ได	้อยา่ง	นอ้ย	11	ประเภท		

ดัง	ต่อ	ไป	นี้.................................................................

ความ	สูญ	เสีย	ของ	องค์การ	อัน	เนื่อง	มา	จาก	

พฤติกรรม	ต่อ	ต้าน	การ	ปฏิบัติ	งาน	นับ	วัน	จะ	เพิ่ม	มาก	
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ขึ้น	เรื่อย	ๆ	ใน	สหรัฐอเมริกา	ได้	มี	การ	ประมาณ	การ	ว่า	

พนกังาน	รอ้ย	ละ	33	ถงึ	รอ้ย	ละ	75	ม	ีพฤตกิรรม	ตอ่	ตา้น	

การ	ปฏิบัติ	งาน	เช่น	การ	ขโมย	การ	ฉ้อฉล	การ	ทำลาย	

ทรัพย์สิน	ของ	องค์การ	และ	การ	ขาด	งาน	โดย	ไม่มี	เหตุ	

สมควร	(Harper,	1990)	และ	องคก์าร	ตอ้ง	สญู	เสยี	เงนิ	

ตั้งแต่	60	จนถึง	120	พัน	ล้าน	เหรียญ	ต่อ	ปี	สำหรับ	การ	

ขโมย	ทรพัยส์นิ	(Jacoby,	1999)	นอกจาก	นัน้	ยงั	ทำให	้

ผู	้บรโิภค	ตอ้ง	เสยี	คา่	ใช	้จา่ย	ใน	การ	ซือ้	สนิคา้	หรอื	บรกิาร	

เพิ่ม	ขึ้น	อีก	ร้อย	ละ	 2	 ถึง	 15	 อัน	เป็น	ผล	มา	จาก	การ 

ก	ระ	ทำความ	ผิด	ของ	พนักงาน	ที่	ทำงาน	ใน	สำนักงาน	

(white-collar	 crime)	 (Touby,	 1994)	………..		

นอกจาก	ความ	สูญ	เสีย	ทาง	เศรษฐกิจ	แล้ว	องค์การ	ยัง	

ต้อง	สูญ	เสีย	ภาพ	ลักษณ์	ของ	ตน	ซึ่ง	ทำให้	สาธารณชน	

รวม	ทั้ง	คู่	ค้า	ของ	องค์การ	ขาด	ความเชื่อ	ถือ	ไว้	วางใจ	ใน	

องคก์าร	หาก	พบ	วา่		บคุลากร	ของ	องคก์าร	เปน็	ผู	้กระทำ	

พฤตกิรรม	อนั	ไม	่เหมาะ	สมเหลา่	นัน้		ดงั	นัน้	การ	ศกึษา	

ปจัจยั	ที	่เกีย่วขอ้ง	กบั	พฤตกิรรม	ตอ่	ตา้น	การ	ปฏบิตั	ิงาน	

จึง	มี	ความ	สำคัญอย่าง	ยิ่ง

จาก	การ	ทบทวน	งาน	วิจัย	ที่ 	เกี่ยวข้อง	กับ	

พฤติกรรม	ต่อ	ต้าน	การ	ปฏิบัติ	งาน	 (เช่น	Martinko,	

Gundlach,	 &	 Douglas,	 2002;	 Robinson	 &	

Greenberg,	1998;	Spector	&	Fox,	2005)	ปจัจยั	ดา้น	

ลักษณะ	บุคลิกภาพ	มี	ส่วน	เกี่ยวข้อง	กับ	พฤติกรรม	 

ตอ่	ตา้น	การ	ปฏบิตั	ิงาน	ของ	บคุคล	เปน็	อยา่ง	มาก		ทัง้นี	้

เนื่องจาก	บุคลิกภาพ	คือ	ลักษณะ	เฉพาะ	ของ	บุคคล	ซึ่ง	

เป็น	สิ่ง	ที่	บ่ง	ชี้	ความ	เป็น	ปัจเจกบุคคล	 และ	เป็น	สิ่ง	ที่	

กำหนด	ลกัษณะ	การ	ม	ีปฏสิมัพนัธ	์กบั	สิง่	แวดลอ้ม	หรอื	

สถานการณ	์ของ	บคุคล	นัน้	ๆ 	(Allport,	1961;	Pervin,	

1980)

ใน	วงการ	จิตวิทยา	 นัก	วิชาการ	ได้	ให้	ความ	

ยอมรับ	ใน	ทฤษฎี	บุคลิกภาพ	ห้า	องค์	ประกอบ	 (the	

five-factor	model	 of	 personality)	 ว่า	มี	ความ 

	เหมาะ	สม	และ	ครอบคลุม	มาก	ที่สุด	ใน	การ	ศึกษา	

พฤติกรรม	ของ	บุคคล	ทำให้	งาน	วิจัย	โดย	ส่วน	ใหญ่	 

ใน	ช่วง	หลัง	ได้	นำ	ทฤษฎี	บุคลิกภาพ	ห้า	องค์	ประกอบ	 

มา	ใช้	เป็นก	รอบ	แนวคิด	 ใน	การ	ศึกษา	อำนาจ	การ	

พยากรณ	์ของ	บคุลกิภาพ	ที	่ม	ีตอ่	ผล	การ	ปฏบิตั	ิงาน	ของ	

บุคคล.............	 ได้	ข้อ	สรุป	ที่	ชัดเจน	ว่า	 ลักษณะ	

บุคลิกภาพ	สามารถ	ทำนาย	ผล	การ	ปฏิบัติ	งาน	ของ	

บคุคล	ได	้	โดย	เฉพาะ	อยา่ง	ยิง่	ลกัษณะ	บคุลกิภาพ	ดา้น	

ความ	สำนึก	ผิด	ชอบ	มี	ความ	สัมพันธ์	ทาง	บวก	กับ	ผล	

การ	ปฏบิตั	ิงาน	ของ	บคุคล	ใน	ทกุ	สาขา	อาชพี...............		

อยา่งไร	กต็าม	ยงั	ไม	่พบ	วา่	ใน	ประเทศไทย	ม	ีการ	ศกึษา	

เกี่ยว	กับ	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ลักษณะ	บุคลิกภาพ	

และ	พฤตกิรรม	ตอ่	ตา้น	การ	ปฏบิตั	ิงาน	ดงั	นัน้	การ	วจิยั	

จึง	มุ่ง	ที่ 	จะ	ค้นหา	ลักษณะ	บุคลิกภาพ	ที่ 	สามารถ	

พยากรณ	์พฤตกิรรม	ตอ่	ตา้น	การ	ปฏบิตั	ิงาน	ของ	บคุคล		

โดย	จะ	ศึกษา	ลักษณะ	บุคลิกภาพ	ตาม	แนวคิด	ของ	

ทฤษฎ	ีบคุลกิภาพ	หา้	องค	์ประกอบ	การ	ศกึษา	ครัง้	นี	้จะ	

เป็น	ประโยชน์	อย่าง	ยิ่ง	ต่อ	การ	ทำความ	เข้าใจ	ลักษณะ	

บุคลิกภาพ	ที่	มี	ส่วน	เกี่ยวข้อง	และ	มี	อำนาจ	พยากรณ์	

การ	แสดง	พฤตกิรรม	ตอ่	ตา้น	การ	ปฏบิตั	ิงาน	ของ	บคุคล	

และ	องค์	ความ	รู้	นี้	ถือ	ได้	ว่า	องค์	ความ	รู้	ใหม่	สำหรับ	

ว งก าร 	จิ ตวิ ทย า 	และ 	พฤติ กรรม 	ศ าสตร์ 	ใน	

ประเทศไทย

คำนำ	ที	่ยก	มา	นี	้เปน็	ตวัอยา่ง	ที	่ด	ีเยีย่ม	ถกู	ตอ้ง	ตาม	

หลกั	ของ	การ	เขยีน	บทความ	วจิยั	เขยีน	ได	้กะทดัรดั	ตรง	

ประเดน็	ไม	่เยิน่เยอ้	คอื		ยอ่หนา้	ที	่1	แนะนำ	และ	อธบิาย	

ถึง	ปัญหา	ที่ทำการ	วิจัย	 	 ใน	ย่อหน้า	ที่	 2	อธิบาย	ถึง	ผล	

ของ	ปัญหา	นั้น	ซึ่ง	ทำให้	เห็น	ว่า	มี	ความ	สำคัญ	อย่างไร		

ใน	ยอ่หนา้	ที	่3	และ	4	อธบิาย	เปน็	องค	์ประกอบ	ที	่ทำให	้

เกดิ	ปญัหา	เทา่	ที	่ได	้ม	ีการ	ศกึษา	มา	แลว้		ซึง่	คำนำ	จะ	ชี	้ให	้

เห็น	ว่า	อะไร	คือ	ปัญหา	ที่	จะ	วิจัย	 ปัญหา	นั้น	สำคัญ	

อย่างไร	 	 เมื่อ	มี	ความ	สำคัญ	แล้ว	จึง	ชี้	ให้	เห็น	ว่า	ปัญหา	

นั้น	เกิด	ขึ้น	อย่าง	มี	พื้น	ฐาน	มี	ตัว	ตน	อยู่	จริง	 มี	ความ	

สำคัญ	ที่	จะ	ต้อง	ศึกษา	หรือ	แก้ไข	 	 ดัง	นั้น	จึง	ต้อง	ทำ 

การ	วิจัย
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ตัวอย่าง	ที่	2
จาก	บทความ	ชื่อ	:	อทิธิพล	ของ	ระดบั	ความ	ลึก	การ	 
	 	 ไถ	พรวน	และ	ชนดิ	ของ	อนิ	ทรยี-	 
	 	 วัตถุ	ต่อ	การ	ปลูก	หญ้า	ดิก	ซี่	บน	 
	 	 ดิน	เค็ม	ภาค	ตะวัน	ออก	เฉียง	เหนือ	 
	 	 II.	การ	เพิม่	จำนวน	ไน	ตร	ิฟาย	องิ	 
	 	 แบคทีเรีย	ใน	ดิน	เค็ม	 (นิต	ยา		 
	 	 บรรพ	จันทร์	และ	คณะ,	2550)

