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ABSTRACT 
 

This independent study presents the results of studies and applications of knowledge 
engineering in creating the knowledge model about nutrition of dairy cows for the Dairy Farming 
Promotion Organization of Thailand (DPO). DPO is a State Enterprise under Ministry of 
Agriculture and Cooperatives. The objective of this study is to analyze and synthesize the 
knowledge in promoting the occupation in dairy farming in the aspect of nutrition of dairy cows so 
the knowledge could be collected and stored through information and communication technology 
platform and be publicized in the future. 

Such system was developed under knowledge engineering methodology as a guideline in 
this study. The main objective is to perform the knowledge Audit which led to an Analysis, a 
Model, and Utilization through information and communication technology. 

The dairy cattle nutrition knowledge management does not only add the knowledge to the 
organization which supports its mission and strategic plan, but also is significant in improving the 
raw milk productivity. The results of the study have been presented as a knowledge model in 
nutrition of dairy cows management by the consideration of dietary needed for each age span of the 
cows together with the proper Body Condition Score with that span of age and condition at that 
moment. 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 
 

ประวติัความเป็นมาเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการผลิตน ้านมเพื่อการบริโภคของประเทศไทย กล่าว
ได้ว่า องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. เป็นองค์กรแรกท่ีเป็นผูบุ้กเบิก 
อุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภณัฑ์นมแบบครบวงจรรายแรกของประเทศ นับเป็นเวลายอ้นไปกว่าคร่ึง
ศตวรรษ โดยก่อนหนา้นั้น ในปี พ.ศ. 2463 ม.จ.สิทธิพร กฤษดากร ไดท้  าฟาร์มเล้ียงโคนมในต าบลบาง
เกิด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และนบัเป็นคนไทยคนแรกท่ีรีดนมไวบ้ริโภคเองภายในครัวเรือน ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ
ไดเ้สด็จประพาสยุโรป และทรงสนพระทยัในกิจการเล้ียงโคนมของชาวเดนมาร์กเป็นอยา่งมาก ท าให้
รัฐบาลเดนมาร์ก และสมาคมเกษตรกรเดนมาร์กรู้สึกซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณเป็นลน้พน้ ท่ีไดท้รง
โปรดกิจการเล้ียงโคนมอนัเป็นเสมือนรากเหงา้แห่งความเจริญทางดา้นอุตสาหกรรมของชาวเดนมาร์ก 
จึงไดร่้วมกนันอ้มเกลา้ถวาย โครงการส่งเสริมการเล้ียงโคนมในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2505 จดัตั้งฟาร์ม
โคนม และศูนยฝึ์กอบรมการเล้ียงโคนมไทย-เดนมาร์ก ข้ึนท่ีต าบลมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดั
สระบุรี และได้เปิดด าเนินการเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2505 ซ่ึงต่อมารัฐบาลได้ก าหนดให้วนัท่ี 17 
มกราคมของทุกปีเป็นวนัโคนมแห่งชาติ นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของกิจการโคนมในประเทศไทย อยา่งเป็น
ทางการ และในปี พ.ศ. 2514 รัฐบาลไทยไดรั้บโอนกิจการฟาร์มโคนม และศูนยฝึ์กอบรมการเล้ียงโคนม
ไทย-เดนมาร์ก มาจดัตั้ งเป็นฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้ช่ือว่า “องค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)” ท าหน้าท่ีให้การส่งเสริมการเล้ียงโคนม การฝึกอบรม
เกษตรกรในการเล้ียงโคนม และได้จดัตั้งศูนยส่์งเสริมการเล้ียงโคนม และศูนยรั์บซ้ือน ้ านมดิบจาก
เกษตรกร ส านกัพฒันาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2550 

สถานการณ์อุตสาหกรรมนมในกลุ่มประเทศอาเซียน ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมนมของ
ไทย มีการพฒันาดีท่ีสุดในประชาคมอาเซียน ประเทศไทยผลิตน ้านมดิบ ไดป้ระมาณ 2,800 ตนัต่อวนั 
ซ่ึงสูงกว่าประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน กระบวนการผลิตน ้ านมแปรรูปของ อสค. เร่ิมจากการ
รวบรวมวถัตุดิบหลกั คือน ้านมดิบจากเกษตกร ผา่นทางศูนยรั์บน ้านม และหรือสหกรณ์โคนมในพื้นท่ี 
ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ “ฝ่ายส่งเสริมการเล้ียงโคนม” โดยน ้ านมดิบท่ีรวบรวมไดจ้ะผ่าน
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กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสองด้าน ทั้งด้านกายภาพ และด้านเคมี ก่อนป้อนเขา้สู่การแปรรูป
น ้านม โดยแบง่ไดเ้ป็นสองกระบวนการฆ่าเช้ือ คือ พาสเจอร์ไรซ์ (Pasteurized) และ UHT (Ultra High 
Temperature) ได้เป็นนมโคสดแปรรูปบรรจุกล่องพร้อมด่ืม ส าหรับสินคา้หลกัแบ่งไดเ้ป็นสองกลุ่ม 
ไดแ้ก่ นมโรงเรียน และนมพาณิชย ์

แผน 5 ปีของ อ.ส.ค. คือการขยายก าลงัการผลิต โดยมีเป้าหมายตลาดผลิตภณัฑ์นมจาก 6,500 
ล้านบาทในปี 2556 ไปเป็น 10,000 ล้านบาท ให้ได้ภายในปี 2559 ดังนั้ น ส่ิงท่ีจ  าเป็นเร่งด่วนต้อง
ด าเนินการ คือขยายการรับซ้ือน ้ านมให้เพียงพอกบัก าลงัการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน ควบคู่กบัการปรับปรุงการ
ท าโครงการในเร่ืองของโรงงานนม โดยดา้นการส่งเสริมการเล้ียงโคนม จะมุ่งเนน้การขยายฝงูโคทาง
ภาคเหนือเป็นหลกั เน่ืองเพราะปัจจุบนัฐานการเล้ียงโคนมในภาคกลางใหญ่อยูแ่ลว้ โดยในภาคกลาง
จะมุ่งเนน้การเพิ่มศกัยภาพ และพฒันาฝงูโคท่ีมีอยูเ่ดิม แต่ทางภาคเหนือฐานการเล้ียงยงัไม่ใหญ่มาก จึง
ควรเพิ่มจ านวนเกษตรกร และโคนมเขา้ไปแต่ ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง คือเร่ืองของคุณภาพน ้ านมดิบ
ของเกษตรกร มีแนวโน้มท่ีคุณภาพลดลง  จึงจ าเป็นต้องเร่งปรับปรุงในจุดน้ีควบคู่ไปด้วย ซ่ึงจาก
แผนการตลาดดังกล่าว ก็สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจปี พ.ศ.2555 – 2559 ขององค์กร คือ สร้าง
เสถียรภาพให้กบัตลาดน ้านมดิบ เสริมสร้างขีดความสามารถขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ 
รวมทั้ง พฒันา และส่งเสริมการเล้ียงโคนมอย่างมีประสิทธิภาพ และไดม้าตรฐาน (ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการก ากบันโยบาย รัฐวิสาหกิจ คร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) จากแผน
วสิาหกิจไดถู้กก าหนดเป็นวสิัยทศัน์ และพนัธกิจ คือ 

วสัิยทศัน์  เป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมโคนมไทย ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความ
มัน่คงในอาชีพ การเล้ียงโคนมอยา่งย ัง่ยนื  

พนัธกจิ ปฏิรูประบบบริหารท่ีเน้นความคล่องตวัใน การด าเนินธุรกิจและมีการปรับปรุง
พฒันาระบบการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ควบคู่กบัระบบสารสนเทศ สนบัสนุนการ บริหารจดัการ
น ้านมดิบทั้งระบบของประเทศ ตลอดจนพฒันาระบบการผลิตและการตลาดผลิตภณัฑน์ม รวมถึงการ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ท่ีไดรั้บการยอมรับของประเทศอีกทั้ง บูรณาการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีใหค้วามรู้จากประสบการณ์จริง  
 ตามดว้ยแผนยทุธศาสตร์ 
 ยุทธศำสตร์ที ่1  การพฒันาระบบการบริหารจดัการ องคก์รเชิงธุรกิจ  

ยุทธศำสตร์ที ่2  การเพิ่มขีดความสามารถในการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงโคนมให้เป็น
ผูน้ าของประเทศ  

ยุทธศำสตร์ที ่3  การเป็นกลไกของรัฐในการส่งเสริมการเล้ียงโคนม และรักษาเสถียรภาพ
น ้านมดิบของประเทศ  
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 จากขอ้มูลการศึกษาบริบทองคก์รในเบ้ืองตน้ จะเห็นไดว้า่จากแผนขยายตลาดดงักล่าวขา้งตน้ 
น าไปสู่การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ร อ.ส.ค. ไดใ้ห้ความส าคญักบัการบริหารจดัการ น ้ านม
ดิบ ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกั ท่ีจะสามารถท าให้องคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีไดว้างไว้ โดยมุ่งเน้นไปท่ีการขยาย
ฝงูโค ควบคู่ไปกบัการเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มท่ีมีอยูเ่ดิม เพื่อการเพิ่มผลผลิตน ้ านมดิบทั้งดา้นปริมาณ 
และคุณภาพ  ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลโดยตรงต่อปริมาณ และคุณภาพของน ้ านมดิบ ก็คือเร่ืองโภชนะ ท่ีโคกิน
เขา้ไป โดยส่วนงานท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงคือ งานดา้นการส่งเสริมการเล้ียงโคนม เน่ืองจากเป็น
ส่วนงานท่ีมีการเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเกษตกรผูเ้ล้ียง ในแง่การใหค้วามรู้ค าปรึกษาเร่ืองโภชนาการ การ
บริการสัตวแพทย ์ผสมเทียม แก่ฟาร์มโคนม เพื่อช่วยเกษตกรผูเ้ล้ียงในเร่ืองการลดตน้ทุน และเพิ่ม
ผลผลิตน ้านมดิบ เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการขยายก าลงัการผลิตดงักล่าว  

จากการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดพบวา่ แนวทางการด าเนินงานดา้นการส่งเสริมการเล้ียง
โคนม มีดงัน้ี 

•  การบริหารจดัการน ้านมดิบใหไ้ดป้ริมาณตาม ขอ้ตกลง และคุณภาพตามมาตรฐาน  
•  การเป็นท่ีปรึกษา ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการจดัการ ฟาร์มแก่เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม  
•  การช่วยเหลือเกษตรกรในการลดตน้ทุนการผลิต น ้านมดิบ  
•  การวจิยัและพฒันาการเล้ียงโคนมโดยน านวตักรรมใหม่ๆ เขา้มาใชใ้นการจดัการฟาร์ม  
•  การบริการสัตวแพทย ์และผสมเทียมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพของโคนม  
•  การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเล้ียงโคนมตาม หลกัวชิาการใหก้บัเกษตรกร  
• การพฒันาพนัธ์ุโคนมให้มีประสิทธิภาพสูง ส าหรับการเล้ียงโคนมในประเทศไทย และ 

ภูมิภาคอาเซียน 
 
 ทั้งน้ี ในการด าเนินงานของฝ่ายส่งเสริมการเล้ียงโคนม ไดก้ าหนดตวัช้ีวดัประสิทธิภาพฟาร์ม 
ไว ้9 ขอ้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี และตวัเกษตกรผูเ้ล้ียง ดงัรูปท่ี  1.1 
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รูปท่ี 1.1 ดชันีช้ีวดัฟาร์มประสิทธิภาพ และการจดัการท่ีเก่ียวขอ้ง  
(ท่ีมา: ฝ่ายส่งเสริมการเล้ียงโคนม อ.ส.ค.) 

 
 จากดชันีช้ีวดัฟาร์มประสิทธิภาพ และการจดัการดงักล่าว ฝ่ายงานส่งเสริมการเล้ียงโคนม ได้
มีการจากหมวดหมู่การบริหารจดัการฟาร์มออกเป็น 3 เร่ือง ดงัน้ี 
 

1. การจดัการฝูงโค และระบบสืบพนัธ์ุ เป็นเร่ืองท่ีว่าดว้ยการบริหารสัดส่วนจ านวนโครีด 
ต่อโคทดแทนในฟาร์มเพื่อให้เกิดผลก าไรสูงสุดแก่ผูเ้ล้ียง เร่ืองระบบสืบพนัธ์ุเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการติดตามรอบการติดสัด การผสม และการตกลูก ซ่ึงมีส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองไป
ถึงเร่ืองโภชนาการดว้ย 

2. การจดัการดา้นโภชนาการ เป็นดา้นท่ีทางเจา้หนา้ท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็น
ปัจจยัท่ี กระทบไปยงัตวัช้ีวดัถึง 7 ข้อดังรูป เจ้าหน้าท่ีอธิบายว่า หากโคได้อาหารท่ีดี 
นอกจากผลผลิตน ้านมท่ีดีตามมาแลว้ สุขภาพโค รวมถึงระบบสืบพนัธ์ุก็จะดีตามไปดว้ย 

3. การจดัการด้านคุณภาพน ้ านม เป็นการจดัการด้านสุขลกัษณะทั่วไป ความสะอาดใน
กระบวนการรีดนม และการรวบรวมขนส่งน ้านมดิบ 

 
 ผูศึ้กษาพบข้อมูลรายงานผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบน ้ านมดิบ จากส านักตรวจสอบ
คุณภาพสินคา้ปศุสัตว ์กรมปศุสัตว ์ภาคกลางเขต 1 จากตวัอยา่งท่ีไดจ้าก 51 ศูนย ์/สหกรณ์ และ 5,445 
ฟาร์ม ประจ าเดือนธนัวาคม 2556 เปรียบกบัขอ้มูลในช่วงเวลาเดียวกนัในเดือนธนัวาคม 2557 ท่ีไดจ้าก 
58 ศูนย ์/ สหกรณ์ และ 5,465 ซ่ึงเป็นขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะทางกายภาพของน ้ านม 
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เช่น ค่าไขมนั (Fat) โปรตีน (Protein) เน้ือนมรวม (Total Solid) เน้ือนมไม่รวมไขมนั (Solid not Fat) 
และค่าการนบัเซลล์เม็ดเลือดขาว (Somatic Cell Count) มาตรฐานดงักล่าวถูกก าหนดโดย ส านกังาน
มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการแบ่งน ้ านมดิบ
ออกเป็น 3 ชั้นคุณภาพ (Quality Grade) ตามจ านวนจุลินทรีย ์เซลล์โซมาติก โปรตีน ไขมนั และเน้ือ
นมทั้งหมด คือ ชั้นดีมาก (Premium) ชั้นดี (Good) และชั้นมาตรฐาน (Standard) ตามตารางท่ี 1 .1โดย
ใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดเกณฑก์ารซ้ือ ขายน ้านมดิบตามชั้นคุณภาพ 
 

ตารางท่ี 1.1 แสดงการแบ่งชั้นคุณภาพน ้านมดิบตามคุณลกัษณะ 
(ท่ีมา: ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 2548) 

 
 

การเปรียบเทียบข้อมูลดงักล่าวท าให้เห็นคุณภาพน ้ านมดิมตกลงจากช่วงปี พ.ศ. 2556 ถึง 
2557 (ภาคผนวก ค.) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูบ้ริหารวา่ ฝูงโคในภาคกลางซ่ึงเป็นฝูงโคส่วน
ใหญ่ของประเทศมีแนวโน้มประสบปัญหาในเร่ืองคุณภาพน ้ านมดิบ ประกอบกับข้อมูลท่ีได้จาก
ผูเ้ช่ียวชาญท าใหท้ราบวา่ปัญหาดงักล่าวเร่ิมปรากฎชดัข้ึนในระยะ 1 – 2 ปีใหห้ลงั  

กอปรกบัรายงานผลวิเคราะห์ดา้นคุณภาพน ้ านมดิบ จากศูนยว์ิจยั และพฒันาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือ กรมปศุสัตว์ ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน ปี 2557 จ านวนเกษตรกรท่ีส่งนม 1,585 ราย 
จ านวนโครีดนม 26,762 ตวั (ขอ้มูล เดือนสิงหาคม 2557)  

จากขอ้มูลคุณภาพน ้ านมดิบ แสดงให้เห็นวา่คุณลกัษณะของระดบัโปรตีน และเน้ือนม (Total 
Solid) ต ่ากว่าค่ามาตรฐานท่ี คณะกรรมการมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติก าหนด จาก
ขอ้มูลตวัเลขจากรายงานไดส้ะทอ้นโดยตรงถึง ส่ิงท่ีโคกินเขา้ไป ตามท่ี วิโรจน์ ภทัรจินดา, 2546 ได้
กล่าวไวใ้นหนงัสือ โคนม วา่โภชนะท่ีออกมาในน ้ านมเหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บการเพิ่มเติมในสูตรอาหาร
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ให้มากกวา่ท่ีออกมา เพราะโภชนะท่ีโคกินเขา้ไปตอ้งสูญเสียออกไปไดห้ลายทาง นอกเหนือท่ีจะผา่น
มาในนมอยา่งเดียว  

อรพิน ชัยประสพ, 2548 เทคโนโลยีของผลิตภณัฑ์นม สัตวท่ี์ได้รับอาหารมากเพียงพอกบั
ความตอ้งการของร่างกายจะให้น ้ านมสูง ถา้โคได้รับอาหารในระดบัต ่ากว่าปกติมีผลท าให้ปริมาณ
น ้ านมลดลง นอกจากปริมาณของอาหารท่ีสัตวไ์ดรั้บแลว้ ลกัษณะของอาหารก็มีผลต่อองค์ประกอบ
ของน ้านมดว้ย ถา้สัตวไ์ดรั้บอาหารท่ีมีสารเยือ่ใยต ่า หรือไดรั้บอาหารหยาบนอ้ย จะมีผลท าให้ปริมาณ
ไขมนัในน ้านมลดลง 
 นิยาม โภชนาการ ราชบณัฑิตยสถาน, 2542 ให้ความหมายกวา้งกวา่เพียงการให้อาหาร แต่เป็น
การบ ารุงเล้ียง (Nourishment) โภชนาการเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์แขนงหน่ึง ว่าด้วยความสัมพนัธ์
ระหวา่งอาหารกบั กระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพและการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต  
 กล่าวไดว้า่การโภชนาการ มีความส าคญั กระทบโดยตรงต่อทั้งปริมาณ และคุณภาพน ้านมดิบ 
ในทางออ้มยงัส่งผลกระทบต่อสุขภาพแม่โค ในเร่ืองของระบบสืบพนัธ์ุ และภูมิตา้นทานโรค ถ้าผู ้
เล้ียงมีความรู้ความเข้าใจ และใส่ใจเร่ืองอาหารอย่างจริงจงัก็มีแนวโน้มท่ีฟาร์มจะผ่านมาตรฐาน
คุณภาพตามตวัช้ีวดั ดงัตารางท่ี 1.1 ได ้
 นอกจากนั้น จากการลงพื้นท่ีพบปะสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงของ อ.ส.ค. พบว่าท่ีผ่านมา
องค์กรขาดการบริหารจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ ท าให้องค์ความรู้ท่ีมีคุณค่าต่อองค์กร สูญหาย
ติดตามตวับุคคลออกไปจากการลาออก หรือเกษียณอายรุาชการ และเน่ืองจาก อ.ส.ค. เป็นองคก์รใหญ่
ท่ีมีการด าเนินงานมาเป็นเวลายาวนาน ท าให้มีบุคคากรท่ีเป็นผูสู้งอายุในวยัใกลเ้กษียณราชการเป็น
จ านวนมาก โดยผูบ้ริหารระดบัสูงมีการคาดการณ์ว่า ภายในระยะเวลาสามปีขา้งหน้าน้ี องค์กรจะ
เผชิญกับการเกษียณอายุงานของบุคลากรท่ีมีความรู้ประสบการณ์ เป็นจ านวนมาก  (Massive 
Retirement) ประมาณการคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 30  

การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) คือการมองความรู้ในมุมมองท่ีว่า 
ความรู้เป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่าท่ีสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่องคก์รไดท้ั้งในปัจจุบนั และอนาคต รวมไปถึง
ความพยายามขององคก์รในการท่ีจะ รวบรวม สร้าง จดัระเบียบ แลกเปล่ียน และประยกุตใ์ชค้วามรู้ ท่ี
ได้จากความรู้ประสบการณ์ท่ีมีอยู่ในตวัคนผูท่ี้เป็นผูเ้ช่ียวชาญ รวมไปถึงความรู้ท่ีมีอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือส่ือต่างๆ น ามาบริหารจดัการ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์จากการ น าความรู้ไปใชใ้นการปฏิบติั
ภาระกิจ และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งคนภายในองคก์ร อนัจะน าไปสู่การสร้างสรรค ์พฒันา
องค์ความรู้ไปเป็น สินคา้ หรือบริการรูปแบบใหม่ๆ ท่ีจะสามารถตอบสนอง ต่อความตอ้งการ หรือ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

จากสถานการณ์ดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขยายตลาดตามแผนวิสาหกิจ
น าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพดา้นปริมาณ และคุณภาพน ้านมดิบ รวมถึงปัญหาการเกษียณอายงุานของ
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บุคลากรผูท้รงความรู้ประสบการณ์ ผูศึ้กษามีความเห็นว่าการจดัการความรู้ เพื่อจบัความรู้จากตวั
ผูเ้ช่ียวชาญ น ามาจดัเก็บ เผยแพร่อยา่งเป็นระบบ ประกอบกบัสนบัสนุนให้เกิดการ แลกเปล่ียน ใชง้าน
ความรู้ ในระหว่าง บุคคลากร (Knowledge Worker) จะเป็นหนทางหน่ึงท่ีช่วยสนับสนุนองค์กรให้
สามารถ ด าเนินงานส าเร็จตามแนวนโยบายท่ีวางไวใ้นแผนยุทธศาสตร์ ทั้งยงัช่วยเก็บรักษาองคค์วามรู้
ส าคญัขององค์กรไม่ให้สูญหายติดตามตวับุคคลออกไปจากการเกษียณอายุ ผลในระยะยาว องค์
ความรู้ต่างๆ ท่ีองค์กรสั่งสมจะสามารถน ามาบูรณาการเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์เป็นนวตักรรม 
(Innovation) ใหม่ๆ เพื่อใชใ้นการพฒันาสินคา้ บริการ หรือกระบวนการภายใน อนัเป็นการเพิ่มมูลค่า 
เพิ่มศกัยภาพดา้นการแข่งขนัใหก้บัองคก์รในอนาคต 

 
1.2 วตัถุประสงค์ 
 

1.2.1 เพื่อวเิคราะห์องคค์วามรู้ดา้นโภชนาการโคนม เร่ืองการพฒันาคุณภาพน ้านมดิบ 
1.2.2 เพื่อสังเคราะห์องคค์วามรู้ และพฒันาตวัแบบความรู้ขององคก์ร 
 

1.3 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรศึกษำเชิงทฤษฎีและ/หรือเชิงประยุกต์ 
 

ระดบัองค์กร ท าให้องค์กรมีการสร้าง การประยุกต์ การแลกเปล่ียนความรู้ของคนในองคก์ร
อย่างเป็นระบบ พร้อมกบัจดัเก็บรวบรวมองค์ความรู้ท่ีส าคญัขององค์กร ไม่ให้สูญหายไปจากการ
โยกยา้ย ลาออก หรือการเกษียนอายขุองบุคลากรผูท้รงความรู้  

 ส าหรับบุคลากร และเจ้าหน้าท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งกับการส่งเสริมการเล้ียงโคนม สามารถเขา้ใจ 
เขา้ถึงซ่ึงองค์ความรู้ เพื่อการน าไปถ่ายทอดต่อเกษตกรผูเ้ล้ียงโคนมอย่างเป็นระบบ และมีแนวทาง
ปฎิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) ส าหรับการพฒันาต่อยอดองคค์วามรู้ เกิดกระบวนการจดัการความรู้ไป
ใชใ้นการจดัการความรู้ในแต่ละหน่วยธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  

