
                                                           
 
 
 
 
 

 
 

 กระบวนการจัดการความรู้สําหรับเกษตรกรผู้เลีย้งโคขุนคุณภาพสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นางสาวนริศรา  อนิทะสิริ 

 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎบีณัฑิต 
 สาขาวชิาการศึกษาตลอดชีวติและการพฒันามนุษย์ 

ภาควชิาการศึกษาตลอดชีวติ 
บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2558 
ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 



กระบวนการจัดการความรู้สําหรับเกษตรกรผู้เลีย้งโคขุนคุณภาพสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นางสาวนริศรา  อนิทะสิริ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎบีณัฑิต 
 สาขาวชิาการศึกษาตลอดชีวติและการพฒันามนุษย์ 

ภาควชิาการศึกษาตลอดชีวติ 
บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2558 
ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 



KNOWLEDGE  MANAGEMENT  PROCESS   FOR  PREMIUM  GRADE  BEEF  
PRODUCTION  FARMERS 

 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Miss Narisara  Intasiri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Doctor of Education Program in Lifelong Education and Human Development 

Department of Nonformal Education 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2015 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 



 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร อนุมติัใหว้ิทยานิพนธ์เร่ือง  “ กระบวนการจดัการ
ความรู้สาํหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุคุณภาพสูง ”  เสนอโดย นางสาวนริศรา  อินทะสิริ เป็นส่วนหน่ึง
ของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการ
พฒันามนุษย ์
 
 

….…........................................................... 
                                                                (รองศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ)์ 

   คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
วนัท่ี..........เดือน.................... พ.ศ........... 

 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภทัรพล  มหาขนัธ์ 
 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วีรฉตัร์  สุปัญโญ 
 3. รองศาสตราจารย ์ดร.สนัติ  ศรีสวนแตง 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.คีรีบูน  จงวฒิุเวศย)์ 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ              .................................................... กรรมการ 
(รองศาสตราจารย ์ดร.สมิต  ยิม้มงคล  )                       (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภทัรพล  มหาขนัธ์) 
............/......................../..............                              ............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ              .................................................... กรรมการ 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วีรฉตัร์  สุปัญโญ  )                 (รองศาสตราจารย ์ดร.สนัติ  ศรีสวนแตง  ) 
............/......................../..............                              ............/......................../.............. 



 ง

53251809 : สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันามนุษย ์
คาํสาํคญั :  กระบวนการจดัการความรู้/เกษตรกร/กลุ่มสมาชิกสหกรณ์/การเล้ียงโคขนุ  
 นริศรา  อินทะสิริ : กระบวนการจดัการความรู้สําหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขุนคุณภาพสูง.  อาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผศ.ดร.ภทัรพล  มหาขนัธ์ , ผศ. ดร.วีรฉตัร์  สุปัญโญ และ รศ.ดร.สนัติ  ศรีสวนแตง.  469 หนา้. 
 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรตน้แบบผูเ้ล้ียงโคขุนท่ีประสบ
ความสําเร็จ และเพ่ือหาแนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสมสําหรับเกษตรกรเพ่ือการเล้ียงโคขุน
คุณภาพสูง โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเกษตรกรตน้แบบ จาํนวน  5 ราย การ
สนทนากลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเล้ียงปศุสัตว ์กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกดั จาํนวน 10 ราย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรหนองสูง จาํกดั สาขาปศุสัตว ์จาํนวน 9 ราย และ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคเน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั จาํนวน 9 ราย และสัมภาษณ์ผูแ้ทนจาก 3 สหกรณ์น้ี  จาํนวน 4 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัคือ แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง และ กรอบประเด็นการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา 
ผลการวิจยัพบวา่ 

กระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ มี 6 ขั้นตอน คือ 1) ความตอ้งการความรู้   2) การ
คน้หาความรู้ 3) การสร้างความรู้ 4) การใชค้วามรู้ 5) การจดัเก็บความรู้ และ 6) การถ่ายทอดความรู้ กระบวนการ
จดัการความรู้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ มี 5 ขั้น คือ 1) การคน้หาความรู้ก่อนเป็นสมาชิกสหกรณ์   2) การเปิดรับความรู้
เม่ือเป็นสมาชิก 3).การนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 4)การจดัเก็บความรู้ และ 5) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ พบว่า การ
เขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ เป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกร  

แนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้ มี 6 แนวทาง คือ 1)  เ ชิ งนโยบาย  ควร เต รียมพร้อม
เจา้หนา้ท่ี สมาชิกเกษตรกรผ่านกิจกรรม และสร้างแจงจูงใจ เพ่ือสร้างวฒันธรรมการจดัการความรู้ร่วมกนั  2) การ
คน้หาความรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือส่ือมวลชนทอ้งถ่ิน  จดัทาํคลงัความรู้ในพ้ืนท่ี คลงัความรู้ในสหกรณ์ ใช้
เคร่ืองมือ Social  Network ส่งข่าวสารความรู้ 3) การสร้างความรู้และการใชป้ระโยชน์ความรู้ นาํความรู้ท่ีเป็นความ
ตอ้งการของเกษตรกร มาร่วมกาํหนดประเด็นความรู้ ในการจดัการความรู้ ส่งเสริมให้เกษตรกร เป็น “นกัวิจยัโคขุน
ทอ้งถ่ิน” ยกย่องเกษตรกรเม่ือมีการพฒันาความรู้ของตนเอง 4) การจดัเก็บความรู้  ทาํฐานขอ้มูลเกษตรกร และ ชุด
ความรู้ท่ีมาจากจากเกษตรกร เก็บเป็น “ความรู้ฉบบัชาวบา้น” อบรมเจา้หนา้ดา้นทกัษะส่ือสาร เช่น การถาม การจบั
ประเด็น การสรุปประเด็น 5) การถ่ายทอดความรู้  เสริมทกัษะเชิงการถ่ายทอดให้กบัเกษตรกร พฒันาจุดถ่ายทอด
ความรู้ในพ้ืนท่ี เกษตรกรร่วมรายการทางส่ือมวลชนทอ้งถ่ิน และข้ึนทะเบียนเป็น “วิทยากรเกษตรกร”  6) การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของเกษตรกร  ควรกระตุน้เกษตรกรใหเ้ห็นว่าตนเองมีคุณค่าเป็นผูส้ามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์
ให้ผูอ่ื้นได ้และสามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆไดต้ลอดชีวิต จดัช่วงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เสริมไวใ้นกิจกรรมต่างๆ จดั
บรรยากาศให้สนุก ผ่อนคลายเป็นกนัเอง ให้เกษตรกรในพื้นท่ีเดียวพูดคุยช่วยเหลือกนั แบบ “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” จดั
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคขนุ  
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The purpose of this research were to study knowledge management process of 
farmers who success in premium-grade beef  production, and the guidelines to promote 
knowledge management process for Thai farmer in premium-grade beef  production, by 
qualitative research. Data were collected  by in-depth interview 5 role-model farmers, focus 
group with 10  farmer members of Pon-Yang-Kham Livestock Breeding Cooperative 
NSC,ltd, 9 farmer members of Nong-Sung Livestock Breeding Cooperative,ltd, and 9 farmer 
members of KU KamphaengSaen Campus Beef Producer Cooperative,ltd, and  interview 4 
representatives of  this 3 cooperatives. The research instruments were the semi-structured 
interview and the guideline of  focus group. Data were analyzed by using content analysis. 
The results revealed that; 

 
 Knowledge management process of role-model farmers  have 6 stages:1) Need of 
Knowledge 2) Knowledge Identification 3) Knowledge Creation 4) Knowledge Storage 5) 
Knowledge   Using  and 6) Knowledge Transfer. Knowledge management process of farmer 
groups  have 5 stages: 1) Knowledge Identification before to be cooperative members 2) 
Knowledge Perception  as the membership 3) Knowledge   Using 4) Knowledge Storage 5) 
Knowledge Sharing, and found that being a member of the cooperative is one factor that to 
contributes the knowledge management process of farmer 
 
 

The guidelines to promote knowledge management process 6 guidelines: 1) Policy 
- the officials farmer activities and motivation should be prepared to build a culture of 
knowledge management. 2) Knowledge Identification – to connect with local media, set up 
knowledge assess point in farmer area and in cooperative, and use social network to sharing 
knowledge. 3) Knowledge Creation- Knowledge Using- to put needs of knowledge’s farmers 
to determine the issue of knowledge management, to encourage farmers to be " Beef  
Researchers in Local" and recognition when they have developed their own knowledge. 4) 
Knowledge Storage- to set up database of farmers and the knowledge of the farmers kept in 
term of “The Farmer Version” and training  communication skills such as the question and the 
summary of issue skill  to the officers. 5) Knowledge Transfer- to train the farmer in skill of 
communication transfer, develop knowledge transfer point in farmer area, invite farmer in 
local media program and register farmers as the “Farmer Trainer” 6) Knowledge Sharing- 
should encourage farmer to value themselves as sharing experiences with others and learn 
new things throughout life, have knowledge sharing partly in activities in funny atmosphere, 
promote farmer with in the same area communicate together as “friend help friend”, and set 
up knowledge sharing activities  between beef cooperatives network.  
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ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันามนุษย์ทุกท่านท่ี
ประสิทธ์ิประสาทความรู้ให้คาํแนะนาํและประสบการณ์อนัมีค่ายิ่งแก่ผูวิ้จยั รวมถึงขอขอบคุณพ่ีเพ่ือนๆ
นอ้งๆสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันามนุษยทุ์กท่านท่ีร่วมเรียนรู้และเป็นกาํลงัใจท่ีดีตลอดมา  

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีใหค้วามช่วยเหลือและเป็นกาํลงัใจสนบัสนุนท่ีดียิง่เสมอมา 
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จงัหวดั สกลนคร ผูบ้ริหารและผูแ้ทนสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จาํกดั สาขาปศุสตัว ์ จงัหวดั
มุกดาหาร และ ผูบ้ริหารและผูแ้ทนสหกรณ์สหกรณ์โคเน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน 
จาํกดั จงัหวดันครปฐม ท่ีใหค้วามร่วมมืออยา่งดียิง่ในการใหเ้อกสาร ขอ้มูล ทาํใหผู้ว้จิยัดาํเนินงานจนสาํเร็จ
ไดด้ว้ยดี 
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บทที1่ 
บทนํา 

 
1.ความสําคญัของปัญหา 
 

การเล้ียงโคเน้ือ เป็นอาชีพทางการเกษตรท่ีมีความสําคญัอาชีพหน่ึง ท่ีสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กบัประเทศ การเล้ียงโคของเกษตรกรไทยจากอดีต  มีจุดประสงคห์ลกัเพื่อใชแ้รงงาน
ในกิจกรรมทางการเกษตร  และมีจุดประสงคร์องคือ  ขายเป็นโคเน้ือ เม่ือปลดจากการใชง้าน  หรือ
เม่ือมีจาํนวนมากเกินความจาํเป็นในการใชแ้รงงาน (ปรารถนา พฤกษะศรี, 2548: 2) จนปัจจุบนั การ
เล้ียงโคเน้ือพฒันาเติบโตมาต่อเน่ือง มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 7 หม่ืนลา้นบาท และ มีเกษตรกร
ในกลุ่มผูเ้ล้ียงโคเน้ือปริมาณ 1.3 ลา้นครัวเรือน (สาํนกัพฒันาการปศุสัตวแ์ละถ่ายทอดเทคโนโลยี, 
2554: 1)  

 เม่ือพิจารณาศกัยภาพของการเล้ียงโคในประเทศพบว่า ประเทศไทยมีความสามารถสูง
ในการ ผลิตโคพนัธ์ุและโคเน้ือ ส่งออกไปจาํหน่ายต่างประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศต่างๆ 
ในเขตเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ASAEN)  ประกอบกบั รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเล้ียงโคเน้ือ 
เป็นโครงการหน่ึงในแผนปรับโครงสร้างระบบการผลิตการเกษตร  ท่ีมุ่งทาํรายไดใ้หเ้กษตรกรอยา่ง
สมํ่าเสมอ และ อุตสาหกรรมโคเน้ือยงัส่งผลเก้ือหนุนหลายๆ อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกนั เช่น 
อุตสาหกรรม อาหารโคเน้ือไดแ้ก่ กากออ้ย กากนํ้ าตาล กากรํา มนัสาํปะหลงั ขา้วโพด  ดงันั้น ถา้
อุตสาหกรรมโคเน้ือของไทยล่มสลายไปจะมีผลกระทบต่อหลายอุตสาหกรรมเหล่าน้ีอีกดว้ย 

 สาํหรับตลาดการคา้โคเน้ือในประเทศ แบ่งออกไดเ้ป็น ตลาดโคมีชีวิต และตลาดเน้ือโค
ซ่ึงแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม ไดแ้ก่ ตลาดระดบัล่าง คือผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีซ้ือเน้ือจากตลาดสดทัว่ไปและ
โรงงานทาํลูกช้ิน  ตลาดระดบักลาง คือผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเน้ือจากตลาดสดขนาดใหญ่ เช่น ตลาดองคก์ร
เพื่อเกษตรกร (อตก.) จนถึงหา้งสรรพสินคา้ (Supermarket หรือ Modern Trade) เน้ือจะเป็นคุณภาพ
ปานกลาง ( Qualify Grade) และ  ตลาดระดบัสูง คือผูบ้ริโภค ท่ีซ้ือเน้ือซ่ึงเนน้ความนุ่มของเน้ือเป็น
สาํคญั เพื่อนาํไปทาํอาหารประเภท สเตก็  เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคมีตั้งแต่คนไทยท่ีรู้จกัวิธีประกอบอาหาร
จากเน้ือแบบตะวนัตก คนต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศ โรงแรม ภตัตาคาร ร้านสเต๊ก หา้งสรรพสินคา้ชั้น
นาํ (Supermarket หรือ Modern Trade)  จะเป็นเน้ือคุณภาพสูง (Premium Grade) (สว่าง องักุโร, 
2552:3-4) 

 ปัจจุบนั  การผลิตเน้ือโคคุณภาพสูง (Premium Grade) เพื่อป้อนสู่ตลาด พบวา่ ยงัมีความ
ตอ้งการในปริมาณสูง ทั้งจากความตอ้งการของประชากรในประเทศ นกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศ  
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ตลอดจนความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ  ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัของ
ธุรกิจโคเน้ือภายใตข้อ้ตกลงการคา้เสรีไทย-ออสเตเลีย พบว่า  ประเทศไทยยงัมีขีดความสามารถใน
การแข่งขนัสูงอยู ่เน่ืองจากมีความสามารถในการบริหารจดัการปัจจยัตลอดกระบวนการผลิต  ตลาด
เน้ือโคขุนยงัมีช่องว่างและขยายตวัไดอี้กมาก  และการกาํหนดให้ภาษีการส่งออก นาํเขา้เป็นศูนย ์ 
ทาํให้ประเทศไทยมีโอกาสส่งออกโคเน้ือไปต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน (ธานี ภาคอุทัย, 2553: 
บทคัดย่อ) ประกอบกับ แนวโน้มความต้องการบริโภคอาหารคุณภาพ อาหารปลอดภัยของ
ประชากรเพิ่มสูงข้ึน  เหล่าน้ีส่งผลความตอ้งการเน้ือโคขุนท่ีมีคุณภาพเพิ่มข้ึน และ ราคาเน้ือโค
สูงข้ึนดว้ย เน่ืองจากเน้ือโคคุณภาพจะหมายถึง เน้ือโคท่ีผลิตมาจากระบบการเล้ียง กระบวนการแปร
รูปท่ีปลอดภยั ถูกสุขอนามยั มีการเก็บรักษา ขนส่ง จาํหน่ายท่ีสะอาด มีมาตรฐาน และ เน้ือโคมา
จากแหล่งผลิตท่ีสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้จนถึงฟาร์มเล้ียง (Traceability) (สว่าง องักุโร, 2552 
:8)  นอกจากนั้น   หากมองตลาดผูบ้ริโภคเน้ือโคในระดบัโลก ตลาดอาหารมุสลิม  เป็นตลาดท่ีมี
ศกัยภาพสูง  จากจาํนวนประชากรมุสลิมท่ีมีมากกว่า  2,000 ลา้นคนใน  186  ประเทศ  ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 25 - 30 ของประชากรโลกใน  5  กลุ่มประเทศ  ไดแ้ก่กลุ่มแอฟริกา  กลุ่มตะวนัออก
กลาง  ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง กลุ่มประเทศในแถบเอเชียใต ้ ซ่ึงมีประชากรท่ีนบัถือศาสนา
อิสลาม สูงถึง 326  ลา้นคน   กลุ่มประเทศอาเซียน มีจาํนวนประชากรท่ีนบัถือศาสนาอิสลามจาํนวน  
192.5  ลา้นคน  กลุ่มยโุรปตะวนัออก  เป็นตลาดอาหารมุสลิมใหม่ท่ีน่าสนใจ  โดยเฉพาะตลาด
สหรัฐอเมริกา  ซ่ึงมีชาวมุสลิมอาศยัตามหัวเมืองใหญ่  8-10 ลา้นคน และเป็นกลุ่มท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง   
ซ่ึงขณะน้ี ประเทศไทยไดรั้บความเช่ือถือและยอมรับในตลาดโลกมากข้ึน  ในการผลิตอาหาร 
รวมทั้งเน้ือโคคุณภาพสูง (อาหารไทยสู่โลกมุสลิม, 2554) 

 จากโอกาสและความตอ้งการของตลาดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เม่ือพิจารณาจาํนวนโคเน้ือและ
เกษตรกรผูเ้ล้ียงในประเทศไทยพบว่า ในปี 2553  มีเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือทั้งหมดจาํนวน  998,150 
ครัวเรือน โดยเกษตรกรผู ้ เล้ียงโคเน้ือส่วนใหญ่อยู ่ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พ้ืนท่ีเขต 3 
ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ 
อาํนาจเจริญ และร้อยเอด็   มีผูเ้ล้ียงจาํนวน  404,841 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ  40.56 ของเกษตรกรผู ้
เล้ียงโคเน้ือทั้งประเทศ  รองลงมาคือ   ในพื้นท่ีเขต 4 ประกอบดว้ย จงัหวดัหนองบวัลาํพ ูขอนแก่น 
อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ สกลนคร นครพนม และ มุกดาหาร และภาคใต ้
พื้นท่ีเขต 9 ประกอบดว้ย จงัหวดัสงขลา สตูล ตรัง พทัลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตามลาํดบั 

 แต่เม่ือพิจารณา อตัราการเล้ียงโคเน้ือต่อครัวเรือนพบว่า ในเขตภาคกลาง  พื้นท่ีเขต 1 
ประกอบด้วยจงัหวดั กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี 
สิงห์บุรี ชยันาท สระบุรี และสุพรรณบุรี มีอตัราการเล้ียงมากท่ีสุด คิดเป็น 16 ตวั ต่อ ครัวเรือน 



3 

รองลงมาเป็นเขตภาคกลางตอนบน  ในพื้นท่ีเขต 6 ประกอบดว้ย จงัหวดัอุตรดิตถ ์นครสวรรค ์
อุทยัธานี กาํแพงเพชร ตาก สุโขทยั พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ และเขตภาคกลางและตะวนัตก 
พื้นท่ีเขต 7 ประกอบดว้ยจงัหวดัราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี 
และประจวบคีรีขนัธ์ ตามลาํดบั   จะเห็นไดว้่าแหล่งเล้ียงโคเน้ือส่วนใหญ่จะกระจายตวัอยูใ่นเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้และภาคกลางและตะวนัตกของประเทศ 