	ดิน	เค็ม	เป็น	ดิน	ที่	มี	ปัญหา	ทางการ	เกษตร	ที่	

สำคญั	และ	นา่	สนใจ	ของ	ภาค	ตะวนั	ออก	เฉยีง	เหนอื	ของ	

ประเทศไทย	 เกลือ	ใน	ดิน	เค็ม	ส่วน	ใหญ่	อยู่	ใน	รูป	ของ	

โซเดยีม	คลอ	ไรด	์มากกวา่	90%		ซึง่	ทำให	้พชื	สว่น	ใหญ	่

ไม่	สามารถ	เจริญ	เติบโต	ได้	 โดย	เฉพาะ	อย่าง	ยิ่ง	ใน	ฤดู	

แล้ว	จึง	ทำให้	เกษตรกร	ปล่อย	ทิ้ง	ที่ดิน	ให้	ร้าง	ว่าง	เปล่า	

ไม	่สามารถ	ให	้ผลผลติ	หรอื	ผล	ตอบแทน	ทาง	เศรษฐกจิ	

ได	้	ดงั	นัน้	ดนิ	เคม็	จงึ	เปน็	สาเหต	ุหนึง่	ที	่สำคญั	ของ	การ	

สญู	เสยี	ทาง	เศรษฐกจิ	และ	ความ	ยากจน	ของ	เกษตรกร	

ใน	ภมูภิาค	นี	้(กรม	พฒันาทีด่นิ,	2527)	เกลอื	ที	่ม	ีอยู	่มาก	

ใน	ดิน	เค็ม	มี	ผล	ทำให้	การ	เจริญ	เติบโต	ของ	พืช	หยุด	

ชะงัก	 	 เนื่องจาก	เกลือ	จะ	ทำให้	เกิด	การ	เป็น	พิษ	ต่อ	พืช		

ดิน	มี	ค่า	ความ	หนา	แน่น	รวม	เพิ่ม	ขึ้น	ความ	พรุน	ของ	

ดนิ	ลด	ลง	การ	ซมึ	ลง	ของ	นำ้	เปน็	ไป	ได	้ยาก	และ	การ	แพร	่

ของ	กา๊ซ	และ	การ	ระบาย	อากาศ	ของ	ดนิ	ลด	ลง	ทำให	้พชื	

ดูด	น้ำ	ได้	ยาก	 	นอกจาก	นี้	ความ	เค็ม	ของ	ดิน	ยัง	ยับยั้ง	

การ	เจริญ	เติบโต	และ	การ	ดำเนิน	กิจกรรม	ของ	ไน	ตริ-	

ฟาย	อิง	แบคทีเรีย	ใน	กระบวนการ	ไน	ตริ	ฟิเคชั่น	

(Murase	et	al.,	1994	:	Laura,	1974	:	1976	:	1977)	

ทำให้	ดิน	มี	ธาตุ	ไนโตรเจน	ใน	รูป	ที่	เป็น	ประโยชน์	ต่อ	

พืช	อยู	่น้อย	อิทธิพล	ของ	ดิน	เค็ม	ดัง	กล่าว	ส่ง	ผล	ให้	พืช	

ที่	ปลูก	บน	ดิน	เค็ม	หยุด	ชะงัก	การ	เจริญ	เติบโต	 ให้	

ผลผลิต	ต่ำ	มาก	หรือ	ตาย	ไป	ซึ่ง	พื้นที่	ดิน	เค็ม	เหล่า	นี้	 

ควร	ได	้รบั	การ	แกไ้ข	ปรบัปรงุ	ให	้ม	ีความ	เคม็	ลด	ลง	และ	

สามารถ	ให้ 	ประโยชน์	และให้ 	ผล	ตอบแทน	ทาง	

เศรษฐกิจ	แก่	เกษตรกร	ผู้	เป็น	เจ้าของ	ได้

	การ	ไถ	พรวน	ดิน	เป็น	วิธี	การ	หนึ่ง	ที่	ให้	ผล	ดี	ใน	

การ	ปรับปรุง	คุณสมบัติ	ทาง	กายภาพ	ของ	ดิน	 (สมศรี		

และ	คณะ,	2528;	ชยั	นาม	และ	คณะ,	2530;	Rasmussen,	

1972)		โดย	ทำให	้ดนิ	โปรง่	รว่น	ซยุ	มาก	ขึน้	ม	ีการ	ระบาย	

น้ำ	และ	ถ่ายเท	อากาศ	ดี	ขึ้น	 	ทำลาย	ชั้น	ดิน	ตาม	ที่	แน่น	

ทึบ	ส่ง	ผล	ให้	ฝน	หรือ	น้ำ	ชลประทาน	ชะล้าง	เกลือ	ออก	

ไป	ง่าย	ขึ้น	 เป็นการ	ลด	ความ	เค็ม	ของ	ดิน	ทาง	อ้อม	 

การ	ใส่	อิน	ทรีย	วัตถุ	เพิ่ม	ให้	กับ	ดิน	ก็	เป็น	อีก	วิธี	หนึ่ง	ที่	

สามารถ	ปรับปรุง	ดิน	เค็ม	ได้	โดย	อิน	ทรีย	วัตถุ	 จะ	ช่วย	

เพิ่ม	ความ	เสถียร	ของ	เม็ด	ดิน	 เพิ่ม	ช่อง	ว่าง	ใน	ดิน	 

ลด	ความ	หนา	แน่น	รวม	ของ	ดิน	เพ่ิม	ค่า	อัตรา	การ	ซาบ	ซึม	

นำ้	ของ	ดนิ	ทำให	้เกลอื	ถกู	ชะลา้ง	ลง	ไป	ใน	ดนิ	ชัน้	ลา่ง	ได	้

มาก	ขึ้น	 ทำให้	ความ	เค็ม	ของ	ดิน	บน	ลด	ลง	 (นิต	ยา,	

2544)	 	 นอกจาก	นี้	การ	เพิ่ม	อิน	ทรีย	วัตถุ	ให้	กับ	ดิน	

สามารถ	เพิ่ม	จำนวน	และ	กิจกรรม	ของ	ไน	ตริ	ฟาย	อิง	

แบคทเีรยี	(วชริ	า,	2541)	และ	เมือ่	สลาย	ตวั	ยงั	เปน็	แหลง่	

ธาตุ	อาหาร	ของ	พืช	และ	เป็น	สาร	อาหาร	ตั้ง	ต้น	ของ	

จุลินทรีย์	ดิน	อีก	ด้วย		ดัง	นั้น	การ	ใส่	อิน	ทรีย	วัตถุ	ให้	แก่	

ดิน	จึง	สามารถ	ลด	ความ	เค็ม	ของ	ดิน	ได้	และ	ยัง	ทำให้	

จุลินทรีย์	ใน	ดิน	เจริญ	เติบโต	มาก	ขึ้น	 และ	ดำเนิน	

กิจกรรม	ได้	มาก	ขึ้น	ส่ง	ผล	ให้	ความ	อุดม	สมบูรณ์	ของ	

ดิน	สูง	ขึ้น	พืช	ให้	ผลผลิต	มาก	ขึ้น	(เมธี,	2535)

	เพื่อ	ให้	ได้	ข้อมูล	ที่	จะ	ใช้	ใน	การ	ปรับปรุง	พื้นที่	

ดนิ	เคม็	บาง	แหง่	ใน	จงัหวดั	ขอนแกน่	ให	้เปน็	ประโยชน	์

ใน	การ	ปลูก	พืช	และ	เลี้ยง	สัตว์	 	 การ	ทดลอง	นี้	จึง	มี	

วัตถุประสงค์	ที่	จะ	ศึกษา	อิทธิพล	ของ	ระดับ	ความ	ลึก	

ใน	การ	ไถ	พรวน	ดิน	และ	ชนิด	ของ	อิน	ทรีย	วัตถุ	ที่	มี	ต่อ	

คณุสมบตั	ิของ	ดนิ	จำนวน	ไน	ตร	ิฟาย	องิ	แบคทเีรยี	และ	

ผลผลิต	ของ	หญ้า	ดิก	ซี่	 (Dixie	 grass;	Sporobolus 

virginicus	(L.)	)	ที่	ปลูก	บน	ดิน	เค็ม

 

คำนำ	ของ	บทความ	นี้	แนะนำ	เรื่อง	 	โดย	นำ	เอา	 

คำ	สำคัญ	มา	อธิบาย	 เพื่อ	แสดง	ให้	เห็น	ว่า	ปัญหา	หรือ	

สิง่	ที	่ศกึษา	คอื	อะไร	ม	ีความ	สำคญั	อยา่งไร	ม	ีผลก	ระ	ทบ	
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อย่างไร	ควร	มี	การ	แก้ไข	ปรับปรุง	อย่างไร	บทความ	นี้	