ส าหรับผูท่ี้สนใจทัว่ไป สามารถเรียนรู้น าองคค์วามรู้นั้นไปประยุกตใ์ชต้ามวตัถุประสงค ์ใน
การประกอบอาชีพ อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรขนาดใหญ่ท่ีมีการด าเนินงานมา
เป็นระยะเวลานาน และมีการสั่งสมองค์ความรู้ท่ีมีความจ าเป็นต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของบุคลากรใน
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ทุกๆ ส่วนงาน จากการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล ศึกษาบริบทองค์กร รวมถึงการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร และ
เจา้หน้าท่ีในส่วนงานต่างๆ พบว่าองค์กร มีองค์ความรู้ท่ีอยู่ในตวัผูเ้ช่ียวชาญอีกเป็นจ านวนมากท่ี
ส าคญัต่อองคก์ร 
 การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการจดัการความรู้ ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั โภชนาการโคนม ท่ีว่า
ดว้ยการบริหารจดัการอาหารหยาบ อาหารขน้ ในแต่ละช่วงอายุ และสถานะต่างๆ ของโคนม ตั้งแต่
แรกคลอด ถึงช่วงโครุ่น โคสาว โครีดนม และโคแห้งนม เป็นตน้ โดยองคค์วามรู้ท่ีไดน้อกจากจะใช ้
เผยแพร่แบ่งปันแแล้ว ยงัใช้เป็นตวัแบบด้านกระบวนการในการจดัเก็บองค์ความรู้ด้านอ่ืนๆ ของ
องค์กรในอนาคตต่อไปดว้ย องค์ความรู้ได้ผ่านการพิจารณาถึงองค์ประกอบในหลายดา้น เช่น องค์
ความรู้นั้นเป็นความรู้ท่ีสนบัสนุนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ภารกิจหลกัขององค์กร เป็นความรู้ท่ีสนบัสนุน
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ขององคก์ร เป็นความรู้ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้ง
ภายใน และภายนอกองค์กร เป็นต้น การได้มาซ่ึงหัวข้อความรู้ ผูศึ้กษาได้ตรวจสอบหัวขอ้ความรู้ 
(Knowledge Audit) ตามระเบียบวิธีการของวิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) เร่ิมตั้งแต่การ
ท าตัวแบบองค์กร (Organization Model) เพื่อทราบกระบวนงาน (Business Process) ท่ีส าคัญ และ
จ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้ ส ารวจตรวจสอบองคค์วามรู้ท่ีมีค่าขององคก์ร (Knowledge Asset) ดงัรูปท่ี 1.2 
 

 
 

รูปท่ี 1.2 Organization Model (ท่ีมา: http://www.commonkads.uva.nl/) 
  

การท าตวัแบบองค์กร (Organization Model) ยงัท าให้ผูศึ้กษาเห็นความเช่ือมโยงสัมพนัธ์
ระหวา่ง กระบวนงาน (Task) และองคค์วามรู้ท่ีตอ้งใชใ้นแต่ละกระบวนงาน นอกจากนั้นยงัทราบถึง
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บุคคล (Agent) ท่ีมี หรือใช้องค์ความรู้นั้น และยงัสามารถระบุว่า องค์ความรู้นั้นๆ อยู่ในรูปแบบท่ี
เหมาะสมส าหรับการใช้งานหรือไม่ โดยในขั้นตอนน้ีผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารโดยท า
แบบประเมินหวัขอ้ความรู้ เพื่อใหผู้บ้ริหารไดล้งความเห็นวา่หวัขอ้ความรู้ใดเป็นหวัขอ้ความรู้ท่ีส าคญั
ขององคก์ร เพื่อให้หัวขอ้ความรู้นั้นไดรั้บความเห็นชอบ (Consensus) จากผูบ้ริหารส่วนใหญ่ ซ่ึงจาก
การท าการตรวจสอบหัวข้อความรู้ดังกล่าว ความคิดเห็นของผู ้บริหารท่ีร่วมให้ข้อมูล ได้ให้
ความส าคญัในหัวขอ้ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานส่งเสริมการเล้ียงโคนม ประกอบกบัขอ้มูลการ
สัมภาษณ์ตวัผูเ้ช่ียวชาญ จนท าให้เป็นท่ีมาขององคค์วามรู้ท่ีมีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโภชนาการโคนม 
ดงัท่ีไดแ้สดงท่ีมาความส าคญัไวข้า้งตน้ 

นอกเหนือจากเก็บขมู้ลจากผูบ้ริหาร และผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นบุคลากรภายในองค์กรแล้ว ผู ้
ศึกษายงัไดเ้ก็บขอ้มูลจากเกษตกรผูเ้ล้ียงเพื่อเป็นกรณีศึกษา และนกัวิชาการผูเ้ช่ียวชาญดา้นสัตวใ์หญ่ 
เป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีสอง จากภายนอกองค์กรเพื่อตรวจสอบองค์ความรู้ (Knowledge Validity) และให้
ขอ้คิดเห็นประกอบอีกดว้ย 
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บทที ่2 
 

ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การค้นควา้แบบอิสระคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงปฏิบติัการ การจดัการความรู้โดยใช้ทฤษฎี
วิศวกรรมความ รู้  (Knowledge Engineering) โดยระเบี ยบวิ ธีการ Common KADS เป็นกรอบ
ด าเนินการ ตั้งแต่การศึกษาองค์กรระดบับริบท (Context) โดยการท าตวัแบบองค์กร (Organization 
Model) การสัมภาษณ์เพื่อจบัความรู้ จากนั้น วิเคราะห์ แลว้สังเคราะห์ เพื่อเก็บองคค์วามรู้ให้อยูใ่นรูป
ตวัแบบ (Knowledge Model) เพื่อการจดัเก็บ เผยแพร่ แบ่งบนั องค์ความรู้ ผา่นทางระบบขององค์กร 
ให้เกิดการใช้งาน แลกเปล่ียน พฒันาต่อยอดองค์ความรู้ เกิดเป็นองค์ความรู้ หรือสร้างนวตักรรม
ใหม่ๆ ใหอ้งคก์รในโอกาสต่อไป 
 
2.1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 
 

การจดัการความรู้ (KM) ในยุคปัจจุบันถือว่าเป็นหน่ึงในส่วนท่ีส าคัญขององค์กร ท่ีช่วย
สนับสนุน กิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ขององค์กร ในขณะท่ีองค์กรต่างๆ มีแนวโน้มการเปล่ียนแปลง
ไปสู่การเป็น เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) มากข้ึน ความรู้จะกลายเป็น
สินทรัพยท่ี์ส าคญัท่ีสุดส าหรับความส าเร็จขององค์กร นอกเหนือจากสินทรัพยอ่ื์น ๆ เช่นเงินทุนวสัดุ
เคร่ืองจกัร และอสังหาริมทรัพย ์(Kelleher & Levene, 2001; Fong & Wong, 2005) 

 
 2.1.1 นิยามความรู้ 

 

มีความพยายามให้ความหมาย ค านิยามอยา่งหลากหลายท่ีไดรั้บการพฒันา ศึกษาในเอกสาร 
งานวจิยั เก่ียวกบั KM ต่างๆ ท่ีจะช่วยใหค้วามเขา้ใจความหมายของความรู้ หรือเพื่อแยกความแตกต่าง
ของความรู้ ในรูปแบบ ต่างๆ ของเน้ือหา เช่นขอ้มูลดิบ (Data) และขอ้มูลสารสนเทศ (Information) 

“ความรู้” แปลความหมายไดว้า่ การยอมรับ ความตระหนกัรู้ ความเขา้ใจ สติปัญญา ขอ้มูลท่ี
ได้มาจากการศึกษาและการเรียนรู้ (Oxford English Dictionary, 2009) ความรู้คือขอ้มูลท่ีรวมเขา้กบั
ประสบการณ์ บริบท การตีความ และการคิดวิเคราะห์ มนัเป็นรูปแบบของขอ้มูลสารสรเทศท่ีมีมูลค่า
สูง ท่ีมีความพร้อมท่ีจะน าไปใชก้บัการตดัสินใจและการกระท า  (Davenport et al. 1998)  ความรู้คือ
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ขอ้มูลท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบติัได ้ท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสม ในเวลาท่ีเหมาะสม และสถานท่ีท่ี
เหมาะสม ส าหรับสนับสนุนการตัดสินใจ ความเข้าใจข้อมูล ท่ีอยู่บนพื้นฐานของการรับรู้ถึง
ความส าคัญหรือความเก่ียวข้องกับปัญหา (Tiwana 1999) ความรู้ คือ ความสามารถ (ศักยภาพท่ี
แทจ้ริง) ท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพ ในสภาพท่ีแตกต่างกนั และมีความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์ (Bennet 2004) ความรู้ คือการรับรู้ เรียนรู้ผ่านการศึกษา การให้เหตุผล ประสบการณ์ 
หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้  (McInerney 2002) การไดม้าหรือความเขา้ใจ ในทางวิทยาศาสตร์ 
ศิลปะ หรือเทคนิควธีิการ (Oxford English Dictionary, 2009)  
 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าการให้ความหมายต่อ ความรู้ นั้ นเป็นเร่ืองท่ีมีความเป็น
นามธรรมสูง ความหมายของความรู้ข้ึนอยูก่บับริบทแวดลอ้ม การให้ค  านิยามความรู้ ของการคน้ควา้
แบบอิสระฉบบัน้ี เน่ืองจากเป็นงานคน้ควา้เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยุกต์วิศวกรรมความรู้ ซ่ึงเป็น
การสกดั วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้จากบุคคล ไดแ้ก่ผูเ้ช่ียวชาญขององคก์ร เพื่อน าไปสู่การปฏิบติั 
จึงขอให้นิยามความรู้ภายใตบ้ริบทของงานคน้ควา้น้ีว่า ความรู้คือขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการปฏิบติั 
(Information for Action) 
 
 2.1.2  การจัดหมวดหมู่ความรู้ 
 

 ความรู้ท่ีไดรั้บการพิจารณาในหลากหลายวิธี การจ าแนกความรู้ช่วยให้องคก์รสามารถ
ระบุประเภทท่ีแตกต่างกนัของความรู้ กบัธรรมชาติท่ีแตกต่างกนั ท่ีอาจจ าเป็นตอ้งใชว้ธีิการ เคร่ืองมือ
ท่ีแตกต่าง และการก าหนดกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ และบริหารจดัการความรู้นั้ น (Tserng & Lin, 
2004; Lin et al., 2006) ดงันั้นการจ าแนกความรู้ จึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้องค์กรในการจดัการ
ทรัพยากรความรู้ท่ีส าคญั อย่างประสบความส าเร็จ ความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ความรู้โดย
ปริยายหรือโดยนัย (Implicit Knowledge) และ ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ถึงแม้ว่าการศึกษา
จ านวนมากกล่าววา่ ความรู้โดยนยั และความรู้ฝังลึก มีความหมายเหมือนหรือใกลเ้คียงกนั แต่ในบาง
การศึกษาก็เห็นวา่มีความแตกต่างกนั ในระหว่างมิติทั้งสามของความรู้ ไดแ้ก่ ความรู้ชดัแจง้ ความรู้
โดยนยั และความรู้ฝังลึก โดยท่ีความรู้ฝังลึก กบัความรู้โดยนัย มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั ไม่
ส ามารถใช้อ้างแทนกันได้  (Alonderiene et al., 2006; Nickols, 2003; Newman & Conrad, 1999; 
Bennet & Bennet, 2008) ดงัแสดงในรูปท่ี 2.1 
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รูปท่ี 2.1 ความแตกต่างของ ความรู้ชดัแจง้ โดยนยั และฝังลึก (Nickols, 2003) 
 

ความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) คือความรู้ท่ีสามารถแสดงในภาษาท่ีเป็นทางการ 
และเป็นระบบ สามารถใช้ร่วมกนัในรูปแบบของสูตรทางวิทยาศาสตร์ รายละเอียด คู่มือ ความรู้ชัด
แจง้เป็นเร่ืองง่ายท่ีจะจบัตอ้ง เรียกใช้ร่วมกนั และน ามาใช้ เน่ืองจากสามารถแสดงในค าพูด หรือตัว
เลขท่ีสามารถจดัการไดง่้ายข้ึน ในบริบทของโครงการ ความรู้ชดัแจง้อาจรวมถึงเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงการดงักล่าว เป็นรายละเอียดสัญญา รายงาน ภาพวาด ค าสั่งเปล่ียนแปลงเง่ือนไข และขอ้มูลต่างๆ 
(Lin et al., 2006) (KLICON 1999) อธิบายความรู้ชดัแจง้วา่เป็นขอ้มูลความรู้ท่ี ประมวลผล ถูกบนัทึก  
และหรือ จดัโครงสร้างในรูปแบบท่ีท าให้ง่ายดาย ต่อการถ่ายทอด และพร้อมท่ีจะดึงกลบั และใช้ซ ้ า
แลว้ซ ้ าอีก ซ่ึงสามารถสืบคน้ไดจ้ากแหล่งท่ีมาท่ีหลากหลาย เช่น ขอ้มูลทรัพยากรมนุษย ์บนัทึกการ
ประชุม และอินเทอร์เน็ต 

ความรู้โดยนยั (Implicit Knowledge) ความรู้ท่ีสามารถอธิบายความได ้และจะสามารถ
กลายไปเป็น ความรู้ชดัแจง้ในอนาคต แต่ยงัไม่ไดมี้การอธิบายไว ้อาจเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ เช่นถา้
การประมวลผลหรือกระบวนการจบัความรู้ยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือแมก้ระทัง่การเร่ิมตน้ หรือองคก์ร 
ยงัไม่ไดต้ดัสินใจท่ีจะจบัรูปแบบของความรู้น้ี หรือยงัไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชค้วามรู้น้ีในขณะนั้น 

ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีมีความเป็นส่วนบุคคลสูง และยากท่ีจะ
ได้รับการจัดการ เพื่ อน ามาใช้ ร่วมกัน  หรือเป็นทางการ เพราะมันประกอบข้ึนจาก ทักษะ 
ประสบการณ์ ความรู้เชิงทฤษฏีและเชิงบริบท Know-how และความรู้สึก ซ่ึงปกติจะฝังอยู่ในสมอง 
และความทรงจ า (Nonaka, 2007; Lin et al., 2006) ตามท่ี (KLICON 1999) กล่าว ความรู้ฝังลึกไม่
สามารถอธิบายเป็นค าพูดไดอ้ยา่งง่ายดายดว้ยภาษาท่ีเป็นทางการ เพราะมนัเป็นความรู้ส่วนบุคคลท่ีฝัง
อยู่ในประสบการณ์ของคน และเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมองไม่เห็น เช่น ความเช่ือส่วนบุคคล มุมมอง 
และค่านิยม วิธีท่ีดีท่ีสุดส าหรับการใชค้วามรู้ฝังลึก คือการใชว้ิธีการ และเคร่ืองมือ ท่ีส่งเสริม อ านวย
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ความสะดวกในการประสานงานร่วมกนั และการแบ่งปันความรู้ในหมู่คนขององคก์ร เช่นการใชก้าร
ส่งขอ้ความอีเมล และการประชุมทางไกล เป็นตน้ (Nonaka, 2007; Lin et al., 2006) 

 นอกเหนือจากน้ียงัมีรูปแบบการจ าแนกความรู้อีกหลากหลายวิธีการท่ีไม่ได้น ามา
อ้างอิงในงานค้นควา้น้ี แต่ส่ิงท่ีเหมือนกันในระหว่างวิธีการเหล่านั้ นก็คือ การศึกษาลักษณะความ
แตกต่าง รูปแบบของความรู้ เพื่อท าความเขา้ใจธรรมชาติของความรู้ น าไปสู่การออกแบบ การสร้างองค์
ความรู้เพื่อการแกไ้ขปัญหาต่างๆ อยา่งเหมาะสมต่อสถานการณ์ หรือบริบทของปัญหาท่ีแตกต่างกนั 
 
 2.1.3  ล าดับข้ันของความรู้ 

 

 ขอ้มูล (Data), ขอ้มูลสารสนเทศ (Information), ความรู้ (Knowledge)  
 

 
 

รูปท่ี 2.2  คุณลกัษณะ Data, Information and Knowledge  
(Davenport, 1998; Probst, 2000; Awad & Ghaziri, 2004) 

 
ขอ้มูล (Data) หมายถึง ขอ้เท็จจริงดิบโดยไม่ผ่านการประมวลผล การจดัระเบียบหรือ

การวิเคราะห์ใดๆจึงมีความหมาย และผลประโยชน์น้อย แทบจะใช้ช่วยการตัดสินใจไม่ได้เลย 
(KLICON,1999) ขอ้มูลระดบัน้ีเป็นขอ้มูลระดบัท่ีขาดการตีความ โดยมาเป็นรูปแบบของตารางตวัเลข 
สัญญลกัษณ์ ต่างๆ จึงเป็นการยากต่อการน าไปใชเ้พื่อการปฏิบติั หรือการตดัสินใจได ้

ขอ้มูลสารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอ้มูลท่ีได้รับการประมวลผล และตีความ 
ท าให้มีความหมายมากข้ึนให้กบัผูใ้ช้ (KLICON,1999) ระบุว่าขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นผลมาจากการ
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แปลความหมายของข้อมูลดิบ ในบริบทหน่ึงๆ ดังนั้ นข้อมูลดิบหน่ึง อาจจะผลิตเน้ือหาข้อมูล
สารสนเทศท่ีแตกต่างกนั ในแต่ละบริบทท่ีแตกต่างกนั ขอ้มูลสารสนเทศประกอบไปดว้ยขอ้เท็จจริงท่ี
มีการจดัระเบียบในทางโครงสร้าง ในขณะท่ี ความรู้ รวมเอา ค่านิยม ความเช่ือ มุมมอง ดุลพินิจ และ
ความรู้เชิงทฤษฏี และเชิงบริบท (Know-how) (Blumentritt & Johnston, 1999) 

ความรู้ (Knowledge) เป็นขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปแบบท่ีมีประโยชน์มากท่ีสุดของเน้ือหา เพื่อ
การแก้ปัญหา และช่วยการตัดสินใจ เพราะมันมีความหมายมากข้ึนกว่าข้อมูลดิบ และข้อมูล
สารสนเทศ ความรู้มีความเหนือกว่าข้อมูลเน่ืองจากมันมีการรวม ข้อมูลสารสนเทศเข้ากับ
ประสบการณ์ เพื่อท่ีจะแสดงวธีิการ ขั้นตอนการ ท่ีผูอ่ื้นใชแ้ลว้สามารถน าความรู้กลบัมาใชใ้นอนาคต 
ในการท่ีจะแกปั้ญหาท่ีคลา้ยคลึงกนั (Tiwana, 1999; Davenport & Prusak, 1998; Baker, 1997)  

การจดัการความรู้ (Knowledge Management: KM) เป็นความพยายามท่ีจะเพิ่มความรู้ท่ี
มีประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการขององค์กร โดยวิธีการ เช่น การส่งเสริมการส่ือสาร เปิดโอกาสใน
การเรียนรู้ และส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ ท่ีเหมาะสม (McInerney, 2002) มนัเป็นกระบวนการของ
การบริหารจดัการความรู้ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีมีอยู ่และท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนใหม่ 
เป็นการระบุใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ทางความรู้ และการสร้างพัฒนาโอกาสใหม่แก่องค์กร 
(Quintas et al., 1997) KM มีเคร่ืองมือ และบริการส าหรับผูใ้ช้ในการจบัความรู้ การประสานความรู้
ร่วมกนัท่ีน ามาใชป้รับปรุง และสร้างประสบการณ์ใหม่ ในการแกปั้ญหา และสร้างการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด 
(Best Practice) ท่ีจะช่วยใหพ้นกังานอ่ืนในกระบวนการแกปั้ญหา การตดัสินใจ และนวตักรรมในเวลา
อนัเหมาะสม (Ahmad et al., 2007) มนัประกอบไปดว้ยกระบวนการท่ีจะจบัความรู้ (Capture) แจกจ่าย 
(Share) และใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (Effectively Use Knowledge) (Davenport & Prusak, 
1998) วตัถุประสงค์โดยรวมของการจดัการความรู้  เป็นไปเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ ท่ียงั
ผลตอบแทนจากสินทรัพยท์างความรู้ขององคก์ร และพฒันาองคค์วามรู้อยา่งต่อเน่ือง (Wiig,1997)  

นอกเหนือจากอา้งอิงขา้งตน้มีการให้ความหมายกบัการจดัการความรู้อีกเป็นจ านวน
มาก ท่ีไม่ไดย้กมา ส าหรับการให้ความหมายการจดัการความรู้ในงานวิจยัน้ี การจดัการความรู้เป็น
กระบวนการในการได้มาซ่ึงองค์ความรู้ท่ีส าคญั ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินกิจกรรมหลักขององค์กร
(Organization’s Core Business) โดยมุ่งเน้นไปท่ีการจัดการความรู้ท่ี มีอยู่ในตัวบุคคลเป็นหลัก 
เน่ืองจากเป็นความรู้ท่ีส าคญั และมีความซบัซ้อนในการถ่ายทอด ไดม้าแลว้จดัเก็บในรูปแบบท่ีง่ายต่อ
การใชง้าน ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ และแบ่งปัน เพื่อให้ความรู้ประสบการณ์เหล่านั้นไม่สูญหายไป
จากองคก์ร อนัเน่ืองมาจากสาเหตุการโยกยา้ย หรือการเกษียณอายุของบุคลากร และเกิดการพฒันาต่อ
ยอดองคค์วามรู้ในล าดบัต่อๆไป 
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2.2  แนวคิดเกีย่วกบัวิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering: KE) 
 

วศิวกรรมความรู้เป็นแนวคิดท่ีมีส าคญัมากข้ึนเร่ือยๆ ตามความเจริญกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิศวกรรมความรู้ เป็นลกัษณะของวิศวกรรมระบบ ท่ีพยายามท าความเขา้ใจในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกับ กระบวนการท างานท่ีมีความไม่แน่นอน โดยเน้นไปท่ีการได้มาซ่ึงความรู้เก่ียวกับ
กระบวนการ และเป็นตวัแทนความรู้ในรูปแบบความรู้ท่ีเป็นระบบฐานความรู้ (Knowledge-based 
System KBS) 

วศิวกรรม ความรู้ (Knowledge Engineering: KE) ถูกให้ค  าจ  ากดัความในปี 1983 โดย Edward 
Feigenbaum และ Pamela McCorduck โดยกล่าวว่า KE เป็นศาสตร์ทางวิศวกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
บูรณาการความรู้เขา้กบัระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อท่ีจะแกปั้ญหาปัญหาท่ีซับซ้อน ประกอบดว้ยความรู้
จากผูเ้ช่ียวชาญ โดยความรู้ท่ีได ้เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของการออกแบบระบบเป็นไปเพื่อการลด
ค่าใช้จ่ายและเวลา ความรู้ท่ีเก็บไวใ้นระบบฐานความรู้สามารถน ามาใช้ในหลายวิธี เช่น (1) เพื่อ
เผยแพร่ความรู้กบัคน อ่ืนๆในองค์กร  (2) การน าความรู้กลบัมาใช้ใหม่ในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั เพื่อ
วตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั (3) การใชง้านความรู้ในการพฒันาระบบอจัฉริยะ (Intelligent Systems) ท่ี
สามารถช่วยด าเนินงานในงานท่ีมีความซบัซอ้นได ้
 