 นอกจากนั้น จาํนวนโคเน้ือหากพิจารณาแยกตามประเภทการเล้ียงจะพบว่า ในปี 2553  
มีจาํนวนโคเน้ือทั้งหมด 6,426,853 ตวั  แบ่งออกเป็นโคพนัธ์ุ พื้นเมือง/โคลูกผสมพื้นเมือง จาํนวน  
4,610,395 ตวั คิดเป็นร้อยละ  71.7   รองลงมาเป็นประเภทโคพนัธ์ุ/ โคลูกผสมจาํนวน 1,729,312  
ตวั คิดเป็นร้อยละ 26.91 และ ประเภทโคขนุเพื่อการผลิตเน้ือโคคุณภาพสูง จาํนวน 87,146 ตวั คิด
เป็นร้อยละ 1.36  ตามลาํดบั  (ศูนยส์ารสนเทศ กรมปศุสัตว,์ 2554) จะเห็นว่าปริมาณการเล้ียงโคขนุ
มีจาํนวนไม่มากเม่ือเทียบกบัการเล้ียงโคพนัธ์ุ 

 จงัหวดัท่ีมีจาํนวนการเล้ียงโคขนุในปี 2553 มากท่ีสุด 5 อนัดบั  แรก คือ จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ มีโคขนุจาํนวน 13,386 ตวั คิดเป็นร้อยละ  15.36%  รองลงมาคือ จงัหวดั
กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี และนครราชสีมา (ศูนยส์ารสนเทศ กรมปศุสตัว,์ 2554) 

 อยา่งไรก็ตาม เม่ือมองภาพรวมสถานการณ์การเล้ียงโคเน้ือในปัจจุบนั แมค้วามตอ้งการ
การบริโภคเน้ือโคขนุคุณภาพมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึน แต่กลบัพบว่า การเล้ียงโคขุนกลบัมีปริมาณการ
เล้ียงท่ีน้อยลง  เน่ืองจาก สภาพการเล้ียงโคเน้ือท่ีผ่านประสบปัญหาการขาดความต่อเน่ืองของ
นโยบายในการส่งเสริมเกษตรกรและพฒันาโคเน้ือ ส่งผลใหอ้าชีพการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกรขาด
การพฒันาอยา่งความมัน่คงและยัง่ยนื   และผลจากการเกิดสถานการณ์โคเน้ือมีชีวิตราคาตกตํ่าช่วงปี
พ.ศ.2550 – 2552 เน่ืองจากกระแสการป่ันราคาโคเน้ือ เกษตรกรหนัไปประกอบอาชีพการเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลประกนัรายได ้เช่น ขา้ว ออ้ย มนัสาํปะหลงั หรือปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีผลผลิตมี
ราคาสูง เช่น ปาลม์นํ้ ามนั ยางพารา  ผลทาํให้ขาดพื้นท่ีเล้ียงโคเน้ือ   เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการ
เล้ียงโคเน้ือ ส่งผลให้เกิดการเลิกเล้ียงโค ขายโคท้ิง ทาํให้แม่โคเน้ือ ถูกส่งเขา้โรงฆ่าสัตว ์และถูก
ส่งออกไปจาํหน่ายต่างประเทศเป็นจาํนวนมาก ทาํใหแ้ม่พนัธ์ุโคเน้ือถูกทาํลายอยา่งรวดเร็ว ปริมาณ
โคเน้ือเพศเมียลดลงอยา่งรุนแรง 

 ขอ้มูลในปี 2552 พบว่า  โคเน้ือเพศเมียวยัเจริญพนัธ์ุท่ีใหลู้กไดจ้าํนวน 3.25 ลา้นตวั ใน
ปี 2550 ลดเหลือเพียงจาํนวน 2.02 ลา้นตวั ในปี 2552  คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 24,600 
ลา้นบาท  (สาํนกัพฒันาการปศุสัตวแ์ละถ่ายทอดเทคโนโลย,ี 2554: 13-14)  และจากขอ้มูล จาํนวน
โคเน้ือและเกษตรกรผูเ้ล้ียงระหว่างปี 2552 -2553 พบว่า ภาพรวมจาํนวนโคเน้ือ และเกษตรกรผู ้
เล้ียงโคเน้ือปริมาณลดลง   โดย จาํนวนโคเน้ือในปี 2553 ลดลงจากปี 2552  จาํนวน  2,168,575 ตวั 
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คิดเป็นร้อยละ  25.23 และ จาํนวนเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือในปี 2553 ไดล้ดลงจากปี 2552  จาํนวน 
371,568 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ  27.13 (ศูนยส์ารสนเทศ กรมปศุสัตว,์ 2554) จากสถานการณ์ท่ีมี
ปริมาณการเล้ียงและการผลิตโคเน้ือลดลงเช่นน้ี ส่งผลให้โคเน้ือไม่เพียงพอต่อการบริโภคใน
ประเทศ  ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งมีการนาํเขา้เน้ือโคคุณภาพสูง  (premium grade) จากประเทศ
ออสเตเรีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เพื่อสู่ตลาดระดบัสูง ป้อนสู่อุสาหกรรมภาคการท่องเท่ียว 
โรงแรม ภตัตาคาร ห้างสรรพสินคา้  ปีละประมาณ 2,000 ตนั  คิดเป็นการสูญเสียเงินตราออก
ต่างประเทศ ปีละประมาณ 380 ลา้นบาท   และ ประเทศไทยยงัตอ้งนาํเขา้โคเน้ือจากประเทศเพ่ือน
บา้น เช่นจากประเทศ พม่า  ขณะเดียวกนัส่งผลใหเ้กิดการลกัลอบโคมีชีวิต และ นาํเขา้เน้ือโคแช่เยน็ 
แช่แขง็ ตามตะเขบ็ชายแดนท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทั้งท่ีเป็นเน้ือคุณภาพดีและคุณภาพตํ่า ซ่ึงกระทบต่อราคา
เน้ือภายในประเทศ 

 การผลิตเน้ือโคเพื่อป้อนสู่ตลาดระดับสูงภายในประเทศนั้ น จะเป็นเน้ือโคระดับ
คุณภาพสูง หรือเรียก เน้ือระดบั Premium grade คือ เป็นเน้ือเกรดดี ถึง ดีเยีย่ม โดยส่วนใหญ่ไดจ้าก
การเล้ียงโคขนุลูกผสมเลือดยโุรปท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ สายพนัธ์ุพนัธ์ุชาโรเล่ส์ การจดัเกรดดูจากอายุ
การขุนและปริมาณไขมนัแทรกในเน้ือโค ซ่ึงจะส่งผลต่อความนุ่มของเน้ือท่ีได ้แหล่งผลิตเน้ือโค
คุณภาพในประเทศไทย พบว่า มีสามแหล่งใหญ่ท่ีสําคญัในการผลิตเน้ือโคขุนภาพสูง ไดแ้ก่ 1) 
สหกรณ์การเล้ียงปศุสตัว ์กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกดั จงัหวดัสกลนคร (Thai-French Beef)  เน้ือโค
ท่ีไดม้าจากลูกผสมท่ีมีเลือดสายพนัธ์ุชาโลเล่ส์ระดบัสูง มีระยะการขุนนาน  14  -16  เดือน   
 ลกัษณะเน้ือมีไขมนัแทรกสูง เน้ือมีความนุ่มมาก สีของเน้ือแดงสดใสและปรากฏลายเส้นของ
ไขมนัแทรกชดัเจน 2) สหกรณ์โคเน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั  
จงัหวดันครปฐม (KU-Beef) เน้ือโคท่ีไดม้าจากลูกผสมโคพนัธ์ุกาํแพงแสนท่ีพฒันามาจากสายพนัธ์ุ
ชาโลเล่ส์ มีระยะการขนุ  10-12 เดือน ท่ีเนน้ความเป็นเน้ือโคท่ีมาจากโคอายนุอ้ยและมีไขมนัแทรก
ในเน้ือ สีของเน้ือแดงสดใส  และ 3) สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จาํกดั สาขาปศุสัตว ์ จงัหวดั
มุกดาหาร เน้ือโคคุณภาพสูงท่ีไดม้าจากสายพนัธ์ุลูกผสมชาโลเล่ส์และแองกสั มีระยะการขนุ  6-12 
เดือน เนน้เน้ือโคท่ีมีไขมนัแทรกสูงใหร้สนุ่ม 

 อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวม พบว่า มีปริมาณการผลิตเน้ือโคสําหรับตลาดระดับสูง
ประมาณ 2,600 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 1.4  ของเน้ือโคท่ีใชบ้ริโภคภายในประเทศทั้งหมด  ซ่ึงยงัไม่
เพียงพอกบัปริมาณความตอ้งการเน้ือโคท่ีใชบ้ริโภคภายในประเทศทั้งหมด ในปีท่ีผา่นมาจึงตอ้งมี
การนาํเขา้เน้ือโคแช่เยน็ แช่แขง็ จากต่างประเทศเพ่ือ ใชบ้ริโภคภายในประเทศอีกประมาณ 2,000 
ตนัหรือคิดเป็นร้อยละ 1.1    รวมคิดเป็นร้อยละ  2.5  ของ เน้ือโคท่ีใชบ้ริโภคภายในประเทศทั้งหมด  
(กรมปศุสตัว,์ 2553) 
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 ดงันั้น แผนยุทธศาสตร์การพฒันาโคเน้ือของประเทศ โดยกรมปศุสัตว์ จึงเร่งแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าวเหล่าน้ี โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเพิ่มปริมาณผูเ้ล้ียงโคเน้ือในประเทศ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง  การสร้างองคค์วามรู้และเทคโนโลยีการเล้ียงโคขนุขยายไปสู่เกษตรกร รวมทั้ง
ส่งเสริมการบริโภคเน้ือโคขนุท่ีมีคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

 การส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคท่ีผา่นมา พบว่ายงัมีปัญหาการเล้ียงโคเน้ือแต่
กลับได้ผลผลิตตํ่า สาเหตุหลักประการหน่ึงคือ ปัญหาด้านความรู้ของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ   
เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย คิดเป็นร้อยละ 98.0  มีพื้นฐานอาชีพดา้น
เกษตรกรรม มีการศึกษาไม่มาก ทาํใหก้ารดาํเนินงาน การจดัการเล้ียงดู และการป้องกนัโรคยงัไม่ได้
มาตรฐาน การรับเทคโนโลยีต่างๆ เป็นไปไดอ้ย่างชา้ๆ  จึงทาํให้ขาดความรู้ ความสามารถในการ
บริหารจดัการฟาร์มโคเน้ือ ทาํใหป้ระสิทธิภาพการผลิตโคเน้ือค่อนขา้งตํ่า ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการ
บริโภคในประเทศโดยเฉพาะเน้ือโคคุณภาพสูง(Premium grade) 

  แนวทางการพฒันาเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ ตามแผนยทุศาสตร์ของกรมปศุสัตว ์พ.ศ.
2554-2557 ประการหน่ึง คือ  มุ่งเน้นการพฒันาเกษตรกรให้เกิดการเรียนรู้ ให้มีความรู้ 
ความสามารถในการบริหารจดัการฟาร์ม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการเพิ่มโอกาสเพื่อ
การเรียนรู้และสร้างกระบวนการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยดีา้นการผลิตโคเน้ือ สู่กลุ่มเกษตรกรให้
เหมาะสมกบัศกัยภาพของเกษตรกรแต่ละระดบั ทั้งการเรียนรู้ในระดบัรายบุคคล และการรวมกลุ่ม 
ซ่ึงการพฒันาดงักล่าวเป็นไปตามแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 
พ.ศ. 2554-2559 ท่ียงัคงยดึหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนยก์ลางของการ
พฒันา” มุ่งเนน้การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือใหค้นไทยทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุก
วยัไดมี้โอกาสในการพฒันาศกัยภาพดว้ยการเสริมสร้างทกัษะต่างๆท่ีพึงประสงคผ์า่นกระบวนการ
เรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต รวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง ท่ีสอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและบริบทของสังคมและ
เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป   (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2554) 

 นอกจากนั้น แนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2545  ท่ีระบุถึงการศึกษาตลอดชีวิตของคนในสังคม ไวใ้น
มาตราท่ี4 วา่ หมายความถึง การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเพื่อไดพ้ฒันาคุณภาพชีวิตไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต  และใน
มาตราท่ี 8  ระบุถึงการจดัการศึกษาให้ยดึหลกั การศึกษาตลอดชีวิตสาํหรับประชาชนเป็นสาํคญั 
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โดยให้  สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา พฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง (สาํนกังานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา, 2547) 

 ดงันั้น การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหป้ระชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตไดมี้
โอกาสเขา้ถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้จึงเป็นหน่ึงในแนวนโยบายท่ีสําคญัถูกบรรจุไวใ้น
แผนการศึกษาแห่งชาติฯ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) โดยมีเป้าหมายใหป้ระชาชนทุกคนตั้งแต่
แรกเกิดจนตลอดชีวิตมีโอกาสเขา้ถึงการการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สร้าง
สงัคมไทยเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีกรอบการดาํเนินงาน ท่ีสาํคญัคือ การจดัใหป้ระชาชนทุก
คนไดรั้บการศึกษาตลอดชีวิต การพฒันาระบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเขา้ถึงง่าย รวมถึงการ
ส่งเสริมและเพ่ิมบทบาทการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ท่ีสอดคลอ้งและสนอง
บริบทดา้นความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ สภาพปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียน (สาํนกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) 

 จะเห็นไดว้า่การเพ่ิมโอกาสใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตถือเป็นกลไกหน่ึงท่ีสาํคญัในการ
พฒันาคนในประเทศ  โดยเฉพาะกบักลุ่มคนท่ีอยูน่อกระบบโรงเรียน  ซ่ึงกลุ่มคนส่วนใหญ่ท่ีอยูใ่น
ทอ้งถ่ินชุมชน ได้แก่ กลุ่มคนในภาคเกษตรกรรม คือเกษตรกร แต่จากรายงานวิจัยสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ ปี2552 พบว่า กลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มท่ีมีโอกาสไดรั้บการบริการ
การศึกษานอกระบบนอ้ย เน่ืองจากจาํนวนเกษตรกรมีจาํนวนมาก ประมาณการอยูท่ี่ 40 ลา้นคน ซ่ึง
เกษตรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีโอกาสน้อยท่ีจะเขา้สู่การศึกษาในระบบ มีระดบัการศึกษาโดย
เฉล่ียไม่สูงและมีระดบัการศึกษาท่ีหลากหลายตั้งแต่ระดบัรากหญา้ไปจนถึงระดบักา้วหน้าทาํให้
กระบวนการในการรับการเรียนรู้ พฒันามีความแตกต่างกนั ความแตกต่างเหล่าน้ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตทั้งการดาํเนินชีวิต รายไดใ้นการประกอบอาชีพ (กรมส่งเสริมการเกษตร,2551) ตวัอยา่งหน่ึง
ของรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเน่ืองให้กับเกษตรกรปศุสัตว์ ได้แก่ การดาํเนินงานของ
สหกรณ์โคเน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน ท่ีเป็นแหล่งผลิตเน้ือโคขุนคุณภาพสูงท่ี
ไดรั้บการยอมรับในมาตรฐานของคุณภาพ รสชาดและกระบวนการผลิตแห่งหน่ึงของประเทศ 
ภายใต ้Brand KU Beef 

 ปัจจุบนัสหกรณ์โคเน้ือฯ แมก้าํลงัดาํเนินการไปได้ด้วยดี ความตอ้งของตลาดมีการ
ขยายตวัสูง แต่ลูกโคท่ีเขา้ขุนยงัมีปริมาณไม่มาก ดงันั้นสหกรณ์จึงมีแนวทางการเพิ่มจาํนวน
เกษตรกรผูเ้ล้ียงทั้งรายใหญ่ รายย่อยให้มากข้ึน โดยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองใน
รูปแบบของการเปิดหลกัสูตรอบรมความรู้ตลอดทั้งปีเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรผูส้นใจเขา้มา
อบรมความรู้ในการเล้ียงโคขุนอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้ความรู้แก่เกษตรกรทั้งท่ีเป็นสมาชิกและ
ผูส้นใจทัว่ไป  และสนบัสนุนให้เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเกิดการรวมกลุ่ม เพ่ือใหก้ระบวนการเล้ียง และ 



7 

การเรียนรู้เทคโนโลยต่ีางๆ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตพื้นท่ีมีศกัยภาพ
ในการหาแหล่งวตัถุดิบพืชอาหารโค เช่น หญา้ ขา้วโพด ปาลม์นํ้ ามนั ท่ีจะเป็นส่วนช่วยในการลด
ตน้ทุนการเล้ียงไดเ้ป็นอย่างดี (สัมภาษณ์รองผูจ้ดัการสหกรณ์โคเน้ือ ม.เกษตรศาสตร์กาํแพงแสน 
นายกรัณ ปลอดภยั :วนัท่ี 22 และ 28 กรกฎาคม 2554) 

 ในขณะเดียวกนั หากพิจารณาในดา้นความตอ้งการของตวัเกษตรกร ความรู้และการให้
การสนับสนุนเพื่อปรับเปล่ียนกระบวนการเล้ียงโคเน้ือไปสู่การเล้ียงเพื่อขุนยงัเป็นท่ีตอ้งการของ
เกษตรกร ทั้งแบบเล้ียงเป็นอาชีพหลกั และการเล้ียงเพื่อเป็นอาชีพเสริม ตวัอยา่งเช่น  เกษตรกรใน
พื้นท่ีตาํบลมะรุ่ย  อาํเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาํสวนยางพารา
และปาลม์นํ้ ามนั  ทาํให้มีพื้นท่ีว่างเปล่าในสวนท่ีสามารถเล้ียงสัตวเ์พ่ือเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ครอบครัว   
ประกอบกบัปาลม์นํ้ ามนัเป็นแหล่งวตัถุดิบของอาหารเพื่อการเล้ียงโคไดเ้ป็นอยา่งดี   จึงมีเกษตรกร
เร่ิมนาํโคเน้ือมาเล้ียงในสวน และเร่ิมมีการรวมกลุ่มภายใตก้ารดูแลของกรมปศุสัตว ์ มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก มีการร่วมปรึกษาหารือ แกไ้ขปัญหาและพฒันาพนัธ์ุโคอย่าง
ต่อเน่ือง ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นวิชาการ การให้บริการทางดา้นสุขภาพสัตว ์ ตลอดจนขอรับการ
สนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอยา่งดี  อยา่งไรกต็าม การประกอบอาชีพการเล้ียงโค
ของเกษตรกรสมาชิกขณะน้ี พบว่ามีความตอ้งความรู้ในเร่ืองการเล้ียงแบบโคขุน และการ
ดาํเนินงานในรูปสหกรณ์ เพื่อพฒันาไปสู่กระบวนการเล้ียงโคขนุใหมี้คุณภาพ และ เพื่อเพ่ิมรายได้
ให้มากข้ึน แต่เกษตรกรยงัขาดองคค์วามรู้ในเร่ืองดงักล่าว และกาํลงัแสวงหาช่องทางในการให้
สมาชิกได้การเรียนรู้อย่างเหมาะสม  (สัมภาษณ์ประธานกลุ่มผูเ้ล้ียงโคเน้ือมะรุ่ย นายประสงค ์
ลูกแกว้ :วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2554) 