นำ	เอา	วัตถุประสงค์	มา	รวม	ไว้	ใน	คำนำ	ด้วย

3.	วิธี	การ	เขียน	การ	ตรวจ	เอกสาร
การ	ตรวจ	เอกสาร	 (review	of	 literature)	 เป็น	

ส่วน	หนึ่ง	ของ	คำนำ	และ	ใช้	ประโยชน์	ใน	การ	อภิปราย	

ผล	การ	ทดลอง	การ	ตรวจ	เอกสาร	นับ	ว่า	มี	ความ	สำคัญ	

ต่อ	การ	วิจัย	ทุก	เรื่อง	 การ	ตรวจ	เอกสาร	เป็นการ	ให้	 

ภูมิ	หลัง	ของ	เรื่อง	ที่	วิจัย	 เป็นการ	สรุป	ผล	การ	วิจัย	ที่	ทำ	

มา	ก่อน	แล้ว	อาจ	เป็นการ	สรุป	เกี่ยว	กับ	วิธี	การ	ทดลอง	

ผล	การ	ทดลอง	และ	ผล	สรุป	อื่น	ๆ 		การ	ตรวจ	เอกสาร	มี	

2	รูป	แบบ	คือ	(1)	ตรวจ	แบบ	สรุป	เรื่อง	(consolidated	

review)	และ	 (2)	ตรวจ	แบบ	ให้	ข้อมูล	 (informative	

review)	

ก.	การ	ตรวจ	เอกสาร	แบบ	สรุป	เรื่อง
การ	ตรวจ	เอกสาร	แบบ	สรุป	เรื่อง	 เป็นการ	นำ	 

ราย	ละเอียด	หรือ	ผล	การ	วิจัย	จาก	บทความ	หลาย	เรื่อง	

มา	ต่อ	หรือ	หลอม	รวม	เป็น	เนื้อ	เดียวกัน	 ให้	มี	ข้อความ	

เป็น	ลำดับ	ตาม	เหตุการณ์	 ตาม	ผล	การ	ทดลอง	 ฯลฯ		

อ่าน	ให้	ต่อ	เนื่อง	แบบ	ไม่	สะดุด	จบ	แทบ	ไม่	ทราบ	ว่า	มา	

จาก	เอกสาร	หลาย	เล่ม		ตัวอย่าง	เช่น

นัก	วิจัย	หลาย	กลุ่ม	 อาทิ	เช่น	Valix	 et	 al.	-	
(1999),	Castro	 et	 al.	 (2000),	 Selvi	 et	 al.	 (2001),	

Girgis	et	al.	(2002)	และ	Koby	(2004)		ได้	รายงาน	

ผล	การ	วิจัย	ว่า	ชาน	อ้อย	และ	วัสดุ	ชีว	มวล	เป็น	วัตถุดิบ	

ที่	สามารถ	นำ	มา	ใช้	เต	รี	ยม	ถ่าน	กัม	มัน	ต์	ได้	ดี.	 (คัด	จาก	

ณัฐ	ยา		พูน	สุวรรณ	และ	คณะ,	2006)

จาก	รายงาน	การ	ศึกษา	การ	แก้	ปัญหา	ดิน	เค็ม	-	
พบ	ว่า	 	การ	ไถ	พรวน	ดิน	สามารถ	ช่วย	ลด	การ	อัด	แน่น	

ของ	ดิน	ทำให้	ดิน	โปร่ง	ขึ้น	 ดิน	มี	การ	ระบาย	น้ำ	และ	

อากาศ	ได้	ดี	ขึ้น	ลด	ค่า	สัมประสิทธิ์	ของ	การนำ	น้ำ	ของ	

ดนิ		ซึง่	เปน็การ	ลด	ความ	เคม็	ทาง	ออ้ม	สง่	ผล	ให	้ผลผลติ	

ของ	พชื	สงู	ขึน้	(ชยั	นาม	และ	คณะ,	2530:,	Rassmussen	

et al., 1972)

การ	ใส	่อนิทรยีวตัถ	ุใน	พืน้ที	่ดนิ	เคม็	ก	็อาจ	เปน็	-	
อีก	วิธี	หนึ่ง	ที่	จะ	ช่วย	เพิ่ม	ผลผลิต	ของ	พืช	ที่	ปลูก	อยู่	บน	

ดิน	เค็ม	นั้น	ได้	 	 โดย	อินทรียวัตถุ	จะ	ช่วย	ปรับปรุง	

คุณสมบัติ	ทาง	กายภาพ	และ	เคมี	ของ	ดิน	 และ	เพิ่ม	 

แร่	ธาตุ	อาหาร	ที่	จำเป็น	ต่อ	การ	เจริญ	เติบโต	และ	ให้	

ผลผลติ	พชื	(เมธ,ี	2527)		อยา่งไร	ก	็ด	ีถงึ	แมว้า่	จะ	นำ	วธิ	ี

การ	จัดการ	ดิน	เค็ม	มา	ใช้	เพื่อ	ให้	สามารถ	ปลูก	พืช	ได้	ดี	

ขึ้น	 พืช	ที่ 	ปลูก	บน	พื้น	ดิน	เค็ม	ก็	ควร	เป็น	พืช	ที่ 	มี	

ธรรมชาต	ิเปน็	พชื	ทน	เคม็	ได	้พอ	สมควร	(Yuvaniyama	

and	Arunin,	1992).	(คดั	จาก	นติ	ยา		บรรพ	จนัทร	์และ	

คณะ,	2550)

พฤติกรรม	ต่อ	ต้าน	การ	ปฏิบัติ	งาน	(counter	-	
production	behavior)	หมาย	ถงึ	การก	ระ	ทำ	โดย	ตัง้ใจ	

ของ	สมาชิก	องค์กร	 ที่ 	ก่อ	ให้	เกิด	ผล	เสีย	หาย	ต่อ 

	ผล	ประโยชน์	อัน	ชอบ	ธรรม	ของ	องค์การ	หรือ	สมาชิก	

อื่น	 ๆ	 ของ	องค์การ	 (Gruy	 and	 Sackett,	 2003	 ;	

Morinko	et	al.,	2002	;	Sackett	and	De	Vore,	2001)	

พฤตกิรรม	เหลา่	นี	้ม	ีลกัษณะ	สำคญั	คอื	ใน	สหรฐัอเมรกิา	

ได้	มี	การ	ประมาณ	ว่า	พนักงาน	ร้อย	ละ	 33	ถึง	 75	มี	

พฤติกรรม	ต่อ	ต้าน	การ	ปฏิบัติ	งาน	 เช่น	 การ	ขโมย	 

การ	ฉอ้ฉล	การ	ทำลาย	ทรพัยส์นิ	ของ	องคก์าร	และ	การ	

ขาด	งาน	โดย	ไม่มี	เหตุ	สมควร	 (Harper,	 1990)	 และ	

องค์การ	ต้อง	สูญ	เสีย	เงิน	ตั้งแต่	 60	 จนถึง	 120	 ล้าน	

เหรียญ	ต่อ	ปี	 สำหรับ	การ	ขโมย	ทรัพย์สิน	 (Jacoby,	

1990)	 	นอกจาก	นั้น	ยัง	ทำให้	ผู้	บริโภค	ต้อง	เสีย	ค่า	ใช้	

จ่าย	ใน	การ	ซื้อ	สินค้า	หรือ	บริการ	เพิ่ม	ขึ้น	อีก	ร้อย	ละ	2	

ถึง	 15	 อัน	เป็น	ผล	มา	จาก	การก	ระ	ทำความ	ผิด	ของ	

พนกังาน	ใน	สำนกังาน	(white-collar	crime)	(Touby,	

1994).	(คัด	จาก-ชู	ชัย		สมิ	ทธิ	ไกร,	2551)	

การ	ตรวจ	เอกสาร	แบบ	นี้	นิยม	ใช้	ใน	การ	เขียน	

หลาย	ชนิด	เช่น	เขียน	บทความ	วิจัย	(research	paper),	

วิทยานิพนธ์	 (thesis),	 บทความ	ปริทัศน์	 (review	

article),	บทความ	เทคนิค	(technical	paper)	และ	ตำรา	
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ระดบั	สงู	(advanced	texbook)		อา่น	งา่ย	สือ่	ความ	หมาย	

ได้	ดี	หลัก	ใน	การ	เขียน	 (1)	ต้อง	อ่าน	เอกสาร	เกี่ยว	กับ	

เรื่อง	นั้น	มาก	ๆ	จน	คิด	ว่า	พอแล้ว	หรือ	หมด	แล้ว,	 (2)	

นำ	ใจความ	ที่	สรุป	ได้	มา	ต่อ	กัน	อย่าง	เป็น	ระเบียบ,	 (3)	

ถา้	ใน	แตล่ะ	เรือ่ง	ม	ีเอกสาร	มาก	ก	็ให	้เรยีง	ลำดบั	ตาม	ป	ีที	่

พมิพ,์	(4)	เขยีน	แลว้	อา่น	ด	ูความ	กลมกลนื	และ	ตอ่	เนือ่ง	

ตาม	ความ	เก่า	ใหม่	เหตุ-ผล	ขั้น	ตอน	ฯลฯ

ข.	การ	ตรวจ	เอกสาร	แบบ	ให้	ข้อมูล
การ	ตรวจ	เอกสาร	แบบ	นี	้เปน็การ	นำ	ผล	การ	วจิยั	