 2.2.1  หลกัการของวิศวกรรมความรู้ 

 1. ความรู้มีความแตกต่างหลากหลาย นักปรัชญาใช้เวลาคิดเก่ียวกบัความรู้นับเป็น
พนัๆ ปี ในการจ าแนกประเภทท่ีแตกต่างกนัของความรู้ วิธีท่ีนิยมพิจารณา คือความแตกต่างระหวา่ง  
'รู้ว่า' (Knowing that) และ 'รู้วิธี' (Knowing how) ในด้านวิศวกรรมความรู้ ความรู้ทั้งสองประเภทน้ี 
มกัจะถูกอา้งถึงวา่ความรู้แบบคงท่ี (Static Knowledge) และความรู้แบบพลวตั (Dynamic Knowledge) 
อีกประเภทหน่ึงท่ีรู้จกักันดี ในการจดัหมวดหมู่ความรู้ คือ ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) และ
ความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) 

 2. ผูเ้ช่ียวชาญ และความเช่ียวชาญมีหลายความแตกต่างหลากหลาย ไม่เพียงแต่จะมี
ประเภทท่ีแตกต่างกนัของความรู้ แต่มีหลายประเภทท่ีแตกต่างกนัของผูเ้ช่ียวชาญอีกดว้ย นกัจิตวิทยา 
และวิศวกรความรู้ไดพ้บวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความแตกต่างกนัในเร่ืองความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
ของพวกเขา นอกจากความความสามารถในการถ่ายทอด ยงัมีเร่ืองของวิธีท่ีผูเ้ช่ียวชาญจดจ า คิดและ
ใชข้อ้มูลความรู้ ในบริบทท่ีต่างกนัออกไป การศึกษาในดา้นจิตวิทยาไดแ้สดงให้เห็นซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกว่า
ผูเ้ช่ียวชาญจะไม่สามารถจ าส่ิงท่ีพวกเขาคิด และท าไดท้ั้งหมดในระหว่างการสัมภาษณ์ แมเ้ป็นส่ิงท่ี
พวกเขาสามารถท าไดใ้นขณะปฏิบติังาน จึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับ วิศวกรความรู้ในการวางแผนเพื่อ
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แกปั้ญหาดงักล่าว เช่นการรวมความรู้จากหลากหลายแหล่งท่ีมา และการตรวจสอบ ทวนซ ้ าความรู้ใน
แหล่งท่ีมาท่ีแตกต่าง 

 3. การแทนความรู้ (Representing Knowledge) การการแทนความรู้จดัเป็นหน่ึงใน
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั ศาสตร์ดา้นปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) การแทนความรู้คือ การ
ก าหนดกรอบแนวคิด แล้วแทนท่ีด้วยรูปแบบท่ีแตกต่างหลากหลาย เช่น แทนความรู้แนวเทียบ 
(Analogy) เร่ืองราว (Anecdote) หรือแผนภาพ (Diagram)  

 4. การใช้ความรู้ คนใช้ความรู้ในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัลกัษณะภาระงาน 
(Tasks) ท่ีพวกเขาท า จากมุมมองดา้นความรู้ เป็นเร่ืองจ าเป็นท่ีตอ้งจดัหมวดหมู่ของภาระงาน วา่งาน
ไหนต้องการความรู้ใด (Knowledge-Intensive Tasks) เพื่อให้การใช้ความรู้เหมาะสมกับปัญหาท่ี
ตอ้งการแก ้วิศวกรความรู้ ได้สร้างตวัแบบ (Model) ท่ีก าหนดประเภทของความรู้ เป็นปัจจยัน าเขา้ 
(Inputs) และออก (Outputs) ของภาระงาน รวมถึงวิธีการท่ีความรู้เปล่ียนผ่านไปในแต่ละภาระงาน
ดว้ย โดยการใชต้วัแบบน้ีความรู้ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัภาระงานสามารถก าหนดในแง่ของวิธีการท่ีมนั
ถูกน ามาใช้ เพื่อบรรลุเป้าหมายใดๆ รูปแบบน้ีไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพของการวิเคราะห์งาน และ
ขั้นตอนการท างาน แต่ยงัช่วยระบุความรู้เดิมท่ีมีอยู ่เพื่อน าไปใชใ้นบริบทท่ีต่างออกไป (D.S Darai, S 
Singh, & S Biswas, 2010) 
 
 2.2.2  ระเบียบวธีิการวิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering Methodologies) 

 CommonKADS (Common Knowledge Acquisition and Design System) ซ่ึงเป็นรุ่นท่ี
ถูกพัฒนามาจาก KADS เป็นระเบียบวิธีการท่ีได้รับการพัฒนาตั้ งแต่ปี 1984 มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สนบัสนุนโครงสร้าง วิศวกรรมความรู้ ท่ีบ่งบอกถึงโอกาส และอุปสรรคในองคก์ร ในการประยุกตใ์ช้
ทรัพยากรความรู้ขององค์กรและเพื่อเป็นเคร่ืองมือส าหรับองค์กรในการจดัการความรู้ นอกจากน้ียงั
น าเสนอวธีิการท่ีจะด าเนินการวเิคราะห์รายละเอียดของงานท่ีใชค้วามรู้ (Knowledge-Intensive Tasks) 
CommonKADS เป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนการพฒันา ระบบความรู้ ในแต่ละส่วนของกระบวนการทาง
ธุรกิจท่ีถูกเลือก (Schreiber 1999) วิธีการ CommonKADS มีข้อก าหนดความตอ้งการส าหรับระบบ
ความรู้ โครงสร้างวธีิการจากบนลงล่าง ดงัแสดงในรูป 2.3 โครงสร้างกระบวนการวศิวกรรมความรู้  
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รูปท่ี 2.3 CommonKADS Model Suite 
 

การวเิคราะห์ระดบับริบท (Context Level) สภาพแวดลอ้มขององคก์รและสอดคลอ้งท่ี
ส าคญัท่ีเป็นปัจจยัความส าเร็จส าหรับระบบความรู้ 

ตวัแบบองคก์ร (Organization Model) ท่ีสนบัสนุนการวิเคราะห์คุณสมบติัท่ีส าคญัของ 
องค์กรเพื่อท่ีจะระบุปัญหาและโอกาสในระบบจดัการความรู้ ศึกษาความเป็นไปได ้และประเมินผล
กระทบต่อองคก์รในการใชค้วามรู้ 

ตวัแบบงานเป็น (Task Model) วิเคราะห์ส่วนย่อยของกระบวนการทางธุรกิจ ปัจจยั
น าเข้า และออก เง่ือนไข และหลกัเกณฑ์การปฏิบติังานรวมทั้งทรัพยากรท่ีจ าเป็น และ สมรรถนะ 
ทกัษะท่ีจ าเป็น 

ตวัแบบบุคคล (Agent Model) เป็นบุคคลผูท่ี้ปฏิบติัหน้าท่ี (Task) อธิบายลกัษณะของ
บุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถ อ านาจในการท าหน้าท่ี และขอ้จ ากดัต่างๆท่ีมี นอกจากน้ียงั
แสดงการเช่ือมโยงการติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคลในการด าเนินงาน 

ระดบัแนวคิด (Concept Level) อธิบายแนวคิดของฟังก์ชัน่การแกปั้ญหาและขอ้มูลท่ี
ไดรั้บการจดัการและน าเสนอโดยระบบจดัการความรู้ 

ตัวแบบความรู้ (Knowledge Model) อธิบายรายละเอียด ชนิด และโครงสร้างของ
ความรู้ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน รายละเอียดของบทบาทท่ีแตกต่างกันองค์ประกอบความรู้ ในการ
แกปั้ญหาในทางท่ีเป็นท่ีเขา้ใจโดยมนุษย ์

ตวัแบบการส่ือสาร (Communication Model) ท่ีแสดงให้เห็นการติดต่อส่ือสารระหวา่ง
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ระดบัการประดิษฐ์ (Artifact level) เป็นระดบัท่ีรวมระดบัท่ีกล่าวขา้งตน้เขา้ดว้ยกนัใน
รูปแบบการออกแบบเพื่อท่ีจะสร้างขอ้ก าหนดความตอ้งการส าหรับระบบความรู้ 

 ตวัแบบการออกแบบ (Design Model) ให้รายละเอียดข้อก าหนดทางเทคนิคของ
ระบบ ในระดบัของสถาปัตยกรรม แพลตฟอร์มท่ีใช้ ซอฟต์แวร์ สร้างด าเนินการ และกลไกระบบท่ี
จ าเป็นในการใชฟั้งกช์ัน่ท่ีวางไวใ้นตวัแบบความรู้ และตวัแบบการส่ือสาร  
 
 2.2.3  ตัวแบบความรู้ (CommonKADS Knowledge Model) 

 ตวัแบบความรู้ของ CommonKADS ประกอบข้ึนดว้ยสามส่วนไดแ้ก่ ความรู้ในระดบั
ภาระงาน หรือวตัถุประสงค์ (Task Knowledge) ความรู้ระดบังานน้ีอาจมีระดบังานย่อย (Sub Task) 
อีก ความรู้ในระดับการคิด เชิงเหตุผล  ความสัมพันธ์ (Inference Knowledge) และความรู้ในเร่ือง
เฉพาะปัญหาๆ (Domain Knowledge) ดงัแสดงในรูปท่ี 2.4  
 

 
 

รูปท่ี 2.4 CommonKADS Knowledge Model 
 

  ตวัแบบความรู้ จะถูกแสดงโดยใช้สัญญลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั เพื่อง่าย
ต่อการท าความเขา้ใจผงัความรู้  ดงัแสดงในรูปท่ี 2.5 ถึง 2.7  
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1. ความรู้เก่ียวกับงาน (Task) ท่ี เป็นความรู้เก่ียวกับวตัถุประสงค์ คือความรู้ใน
วตัถุประสงคห์ลกั และวตัถุประสงคย์อ่ย ในการบรรลุภารกิจ 

 

 
 

รูปท่ี 2.5 รูปท่ีใชแ้ทนความรู้ระดบังาน  
 

2. ความรู้เชิงเหตุผล (Inference) ความสัมพันธ์ เป็นความรู้ในขั้นตอนการคิดหา
เหตุผล  

 

 
 

รูปท่ี 2.6 รูปท่ีใชแ้ทนความรู้เชิงเหตุผล ความสัมพนัธ์  
 

3. ความรู้หลกัการเฉพาะปัญหา (Domain) คือความรู้เฉพาะเร่ืองในการแกปั้ญหาหรือ
ตดัสินใจ 

 
 

รูปท่ี 2.7 รูปท่ีใชแ้ทนความรู้หลกัการเฉพาะปัญหา 
 

ผูศึ้กษาพบประเด็นส าคญัสองประการจากค าจ ากดัความ CommonKADS (Knowledge 
Acquisition and Design System) ท่ีบ่งบอกถึงหวัใจของระเบียบวิธีการน้ี ประการแรกคือ Acquisition 
มีความหมายว่า การได้มา หรือการได้มาเพิ่ม ขั้นตอนน้ีเป็นกระบวนการท่ีได้มาซ่ึงหัวขอ้ความรู้ท่ี
ท าการศึกษา ส ารวจ ประเมินความรู้ (Knowledge Audit) ขององค์กรในระดบับริบท (Context Level) 
เป็นการศึกษาโครงสร้างองค์กรในภาพกวา้งตั้ งแต่วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กระบวนการ 
ภาระกิจหลกั เพื่อดูว่าความรู้อยู่ในบุคลากรคนหรือกลุ่มใด ในรูปแบบท่ีเหมาะสมหรือไม่ ประการท่ี
สอง Design System หรือการออกแบบระบบจดัการความรู้ คือเม่ือไดม้าซ่ึงหัวขอ้ความรู้แล้วก็น ามา
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ออกแบบโครงสร้าง รูปแบบความรู้ รูปแบบการน าเสนอ ช่องทางการน าเสนอใหม่ จดัเก็บ แบ่งปัน 
ให้ความรู้นั้นเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร โดยขั้นตอนการออกแบบน้ีควรพิจารณาให้เหมาะสมกบั
วฒันธรรม การส่ือสารขององคก์ร (Communication Model) ซ่ึงในยุคปัจจุบนัองคก์รส่วนใหญ่รวมทั้ง 
อ.ส.ค. ใหค้วามส าคญัในเร่ือง การน าเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร เขา้มาใชใ้นองคก์ร ท าให้
การออกแบบระบบจดัการความรู้ในยุคปัจจุบนัมีแนวโนม้ท่ีจะน าเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มากข้ึน ซ่ึง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ก็สนบัสนุน ระบบความรู้ในหลายแง่มุม เช่น การแบ่งปัน (Sharing) 
การใชง้าน (Utilization) การประสานงาน (Collaboration) และจดัเก็บ (Storage) ทั้งยงัช่วยลดขอ้จ ากดั
ในเร่ืองความต่างดา้นของเวลา และระยะทางท่ีห่างไกลกนัไดอี้กดว้ย 

 
2.3  แผนทีค่วามหมาย (Semantic Mapping) 
 

การท าแผนท่ีความหมาย คือการแสดงออกของความรู้ (Antonacci, 1991) การแสดงแผนภาพ
ความคิดท่ีส าคญัและความสัมพนัธ์ในระหวา่งขอ้ความ หรือในหมู่ความหมายของค า (Sinatra, Stahl, 
& Berg, 1984) การใชง้านแผนท่ีความหมาย ช่วยใหน้กัเรียนท างานเป็นกลุ่มเพื่อรวบรวมทรัพยากรเขา้
ดว้ยกนั ท าให้พวกเขามีความพร้อมท่ีจะเขา้ใจและประเมินผล ขอ้มูลท่ีจะอ่าน (Heimlich & Pittelman, 
1986) Zaid (1995) สนบัสนุนการใช้แผนท่ีความหมาย ในห้องเรียนการอ่านท่ีไดรั้บการพิสูจน์แลว้ว่า 
เป็นเทคนิคการอ่านท่ีเป็นประโยชน์ พบว่าได้ผลเป็นท่ีน่าประทบัใจ ทั้งในด้านการพฒันาค าศพัท ์
ความสามารถในการเขียน และการอ่านจบัใจความ 

ในด้านวิศวกรรมความรู้การแทนความรู้ คือการแปลงโครงสร้างข้อมูลความรู้ (Data 
Structuring) ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ โดยถือวา่เป็นวธีิการปฏิบติังานท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) 
จากบทสัมภาษณ์ท่ีได ้น ามาผ่านกระบวนการตีความ ถอดความ (Interpret) วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อ
จดัหมวดหมู่ แยกแยะว่าอะไรเป็น ภาระงานท่ีส าคญั (Intensive Task) อะไรเป็นข้อวินิจฉัย ท่ีต้อง
พิจารณา (Inference) และอะไรเป็นความรู้เฉพาะปัญหา (Domain Knowledge) ท่ีตอ้งใช้เพื่อการท า
ภาระกิจใดๆ จากนั้นจึงแทนความรู้ (Knowledge Representative) ท่ีได้ให้อยู่ในรูปแบบของแผนผงั 
แผนภาพ หรือ ผงัความคิด ขอ้ดีของการแทนท่ีองคค์วามรู้ดว้นแผนผงัความหมาย มีสองประการหลกั 
คือ ประการแรก ช่วยใหค้นท่ีเป็นผูใ้ชอ้งคค์วามรู้ (User) สามารถท าความเขา้ใจไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น 
ประการท่ีสอง เม่ือแทนความรู้ด้วยแผนผงัความหมาย ในระบบการจดัการความรู้ท่ีใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ (ICT Based KMS) แผนผงัความรู้ท่ีดงักล่าวสามารถแปลงให้อยูใ่นรูปแบบของภาษาท่ี 
ระบบสามารถเขา้ใจองค์ความรู้ในรูปแบบของความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ ท าให้ง่ายในการสืบคน้หรือ
สามารถประยุกต์ใช้เพื่อการพฒันาระบบช่วยการตดัสินใจ (Decision Supporting System: DSS) เป็น
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ต้น ตัวอย่างเช่นภาษา XML (Extensible Markup Language) หรือ OWL (Web Ontology Language) 
ดงัรูปท่ี 2.8 
 

 
 

รูปท่ี 2.8 รูปแบบแผงความรู้ และภาษา XML 
(SUREEPHONG Pradorn - Université Lyon 2 – 2009) 
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2.4  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) (Dairy Farming Promotion Organization 
of Thailand (DPO)) 
 

 
 

รูปท่ี 2.9 โครงสร้างองคก์ร อ.ส.ค. (ณ 30 กนัยายน 2556) 
 

อ.ส.ค. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดัตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกา
จดัตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ. 2514 โดยมีวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

1. วตัถปุระสงค์ด้านส่งเสริมกิจการโคนม 
(1.1)  ส่งเสริมการเล้ียงโคนม และสัตวอ่ื์นท่ีใหน้ ้านมและเน้ือ 
(1.2)  ฝึกอบรมบุคคลให้มีความรู้ความช านาญในการเล้ียงโคนม และสัตวอ่ื์นท่ีให้

น ้ านมและเน้ือการผลิตน ้ านมและเน้ือ และการประกอบผลิตภณัฑ์จากน ้ านม 
และเน้ือ 
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(1.3)  ช่วยเหลือแนะน าและให้ค  าปรึกษาแก่เกษตรกรตลอดจนประสานงานและ
ร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการก าจดัโรคการเล้ียงดูสัตว ์การผสม
เทียม อาหาร และอ่ืนๆส าหรับโคนม และสัตวอ่ื์นท่ีใหน้ ้านมและเน้ือ 

(1.4)  พฒันา และผลิตพนัธ์ุโคนม และสัตวอ่ื์นท่ีใหน้ ้านม และเน้ือ 
(1.5)  ส่งเสริม และสนบัสนุนการบริโภคนม และผลิตภณัฑน์มในประเทศ 
(1.6)  ด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือต่อเน่ืองกบัการส่งเสริมกิจการโคนม 

2. วตัถปุระสงค์ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม 
(2.1)  ผลิตซ้ือขายแลกเปล่ียนและให้ซ่ึงน ้ านม และเน้ือผลิตภณัฑ์จากน ้ านม และเน้ือ

โคนม และสัตวอ่ื์นท่ีให้น ้ านม และเน้ือตลอดจนอาหารสัตว ์น ้ าเช้ือเอ็มบริโอ 
และอุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวกบัการผลิตและการตลาด 

(2.2)  ด าเนินธุรกิจบริการเก่ียวกบัการเล้ียงโคนม และสัตวอ่ื์นท่ีให้น ้ านม และเน้ือ 
และการผลิตผลิตภณัฑจ์ากน ้านม และเน้ือ 

(2.3)  ด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือต่อเน่ืองกบัธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม 
 
 วสัิยทัศน์ (Vision) 

“เป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมโคนมไทย ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างความมัน่คงใน
อาชีพการเล้ียงโคนมอยา่งย ัง่ยนื” 
 
 พนัธกจิ (Mission) 

ปฏิรูประบบบริหารท่ีเนน้ความคล่องตวัในการด าเนินธุรกิจ และมีการปรับปรุงพฒันาระบบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ควบคู่กบัระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจดัการน ้ านมดิบทั้ง
ระบบของประเทศ ตลอดจนพฒันาระบบการผลิต และการตลาดผลิตภณัฑ์นม รวมถึงการถ่ายทอด
เทคโนโลยท่ีีไดรั้บการยอมรับของประเทศ อีกทั้งบูรณาการทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีใหค้วามรู้จากประสบการณ์จริง (Learning Experience) 
 
 ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน อ.ส.ค. 
 ยทุธศาสตร์การด าเนินงานตามแผนวสิาหกิจปี 2555-2559 ประกอบดว้ย 6 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาระบบการบริหารจดัการองคก์รเชิงธุรกิจ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การเพิ่มขีดความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเล้ียงโคนมใหเ้ป็น

ผูน้ าของประเทศ 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 3  การเป็นกลไกของรัฐในการส่งเสริมการเล้ียงโคนม และรักษาเสถียรภาพ
น ้านมดิบของประเทศ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การเพิ่มศกัยภาพการผลิตผลิตภณัฑน์มใหมี้ความหลากหลาย และได้
มาตรฐานสากล 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5  การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดผลิตภณัฑน์ม และสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 6  การบริหารจดัการทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

 
 ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาระบบการบริหารจดัการองคก์รเชิงธุรกิจ 

  เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการด าเนินงานของ อ.ส.ค. ด้วยการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรแกไ้ขระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงานเชิงธุรกิจ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมีการบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมโคนม ตลอดจนการพฒันาบุคลากรให้ มีความรู้ทกัษะและมีจิตส านึกการบริการโดย
ค านึงถึงความรับผดิชอบต่อสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที ่2  การเพิ่มขีดความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเล้ียงโคนมใหเ้ป็น
ผูน้ าของประเทศ 

  เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการเล้ียงโคนมของประเทศ
พฒันาการส่งเสริมอาชีพการเล้ียงโคนมจากองค์ความรู้ท่ีผ่านการวิจยั และพฒันาสนบัสนุนการวิจยั 
และการส่งเสริมการเล้ียงโคนมมีฟาร์มโคนมต้นแบบแสดงเทคโนโลยีการเล้ียงโคนมท่ี มี
ประสิทธิภาพ ทนัสมยั เหมาะสมกบัประเทศพร้อมกบัการฝึกอบรมถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ นวตักรรม 
และศึกษาดูงาน ทั้งน้ีเพื่อใหอ้าชีพการเล้ียงโคนมมีความมัน่คง และย ัง่ยนื 
 ยุทธศาสตร์ที ่3  การเป็นกลไกของรัฐในการส่งเสริมการเล้ียงโคนม และรักษาเสถียรภาพ
น ้านมดิบของประเทศ 

  เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการเล้ียงโคนมและการบริหาร
จดัการน ้ านมดิบ ของประเทศอย่างเป็นระบบทั้ งในเชิงปริมาณและมาตรฐานคุณภาพด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้ งให้บริการปัจจัยการผลิต และเทคโนโลยีท่ีสาคัญในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั และประสิทธิภาพในการผลิตครอบคลุมทุกภาค 
 ยุทธศาสตร์ที ่4  การเพิ่มศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์นมให้มีความหลากหลาย และได้
มาตรฐานสากล  

 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้เติบโต
อยา่งย ัง่ยืนบนพื้นฐานการเพิ่มผลิตภาพการผลิต และมูลค่าผลิตภณัฑ์ มีการลงทุนด้านการผลิต การ
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วิจยั และพฒันา เพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์นมท่ีมีความหลากหลาย มีมาตรฐานคุณภาพ และปลอดภยัสู่
ผูบ้ริโภค 
 ยุทธศาสตร์ที ่5  การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดผลิตภณัฑน์มและสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ 

  เพื่อให้มีส่วนแบ่งการตลาดใกลเ้คียงกบัคู่แข่งขนัอนัดบัหน่ึง และครองส่วน
แบ่งการตลาดอนัดบัหน่ึงภายใน 5 ปี การเพิ่มขีดความสามารถและศกัยภาพในการแข่งขนั ดว้ยระบบ
บริหารจดัการท่ีทนัสมยั พฒันาระบบเครือข่ายการตลาดครอบคลุมทุกพื้นท่ี เพิ่มช่องทางการจาหน่าย 
และขยายตลาดไปต่างประเทศ ตลอดจนสนบัสนุนโครงการนมโรงเรียนของรัฐบาล 
 ยุทธศาสตร์ที ่6  การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

  ด าเนินธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของ อ.ส.ค. โดยการอนุรักษ์ และ
ฟ้ืนฟูธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์และน าประวติัการพฒันาการเล้ียงโคนมของประเทศไทยมา
น าเสนอ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีเอกลักษณ์เฉพาะรวมทั้ งพฒันาบุคลากรให้มีจิต
บริการ น าระบบสารสนเทศมาใชส่้งเสริมการขายและการประชาสัมพนัธ์ 
 