 แนวทางการพฒันาความรู้ให้กบัเกษตรกร ดงัตวัอย่างท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พบว่า มีความ
สอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานการส่งเสริมการเกษตร ท่ีเป็นการใหก้ารศึกษาแก่เกษตรกรในลกัษณะ
ให้การศึกษาแบบนอกระบบโรงเรียน ท่ีมุ่งเนน้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพ
และความเป็นอยูข่องเกษตรกร ดงัท่ี บุญธรรม จิตอนนัต ์(2536: 28) และ ชูเกียรติ รักซอ้น (2532: 
10) อธิบายสอดคลอ้งกนัว่า การส่งเสริมการเกษตร เป็นกระบวนการใหก้ารศึกษา เป้าหมายหรือผู ้
เรียนรู้คือเกษตรกร ซ่ึงอยู่นอกสถาบนัการศึกษา จดัเป็นการศึกษานอกโรงเรียน (Out of school 
education) หรือการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non- formal education) การนาํความรู้ วิธีการ และ
เทคนิคใหม่ ๆ ทางเกษตรไปสู่เกษตรกรโดยผ่านช่องทางการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ แลว้ติดตามให้
คาํแนะนาํช่วยเหลือจนบงัเกิดผลสาํเร็จ  และการพฒันาเกษตรกรจะบรรลุเป้าหมาย จะตอ้งเร่ิมตน้มา
จากความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของเกษตรกร  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทางจิตวิทยาและการเรียนรู้ผูใ้หญ่
ของ Malcolm S. Knowles อธิบายพ้ืนฐานของการเรียนรู้สาํหรับผูใ้หญ่วา่ ผูใ้หญ่จะเกิดการเรียนรู้ได้
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ดีเม่ือตระหนกัว่าการเรียนรู้สามารถตอบสนองความตอ้งการ และความสนใจของตนเอง(needs and 
interests) และความรู้นั้นมุ่งไปสู่การเกิดประโยชน์กบัชีวิตจริง (life-situation) (Knowles, 1978: 31) 

 จะเห็นว่า ความรู้เป็นเคร่ืองมือต่อการพฒันาท่ีสําคญั ท่ีไม่เพียงแต่เป็นความรู้ท่ีอยู่ใน
รูปแบบของหนังสือ เอกสาร หรือตาํราท่ีเห็นได้ชัดเจนท่ีเรียกว่า ความรู้ประเภทแบบเด่นชัด 
(Explicit Knowledge) แต่ยงัรวมถึง ความรู้ท่ีแฝงอยูใ่นตวัคน ท่ีเรียกว่า ประสบการณ์ท่ีสะสมมา
นานผา่นการเรียนรู้ต่างๆมากมาย ท่ีเรียกความรู้ประเภทแบบซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) ซ่ึงกล่าว
ไดว้่า บุคคลท่ีประกอบอาชีพหรือกิจกรรมใดๆ มาเป็นระยะเวลานาน ก็มกัจะเป็นผูมี้ความรู้ ความ
ชาํนาญ ประสบการณ์สูงในอาชีพนั้นๆ  และ การท่ีจะดึงความรู้ประเภทน้ี จากบุคคลหน่ึงไปสู่การ
พฒันาบุคคลอ่ืนๆ วิธีการหน่ึงท่ี คือ การจดัการความรู้ (Knowledge Management) 

 การจดัการความรู้ เป็นแนวคิดท่ีในพฒันายกระดบัความรู้ของคนในองคก์ร ชุมชน และ
สังคมท่ีไดรั้บการยอมรับในปัจจุบนั เป็นกระบวนการท่ีใหค้วามสาํคญักบักระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ของคนในชุมชน ท่ีมีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั การดึงความรู้ออกจากภายในและภายนอกตวั
บุคคล องคก์ร หรือชุมชน แลว้กลัน่กรอง ตรวจสอบความรู้ นาํไปใชแ้ละนาํกลบัมาเป็นขอ้มูลใหม่ 
โดยสามารถผ่านกระบวนการเชิงสังคมต่างๆ เช่น การพูดคุยเรียนรู้ระหว่างกนัในการทาํงาน การ
พบปะสังสรรค ์การประชุม สัมมนา อบรม การจดัเวทีชาวบา้น เหล่าน้ีเป็นตวัอยา่งกระบวนการท่ี
ช่วยใหค้วามรู้ไหลจากบุคคลหน่ึงๆไปมาสู่บุคคลอ่ืนๆ (วิจารณ์ พาณิช, 2547 : 5) 

 ดงันั้น จากความสาํคญัและแนวคิดดงักล่าวเหล่าน้ี ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า หากมีแนวทางในการ
สร้างให้เกิดกระบวนการจดัการความรู้ ท่ีมีในลกัษณะท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ วิถี
การประกอบอาชีพ และ การดาํเนินชีวิตของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุในปัจจุบนั ก็น่าจะเป็นช่องทาง
หน่ึงท่ีสามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหา และความตอ้งการดงักล่าวขา้งตน้ได ้   ดงันั้นผูว้ิจยัจึง
สนใจท่ีจะศึกษา  “  กระบวนการจดัการความรู้สาํหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุคุณภาพสูง”  โดย
ทาํการศึกษาเกษตรกรท่ีเป็นตน้แบบ (best practice) ท่ีประสบความสาํเร็จซ่ึงเรียกไดว้่าเป็นตน้ทาง
ของกระบวนการผลิต มีกระบวนการจดัการความรู้ในวิถีชีวิตอย่างไรบา้ง รวมถึงศึกษาสมาชิก
เกษตรกร และเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตส้ังกดักลุ่มองค์กรสามแห่ง คือ สหกรณ์การเล้ียงปศุ
สัตว ์กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกดั  สหกรณ์โคเน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน 
จาํกดั  และ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จาํกดั สาขาปศุสัตว ์ถึงการดาํเนินงาน ปัจจยั เง่ือนไขต่างๆ 
ท่ีจะนาํไปสู่ แนวทางในการพฒันากระบวนการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสมสําหรับเกษตรกรเพื่อ
พฒันาการประกอบอาชีพการเล้ียงโคขนุใหเ้กิดความยัง่ยนืต่อเน่ืองต่อไป 
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2.คาํถามการวจัิย 
การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งหาคาํตอบในประเด็นคาํถามหลกั คือ  กระบวนการจดัการความรู้

สาํหรับเกษตรกรเพื่อการเล้ียงโคขนุคุณภาพสูง ควรมีลกัษณะอยา่งไร มีประเด็นคาํถามในการวิจยั 
ดงัน้ี  

1. เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุท่ีประสบความสาํเร็จ มีกระบวนการเรียนรู้ และ มีกระบวนการ
ในการจดัการความรู้อยา่งไรบา้ง  

2. แนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสมสาํหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุ
ควรเป็นอยา่งไร 

 
3.วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู้ของเกษตรต้นแบบผูเ้ ล้ียงโคขุนท่ีประสบ
ความสาํเร็จ 

2.เพื่อหาแนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสมสําหรับเกษตรกรเพื่อ
การเล้ียงโคขนุคุณภาพสูง 

 
4.ขอบเขตของการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ี เพื่อหาแนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค

ขนุคุณภาพสูง มีการกาํหนดขอบเขตเชิงเน้ือหา ขอบเขตเชิงประชากร และขอบเขตของการวดัผล
สาํเร็จของงานวิจยั ดงัน้ี 

 ขอบเขตเชิงเนือ้หา 
 ประกอบดว้ย แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งกบั การเรียนรู้และการเรียนรู้ผูใ้หญ่ การจดัการ

ความรู้  การเล้ียงโคขนุในประเทศไทย และ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ขอบเขตเชิงประชากร 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี ทาํการศึกษาจาก ประชากร สองกลุ่มหลกัคือ เกษตรกรผู ้

เล้ียงโคขนุ และ เจา้หนา้ท่ีขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
1. เกษตรกร ศึกษาเฉพาะเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุท่ีประสบความสาํเร็จ โดยแบ่งเป็น 

1.1 เกษตรกรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นเกษตรกรตน้แบบการเล้ียงโคขนุของกรม 
ปศุสตัว ์ ในระหวา่งช่วงปี 2545-2555 
 1.2. กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ หมายถึง เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสังกัดสหกรณ์ใด 

สหกรณ์หน่ึง ประกอบดว้ย สหกรณ์การเล้ียงปศุสัตว ์กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกดั  สหกรณ์โคเน้ือ



10 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั  และ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จาํกดั 
สาขาปศุสตัว ์ ท่ีไดรั้บการคดัเลือกตามความเห็นของผูบ้ริหารสหกรณ์  ตามเกณฑค์ดัเลือกท่ีผูว้ิจยั 
กาํหนด 

 2. เจา้หนา้ในระดบับริหารงาน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานพฒันาสมาชิกของสหกรณ์
ทั้ง 3แห่ง  ประกอบดว้ย สหกรณ์การเล้ียงปศุสัตว ์กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกดั  สหกรณ์โคเน้ือ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั  และ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จาํกดั 
สาขาปศุสตัว ์

 
5.นิยามและศัพท์เฉพาะ 
 กระบวนการจัดการความรู้ หมายถึง ขั้นตอนท่ีทาํให้มีความรู้เกิดข้ึนในตวับุคคลของ

เกษตรกรต้นแบบและเกษตรกรกลุ่มสมาชิกสหกรณ์และขั้นตอนการนําความรู้ไปสู่การใช้
ประโยชน์เพื่อการเล้ียงโคขนุใหมี้ประสิทธิภาพ ท่ีประกอบดว้ยขั้นตอนในขอบเขต ดงัน้ี 

 การแสวงหาความรู้ หมายถึง วิธีการ เทคนิค เคร่ืองมือ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีทาํให้
เกษตรกรตน้แบบและเกษตรกรกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ไดรั้บความรู้ท่ีเก่ียวกบัการเล้ียงโคขนุจากแหล่ง
ความรู้ต่างๆ 

 การสร้างความรู้ หมายถึง วิธีการ เทคนิค เคร่ืองมือ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีทาํให้เกษตรกร
ตน้แบบและเกษตรกรกลุ่มสมาชิกสหกรณ์เกิดการปรับปรุง ดดัแปลง ทดลอง พฒันาสร้างความรู้
ต่างๆท่ีเก่ียวกบัการเล้ียงโคขนุ 

 การแลกเปลีย่นเรียนรู้ หมายถึง วิธีการ เทคนิค เคร่ืองมือ สถานการณ์ ปัจจยั ท่ีทาํให ้
เกษตรกรตน้แบบและเกษตรกรกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ เกิดการบอกเล่าความรู้และประสบการณ์ท่ี
เก่ียวกับการเล้ียงโคขุนจากตนเองไปสู่บุคคลอ่ืนได้รับรู้ และขณะเดียวก็ได้รับฟังความรู้และ
ประสบการณ์จากบุคคลอ่ืน 

 การจัดเก็บรวบรวม  หมายถึง วิธีการ เทคนิค เคร่ืองมือ สถานการณ์ ปัจจยั ท่ีทาํให้
เกษตรกรตน้แบบและเกษตรกรกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ เกิดการนาํความรู้ท่ีเก่ียวกบัการเล้ียงโคขุน
ตนเองยอมรับ มาจดัเก็บ หรือ บนัทึกไว ้ทั้งในรูปแบบนามธรรม คือ เป็นประสบการณ์ในตวับุคคล 
และ รูปแบบเชิงประจกัษท่ี์เห็นได ้เช่น เอกสาร ภาพถ่าย และอ่ืนๆ  

 การถ่ายทอดความรู้  หมายถึง วิธีการ เทคนิค เคร่ืองมือ สถานการณ์ ปัจจยั ท่ีทาํให้ท่ีทาํ
ใหเ้กษตรกรตน้แบบและเกษตรกรกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ เกิดการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ท่ี
เก่ียวกับการเล้ียงโคขุนท่ีตนมีอยู่ไปสู่บุคคลอ่ืนเพื่อให้บุคคลอ่ืนมีโอกาสนําไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ต่อไปได ้ 
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แนวทางส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ทีเ่หมาะสมสําหรับเกษตรกรเพือ่การเลีย้งโคขุน
คุณภาพสูง หมายถึง วิธีการ เทคนิค เคร่ืองมือ สถานการณ์ ปัจจยั ท่ีพฒันาข้ึนมาจากงานวิจยั เพื่อใช้
เป็นหลกัคิดใหก้บับุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรรายยอ่ย และ
กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุท่ีตอ้งการพฒันาประสิทธิภาพการเล้ียงเพื่อการผลิตเน้ือโคคุณภาพสูง  

 เกษตรกรต้นแบบ หมายถึง เกษตรกรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นเกษตรกรตน้แบบการเล้ียง
โคขนุของกรมปศุสตัว ์ ในระหวา่งช่วงปี 2545-2555 และ เป็นไปตามเกณฑก์ารคดัเลือกท่ีระบุไวใ้น
งานวิจยั 

 กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ หมายถึง  เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสงักดัสหกรณ์ใด สหกรณ์หน่ึง 
ประกอบด้วย สหกรณ์การเล้ียงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกัด  สหกรณ์โคเน้ือ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั  และ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จาํกดั 
สาขาปศุสัตว ์  ท่ีไดรั้บการคดัเลือก ตามความเห็นของผูบ้ริหารหรือตวัแทนผูบ้ริหารสหกรณ์ ท่ี
คดัเลือก ตามเกณฑค์ดัเลือกท่ีผูว้ิจยักาํหนด 

 โคขุนคุณภาพสูง  หมายถึง โคขนุท่ีไดจ้ากกระบวนการเล้ียง เม่ือเขา้สู่การแปรรูป ไดรั้บ
การประเมินคุณภาพผลผลิตเน้ืออยูใ่นกลุ่มเน้ือ premium grade คือ อยูร่ะหว่าง เกรดดีเยีย่ม ถึง เกรด
ดี  ตามเกณฑก์าํหนดโดยทัว่ไปของสหกรณ์การเล้ียงปศุสัตว ์กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกดั  สหกรณ์
โคเน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั  และ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง 
จาํกดั สาขาปศุสตัว ์ดงัน้ี  

 

ระดับ เกรด ลกัษณะ 
เน้ือเกรดดีเยีย่ม 4-5 คือ เน้ือท่ีไดจ้ากโคอายุน้อย มีปริมาณไขมนัแทรกในระดบัมาก

กระจายตัวมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจนเป็นเส้นเล็กๆ 
กระจายอยูภ่ายในกลา้มเน้ือ เน้ือจะมีความนุ่ม มีความชุ่มฉํ่าและ
รสชาติดี 

เน้ือเกรดดี 3 คือ เน้ือท่ีไดมี้ปริมาณไขมนัแทรก ในกลา้มเน้ือใน 
ระดบัปานกลาง  

เน้ือเกรดปานกลาง 2 คือ เน้ือท่ีไดมี้ปริมาณไขมนัแทรก ในกลา้มเน้ือใน 
ระดบันอ้ย 

เน้ือเกรดทัว่ไป 1 คือ เน้ือท่ีไดมี้ปริมาณไขมนัแทรก ในกลา้มเน้ือใน 
ระดบันอ้ยมาก หรือ ไม่มีเลย 
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6.กรอบแนวคดิในการวจัิย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
7.ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อให้ได ้ แนวทางการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสมสาํหรับเกษตรกร

เพื่อการส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเล้ียงโคขนุ ว่าควรมีรูปแบบใด ซ่ึงจะสามารถนาํไปขยายผลให้
เกิดการใชป้ระโยชน์ได ้  ผลการศึกษาท่ีไดจึ้งคาดวา่จะเกิดประโยชน์ ดงัน้ี 

 1. ไดแ้นวทางการส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้สาํหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุใน
ประเทศไทย 

 2.   ไดอ้งคค์วามรู้เร่ืองของกระบวนการจดัการความรู้สาํหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุ ท่ี
สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือหน่ึง ในการสร้างการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายย่อย และกลุ่มสมาชิก
สหกรณ์ปศุสัตวด์า้นการเล้ียงโคเน้ือโคขุน ท่ีตอ้งการพฒันาประสิทธิภาพการเล้ียงของเกษตรกร 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั การเรียนรู้  
การเรียนรู้ผูใ้หญ่ การจดัการความรู้ 

  การเล้ียงโคขนุ 

แนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้ 
สาํหรับเกษตรกรเพื่อการเล้ียงโคขนุคุณภาพสูง 

บริบทของเกษตรกรตน้แบบ 
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ และ 

สหกรณ์ดา้นปศุสัตวท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการ
เล้ียงโคขนุ 

กระบวนการจดัการความรู้ของ
เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุ 

ระดบับุคคล 
(เกษตรกรตน้แบบ) 

ระดบักลุ่ม 
(สมาชิกสหกรณ์) 

กระบวนการ องคป์ระกอบ 
และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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โดยสามารถนําผลการศึกษาท่ีได้ไปประยุกต์เทียบเคียง หรือเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทต่างๆของตนเองได ้

 3.   ผลการวิจยัท่ีได ้จะเป็นประโยชน์ต่อ หน่วยงาน เจา้หนา้ท่ี และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการ
ส่งเสริมพฒันาอาชีพเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือโคขุน ท่ีสามารถนาํแนวทางจากการศึกษาคร้ังน้ี ไปสู่
การจดัทาํแผนงานหรือกิจกรรมการจดัการความรู้ ท่ีมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรต่อไป 
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บทที ่2 
  

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

การจดัการความรู้เป็นแนวคิดท่ีไดรั้บการยอมรับเป็นอยา่งมาก โดยเร่ิมตน้พฒันาจากใน
องคก์รภาคธุรกิจ  แลว้ขยายบทบาทมาสู่การพฒันาองคก์รภาคส่วนอ่ืนๆ  ท่ีมีการนาํแนวคิดมาปรับ
ใชไ้ม่วา่จะเป็นภาครัฐ กลุ่ม องคก์รชุมชนภาคประชาชนสังคม โดยมีแนวคิดเด่นชดัท่ีมุ่งเนน้การ
พฒันางานควบคู่กบัการพฒันาการเรียนรู้ของบุคคล โดยผา่นกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ 
อยา่งไรกต็ามเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัเร่ือง กระบวนการจดัการ
ความรู้ของเกษตรกรเพ่ือการเล้ียงโคขนุคุณภาพสูง  คร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้บทวน แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประกอบดว้ย แนวคิดเก่ียวกบั การเรียนรู้ การจดัการความรู้ กระบวนการเล้ียงโคขนุ และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง  เพื่อนาํมาใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการดาํเนินงานวิจยั มีรายละเอียด ดงัน้ี   
 

ตอนท่ี 1   แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 

1.1 แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้  
 1.1.1 ความหมายของการเรียนรู้ 
 1.1.2 ปัจจยัเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1.2  แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่  
1.2.1 ลกัษณะการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนรู้ของผูใ้หญ่  
1.2.2 แรงจูงใจในการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
1.2.3 กระบวนการเรียนรู้และขั้นตอนของการเรียนรู้ 
1.2.4 ลกัษณะการเรียนรู้ของเกษตรกรในประเทศไทย 

ตอนท่ี 2  แนวคิดเก่ียวกบัความรู้ และ การจดัการความรู้ 
2. 1. แนวคิดเร่ืองของความรู้ 

   2.1.1 ความหมายของความรู้ 
2.1.2 ประเภทของความรู้ 
2.1.3 ระดบัของความรู้ 
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2.2 แนวคิดเร่ืองการจดัการความรู้ 
   2.2.1 ความหมายของการจดัการความรู้ 

2.2.2  องคป์ระกอบของการจดัการความรู้  
2.2.3  กระบวนการของการจดัการความรู้  
2.2.4 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ 