เกี่ยว	กับ	เรื่อง	นั้น	มา	แสดง	 เพื่อ	เป็น	ข้อมูล	ให้	ทราบ	

ว่าการ	วิจัย	เรื่อง	นั้น	ใคร	ได้	ทำ	มา	บ้าง	ทำ	อย่างไร	ได้	ผล 

อ	ยา่ง	ไร	เหมอืน	กบั	การ	คดั	ลอก	บทคดัยอ่	ของ	บทความ	

วิจัย	หลาย	เรื่อง	มา	อย่าง	สั้น	ๆ	มา	เรียง	ไว้	อย่าง	มี	ลำดับ	

ตาม	เวลา	หรือ	ความ	เกี่ยว	เนื่อง	ทาง	วิชาการ	 	 โดย	มี	

วัตถุประสงค์	เพื่อ	ให้	ทราบ	ว่า	มี	การ	วิจัย	ใน	เรื่อง	นั้น	

อย่างไร	บ้าง	แต่	ไม่มี	การ	สังเคราะห์	ให้	หลอม	เป็น	เนื้อ	

เดียวกัน	อ่าน	แล้ว	ให้	ราย	ละเอียด	ไม่	ต่อ	เนื่อง	กระโดด	

ไป	มา	ดัง	ตัวอย่าง	ต่อ	ไป	นี้

Hardon	 (1969)	 ศึกษา	การ	เจริญ	เติบโต	และ	

ผลผลิต	ของ	ลูกผสม	E. guineensis x E. oleifera		พบ	

วา่	ผลผลติ	ของ	ลกูผสม	ใน	สว่น	ของ	นำ้	หนกั	ผล	ทัง้หมด	

อยู่	ใน	เกณฑ์	ดี	แต่	ปริมาณ	น้ำมัน	เนื้อ	ใน	เมล็ด	ปาล์ม	อยู่	

ใน	ระดับ	ปาน	กลาง	ระหว่าง	พันธุ์	พ่อ	แม่	 และ	มี	เกณฑ์	

ตำ่	กวา่	E. guineensis	ใน	สว่น	ของ	การ	เจรญิ	เตบิโต	พบ	

ว่า		ค่า	เฉลี่ย	จำนวน	ทาง	ใบ	ต่อ	ปี	ค่า	เฉลี่ย	พื้นที่	ใบ	และ	

ค่า	เฉลี่ย	ความ	ยาว	ทาง	ใบ	ของ	ลูกผสม	มี	ค่า	สูง	กว่า	พ่อ	

แม่	พันธุ์	อย่าง	มี	นัย	สำคัญ	ทาง	สถิต	ิ แต่	จำนวน	ใน	ย่อย	

ต่อ	ทาง	ใบ	ของ	ลูกผสม	มี	ค่า	เฉลี่ย	อยู่	ระหว่าง	ชนิด	

Guineensis	และ	ชนิด	Oleifera

Corley	และ	คณะ	(1971)	แสดง	ให	้เหน็	วา่	ความ	

แปรปรวน	ของ	พารามิเตอร์	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	การ	เจริญ	

เติบโต	รุ่น	ลูก	ของ	ปาล์ม	น้ำมัน	 ได้แก่	ผลผลิต	ทะลาย	

น้ำ	หนัก	แห้ง	ของ	ใบ	และ	ลำต้น	อัตรา	การ	เจริญ	เติบโต	

ดัชนี	ทะลาย	ดัชนี	พื้นที่	ใบ	อัตรา	การ	สังเคราะห์	แสง	

ค่า	เฉลี่ย	จำนวน	ใบ	ต่อ	ต้น	 มี	ความ	แตก	ต่าง	อย่าง	มี	 

นัย	สำคัญ	ยิ่ ง 	ทาง	สถิติ 	 ส่วน	ผลผลิต	ทะลาย	มี 	 

ความ	สัมพันธ์	กับ	อัตรา	การ	เจริญ	เติบโต	ดัชนี	ทะลาย	

ดัชนี	พื้นที่	ใบ	และ	ค่า	เฉลี่ย	จำนวน	ใบ	ต่อ	ต้น

Hirsch	 (1980)	อ้าง	โดย	Corley	และ	Tinker	

(2003)	 ยืนยัน	ว่า	ผลผลิต	ปาล์ม	น้ำมัน	ใน	แต่ละ	ต้น	มี	

ความ	สัมพันธ์	ทาง	บวก	กับ	ความ	สูง	ต้น	 	 โดย	ต้น	ที่	ไม่	

อยู่	ภาย	ใต้	ร่ม	เงา	ของ	ต้น	อื่น	จะ	มี	ผลผลิต	สูง	กว่า	ต้น	ที่	

อยู่	ภาย	ใต้	ร่ม	เงา	ต้น	อื่น

Obisesan	 และ	Fatunla	 (1982)	 รายงาน	ว่า	

จำนวน	ทะลาย	และ	น้ำ	หนัก	ทะลาย	เฉลี่ย	 มี	ความ	

สัมพันธ์	ทาง	บวก	อย่าง	มี	นัย	สำคัญ	กับ	ผลผลิต	ทะลาย	

สด	แต่	จำนวน	ทะลาย	และ	น้ำ	หนัก	ทะลาย	เฉลี่ย	ไม่มี	

สห	สัมพันธ์	กัน	สำหรับ	ปาล์ม	น้ำมัน	อายุ	 5	ปี		พบ	ว่า	

อัตรา	พันธุกรรม	อย่าง	กว้าง	ของ	ลักษณะ	จำนวน	

ทะลาย	ผลผลิต	ทะลาย	สด	และ	น้ำ	หนัก	ทะลาย	เฉลี่ย	มี	

ค่า	38.9,	31.5	และ	42.3	เปอร์เซ็นต์	ตาม	ลำดับ		และ	

คา่	อตัรา	พนัธกุรรม	จะ	ม	ีคา่	ลด	ลง	เมือ่	ประเมนิ	ที	่อาย	ุ10	

และ	 14	 ปี	 เนื่องจาก	อิทธิพล	ทาง	พันธุกรรม	ที่	มี	 

ร่วม	กับ	อิทธิพล	จาก	สิ่ง	แวดล้อม

ซึ่ง	ไม่	ควร	ใช้	วิธี	การ	ตรวจ	เอกสาร	แบบ	นี้	ใน	

บทความ	วิจัย

4.	วิธี	การ	เขียน	บทคัดย่อ
บทคัดย่อ	คือ		 เรื่อง	ย่อ	ของ	บทความ	นั้น	 เป็น 

การ	ย่อ	ทุก	ส่วน	ท่ี	จำเป็น	เหมือน	การ	ย่อ	อุโบสถ	ลด	ลง	เป็น	

ศาล	พระภูมิ	หรือ	การ	ย่อ	บ้านทรงไทย	ต้อง	สมบูรณ์	

ด้วย	5	ส่วน	คือ	(1)	คำนำ	2	-	3	ประโยค	(2)	วัตถุประสงค์	

สรุป	ย่อ	ๆ	ไม่	ต้อง	เขียน	เป็น	ข้อ	ๆ	 (3)	วิธี	การ	ทดลอง	

ให้	มี	ราย	ละเอียด	พอ	ประมาณ	เช่น	5	-	10	ประโยค	(4)	

ผล	การ	ทดลอง	เลอืก	เสนอ	ผล	ที	่เดน่	ๆ 		เชน่	ม	ีนยั	สำคญั	

ทาง	สถิติ	 เป็น	ตัว	ชี้	ผล	สำเร็จ	ของ	การ	วิจัย	นี้	 และ	 (5)	

สรุป	ผล	การ	วิจัย	อย่าง	สั้น	4	-	5	ประโยค		บทคัดย่อ	ไม่	
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ตอ้ง	ม	ียอ่หนา้	โดย	ไม	่จำเปน็	และ	ไม	่ควร	เขยีน	เปน็	ขอ้	ๆ 	

ไม่มี	การ	ใช้	เอกสาร	อ้างอิง	ใด	 ๆ	 ไม่	เขียน	ทิ้ง	ท้าย	ให้ 

	ผู้	อ่าน-อ่าน	ใน	เรื่อง	เต็ม

ตัวอย่าง	บทคัดย่อ	ในบทความวิจัยทาง 
สังคมศาสตร์

การ	ศึกษา	ครั้ง	นี้	 มี	วัตถุประสงค์	เพื่อ	ศึกษา	การ	

ใช้	ข้อมูล	บัญชี	บริหาร	ใน	โรงงาน	จังหวัด	สงขลา	และ	

เปรียบ	เทียบ	การ	ใช้	ข้อมูล	บัญชี	บริหาร	ใน	มิติ	ของ 

ลักษณะ	ทั่วไป	ของ	โรงงาน	และ	สมุห์	บัญชี	 หรือ 

	ผู้	จัดการ	ฝ่าย	การ	เงิน	และ	บัญชี	 โดย	ใช้	แบบสอบถาม	

ใน	การ	เก็บ	รวบรวม	ข้อมูล	จาก	โรงงาน	การ	ผลิต	ใน	

จังหวัด	สงขลา	จำนวน	170	 โรงงาน	และ	วิเคราะห์	

ข้อมูล	โดย	ใช้	สถิติ	เชิง	พรรณา	และ	การ	ทดสอบ	ค่า	เอฟ		

ผล	การ	ศึกษา	พบ	ว่า	 ส่วน	ใหญ่	มี	การ	ใช้	ข้อมูล	บัญชี	

บริหาร	มากกว่า	ไม่	ใช้	เกือบ	ทุก	ชุด	ข้อมูล	 	 โดย	มี	ผู้	ใช้ 

	ร้อย	ละ	99.2		ยกเว้น	ข้อมูล	มูลค่า	ปัจจุบัน	สุทธิ	ข้อมูล	

ผล	ตอบแทน	ภายใน	 ข้อมูล	ระยะ	เวลา	คืน	ทุน	 และ	

ข้อมูล	บัญชี	ตาม	ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ที่	มี	จำนวน	ผู้	ไม่	ใช้	