2.5  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

เน่ืองด้วย อ.ส.ค. เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ภายใตก้ารก ากบัดูแลลของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จึงตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ประกาศ มาตรฐาน ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งการฟาร์ม และน ้ านมดิบ ท่ี
ก าหนดโดยกระทรวง ดงัต่อไปน้ี 

 
 2.5.1 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร :การปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีส าหรับฟาร์มโคนม 
ตามพระราชบัญญตัิมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 
 

 ขอบข่าย 
 มาตรฐานสินคา้เกษตรน้ี ก าหนดเกณฑ์การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโค

นม ครอบคลุมตั้งแต่การเล้ียงท่ีฟาร์มจนถึงการขนส่งน ้ านมดิบไปยงั ศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบ หรือ
โรงงานแปรรูป วตัถุประสงค์เพื่อให้ได้โคนมท่ีมีสุขภาพดี ผลิตน ้ านมโคท่ีปลอดภยัและเหมาะสม
ส าหรับผูบ้ริโภคหรือการน าไปแปรรูป พร้อมทั้งไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 นิยาม 
 ความหมายของค าท่ีใชใ้นมาตรฐานสินคา้เกษตรน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

 โคนม (Dairy Cow) หมายถึง สัตวท่ี์จดัอยูใ่นสกุล บอส (Bos) เพศเมียท่ีเล้ียงไวเ้พื่อใช้
ผลิตน ้านมส าหรับบริโภคเป็นอาหาร 
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  ฟาร์มโคนม (Dairy Cattle Farm) หมายถึง สถานประกอบการท่ี เล้ียงโคนมท่ี มี
วตัถุประสงคห์ลกัในการผลิตโคนมและน ้ านมดิบ ซ่ึงครอบคลุมถึงพื้นท่ีเก็บอาหารสัตว ์เล้ียงสัตว ์รีด
น ้านม ท าลายซากสัตว ์บริเวณรวบรวมขยะและส่ิงปฏิกลู อาคารส านกังาน และบา้นพกัอาศยั เป็นตน้ 

  ศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบ (Milk Collecting Center) หมายถึง สถานท่ีรับน ้ านมดิบจาก
สมาชิก โดยมีอุปกรณ์ภาชนะ ท่ีใช้ส าหรับเก็บรักษาน ้ านมดิบอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุม
อุณหภูมิ และการควบคุมคุณภาพของน ้ านมดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนน าส่งโรงงานแปรรูป
ผลิตภณัฑน์มต่อไป 

 

  ค าแนะน าการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
อาหารโค 
  พระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 
  อาหารส าหรับโคนม 

1. อาหารโคนมตอ้งมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว ์

2. เม่ือซ้ืออาหารโคนม ตอ้งซ้ือจากผูผ้ลิตท่ีไดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์

3. ในกรณีผสมอาหารโคนมเอง วตัถุดิบท่ีใชห้รือส่ิงท่ีเติมในอาหารตอ้งมีคุณภาพ ไม่
ใช้สารตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์และห้ามใช้ยาสัตวทุ์กชนิดผสม
อาหาร 

4. ภาชนะบรรจุอาหารโคนมควรสะอาด สภาพสมบูรณ์ ไม่เคยใชบ้รรจุวตัถุมีพิษ ปุ๋ย 
หรือวตัถุอ่ืนใดท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อโคนม สะอาด แห้ง กนัความช้ืนได้ ไม่มีสารท่ีจะปนเป้ือนกบั
อาหารโคนมและถ้าถูกเคลือบด้วยสารอ่ืน สารดงักล่าวตอ้งไม่เป็นอนัตรายต่อโคนมและมีฉลากท่ี
ถูกตอ้ง 

5. รถบรรทุกท่ีใช้ในการขนส่งอาหารโคนม ส่วนท่ีใช้บรรทุกต้องท าให้แห้งและ
สะอาด ไม่มีการตกคา้งของส่ิงหน่ึงส่ิงใดในส่วนท่ีบรรทุก 

6. มีการตรวจสอบทางกายภาพในเบ้ืองต้น เช่น ภาชนะบรรจุไม่ฉีกขาด มีฉลาก
ถูกตอ้ง และไม่ยอมรับอาหารโคนมท่ีปนเป้ือนเช้ือราและมีการก าจดัอาหารโคนมท่ีปนเป้ือนอย่าง
เหมาะสม เก็บตวัอยา่งอาหารโคนมเพื่อไวใ้ชว้เิคราะห์กรณีพบปัญหาในระดบัฟาร์ม 

7. มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารโคนม โดยการสุ่มตัวอย่างอาหารโคนมส่ง
ห้องปฏิบติัการเพื่อตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพและสารตกคา้งโดยกรมปศุสัตว ์ตามกฎหมายว่าดว้ย
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์และเก็บบนัทึกผลการตรวจวเิคราะห์ไวใ้หต้รวจสอบได ้
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8. ควรมีสถานท่ีเก็บอาหารโคนมแยกต่างหาก และการเก็บรักษาสามารถรักษาสภาพ
ของอาหารโคนมไม่ให้เปล่ียนแปลง สะอาด แห้ง ปลอดจากแมลงและสัตวต่์างๆ กรณีท่ีเป็นอาหาร
บรรจุถุงควรมีวสัดุรองดา้นล่างเช่น พาเลท รองถุงท่ีบรรจุอาหารโคนมเพื่อใหอ้ากาศถ่ายเทได ้

9. จดัให้มีอาหารหยาบคุณภาพดีเพียงพอกบัความตอ้งการของโคนมและสอดคลอ้ง
กบัอาหารขน้โดยเหมาะสมกบัช่วงอายแุละสายพนัธ์ุ ตามหลกัวชิาการ 

10. ภาชนะหรืออุปกรณ์ใหอ้าหาร ควรสะอาด และมีจ านวนเพียงพอ 
  

 2.5.2  เร่ือง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ: น า้นมดิบ 
 ส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พ.ศ. 2548 

1. ขอบข่าย 
 มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติน้ีใชก้บัน ้านมท่ีไดจ้ากโคนมเพื่อ

น ามาใชเ้ป็นอาหารและมาจากฟาร์มโคนมท่ีไดม้าตรฐาน 
2. บทนิยาม 
 น ้านมดิบ (Raw Milk) หมายถึง น ้านมท่ีรีดจากแม่โคหลงัจากคลอดลูกแลว้ไม่นอ้ย

กวา่ 3 วนั และตอ้งปราศจากน ้านมเหลือง (Colostrums) โดยมิไดแ้ยกออกหรือเติมวตัถุอ่ืนใด และ
ไม่ไดผ้า่นกรรมวธีิใดๆยกเวน้การท าใหเ้ยน็ 

3.  คุณภาพ 
3.1 น ้านมดิบตามมาตรฐานน้ี ตอ้งมีคุณสมบติัขั้นต ่า ดงัน้ี 

3.1.1 อยูใ่นสภาพปกติ สะอาด มีสีขาวหรือสีขาวนวล 
3.1.2 ปราศจากกล่ินรสท่ีน่ารังเกียจ และส่ิงแปลกปลอม 
3.1.3 ไม่มีการตกตะกอนของโปรตีน เม่ือทดสอบขั้นตน้ด้วยการดูปฏิกิริยา

ของน ้ านมดิบกับเอธิลอัลกอฮอล์ท่ีความเข้มข้น 68 % ถ้าไม่ผ่านให้
ตรวจซ ้ าดว้ยวธีิตม้เพื่อดูตะกอน (Clot on Boiling Test) 

3.1.4 มีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ระหวา่ง 6.6 – 6.9 
3.1.5 เน้ือนมไม่รวมมนัเนย (Solids Not Fat) ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 8.25 
3.1.6 จุดเยอืกแขง็ตอ้งมีค่าไม่สูงกวา่ -0.525 o C 
3.1.7 ค่าความถ่วงจ าเพาะท่ี 20 o C ตอ้งมีค่าไม่ต ่ากวา่ 1.028 
3.1.8 ชัว่โมงการเปล่ียนสีของเมทธีลีนบลูตอ้งมากกวา่ 4 ชัว่โมง 
3.1.9 การเปล่ียนสีของรีซาซูรินท่ี 1 ชัว่โมงตอ้งไม่นอ้ยกวา่ เกรด 4.5 
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3.1.10 ปราศจากจุลินทรียท่ี์ก่อให้เกิดโรคติดต่อระหวา่งสัตวแ์ละคน เช่น วณั  
โรค เป็นตน้ 

3.1.11 ปราศจากฮอร์โมน ยาตา้นจุลชีพ ยากล่อมประสาท 
3.1.12 ปราศจากวตัถุเจือปนอาหาร 

 
2.6  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 พจนา วัฒนเพ็ญ (2551) ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตน ้ านมดิบ และการน าเขา้ผลิตภณัฑ์
นมของประเทศไทย อาชีพการเล้ียงโคนมในประเทศไทยถูกจดัให้เป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัในการ
พฒันาประเทศโดยไดม้รการก าหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 4 และ 5 ซ่ึง
นอกจากจะก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ส าหรับเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรแล้ว อีกด้านหน่ึงถือเป็น
ยุทธศาสตร์ในการสร้างสุขภาพอนามยัของประชาชนให้ดียิ่งข้ึน โดยรัฐให้การสนับสนุน และให้
ความส าคญัต่อการบริโภคน ้ านม มีการจดัโครงการรณรงค์ด่ืมนม รวมทั้งสนบัสนุนในดา้นการวิจยั 
และพฒันาในดา้นต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองในแผนพฒันาฌศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบบัต่อๆ มา และ
จากการสนบัสนุน 
 ส าหรับประเทศไทย ความตอ้งการน ้านมดิบ มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนจาก 156,757 ตนั ในปีพ.ศ. 
2531 เป็น 956,500 ตนั ในปี พ.ศ. 2550 เม่ือพิจรณาปริมาณน ้ านมดิบท่ีส่งเขา้โรงงานก็มีแนวโนม้เพิ่ม
สูงข้ึนเช่นกนัจาก 86,124 ตนั ในปีพ.ศ. 2531 เป็น 852,690 ตนั ในปี พ.ศ. 2548 แต่เน่ืองจากการท า
ขอ้ตกลงทางการคา้เสรี (Free Trade Agreement: FTA) ท าให้ในปี พ.ศ. 2549 – 2550 น ้ านมดิบท่ีส่ง
เขา้โรงงานมีจ านวนลดลง จากการเปรียบเทียบปริมาณน ้ านมดิบท่ีจะตอ้งใช้เป็นวตัถุดิบกบัปริมาณ
การผลิตน ้ านมดิบในประเทศในส่วนท่ีส่งเขา้โรงงานพบวา่ ยงัคงมีความขาดแคลนอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
ทั้งน้ีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 – 2550 นั้น ปริมาณน ้ านมดิบยงัไม่เพียงพอความตอ้งการท าให้ประเทศตอ้งมี
การน าเขา้วถัตุดิบท่ีใชใ้นการผลิตนมพร้อมด่ืมจากต่างประเทศ เช่น นมผงขาดมนัเนย เป็นตน้ 
 ส าหรับตน้ทุนการผลิตน ้ านมดิบเทียบกบัราคาท่ีเกษตรกรขายไดใ้นช่วงระหวา่ง พ.ศ.2531-2550 
นั้ นปรากฏว่า ทั้ งต้นทุนการผลิตน ้ านมดิบ และราคาน ้ านมดิบท่ีเกษตรกรได้รับเพิ่มสูงข้ึน แต่
ผลตอบแทนสุทธิจากการเล้ียงโคนมลดลง เน่ืองจากตน้ทุนท่ีสูงข้ึนมาก ซ่ึงตน้ทุนการผลิตน ้ านมดิบ
สามารถจ าแนกได ้10 หมวด คือ 

1. ค่าอาหาร ประกอบดว้ยอาหารขน้ และอาหารหยาบ และค่าแร่ธาตุ กากน ้ าตาล ยูเรีย โดย
ตน้ทุนค่าอาหาร มีร้อยละ 40.99 – 47.98 ของตน้ทุนทั้งหมด มีสัดส่วนมากท่ีสุดในการ
ผลิตน ้ านมดิบ โดยอาหารขน้มีตน้ทุนร้อยละ 25 – 41 ของตน้ทุนทั้งหมด และอาหารหบาย
มีตน้ทุนร้อยละ 5.34  - 15.27 ของตน้ทุนทั้งหมด 
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2. ค่าแรงงาน และดูแลฝงูโคนม คิดเป็นร้อยละ 18.43 – 28.14 ของตน้ทุนทั้งหมด 
3. ค่าเสียโอกาสเงินทุน ประกอบด้วยค่าเสียโอกาสเงินทุนหมุนเวียน ค่าเสียโอกาสเงินทุน

ทรัพยสิ์น และค่าโอกาสแม่โค คิดเป็นร้อยละ 6 – 12 ของตน้ทุนทั้งหมด 
4. ค่าเส่ือมแม่โค ประกอบดว้ยค่าเส่ือมแม่โคนม และค่าสูญเสียโคคดัทิ้ง คิดเป็นร้อยละ 8–11 

ของตน้ทุนทั้งหมด 
5. ค่าเวชภณัฑ ์และค่าบริการวคัซีนป้องกนัโรค คิดเป็นร้อยละ 2 ของตน้ทุนทั้งหมด 
6. ค่าน ้าเช้ือ และค่าบริการผสมเทียม คิดเป็นร้อยละ 0.14 – 0.75 ของตน้ทุนทั้งหมด 
7. ค่าเส่ือม-ค่าซ่อม และค่าวสัดุ คิดเป็นร้อยละ 5.58 – 10.78 ของตน้ทุนทั้งหมด 
8. ค่าท่ีดิน ประกอบดว้ยค่าเช่าท่ีดิน และค่าภาษีท่ีดิน คิดเป็นร้อยละ 0.56 – 2.85 ของตน้ทุน

ทั้งหมด 
9. ค่าจา้งส่งนม และค่าภาษีน ้านมดิบ คิดเป็นร้อยละ 0.60 – 2.53 ของตน้ทุนทั้งหมด 
10. ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด ไดแ้ก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน ้า เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 2 ของตน้ทุนทั้งหมด 

 
ตารางท่ี 2.1 ตน้ทุนการผลิตน ้ านมดิบ และราคา 

 ท่ีมา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
 

 นวนน จันทประสาร (2556) วารสารโคนม ปีท่ี31 ฉบบัท่ี1 อาชีพการเล้ียงโคนมเป็นอาชีพท่ี
ตอ้งปรับประสิทธิภาพการผลิต ตอ้งแข่งขนัเร่ืองคุณภาพ ท่ีผา่นมาเราไม่เคยมีปัญหาเร่ืององคป์ระกอบ
น ้านมเลย แต่สองปีมาน้ีเร่ิมมีปัญหา เน้ือนมต ่า น ้าในนมสูงข้ึน เกิดอะไรข้ึนจากท่ีตรวจดูองคป์ระกอบ
เหล่าน้ีมาจากไขมนัในน ้ านม ไขมนัมาจากไหน อาหารหญา้ เราใช้ฟางเป็นหลกั แลว้เสริมอาหารขน้
เยอะๆ ไขมนัต ่าลง โดยเฉพาะววัคลอดใหม่ท่ีไขมนัต ่าอยูแ่ลว้กินฟางเขา้ไปอีก ยิ่งต ่าเขา้ไปใหญ่ นัน่
คือปัญหา 
 ต่างประเทศท่ีพฒันามาเป็นร้อยๆ ปี พฒันาอาหารหยาบให้มีคุณภาพดี เพราะน่ีคือ อาหาร
หลกั แต่เราก าลงัท าตรงกนัขา้ม ลดหญา้ เพิ่มอาหารขน้ อาจจะไดป้ริมาณนมเพิ่มข้ึนบา้ง แต่ไม่สูงตาม
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ศกัยภาพ ในระยะยาวววัมีปัญหา แทนท่ีจะเล้ียงไดห้ลายๆ ทอ้ง อาจจะสองถึงสามทอ้งก็ตอ้งถูกคดั
ออกจากฝงูเน่ืองจากสภาพร่างกายไม่สมบรูณ์ 
 สุริยะ สะวานนท์ (2557) ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ก าแพงแสน กล่าวว่า
โภชนะท่ีเป็นสารตั้งตน้ส าหรับการผลิตไขมนันมและไขมนัในร่างกายโค กรดไขมนัระเหยง่าย ไดแ้ก่ 
กรดอะซิติก กรดโปรปิโอนิก และกรดบิวไทริกและกรดไขมนัสายยาวจะเป็นสารตั้งตน้ส าหรับการ
ผลิตไขมนันมและไขมนั ท่ีสะสมตามอวยวัะต่างๆของร่างกายโคปริมาณไขมนันมจะมากหรือน้อย
เพียงใด ข้ึนอยู่กบัปริมาณกรดอะซิติกท่ีผลิตไดจ้ากกระเพาะหมกัเป็นหลกั ปริมาณกรดอะซิติกจะผนั
แปรตามสัดส่วนของอาหารหยาบหรือเยื่อใย นัน่คือ ปริมาณกรดอะซิติกจะสูงเม่ือโคนมไดรับอาหาร
หยาบหรือเยื่อใยคุณภาพดีในปริมาณมาก เน่ืองจากจุลินทรียใ์นกระเพาะหมกักลุ่มท่ียอ่ยเยือ่ใยไดดี้จะ
ผลิตกรดอะซิติก ออกมาเป็นหลกั 
 วิโรจน์ ภัทรจินดา (2546) หนังสือเร่ือง โคนม ความเครียดเพียงเล็กน้อยจะมีผลกระทบต่อ
การผลิตน ้ านมไดอ้ยา่งมาก ในแต่ละแกลลอนของน ้านม ตอ้งใชก้าร หมุนเวียนของเลือดผา่นเขา้ไปใน
เตา้นมถึง 400-500 แกลลอนของเลือด ดงันั้นถา้โคผลิตน ้ านม 10 แกลลอน (40 ลิตร) ต่อวนั จะมีการ
หมุนเวียนของเลือดภายในเตา้นมถึง 10-20 ตนั/วนั และใน 40 ลิตรน ้ านมจะประกอบดว้ยไขมนั 1.35 
กก. โปรตีนนมกว่า 1.4 กก. น ้ าตาลแล็คโตส้กว่า 1.8 กก. และแร่ธาตุปลีกย่อย 0.23 กก. โภชนะท่ี
ออกมาในน ้ านมเหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บการเพิ่มเติมในสูตรอาหารให้มากกวา่ท่ีออกมา เพราะโภชนะท่ีโค
กินเขา้ไปตอ้งสูญเสียออกไปไดห้ลายทาง นอกเหนือท่ีจะผา่นมาในนมอย่างเดียว สูตรอาหารท่ีให้โค
กินจึงตอ้งมีความครบถ้วนตามความตอ้งการของโค และ ความคุม้ทุนค่าอาหารต่อผลผลิต โภชนะ
หลักท่ีต้องดูจัดให้มีพอเพียงคือ พลังงาน โปรตีน เยื่อใย สัดส่วนอาหารหยาบ เกลือ แคลเซียม 
ฟอสฟอรัส และไวตามิน A (หรือ Carotene) ถา้กลุ่มอาหารขา้งบนครบถว้นในสูตรอาหาร โภชนะรอง
ตวัอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวมกัจะมีเพียงพอตามไปดว้ย ส่วนลกัษณะทางกายภาพท่ีตอ้งพิจารณาควบคู่คือ 
ความน่ากินของอาหาร ขนาดของอาหาร สัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารขน้ ปริมาณการกินอาหารของ
โค ความถ่ีในการจ่ายอาหาร ความสม ่าเสมอและความตรงเวลาในการจ่ายอาหาร มีความส าคญัมากใน
โครีดนม เพราะหมายถึงความสมดุลภายในกระเพาะหมกัจะไม่เปล่ียนแปลง ท าให้โคเกิดความเครียด 
สุดทา้ย คือปริมาณส่ิงแหง้ท่ีโคไดรั้บหรือกินเขา้ไปในแต่ละวนั โคตอ้งกินไดป้ริมาณส่ิงแหง้สูงสุดจาก
สูตรอาหารท่ีดีสุด โคจึงจะใหป้ริมาณน ้านมสูงตามศกัยภาพ 
 ผลการศึกษา กรณีศึกษาฟาร์มตวัอย่าง ซ่ึงเป็นฟาร์มโคนมท่ีผ่านเกณฑ์ช้ีวดัประสิทธิภาพ
ฟาร์ม 7 จาก 9 ขอ้ โดยเกษตกรท่ีเขา้ร่วมโครงการไดท้  าการเก็บขอ้มูลเป็นเวลา 7 เดือน ตั้งแต่ มกราคม 
2556 ถึง กรกฎาคม 2556 พบวา่ฟาร์มมีการบริหารจดัการอาหารโคในระดบัดีมาก ทั้งดา้นปริมาณ คือ
มีพื้นท่ีปลูกหญ้าอาหารสดเพียงพอต่อความตอ้งการ ยงัมีการแปรรูปอาหารหยาบเพื่อเก็บไวใ้ช้ได้
ตลอดทั้งปี ดา้นคุณภาพมีการใช้เคร่ืองจกัรในการเก็บเก่ียว จดัเตรียม จดัเก็บอาหารหยาบหมกัท่ีดี มี
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การค านึงถึงอายุการเก็บเก่ียวของหญ้าสด โดยจะไม่เก็บเก่ียวอาหารเกินช่วงเวลา เพราะจะมีผลต่อ
โดยตรงคุณค่าทางโภชนาการ ทางเจา้ของฟาร์มยงัให้ขอ้มูลเพิ่มเติม หลงัจากท่ีบริหารจดัการอาหาร 
พบวา่โคมีสุขภาพดีข้ึน มีภูมิตา้นทานโรคดีข้ึน โดยพบวา่โรคเตา้นมอกัเสบมีแนวโนม้ลดลงอยา่งเห็น
ไดช้ดั ผลการเก็บขอ้มูลยงัพบวา่คุณภาพ และปริมาณน ้ านมดิบ มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเกินระดบัมาตรฐาน 
ไปถึงระดบัดีมาก (Premium Grade) ตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร
แห่งชาติก าหนด 