ตอนท่ี 3  โคขนุคุณภาพสูง ในประเทศไทย 
   

 ตอนท่ี 4  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.1 งานวิจยัในประเทศ 

4.2 งานวิจยัในต่างประเทศ 
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ตอนที ่1  แนวคดิเกีย่วกบัการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  
 

การศึกษาแนวคิดเร่ืองของการเรียนรู้ และ และการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ จะเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีช่วย
ให้ผูว้ิจยัเขา้ใจถึงธรรมชาติของการเรียนรู้ของบุคคล โดยเฉพาะในวยัผูใ้หญ่ท่ีแตกต่างจากการ
เรียนรู้ของวยัเดก็ เพราะผูใ้หญ่มีวฒิุภาวะ ประสบการณ์ มากกวา่ ดงันั้นไม่วา่จะศึกษากิจกรรมใดๆก็
ตามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ของบุคคล หรือ การจดัการความรู้ของกลุ่ม องคก์ร จึงควรท่ีจะตอ้ง ยดึ
หลกัและเขา้ใจถึงหลกัท่ีตอบสนองต่อธรรมชาติของผูใ้หญ่  ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บริบท
ต่างๆ ทั้งน้ี ผูว้ิจัยได้ศึกษาแนวคิด หลกัการเก่ียวกับการเรียนรู้ และ การเรียนรู้ของผูใ้หญ่และ
เกษตรกร มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  

1.1 แนวคดิเกีย่วกบัการเรียนรู้ 

1.1.1 ความหมายของการเรียนรู้ 
 

นกัจิตวิทยาและนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของการเรียนรู้ไว ้ดงัน้ี 

เชียรศรี วิวิธศิริ (2543) ไดก้ล่าวว่า การเรียนรู้หมายถึง การเปล่ียนแปลงทางดา้นพฤติกรรม
ท่ีค่อนขา้งถาวร อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ การฝึกหดั และการปฏิบติัการ ซ่ึงเป็นการกระทาํ
จริงจะดว้ยจงใจหรือไม่ก็ตาม โดยจาํแนกได ้3 ดา้นคือ พฤติกรรมทางความรู้ เช่น เปล่ียนจากผูท่ี้ไม่
รู้ใหเ้ป็นผูท่ี้รู้ พฤติกรรมทางทกัษะ เช่น เปล่ียนจากผูท่ี้ทาํไม่เป็นใหเ้ป็นผูท่ี้ทาํเป็น และพฤติกรรม
ทางทศันคติ เช่น เปล่ียนจากผูท่ี้มีความรู้สึกไม่เห็นดว้ยเป็นเห็นดว้ย 

Cronbach (อา้งถึงใน คมพล สุวรรณกฎู, 2544:15) อธิบายว่าการเรียนรู้เป็นการแสดงให้
เห็นถึงพฤติกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลง อนัเป็นผลเน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ีแต่ละคนไปประสบมา 

 

อาชญัญา รัตนอุบล (2545) ไดก้ล่าวว่า การเรียนรู้หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ี
ค่อนขา้งถาวร ซ่ึงเป็นผลจากประสบการณ์ การฝึกปฏิบติั การลงมือกระทาํจริง จะดว้ยวิธีการจงใจ
หรือไม่จงใจก็ตาม ซ่ึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดงักล่าวสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 3 ดา้น คือ 
พฤติกรรมทางความรู้เปล่ียนแปลงจากไม่รู้เป็นรู้ พฤติกรรมทางทกัษะเปล่ียนแปลงจากทาํไม่เป็นให้
ทาํเป็น และพฤติกรรมทางทศันคติจากความรู้สึกไม่ชอบใหช้อบ หรือจากชอบเป็นไม่ชอบ 

ประเวศ วะสี (2553:33) กล่าวถึงความสาํคญัของการเรียนรู้ว่า  “ การเรียนรู้ท่ีดีเป็นส่ิงท่ี
ประเสริฐท่ีสุดของมนุษย์ เป็นหน้าท่ีของเราทุกคนท่ีจะแสวงหาและช่วยให้เพ่ือนมนุษย์ได้พบ
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กระบวนการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด  การเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด จะต้องทาํให้มนุษย์รู้เห็นและเข้าถึงธรรมชาติตาม
ความเป็นจริง...”   

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้ความหมาย “การเรียนรู้” ว่า เป็น
กระบวนการเรียนรู้ข่าวสาร ข้อมูล และประสบการณ์ อันนําไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริง และการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของมนุษย ์ เนน้กระบวนการพฒันามนุษย ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ ความเขา้ใจ 
และการปรับเปล่ียนทางความคิดและพฤติกรรม และอธิบายถึง “กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย”์ ว่า
เป็นกระบวนการต่อเน่ือง “ตลอดชีวิต” โดยเนน้ท่ีผูเ้รียนเป็นผูรู้้จกัคิด พิจารณา และแสวงหาความรู้
ความเขา้ใจดว้ยตนเอง  

1.1.2 ปัจจัยเอือ้ต่อการเรียนรู้ 
 

 ชูชีพ อ่อนโคกสูง (อา้งถึงใน อารี พนัธ์มณี, 2540, ชาลิณี เอ่ียมศรี 2549:14-15)  กล่าวว่า 
การเรียนรู้จะ เกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีองคป์ระกอบพื้นฐานอยา่งนอ้ย 4 ประการ คือ 

1.  แรงจูงใจ (Motive) ในขณะท่ีมีชีวิตอยู ่ ร่างกายยอ่มมีความตอ้งการต่าง ๆ เม่ือใดท่ี
ร่างกายเกิดความตอ้งการหรือเกิดความไม่สมดุลข้ึน จะมีแรงขบั (Drive) หรือแรงจูงใจ (Motive) 
เกิดข้ึนภายในอินทรียผ์ลกัดนัให้ส่ิงท่ีหายไปนั้นมาให้ร่างกายอยูใ่นภาวะพอดี แรงจูงใจจึงเป็นตวั
จกัรสาํคญัหรือเป็นตน้ตอท่ีแทจ้ริงของพฤติกรรม 

2. ส่ิงจูงใจ (Incentive) ส่ิงจูงใจเป็นส่ิงท่ีจะลดความเครียดและนาํไปสู่ความพอใจ
นกัจิตวิทยาเช่ือวา่ส่ิงจูงใจจะเป็นศูนยก์ลางหรือหวัใจของการเรียนรู้ 

3.  อุปสรรค (Barrier or Block) อุปสรรคหรือส่ิงกีดขวางยอ่มทาํใหเ้กิดปัญหา ทาํใหผู้เ้รียน
พยายามทาํซํ้าหรือเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เพื่อจะฟันฝ่าอุปสรรคนั้นไปสู่เป้าหมาย 

4. กิจกรรม (Activity) กิจกรรมหรือการตอบสนองของอินทรีย ์ เป็นส่วนท่ีจะทาํใหท้ราบ 
ว่าเกิดการเรียนรู้หรือไม่เพียงใด ชา้หรือเร็วอยา่งไร และอาจใชอ้า้งอิงไปถึงความรู้สึกนึกคิดทาง
จิตใจท่ีซ่อนเร้นอยู ่ จะสังเกตเห็นว่าคนเรามกัจะชอบประกอบกิจกรรมท่ีนาํความสาํเร็จ หรือความ
พอใจมาใหซ้ํ้ า ๆ อยูเ่สมอ แมว้่าจะไม่เจอปัญหาใหม่ ๆ ส่วนกิจกรรมหรือพฤติกรรมท่ีไม่เคยนาํ
ความสาํเร็จใหน้ั้นมกัจะหลีกเล่ียง 

 

รัตนา ชูแสง อธิบายถึงปัจจยัเอ้ือต่อการเรียนรู้ 4 ประการ ไดแ้ก่ (อา้งถึงใน เกษม วฒันชยั
,2549:86-87)  

1. การส่งเสริมสนบัสนุนจากครอบครัว คือ สมาชิกในครอบครัวเขา้ใจถึงความสาํคญัของ
การเรียนรู้  
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2. การทาํงานอยา่งเป็นระบบ การแบ่งหนา้ท่ีการทาํงาน เรียนรู้งานในบทบาทของตน 
3. บรรยากาศในการเรียนรู้ ท่ีสนุกสนาน ไม่เครียด   
4. มีระบบความสัมพนัธ์แบบเอ้ืออาทร มีการช่วยเหลือกนัในระบบของการเป็นกลุ่มท่ีดี มี

ความเป็นพี่เป็นนอ้ง และ 
5. ความต่อเน่ืองของกิจกรรม เป็นส่วนสาํคญัของการเรียนรู้  
 

1.2  แนวคดิเกีย่วกบัการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  
 
 

การศึกษาถึงกระบวนการจดัการความรู้ในคร้ังน้ี กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาวิจยั คือ

เกษตรกร ถือเป็นวยัผูใ้หญ่ เป็นวยัทาํงาน ซ่ึง เพญ็พิไล ฤทธาคณานนท ์(2549: 223 - 288) ได ้

อธิบายถึง ความเป็นผูใ้หญ่ในแง่พฒันาการตามช่วงวยัของมนุษย ์ทั้งดา้นร่างการ อารมณ์ สังคม 

สติปัญญา บุคลิกภาพ นบัจากช่วงวยัเด็กท่ีเราสามารถสังเกตเห็นไดจ้นถึงวยัสูงอายุ โดยในช่วงวยั

ผูใ้หญ่ สามารถสรุปลกัษณะธรรมชาติของช่วงวยัพอสงัเขปได ้ ดงัน้ี  

 1. วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ (Young Adulthood) เป็นผูใ้หญ่วยัเร่ิมแรก วยัหนุ่มแน่น วยัฉกรรจ ์

และวยั ก่อสร้างตวั เป็นวยัผูใ้หญ่ท่ีมีอายตุั้งแต่ประมาณ 21 ปี ข้ึนไป  ในวยัน้ีมีภารกิจดา้นพฒันาการ

ท่ีสังคมยอมรับ ไดแ้ก่ การเลือกคู่ครอง การเรียนรู้ท่ีจะอยูก่บัคู่ครองหรือคู่สมรส การเร่ิมสร้างบา้น 

และสร้างฐานะครอบครัว การเร่ิมตน้ประกอบอาชีพ การรับผดิชอบต่อสังคม การเขา้สังคมและคบ

เพื่อนท่ีมีรสนิยมตรงกนั 

2. วยัผูใ้หญ่ตอนกลาง (Middle Adulthood) เป็นวยัผูใ้หญ่ท่ีมีอายตุั้งแต่ประมาณ 35  ปี ข้ึน

ไป ในวยัน้ี มีภารกิจดา้นพฒันาการท่ีสงัคมยอมรับ ไดแ้ก่ การมีความรับผดิชอบต่อสังคมและหนา้ท่ี

พลเมืองเพิ่มข้ึน การสร้างและปรับปรุงฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวใหดี้ข้ึน การมีหนา้ท่ีอบรม

สั่งสอนลูกท่ีกาํลงัอยู่ในวยัรุ่น เพื่อให้เป็นพลเมืองดีของสังคม การมีกิจกรรมใชเ้วลาว่างให้เป็น

ประโยชน์การเรียนรู้ท่ีจะเขา้ใจคู่ครองมากยิง่ข้ึน การยอมรับและปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง

ของร่างกาย การปรับตวัใหเ้ขา้กบัพอ่แม่ท่ีสูงอาย ุ

3. วยัผูใ้หญ่ตอนปลาย (Later Adulthood) คือ ผูใ้หญ่ท่ีมีอายตุั้งแต่ประมาณ 60 ปี ข้ึนไป  ใน

วยัน้ีมีภารกิจดา้นพฒันาการท่ีสังคมยอมรับ ไดแ้ก่ การปรับตวัใหเ้ขา้กบัความเส่ือมของร่างกายและ
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กาํลงัวงัชาใหม้ากข้ึน การปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเกษียณอาย ุและการมีรายไดน้อ้ยลง การปรับตวัให้

เขา้กบัการตายและการจากไปของคู่ครอง การคบคา้สมาคมกบัผูสู้งอายวุยัเดียวกนั การปรับปรุงและ

จดัสภาพท่ีอยูอ่าศยัใหเ้หมาะสมกบัวยัชรา 

1.2.1 ลกัษณะการเรียนรู้ และรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  

เม่ือพิจารณาถึงสมมติฐานเบ้ืองตน้ต่อการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนรู้ของเกษตรกร จึง

เป็นไปตามธรรมชาติของช่วงวยัผูใ้หญ่ จะพบว่าเป็นไปตามแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้

ในช่วงวยัผูใ้หญ่ ดงัน้ี  

ลกัษณะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

Knowles (1978) นกัการศึกษาผูใ้หญ่ ไดเ้สนอคาํว่า Andragogy คือ กระบวนการเรียนการ

สอนผูใ้หญ่ ท่ีมีสมมติฐานเบ้ืองตน้เก่ียวกบัลกัษณะการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ท่ีแตกต่างจากเด็ก ดงัน้ี ( 

อา้งถึงใน ชยัฤทธ์ิ โพธิสุวรรณ, 2541 : 9-10 และ Stephen:1991) 

1. อตัมโนทศัน์เปล่ียนแปลงไป (change in self-concepts) จากการพึ่งพาผูอ่ื้นไปสู่การช้ีนาํ

ตนเอง (self-directedness) เพิ่มข้ึน การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมควรเป็นแนววิธีท่ีผูใ้หญ่ช้ีนาํตนเองในการ

เรียนรู้(self-direction in learning) 

2. บทบาทของประสบการณ์ (role of experience) ผูใ้หญ่สะสม ประสบการณ์เพิ่มข้ึน เป็น

การขยายฐานท่ีเช่ือมโยงกบัประสบการณ์การ เรียนรู้ใหม่ การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมจึงควรเป็นแนวท่ีใช้

ประโยชน์จากประสบการณ์เดิม 

3. ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ (readiness to learn) จากความเช่ือ เบ้ืองตน้ว่า เม่ือบุคคลเป็น

ผูใ้หญ่บรรลุนิติภาวะ ความพร้อมในการเรียนรู้เร่ิมเป็นผลจากการพฒันาทางชีววิทยาหรือทาง

ร่างกายน้อยลง ในทาง กลบักนั ความพร้อมในการเรียนรู้จะเป็นผลจากภารกิจพฒันาการ 

(developmental tasks) มากข้ึน ภารกิจพฒันาการเป็นความสามารถท่ีตอ้งมีในบุคคลเพ่ือตอบสนอง

ต่อบทบาททางสงัคม 

4. ความมุ่งหมายของการเรียนรู้ (orientation to learning) จากความเช่ือในแง่ระยะเวลาของ

การใชป้ระโยชน์ของการเรียนรู้ เด็กมองการใชป้ระโยชน์ของการเรียนรู้ในโรงเรียนในระยะยาวคือ 
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เรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในชั้นท่ีสูงข้ึนในอนาคต แต่ผูใ้หญ่ส่วนใหญ่ เขา้ร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้กเ็พื่อใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงไดท้นัทีในชีวิตจริง 
 

นอกจากนั้น Knowles (1978) ยงัไดอ้ธิบายและขยายความแนวคิด Andragogy  เป็น

ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้เพิ่มเติม เก่ียวกบัลกัษณะการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ดงัน้ี 
 

1. ผูใ้หญ่ตอ้งรู้สาเหตุท่ีตนจาํเป็นตอ้งเรียน ก่อนการเรียนรู้ใด ๆ 

2. ผูใ้หญ่รู้ตนเองว่าเป็นผูรั้บผดิชอบชีวิตของตนเอง ดงันั้น ผูใ้หญ่จึงเกิดความตอ้งการทาง

จิตอยา่งลึกซ้ึง เขม้ขน้ท่ีจะไดก้ารยอมรับใหช้ี้นาํตนเอง 

3. ผูใ้หญ่เขา้ร่วมกิจกรรมการศึกษาพร้อมประสบการณ์เดิมท่ีแตกต่างจากเด็กทั้งในแง่เชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

4. ผูใ้หญ่จะมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงท่ีตนตอ้งการรู้ หรือสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์

ไดดี้ในชีวิตจริง 

5. ผูใ้หญ่มุ่งเรียนเพื่อใชป้ระโยชน์ในชีวิตหรือมุ่งใชป้ระโยชน์ในงานอาชีพ ซ่ึงตรงขา้มกบั

การเรียนของเดก็ท่ีมุ่งเนน้ในเน้ือหาของส่ิงท่ีเรียน 

6. แมว้่าผูใ้หญ่ตอ้งสนองต่อแรงจูงใจภายนอกบางชนิด เช่นงานท่ีดีกว่า การไดรั้บความดี

ความชอบในตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน เงินเดือนสูงข้ึน เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามแรงจูงใจท่ีมีผลใหผู้ใ้หญ่ตอ้ง

สนองไดดี้กวา่แรงจูงใจภายนอก กคื็อแรงจูงใจภายใน เช่น ความปรารถนาท่ีจะเพิ่ม คุณค่าในตนเอง 

การไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้นมากข้ึน คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ความพึงพอใจในอาชีพการงานท่ีสูงข้ึน 

หรืออ่ืน ๆ ในลกัษณะคลา้ยกนั 
 

Brookfield (1986) (อา้งถึงใน ชาลิณี เอ่ียมศรี 2549:17-18)   ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของผูเ้รียน

ผูใ้หญ่ไว ้6 ประการ ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีสาํคญัและมีผลต่อการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

1. ผูใ้หญ่ไม่ใช่ผูท่ี้เพิ่งเร่ิมเรียนรู้ แต่เป็นการเรียนรู้ตลอดเวลาของช่วงชีวิต ตลอดช่วงของ 

การเปล่ียนแปลงหรือการพฒันาของผูใ้หญ่จะมีการเรียนรู้ตลอดเวลา 

2. ผูใ้หญ่นาํประสบการณ์และคุณค่าของตนเองมากาํหนดการเรียนรู้ ประสบการณ์ของ

ผูใ้หญ่จะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ เป็นเคร่ืองมือในการกาํหนดรูปแบบ วิธีการเรียนรู้และการ
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ตดัสินใจท่ีจะเรียนรู้ ประสบการณ์ท่ีผา่นมาในอดีตจึงมีความสาํคญัและเป็นทรัพยากรในการเรียนรู้

อยา่งมากสาํหรับผูใ้หญ่ 

3. ผูใ้หญ่มาเรียนตามความสนใจ ผูใ้หญ่จะเรียนรู้ไดดี้ในเร่ืองท่ีตนเองสนใจและจะไม่เกิด

การเรียนรู้เลยถา้ผูใ้หญ่ไม่สนใจ ดงันั้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้สาํหรับผูใ้หญ่ จึงจาํเป็นตอ้ง

คาํนึงถึงความสนใจ ความตอ้งการของผูใ้หญ่เป็นหลกั 

4. ผูใ้หญ่นาํความคาดหวงัมากาํหนดกระบวนการเรียนรู้ ในกระบวนการเรียนรู้ผูใ้หญ่ จะมี

ความคาดหวงัก่อนท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ถา้ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงักจ็ะไม่เกิดการเรียนรู้ 

5. ผูใ้หญ่สนใจท่ีจะเรียน เพ่ือนาํไปปรับปรุงพฒันาชีวิตตนเองและครอบครัว ซ่ึงเร่ืองท่ี

ผูใ้หญ่สนใจจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํรงชีพ การพฒันาคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัว หาก

เป็นเร่ืองท่ีไกลตวัหรือไม่เป็นประโยชน์ตนเองและครอบครัวจะไม่สนใจเรียนรู้ 

 