มากกวา่	ผู	้ใช	้โดย	ม	ีผู	้ไม	่ใช	้รอ้ย	ละ	74.6,	76.2,	63.1	และ	

55.7	ตาม	ลำดบั		ผล	การ	เปรยีบ	เทยีบ	การ	ใช	้ขอ้มลู	บญัช	ี

บริหาร	 พบ	ว่า	 ประเภท	อุตสาหกรรม	 เงิน	ลงทุน	 

รปู	แบบ	ของ	กจิการ	ระยะ	เวลา	ที	่ได	้ดำเนนิ	ธรุกจิ	ระดบั	

การ	ศกึษา		และ	ประสบการณ	์ดา้น	บญัช	ีของ	สมหุ	์บญัช	ี

มี	การ	ใช้	ข้อมูล	บัญชี	บริหาร	ที่	แตก	ต่าง	กัน	 	อย่าง	มี	 

นัย	สำคัญ	 	ส่วน	ปัญหา	และ	อุปสรรค	ต่อ	การ	ใช้	ข้อมูล	

บัญชี	บริหาร	คือ	การ	ท่ี	ผู้	บริหาร	ระดับ	สูง	ขาด	ความ	เข้าใจ	

ใน	วิธี	การ	วิเคราะห์	ข้อมูล	 การ	ขาด	ระบบ	บัญชี	ที่	 

เหมาะ	สม	และ	การ	ขาดแคลน	บุคลากร	ที่	มี	ความ	เข้าใจ	

ด้าน	บัญชี	บริหาร	(พร	นภา		ธีร	ะ	กุล,	2549)

ตัวอย่าง	บทคัดย่อในบทความวิจัย	ทาง	
วิทยาศาสตร์

วัชพืช	เป็น	ปัญหา	สำคัญ	ใน	การ	ปลูก	ถั่ว	เขียว	

คอย	แย่ง	น้ำ	และ	ธาตุ	อาหาร	จาก	พืช	 ทำให้	ถั่ว	เขียว	 

ไม่	เจริญ	เติบโต	เท่า	ท่ี	ควร	และ	ผลผลิต	ลด(1)	 จึง	ได้	ทำ 

การ	ทดลอง	เพ่ือ	ศึกษา	วิธี	การ	ควบคุม	วัชพืช	ใน	 

แปลง	ปลูก	ถั่ว	เขียว	ซึ่ง	ปลูก	โดย	ไม่มี	การ	ไถ	พรวน(2)  

ทำการ	ทดลอง	5	ทรตี	เมน	ต	์คอื	1.	ไมม่	ีการ	กำจดั	วชัพชื	

2.	กำจัด	วัชพืช	ด้วย	มือ	 3.	 ใช้	สาร	ควบคุม	วัชพืช	แบบ	

กอ่น	งอก	4.	ใช	้สาร	เคม	ีกำจดั	วชัพชื	แบบ	หลงั	งอก	และ	

5.	ใช	้สาร	เคมี	กำจดั	วชัพชื	แบบ	กอ่น	งอก	และ	การ	กำจดั	

วชัพชื	ดว้ย	มอื	วางแผน	การ	ทดลอง	แบบ	Randomized	

Complete	Block	มี	 4	ซ้ำ(3)	 	 จาก	การ	ทดลอง	พบ	ว่า	

ผลผลิต	 จำนวน	ฝัก	ต่อ	ต้น	 และ	อายุ	วัน	ออกดอก	มี	

ความ	แตก	ตา่ง	ทาง	สถติ	ิสว่น	นำ้	หนกั	100	เมลด็	ความ	

สงู	ของ	ตน้	อาย	ุวนั	ฝกั	แรก	สกุ	และ	จำนวน	ตน้	ตอ่ตา	ราง	

เมตร	ไม่มี	ความ	แตก	ต่าง	ทาง	ส	ถิติ	 ทรีต	เมน	ต์	ที่	ให้	

ผลผลิต	สูงสุด	คือ	ทรีต	เมน	ต์	ที่	 2	กำจัด	วัชพืช	ด้วย	มือ	

(236	 กก./ไร่)	 และ	ต่ำ	ที่สุด	คือ	ทรีต	เมน	ต์	ที่	 1	 ไม่มี	 

การ	กำจัด	วัชพืช	113	กก./ไร่	และ	การ	กำจัด	ด้วย	มือ	ให้	ผล	

กำไร	สูงสุด	1,852	บาท/ไร่		รอง	ลง	มา	คือ	กำจัด	วัชพืช	

ดว้ย	สาร	เคม	ีกอ่น	งอก	1,797	บาท/ไร	่และ	การ	ไม	่กำจดั	

วัชพืช	ได้	กำไร	ต่ำ	สุด	773	บาท	/ไร่(4)	จาก	การ	ทดลอง	

นี	้สามารถ	แนะนำ	ให	้เกษตรกร	ใช	้สาร	กำจดั	วชัพชื	ดว้ย	

สาร	กำจัด	วัชพืช	ก่อน	งอก	 เพราะ	เป็น	วิธี	ที่	สะดวก	

รวดเร็ว	และ	ประหยัด	ที่สุด(5)	(พัศ	สมร		ใจ	สว่าง	และ	

ไพศาล		เหล่า	สุวรรณ,	2538)

จาก	ตัวอย่าง	บทคัดย่อ	ข้าง	บน	 อาจ	แบ่ง	เป็น	 

ส่วน	ๆ	ได้	ดังนี้	:	(1)	คำนำ	(2)	วัตถุประสงค์	(3)	วิธี	

การ	วิจัย	(4)	ผล	และ	(5)	ส่วน	สรุป	สำคัญ

5.	การ	เขียน	วิธี	วิจัย
วิธี	การ	วิจัย	 หรือ	เรียก	ชื่อ	อย่าง	อื่น	 เช่น	 วิธี	 

การ	ทดลอง	วิธี	ดำเนิน	การ	วิจัย	อุปกรณ์	และ	วิธี	การ	ฯลฯ		

มัก	ประกอบ	ด้วย	สิ่ง	ที่	ใช้	ทดลอง	 สถาน	ที่	ทดลอง	

ขอบเขต	การ	ทดลอง	ประชากร	และ	ตัวอย่าง	วิธี	การ	ที่	

ใช้	ทดลอง	วิธี	การ	ทาง	สถิติ	และ	อื่น	ๆ	จะ	เห็น	ได้	ว่า	วิธี	
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วิจัย	มี	ส่วน	ประกอบ	มากมาย	 อย่างไร	ก็	ดี	 การ	เขียน	

บทความ	เพื่อ	ตี	พิมพ์	นั้น	พยายาม	เขียน	ต่อ	เนื่อง	กัน	ไป	

แบบ	เรียง	ความ	การ	เขียน	เป็น	ข้อ	 ๆ	 ใน	แต่ละ	ตอน	

แตล่ะ	ครัง้	กอ่	ให	้เกดิ	ผล	เสยี	ตอ่	การ	ตดิตาม	ราย	ละเอยีด	

ของ	ผู้	อ่าน	การก	ระ	ทำให้	ความ	เข้าใจ	ขาด	เป็น	ช่วง	ๆ	

เช่น	การ	วิจัย	เรื่อง	หนึ่ง	กระทำ	ใน	หลาย	สถาน	ที่	 ใช้	วิธี	

หลาย	วธิ	ีและ	อปุกรณ	์หลาย	ชนดิ	ก	็บรรยาย	ตอ่	เนือ่ง	กนั	

ไป	โดย	ไม่	ต้อง	แบ่ง	กลุ่ม	 	อย่างไร	ก็	ดี	ถ้า	มี	ความ	จำเป็น	

ต้อง	แยก	เป็น	ข้อ	 ๆ	 ก็	แยก	ให้	น้อย	 และ	ไม่	ใช้	หัวข้อ	

โดยไม่	จำเป็น

ตัวอย่าง	การ	เขียน	วิธี	วิจัย
ตัวอย่าง	ที่	1

จาก	บทความ	ชื่อ	 :	 การ	วิเคราะห์	ต้นทุน	และ	ผล	 
	 ตอบแทน	โครงการ	หน่ึง	ตำบล	 
	 หน่ึง	ผลิตภัณฑ์	ฯ	
			 (วีระ	วรรณ		ศิริ	พงศ์,	2549)

(ดัดแปลง	จาก	วิธี	เขียน	เดิม	เพื่อ	เป็น	ตัวอย่าง)