การผลิตน ้ านมดิบ นมพร้อมด่ืม และผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง อ่ืนๆ เช่นนมเปร้ียว เนย ไอศครีม มี
แนวโนม้การตลาดเติบโต อยา่งต่อเน่ืองทุกๆ ปี ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดโลก เช่นเดียวกบัตน้ทุน
การผลิต ค่าปัจจยัการผลิตท่ีสูงข้ึนเป็นเงาตามตวั อาหารโคนมเป็นหน่ึงในตวัแปรหลกัท่ีเป็นตวัก าหนด 
ก าไร ขาดทุน ของเกษตกรผูผ้ลิตน ้ านมดิบเพราะมีสัดส่วนเกือบคร่ึงหน่ึงของตน้ทุนการผลิตน ้ านมดิบ 
อาหารโคนมเป็นเร่ืองท่ีส าคญั ละเอียดอ่อน และมีผลกระทบทั้งทางตรง ทางออ้มในวงกวา้ง เช่น การ
จดัการอาหารท่ีดีมีผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตน ้ านมดิบ น ้ านมดิบคุณภาพดี
ก็ท าให้ได้ราคาขายท่ีดีตามมา ผลกระทบโดยตรงท่ีส าคญัอีกดา้น คือ สุภาพแม่โคทั้ง สุขภาพร่างกาย 
และสุขภาพจิตถ้าโคมีสุขภาพดี ท าให้ลดต้นทุนในด้าน ค่าเส่ือมแม่โค และค่าสูญเสียโคคดัทิ้ง ค่า
เวชภณัฑ์ และค่าบริการวคัซีนป้องกนัโรค ท าให้อายุการให้ผลผลิต รอบการตกลูกของแม่โคยาวนาน
ข้ึน เม่ือแม่โคมีสุขภาพดี ก็ส่งผลกระทบทางออ้มต่อระบบสืบพนัธ์ุท่ีดี ท าให้อตัราการผสมติดเพิ่มข้ึน 
ลดตน้ทุนดา้นค่าน ้ าเช้ือ และค่าบริการผสมเทียมไดอี้กทาง อยา่งไรก็ดี ยงัมีเกษตกรผูผ้ลิตอีกไม่น้อยท่ี
ขาดความเขา้ใจ มองขา้มความส าคญัในเร่ืองโภชนาการโคนม หรือหวงัผลดา้นปริมาณน ้ านมท่ีเพิ่มข้ึน
ในระยะสั้น ท าใหเ้สียโอกาส และไม่มีผลิตผลท่ีสูงสุดตามศกัภาพท่ีควรจะเป็น 
 ผูศึ้กษาคาดหวงัวา่การศึกษา การจดัการความรู้ดา้นโภชนาการโคนม เพื่อจดัท าตวัแบบความรู้
เพื่อจดัเก็บ และเผยแพร่ในระบบจดัการความรู้ของ อ.ส.ค. เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการเผยแพร่
ความรู้ไปยงัเกษตกรผูเ้ล้ียง ไดน้ าไปใช ้และเกิดการแลกเปล่ียนใหเ้กิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ๆ ท าให้เกิด
การต่อยอดองคค์วามรู้ให้เหมาะสมกบับริบทแวดลอ้ม ต่อไปในอนาคต ส าหรับกระบวนการไดม้าซ่ึง
หวัขอ้ความรู้ รวมถึงการระบุตวัผูเ้ช่ียวชาญ (Knowledge Provider) จะไดก้ล่าวถึงในบทต่อไป 
 ชัญญา ฟักสวัสดิ์  (2557) ระบบการจัดการความรู้ของบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดเล็กของ
กระบวนการท างานตามมาตรฐาน ISO29110 (Very Small Enterprise: VSE) ไดท้  าการศึกษาเพื่อสร้าง
ระบบการจดัการความรู้ในองค์กรขนาดเล็ก ท่ีผลิตซอฟต์แวร์ โดยประยุกตใ์ชว้ิศวกรรมความรู้มาใช้
เป็นเคร่ือง ในการจบัความรู้ ผา่นทางการเฝ้าสังเกต และการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ใน
กระบวนการ (Task) ต่างๆ ท่ีถูกก าหนดกรอบชัดเจนโดยมาตรฐาน (International Organization for 
Standardization: ISO) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีเป็นตัวแบบความรู้ (Knowledge Model) เพื่อจัดเก็บใน
ระบบจดัการความรู้ ภายใตบ้ริบทของกรอบมาตรฐาน ISO ท่ีเป็นเสมือนกรอบกระบวนการบริหาร
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จดัการใดๆ เพื่อช่วยในการปรับปรุงกระบวนการท างานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ลักษณะการด าเนินการจัดการความรู้ภายใต้บริบทท่ีเป็นองค์กรขนาดเล็ก องค์ความรู้ และตัว
ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละกระบวนการ จะสามรถระบุไดค้่อนขา้งชดัเจน ต่างจากบริบทของการศึกษาน้ี ท่ี
เป็นการจดัการความรู้ในองค์กรขนาดใหญ่ ท่ีมาตรฐานการท างานต่างๆ องค์กรไดพ้ฒันาข้ึนเองจาก
การสั่งสมประสบการณ์อนัยาวนานขององค์กร ดงันั้นการได้มาซ่ึงหัวข้อความรู้ ไปจนถึงระบุตวั
ผูเ้ช่ียวชาญ จึงตอ้งกระท าผา่น การศึกษาขอ้มูลแวดลอ้ม ตั้งแต่ภาพกวา้งระดบับริบท เพื่อใหไ้ดเ้ป็นหวั
ขอ้ความรู้ท่ีสนบัสนุน ภารกิจส าคญัขององคก์ร ณ ช่วงเวลานั้น 
 ผูศึ้กษานอกจากจะน าวิศวกรรมความรู้มาประยุกต์ในกระบวนการจดัการความรู้ของ อ.ส.ค. 
แล้ว ยงัใช้วิศวกรรมความรู้ในการก าหนด หัวข้อความรู้ ผ่านการท าการตรวจสอบหัวข้อความรู้ 
(Knowledge Audit) โดยการศึกษาบริบท และสร้างตวัแบบองคก์ร (Organization Model) เพื่อใหไ้ดม้า
ซ่ึงรายการความรู้ขององคก์ร (Knowledge Asset) น าไปสู่การระบุตวัผูเ้ช่ียวชาญเพื่อท าการสัมภาษณ์
เพื่อจบัความรู้ น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้นั้นในรูปแแบของ 
ตวัแบบความรู้ (Knowledge Model)  
 วีรชัย กู้ประเสริฐ (2553) การก าหนดหาแบบจ าลองการสร้างนวตักรรมส าหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใชว้ิศวกรรมความรู้ ไดน้ าวิศวกรรมความ มาประยุกตใ์ชใ้นการศึกษา 
โดยใชต้วัแบบ (Template) การออกแบบการก าหนดค่า (Configuration Design Template) ในการเป็น
กรอบท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์จบัความรู้ เน่ืองจากงานวิจยัดงักล่าวใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจึง
เหมาะท่ีจะยึดเอาตวัแบบ (Template) เป็นโครงสร้างของการสัมภาษณ์ ซ่ึงภายใตบ้ริบทของงานวิจยั
ดังกล่าวท่ี กลุ่มตัวอย่างมากจากองค์กรท่ีต่างกันมากกว่าหน่ึงองค์กร ลักษณะการสัมภาษณ์ จึง
จ าเป็นตอ้งมีโครงสร้างค าถามแบบเดียวกนั เพื่อท่ีจะสามารถสรุปความ เปรียบเทียบความเหมือน หรือ
แตกต่างในระหวา่งองคก์รได ้
 ในการศึกษาน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดหัวขอ้การสัมภาษณ์ไวก้วา้งๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ ว่าในมุมมองของผูเ้ช่ียวชาญคิดว่า ประเด็นใดมีความส าคญัมากท่ีสุด การสัมภาษณ์จึง
เป็นไปในลกัษณะแบบก่ึงโครงสร้าง ผูศึ้กษาไม่ไดย้ดึตามตวัแบบใดๆ ของ CommonKADS เน่ืองจาก
เป็นความรู้ในเร่ืองเก่ียวกบัโภชนาการอาหารโคนม ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีการตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหน่ึงเป็น
ผลลพัธ์ (Output) และการจะไดม้าซ่ึงการตดัสินใจดงักล่าว ตอ้งผ่านกระบวนการในการประเมินผล 
(Evaluate) หรือเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานหน่ึงก่อน ซ่ึงมาตรฐานดงักล่าว เป็นมาตรฐานท่ีองค์กร
สร้างข้ึนใชเ้ป็นขององคก์รเอง การสัมภาษณ์จึงไดย้ดึเอามาตรฐานนั้นมาสร้างเป็นประเด็นค าถาม 
 ภราดร สุรีย์พงษ์ (2009) การด าเนินการระบบการจัดการความรู้ส าหรับกรณีของกลุ่ม
อุตสาหกรรมในครัวเรือนไทย (Implementation of a knowledge management system for the case of 
cluster Thai cottage industry Université Lumière Lyon 2 Page 73) ได้ให้ความเห็นในเร่ืองระเบียบ
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วิธีการของ CommonKADS ว่า CommonKADS มีตัวแบบ (Template) ท่ีสนับสนุนกระบวนการ
สังเคราะห์ (Model) ความรู้ และระเบียบวิธีการน้ียงัเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมความรู้ เช่น การสร้าง การ
จดัเก็บ เรียกคืน การแบ่งบนั และการแทนความรู้ อยา่งไรก็ดี ในส่วนของการแบ่งบนั เป็นส่วนท่ีไดรั้บ
ความสนใจมากในระเบียบวิธีการน้ี  มีแนวคิดเร่ืองเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ร ในการวิเคราะห์ตวัแบบ
องค์กร (Organization Model) ในระดับบริบทองค์กร แม้ว่าระเบียบวิธีการน้ีจะไม่ได้เสนอวิธีการ
จดัการกบัภาระงานท่ีเป็นลกัษณะจ าเพาะเจาะจง แต่ก็มีรายละเอียดท่ีพอเพียงท่ีจะประยกุตเ์ขา้กบัภาระ
งานความรู้ (Knowledge Intensive Task) ระเบียบวิธีการน้ีก็แนะน าให้ใช้ ส าหรับโครงการจดัการ
ความรู้ ท่ีเนน้ไปท่ีการแลกเปล่ียนความรู้ ในระหวา่งผูป้ฏิบติั (Agent) ทั้งภายใน และระหวา่งองคก์ร 
 

ผูศึ้กษาเห็นว่าทฤษฎีวิศวกรรมความรู้ โดยระเบียบวิธีการ CommonKADS มีกระบวนการท่ี
สอดคล้องกับกระบวนการในการจดัการความรู้ทัว่ไป แต่มีจุดเด่นคือ มีกรอบวิธีการส ารวจ และ
ประเมินความรู้ตั้งแต่ระดบับริบท จนถึงรายละเอียดในระดบับุคคล CommonKADS Model Suite เป็น
เหมือนการส ารวจ ตรวจสอบองค์กรว่า องค์กรมีความรู้อะไร ท่ีเป็นความรู้ท่ีสนับสนุนภารกิจหลกั 
(Core Business) พร้อมทั้งจดัล าดบัความส าคญัในขณะเดียวกนัดว้ย CommonKADS ยงัสนบัสนุนการ
มีส่วนร่วมของคนทุกระดบัชั้นในองคก์ร ในส่วนของตวัแบบความรู้ (Knowledge Model) คือการแทน
ความรู้ (Knowledge Representation) ท าให้การอธิบายความรู้ท่ียุง่ยากซบัซอ้น ออกมาในรูปแบบท่ีง่าย
ต่อการท าความเข้าใจ และน าไปปฏิบัติ  CommonKADS ย ังเอ้ือต่อการพัฒนาองค์ความรู้ใน
สภาพแวดล้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร (Knowledge Base System: KBS) เพราะ
สามารถจดัเก็บองคค์วามรู้ ในลกัษณะภาษาท่ีระบบสามารถเขา้ใจความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของความรู้
ได ้(Unified Modeling Language: UML) ท าให้สามารถน าองค์ความรู้ไปปรับใช้ในหลากหลาย  เช่น 
ระบบช่วยตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) การอธิบายเหตุผลด วยกรณีศึกษา (Case-
based Reasoning) เป็นตน้  
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บทที ่3 
 

วธิีการศึกษา 
 

3.1  ขอบเขต  
 
 3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
 

 การศึกษาหัวขอ้ความรู้ของ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
เร่ิมตน้ท่ีการระบุ การตรวจสอบความรู้ (Knowledge Audit) และประเมินหวัขอ้ความรู้ ความรู้ท่ีส าคญั
เชิงยุทธศาสตร์ท่ีมีความส าคญัต่อภารกิจขององค์กร ท่ีสนบัสนุนวิสัยทศัน์ พนัธกิจหลกัขององค์กร 
เป็นความรู้ท่ีสนับสนุนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร เป็นความรู้ท่ีมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายใน และภายนอกองคก์ร โดยเฉพาะความรู้ขององคก์รท่ีมีสะสมอยู่
ในตวับุคคล (Tacit Knowledge) ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ในการท างานเฉพาะดา้น เป็นตน้  

การระบุองค์ความรู้ท่ีเหมาะสมเพื่อน ามาจดัท านั้ น ต้องท าการตรวจสอบความรู้
โดยรวมขององค์กรในมุมมองของผูท่ี้ตอ้งตดัสินใจในระดบัผูบ้ริหารขององค์กร  ตรวจสอบความรู้
สามารถใช้ Context Model เพื่อน ามาออกแบบเป็น Knowledge Model ตามมาตรฐานกรอบวิธีการ
ของ CommonKADS 

การตรวจสอบความรู้ต้องสามารถเช่ือมโยงท าให้ทุกคนในองค์กรเห็นพ้องถึง
ประโยชน์ และความจ าเป็นในการจดัการองค์ความรู้นั้นๆ สามารถช้ีแจงผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บ และก่อใหเ้กิดความตระหนกัถึงความเส่ียงทางการปฏิบติังาน องคก์รมีความจ าเป็นตอ้งทราบวา่
องค์กรตอ้งพฒันาความรู้อะไรบา้ง ท่ีจะท าให้องค์กรสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งปลอดภยั และสามารถ
พฒันาองค์กรไดอ้ยา่งย ัง่ยืน รวมทั้งความรู้ส าหรับผูใ้ช้ความรู้ท่ีเป็นบุคลากรขององคก์ร (Knowledge 
Worker) ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์เฉพาะ ให้สามารถพฒันาตนเองไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง ช่วยเหลือผูร่้วมงาน มีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ และรักษาผลประโยชน์ใหก้บัองคก์ร  

 
 3.1.2 ขอบเขตด้านการเกบ็ข้อมูล  

1. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพปฐมภูมิ (Primary Qualitative Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จาก
การลงพื้นท่ี เฝ้าสังเกต และการสอบถามจากแหล่งขอ้มูลโดยตรง โดยไดล้งพื้นท่ีพบปะ สัมภาษณ์
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บุคคลากรทั้งระดบัปฏิบติัการรวมถึงผูบ้ริหารส่วนงานต่างๆ ดงัตารางท่ี 3.1 แสดงกิจกรรมการเก็บ
ขอ้มูล การวิเคราะห์ปัญหา และโอกาสขององค์กร เพื่อท าการตวจสอบหัวขอ้ความรู้ (Knowledge 
Audit) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเก็บไดร้ะหวา่งการลงพื้นท่ี 

 
ตารางท่ี 3.1  กิจกรรมการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล 

 

วนัที่ สถานที ่/ กจิกรรม 
17 มกราคม 2557 งานวนัโคนมแห่งชาติ อ.ส.ค. ภาคกลางสระบุรี  

- ชมงานวนัโคนมแห่งชาติท าความรู้จกัผูบ้ริหารองคก์ร  
6 กุมภาพนัธ์ 2557 - ส านกังาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบนจงัหวดั เชียงใหม่ 

- ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบ แม่โจ ้จ.เชียงใหม่ ศึกษากระบวนการรับน ้านมดิบ 
11 กุมภาพนัธ์ 2557 - ส านกังาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง จงัหวดัสุโขทยั พบผูบ้ริหาร และ

เกษตกรผูเ้ล้ียงโคนม 
20 กุมภาพนัธ์ 2557 - ส านกังาน อ.ส.ค. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น พบผูบ้ริหาร 

เยีย่มชมการผลิต การบรรจุ และการจดัการคลงัสินคา้ 
26 กุมภาพนัธ์ 2557 - ส านกังาน อ.ส.ค. ภาคใต ้อ. ปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบ

ผูบ้ริหาร 
3 มีนาคม 2557 - ส านกังาน อ.ส.ค. ภาคกลาง สระบุรี พบผูบ้ริหาร และน าเสนอแผนงาน

จดัการความรู้ 
18 มีนาคม 2557 - อ.อมัพวา ประชุมเชิงปฏิบติัการผูบ้ริหาร เพื่อประเมินหวัขอ้ความรู้ 
23 พฤษภาคม 2557 - ส านกังาน อ.ส.ค. ภาคกลาง สระบุรี พบผูเ้ช่ียวชาญท าการสัมภาษณ์ จบั

ความรู้ 
- สัมภาษณ์เกษตรกรฟาร์มโคนมตวัอยา่ง 

27 สิงหาคม 2557 - ส านกังานใหญ่ อ.ส.ค. กรุงเทพฯ น าเสนอผงัความรู้ 
 

 การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ มีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษาบริบท ภาพรวมขององค์กร ท าความ
เขา้ใจกระบวนงานส าคญัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัห่วงโซ่มูลค่าขององคก์ร ซ่ึงสามารถสรุปดงัแสดงในรูป
ท่ี 3.1 
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รูปท่ี 3.1 ห่วงโซ่มูลค่า 
 

 จากรูปท่ี 3.1 กระบวนการเร่ิมตน้ตั้งแต่การรับน ้ านมดิบจากผูเ้ล้ียงในพื้นท่ี คือวถัตุดิบ
หลกั ผ่านทางสองช่องทาง คือผ่านทางศูนยห์รือสหกรณ์ และรับโดยตรงจากเกษตกรผูเ้ล้ียง โดยทั้ง
สองทางน ้ านมดิบจะผา่นกระบวนการควบคุมคุณภาพ ทั้งดา้นกายภาพ และดา้นเคมี เป็นไปเพื่อการ
คดักรองสารเคมีปนเป้ือน และเป็นตวัก าหนดราคารับซ้ืออีกดว้ย  เช่น ค่าไขมนั ทุกๆ ร้อยละ 0.1 ท่ีสูง
กวา่มาตรฐาน จะไดเ้พิ่มข้ึน 2 สต./กก. ทุกๆ ร้อยละ 0.1 ท่ีต ่ากวา่มาตรฐาน จะไดล้ดลง 1 สต./กก. เป็น
ตน้ น ้ านมดิบท่ีผ่านกระบวนการตรวจรับจะถูกป้อนสู่กระบวนการผลิต และบรรจุ เป็นผลิตภณัฑ์
พร้อมบริโภคต่างๆ เช่นนมสด นมเปร้ียว ไอศครีม เนยแข็ง เป็นตน้ ดา้นการตลาดมีการแบ่งเป็นสอง
กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ขายผ่านทางตัวแทนจ าหน่าย (Traditional Trade) และการตลาดสมัยใหม่ ผ่าน
หา้งสรรพสินคา้ ร้านสะดวกซ้ือทัว่ไป (Modern Trade) อีกทั้งยงัมีการส่งออกไปยงัประเทศเพื่อนบา้น
ใกลเ้คียงอีกดว้ย 

 การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ ยงัเป็นไปเพื่อท าแบบจ าลององคก์ร (Organization Model: OM) 
พร้อมทั้งไดป้ระชุมท าความเขา้ใจในเร่ืองการจดัการความรู้ แก่บุคลากร ท าการประเมินหัวขอ้ความรู้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนงานหลกัขององค์กร ท าให้ได้รายการบญัชีความรู้ขององค์กร (Knowledge 
Asset) ท่ีเช่ือมโยงกบัแต่ละกระบวนงานดงักล่าว เป็นการเก็บขอ้มูลเชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้ความรู้ท่ีไดจ้ากการท าการส ารวจ และประเมินความรู้โดยการรับฟังความคิดเห็น
จากคณะผูบ้ริหาร 

 
 2. การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพทุติยภูมิ (Secondary Qualitative Data) ได้จากการศึกษา

จากเอกสาร ต่างๆ ไดแ้ก่ รายงานประจ าปีขององคก์ร ท าการศึกษาแนวนโยบาย แผนยทุธศาสตร์ แผน
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แม่บทดา้น ต่างๆ แผนวิสาหกิจ ขององคก์ร ประกาศจากหน่วยงานราชการท่ีองคก์รสังกดั หรือมีส่วน
เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว ์ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ส านกัมาตรฐานการบญัชีและการสอบบญัชี เป็น
ตน้ นอกจากการหาขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์กรแลว้ ผูศึ้กษายงัหาขอ้มูลทุติยภูมิ จากเอกสาร
ทางวิชาการ วารสาร หนังสือต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล้ียงโคนม เพื่อประกอบความเขา้ใจ และเพื่อ
เตรียมหวัขอ้ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ 

 
 3.1.3 ขอบเขตด้านประชากร 

1. หัวหน้าส านักงานภาคทั้ ง 5 ภาค ได้แก่ ส านักงานภาคเหนือตอนบน ส านักงาน
ภาคเหนือตอนล่าง ส านักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส านักงานภาคใต้และส านักงานภาคกลาง 
ตามล าดบั จ  านวนทั้งหมด 5 คน เป็นเพศชาย มีอายงุานเฉล่ียมากกวา่ 15 ปี  

ผูศึ้กษาได้ท าการเก็บขอ้มูลทัว่ไปโดยวิธีการสัมภาษณ์ สอบถามความคิดเห็นในเชิง
นโยบาย เช่นความคิดเห็นของผูบ้ริหารเก่ียวกบัจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและปัญหาอุปสรรคขององคก์ร
ในภาพรวม เพื่อท าความเขา้ใจบริบทองค์กร ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้จะน าไปใช้ประกอบการท าแบบจ าลอง
องคก์ร (Organization Model) ในล าดบัถดัไป นอกเหนือจากนั้น ผูบ้ริหารหวัหนา้ส านกังานภาคยงัได้
ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินหัวขอ้ความรู้ โดยการให้ขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม เพื่อระบุหัว
ขอ้ความรู้ท่ีส าคญั รวมไปถึงให้ความคิดเห็นเพื่อน าไปสู่การ บ่งช้ีตวัผูเ้ช่ียวชาญในหวัขอ้ความรู้นั้นอีก
ดว้ย 

2. หวัหน้าฝ่าย และบุคลากรฝ่ายงานต่างๆ ไดแ้ก่ ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายการตลาดและคลงัสินคา้ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่าย
ส่งเสริมการเล้ียงโค ฝ่ายท่องเท่ียวเชิงเกษตร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวนทั้งหมด 10 คน เป็น
เพศชาย 8 คน และเพศหญิง 2 คน มีอายงุานเฉล่ียมากกวา่ 10 ปี 

ผูศึ้กษาใช้โอกาสระหวา่งท่ีลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล โดยการสัมภาษณ์สอบถาม พูดคุย เฝ้า
สังเกต ท าความเขา้ใจในกระบวนงานของส่วนงานต่างๆ ปัจจยัน าเขา้ น าออกของส่วนงานต่างๆ ศึกษา
ความเช่ือมโยงปฏิสัมพนัธ์ ระหว่างหน่วยงานในองค์กร เพื่อความเข้าใจในห่วงโซ่มูลค่า (Value 
Chain) ขององค์กรดงัแสดงในรูปท่ี 3.1 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาท าให้ไดเ้ป็นรายการหัวขอ้ความรู้ท่ี
ส าคัญของแต่ละส่วนงาน เพื่อน าไปสร้างเป็นแบบประเมินหัวข้อความรู้ ท่ีใช้ในขั้นตอนการ
ตรวจสอบหวัขอ้ความรู้ (Knowledge Audit)  

3. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเล้ียงโคนม เป็นผู ้เช่ียวชาญผู้ให้ความรู้ (Knowledge 
Provider) เป็นเพศชาย จ านวน 1 คน มีอายงุานมากกวา่ 10 ปี  
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ผลจากการท าแบบประเมินหวัขอ้ความรู้ของผูบ้ริหาร พบวา่ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัใน
องคค์วามรู้ดา้นการบริหารจดัการฟาร์มประสิทธิภาพ และสามารถระบุบ่งช้ีถึงตวัผูเ้ช่ียวชาญ ผูศึ้กษา
จึงไดท้  าการติดต่อ เพื่อขอสัมภาษณ์จบัความรู้ โดยผูศึ้กษาไดแ้จง้ให้ผูเ้ช่ียวชาญทราบถึง วตัถุประสงค ์
วาระ และวิธีการสัมภาษณ์ ล่วงหนา้วา่เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ หัวขอ้ความรู้ท่ีตอ้งการ
เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการบริหารจดัการฟาร์มประสิทธิภาพ ในระหวา่งการสัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญไดอ้ธิบาย
แจกแจงรายละเอียดของเร่ือง การบริหารจดัการฟาร์มประสิทธิภาพนั้นประกอบข้ึนจากการจดัการ 3 
ดา้น คือ 1) การจดัการฝงูโค และระบบสืบพนัธ์ุ 2) การจดัการดา้นโภชนาการ และ 3) การจดัการดา้น
คุณภาพน ้ านม โดยผูเ้ช่ียวชาญให้ความส าคัญต่อด้านการจดัการโภชนาการมากท่ีสุด เน่ืองจากมี
ผลกระทบสูงต่อทั้ง ปริมาณ คุณภาพน ้ านมดิบ ตลอดจนสุขภาพโคอีกดว้ย หวัขอ้ความรู้จึงถูกตีกรอบ
ให้แคบลงไป ท่ีประเด็นเร่ืองโภชนาการโค ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ท่ีได ้น าไปวิเคราะห์ เพื่อท าการ
สังเคราะห์เป็นตวัแบบความรู้ (Knowledge Model) ดงัแสดงในบทท่ี4 

นอกเหนือจากการก าหนดขอบเขตประชากรภายในองค์กร ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู ้
ศึกษายงัได้มีการเก็บข้อมูลจากแหล่งขอ้มูลภายนอกองค์กร ได้แก่เกษตกรผูเ้ล้ียงท่ีเป็นกรณีศึกษา 
หลงัจากการสัมภาษณ์จบัความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ ผูศึ้กษามีโอกาสไดส้ัมภาษณ์เกษตกร ท่ีเป็นฟาร์มท่ี
ผ่านมาตรฐานฟาร์มประสิทธิภาพของ ฝ่ายส่งเสริมการเล้ียงโค ผู ้ศึกษาได้สอบถามเก่ียวกับ 
กระบวนการจดัการโภชนาการ ดา้นอาหารหยาบ อาหารขน้ ส าหรับโค การบริหารจดัการฝูงโค เพื่อ
เป็นขอ้มูลประกอบองค์ความรู้ท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญ เสมือนเป็นการท าการสอบทานองค์ความรู้ใน
เบ้ืองตน้ (Knowledge Testing)  

ในขั้นตอนการตรวจสอบองค์ความรู้ ผู ้ศึกษาได้รับความกรุณาจาก นักวิชาการ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสัตวใ์หญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในฐานะผูเ้ช่ียวชาญท่ีสอง 
จากภายนอกองคก์ร โดยหลงัจากท่ีผูศึ้กษาไดท้  าการสังเคราะห์ (Model) องคค์วามรู้ดา้นโภชนาการโค
นม ดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อย ในขั้นตอนแรกไดส่้งให้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีหน่ึง คือผูท่ี้ให้ความรู้ตรวจทานแลว้ 
จึงให้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีสอง มาช่วยตรวจสอบองคค์วามรู้ (Knowledge Validity) และให้ความเห็นเพิ่มเติม 
โดยผูศึ้กษาไดน้ าเสนอองค์ความรู้ในรูปแบบผงัความรู้ เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีสองตรวจดูความถูกตอ้ง 
ของขอ้มูลความรู้ท่ีสกดัได ้ซ่ึงผลการตรวจสอบ และความเห็นเพิ่มเติมจะแสดงในบทท่ี4  
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 3.1.4  ขอบเขตด้านระยะเวลา และกระบวนการ 

 ระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมตน้ลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลจนเสร็จส้ิน ประมาณ 6 เดือน ระหว่างเดือน
กุมภาพนัธ์ – กรกฎาคม 2557 
 

ตารางท่ี 3.2 กรอบเวลาการด าเนินการศึกษา 
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กระบวนการ ขั้นตอน การจดัการความรู้ ของ อ.ส.ค.  
 