การเรียนรู้ของผูใ้หญ่มีขอ้ควรพิจารณาสรุปเป็นประเดน็ท่ีสาํคญัไดด้งัน้ี  

(ชยัฤทธ์ิ โพธิสุวรรณ(2541) อา้งถึงใน คมัภีร์ กศน.:2551) 
 

1. เม่ือผูใ้หญ่ตระหนกัว่าการเรียนรู้สามารถตอบสนองความตอ้งการ (needs) และความ

สนใจของตนเอง นัน่หมายถึงผูใ้หญ่ถูกกระตุน้ท่ีจะเรียนรู้แลว้ เป็นจุดเหมาะสมในการเร่ิมตน้

กิจกรรมการเรียนของผูใ้หญ่ 

2. ผูใ้หญ่มุ่งท่ีให้การเรียนรู้เกิดประโยชน์กบัชีวิตจริง (life-centered)การจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ของผูใ้หญ่ควรใชส้ถานการณ์จริงในชีวิตเป็นเน้ือหาของการเรียนรู้ 

3. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดของผูใ้หญ่ คือ ประสบการณ์ 

4. ผูใ้หญ่มีความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ท่ีจะช้ีนาํตนเอง (self-directing) 

5. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (individual differences) ของ ผูใ้หญ่เพิ่มมากข้ึนตามอาย ุ
 

จากแนวคิดเบ้ืองตน้ท่ีกล่าวมาน้ี ธรรมชาติในการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ จะมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูใ้หญ่ตอ้งการรู้เหตุผลในการเรียนรู้ และผูใ้หญ่จะเรียนรู้ก็ต่อเม่ือเขาตอ้งการจะเรียน

เน่ืองจากผูใ้หญ่รู้ว่าตนเองมีความรับผิดชอบต่อผลของการตดัสินใจของตนเองได ้ ก่อนการเรียนรู้
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ผูใ้หญ่ มกัตอ้งการจะรู้วา่ เพราะเหตุใดหรือทาํไมเขาจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้ เขาจะไดรั้บประโยชน์

อะไร และจะสูญเสียประโยชน์อะไรถา้ไม่ไดเ้รียน 

2. ลกัษณะการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่ตอ้งการท่ีจะช้ีนาํตนเองมากกว่าจะใหผู้ส้อนมาช้ีนาํ 

การสอนควรเป็นแบบแนะแนวมากกว่า ดงันั้น บาทบาทของผูส้อนควรจะเป็นการเขา้ไปมีส่วนร่วม 

(Facilitator) มากกวา่ 

3. บทบาทประสบการณ์ของผูเ้รียน ประสบการณ์เป็นส่ิงท่ีทาํให้ ผูใ้หญ่มีความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล ดงันั้น การจดักิจกรรมควรคาํนึงถึงดา้นความแตกต่างระหว่างบุคคลดว้ย ควรใช้

เทคนิคฝึกอบรมต่างๆ ท่ีเนน้การเรียนรู้โดยอาศยัประสบการณ์ (Experiential Techniques) เช่น การ

อภิปรายกลุ่มกิจกรรมแกปั้ญหา กรณีศึกษา เป็นตน้ 

4. แนวโนม้ในการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ การเรียนรู้จะมุง้เนน้ไปท่ีชีวิตประจาํวนั หรือเนน้ท่ีงาน 

หรือการแกปั้ญหาเสียมากกว่า นัน่คือ เขาจะสนใจหากช่วยใหก้ารทาํงานของเขาดีข้ึน หรือช่วยการ

แกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนั การจดัหลกัสูตรควรอาศยัสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตวัเขา 

5. บรรยากาศในการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่จะเรียนรู้ไดดี้กว่าในบรรยากาศท่ีมีการอาํนวย

ความสะดวกต่าง ๆ ทั้งทางกายภาพ เช่น การจดัแสงสว่าง อุณหภูมิท่ีพอเหมาะ การจดัท่ีนัง่ท่ีเอ้ือต่อ

การมีปฏิสัมพนัธ์กนั และมีบรรยากาศของการยอมรับในความแตกต่างในทางความคิดและ

ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัของแต่ละคน มีความเคารพซ่ึงกนัและกนัมีอิสรภาพในการแสดงออก 

เป็นกนัเอง 

นอกจากนั้น การเรียนรู้ในสถานการณ์หน่ึง ๆ อาจเกิดข้ึนไดม้ากกว่าหรือดีกว่าในอีก

สถานการณ์หน่ึง   ซ่ึงในเร่ืองน้ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการและทฤษฎีการเรียนรู้   เป็นแนวทางท่ีควร

คาํนึงถึง   ซ่ึงองคป์ระกอบท่ีจะมีส่วนสนบัสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ปัจจยัท่ีส่งเสริม

การเรียนรู้ของผูใ้หญ่เหล่าน้ีมีส่วนสัมพนัธ์กนัอย่างมากในการเรียนรู้ผูใ้หญ่ ควรพิจารณาและให้

ความสาํคญักบั รูปแบบของการเรียนรู้  (Learning  Styles)  

 

รูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

 รูปแบบการเรียนรู้ หรือ สไตลก์ารเรียนรู้( Learning  Styles)  ถือเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่

ละคน ซ่ึงเกิดจากหลายๆองคป์ระกอบและปัจจยัท่ีหล่อมหลอมให้เกิดเป็น รูปแบบการเรียนรู้ หรือ 
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พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะเฉพาะบุคคลท่ีแสดงออกทางลักษณะทางกายภาพ อารมณ์ 

ความรู้สึกนึกคิดให้เห็นว่า คนแต่ละคน เรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดอยา่งไร     เน่ืองจากทุกคนมีจุดเด่นจุดดอ้ย

ต่างกนั และมีความชอบท่ีต่างกนั บางคนเรียนไดดี้ดว้ยการฟัง บางคนเรียนไดดี้ดว้ยการเคล่ือนไหว

กลา้มเน้ือ เช่นการจด บนัทึก บางคนชอบลงมือปฏฺบติั หลายคนเรียนรู้ไดดี้เม่ืออยูเ่ป็นกลุ่ม บางคน

ชอบทาํงานคนเดียว จึงไม่มีวิธีใดดีท่ีสุดสําหรับคนทุกคน  มีผูท้าํการศึกษา ให้ความหมายและ 

อธิบายเก่ียวกบั รูปแบบการเรียนรู้ในแง่มุมต่างๆ ดงัน้ี  
  

ความหมาย รูปแบบการเรียนรู้ ( Learning  Styles)  
 

การศึกษาความหมายของรูปแบบการเรียนรู้  มีผูใ้หค้วามหมายต่างๆดงัต่อไปน้ี  (ธนัยวิช 
วิเชียรพนัธ,2543) 
 

ออสซูเบล (Ausubel ) อธิบายสรุปไดรู้ว่า Learning  Styles หมายถึง แนวโนม้ของบุคคลใน
การจดัรูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง ซ่ึงสไตลก์ารเรียนรู้ของแต่ละคนจะคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง บุคคล
ใดเคยมีสไตลก์ารเรียนรู้แบบใดกม็กัจะเรียนแบบนั้นเสมอ 

คาแกน มอสส์และ ซี เกิล ( Kagan, Moss and Sigle.) ไดใ้ห้ความหมายของ 
Learning  Styles ว่า เป็นลกัษณะเฉพาะของบุคคลแต่ละบุคคลท่ีมกัใชใ้นการรับรู้ ซ่ึงต่างบุคคลจะ
เรียนรู้ไดดี้แตกต่างวิธีกนัไป 

ธอร์เนล (Thornell) กล่าวว่า Learning  Styles เป็นกระบวนการเฉพาะตวัทางการเรียนรู้ 
และเป็นวิธีการเฉพาะตวัท่ีนักเรียนใชแ้กปั้ญหาโดยแมจ้ะเป็นการเรียนรู้ในเร่ืองเดียวกนัหรือการ
แกปั้ญหาในสถานการณ์เดียวกนัก็ตามแต่ผู ้ เรียนแต่ละบุคคลจะใชว้ิธีแกปั้ญหาแตกต่างกนัไปกนั
ไป 

อี.จี. โบก ( E.G. Bogue. ) อธิบายว่า Learning  Styles คือ ธรรมชาติของผูเ้รียนในแต่ละ
สภาพแวดลรู้อม และแต่ละสาขาวิชา ซ่ึงจะมีความแตกต่างกนั เช่น บางคนเรียนรู้ไดดี้จากการอ่าน 
และคน้ควา้ดว้ยตนเอง อาศยัเพียงคาํแนะนาํของอาจารยเ์ท่านั้น บางคนเรียนรู้ไดดี้จากการอภิปราย 
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อนบางคนเรียนรู้ไดดี้จากการปฏิบติัจริง บางคนเรียนรู้ไดดี้จาก
การบรรยาย 

เดวิด คอลบ์ (David Kolb) กล่าวไวว้่า Learning  Styles คือ เอกลกัษณ์เฉพาะตวัในการ
เรียนรู้ของแต่ละคนซ่ึงลว้นแตกต่างกนั โดยผูเ้รียนจะเลือกรูปแบบ หรือสไตลก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ตามสไตลห์รือเอกลกัษณ์ของตนเป็นหลกั 
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ลิทเจอร์และออสสิฟ (Litzinger&Osif,1992,: อา้งถึงใน ชิดชง ส.นนัทนาเนตร,มปป.หนา้

96)  อธิบายความหมายของ Learning  Styles ว่า  “ หมายถึงวิธีการท่ีเด็กและผูใ้หญ่ คิดและเรียนรู้” 

ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมีวิธีการคิดและเรียนรู้แตกต่างกัน ในกระบวนการเรียนรู้น้ีจะประกอบด้วย

กระบวนการท่ีสาํคญั 3 ประการ คือ การจาํ (Cognition) คือกระบวนการท่ีแสดงว่าบุคคลนั้นรับ

ความรู้อยา่งไร   การคิดรวบยอด (Conceptualization) เป็นกระบวนการท่ีแสดงว่าบุคคลจดัการ

ขอ้มูลต่างๆอยา่งไร   ทศันคติ (Affective) เช่น แรงจูงใจ การตดัสินใจ ค่านิยมและอารมณ์ เป็นปัจจยั

ท่ีมีผลต่อรูปแบบการเรียนรู้ของบุคคล 

สรุปไดว้่า รูปแบบการเรียนรู้ เป็นลกัษณะหรือเอกลกัษณ์เฉพาะของบุคคลในการรับรู้หรือ
วิธีการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รวมถึงการเลือกกลวิธีในการแกปั้ญหา ซ่ึงกระบวนการในการรับรู้และ
แกปั้ญหาของในแต่ละบุคคลลว้นแตกต่างกนั 

การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบหรือสไตลก์ารเรียนรู้ ไดมี้การศึกษาอยา่งกวา้งขวาง และ 
ผลการวิจยัหลายเร่ืองไดช้ี้ชดัใหเ้ห็นวา่ การเขา้ใจในสไตลก์ารเรียนรู้ของผูเ้รียนมีผลต่อความสาํเร็จ
ทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนของผูเ้รียน จะเพิ่มข้ึน และผูเ้รียนจะ
สามารถจดจาํขอ้มูลท่ีไดเ้รียนนานข้ึน เม่ือวิธีสอน วสัดุ/ส่ือการสอน และ สภาพแวดลอ้มของการ
เรียนรู้ มีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน (Davis, 1991; Jonassen & Grabowski, 
1993; Caldwell & Ginthier ,1996 ; Dunn, et al.,1995,: อา้งถึงใน เอมอร กฤษณะรังสรรค,์2009 ) 
เช่น ผูเ้รียนท่ีมีรูปแบบการคิดเป็นรูปภาพ จะเรียนรู้ไดดี้ เม่ือผูส้อนใชส่ื้อการสอนท่ีมีภาพประกอบ 
หรือผูเ้รียนท่ีมีรูปแบบการคิดแบบอิสระ จะเรียนรู้ไดดี้ ในกิจกรรม การเรียนท่ีมีการคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง หรือผูเ้รียนท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ กจ็ะเรียนรู้ไดดี้ในกิจกรรมการเรียนท่ีมีส่วน
ร่วม มีการร่วมมือกนัทาํงานเป็นกลุ่ม 

ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองรูปแบบการเรียนรู้ มีความสาํคญั ต่อการส่งเสริม ประสิทธิภาพ 
ของการจดักิจกรรมเพือพฒันาผูเ้รียนให้สามารถเรียนรู้ไดเ้ต็มศกัยภาพ อาจช่วยลดปัญหาการไม่
สนใจเรียนของผูเ้รียนและกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนุกและตอบสนองกบัการเรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน  

 

การแบ่งประเภทรูปแบบการเรียนรู้ 
 

 การแบ่งประเภทรูปแบบการเรียนรู้ ไดมี้การเสนอแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนรู้ ไว้
หลายรูปแบบ (Moran, 1991) แนวคิดท่ีสาํคญัและเป็นท่ีรู้จกั โดยทัว่ไปท่ีรู้จกักนัดี มีแนวคิด หลกั 
ดงัน้ี (อา้งถึงใน เอมอร กฤษณะรังสรรค,์2009 และ ธนัยวิช วิเชียรพนัธ,2543) 
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รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคดิของของ David Kolb  
 

เดวิด คอบ์ (Kolb,1992) ไดรู้อธิบายรูปแบบการเรียนรู้ในประสบการณ์ (Experiental 
Learning) ของบุคคล โดยอธิบายในรูปของกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเป็น วฎัจกัร 4 ขั้น  คือ 
ประสบการณ์จากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม (Concrete Experience) การสังเกตและไตร่ตรอง (Observation 
and Reflections) การสร้างแนวความคิดเชิงนามธรรมและสรุปหลกัการ(Formation of Abstract 
Concepts and Generalization) และการทดลองหรือประยกุต ์ หลกัการท่ีสร้างข้ึนในสถานการณ์
ใหม่ๆ (Testing Implications of Concepts in New Situations)  ดงั แผนภาพท่ี2 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 2  Kolb's models of learning Styles. (Kolb,1992) 
 
Kolb อธิบาย models of learning Styles ว่า การเรียนรู้จะเร่ิมตน้ดว้ยการท่ีผูเ้รียนไดป้ระสบ

พบเห็น หรือมีประสบการณ์ในส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม (Concrete Experience : CE) แลว้เกิดการ
ไตร่ตรอง หรือ ความคิดในส่ิงท่ีสังเกตเห็น (Reflective Observation : RO) ประมวลขอ้สรุปจากการ
สังเกตเป็น หลกัการ หรือทฤษฎี (Abstract Conceptualization : AC) และไดน้าํหลกัการท่ีไดไ้ป
ทดลองใชใ้น ประสบการณ์จากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม (CE) และเวียนไปสู่วฎัจกัร ดงักล่าวมาแลว้ ซ่ึง
เม่ือพิจารณาจากวฏัจกัรของกระบวนการเรียนรู้ก็จะเห็นไดว้่า รูปแบบการเรียนรู้ในแนวคิดน้ีเป็น
กระบวนการท่ีเกิด จากวิธีการเรียนรู้ 4 ลกัษณะดว้ยกนัคือ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเชิง
รูปธรรม เรียนรู้จากการ สงัเกตและไตร่ตรอง เรียนรู้จากการคิดเชิงนามธรรม และการเรียนรู้จากการ
ทดลองและปฏิบติั 

Concrete Experience 
(doing /having an experience) 

Reflective Observation 
(reviewing /reflecting on 

 the experience) 

Abstract Conceptualisation 
(concluding /learning from the experience) 

Active Experimentation 
(planing / trying out 

 What you have learn) 
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การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเชิงรูปธรรม (Concrete Experience : CE) เป็นลกัษณะ การ
เรียนรู้ท่ีผูเ้รียนจะนาํตวัเองเขา้ไปเก่ียวกบัผูค้น มกัเอาความรู้สึกของตนเองเขา้ร่วมกบัความรู้สึกของ
ผูอ่ื้น จึงไดรู้ช่ือว่าเป็น นกัสัมผสั หรือเป็นผูเ้รียนรู้เรียนท่ีเรียนจากความรู้สึก (Learning form 
Feeling) มากกวา่ท่ีจะเรียนดว้ยการคิดเชิงทฤษฎีท่ีเป็นนามธรรม 

การเรียนรู้จากการสังเกตและไตร่ตรอง (Reflective Observation : RO) เป็นลกัษณะการ
เรียนท่ีผรูู้เรียนจะใชรู้การสังเกต และคิดไตร่ตรองอยา่งละเอียดรอบคอบ ผูเ้รียนมกัชอบเก็บตวั ไม่
ชอบการมีส่วนร่วม มกัจะพิจารณาปัญหาต่างๆ ดว้ยตนเองมากกวา่ฟังความคิดเห็นจากผรูู้อ่ืน เรียกผู ้
มีลกัษณะเช่นน้ีวา่ เป็นผูเ้รียนรู้ดว้ยการดูและฟัง (Learning by Watching and Listening) 

การเรียนรู้จากการเรียนเชิงนามธรรม (Abstract Conceptualization : AC) เป็นลกัษณะ การ
เรียนท่ีผูเ้รียนชอบทฤษฎีและการวิเคราะห์เชิงนามธรรม  ผูเ้รียนจะ ใชก้ารคิดอยา่งมีเหตุผลมากกว่า
ความรู้สึก โดยทัว่ไปการแกปั้ญหาต่างๆ ผูเ้รียนจะดาํเนินการอยา่งมีระบบ  และมกัพฒันาทฤษฎี 
หรือการคิดคน้หาหลกัการต่างๆ เพื่อ แกปั้ญหา ผูมี้ลกัษณะการเรียนเช่นน้ี มกัไม่ค่อยนาํตนเองเขา้
ไปเก่ียวกบัผูอ่ื้น จึงไดรั้บการขนานนามว่า พวกชาเยน็ และวางตนห่างไกลกบัผูค้นคน เรียกผูมี้
ลกัษณะเช่นน้ีวา่ รู้ผูเ้รียนจากความคิด (Learning by Thinking) 

การเรียนรู้จากการทดลองและปฏิบติั (Active Experimentation : AE) เป็นลกัษณะการ
เรียนรู้ท่ีผูเ้รียนชอบการปฏิบติัหรือการกระทาํเป็นพิเศษ (Learning by Doing) บุคคลท่ีมีลกัษณะ 
การเรียนเช่นน้ีมกัชอบแสดงตวั ชอบการอภิปรายร่วมมกบักลุ่มมากกวา่การเผา้ดู หรือสงัเกต  

 

การเรียนรู้ทั้ง 4  วิธี อาจจาํแนกอีกไดอ้อกเป็น 2  มิติ คือ มิติแนวตั้ง(เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงเชิงนามธรรม - เรียนรู้จากการคิดเชิงนามธรรม) และมิติแนวนอน (เรียนรู้จากการ
ทดลองและปฏิบติั - เรียนรู้จากการสังเกตและไตร่ตรอง) แต่ละมิติ จะมีการเรียนรูรู้ท่ีมีลกัษณะ
ทิศทาง ตรงขา้มกนั มีขอ้สังเกตว่า แต่ละบุคคลไม่ไดมี้วิธีการเรียนรู้วิธีใดวิธีหน่ึงตลอดเวลา บุคลล
หน่ึงๆ จะมีวิธีการเรียนท่ีผสมผสานจากลกัษณะการเรียนรู้พื้นฐานทั้ง 4 แบบ ขา้งตน้  เทนแนน้
(Tennant,1996,: อา้งถึงใน ชิดชง ส.นนัทนาเนตร,มปป.หนา้96) ใหค้วามเห็นในทิศทางเดียวกนัว่า 
ทุกคนจะมีสไตลก์ารเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามสไตลท่ี์ตนเอง
ถนดั  
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รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคดิของ Myers-Briggs (Myers, 1978) 
 