การ	วิจัย	ครั้ง	นี้	 เป็นการ	วิจัย	เชิง	สำรวจ	 เพื่อ	

ศึกษา	การ	วิเคราะห์	ต้นทุน	และ	ผล	ตอบแทน	โครงการ	

หนึ่ง	ตำบล	หนึ่ง	ผลิตภัณฑ์	ของ	ดอกไม้	ประดิษฐ์	จาก	

ใบ	ยางพารา	ใน	พื้นที่	ตำบล	ทุ่ง	ตำเสา	 	ประชากร	ที่	ใช้	

ศกึษา	คอื	ผู	้ผลติ	หตัถกรรม	ดอกไม	้ประดษิฐ	์ยางพารา	

ณ	ตำบล	ทุง่	ตำเสา	อำเภอ	หาดใหญ	่จงัหวดั	สงขลา	รวม	

ทั้ง	สิ้น	40	คน		เนื่องจาก	จำนวน	ตัวอย่าง	มี	ไม่	มาก	นัก	

ผู้	วิจัย	จึง	ใช้	ประชากร	ทั้งหมด	จำนวน	 40	คน	 เป็น	

ตัวอย่าง	 ซึ่ง	คิด	เป็น	ร้อย	ละ	 100	 ของ	ประชากร	 

เป้า	หมาย

เครื่อง	มือ	ที่	ใช้	วิจัย
เครื่ อง 	มือ 	ที่ 	ใช้ 	วิ จั ย 	 คือ 	 แบบสอบถาม 

(questionnaire)	 และ	เนื่องจาก	การ	ดำเนิน	งาน	ของ	

กลุ่ม	หัตถกรรม	ดอกไม้	ประดิษฐ์	จาก	ใบ	ยางพารา	นั้น	

สมาชิก	จะ	ได้	รับ	วัตถุดิบ	จาก	โครงการ	 เพื่อ	นำ	ไป	 

ผลติ	เปน็	ดอก	ไมป้ระดษิฐ	์และ	เครือ่ง	ประดบั		เมือ่	ผลติ	

เสร็จ	จึง	นำ	ไป	ส่ง	ให้	สำนักงาน	โครงการ	 เพื่อ	ทำการ	

จำหนา่ย	ตอ่	ไป	ดงั	นัน้	แบบสอบถาม	ที	่ใช	้เปน็	เครือ่งมอื	

วิจัย	ครั้ง	นี้	จึง	แบ่ง	ออก	เป็น	2	ชุด	คือ	ชุด	ที่	1	(สำหรับ	

สมาชิก	มี	ส่วน	ประกอบ	3	ส่วน	คือ	(1)	ข้อมูล	ทั่วไป	

ของ	ผู	้ตรวจ	แบบสอบถาม	(2)	ขอ้มลู	เกีย่ว	กบั	แนวทาง	

การ	ส่ง	เสริม	ที่	ต้องการ	จาก	ภาค	รัฐ	หรือ	หน่วย	งาน	ที่	

เกี่ยวข้อง	และ	(3)	ข้อมูล	เกี่ยว	กับ	ปัญหา	ใน	ด้าน	ต่าง	ๆ	

เชน่	การ	ผลติ	การ	ตลาด	วตัถดุบิ	ฯลฯ		ชดุ	ที	่2	(สำหรบั	

ประธาน	กลุ่ม)	มี	ส่วน	ประกอบ	4	ส่วน	คือ	(1)	ข้อมูล	

ทั่วไป	 	 (2)	ข้อมูล	เกี่ยว	กับ	ต้นทุน	การ	ผลิต	ค่า	ใช้	จ่าย	

ต่าง	 ๆ	 สินทรัพย์	 ราคา	ขาย	และ	ราย	ได้	 (3)	 ข้อมูล 

	เกี่ยว	กับ	แนวทาง	การ	ส่ง	เสริม	ที่	ต้องการ	จาก	ภาค	รัฐ	

หรือ	หน่วย	งาน	ที่	เกี่ยวข้อง	 และ	 (4)	ข้อมูล	เกี่ยว	กับ	

ปัญหา	ใน	ด้าน	ต่าง	ๆ	เช่น	การ	ผลิต	การ	ตลาด	วัตถุดิบ	

เงิน	ทุน	และ	ปัญหา	ด้าน	อื่น	ๆ		ตลอด	จน	ข้อ	เสนอ	แนะ	

ต่าง	ๆ

การ	เก็บ	รวบรวม	และ	การ	วิเคราะห์	ข้อมูล
ข้อมูล	ที่	เก็บ	รวบรวม	ที่	มี	ทั้ง	ข้อมูล	ปฐม	ภูมิ	และ	

ทุติย	ภูมิ	 	ข้อมูล	ปฐม	ภูมิ	ได้	จาก	การ	เก็บ	รวบรวม	โดย	

วิธี	การ	สำรวจ	จาก	ผู้	ผลิต	ดอกไม้	ประดิษฐ์	จาก	ใบ	ยาง	

โดย	อาศัย	แบบสอบถาม	ควบคู่	กับ	การ	สัมภาษณ์	แบบ	

เชิง	ลึก	 ส่วน	ข้อมูล	ทุติย	ภูมิ	เป็น	ข้อมูล	ที่	ได้	จาก	การ	

ค้นคว้า	วิจัย	จาก	เอกสาร	ทาง	วิชาการ	 วิทยา	นิ	พนธ์	

เอกสาร	งาน	วจิยั	และ	เอกสาร	อืน่	ๆ 	ที	่เกีย่วขอ้ง		ตอ่	จาก	

นัน้	ก	็นำ	ขอ้มลู	ที	่รวบรวม	ไป	ตรวจ	สอบ	ความ	สมบรูณ	์

ของ	แบบสอบถาม	ลง	รหัส	ข้อมูล	แล้ว	นำ	ไป	วิเคราะห์	

โดย	ใช	้โปรแกรม	สถติ	ิสำเรจ็รปู		โดย	ม	ีหวัขอ้	วเิคราะห	์

ดังนี้	(1)	ข้อมูล	ทั่วไป	ของ	ผู้	ผลิต	ใช้	การ	วิเคราะห์	ด้วย	

สถิติ	พรรณนา	 	 ได้แก่	 ความถี่	และ	ค่า	ร้อย	ละ	 (2)	 

การ	วิเคราะห์	เชิง	ปริมาณ	ได้แก่	การ	วิเคราะห์	ผล	ตอบแทน	

หรือ	กำไร	 จาก	การ	ผลิต	ดอกไม้	ประดิษฐ์	จาก	ใบ	
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ยางพารา	 และ	วิเคราะห์	ข้อมูล	โดย	ใช้	อัตราส่วน	

ทางการ	เงิน	และ	การ	วิเคราะห์	ผล	ตอบแทน	จาก	กลุ่ม	

การ	ลงทุน

ซึ่ง	เมื่อ	เปรียบ	เทียบ	กับ	วิธี 	เขียน	แบบ	เดิม	

ซึ่งมักเขียนแยกเป็นข้อ	ๆ	แล้ว	จะ	เห็น	ว่า	แตก	ต่าง	กัน	

มาก	 คือ	อ่าน	ได้	ง่าย	 เข้าใจ	ง่าย	 และ	ติดตาม	เรื่อง	ได้	 

ง่าย	กว่า

ตัวอย่าง	ที่	2
จาก	บทความ	ชื่อ	:	Correlation	Coefficient	and	 
 Path Analysis of Seed Yield  
	 of	Sunflower.
	 (Machikowa	 and	 Saetang,	 
	 2008)

This	study	was	conducted	on	the	Suranaree	

University	 of	 Technolohy	 experimental	 farm	

(SUT	Farm),	Nakhon	Ratchasima,	in	the	North-

eastern	region	of	Thailand	(lat.	16		ํ	N)	during	2006.	

Twelve	candidate	synthetic	varieties	and	4	checks	

developed	 for	 high	 oil	 content	 by	 Suranaree	

University	of	Technology	(Laosuwan,	2,000)	were	

evaluated.		These	varieties	were	S471-SE,	S471-

TE,	 S471-TL.	 S473-TL.	HOC-SE,	HOC-SL,	

HOC-TE.	HOC-TL,	MOC-SE,	MOC-SL,	MOC-

TE,	MOC,	and	the	checks	were	S471,	S473,	HOC,	

and	MOC.	 	The	 experiment	was	 conducted	 in	

November,	 2006	 and	 a	 randomized	 complete	

block	design	with	4	replications	was	used.		Each	

plot	consisted	of	four	6-m	rows	with	spacings	75	

cm	between	rows	and	25	cm	between	hills.		Each	

hill	was	planted	with	3-4	seeds	and	thinned	to	one	

seedling per hill 12 days after germination.  

Fertilizer	formula	15-15-15	N,	P
2
O

5
 and K

2
O	was	

applied	at	the	rate	of	40	kg	rai	-1 at planting and 

25	days	 after	 germination.	 	Weed	 control	was	

done	manually	at	25	days	after	germination	 to	

give	a	weed	free	condition.	Diseases	and	insects	

were	 controlled	 by	 regular	 applications	 of	

fungicides	and	insecticides.		Overhead	sprinkler	

irrigation	was	applied	once	a	week	as	there	was	

no rain in the planting season.

Eight	 characters	were	 collected	 from	 the	

two	central	rows.		They	were	days	to	flowering, 

percents seed set, number of seeds per head, head 

diameter,	 plant	 height,	 100-seed	 weight,	 

oil	content	and	seed	yield.		Days	to	flowering	was	

recorded as the number of days from planting to 

the	opening	of	50%	of	flower	in	each	plot.		Ten	

heads	per	plot	were	selected	at	random	from	the	

interior	 portion	 of	 the	 two	 central	 rows	 for	

determination of percent seed set and number  

of seeds per head.  Head diameter and plant height 

were	measured	as	the	average	of	all	plants	from	

the	 central	 rows	 of	 each	 plot	 at	 the	 stage	 

of	 physiological	maturity.	 	The	weight	 of	 100	 

seeds	was	recorded	as	the	average	of	three	100-

seeds	samples.		Oil	content	was	reported	as	the	

average	of	3	samples	per	plot.		Two	central	rows	

were	 harvested	 for	 measuring	 seed	 yield.		

Phenotypic	correlations	were	computed	following	

the	method	shown	by	Weber	and	Moorthy	(1952).		