ตารางท่ี 3.3 กระบวนการจดัการความรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

41 

3.2  การรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล  
 

ผูค้น้ควา้ด าเนินการศึกษา ตามกรอบระเบียบวิธีการของ CommonKADS ตั้งแต่กระบวนการ
เร่ิมตน้ตรวจสอบหัวขอ้ความรู้เพื่อระบุหวัขอ้ และผูเ้ช่ียวชาญผูใ้ห้ความรู้ ท าการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
วเิคราะห์ สังเคราะห์ จนสุดทา้ยคือการท าผงัความรู้ ดงัรูปท่ี 3.2 

 

 
 

รูปท่ี 3.2  กรอบวธีิการวศิวกรรมความรู้ 
 
 การตรวจสอบหัวข้อความรู้ (Knowledge Audit) 
 จากมุมมองของการจดัการความรู้ท่ีมองความรู้ขององคก์ร วา่เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีค่า 
สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรได ้การท าการตรวจสอบหวัขอ้ความรู้จึงเป็นเสมือนการส ารวจวา่ ตวั 
องค์กรมีความรู้อะไรบ้างท่ีส าคญั และจ าเป็นต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนั ท่ีส าคญักว่านั้นคือ
ความรู้ใดบา้งท่ีมีส่วนช่วยในเร่ืองความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร อนัจะท าให้องคก์รพฒันา
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนืในอนาคต 
 การตรวจสอบหวัขอ้ความรู้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างรายการความรู้ท่ีมีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์
กบั วสิัยทศัน์ พนัธกิจ รวมไปถึงกระบวนงานท่ีเป็นภารกิจหลกัขององคก์ร ดงัรูปท่ี 3.3  
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รูปท่ี 3.3 ความรู้ท่ีสัมพนัธ์กบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจขององคก์ร 
 

ผูศึ้กษาด าเนินการตามกรอบวิธีการวิศวกรรมความรู้ เร่ิมจากการศึกษาบริบท (Context) 
องคก์รในภาพกวา้ง ตั้งแต่ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ โครงสร้างการบริหาร เพื่อท า
ความเขา้ใจองคก์รในภาพรวม จากนั้นท าการส ารวจหวัขอ้ความรู้โดยท าตวัแบบองคก์ร (Organization 
Model) ประกอบกบัการท าแบบประเมินหัวข้อความรู้ท่ีได้เก็บข้อมูลจากผูบ้ริหารระดับตดัสินใจ 
(Decision Maker) เพื่อใหผู้บ้ริหารไดท้  าการประเมินความรู้ในแต่ละประเด็นหวัขอ้ 
 

จากนั้น ท าการวิเคราะห์กระบวนงานหลกัขององค์กร ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อห่วงโซ่มูลค่า 
(Value Chain) ขององค์กร สามารถน าไปเช่ือมโยงถึงองค์ความรู้ และบุคคากรท่ีมีความรู้เหล่านั้น 
(Agent) หลงัจากไดร้ายการของหัวขอ้ความรู้แลว้ท าการประเมินหัวขอ้ความรู้โดยให้ผูบ้ริหารท าการ
ลงความเห็นในแบบประเมินโดยหัวข้อความรู้ต่างๆ จะถูกประเมินโดยมีหลักเกณฑ์ (Criteria) ดัง
ตารางท่ี 3.4 
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ตารางท่ี 3.4 หลกัเกณฑก์ารประเมินหวัขอ้ความรู้ 
 

 
 
3.3 การสัมภาษณ์จับความรู้ 
 
 ภายหลงัจากการประเมินหัวขอ้ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งการส่วนงาน ดา้นการส่งเสริมการเล้ียงโคนม 
จนน าไปสู่การระบุตวัผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนท าการสัมภาษณ์ผูศึ้กษาไดท้  าการแนะน าตวั อธิบายเป้าหมาย
วตัถุประสงคใ์นการสัมภาษณ์ โดยก าหนดกรอบหวัขอ้การสัมภาษณ์ไวก้วา้งๆ คือ องคค์วามรู้ส าหรับ
การบริหารจัดการฟาร์มโคนม โดยวิธีการสัมภาษณ์ผูศึ้กษาได้เลือกใช้การสัมภาษณ์ในแบบก่ึง
โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) อันเน่ืองมาจากลักษณะธรรมชาติของตัวผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมี
ลักษณะเป็นผูเ้ช่ียวชาญเชิงวิชาการ (Academic Expert) คือมีทักษะความสามารถในการถ่ายทอด
เร่ืองราวอย่างมีตรรกะเป็นโครงสร้าง การสัมภาษณ์ในแบบก่ึงโครงสร้าง จึงเหมาะสมเพราะเปิด
โอกาสให้ผูเ้ช่ียวชาญไดอ้ธิบายอย่างเต็มท่ี โดยผูศึ้กษาเพียงเตรียมประเด็นค าถามก่อนการสัมภาษณ์ 
เน่ืองด้วยเป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ไม่เป็นทางการมาก การตั้ งค  าถามจึงไม่มีความ
จ าเป็นต้องยึดตามรายการท่ีเตรียมมา และยงัสามารถเพิ่มเติมประเด็นท่ีเห็นควรได้ในระหว่างการ
สัมภาษณ์ดว้ย โดยมีขอ้ควรระวงัในการสัมภาษณ์ คือไม่ตั้งค  าถามในลกัษณะช้ีน า โครงสร้างค าถาม
เป็นลกัษณะถามเพื่อรู้วา่อะไร (Know What) รู้วา่อยา่งไร (Know How) และ รู้เชิงเหตุผล (Know Why) 
บรรยากาศระหวา่งการสัมภาษณ์เป็นไปอยา่งผอ่นคลายเป็นกนัเอง ภายหลงัจากการสัมภาษณ์ ผูศึ้กษา
ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการถดัไป ในเร่ืองการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการท่ีตวัผูเ้ช่ียวชาญจะตอ้งท า
การตรวจสอบ (Validity) องค์ความรู้ท่ีจบัได ้ส่ิงท่ีจะไดจ้ากการสัมภาษณ์ นอกจากการสัมภาษณ์ตวั
ผูเ้ช่ียวชาญโดยตรงแล้ว หลังจากจบการสัมภาษณ์ ผู ้ เช่ียวชาญยงัได้น าชมฟาร์มตัวอย่างให้เป็น
กรณีศึกษา (Case Study) อีกดว้ยเพื่อเป็นการยืนยนัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ผา่นทางตวัเกษตกรผู ้
เล้ียงในขั้นตน้ 
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 โครงสร้างประเด็นค าถาม ในการสัมภาษณ์ 
1. ขอใหผู้เ้ช่ียวชาญอธิบายงานดา้นการส่งเสริมการเล้ียงโคนม ในภาพรวม 
2. การจดัการฝงูโคและระบบสืบพนัธ์ุ คืออะไร เจา้หนา้ท่ีท าอยา่งไร จะเกิดผลดี เสียอยา่งไร 
3. การจดัการดา้นอาหาร คืออะไร  ตอ้งท าอยา่งไร จะเกิดผลดี เสียอยา่งไร 
4. การจดัการดา้นคุณภาพ และสุขอนามยั น ้ านม คืออะไร  ตอ้งท าอยา่งไร จะเกิดผลดี เสีย

อยา่งไร 
5. ในความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ คิดวา่การจดัการดา้นไหนท่ีควรใหส้ าคญัมากท่ีสุด ท าไม 

 
 เม่ือไดจ้บัความรู้ (Knowledge Capture) เป็นท่ีเรียบร้อย จึงน าความรู้ท่ีไดไ้ปท าการวิเคราะห์ 
ในรูปแบบของการท าตวัแบบความรู้ (Knowledge Model) เพื่อท าการสังเคราะห์ หรือแทนความรู้ 
(Knowledge Representation) ท่ีได้ให้อยู่ในรูปแบบของแผนผงัความรู้ (Knowledge Map) จากนั้นน า
องค์ความรู้ท่ีได้ไปท าการตรวจสอบ สอบทานความถูกต้อง (Validity) จากผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนท่ีจะ
แบ่งปัน (Share and Dissemination) และใชง้าน (Utilize) ต่อไป 
 
3.4  กระบวนการประเมินค่าข้อมูล 
 

หลงัจากท่ีไดส้กดัความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญน ามาจดัท าผงัความรู้แลว้ ผูศึ้กษาไดท้  าการตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลความรู้ (Knowledge Validity) โดยให้ผู ้เช่ียวชาญผู้ให้ความรู้
ตรวจสอบซ ้ า นอกจากนั้น เพื่อให้เกิดความหลากหลายดา้นความคิดเห็น ยงัไดมี้การขอความคิดเห็น
เพิ่มเติมจากผูเ้ช่ียวชาญท่านอ่ืนท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญจากนอกองค์กร (3rd party Expert) ร่วมให้ขอ้คิดเห็น
ดว้ย  
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาค้นควา้และรวบรวมข้อมูลหัวข้อความรู้ขององค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย อ.ส.ค. เพื่อท าการจดัการความรู้ในส่วนงาน ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงโคนม ประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการโภชนาการโคนม โดยใชก้รอบวศิวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) ใน
การวิเคราะห์ความรู้ท่ีสกดัไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ ผลการศึกษาแยกไดเ้ป็นสองส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรกเป็นผล
จากการตรวจสอบหัวขอ้ความรู้ (Knowledge Audit) ท่ีแสดงกระบวนการการได้มาซ่ึงหัวขอ้ความรู้ 
และระบุตวัผูเ้ช่ียวชาญ โดยการส ารวจองค์กรประกอบการสัมภาษณ์รับฟังความคิดเห็นบุคคลากร 
แลว้น าขอ้มูลมาประมวลผลผ่านการท าตวัแบบองค์กร (Organization Model) ส่วนท่ีสองเป็นผลจาก
การสัมภาษณ์จบัความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญท่ีถูกระบุ น าองคค์วามรู้ท่ีไดม้าท าการสังเคราะห์ (Knowledge 
Model) เพื่อจดัเก็บจดัการความรู้ในรูปแบบผงัความรู้  
 
4.1  ผลการก าหนดกรอบหัวข้อความรู้ 
 

ตวัแบบองค์กรมีจุดมุ่งหมายท่ีการตรวจสอบ และอธิบายปัญหาโอกาสในบริบททัว่ไป แลว้
เสนอทางแกปั้ญหาในการตรวจสอบโครงสร้างองค์กรกระบวนการผลกระทบ และความเป็นไปได ้
ในวิธีการของ CommonKADS มีการท าตวัแบบองค์กรทั้งหมด 5 ตวัแบบ (OM-1 ถึง OM-5) ส าหรับ
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององค์กร และปัจจยัความส าเร็จท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับการจดัการ
ความรู้ ภาพรวมของกระบวนการท าตวัแบบองคก์ร แสดงตามรูปท่ี 4.1 

 

 
 

รูปท่ี 4.1 กระบวนการท าตวัแบบองคก์รและแผน่งานต่างๆ



 

46 

ผลการก าหนดกรอบหัวขอ้ความรู้ เกิดจากการศึกษาส ารวจองค์กรในระดบับริบท ศึกษาวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ จากการเก็บขอ้มูลในเบ้ืองตน้ เป็นการศึกษาเพื่อท าความเขา้ใจบริบทขององค์กร เพื่อเป็น
ข้อมูลน าไปประกอบการท าตวัแบบองค์กร (Organization Model) แบบฟอร์ม OM1 ดังแสดงตาม
ตารางท่ี 4.1 เป็นการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปในภาพรวมกวา้งๆ ท าความเขา้ใจ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ บรรยาย
กาศ สภาพแวดล้อม วฒันธรรมองค์กร รวมถึงศึกษาดูปัญหาและโอกาสขององค์กรโดยใช้การ
สัมภาษณ์ ซกัถาม ฟังความคิดเห็นจากผูบ้ริหาร และพนกังานในส่วนงานต่างๆ  

จากการท าตวัแบบองค์กรซ่ึงเป็นขอ้มูลพื้นฐานเบ้ืองตน้ แต่เป็นประโยชน์ในแง่การท าความ
เขา้ใจถึง ส่ิงท่ีองคก์รไดด้ าเนินการผา่นมาในอดีต สถานการณ์ปัจจุบนัท่ีองคก์รก าลงัเผชิญอยู ่และส่ิงท่ี
องคก์รวางแผนส าหรับอนาคต กล่าวโดยสรุปไดว้า่การท าตวัแบบองคก์รเป็นไปเพื่อการท าความเขา้ใจ
ธรรมชาติในเร่ืองของคน และกระบวนการขององคก์รนัน่เอง 

การศึกษาขอ้มูลองคก์รในเบ้ืองตน้พบว่า ปัญหาหลกัท่ีองคก์รก าลงัเผชิญอยูใ่นปัจุบนัและมี
แนวโน้มรุนแรงข้ึนในอนาคต คือเร่ืองของปริมาณน ้ านมดิบท่ีไม่เพียงพอต่อการขยายก าลงัการผลิต 
และปัญหาเร่ืองการเกษียณอายุงานของบุคลากรผูม้ากความรู้ประสบการณ์ ในส่วนของโอกาสพบว่า
ผูบ้ริหารระดบัสูงมีความต่ืนตวั และเห็นความส าคญัของการจดัการความรู้ ในอนัท่ีจะน าพาองค์กร
ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในอนาคต โดยมีการท าแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ควบคู่ไปกบัการจดัการความรู้ในองคก์ร 
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ตารางท่ี 4.1 Organization Model (OM1) Problems and Opportunities 
 

 
 
ถดัมาเป็นการวเิคราะห์โครงสร้างองคก์ร และแจกแจงกระบวนงานส าคญั (Business Process) 

โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ในตวัแบบองค์กรท่ีสอง ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 Organization Model (OM2) Variant Aspect 
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ตารางท่ี 4.2 Organization Model (OM2) Variant Aspect (ต่อ) 
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ตารางท่ี 4.2 ตวัแบบองคก์รท่ีสองเป็นการแจกแจงรายละเอียดในสามส่วน ไดแ้ก่ คน (Agent) 
กระบวนการ (Process) และตวัองค์ความรู้ (Knowledge) ท่ีอยู่ในคน ท่ีถูกใช้ในกระบวนงานต่างๆ 
ดงักล่าว 

จากตวัแบบองค์กรท่ีสอง ไดท้  าการวิเคราะห์กระบวนงานหลกัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัห่วงโซ่
มูลค่า (Value Chain) ขององคก์รเป็นดงัน้ี 

1. งานดา้นส่งเสริมการเล้ียงโคนม รวมถึงบริการดา้นสัตวแพทย ์
2. ควบคุมคุณภาพวถัตุดิบ และผลิตภณัฑ์ 
3. วางแผนการผลิต จดัซ้ือจดัจา้ง 
4. การผลิต 
5. คลงัสินคา้ 
6. โฆษณาประชาสัมพนัธ์ การตลาด รวมถึงการท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนสัมพนัธ์ 

(Corporate Social Responsibility: CSR) 
7. วจิยั และพฒันาผลิตภณัฑ์ 
8. การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

 
ตวัแบบองคก์รท่ีสองยงัไดศึ้กษาท าความเขา้ใจลกัษณะการส่ือสารถ่ายทอดความรู้ในระหวา่ง

คนในองค์กร พบวา่โดยมากเป็นการถ่ายทอดในลกัษณะ แนวด่ิง (Vertical) กล่าวคือบุคคลากรผูม้าก
ความรู้ประสบการณ์ ท่ีเล่ือนต าแหน่งข้ึนเป็นผูบ้ริหารระดบักลางมกัจะเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ให้แก่
บุคคลากรระดบัปฏิบติัการ (Middle Down) การส่ือสารในระหว่างบุคคลากร แนวนอน (Horizontal) 
โดยทัว่ไปเป็นในลกัษณะระบบพี่เล้ียง (Mentor) มีทั้งแบบเป็นทางการ และก่ึงทางการ เช่นการท าการ
สอนโดยการท างานจริง (On the Job Training) ปัญหาท่ีพบเก่ียวกบัการถ่ายทอดความรู้คือ เร่ืองการ
โยกยา้ย ลาออก ของพนกังานระดบัปฎิบติัการท่ีเป็นลกัษณะลูกจา้งชัว่คราว ซ่ึงมกัจะมีการลาออกบ่อย 
ท าให้เป็นอุปสรรคในการท างาน นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาเป็นการส่ือสารถ่ายทอดความรู้ภายใน
องคก์ร นอกจากนั้น ยงัมีการรับองคค์วามรู้จากภายนอก เช่นการมีโครงการความร่วมมือดา้นวิชาการ 
กบัหน่วยงานทางการศึกษา มหาวทิยาลยัในพื้นท่ีใกลเ้คียง 

ต่อจากนั้น เป็นการเช่ือมโยงกระบวนงานไปยงัตัวบุคคลและความรู้ท่ีใช้ รวมถึงการให้
น ้ าหนักความส าคัญต่อองค์ความรู้ท่ีอยู่ในกระบวนงานนั้นด้วย โดยการให้น ้ าหนักพิจารณาจาก
หลกัเกณฑ์ 4 ดา้นคือ ความถ่ี (Frequency) ผลกระทบ (Impact) ความส าคญั (Significant) และ ความ
เส่ียง (Risk) ซ่ึงหลกัเกณฑ์แต่ละดา้นจะมีระดบัน ้ าหนกั 1-5 ระดบัจากนอ้ยไปหามาก หวัขอ้ความรู้ได้
ถูกประเมินผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากคณะผูบ้ริหารระดบัสูง โดยร่วมกันให้ขอ้มูลผ่านแบบ
ประเมินหวัขอ้ความรู้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3   
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ตารางท่ี 4.3 สรุปผลการประเมินหวัขอ้ความรู้ 
 

 
 

การประเมินหวัขอ้ความรู้ดงักล่าว นอกจากจะท าให้ไดม้าซ่ึงหวัขอ้ความรู้แลว้ ยงัน าไปสู่การ
ระบุตวัผูเ้ช่ียวชาญผูใ้ห้ความรู้ (Knowledge Provider) เพื่อท าการสัมภาษณ์เพื่อสกดัความรู้ในล าดบั
ต่อไป  ดังตารางท่ี 4.3 ผลจากการประเมินพบว่าหัวข้อความรู้ในเร่ืองของบริหารจัดการฟาร์ม
ประสิทธิภาพ ท่ีอยูใ่นกระบวนงานของฝ่ายส่งเสริมการเล้ียงโคนมไดรั้บการให้ความส าคญัสูงท่ีสุดท่ี
ระดบัคะแนน 16.6 จาก 20 ผลการประเมินดงักล่าวไดถู้กน าไปเป็นขอ้มูลในการท าตวัแบบองค์กรท่ี
สาม (Organization Model: OM3) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4 
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ตารางท่ี 4.4 Organization Model (OM3) Process Breakdown 

 
 

จากนั้ นท ารายการบัญชีความรู้ (Knowledge Asset) เพื่อส ารวจว่าความรู้ต่างๆเหล่านั้ น มี
ลกัษณะอยา่งไรในเร่ืองรูปแบบ การจดัเก็บ เหมาะสม สะดวกแก่การใชง้านมากนอ้ยเพียงใด ดงัแสดง
ในตารางท่ี 4.5 
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ตารางท่ี 4.5 Organization Model (OM4) Knowledge Asset 
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ตารางท่ี 4.6 Organization Model (OM5) Feasibility Decision 
 

 
 
 

สรุปผลการท าการศึกษาตวัแบบองคก์ร ตั้งแต่ 1 ถึง 4 โดยสามรถแบ่งแยกการศึกษาไดเ้ป็น 2 
ระดับใหญ่ๆ คือ 1) ในระดับองค์กร ได้แก่การท า ตวัแบบองค์กรท่ีหน่ึงและสองเป็นการศึกษาดู
องค์กรในบริบทใหญ่ มีจุดประสงค์เพื่อ ท าความเขา้ใจธรรมชาติขององค์กรตั้งแต่ในระดบัภาพรวม 
ทั้งเร่ือง คน และกระบวนการ 2) ในระดบัองคค์วามรู้ท่ีสัมพนัธ์เช่ือมโยงการบริบทองคก์ร ไดแ้ก่การ
ท า ตวัแบบองคก์รท่ีสามและส่ีเป็นการเช่ือมโยงองคค์วามรู้ไปยงักระบวนงานท่ีส าคญัขององคก์ร แลว้
ยงัดูว่าตวัความรู้นั้นอยู่ท่ีใด ท่ีใคร อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสม สามารถเขา้ถึงได้ ในเวลาท่ีตอ้งการใช้
งานหรือไม่  ผลลัพธ์ ท่ีได้จากการท าตัวแบบองค์กรยงัท าให้องค์กรมี รายการความรู้ท่ีส าคัญ 
(Knowledge Asset) ขององค์กร รายการความรู้ดังกล่าวยงัได้แสดงการจดัล าดับความส าคัญของ
ความรู้ในเชิงยุทธศาสตร์ อนัจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองช่วยประกอบการตดัสินใจในเร่ือง
ท่ีเก่ียวกบัการจดัการองค์ความรู้ในองคก์รต่อไป ส่วนสุดทา้ยของการท าตวัแบบองคก์รท่ี 5 (ตารางท่ี 
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4.6) เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ และผลกระทบ โดยการพิจารณาความเป็นไปไดส้ามดา้นได้แก่ 
ความเป็นไปได ้เชิงธุรกิจ เชิงเทคนิค และเชิงโครงการ พร้อมกบัการเสนอแนวทางปฏิบติั  