แนวคิดน้ีแบ่งผูเ้รียนตามความชอบของการเรียนรู้โดยมีพื้นฐานความคิดมาจากทฤษฎี
บุคลิกภาพของคาร์ล ยงุ (Carl Jung) โดยแบ่งผูเ้รียนออกเป็นประเภทดงัน้ี (Griggs, 1991) 

1.ผูส้นใจส่ิงนอกตวั และผูส้นใจส่ิงในตวั ( extroversion / introversion) ผูส้นใจส่ิงนอกตวั 
(extroversion) หมายถึงผูเ้รียนท่ีมุ่งเนน้ข่าวสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลกภายนอกของตน และชอบ
การเรียนการสอนท่ีให้ผู ้เ รียนมีส่วนร่วม  และมีการปฏิสัมพันธ์กัน  และ  ผู ้สนใจส่ิงในตัว 
(introversion) หรือผูเ้รียนท่ีมุ่งเนน้ความคิดเก่ียวกบัโลกภายใน ของตน และชอบงานรายบุคคลท่ี
เนน้การใชก้ารคิดแบบไตร่ตรอง 

2.การสมัผสั และ การหยัง่รู้ (Sensing / intuition) เป็นการจาํแนกผูเ้รียนตามวิธีการใหไ้ดม้า
ซ่ึงความรู้   การสัมผสั (sensing) หมายถึงผูเ้รียนท่ีมุ่งเน้นความรู้ท่ีเป็นขอ้เท็จจริง กฎ และ
กระบวนการ โดยผา่นการปฏิบติัดว้ยประสาทสัมผสั 5  และ การหยัง่รู้ (intuition) ผูเ้รียนท่ีมุ่งเนน้
ความรู้ท่ีมีลกัษณะของความเป็นไปไดใ้หม่ๆ ปัญหาท่ีไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน และอาศยัการ
จินตนาการในการใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้เหล่าน้ี 

3.การคิด และการรู้สึก (thinking / feeling) เป็นการจาํแนกผูเ้รียนตามลกัษณะของกระบวน
หาทางเลือกในการตดัสินใจ  

4.การคิด (thinking) หมายถึงผูเ้รียนท่ีรับขอ้มูลแลว้คิดตดัสินใจบนฐานของการใชก้ฏเกณฑ ์
และหลกัเหตุผล สามารถทาํงานไดดี้ในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสิน และแกปั้ญหาท่ีมีคาํตอบท่ี
ถูกตอ้งเพียงคาํตอบเดียว 

5.การรู้สึก (feeling) เป็นผูท่ี้ตดัสินใจบนฐานของความความรู้สึก ค่านิยมส่วนตวั ค่านิยม
ของกลุ่ม และสนใจในประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูค้น เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล และมกัประสบความสาํเร็จในการทาํงานเป็นทีม 

6.การตดัสิน และ การรับรู้ (judging VS perception) เป็นการจาํแนกผูเ้รียนตามระบวนการ
ประมวลข่าวสารขอัมูล 

7.การตดัสิน (judging) หมายถึง ผูเ้รียนท่ีเม่ือไดรั้บข่าวสารขอ้มูลใดๆแลว้ มกัจะประมวล
ข่าวสารดว้ยการตดัสิน และสรุปลงความเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลนั้นๆ 

8.การรับรู้ (perception) หมายถึงผูเ้รียนท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะพยายามรวบรวมขอ้มูลใหม้ากกวา่
ท่ีมีอยู ่และมกัจะยดืเวลาการตดัสินใจออกไปเร่ือยๆ 
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รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคดิของ กราชา และริเอชแมนน์ 
 

กราชา และริเอชแมนน์ (Grasha & Riechmann, 1974) ไดเ้สนอรูปแบบของการเรียนรู้ใน
ลกัษณะของความชอบ และทศันคติของบุคคล ในการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูส้อน และเพื่อนในการเรียน
ทางวิชาการ เป็น 6 แบบ ดงัน้ี 

1.แบบมีส่วนร่วม (participant) เป็นผูเ้รียนท่ีสนใจอยากจะรู้เก่ียวกบัเน้ือหาของรายวิชาท่ี
เรียน อยากเรียน สนุกกบัการเรียนในชั้นเรียน และคลอ้ยตาม และติดตามทิศทางของการเรียนการ
สอน 

2.แบบหลีกหนี (Avoidant) เป็นผูเ้รียนท่ีไม่มีความตอ้งการท่ีจะรู้เก่ียวเน้ือหารายวิชาท่ีเรียน 
ไม่ชอบเขา้ชั้นเรียน ไม่สนใจท่ีจะเรียนรู้ รู้สึกต่อตา้นทิศทางของการเรียนการสอน 

3.แบบร่วมมือ (Collaborative) เป็นผูเ้รียนท่ีชอบกิจกรรมการเรียนท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วม และ
การร่วมมือกนั ชอบการมีปฏิสมัพนัธ์กนั รู้สึกสนุกในการทาํงานกลุ่ม 

4.แบบแข่งขนั (Competitive) เป็นผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะของการแข่งขนั และยึดตนเองเป็น
ศูนยก์ลาง สนใจแต่ตนเอง และมีแรงจูงใจในการเรียนจากการไดช้นะผูอ่ื้น สนุกกบัเกม/กีฬาการ
ต่อสู ้ชอบกิจกรรมท่ีมีการแพ-้ชนะ สนุกในเกมท่ีเล่นเป็นกลุ่ม 

5.แบบอิสระ(Independent) เป็นผูท่ี้ทาํงานดว้ยตนเอง สามารถทาํงานให้เสร็จสมบูรณ์ ไว
ต่อการตอบสนอง/โตต้อบไดร้วดเร็ว และมีความคิดอิสระ เป็นตวัของตวัเอง 

6.แบบพ่ึงพา (Dependent) เป็นผูท่ี้ตอ้งอาศยัครูให้คาํแนะนาํ ตอ้งการการช่วยเหลือ และ
แรงจูงใจภายนอก (เช่น คาํชม รางวลั) ในการจูงใจใหก้ารเรียน ไม่ค่อยไวในการตอบสนอง/โตต้อบ 
มีความกระตือรือร้นในการเรียนไม่มาก และมกัจะทาํตามความคิดของผูน้าํ 

 

รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคดิการรับรู้ของบุคคล 

มนุษยส์ามารถรับขอ้มูลโดยผา่นเส้นทางการรับรู้ 3 ทาง คือ การรับรู้ทางสายตาโดยการ
มองเห็น (Visual percepters) การรับรู้ทางโสตประสาทโดยการไดย้นิ (Auditory percepters) และ 
การรับรู้ทางร่างกายโดยการเคล่ือนไหวและการรู้สึก (Kinesthetic percepters)  นกัจิตวิทยาจึงได้
ศึกษาและนาํมาจดัเป็นสไตลก์ารเรียนรู้ได ้3 ประเภทใหญ่ ๆ ผูเ้รียนแต่ละประเภทจะมีความ
แตกต่างกนั  คือ (มณัฑรา ธรรมบุศย.์ 2548) 

         1. ผูท่ี้เรียนรู้ทางสายตา (Visual learner)เป็นพวกท่ีเรียนรู้ไดดี้ถา้เรียนจากรูปภาพ  แผนภูมิ 
แผนผงัหรือจากเน้ือหาท่ีเขียนเป็นเร่ืองราว เวลาจะนึกถึงเหตุการณ์ใด กจ็ะนึกถึงภาพเหมือนกบัเวลา
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ท่ีดูภาพยนตร์คือมองเห็นเป็นภาพท่ีสามารถเคล่ือนไหวบนจอฉายหนังได ้ เน่ืองจากระบบเก็บ
ความจาํไดจ้ดัเก็บส่ิงท่ีเรียนรู้ไวเ้ป็นภาพ ลกัษณะของคาํพดูท่ีคนกลุ่มน้ีชอบใช ้ เช่น “ฉนัเห็น” หรือ 
“ฉนัเห็นเป็นภาพ…..”   พวก Visual learner จะเรียนไดดี้ถา้ครูบรรยายเป็นเร่ืองราว และทาํขอ้สอบ
ไดดี้ถา้ครูออกขอ้สอบในลกัษณะท่ีผกูเป็นเร่ืองราว นกัเรียนคนใดท่ีเป็นนกัอ่าน เวลาอ่านเน้ือหาใน
ตาํราเรียนท่ีผูเ้ขียนบรรยายในลกัษณะของความรู้ กจ็ะนาํเร่ืองท่ีอ่านมาผกูโยงเป็นเร่ืองราวเพื่อทาํให้
ตนสามารถจดจาํเน้ือหาไดง่้ายข้ึน เด็ก ๆ ท่ีเป็น Visual learner ถา้ไดเ้รียนเน้ือหาท่ีครูนาํมาเล่าเป็น
เร่ือง ๆ จะนัง่เงียบ สนใจเรียน และสามารถเขียนผกูโยงเป็นเร่ืองราวไดดี้    

ผูท่ี้เรียนไดดี้ทางสายตาควรเลือกเรียนทางดา้นสถาปัตยกรรม หรือดา้นการออกแบบ และ
ควรประกอบอาชีพมณัฑนากร วิศวกร หรือหมอผา่ตดั  พวก Visual learner จะพบประมาณ 60-
65%ของประชากรทั้งหมด  

2. ผูท่ี้เรียนรู้ทางโสตประสาท (Auditory  Learner)เป็นพวกท่ีเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดถา้ไดฟั้งหรือ
ไดพู้ด จะไม่สนใจรูปภาพ ไม่สร้างภาพ และไม่ผกูเร่ืองราวในสมองเป็นภาพเหมือนพวกท่ีเรียนรู้
ทางสายตา แต่ชอบฟังเร่ืองราวซํ้ า ๆ และชอบเล่าเร่ืองใหค้นอ่ืนฟัง คุณลกัษณะพิเศษของคนกลุ่มน้ี 
ไดแ้ก่ การมีทกัษะในการไดย้ิน/ไดฟั้งท่ีเหนือกว่าคนอ่ืน ดงันั้นจึงสามารถเล่าเร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
ละเอียดละออ และรู้จกัเลือกใชค้าํพดู 

ผูเ้รียนท่ีเป็น Auditory learner จะจดจาํความรู้ไดดี้ถา้ครูพดูใหฟั้ง หากครูถามใหต้อบ ก็จะ
สามารถตอบไดท้นัที แต่ถา้ครูมอบหมายให้ไปอ่านตาํราล่วงหน้าจะจาํไม่ไดจ้นกว่าจะไดย้ินครู
อธิบายใหฟั้ง เวลาท่องหนงัสือก็ตอ้งอ่านออกเสียงดงัๆ ครูสามารถช่วยเหลือผูเ้รียนกลุ่มน้ีไดโ้ดยใช้
วิธีสอนแบบอภิปราย แต่ผูท่ี้เรียนทางโสตประสาทก็อาจถูกรบกวนจากเสียงอ่ืน ๆ จนทาํให้เกิด
ความวอกแวก เสียสมาธิในการฟังไดง่้ายเช่นกนั 

 ในดา้นการคิด มกัจะคิดเป็นคาํพูด และชอบพูดว่า “ฉนัไดย้ินมาว่า……../ ฉนัไดฟั้งมา
เหมือนกบัว่า……”    พวก Auditory learner จะพบประมาณ 30-35 % ของประชากรทั้งหมด และ
มักพบในกลุ่มท่ีเรียนด้านดนตรี กฎหมายหรือการเมือง ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็นนัก
ดนตรี พิธีกรทางวิทยแุละโทรทศัน์ นกัจดัรายการเพลง (disc jockey)นกัจิตวิทยา นกัการเมือง เป็น
ตน้  

3. ผูท่ี้เรียนรู้ทางร่างกายและความรู้สึก (Kinesthetic learner)เป็นพวกท่ีเรียนโดยผา่นการ
รับรู้ทางความรู้สึก การเคล่ือนไหว และร่างกาย จึงสามารถจดจาํส่ิงท่ีเรียนรู้ไดดี้หากไดมี้การสัมผสั
และเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงท่ีเรียน เวลานัง่ในหอ้งเรียนจะนัง่แบบอยูไ่ม่สุข นัง่ไม่ติดท่ี  ไม่สนใจ
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บทเรียน และไม่สามารถทาํใจใหจ้ดจ่ออยูก่บับทเรียนเป็นเวลานาน ๆ ได ้คือใหน้ัง่เพ่งมองกระดาน
ตลอดเวลาแบบพวก Visual learner ไม่ได ้ครูสามารถสังเกตบุคลิกภาพของเด็กท่ีเป็น Kinesthetic 
learner ไดจ้ากคาํพดูท่ีวา่ “ฉนัรู้สึกวา่……”   

พวกท่ีเป็น Kinesthetic learner จะไม่ค่อยมีโอกาสเป็นพวก Visual learner จึงเป็นกลุ่มท่ีมี
ปัญหามากหากครูผูส้อนใหอ้อกไปยืนเล่าเร่ืองต่าง ๆ หนา้ชั้นเรียน   หรือใหร้ายงานความรู้ท่ีตอ้ง
นาํมาจดัเรียบเรียงใหม่อย่างเป็นระบบระเบียบ เพราะไม่สามารถจะทาํได ้ครูท่ียงันิยมใชว้ิธีสอน
แบบเก่า ๆ อยา่งเช่นใชว้ิธีบรรยายตลอดชัว่โมง จะยิง่ทาํใหเ้ด็กเหล่าน้ีมีปัญหามากข้ึน ซ่ึงอาจเป็น
เพราะว่าความรู้สึกของเด็กเหล่าน้ีไดถู้กนาํไปผกูโยงกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะส่ิงท่ีเป็นปัจจุบนั
เท่านั้น ไม่ได้ผูกโยงกบัอดีตหรือเหตุการณ์ท่ียงัมาไม่ถึงในอนาคต ครูจึงควรช่วยเหลือพวก 
Kinesthetic learner ใหเ้รียนรู้ไดม้ากข้ึน โดยการใหแ้สดงออกหรือใหป้ฏิบติัจริง เช่น ใหเ้ล่นละคร 
แสดงบทบาทสมมติ สาธิต ทาํการทดลอง หรือใหพ้ดูประกอบการแสดงท่าทาง  เป็นตน้ 

พวก Kinesthetic learner จะพบในประชากรประมาณ 5-10 % เท่านั้น  สาขาวิชาท่ีเหมาะ
กบัผูเ้รียนกลุ่มน้ีไดแ้ก่ วิชาก่อสร้าง วิชาพลศึกษา และควรประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกบังานก่อสร้าง
อาคาร หรืองานดา้นกีฬา เช่น เป็นนกักีฬา หรือประเภทท่ีตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรค ์  งานท่ีตอ้งมี
การเตน้ การรํา และการเคล่ือนไหว   

 

รูปแบบการเรียนรู้แนวคดิอืน่ๆทีน่่าสนใจ 
 

จะห็นไดว้า่ การแบ่งประเภทรูปแบบการเรียนรู้ ข้ึนอยูก่บัแนวคิด ทฤษฎี กลุ่มเป้าหมายท่ี
ทาํการศึกษา และ ทศันะท่ีผูว้จิยัหรือทาํการศึกษาจะนาํมาเป็นแนวทางในการจดัจาํแนกรูปแบบ จึง
ทาํใหมี้การอิบายท่ีหลากหลายแนวทาง นอกจากแนวคิดขา้งตน้แลว้ ยงัมีการอธิบาย รูปแบบการ
เรียนรู้แนวคิดอ่ืนๆอีกท่ีน่าสนใจ  ดงัเช่นตวัอยา่งต่อไปน้ี  
 

รูปแบบการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ 
 

พระราชวรมุนี อธิบายถึงความหมายของโยนิโสมนสิการ ไวว้่า โยนิโสมนสิการ คือวิธีการ
เรียนรู้โดยใชว้ิธีการคิดกลัน่กรองขอ้มูลเพื่อจดจาํอยา่งมีระเบียบ วิเคราะห์อยา่งลึกซ้ึง เพื่อเกิดปัญญา
อนับริสุทธ์ ซ่ึงในแต่ละบุคคล จะมีวิถีทาง ในการสร้างปัญญาแตกต่างกนัไป การเรียนรู้แบบโยนิโส
มนสิการ มี 10 วิธี ดงัน้ี  (สุมน อมรวิวฒัน์,2535) 

1. การเรียนรู้แบบสืบสาวเหตุปัจจยั  คือ เป็นผูเ้รียนรู้ไดดี้จากการพิจารณาเหตุการณ์ หรือ 
ปรากฎการณ์เกิดข้ึน เป็นผลของการกระทาํต่างๆ แลว้สืบคน้ สาวไปถึงสาเหตุ และส่วนประกอบท่ี
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ทาํให้เกิดผลเช่นนั้ น  วิธีการเรียนรู้แบบสืบคน้ หรือสืบสาวหาสาเหตุอาจทาํโดยการหา
ความสมัพนัธ์ หรือการตั้งคาํถาม แลว้ หาคาํตอบกไ็ด ้

2. การเรียนรู้แบบแยกแยะส่วนประกอบ วิธีเรียนรู้แบบน้ี นอกจาก จะเป็นการจาํแนก
แยกแยะองคร์วม ของสรรพส่ิงออกเป็นองค ์ประกอบย่อยๆ แลว้ยงัมีการคิดวิเคราะห์ และจดั
ประเภทหมวดหมู่ขององค ์ประกอบยอ่ย นั้นดว้ย 

3. การเรียนรู้แบบสามญัลกัษณ์ หรือวิธีคิดแบบรู้เท่าทนัธรรมดา วิธีเรียนแบบน้ีตอ้งอาศยั
ความรู้ ประสบการณ์ท่ีมากพอ และ จะตอ้งสามารถเรียนรู้ และคิดแบบสืบคน้เหตุผล และคิด
จาํแนกแยกแยะไดพ้ร้อมกนัไปดว้ย ผูท่ี้สามารถคิดแบบสามญัลกัษณ์น้ีได ้มกัจะเป็นผูท่ี้มีสติ  ไม่วู่
วาบไปตามอารมณ์และความรู้สึก  เพราะเม่ือไดเ้ผชิญสถานการณ์ ท่ีดีหรือร้ายประการใด ก็รู้เท่าทนั
ถึงสภาพลกัษณะขององคร์วม องคป์ระกอบยอ่ย และ ลกัษณะอนัเป็นธรรมชาติ – ธรรมดาของ
สภาพนั้น 

4. การเรียนรู้แบบเพ่ือแกปั้ญหา (แบบอริยสัจจ)์ วิธีเรียนรู้แบบน้ีเป็นวิธีเรียนรู้ เพื่อการดบั
ทุกข ์และเป็นวิธีคิดหลกัท่ีสามารถครอบคลุมวิธีเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ ไดท้ั้งหมด วิธีเรียนรู้ แบบน้ีมี
ลกัษณะทัว่ไป 2 ประการคือเป็นวิธีเรียนรู้ตามเหตุและผล เป็นไปตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไป
หาเหตุ แลว้แกไ้ขท่ีตน้เหตุ และตอ้งกาํหนดรู้ และทาํความเขา้ใจปัญหา ใหช้ดัเจน  แลว้คิดแกไ้ขเหตุ
ของปัญหาใหต้รงจุด ตรงเร่ือง ตรงความมุ่งหมาย ไม่ฟุ่ งซ่าน ออกไปเร่ืองอ่ืน และตอ้งเป็นการแกไ้ข
ท่ีปฏิบติัไดจ้ริง  