Direct and indirect effects of the agronomic 

characters	 on	 yield	 were	 determined	 by	 

the path-cofficient analysis after the method 

outlined	by	Wright	(1921)	and	applied	by	Dewey	

and	Lu	(1959).
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6.	วิธี	เขียน	การ	วิจารณ์	หรือ	การ	อภิปราย
	การ	วิจารณ์	หรือ	การ	อภิปราย	(discussion)	นับ	

เป็น	ส่วน	สำคัญ	ของ	บทความ	วิจัย	 เป็น	ส่วน	แสดง	 

ความ	คิด	เห็น	ให้	คำ	อธิบาย	ให้	เหตุผล	แสดง	วิสัย	ทัศน์	

ให้	ความ	กระจ่าง	 ให้	คำ	แนะนำ	ฯลฯ	แก่	ข้อมูล	หรือ 

	ผล	การ	วิจัย	 ซึ่ง	สามารถ	นำ	ไป	สู่ 	ข้อ	สรุป	หรือ	ให้	

ประโยชน์	อย่างไร	 การ	วิจารณ์	หรือ	การ	อภิปราย	 

การ	ทดลอง	ตอ้ง	เกีย่ว	กบั	การ	วจิยั	นี	้เทา่นัน้	เชน่	วจิารณ	์ 

ว่า	ผล	การ	ทดลอง	นี	้ด-ีไม	่ด	ีอยา่งไร	ทำไม	ผล	การ	ทดลอง	

เปน็	อยา่ง	นัน้	อะไร	เปน็	สาเหต	ุทำไม	ผล	การ	ทดลอง	ไม	่

สอดคล้อง	กับ	สมมุติฐาน	อะไร	เป็น	สาเหตุ	 ผล	การ	

ทดลอง	นี้	สอดคล้อง	กับ	การ	ทดลอง	อื่น	ๆ	มา	เปรียบ	

เทียบ	สนับสนุน	หรือ	คัดค้าน	อาจ	แยก	การ	อภิปราย	

ออก	เป็น	3	รูป	แบบ	ดังนี้

	(1)	อภิปราย	ให้	เหตุผล	(reasoning)	 เช่น	 เมื่อ	

ได	้ผล	การ	ทดลอง	อยา่ง	นี	้แลว้	เรา	สามารถ	แสดง	เหตผุล	

ประกอบ	 เช่น	 ใน	การ	ทดลอง	ปลูก	ถั่ว	เหลือง	หลัง	นา	

พบ	ว่า	 เมื่อ	ถั่ว	เหลือง	ได้	รับ	น้ำ	ฝน	มาก	น้ำ	ขัง	ใน	พื้นที่	

ปลกู	ทำให	้ถัว่	เหลอืง	ไม	่เจรญิ	เตบิโต	เทา่	ที	่ควร	ผลผลติ	

ต่ำ	กว่า	แปลง	ที่	ไม่มี	น้ำ	ขัง	 	ผู้	วิจัย	จะ	แสดง	เพียง	ตัวเลข	

ว่า	ผลผลิต	ต่ำ	นั้น	นับ	ว่า	ยัง	ไม่	สมบูรณ์	 ต้อง	อภิปราย	

แสดง	เหตผุล	ถัว่	เหลอืง	เปน็	พชื	ที	่ดดู	ออกซเิจน	ทาง	ราก	

เมือ่	นำ้	ขงั	ราก	ทำให	้หายใจ	ไม	่สะดวก	บาง	สว่น	ของ	ราก	

อาจ	ถูก	ทำลาย	และ	ไม่	สามารถ	ดูด	ธาตุ	อาหาร	ได้	จึง	ทำให	้

ถั่ว	เหลือง	ไม่	เจริญ	เติบโต	ตาม	ปกติ	และ	ให้	ผลผลิต	ต่ำ	

อาจ	ค้น	เอกสาร	วิจัย	อื่น	ๆ	มาส	นับ	สนุ	นกา	รวิ	จา	รณ์	นี้

(2)	การ	วจิารณ	์สนบัสนนุ	เมือ่	ได	้ผล	การ	ทดลอง	

อยา่ง	ใด	แลว้	อาจ	จะ	บรรยาย	เพิม่	เตมิ	เพือ่	สนบัสนนุ	ให	้

ผล	การ	ทดลอง	เด่น	ขึ้น	ตัวอย่าง	เช่น

(ใน	การ	วิจัย	นี้)	 ได้	พบ	ว่า	ลักษณะ	บุคลิกภาพ	ที่	

สามารถ	ร่วม	กัน	พยากรณ์ 	พฤติกรรม	ต่อ	ต้าน	 

การ	ปฏิบัติ	งาน	ของ	บุคลากร	มี	จำนวน	ทั้งหมด	3	ด้าน	

คือ	ด้าน	การ	เห็น	ตาม	ผู้	อ่ืน	ด้าน	ความ	สำนึก	ผิด	ชอบ	และ	

ด้าน	การ	เปิด	รับ	ประสบการณ์	 โดย	ลักษณะ	การ	เห็น	

ตาม	ผู้ 	อื่น 	เป็น	ลักษณะ	บุคลิกภาพ	ที่ 	มี 	อำนาจ	 

การ	พยากรณ์	พฤติกรรม	ต่อ	ต้าน	การ	ปฏิบัติ	งาน	สูง	

ทีส่ดุ	สว่น	ลกัษณะ	บคุลกิภาพ	ดา้น	ความ	สำนกึ	ผดิ	ชอบ	

และ	ด้าน	การ	เปิด	รับ	ประสบการณ์	 เป็น	ลักษณะ	

บคุลกิภาพ	ที	่ม	ีอำนาจ	การ	พยากรณ	์พฤตกิรรม	ตอ่	ตา้น	

การ	ปฏบิตั	ิงาน	ของ	บคุคล	รอง	ลง	มา	ตาม	ลำดบั	ผล	การ	

วิจัย	ครั้ง	นี้	จึง	มี	ความ	สอดคล้อง	กับ	การ	วิจัย	ใน	อดีต	

ของ	Cullen	and	Sackett	(2003),	Dalal	(2005),	Lee	

et	al.	 (2005),	Mount,	Johnson,	 llies,	&	Barrick,	

(2002),	Sackett	and	DeVore	(2001)	และ	Salgodo	

(2002)	(จาก	ชู	ชัย		สมิ	ทธิ	ไกร,	2551)

(3)	 อภิปราย	แสดง	ความ	เห็น	หรือ	วิสัย	ทัศน์	

(visioning)	เมือ่	ได	้ผล	การ	ทดลอง	แลว้	อาจ	อภปิราย	เพือ่	

แสดง	ความ	เห็น	ว่า	ผล	การ	ทดลอง	นั้น	มี	ความ	สำคัญ	

อยา่งไร	แสดง	วา่	อะไร	ควร	ใช	้ประโยชน	์อยา่งไร	ด	ีหรอื	

ไม่	ดี	อย่างไร	ฯลฯ	ตัวอย่าง	เช่น

การ	ที่	ลักษณะ	บุคลิกภาพ	ด้าน	การ	เห็น	ตาม 

	ผู้	อื่น	เป็น	ลักษณะ	บุคลิกภาพ	ที่	มี	อำนาจ	การ	พยากรณ์	

พฤติกรรม	ต่อ	ต้าน	การ	ปฏิบัติ	งาน	สูง	ที่สุด	นั้น	 อาจ 

	เป็น	เพราะ	ว่า	บุคคล	ที่	มี	ลักษณะ	การ	เห็น	ตาม	ผู้	อื่น	สูง	

จะ	มี	ความ	เห็น	อก	เห็นใจ	ผู้ 	อื่น	 เข้าใจ	ผู้ 	อื่น	 และ	

กระตือรือร้น	ที่	จะ	ช่วย	เหลือ	 โดย	เชื่อ	ว่า	ผู้ 	อื่น	จะ	 

ช่วย	เหลือ	ตนเอง	เช่น	กัน	 	 ดัง	นั้น	 บุคคล	ลักษณะ	 

นี้	มัก	เป็น	ที่	ชื่น	ชอบ	ของ	สังคม	มากกว่า	บุคคล	ที่	มี	

ลักษณะ	ตรง	กัน	ข้าม	 ส่วน	บุคคล	ที่ 	มี 	ลักษณะ	 

การ	เห็น	ตาม	ผู้	อื่น	ต่ำ	 จะ	เป็น	ผู้	ที่	ยึดถือ	ความ	คิด	และ	

การ	ตัดสิน	ใจ	ของ	ตนเอง	เป็น	ใหญ่	 มัก	จะ	เคลือบ	แฝง	

สงสัย	ใน	การก	ระ	ทำ	และ	ความ	คิด	ของ	ผู้	อื่น	 ชอบ	 

การ	แข่งขัน	มากกว่า	การ	ร่วม	มือ	 การ	วิจัย	ได้	พบ	ว่า	 

ผู	้ที	่ม	ีลกัษณะ	การ	เหน็	ตาม	ผู	้อืน่	สงู	มกั	ม	ีความ	สมัพนัธ	์

ที	่ด	ีกบั	เพือ่น	รว่ม	งาน	แต	่ผู	้ที	่ลกัษณะ	การ	เหน็	ตาม	ผู	้อืน่	

ต่ำ	มัก	มี	แนว	โน้ม	ที่	จะ	แสดง	พฤติกรรม	เบี่ยง	เบน	 

(Mount,	 Barrick,	&	 Stewart	 1998)	 (จาก	ชู	ชัย		 

สมิ	ทธิ	ไกร,	2551)
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7.	วิธี	เขียน	ให้	น่า	อ่าน
บทความ	วิจัย	เป็น	งาน	เขียน	ชนิด	หนึ่ง	ที่	คน	 