ผลจากการศึกษาตวัแบบองค์กร พบว่าองค์ความรู้ท่ีผูบ้ริหารก าลงัให้ความส าคญั เป็นองค์
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นการส่งเสริมการเล้ียงโคนม ซ่ึงสามารถสะทอ้นถึงปัญหาท่ีองค์กรก าลงั
เผชิญอยู่ในเร่ืองปริมาณ และคุณภาพของน ้ านมดิบท่ี ไม่เพียงพอต่อการขยายก าลงัการผลิต ท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อแผนขยายการตลาดขององค์กร นอกจากนั้ น องค์ความรู้น้ี ยงัเป็นองค์ความรู้ท่ี 
สนบัสนุน วิสัยทศัน์ พนัธะกิจขององค์กรในอนัท่ีจะสร้างความมัน่คงในอาชีพ การเล้ียงโคนมอยา่ง
ย ัง่ยืน และการเป็นกลไกของรัฐในการส่งเสริมการเล้ียงโคนมและรักษาเสถียรภาพน ้ านมดิบของ
ประเทศ ในส่วนการศึกษาความเป็นไปได ้พบว่าองค์กรมีความพร้อมในเชิงธุรกิจ เน่ืองจากเป็นการ
บริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูแ่ลว้ขององคก์ร จึงเป็นโครงการท่ีมีตน้ทุนท่ีต ่า ในเชิงเทคนิคองค์กรมี
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัและมีแผนการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองอยู่แลว้ ในเชิงโครงการพบความ
เส่ียงท่ีอาจจะท าให้ขอ้มูลความรู้ขาดการปรับปรุง เพิ่มเติม เน่ืองจากขาดบุคลากรดา้นการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความรู้  
  
4.2 การจัดการฟาร์มประสิทธิภาพ 
 

ผูเ้ช่ียวชาญได้แบ่งการจดัการฟาร์มประสิทธิภาพ ออกเป็น 3 เร่ืองได้แก่ 1.การจดัการฝูงโค 
และระบบสืบพนัธ์ุ 2.การจดัการดา้นโภชนาการ และ 3.การจดัการดา้นคุณภาพน ้ านม โดยฝ่ายส่งเสริม
การเล้ียงโคนม ไดก้ าหนดตวัช้ีวดัประสิทธิภาพฟาร์มไว ้9 ขอ้ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7 ฟาร์มท่ีจะผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวจะต้องผ่านดัชนีอย่างน้อย 6 จาก 9 ข้อ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า
ผูเ้ช่ียวชาญให้ความส าคญักบัการจดัการดา้นโภชนาการอาหารโคมากท่ีสุด เน่ืองจากมีผลกระทบทั้ง
ทางตรง และทางออ้ม ต่อดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพฟาร์มถึง 7 ขอ้ไดแ้ก่ ขอ้ 2.) แม่โครีดต่อแม่โค(%) ขอ้
3.) วนัทอ้งวา่ง (วนั) ขอ้ 4.) จ านวนคร้ังท่ีผสมติดของแม่โค ขอ้ 5.) ระยะเวลาตกลูกเฉล่ีย(วนั) ขอ้ 6.) 
อายุโคสาวคลอดลูกตวัแรก (เดือน) ขอ้ 7.) ผลผลิตเฉล่ีย(กก/ตวั/วนั) และขอ้ 8.) อายุท่ีผสมติดโคสาว
(เดือน) กล่าวโดยนยัก็คือ ถา้หากจดัการอาหารโคอยา่งดีแลว้ ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของ
โคนม และผลผลิตน ้านมทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ นอกเหนือจากนั้นยงัส่งผลต่อเร่ืองระบบสืบพนัธ์ุ
ของโคอีกดว้ย นัน่คือการจดัการอาหารโคท่ีดี ก็มีแนวโน้มท่ีจะสามารถผ่านมาตรฐาน ไปสู่การเป็น
ฟาร์มประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ อ.ส.ค. ได ้
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ตารางท่ี 4.7 ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพฟาร์ม 
 

ดัชนีช้ีวดัประสิทธิภาพฟาร์ม เป้าหมาย 
1. โคทดแทนต่อโคทั้งหมด (%) <40 
2. แม่โครีดต่อแม่โค (%) >75 
3. วนัทอ้งวา่ง (วนั) <148 

4. จ  านวนคร้ังท่ีผสมติดของแม่โค <3 
5. ระยะเวลาตกลูกเฉล่ีย (วนั) <430 
6. อายโุคสาวคลอดลูกตวัแรก (เดือน) <31 
7. ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ตวั/วนั) >11 
8. อายท่ีุผสมติดโคสาว (เดือน) <21 
9. น ้านมดิบเกรดสามในรอบปี (%) <10 

 
 

4.3  องค์ความรู้โภชนาการโคนม 
 

จากหัวขอ้ความรู้ท่ีผูศึ้กษาวางกรอบในการสัมภาษณ์ไวว้่า องค์ความรู้ส าหรับการบริหาร
จดัการฟาร์มโคนม ผูเ้ช่ียวชาญได้ตีกรอบและช้ีให้เห็นประเด็นส าคญัขั้นพื้นฐาน ท่ีผูเ้ล้ียงส่วนมาก
มกัจะละเลย เล้ียงแบบตามมีตามเกิดไม่ให้ความส าคญัเท่าท่ีควร คือเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
โภชนาการโคนม โดยหลกัทัว่ไปการจดัการดา้นอาหารโค มีหลกัในการพิจารณาใหญ่ๆ 2 ประการคือ 
1) ดูค่าคะแนนร่างการ (Body Condition Score: BCS) ซ่ึงจะพิจารณาค่าความอ้วนผอมของโค 
ประกอบกับ 2) ช่วงอายุหรือสถานภาพของโคในช่วงเวลาต่างๆ ดังแสดงในรูปท่ี 4.5 ถึง 4.11 
เน่ืองจากความต้องการสารอาหาร และปริมาณ ในแต่ละช่วงเวลาของโคแตกต่างกันออกไป การ
จดัการอาหารท่ีดี นอกจากจะส่งผลดีกบัสุขภาพโดยรวมแล้วท าให้โคสามารถตกลูก ผลิตน ้ านมได้
หลายรอบก่อนท่ีจะปลดระวาง ยงัท าใหผู้เ้ล้ียงไดผ้ลก าไรจากการเล้ียงสูงสุดเท่าท่ีควรจะเป็นอีกดว้ย 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ หวัหนา้ฝ่ายงานส่งเสริมการเล้ียงโคนม เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 
2557 ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการโภชนาการโคนม โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
(Semi-Structured Interview) ท าใหไ้ดบ้ทบนัทึกการสัมภาษณ์ (Script) ประกอบกบัความรู้ชดัแจง้ท่ีได้
จากเอกสารความรู้ต่างๆ น าไปถอดความได้เป็นบทวิเคราะห์ความรู้ (Transcript) เพื่อพิจารณา
วิ เคราะห์สั งเคราะห์ตามค าส าคัญ  ว่าส่ิ งใดเป็น  ภาระงาน (Task) ส่ิ งใดเป็นการคิด เห ตุผล 
ความสัมพนัธ์ (Inference) และส่ิงใดเป็นความรู้ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะ (Domain Concept) ส่ิงท่ีได้คือ 
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ตวัแบบ (Model) เป็นวิธีการท่ีผูเ้ช่ียวชาญคิด ตดัสินใจท าหรือไม่ท าอะไร ต่อภารกิจใดๆ (Information 
for Action) และการคิดการตดัสินใจนั้น มีความรู้อะไรบา้งท่ีผูเ้ช่ียวชาญใช ้ซ่ึงแสดงตามแผนผงัความรู้ 
ดงัรูปท่ี 4.5 ถึง รูปท่ี 4.11 

 

 
 

รูปท่ี 4.5 ค่าคะแนนร่างกาย ตามช่วงอายตุ่างๆ Task – Inference Knowledge 
 

 ผงัความรู้ในรูป 4.5 เป็นผงัความรู้หลกัให้ผูใ้ชง้านมองเห็นหลกัการ การจดัการโภชนาการโค 
ในภาพรวมกวา้งๆ เป็นเสมือนเกณฑ์ (Criteria) หลกั ท่ีผูใ้ชง้านจะไดพ้ิจารณาเร่ืองเก่ียวกบัโภชนาการ
โค ในช่วงอายุต่างๆ ซ่ึงตอ้งพิจารณาค่าคะแนนร่างกายโคประกอบด้วย จากรูปผงัความรู้ ผูใ้ช้งาน
สามารถเขา้ไปดูรายละเอียดท่ีแบ่งแยกตามช่วงอายุจากผงัความรู้หนา้แรกน้ี ยงัสามารถดูรูปตวัอยา่งท่ี
แนบอยูก่บัผงัความรู้ไดด้ว้ย 
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รูปท่ี 4.6 ค่าคะแนนร่างกาย Inference Knowledge 
 
 รูปท่ี 4.6 เป็นการอธิบายลงรายละเอียดเร่ืองเก่ียวกบัค่าคะแนนร่างกายโค (Body Condition 
Score) เช่นเดียวกบัผงัรูปท่ี 4.5 ผูใ้ชส้ามารถเรียกดูรูปตวัอยา่งท่ีแนบมากบัผงัความรู้ วิธีท่ีช่วยพิจารณา
ตดัสินวา่ค่าคะแนนร่างการยโคอยูใ่นค่าคะแนนเท่าใด 
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รูปท่ี 4.7 การจดัการอาหารลูกโค Inference – Domain Knowledge 
 

 รูปท่ี 4.7 โภชนาการโคช่วงแรกคลอดถึง 6 เดือน ผูเ้ช่ียวชาญเน้นการให้ความส าคญัทั้งเร่ือง
คุณภาพ และปริมาณของนมเหลือง ในช่วงเวลา 24 ชัว่โมงแรก ถึง 5 วนัแรก วา่เป็นช่วงท่ีส าคญัขั้น
วกิฤต เน่ืองดว้ยน ้ านมเหลืองจะช่วยให้ลูกโคมีภูมิคุม้กนัโรคท่ีดี ลดอตัราการตายของลูกโคแรกเกิดได้
อยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงผูเ้ล้ียงบางรายท่ีละเลย จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโคไปตลอดช่วงอายุ และส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพฟาร์มโดยตรงในระยะยาว หลงัจากช่วงอายุ 1 เดือนจนถึง 6 เดือนจึงเร่ิมหัด
ใหกิ้นอาหารหยาบทั้ง สด และหมกั เพื่อลูกโคเกิดความคุน้เคยกบัการกินอาหารอ่ืน นอกจากนม จะท า
ให้ลูกโคหยา่นมไดง่้าย ตามก าหนดเวลา เม่ือลูกโคมีอายุครบ 6 เดือนจึงให้วคัซีนป้องกนัโรคปากเทา้
เป่ือย (Foot and Mouth Disease: FMD) 
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รูปท่ี 4.8 การจดัการอาหาร และยาโครุ่น Inference – Domain Knowledge 
 

 รูปท่ี 4.8 อาหารโคในช่วงอายุโครุ่น เป็นช่วงอายุตั้งแต่ 6 – 15 เดือน เป็นช่วงท่ีผูเ้ล้ียงขุนโค 
ให้โคมีสุขภาพดีเตรียมความพร้อมสู่ช่วงเจริญพนัธ์ุ หรือโคสาว โดยให้อาหารขน้คุณภาพสูง อาหาร
หยาบหญา้สด หรือสดหมกัท่ีมีโปรตีนสูงให้กินเต็มท่ี แร่ธาตุแบบกอ้นแขวนให้กินอิสระ สุขภาพโค
ในช่วงเวลาน้ีเป็นปัจจยัเสริมโดยตรงต่อระบบสืบพนัธ์ุของโค ท าให้ความเป็นไปได้ท่ีจะผสมติดมี
สูงข้ึน ลดค่าใชจ่้ายผูเ้ล้ียงในส่วนของค่า น ้าเช้ือ และค่าบริการผสมเทียม 
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รูปท่ี 4.9 การจดัการอาหาร และยาโคสาว Inference – Domain Knowledge 
 

 รูปท่ี 4.9 ช่วงโคสาว คือโควยัเจริญพนัธ์ุ พร้อมต่อการผสม ช่วงอาย ุ15 เดือนไปจนถึงก่อนท่ี
จะคลอด ในกรณีท่ีผสมติด เป็นช่วงท่ีโคตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์มาก เพื่อพร้อมต่อการผสมและพร้อม
ต่อการให้ก าเนิดลูกโคท่ีแข็งแรงเช่นกนั การจดัการอาหารในช่วงเวลาน้ีผูเ้ล้ียงตอ้งพิจารณาเร่ืองค่า
คะแนนร่างกายหรือน ้ าหนกัอยา่งใกลชิ้ด เน่ืองจากจะส่งผลต่อความยากง่ายในการคลอดลูกโค ยงัไป
ถึงคุณภาพและปริมาณน ้านมโคหลงัการคลอด ท่ีเป็นรายไดห้ลกัของผูเ้ล้ียงอีกดว้ย 
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รูปท่ี 4.10 การจดัการอาหาร โครีด สามระยะ Inference – Domain Knowledge 

 
 รูปท่ี 4.10 การจดัการอาหาร โครีด คือช่วงหลงัการคลอดลูกโค ทั้งหมดประมาณ 305 วนั โดย
แบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะ ละ 100 วนั โดยระยะตน้ 100 วนัแรกเป็นช่วงท่ีแม่โคจะใหผ้ลผลิตน ้านมสูงสุด 
อาหารในช่วงน้ีตอ้งการคุณค่าทางโภขนาการสูงเน่ืองดว้ยสารอาหารต่างๆ จะถูกเปล่ียนไปเป็นน ้ านม 
การควบคุมคุณภาพอาหารในช่วงระยะน้ีนอกจากจะท าให้ได้น ้ านมดิบท่ีมีคุณภาพ และปริมาณท่ีดี
แลว้ยงัส่งผลต่อระยะเวลาการใหผ้ลผลิตของแม่โคอีกดว้ย 

 

 
 

รูปท่ี 4.11 การจดัการอาหาร แม่โคแหง้นม Inference – Domain Knowledge 
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 รูปท่ี 4.11 การจดัการอาหาร แม่โคแห้งนม (Dry) เป็นช่วงเวลาให้แม่โคพกัเพื่อรักษาเตา้นม
หลังจากการให้นมมาเป็นระยะเวลานาน และเตรียมความพร้อมโคเพื่อคลอดลูกโคตัวถัดไป 
โดยทั่วไปแม่โคสุขภาพสมบรูณ์สามารถผสมติดรอบต่อไปได้ ภายหลังคลอดเพียง 30 วนั และมี
ระยะเวลาตั้งท้องราว 285 วนั (9 เดือนคร่ึง) อย่างไรก็ดี ผูเ้ช่ียวชาญแนะน าให้ผสมเม่ือแม่โคแสดง
อาการเป็นสัดคร้ังท่ีสองหลงัคลอด โดยมากใชร้ะยะราว 45 – 60 วนัหลงัคลอด เพื่อใหร้ะบบสืบพนัธ์ุมี
ความพร้อมเตม็ท่ี  
 
4.4   การตรวจสอบความรู้ 
 
 นอกเหนือจากการให้ผูเ้ช่ียวชาญท าการตรวจทานตวัแบบความรู้ เพื่อเป็นการยืนยนัความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลความรู้ (Knowledge Validity) แลว้ผูศึ้กษายงัไดท้  าการขยายผล เพื่อให้ไดข้อ้คิดเห็น 
แง่มุมท่ีแตกต่างออกไป โดยผูศึ้กษาไดรั้บความกรุณาจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางด้านสัตวใ์หญ่และ
อาจารยป์ระจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นผูใ้หข้อ้คิดเห็น ประกอบองคค์วามรู้
ในประเด็นเร่ืองโภชนาการโคนม 
 โดยผูเ้ช่ียวชาญได้ตรวจดูผงัความรู้ท่ีถอดสกัดจากผูเ้ช่ียวชาญได้ให้ความเห็นว่าขอ้มูลใน
ภาพรวมจดัว่าถูกต้อง แต่ในความถูกต้องนั้นในบางหัวข้อควรมีบริบทแวดล้อมเป็นข้อก าหนดท่ี
ชดัเจน ขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญใหเ้พิ่มเติม มีดงัต่อไปน้ี 

1. การให้นมน ้ าเหลืองลูกโคในช่วง 24 ชัว่โมง แรกนั้นเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอยา่งมาก เน่ืองจาก
ในนมน ้ าเหลืองท่ีไดจ้ากแม่โค แลว้ให้ลูกโคในช่วง 24 ชัว่โมง แรกนั้นจะช่วยลดอตัรา
การตายของลูกโค และยงัเป็นตวัก าหนดความมีสุขภาพดี หรือแยข่องโคไปตลอดช่วงอาย ุ
การให้นมนั้นควรพิจารณาบนองค์ประกอบส าคัญอีกสองประการ คือประการแรก 
คุณภาพของน ้ านมเหลืองท่ีรีดไดค้วรมีการตรวจวดัค่าความถ่วงจ าเพาะ ท่ีจะสามารถบ่ง
บอกถึงคุณภาพของน ้ านมเหลืองได ้ประการท่ีสอง ควรพิจารณาให้ตามน ้ าหนกัแรกเกิด 
นมส่วนท่ีเหลือจะสามารถเก็บแช่เยน็ไวใ้หลู้กโคกินในวนัต่อไปได ้

2. การก าหนดค่าน ้ าหนกัโคสาวท่ีจะพร้อมผสมท่ีน ้ าหนัก 280 กิโลกรัม ผูเ้ช่ียวชาญได้ให้
ขอ้คิดเห็นว่าไม่ได้เป็นเร่ืองผิด แต่ขอ้ก าหนดน้ีข้ึนกบัปัจจยัแวดลอ้มประกอบอีกหลาย
ดา้น เช่น สายพนัธ์ุท่ีเกษตกรเล้ียง ถา้เป็นสายพนัธ์ุใหญ่ น ้ าหนกั 280 กิโลกรัม ก็อาจจะดู
วา่เล็กไป อีกทั้งยงัข้ึนอยู่กบัค่าเฉล่ียร่างกายของโคในฟาร์มต่างๆ ดว้ย อาจจะไม่เท่ากนั 
ดงันั้นการก าหนดตวัเลขท่ีเป็นค่าคงท่ี ในบางฟาร์มอาจจะเป็นเร่ืองท่ียากล าบากในทาง
ปฏิบติั ผูเ้ช่ียวชาญจึงเสนอขอ้พิจารณา (Inference) เพิ่มเติมเป็นทางเลือก คือให้พร้อม
ผสมท่ีค่าน ้าหนกัราว 60% ของน ้าหนกัท่ีโตเตม็ วยัของววั ในฟาร์มนั้นๆ 
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3. สัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารขน้ในช่วงแม่โครีด การก าหนดใชส้ัดส่วนดงักล่าวได ้คือ
อาหารหยาบตอ้งเป็นอาหารหยาบคุณภาพดี ไม่เช่นนั้นแม่โคอาจขาดสารอาหารในช่วง
รีดได ้ควรมีขอ้มูลอาหารหยาบเพิ่มเติม เพื่อการปรับปรุงสูตรอาหารขน้ให้เหมาะสมกบั
คุณภาพอาหารหยาบดงักล่าว 

4. การพิจารณาค่าคะแนนร่างกายเป็นวิธีท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
แต่ก็อาจจะมีข้อจ ากัดบ้างในผูเ้ล้ียงบางราย จึงควรพฒันาหลักเกณฑ์ท่ีพิจารณาโดย
เคร่ืองมือวดัอ่ืน ประกอบเช่น การใชส้ายวดัรอบอกโค เป็นตน้ 

 
ความส าคญัของการตรวจสอบความรู้ นอกจากจะเป็นไปเพื่อความถูกตอ้ง ทนัสมยัขององค์

ความรู้แล้วยงัมีความส าคญัในแง่ของการได้มาซ่ึงความรู้ใหม่ ต่อยอดให้ความรู้แตกแขนงไปทั้ ง
ในทางกวา้งและทางลึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทบทวนตรวจสอบความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีบริบท
แวดลอ้มท่ีต่างกนั ยิง่ท  าใหไ้ดแ้ง่มุมความรู้ท่ีต่างออกไป 
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บทที ่5 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

 การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีเป็นงานศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการ ใช้แนวความคิดการจดัการความรู้ 
โดยประยุกต์ระเบียบวิธีการดา้นวิศวกรรมความรู้ เพื่อสกดัองค์ความรู้เก่ียวกบัโภชนาการโคนมในงาน
ดา้นการส่งเสริมอาชีพการเล้ียงโคนม ขององคก์ารส่งเสริมกิจการโคนม แห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. 
ผู ้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาโดยเร่ิมตั้ งแต่การศึกษาบทบริบทองค์กร เพื่อท าตัวแบบองค์กร 
(Organization Model) ในขณะเดียวกบัการท าการประเมินหัวขอ้ความรู้โดยคณะผูบ้ริหารองค์กร จน
ท าให้ได้หัวข้อความรู้ส าหรับการศึกษาดังกล่าว หลังจากท่ีได้หัวข้อความรู้แล้วจึงน าไปสู่การ 
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ แล้วน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จดั
ระเบียบความรู้ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของ ผงัความรู้ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 
 5.1.1  สรุปผลการศึกษาบริบทองค์กรและประเมินหัวข้อความรู้ 

ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาหาขอ้มูลองคก์รจากทั้งภายในและภายนอก หาขอ้มูลทั้งปฐมภูมิ 
และทุติยภูมิ ท าให้เขา้ใจถึงโครงสร้างภายในองค์กร รวมถึงความสัมพนัธ์ขององค์กรท่ีมีต่อ ผูมี้ส่วน
ไดเ้สียภายนอกองค์กรเช่น เกษตกรผูเ้ล้ียง สหกรณ์โคนม และตวัแทนกระจายสินคา้แบบการตลาด
ดั้งเดิม (Traditional Trade) การศึกษายงัท าให้เขา้ใจกระบวนงานส าคญัต่อห่วงโซ่มูลค่าขององคก์ร ท า
ใหส้ามารถวเิคราะห์วา่มีองคค์วามรู้ใดบา้งท่ีมีความจ าเป็นท่ีส าคญัต่อการด าเนินกิจการขององคก์ร  