5.การเรียนรู้แบบตามหลกัการและความมุ่งหมาย หมายถึง การเรียนตามจุดประสงค ์หรือ
ปฏิบติังาต่างๆ ตามหลกัการ ทฤษฎี และแนวคิดเพื่อใหบ้รรลุ จุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวต้ั้งแต่แรก 
.  6.การเรียนรู้แบบคุณโทษและทางออก เป็นผูเ้รียนรู้ไดดี้จากการเรียนแบบคิด วิเคราะห์
สรรพส่ิงและเหตุการณ์ทั้งมวลตามความเป็นจริง ตามสภาวะท่ีมนัเป็นจริงอยู ่  โดยมองเห็นและ
ยอมรับความจริงว่ามีทั้งดา้นดี เป็นคุณ ดา้นเสีย เป็นโทษ เม่ือมออกเห็นแลว้ รู้ทางออก (Solution 
and outcomes) คืออะไร หรือเป็นอยา่งไร มกัเป็นผูใ้ชว้ิธีเรียนแบบอ่ืนประกอบดว้ย คือ การรู้จกัการ
คิดวิเคราะห์สภาพการณ์ต่างๆ หรือสรรพส่ิงตามสภาพท่ีเป็น การคิดจาํแนกแยกแยะ – คิดเช่ือมโยง
สัมพนัธ์ องคป์ระกอบปัจจยั  คิดวิเคระห์หาเหตุและผล ผูท่ี้ใชว้ิธีเรียนแบบน้ี เสมอ ๆ จะเป็นผูมี้สติ
ย ั้งคิด ไม่ประมาท และสามารถปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งเหมาะสม 

7.การเรียนรูรู้แบบคุณค่าแท ้และคุณค่าเทียม เป็นวิธีคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั “ความตอ้งการ” และ 
“การคิดประเมินค่า” ของบุคคล คุณค่าแท ้ หมายถึง คุณค่าหรือประโยชน์ของส่ิงทั้งหลายท่ีอาศยั
ปัญญาเป็นเคร่ืองวดั เป็นคุณค่าหรือประโยชน์ท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการของชีวิตโดยตรง 
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คุณค่าแทข้องสรรพส่ิงจึงเป็นคุนค่าท่ีเกิดจากบทบาทหนา้ท่ี และผลของบทบาทการทาํหนา้ท่ีนั้น
อยา่งแทจ้ริง คุณค่าเทียม หมายถึง คุณค่าหรือประโยชน์ท่ีมนุษยป์รุงแต่ง พอกพนูข้ึน จากประโยชน์
และหนา้ท่ีอนัแทรู้จริงของมนั คุณค่าเทียมน้ีอาศยัตณัหาเป็นเคร่ืองวดัและตีราคา คุณค่าเทียมน้ีจึงย ัว่
ยใุหค้นเกิดความทะยานอยากแก่งแยง่  ริษยา จนปราศจากความสงบสุข  เพราะยิง่ได ้ก็ยิง่อยากได้
อีก ถา้ไม่ไดก้็รู้สึกเศร้าซึม สงสารตวัเอง ผูท่ี่เรียนรู้แบบน้ี จึงเป็นผูมี้ความเขา้ใจคุณสมบติั บทบาท
หน้าท่ีของสรรพส่ิงตามความจริงท่ีเป็น รู้จกัเลือกเสพคุณค่าท่ีเป็นประโยชน์พื้นฐานแก่ชีวิตอย่าง
แทจ้ริง และเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้น รู้จกัวิเคราะห์ตนเองอยูเ่สมอ รู้จกัประมาณ
ตน และรับผดิชอบปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเตม็กาํลงัความสามารถ รู้จกัการเลือก การตดัสินใจ และการ
ปฏิบติั  ไขปรับปรุงตนเอง เพื่อใหส้าํเร็จประโยชน์ตามคุณค่าแทจ้ริง  

8.การเรียนรู้แบบปลุกเร้าคุณธรรม  คนเรามีพื้นความรูรู้และประสบการณ์เดิมในชีวิต
แตกต่างกนัไป เม่ือไดรู้พบและสัมผสัส่ิงเร้าไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ บุคคล เร่ืองราว ส่ิงของสภาวะ
ต่างๆ แต่ละคนคิดและเกิดความรู้สึกแตกต่างกนักนัไป ประสบการณ์ ท่ีสั่งสมไว ้ และความเคยชิน 
ทาํใหค้นบางคน คิดนึกไปในทางท่ีดีงาม และบางคนก็คิดนึกไปในทางเลวร้าย วิธีเรียนแบบอุบาย
ปลุกเร้าคุณธรรม คือ วิธีเรียนรู้ท่ีรู้จกันาํเอาประสบการณ์ท่ีผา่นมา มาคิดปรุแต่งไปในทางท่ีดีงาม 
เป็นประโยชน์ เป็นกุศล ทาํให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อ บุคคล เหตุการณ์ และส่ิงแวดลรู้อม และมีจิตใจ
แลว้แสดงออกเป็นพฤติกรรมในทางสร้างสรรค ์ช่วยใหรู้บุคคลเกิดกาํลงัใจท่ีจะทาํงานตามหนา้ท่ีทาํ
ความดีท่ีเกิดประโยชน์อยูเ่สมอ  

อยา่งไรก็ตาม วิธีคิดแบบน้ีตอ้งควบคู่ไปกบัการคิดอยา่งมีเหตุผล รู้เท่าทนัความจริง มีสติ 
ไม่ประมาท มิฉะนั้นจะกลายเป็นความหลง หรือเกิดศรัทธาท่ีไม่มีปัญญากาํกบั กลายเป็นความงม
งายไป 

9. การเรียนรู้แบบเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ตามนยัแห่งพุทธธรรม ไม่ไดห้มายถึง  ความรู้เพียง
ขณะกาลเวลาท่ีกาํลงัเกิดสภาวะต่างๆเท่านั้น หากยงัหมายถึง กระบวนการ เหตุปัจจยั ท่ีเก่ียวขรู้องท่ี
เป็น ผลของสภาวะ สรรพส่ิงซ่ึงเกิดข้ึน แลว้ มีผลกาํลงัเป็นอยู ่ และจะเกิดข้ึนในเวลาต่อไป ผมีูวิธี
เรียนรู้แบบน้ีจะมี สติ รู้คิดเท่าทนักระบวนการของสภาวะต่างๆ ตลอดเวลา เม่ือรู้เท่าทนัแลว้ก็กาํจดั
ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรค และเพิ่มพนูส่ิงท่ีช่วยใหเ้จริญ เกิดความตั้งใจปฏิบติัภารกิจท่ีกาํลงัทาํอยูอ่ยา่งใช้
ปัญญาปฏิติงานในปัจจุบัน วิธีคิดแบบน้ีจึงเป็นวิธีคิดวิเคราะห์เหตุผล เช่ือมโยงสัมพนัธ์
องคป์ระกอบต่างๆ จนเกิดการรู้คิดท่ีจะทาํปัจจุบนัใหรู้้ดีท่ีสุด 

10. การเรียนรู้แบบวิภชัชวาท ไม่ใช่วิธีเรียนรู้โดยตรง แต่เป็นวิธีเรียนรู้โดยการพดูทบทวน 
แสดงออกและส่ือความหมายตามความคิดโดยท่ีจาํแนกแยกแยะประเด็น และแง่มุมต่างๆ อยา่ง
ครบถว้นถูกตอ้งตามความเป็นจริง คาํว่า “วิภชัช” แปลว่า จาํแนก แยก แบ่ง  “วาท” แปลว่า การพดู 
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การแสดงคาํสอนวิธีคิดแบบวิภชัชวาท เป็นวิธีคิดวิเคราะห์ ในลกัษณะต่างๆ กนั  คือ การจาํแนก
สภาวะต่างๆ ออกเป็นดา้นๆตามความเป็นจริง จาํแนกไปทีละดา้น ทีละประเด็น จนครบทุกดา้นทุก
ประเดน็ 

 

รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคดิของของสโตน 
สโตน (Stone) ไดพ้ฒันาเคร่ืองมือวดั สไตลก์ารเรียนท่ีเรียกว่า “Preferred Learning Style 

Index” และนาํไปทดลองศึกษาวิจยักบันกัศึกษาแพทย ์ และ พยาบาล ไดแ้บ่งรูปแบบการเรียน 
ออกเป็น 2 แบบ คือ 

1. แบบรับ (Receptive Style) แบบน้ีชอบการเรียนรูรู้แบบดั้งเดิม ท่ีผูส้อนบรรยาย แนะนาํ 
และ ป้อนสาระความรู้ให้  ส่วนใหญ่ชอบเลียนแบบผูส้อน ศึกษาควา้ตามบรรณานุกรมท่ีผูส้อน
จดัใหรู้ และ เรียนรู้โดยการทาํตามคาํแนะนาํของผูส้อนเท่านั้น 

2. แบบแสวงหา (Discovery Style) แบบน้ี ชอบการศึกษาเรียนรู้โดยสนใจเน้ือหาความรู้ท่ี
เป็นแก่นสาระหลกั แลว้ชอบท่ีจะคน้ควา้ดว้ยตนเองเพื่อหารายละเอียด ชอบการสอนแบบกลุ่มยอ่ย 
ท่ีผูเ้รียนรู้มีส่วนร่วมทาํงานเป็นกลุ่ม และ การศึกษารายบุคคล ยินดีทาํงานท่ีตอ้งรับผิดชอบและ
แกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

 

รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคดิของแมนน์ 
 

แมนน์ (Mann.) เสนอผลงานวิจยั ซ่ึงเป็นทฤษฎีจาํแนกรูปแบบการเรียน ไว ้8 แบบ คือ 
1.  แบบยนิยอม (The Compliant Students)  ผูเ้รียนแบบท่ีสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

ยดึมัน่ในทฤษฎีและส่ิงท่ีผูส้อน สอนอยา่งเหนียวแน่น ไม่ค่อยสนใจ ประสบการณ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งาน และพยายามไม่ให้งานอ่ืนแทรกแซง จะทาํงานตามท่ีไดถู้กมอบหมาย โดยไม่มากหรือนอ้ย
เกินไป ส่ิงสาํคญัของผูเ้รียนกลุ่มน้ี คือการทาํความเขา้ใจกบัความรู้ท่ีเรียน 

2.  แบบวิตกกงัวลและพึ่งพา (The Anxious Dependent Students) เป็นแบบท่ีมีความสาํคญั
ผูส้อนทุก ๆ คน  กลุ่มน้ีจะพ่ึงพาผูส้อน ทั้งความรู้และการช่วยเหลือ และวิตกกงัวลมากเก่ียวกบัการ
ประเมินผล ผลงาน ช้ินงาน มกัมีความรู้สึกวา่ไม่มีความสามารถ ความรู้สึกน้ีอาจมีการผสมกบัความ
กดดนัภายนอก เช่น กงัวลเก่ียวกบัเร่ืองผลงาน ความลม้เหลว ความเสียหนา้ท่ีจะเกิดข้ึน 

3.  แบบทอ้ใจ (The Discouraged Workers) แบบน้ีมกัพดูบ่อยว่าไม่พอใจตนเอง เม่ือส่ิงใด
ผดิ เขาจะตาํหนิตวัเอง  

4. แบบอิสระ (The Independents) โดยทัว่ไปดูเหมือนจะเช่ือมัน่ตนเอง มีความอิสระมัน่คง 
ในขณะท่ีผูอ่ื้นสับสน วิตกกงัวล และ มีความสัมพนัธ์ในการเรียนรู้กบับุคคลอ่ืนไดเ้ช่น กบัผูส้อน 
กบัเพ่ือนร่วมเรียนรู้ ทาํงานร่วมกนัได ้ 
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5. แบบวีรบุรุษ (The Heroes) ส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย เป็นพวกอยูแ่ถวหนา้ เป็นท่ีรู้จกั มี
ช่ือเสียง มีบทบาท ในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ และมีความภูมิใจในบทบาท อาํนาจ ส่วนใหญ่
พยายามสร้างเอกลกัษณ์โดยการแสดงออก 

6. แบบดกัยงิ (The Snipers) เป็นพวกมองโลกแง่ร้าย เก่ียวกบัความสามารถของตนเอง มอง
ไม่เห็นประโยชน์จากการไดเ้รียนรู้การเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้น มีความภูมิใจในระดบัตํ่า เป็นพวกหลบ
หลีก ไม่ยอมเผชิญหนา้  

7. แบบเรียกรรู้องความสนใจ (The Attention Seekers) พวกน้ีมีแนวโนม้ตอ้งการทางสังคม 
มากกว่าทางดา้นสติปัญญา ตอ้งการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูส้อน ผูเ้รียนดว้ยกนั ดว้ยวิธีการต่างๆ 
เช่น พดูคุย แสดงตวั คุยโม ้เล่าเร่ืองตลกต่างๆ หรือใหเ้กิดความสนใจ  เกิดการยอมรับในหมู่สังคม 
เพื่อบดบงัความไม่ใส่ใจทางความรู้ 

8. แบบสงบเงียบ (The Silent Stulent) พวกน้ีไม่ค่อยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน  พดู
นอ้ย มกัเงียบและ ไม่ค่อยทาํอะไร ความสัมพนัธ์กบัผูส้อน และผูเ้รียนดว้ยกนันอ้ย  การสนบัสนุน
ช่วยเหลือกม็กันอ้ยไปดว้ยในกิจกรรมกลุ่ม  

 

นอกจากน้ี Dunn และคณะ ( Dunn et al.,1995 ) ไดเ้สนอแนวคิด เก่ียวกบัตวัแปรท่ีมีผล
รูปแบบการเรียนรู้ ท่ีทาํให้ความสามารถในการรับรู้ และการตอบสนอง ในการเรียนรู้ของแต่ละ
บุคคลแตกต่างกนันั้น มีทั้งตวัแปรท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มภายนอกของบุคคล และสภาพภายในตวั
บุคคล ซ่ึงมี 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

 

1. ตวัแปรสภาพแวดลอ้มภายนอก (environmental variable) แต่ละบุคคลมีความชอบ และ
สามารถเรียนรู้ไดดี้ในสภาพแวดลอ้มทางการเรียนท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

ระดบัเสียง บางคนเรียนรู้ไดดี้ในท่ีเงียบๆ แต่บางคนเรียนรู้ไดดี้ในท่ีท่ีมีเสียงอ่ืนประกอบ
บา้ง เช่น เสียงดนตรี หรือเสียงสนทนา 

แสง  บางคนเรียนรู้ไดดี้ในท่ีมีแสงสวา่งมากๆ แต่บางคนเรียนรู้ไดดี้ในท่ีมีแสงสลวั 
อุณหภูมิ บางคนเรียนชอบ และเรียนรู้ไดดี้กว่าในสภาพแวดลอ้มท่ีมี อุณหภูมิอุ่น ในขณะท่ี

บางคนชอบเรียนในท่ีมีอากาศค่อนขา้งเยน็ 
ท่ีนัง่ บางคนเรียนรู้ไดดี้ในสถานท่ีมีการจดัท่ีนัง่ไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ แต่บางคนชอบเรียน

ในท่ีจดัท่ีนัง่ตามสบาย 
2. สภาพทางอารมณ์ (emotional variable) เป็นคุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีมากนอ้ย ต่างกนั

ไปในแต่ละบุคคล ซ่ึงมีผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ ไดแ้ก่  แรงจูงใจในการเรียนให้สําเร็จ 
 ความเพียร/ความมุ่งมัน่ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายในการเรียนให้เสร็จ ความรับผิดชอบในตนเอง
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เก่ียวกบัการเรียน และ ความตอ้งการการบงัคบัจากส่ิงภายนอกหรือมีการกาํหนดทิศทางท่ีแน่นอน 
เช่น เวลาท่ีผูส้อนกาํหนดใหส่้งงาน การหกัคะแนนถา้ส่งงานล่าชา้ หรือ การทาํสญัญา  

3. ความตอ้งการทางสงัคม (sociological variable) แต่ละบุคคลมีความตอ้งการทางสงัคมใน
สภาพของการเรียนรู้แตกต่างกนั ได่แก่ 

ขนาดกลุ่มเรียน บางคนชอบเรียนคนเดียว จบัคู่กบัเพื่อน เรียนเป็นกลุ่มเลก็ หรือเรียนกลุ่ม
ใหญ่ 

ลกัษณะผูร่้วมงาน บางคนชอบทาํงานร่วมกบัผูท่ี้มีลกัษณะมีอาํนาจ ในขณะท่ีบางคนชอบ
ทาํงานร่วมกบัผูท่ี้มีลกัษณะเป็นเพื่อนร่วมคิด ร่วมทาํ 

ลกัษณะกลุ่มเรียน บางคนชอบเรียนรู้จากกลุ่มท่ีแตกต่างหลายๆกลุ่ม และมีกิจกรรมท่ี
หลากหลาย แต่บางคนชอบเรียนกบักลุ่มประจาํ และมีลีกษณะกิจกรรมท่ีแน่นอน 

4. ความตอ้งการทางกายภาพ (physical variable) ไดแ้ก่ 
ช่องทางการรับรู้ แต่ละบุคคลชอบ และสามารถเรียนรู้ไดดี้โดยผ่านประสาทสัมผสัต่าง

ช่องทางกนั เช่น ผา่นทางการไดย้นิ/ฟัง การเห็น การสมัผสั และการเคล่ือนไหว (kinesthetic) 
ช่วงเวลาของวนั บางคนเรียนรู้ไดดี้ในช่วงเชา้หรือสาย แต่บางคนเรียนรู้ไดดี้ในช่วงบ่าย

หรือเยน็ 
การกินระหวา่งเรียนหรืออ่านหนงัสือ บางคนเรียนรู้ไดดี้เม่ือมีการกิน การเค้ียว ระหว่างท่ีมี

สมาธิ แต่บางคนจะเรียนรู้ไดดี้ตอ้งหยดุกิจกรรมการกินทุกชนิด 
5. กระบวนการทางจิตวิทยา (psychological processing) บุคคลมีความแตกต่างกนั

กระบวนการท่ีใชใ้นการประมวลข่าวสารขอ้มูล ไดแ้ก่ 
การคิดเชิงวิเคราะห์หรือแบบภาพรวม(analytic/global) บางคนเม่ือรับรู้ข่าวสารขอ้มูลแลว้ 

มกัจะใชก้ระบวนการวิเคราะห์ในการแยกแยะ เพื่อทาํความเขา้ใจ ในขณะท่ีบางคนใชก้ระบวนการ
คิดแบบภาพรวม 

ความเด่นของซีกสมอง (hemisphericity) บุคคลมีแนวโนม้ท่ีจะใชส้มองซีกใดซีกหน่ึง ใน
การประมวลข่าวสารมากกว่าอีกซีกหน่ึง โดยบางคนมีแนวโนม้ท่ีจะใชส้มองซีกซา้ยมากว่าซีกขวา 
ในขณะท่ีบางคนมีแนวโนม้ท่ีจะใชส้มองซีกขวามากวา่ซีกซา้ย 