ไม่	ชอบ	อ่าน	จะ	อ่าน	เมื่อ	จำเป็น	จริง	ๆ	คือ	ต้อง	นำ	ไป	ใช้	 

ประ	โย	ชน	์เทา่		นัน้	ผู	้ที	่อา่น	บทความ	วจิยั	เปน็	นกั	วชิาการ	

ใน	สาขา	เดียว	กับ	ผู้	เขียน	เท่านั้น	 เมื่อ	จำเป็น	ต้อง	อ่าน	

บทความ	วจิยั	ผู	้อา่น	รูส้กึ	วา่	เปน็การ	ผจญ	ภยั	อยา่ง	หนึง่	

กว่า	ที่ 	เขา	จะ	ฟันฝ่า	ไป	ได้	จน	จบ	เรื่อง	รู้สึก	ท้อแท้			 

เหนื่อย	หน่าย	บาง	ครั้ง	อ่าน	ซ้ำ	แล้ว	ซ้ำ	อีก	หลาย	ครั้ง	 

จึง	เข้าใจ	ว่า	อะไร	เป็น	อะไร	ดัง	นั้น	ผู้	เขียน	บทความ	วิจัย	

ต้อง	ถือ	หลัก	ดังนี้

(1)	 เขียน	ให้	อ่าน	เข้าใจ	ง่าย	 ใช้	ภาษา	ง่าย	ๆ	 ใช้	

ประโยค	สั้น	ๆ	หลีก	เลี่ยง	การ	ใช้	ประโยค	ยาว	ๆ	ขยาย	

ความ	ซ้อน	ๆ	กัน	 แต่	ให้	คง	ความ	เป็น	วิชาการ	ไว้	ใน	

ระดับ	เดิม

(2)	อย่า	เขียน	ให้	ยาว	เกิน	ไป	ถ้า	เป็น	บทความ	ที่	

ยาว	ม	ีราย	ละเอยีด	มาก	ก	็อาจ	แยก	เขยีน	ให	้สัน้	เปน็	คนละ	

เรื่อง		โดย	แต่ละ	วัตถุประสงค์	อาจ	เขียน	ใด้	1	เรื่อง	แต่	

ถ้า	จะ	เขียน	รวม	กัน	ไป	ก็	แยก	เป็น	ตอน	ๆ	ตั้งแต่	คำนำ	

วตัถปุระสงคว์ธิ	ีการ	ทดลอง	ผล	และ	วจิารณ	์อยู	่ใน	แนว	

ขนาน	เดียวกัน

(3)	 เลือก	เขียน	แต่	ผล	เด่น	ๆ	การ	วิจัย	บาง	เรื่อง	 

อาจ	ยาว	มาก	 แต่	ไม่	จำเป็น	ต้อง	นำ	ไป	พิมพ์	เผย	แพร่	

ทั้งหมด	 เพราะ	เสีย	เวลา	เขียน	 เวลา	อ่าน	และ	พื้นที่	

กระดาษ	 ให้	เลือก	แต่	ผล	เด่น	 ๆ	 ประมาณ	กัน	ว่า	 

ผล	การ	วิจัย	 10	 -	 15	 เปอร์เซ็นต์	เท่านั้น	ที่	เป็น	ผล 

	ขั้น	ดี	เลิศ	ของ	การ	วิจัย	แต่ละ	เรื่อง
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ต้องมี	คุณค่าทางวิชาการอย่างเด่นชัด	 	ซึ่งไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	รายงาน	หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน												 

และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น		ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้	ได้ผ่านการตรวจ- 

สอบเชิงวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่กองบรรณาธิการเรียนเชิญ	บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับ 

วารสารฯ		จำนวน	2	เล่ม	พร้อมทั้งสำเนาบทความ	(reprint	5	ชุด)

ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย	(Research	paper)	เป็นผลงานที่เตรียมจากข้อมูลที่ผู้เขียน	หรือกลุ่มผู้เขียนได้ค้นคว้า(1)	
วิจัยด้วยตนเอง

บทความวิชาการชนิดอื่น	ๆ	(Article)	ซึ่งแยกเป็นบทความปริทัศน์	(Review	article)	ซึ่งเรียบเรียง (2)	
จากการตรวจเอกสารวชิาการในสาขานัน้	ๆ 	และบทความพเิศษ	(Special	article)	ซึง่เสนอความรูท้ัว่	ๆ 	ไปในดา้น		

มนุษยศาสตร์	สังคมศาสตร์	และวิทยาศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

การเตรียมต้นฉบับบทความ

รบัตพีมิพผ์ลงานทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	ตน้ฉบบัพมิพด์ว้ยตวัอกัษร	Angsana	New	ภาษาองักฤษ	

ขนาด	15	ภาษาไทยขนาด	15	พมิพ	์1	คอลมันใ์นกระดาษขนาด	A4	พมิพห์นา้เดยีว	เวน้ขอบซา้ย	ขอบขวา	ขอบบน	

และขอบล่าง	1.25	นิ้ว	ใช้ระยะบรรทัดแบบ	double-spacing	พร้อมระบุหมายเลขหน้าและบรรทัด	ความยาว 

ของเรื่องพร้อมตารางและภาพประกอบ	ไม่เกิน	15	หน้า	เมื่อจัดระยะบรรทัดเป็นแบบ	single-spacing

	 1.	ชื่อเรื่อง	(Title)	ควรกะทัดรัด	ไม่ยาวจนเกินไป

	 2.	ชื่อผู้เขียน	 (Authors)	ชื่อเต็ม-นามสกุลเต็ม	ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของผู้เขียนครบทุกคน 

พร้อมตำแหน่งและสถานที่อยู่	สำหรับผู้เขียนที่ให้การติดต่อให้ใส่ที่อยู่โดยละเอียด	พร้อมหมายเลขโทรศัพท์/

โทรสาร	และ	E-mail	address	ที่สามารถติดต่อได้	และใส่เครื่องหมายดอกจันกำกับด้วย

	 3.	ชื่อเรื่องย่อ	(Running	head)	กำหนดชื่อเรื่องย่อเพื่อเป็นหัวเรื่องแต่ละหน้าของบทความที่พิมพ์

	 4.	บทคัดย่อ	(Abstract)	จะปรากฏนำหน้าตัวเรื่อง	มีความยาวไม่เกิน	500	คำ	บทคัดย่อประกอบด้วย				

คำนำสั้น	ๆ	 ไม่เกิน	 2	บรรทัด	ตามด้วยวัตถุประสงค์หลัก	วิธีการวิจัยโดยย่อ	ๆ	ผลการทดลอง	และผลสรุป	

บทคัดย่อ		มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	การเขียนบทคัดย่อไม่ใช้หัวข้อและย่อหน้าโดยไม่จำเป็น

	 5.	คำสำคัญ	(Key	words)	ให้มีคำสำคัญเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	3	-	5	คำ

	 6.	เนื้อเรื่อง	(Text)	ใช้หัวข้อดังนี้

	 	 (1)	บทนำ	(Introduction)		เพ่ือ	อธิบาย	ถึง	ความ	สำคัญ	ของ	ปัญหา	และ	วัตถุประสงค์	ของ	การ	วิจัย	รวม	ถึง 

การ	ตรวจ	เอกสาร	 (Literature	 review)	 เพื่อ	อ้างอิง	งาน	ใน	เรื่อง	เดียวกัน	ที่	ทำ	มา	แล้ว	พร้อม	วัตถุประสงค์	ไว้	ใน	 

ตอน	สุดท้าย	ของ	บทนำ	การ	ตรวจ	เอกสาร	หลาย	ๆ	 เล่ม	 เขียน	แบบ	เช่ือม	ความ	ให้อ่านต่อเนื่องกันได้ความหมาย 

 

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน



ใช้ระบบนามปี	 (name-year	 system)	 เช่น	สมรรัตน์	 	 แก้วนิล	 (2547)	พบว่าปัจจุบันนี้เกษตรกรมีอัตราการ 

เป็นหนี้เพิ่มขึ้น	และเกษตรกรที่ทำนามีอัตราการเป็นหนี้สูงกว่าเกษตรกรที่ทำสวน	สนอง		โกศัลวัฒน์	(2548)	

แสดงความเห็นว่า	 การให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม	มีส่วนทำให้การเป็นหนี้ลดลง	 บทความแต่ละเรื่องที่ใช้ 

ไม่ต้องแสดงรายละเอียดมากเกินความจำเป็น

	 (2)		วสัด	ุอปุกรณ	์และวธิกีาร	(Materials	and	Methods)	หรอืวธิกีารวจิยั	ทดลอง	(Research	Procedures)	 

อธิบายเคร่ืองมือและวิธีการวิจัยให้ชัดเจน	เขียนแบบเรียงความ	ย่อหน้าเม่ือจบแต่ละหมวดใช้หัวข้อให้น้อยท่ีสุด

	 (3)	 ผลการวิจัย	 (Results)	 เขียนแบบเรียงความ	 เสนอผลการทดลองอย่างชัดเจน	ตรงประเด็น	

ควรมีรูปภาพ	และ/หรือตารางประกอบ	การอธิบายผลในตารางและรูปภาพต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน

รปูภาพ	และกราฟ	ในการสง่ตน้ฉบบัใหแ้ยกออกจากเนือ้เรือ่ง	โดยใหม้	ี1	รปูตอ่	1	หนา้	คำบรรยายอยูใ่ตร้ปู	

บันทึกเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล	 JPEGs	ที่ความละเอียด	 300	 dpi	 ขึ้นไปเท่านั้น	 ถ้าเป็นภาพถ่ายกรุณาส่งภาพ 

ต้นฉบับ	 (original)	 ไม่รับภาพประกอบบทความที่เป็นการถ่ายสำเนาจากต้นฉบับและภาพสแกน	 	 เนื่องจาก 
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คำบรรยายอยู่ด้านบนของตาราง	รายละเอียดประเภทตารางอยู่ที่เชิงอรรถ	(footnote)

	 (4)	การอภิปรายผล	(Discussion)	เป็นการอภิปรายผลการวิจัย		เพื่อให้ผู้อ่านมีความเห็นคล้อยตาม			 
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อาจนำ	มาเขียนไว้ในตอนเดียวกันก็ได้
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