การไดม้าซ่ึงหวัขอ้ความรู้ เป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากในองคก์ร หน่ึงๆ 
มีองค์ความรู้ส าคญัต่างๆ มากมาย ซ่ึงล้วนแล้วแต่มีความส าคญัต่อองค์กรทั้งส้ิน แต่กระบวนการ
ประเมินความรู้จะท าให้องค์กรทราบว่า ตวัองค์กรตอ้งบริหารจดัการความรู้ใดก่อน องค์ความรู้ใดมี
นัยส าคญัเชิงนโยบายมากท่ีสุด ณ ช่วงเวลา หรือสถานการณ์ ท่ีองค์กรก าลังเผชิญอยู่ขณะนั้น การ
ประเมินเพื่อไดม้าซ่ึงหวัขอ้ความรู้ดงักล่าว จึงควรไดม้าจากความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดบัตดัสินใจ 
(Decision Maker) ผูศึ้กษาได้ด าเนินการโดยการท าการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม ผ่านทางการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ประกอบขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถาม โดยผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กร ท าให้ได้หัว
ขอ้ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นการส่งเสริมอาชีพการเล้ียงโคนม ในประเด็นเร่ืองการบริหารฟาร์ม
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ประสิทธิภาพ ซ่ึงมีความส าคญัทั้งในแง่เป็นองค์ความรู้ท่ีสอดคล้อง ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์
องค์กร ในอนัท่ีจะ เพิ่มขีดความสามารถในการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงโคนมให้เป็นผูน้ าของ
ประเทศ  และการเป็นกลไกของรัฐในการส่งเสริมการเล้ียงโคนม รักษาเสถียรภาพน ้ านมดิบของ
ประเทศ นอกจากนั้นองค์ความรู้ดงักล่าวยงัสามารถสนับสนุนแผนการด าเนินงานตามนโยบายของ
องคก์ร ในการท่ีจะใชเ้ป็นองคค์วามรู้เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายงานส่งเสริม น าไปใชเ้พื่อการพฒันาฟาร์มโค
นมของเกษตกรผูเ้ล้ียงท่ีมีอยู่เดิม และการขยายปริมาณการเล้ียงท่ีตอ้งส่งเสริมเพิ่มข้ึน ตามแผนการ
ขยายก าลงัผลิตท่ีวางไว ้ 
 
 5.1.2 สรุปผลการศึกษาองค์ความรู้ 

ผลจากการสัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญไดอ้ธิบายถึงการบริหารจดัการฟาร์มประสิทธิภาพ ท่ี
ถูกก าหนดด้วยตวัช้ีวดัเก้าขอ้ท่ีทางฝ่ายส่งเสริมการเล้ียงโคนมก าหนดข้ึนเพื่อเป็นมาตรฐานส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีและเกษตกร ซ่ึงบริหารจดัการฟาร์มประสิทธิภาพเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการบริหารจดัการสาม
ดา้น ไดแ้ก่ การจดัการฝูงโค ระบบสืบพนัธ์ การจดัการด้านคุณภาพน ้ านมและการจดัการโภชนาการ 
โดยผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองการจดัการโภชนาการสูงสุด เน่ืองมากจากเป็นการจดัการดา้น
ปัจจยัพื้นฐาน ท่ีหากมีการจดัการท่ีดีจะท าให้ฟาร์มผา่นมาตรฐานตวัช้ีวดัดงักล่าว ท าให้ไดน้ ้ านมดิบท่ีดี
ทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ องคค์วามรู้ดา้นการจดัการโภชนาการ ท่ีสกดัไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ มีหลกัการ
พิจารณา แบ่งเป็นสองประการ คือ พิจารณาจากค่าคะแนนร่างการโคตามช่วงอายุต่างๆ และพิจารณา
จากสถานภาพของโค ทั้งหมด 5 ช่วง ไดแ้ก่ แรกคลอดถึงหกเดือน ช่วงโครุ่น ช่วงโคสาว ช่วงโครีด และ
ช่วงโคแห้งนม โดยผลการศึกษาองค์ความรู้ ได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตกรท่ีเป็นกรณีศึกษาว่า
สามารถเพิ่มผลผลิตทั้งดา้น ปริมาณ และคุณภาพน ้านมดิบได ้

ในภาพรวมของตวัแบบความรู้เร่ืองโภชนาการโคนม ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นวา่การให้
ความส าคญัในโภชนาการลูกโคแรกเกิดนั้นมีความส าคญั และเป็นจุดวิกฤต ท่ีส่งผลกระทบต่อระบบ
การสร้างภูมิคุม้กนั ช่วยลดอตัราการตาย ส่งผลต่อสุขภาพไปตลอดช่วงอายขุยัของโค เพราะการท่ีโคมี
สุขภาพท่ีดีนั้นจะส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตน ้านมทั้งดา้นปริมาณ และคุณภาพ ในระยะยาว ท าใหแ้ม่โค
มีช่วงเวลาในการใหผ้ลผลิตนานข้ึน อนัจะส่งผลดีทั้งต่อองคก์ร และต่อรายไดข้องเกษตกรผูเ้ล้ียง  
 
 5.1.3  การใช้งานองค์ความรู้ 

 จากการศึกษาบริบทองค์กรในแผนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ พบว่าผูบ้ริหารระดับสูงให้
ความส าคญัในเร่ืองการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารภายในองคก์รมีการจดัจา้งท่ีปรึกษา
เพื่อจัดท าสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรและจดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
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สารสนเทศ และการส่ือสารของ อ.ส.ค. ปี พ.ศ. 2557 – 2561 โดยมีการก าหนดวิสัยทศัน์ในส่วนการ
พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารขององคก์รวา่ “เป็นองคก์รท่ีมีเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสารท่ีทนัสมยัมาสนบัสนุนการพฒันาผลิตภณัฑ์ และการบริการในอุตสาหกรรมนมให้เป็นท่ี
ยอมรับทั้งในระดบัชาติและระดบัสากล” มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ พฒันาบุคลากรทุกระดบัของ 
อ.ส.ค. ให้มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และพฒันาบุคลากร
ด้าน ICT ให้มีความเช่ียวชาญ จดัท าโครงการพฒันาด้านต่างๆ รวมทั้ง ระบบการจดัการความรู้ของ
องคก์ร (Knowledge Management) เพื่อเป็นการสอดรับกบัแผนพฒันาดงักล่าวผูศึ้กษาจึงเห็นวา่ผลลพัธ์ 
(Output) ของการศึกษาองค์ความรู้ในคราวน้ีควรจะเป็นการจดัเก็บองคค์วามรู้ในลกัษณะท่ี สามารถใช้
ประโยชน์จาก ICT ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด นั้นคือการถอดสกดัและจดัเก็บองคค์วามรู้ในรูปแบบ
ของผงัความรู้ (Knowledge Map) เพื่อให้เกิดเป็นผลลพัธ์ระยะยาว (Outcome) โดยเป็นศูนยร์วมขอ้มูล
ความรู้ (Knowledge-Base System) ส าหรับให้คนในองค์กร เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีช่วยการเรียนรู้เร่ืองการ
ท างานส าหรับพนักงานท่ีเขา้ท างานใหม่เน่ืองจากการปัญหาการลาออกของพนักงานลูกจา้งชั่วคราว
ดงักล่าวขา้งตน้ และท่ีส าคญั ใช้เป็นเสมือนเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ พฒันาต่อยอดไปสู่การไดม้าซ่ึงองค์
ความรู้ใหม่ หรือสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ในอนาคต 
 เน่ืองดว้ยองคก์รมีระบบเวบไซตข์ององคก์รท่ีใชง้านอยูแ่ลว้ทั้งแบบภายนอก (Internet) 
และภายใน (Intranet) ประกอบกบัมีบุคลากรผูช้  านาญงานดา้น เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความพร้อม
ในการสนบัสนุนเป็นอย่างดี จึงไดน้ าผงัความรู้ไปเผยแพร่ผ่านทางระบบเวบไซตภ์ายในขององค์กร
เพื่อเกิดการเผยแพร่ขอ้มูลความรู้ไปในวงกวา้ง เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ของคนในองค์กร
อย่างเป็นระบบ ยงัมีท่ีส าหรับจดัเก็บรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีส าคญัขององค์กร ไม่ให้สูญหายไปพร้อม
กบัการโยกยา้ย ลาออก หรือการเกษียณอายขุองบุคลากรดว้ย ดงัรูปท่ี 5.1 และมีการเพิ่มเติมส่วนท่ีเป็น
กระดานสนทนาต่อเน่ือง (Forum Discussion) เพื่ อสนับสนุนการมี ส่วนร่วมของคน ให้ เกิด
กระบวนการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ ผูศึ้กษามีความคาดหวงัวา่ องค์กรจะมีการใชง้าน และพฒันาต่อ 
จนเกิดเป็น ระบบจดัการความรู้ (Knowledge Management System) ท่ีเป็นเทคโนโลยท่ีีช่วยสนบัสนุน 
กระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ขององคก์รต่อไป 
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รูปท่ี 5.1 การเผยแพร่องคค์วามรู้ในระบบ Intranet 
 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 
 หลงัจากการสัมภาษณ์จบัความรู้ ผูศึ้กษาได้ท าการวิเคราะห์ ข้อมูลความรู้ท่ีได้เพื่อท าการ
สังเคราะห์ความรู้ให้อยู่ในรูปแบบของผงัความรู้ (Knowledge Map) แลว้ได้ท าการเผยแพร่ผ่านทาง
ระบบออนไลน์ภายในองค์กร (Intranet) ผูศึ้กษาได้ติดตามผลจากการรับฟังขอ้คิดเห็นจากผูบ้ริหาร 
และผูเ้ช่ียวชาญ โดยผูบ้ริหารไดใ้ห้ความเห็นว่าองค์ความรู้ท่ีจบัไดน้ั้น โดยมากเป็นความรู้ระดบัชัด
แจง้ (Explicit) เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงจากการไดท้  าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ขอ้มูลความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ
แลว้ ผูศึ้กษาก็มีความเห็นไปในทางเดียวกนั ซ่ึงในประเด็นน้ี ผูศึ้กษาไดใ้ห้ค  าอธิบายเพิ่มเติมวา่ความรู้
ท่ีจบัสกดัได้จากผูเ้ช่ียวชาญอาจจะประกอบไดจ้ากความรู้ทั้งสองประเภททั้งชดัแจง้ ท่ีเป็นลกัษณะ 
ความรู้ระดบั รู้วา่อะไร (Know What) และความรู้ฝังลึก (Tacit) หรือ ระดบั รู้วา่อยา่งไร (Know How) 
อยา่งไรก็ตาม ถึงแมจ้ะเป็นความรู้แบบชดัแจง้ก็ใช่วา่จะขาดความส าคญั เพราะความรู้ชดัแจง้ดงักล่าว
เป็นความรู้ท่ีไดผ้า่นขั้นตอนการคดักรอง (Digest) ผา่นกระบวนการคิดจากผูเ้ช่ียวชาญมาแลว้ในระดบั
หน่ึง ท่ีพิสูจน์แลว้วา่เหมาะสมท่ีองคก์รจะน าไปประยกุตใ์ช ้องคค์วามรู้เก่ียวกบั โภชนาการโคนมท่ีได้
สกดัเป็นองคค์วามรู้น้ี เป็นการสร้างองคค์วามรู้น าร่อง เพื่อให้เกิดประเด็น เกิดหวัขอ้เพื่อจะให้ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง ไดท้  าการวิภาควิจารณ์ เป็นเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ เสนอเป็นแนวคิดหรือต่อยอดจาก
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องค์ความรู้ท่ีมีอยู่เดิมเพื่อให้องค์ความรู้แตกแขนง ออกไปทั้งในทางกวา้ง และลงในทางลึก ไดอ้งค์
ความรู้ใหม่ๆ เก็บเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาขององคก์รต่อไป องคค์วามรู้ท่ีจดัท าข้ึนคร้ังน้ีแน่นอนวา่ยงั
ไม่ได้ลงรายละเอียด เชิงลึกในทุกมิติ เน่ืองเพราะตวัความรู้ โดยเฉพาะ ความรู้แบบฝังลึกนั้น เป็น
ความรู้ท่ีข้ึนกบับริบทแวดลอ้มสูง ตวัอย่างเช่น เร่ืองของสูตรอาหารโคในพื้นท่ีภาคเหนือ อาจจะไม่
เหมาะสมกบัการเล้ียงในพื้นท่ีภาคอ่ืนๆ ของประเทศก็เป็นได ้ 
  
5.3 ปัญหาและอุปสรรค 
 

ผูว้จิยัไดพ้บปัญหา และอุปสรรค ในการด าเนินการศึกษา โดยสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 
1. ดา้นการรวบรวมขอ้มูล เน่ืองดว้ยองค์กรมีส านักงานภาคกระจายอยูท่ ัว่ทุกภาค การเก็บ

ขอ้มูล โดยเฉพาะขอ้มูลเชิงปฐมภูมิ จึงไม่สามารถกระท าไดบ้่อยคร้ัง  
2. ปัญหาหลงัการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ภายหลงัจากการสกดัความรู้แลว้ จ  าเป็นตอ้งมีการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งขององค์ความรู้ จากผูเ้ช่ียวชาญอีกคร้ัง เน่ืองจากมีอุปสรรคดา้น
ระยะทางดงักล่าว ท าใหผู้ศึ้กษาตอ้งใชว้ธีิการส่ือสารโดยโทรศพัท ์และอีเมลแ์ทน 

 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
1. การสร้างความเขา้ใจ การส่ือสารเร่ืองการจดัการความรู้ไปยงัคนทัว่ทั้งองคก์ร ควรมีการคิด

สร้างค าขวญั คติ (Motto) เร่ืองการจดัการความรู้ ท่ีเป็นค ากระชบัสั้น แต่ส่ือความหมายใน
เร่ืองการจดัการความรู้ ท่ีเป็นขององค์กรเองเพื่อใช้ส่ือสาร ไปยงับุคคลากรทุกระดบั เพื่อ
กระตุน้การตระหนักรู้ ให้เห็นถึงประโยชน์ของระบบการจดัการความรู้ เพื่อให้เกิดการ
พฒันาองคค์วามรู้ ต่อไป 

2. จากการท่ีความรู้มีความข้ึนอยูก่บับริบทสูง ดงันั้นบางหัวขอ้ความรู้ อาจจะตอ้งแบ่งแยก
ตามบริบทอยา่งชดัเจน เช่นบริบท ดา้นพื้นท่ี เป็นตน้ 

3. การพฒันาการจดัการความรู้ให้ส าเร็จ ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รควรให้ความส าคญั มี
ส่วนร่วม และมีความชดัเจนในการส่งเสริมการบริหารจดัการความรู้อยา่งต่อเน่ือง และ
เป็นรูปธรรม จ าเป็นตอ้งมีการ จดัตั้งคณะท างานเพื่อก าหนด วิสัยทศัน์ พนัธะกิจ ท าแผน
ดา้นการจดัการความรู้ท่ีเป็นขององค์กร ก าหนดบทบาทหน้าท่ี สร้างความเป็นเจา้ภาพ 
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(Ownership) แก่บุคลากรอย่างชัดเจน ประกอบกับการตั้ งเป้าหมาย และตัวช้ีวดั ท่ี
เหมาะสม 

4. สร้างกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ  (Community of Practice: COP) ท่ี เป็นพื้น ท่ีพบปะแบบ
กายภาพเพื่อเป็นกระบวนการหลกัของการไดม้าซ่ึงองคค์วามรู้ใหม่ นอกเหนือจากการใช้
พื้นท่ีบนระบบออนไลน์ 

5. สร้างนักวิเคราะห์ความรู้หรือวิศวกรความรู้ (Knowledge Analyze / Engineer) ท่ี เป็น
เสมือนกลไกตวัหลกัท่ีขบัเคล่ือนระบบจดัการความรู้ ท่ีคอยผลกัดนัให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ๆ ในระบบจดัการความรู้ 

6. การจดัการความรู้ ไม่ได้เป็นเร่ืองของการแกปั้ญหาใดๆในลกัษณะแบบเบ็ดเสร็จ (One 
Solution Fits All) การจดัการความรู้ไม่ไดเ้ป็นหนา้ท่ีของคนกลุ่มหน่ึงกลุ่มใด หากแต่เป็น
หน้าท่ีของทุกคนในองคก์ร เป็นกระบวนการท่ีตอ้งอาศยัความต่อเน่ือง ท าจนกลายเป็น
วฒันธรรมองคก์ร คือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนงานท่ีท าเป็นประจ า 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
ผลศึกษาคร้ังน้ี เป็นเสมือนการสร้างแนวทาง หรือกระบวนการ ส าหรับงานจดัการความรู้ใน

องค์กรเท่านั้น ผูศึ้กษาเห็นว่ายงัมีองค์ความรู้อ่ืนๆอีกมากมายท่ีตอ้งการ การบริหารจดัการ อีกทั้งยงั
สามารถประยกุตใ์ช ้เคร่ืองมือ กระบวนการ หรือทฤษฎีการจดัการความรู้ อ่ืนๆ มาประยุกตใ์ช ้เพื่อให้
เกิดองค์ความรู้ หรือวิธีการได้มาซ่ึงองค์ความรู้ใหม่ หรือแม้แต่การพฒันา ออกแบบระบบจดัการ
ความรู้ (Knowledge Management System) ให้มีความง่ายต่อการใชง้านมากข้ึน (User Friendly) ทั้งต่อ
ผูใ้ชง้าน และผูบ้ริหารระบบ 

จากการติดตามผลของการน า ตัวแบบความรู้ไปเผยแพร่ และใช้งาน ผ่านทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร พบว่ามีผูเ้ขา้ไปเรียกดูองค์ความรู้จ านวน 117 คร้ัง ในส่วนของ
กระดานสนทนาต่อเน่ือง ยงัไม่มีผูใ้ช้ สาเหตุเน่ืองมาจากยงัไม่ไดมี้การจดัตั้ง คณะ หรือกลุ่มผูใ้ช้ใน
ลกัษณะท่ีเป็น ชุมชนนกัปฏิบติั และอาจจะยงัขาดการส่ือสารท าความเขา้ใจกบับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
องค์ความรู้ ทั้งตวัผูเ้ช่ียวชาญเอง รวมถึงผูใ้ช้งานองค์ความรู้ ให้เกิดความตระหนักรู้ ถึงความส าคญั
ของการวิภาควิจารณ์ แลกเปล่ียนความคิดเห็น ในการท่ีจะไดม้าซ่ึงความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดจากความรู้
เดิมท่ีมีอยู ่

ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ การน าความรู้มาบริหารจดัการนั้นเป็นเร่ืองท่ีส าคญั และจ าเป็นส าหรับ
องค์กร แต่ส่ิงส าคญัประการถัดมาซ่ึงจะขาดไม่ได้คือ การมีกระบวนการ ในการท่ีจะได้มาซ่ึงองค์
ความรู้ใหม่ (Knowledge Creation) ไม่เช่นนั้ นแล้ว องค์ความรู้นั้ นจะขาดการพัฒนา และไม่ถูก
น าไปใช้งานในท่ีสุด ดงันั้นการจดัการความรู้จ าเป็นตอ้ง มีกระบวนการในลกัษณะท่ีครบวงจร ทั้ง
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ก่อน และหลงัจากการจดัการความรู้ รวมทั้งมีการออกแบบการวดัผลสัมฤทธ์ิ ของการใช้งานองค์
ความรู้ ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ อยา่งเป็นรูปธรรม 

 
 บทสรุป 
 จากการศึกษาคร้ังน้ี ท าให้ผูศึ้กษาพบว่า องค์กรมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะด้าน
บุคลากร คือมีผู ้เช่ียวชาญในสายงานต่างๆ อีกเป็นจ านวนมากท่ีเหมาะแก่การเป็นผู ้ให้ความรู้ 
(Knowledge Provider) เพื่อจดัเก็บ เผยแพร่องคค์วามรู้นั้นเขา้ระบบจดัการความรู้ ทั้งยงัมีบุคลากรท่ีมี
ความเช่ียวชาญดา้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีพร้อมจะท าหน้าท่ีพฒันา และบริหาร
ระบบจดัการความรู้ได้เป็นอย่างดี ท่ีส าคญัผูบ้ริหารระดบัสูงมองเห็นความส าคญัทั้งดา้นการพฒันา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ อีกทั้ งยงัเห็น
ความส าคัญในด้านการจัดการความรู้ อันท่ีจะน าพาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) ในอนาคต  
 ทา้ยน้ี จากมุมมองการจดัการความรู้ ท่ีวา่ดว้ยองค์ประกอบส าคญัของการจดัการความรู้สาม
ส่วน ได้แก่ คน กระบวนการ และเทคโนโลยี จากการศึกษาคร้ังน้ี ท าให้ผูศึ้กษาเรียนรู้อย่างชัดเจน
ยิ่งข้ึนว่า ไม่ว่าจะเลือกใช้กระบวนการแบบไหน ทฤษฎีอะไรมาประยุกต์ใช้ในการจดัการความรู้ 
ประกอบการใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ ทั้งหมดเป็นเพียงโครงสร้างพื้นฐานท่ีคอยสนบัสนุนเท่านั้น 
เพราะองค์ประกอบหลกัท่ีเป็นหัวใจของการจดัการความรู้เป็นเร่ืองของการจดัการ “คน” เน่ืองดว้ย
ความรู้อยู่ในตวัคนและคน ก็เป็นปัจจยัท่ีมีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน การจดัการความรู้จะประสบ
ผลส าเร็จหรือไม่ จึงข้ึนอยู่ท่ีการส่ือสาร การปรับเปล่ียนทศันคติ เปล่ียนพฤติกรรมของคนในองค์กร 
จนกระทั่งกลายเป็นวฒันธรรมองค์กร จึงอาจจะต้องอาศัยระยะเวลายาวนาน และในบางกรณี 
โดยเฉพาะองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่ มีความจ าเป็นต้องมีการบริหารความเปล่ียนแปลง (Change 
Management) ควบคู่ไปด้วย การจดัการความรู้ เป็นเร่ืองของการรวบรวม องค์ความรู้ท่ีส าคญัของ
องคก์ร เพื่อใชง้านให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดในปัจจุบนั เพื่อการบูรณาการองคค์วามรู้ต่างๆ เหล่านั้น 
เพื่อการสร้างความรู้หรือนวตักรรมใหม่ๆ ในอนาคต 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามส าหรับการประเมนิหัวข้อความรู้ 

สรุปผลการประเมนิหัวข้อความรู้ 
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ภาคผนวก ข 
การให้ค่าคะแนนร่างกายโค 
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ภาคผนวก ค 
ข้อมูลคุณลกัษณะทางกายภาพของน า้นม  

 

ขอ้มูลคุณลกัษณะทางกายภาพของน ้านม ปี 2556 – 2557 
ส านกัตรวจสอบคุณภาพสินคา้ปศุสัตว ์กรมปศุสัตว ์
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ขอ้มูลคุณลกัษณะทางกายภาพของน ้านม ปี 2557 
ศูนยว์จิยัและพฒันาการสัตวแพทยภ์าคเหนือ กรมปศุสัตว ์
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ขอ้มูลคุณลกัษณะทางกายภาพของน ้านม กรณีศึกษา ฟาร์มตวัอยา่ง  
ระหวา่ง มกราคม 2556 - กรกฎาคม 2556 

 

 
ค่าไขมนั ระดบัมาตรฐานท่ี 3.2 % 

 

 
ค่าของแขง็ไม่รวมไขมนั ระดบัมาตรฐานท่ี 8.25 % 

 

 
ค่าของแขง็ทั้งหมด ระดบัมาตรฐานท่ี 12.4 % 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ - นามสกุล  นายปิยชนน์ ศนัสนีย ์ 

วนั เดือน ปี เกดิ  4 สิงหาคม 2516  

ประวตัิการศึกษา พ.ศ. 2555-2558  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการความรู้ 
  วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี
  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 พ.ศ. 2537-2540  วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 
  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

 พ.ศ. 2534-2537  หลกัสูตรประกาศณียบตัรวชิาชีพ  
  สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คณะไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
  สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขตภาคพายพั 

ประสบการณ์ พ.ศ. 2545-2554  Operation Manager 
  Spartan Peripheral (Thailand) 

 พ.ศ. 2543-2545  Head and Media failure analysis Engineer 
  Western Digital (Thailand) 

 พ.ศ. 2542-2543  Test Engineer   
  Read-Rite (Thailand) 

 