การคิดแบบหุนหันหรือแบบไตร่ตรอง (impulsivity/reflectivity) บางคนมีการตดัสินใจ
อยา่งรวดเร็วหลงัจากไดข้อ้มูลเพียงยอ่ๆ แต่บางคนจะมีการใคร่ครวญ พิจารณาอยา่งรอบคอบก่อนท่ี
จะตดัสินใจ 
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นอกจากนั้น Dunn และคณะ ยงัอธิบายถึง การจดักิจกรรมใดๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
จาํเป็นตอ้งจดัใหมี้ความสอดคลอ้งกบัรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ซ่ึงคาํนึงถึง 4 องคป์ระกอบท่ี
ส่งผลต่อรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  คือ   

 

สภาวะดา้นร่างกาย  ไม่ว่าจเัป็น เพศ อาย ุความแขง็แรงของสรีระ มีผลกระทบต่อ  สไตล ์
การเรียนรู้ ทั้งส้ิน  ประสาท อิศรปรีดา และวีณา วีสเพญ็ อา้งถึงในเพียเจตร์ (Jean Piaqet ) เก่ียวกบั
การเรียนรู้ของผูเ้รียนในแต่ละช่วงวยัวา่ มีความแตกต่างกนั ดงัน้ี 

1. Sensorimotor (ระดบัอาย ุ0 ถึง 2 ปี) เรียนรูรู้จากการสัมผสัและมองเห็นเท่านั้นเน่ืองจาก
เน้ือเยือ่สมองยงัไม่เจรญเติบโตเตม็ท่ี 

2. Preoperationnal (ระดบัอาย ุ 2 ถึง 7 ปี) ความสามารถในการเร่ิมใชรู้สัญลกัษณ์และเร่ิม
เขา้ใจ สามารถใชภ้าษาในการเรียกวตัถุ เร่ิมเรียนรู้ไดดี้จากกิจกรรมต่างๆ และเร่ิมเขา้ใจความหมาย
ต่างๆจากการฟัง 

3. Concrete Operations (ระดบัอาย ุ7 ถึง 11 ปี) สามารถรวมวตัถุ และจดัมนัไดรู้ตามคาํสั่ง
ภายในชั้นเรียน เขรู้าใจถึงมวล นํ้าหนกั มูลค่า พื้นท่ี และความยาว สามารถแยกสถานภาพ และ
ความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ เร่ิมเขา้ใจความคิดรวบยอดท่ีเก่ียวกบัขอ้งกบัช่องว่าง และเวลาเร่ิมท่ีจะ
เรียนรู้ดว้ยการอ่านและการท่องจาํ 
 4. Formal Operations (ระดบัอาย ุ 12 ปีข้ึนไป) สามารถคิดโดยสรุป แยกแยะสถานการณ์
เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่าง ตวัเองกบัผูอ่ื้น สามารถออกเสียงท่ียาก แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงมี
ผลต่อเน่ืองมาจากการใชส้ัญลกัษณ์ มาช่วยในการจดัการปัญหา รู้จกัการคน้ควา้ดว้ยตนเอง เร่ิม
เรียนรู้จากการอ่าน แลว้นาํมาสรุปความคิดรวบยอดได ้รู้จกัการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ 

สภาวะดา้นบุคลิกภาพและอารม ์ออสซูเบล (Ausubel ) กล่างว่า สไตล ์  การเรียนรู้ของแต่
ละคนแตกต่างกนัตามบุคลิกภาพและนิสัยธรรมชาติท่ีใชใ้นการจดัการกบัขอ้มูล เช่น  คนท่ีมีความ
รับผิดชอบสูงแต่ไม่มีความคิดสรรู้างสรรค ์ จะชอบการเรียนรู้แบบท่องจาํ แต่ถส้มีบุคลิกแบบชอบ
อิสระกลา้แสดงออกจะชอบการเรียนรู้แบบปฏิบติัการ เป็นตน้ 

สภาวะดา้นสงัคม เดวิด คอลบ์ ( David Kolb )  กล่าวว่าบุคคลในแต่ละสาขาวิชาชีพมีสไตล์
การเรียนรู้ไม่เหมือนกนั เช่น ครู นกัเขียน บรรณารักษ ์นกัคณิตศาสตร์  นกัวิทยาศาสตร์  นกั
ชีววิทยา นักวิจยั จะมีสไตลก์ารเรียนท่ีมีลกัษณะการสังเกตเต็มไปดว้ยความคิด เป็นผูท่ี้มี 
ความสามารถในการสร้างทฤษฎี หรือหลกัการจากส่ิงท่ีสังเกตเห็น มกัชอบรวบรวมขอ้มูลอย่าง
กวา้งขวางจากแหล่งต่างๆ ดว้ยการอ่านจากส่ือต่างๆ แลว้นาํมาคิดสรุปดว้ยเหตุผล ผูท่ี้มีแบบการ
เรียนน้ี จะเนน้ท่ีความคิดเชิงทฤษฎี มากกวา่ สมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล และหมกมุ่นอยูก่บั 
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ทฤษฎีมากกวา่การปฏิบติัจริง ซ่ึงแตกต่างจากอาชีพเก่ียวกบั ธุรกิจ และการตลาด เช่น พนกังาน ขาย 
นกัการเมือง นกัประชาสัมพนัธ์  นกัธนาคาร นกัการตลาด อยา่งส้ินเชิง กลุ่มนอาชีพเหล่าน้ีจะมี 
สไตลก์ารเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะเป็นทั้งนกัปฏิบติัและนกัสัมผสั เป็นผูช้อบทาํและแกปั้ญหาดว้ยการ
ปฏิบติัจริงในสถานการณ์ท่ีทา้ทายใหม่ๆ แต่ในการแกปั้ญหาต่างๆ มกัเนน้การหาขอ้มูลจากบุคคล
ต่างๆมากกว่าการวิเคราะห์ดว้ยตนเอง และมีลกัษณะเด่นคือมกัเป็นผูส้ามารถปรับตวัเขา้ กบัผูค้น
และสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

สภาวะทางส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มภายนอกตวัผูเ้รียน เช่น  วฒันธรรม ทาง
การศึกษา ความพร้อมทางทางวสัดุอุปกรณ์ ของแหล่งเรียนรู้  สภาพภูมิอากาศ และ ภูมิประเทศ เป็น
ตน้ ดงัเช่น  ประกอบ คุปรัตน์ อา้งถึงขอ้คน้พบของ บลอ็ก ฮนั และ สมิท (Block, Haan และ Smith ) 
ว่าสภาวะทางส่ิงแวดลอ้มมีผลกระทบต่อสไตลก์ารเรียนรู้ อยา่งมาก เช่น  ผูเ้รียนในสถาน ศึกษาท่ีมี
วฒันธรรมทางการเรียนการสอนท่ีเนน้ทฤษฎี เป็นหลกัซ่ึงโดยมากสถานศึกษาเหล่าน้ีจะ ตั้งอยูใ่น
เขตท่ีมีภูมิอากาศหรือภูมิประเทศท่ีไม่เอ้ืออาํนวยต่อการเรียนนอกชั้นเรียนจะมีสไตลก์าร เรียนรูรู้
แบบท่ีไม่สนใจท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบนอกท่ีนอกเหนือไปจากบทเรียน มุ่งแต่เรียน และความ 
สาํเร็จในชีวิตของตนเองเป็นหลกัยดึแนวทางของตนเองในลกัษณะท่ีหลีกหนีไปจากสังคมท่ีเป็นอยู่
พร้อมทั้งปฏิเสธสังคมท่ีเป็นอยู่ รักการอ่านมากกว่าการร่วมกิจกรรม ในขณะท่ีผูเ้รียนในสถาน 
ศึกษาท่ีมีวฒันธรรมทางการเรียนการสอนท่ีเนน้การปฏิบติั เป็นหลกัซ่ึงโดยมากสถานศึกษาเหล่าน้ี 
จะตั้งอยูใ่นเขตท่ีมีภูมิอากาศหรือภูมิประเทศท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเรียนนอกชั้นเรียนจะเป็นผูเ้รียนท่ี 
ชอบทาํและแกปั้ญหาดว้ยการปฏิบติัจริง ในสถานการณ์ท่ีทา้ทายใหม่ๆในการแกปั้ญหาต่างๆ ไม่
ชอบการอ่าน แต่สนใจท่ีจะเรียนรู้ทุกส่ิงท่ีอยูแ่วดลอ้มของตน เป็นตน้ 

 

1.2.2 แรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
 

นอกเหนือไปจาก การพิจารณาเพ่ือให้เขา้ใจถึงลกัษณะการเรียนรู้ และรูปแบบการเรียนรู้
ของผูใ้หญ่  ท่ีส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆท่ีให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัความเป็นจริง  
แลว้  เร่ืองของแรงจูงใจในการเรียน (Motivation  to Learn) เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ี ส่งผลต่อการเรียนรู้
โดยเฉพาะ  การเรียนรู้ขอ้มูลใหม่ การฝึกทกัษะใหม่ ๆ และการเปล่ียนแปลงทศันคติให้โอกาสใน
การ ฝึกภาคปฏิบติัจนเกิดผล  หรือ  การนาํความรู้ไปประยุกตไ์ด ้ และ ให้ผูเ้รียนไดแ้สดง
ศกัยภาพ  หรือสมรรถภาพในการเรียนรู้ ไดต้ามบรรรลุตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ 
ได ้(สุวฒัน์   วฒันวงศ,์2547: 17 - 21)   
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แรงจูงใจ  เป็นคาํใชเ้พื่ออธิบายถึงการกระทาํหรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคล คาํว่า 
“แรงจูงใจ” มาจากคาํกริยาในภาษาละตินว่า “Movere” (Kidd, 1973:101) ซ่ึงมีความหมายตรงกบัคาํ
ในภาษาองักฤษว่า “to move” อนัมีความหมายว่า “เป็นส่ิงท่ีโนม้นา้วหรือมกัชกันาํบุคคลเกิดการ
กระทาํหรือปฏิบติัการ (To move a person to a course of action) ดงันั้นแรงจูงใจจึงไดรั้บความ
สนใจมากในทุกๆวงการ   โลเวลล ์ (Lovell, 1980:109) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า “เป็น
กระบวนการท่ีชกันาํโนม้นา้วใหบุ้คคลเกิดความมานะพยายามเพ่ือท่ีจะสนองตอบความตอ้งการบาง
ประการใหบ้รรลุผลสาํเร็จ”  ไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996:199) อธิบายว่าการจูงใจเป็นภาวะใน
การเพิ่มพฤติกรรมการกระทาํกิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทาํพฤติกรรมนั้นเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายท่ีตอ้งการ (อา้งถึงใน ปรียาพร, 2535)  แรงจูงใจสามารถแบ่งเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ ดงัน้ี 

1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motives) 
แรงจูงใจภายในเป็นส่ิงผลกัดนัจากภายในตวับุคคลซ่ึงอาจจะเป็นเจตคติ ความคิด ความ

สนใจ ความตั้ งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความต้องการฯลฯ เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมค่อนขา้งถาวร  

2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motives) 
แรงจูงใจภายนอกเป็นส่ิงผลกัดนัภายนอกตวับุคคลท่ีมากระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมอาจจะเป็น

การได้รับรางวลั เกียรติยศช่ือเสียง คาํชม หรือยกย่อง แรงจูงใจน้ีไม่คงทนถาวร บุคคลแสดง
พฤติกรรมเพ่ือตอบสนองส่ิงจูงใจดงักล่าวเฉพาะกรณีท่ีตอ้งการส่ิงตอบแทนเท่านั้น 

 
แรงจูงใจมีท่ีมาจากหลายสาเหตุดว้ยกนัเช่น อาจจะเน่ืองมาจากความตอ้งการหรือแรงขบั

หรือส่ิงเร้า หรืออาจเน่ืองมาจากการคาดหวงัหรือจากการเก็บกดซ่ึงบางทีเจา้ตวัก็ไม่รู้ตวั  จะเห็นได้
ว่าการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมท่ีไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนเน่ืองจากพฤตกรรมมนุษยมี์ความซับซ้อน  
แรงจูงใจอย่างเดียวกันอาจทาํให้เกิดพฤติกรรมท่ีต่างกัน  แรงจูงใจต่างกันอาจเกิดพฤติกรรมท่ี
เหมือนกนักไ็ด ้ ท่ีมาของแรงจูงใจท่ีสาํคญัพอสรุปดงัน้ี 

ความต้องการ (Need)  
เป็นสภาพท่ีบุคคลขาดสมดุลทาํให้เกิดแรงผลกัดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อสร้าง

สมดุลให้ตวัเอง  เช่น เม่ือรู้สึกว่าเหน่ือยลา้ก็จะนอนหรือนั่งพกั ความตอ้งการมีอิทธิพลมากต่อ
พฤติกรรมเป็นส่ิงกระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ  นกัจิตวิทยาได้
อธิบายเร่ืองความตอ้งการในรูปแบบต่างๆกนัซ่ึงสามารถแบ่งความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยไ์ด้
เป็น 2 ประเภททาํใหเ้กิดแรงจูงใจ  ไดแ้ก่ 1) แรงจูงใจทางดา้นร่างกาย (Physical Motivation) เป็น
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ความตอ้งการเก่ียวกบัอาหาร นํ้ า การพกัผ่อน การไดรั้บความคุม้ครอง ความปลอดภยั การไดรั้บ
ความเพลิดเพลิน การลดความเคร่งเคียด แรงจูงใจน้ีจะมีสูงมากในวยัเด็กตอนตน้และวยัผูใ้หญ่ตอน
ปลายเน่ืองจากเกิดความเส่ือมของร่างกาย และ 2) แรงจูงใจทางดา้นสังคม (Social motivation) 
แรงจูงใจดา้นน้ีสลบัซับซ้อนมากเป็นความตอ้งการท่ีมีผลมาจากดา้นชีววิทยาของมนุษยใ์นความ
ตอ้งการอยูร่่วมกนักบัครอบครัว เพื่อนฝงูในโรงเรียน เพื่อนร่วมงาน เป็นความตอ้งการส่วนบุคคลท่ี
ไดรั้บอิทธิพลมาจากส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมซ่ึงในบางวฒันธรรมหรือบางสังคมจะมีอิทธิพลท่ี
เขม้แขง็และเหนียวแน่นมาก 

ความแตกต่างของแรงจูงใจดา้นสังคมและแรงจูงใจดา้นร่างกาย  คือแรงจูงใจดา้นสังคม  เกิด
จากพฤติกรรมท่ีเขาแสดงออกด้วยความตอ้งการของตนเองมากกว่า ผลตอบแทนจากวตัถุและ
ส่ิงของ 

แรงขับ (Drives) 
เป็นแรงผลกัดันท่ีเกิดจากความต้องการทางกายและส่ิงเร้าจากภายในตัวบุคคล ความ

ตอ้งการและแรงขบัมกัเกิดควบคู่กนั เม่ือเกิดความตอ้งการแลว้ความตอ้งการนั้นไปผลกัดนัให้เกิด
พฤติกรรมท่ีเรียกว่าเป็นแรงขบั เช่นในการประชุมหน่ึงผูเ้ขา้ประชุมทั้งหิว ทั้งเหน่ือย แทนท่ีการ
ประชุมจะราบร่ืนกอ็าจจะเกิดการขดัแยง้หรือเพราะวา่ทุกคนหิวกรี็บสรุปการประชุมซ่ึงอาจจะทาํให้
ขาดการไตร่ตรองท่ีดีกไ็ด ้

 

ส่ิงล่อใจ (Incentives) 
เป็นส่ิงชกันาํบุคคลใหก้ระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึงไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวถื้อเป็นแรงจูงใจ

ภายนอก เช่น  ตอ้งการให้พนักงานมาทาํงานสมํ่าเสมอก็ใช้วิธียกย่องพนักงานท่ีไม่ขาดงานโดย
จดัสรรรางวลัในการคดัเลือกพนกังานท่ีไม่ขาดงานหรือมอบโล่ใหแ้ก่ฝ่ายท่ีทาํงานดีประจาํปี ส่ิงล่อ
ใจอาจเป็นวตัถุ เป็นสญัลกัษณ์ หรือคาํพดูท่ีทาํใหบุ้คคลพึงพอใจ 

การตื่นตัว (Arousal) 

เป็นภาวะท่ีบุคคลพร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรม สมองพร้อมท่ีจะคิด กลา้มเน้ือพร้อมจะ
เคล่ือนไหว นกักีฬาท่ีอุ่นเคร่ืองเสร็จพร้อมท่ีจะแข่งขนัหรือเล่นกีฬา  องคก์ารท่ีมีบุคลากรท่ีมีความ
ต่ืนตวักย็อ่มส่งผลใหท้าํงานดี การศึกษาธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษยมี์ความต่ืนตวั 3 ระดบัคือ 

การต่ืนตวัระดบัสูงจะต่ืนตวัมากไปจนกลายเป็นต่ืนตกใจหรือต่ืนเตน้เกินไปขาดสมาธิ  
การต่ืนตวัระดบักลางคือระดบัต่ืนตวัท่ีดีท่ีสุด 
การต่ืนตวัระดบัตํ่ามกัจะทาํใหท้าํงานเฉ่ือยชา งานเสร็จชา้  



40 
 

การคาดหวงั (Expectancy) 
เป็นการตั้งความปรารถนาท่ีจะเกิดข้ึนของบุคคลในส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น พนกังาน

คาดหวงัว่าจะไดโ้บนสัประมาณ 4-5 เท่าของเงินเดือนในปีน้ี การคาดหวงัทาํใหพ้นกังานมีชีวิตชีวา
ซ่ึงบางคนอาจสมหวงั บางคนอาจผดิหวงักไ็ด ้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงท่ีคาดหวงัมกัไม่ตรงกนัเสมอไป ถา้
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนห่างกบัส่ิงท่ีคาดหวงัมากก็อาจจะทาํให้พนกังานคบัขอ้งใจในการทาํงาน  การคาดหวงั
ก่อให้เกิดแรงผลกัดนัหรือเป็นแรงจูงใจท่ีสาํคญัต่อพฤติกรรม  ถา้สามารถกระตุน้ให้บุคคลเรียนรู้ท่ี
จะพฒันาตนเองไดแ้ละพิจารณาผลตอบแทนท่ีใกลเ้คียงกบัส่ิงท่ีบุคคลคาดหวงัว่าควรจะไดก้็จะเป็น
ประโยชน์ทั้งกบัตวับุคคลและหน่วยงาน 

 

การตั้งเป้าหมาย (Goal setting) 
เป็นการกาํหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายปลายทางของการกระทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง

ของบุคคลจดัเป็นแรงจูงใจจากภายในของบุคคลผูน้ั้นในแสดงพฤติกรรมท่ีนาํไปสู่การไดม้าซ่ึง
ส่งผลใหมี้แผนในการดาํเนินการเหมือนเรือท่ีมีหางเสือ เพราะมีเป้าหมายชดัเจน 

 

ในดา้นแหล่งท่ีมาของแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ (Motivating the Adult Learner) 

AJAY (n.d) อธิบายวา่มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอยู ่6 ประการ  ดงัน้ี 

1. Social relationships: ความสัมพนัธ์ทางสังคม ความตอ้งการมีปฎิสังคมกบัเพื่อนใหม่ 
กลุ่มเพ่ือน ( need for associations and friendships) 

2. External expectations: ความคาดหวงัจากภายนอก เป็นการเรียนรู้พฒันาตนเพ่ือเติมเตม็
ตนเองตามความคาดหวงัจากบุคคลภายนอก เป็นไดท้ั้งความคาดหวงัท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ( to fulfill the expectations or recommendations of someone) 

3. Social welfare: เพื่อรองรับการทาํงานเพ่ือสังคม เป็นการพฒันาทกัษะความสามารถเพ่ือ
ตอบสนองต่อการทาํงานส่วนรวมของชุมชน สงัคม( to improve ability to serve mankind) 

4. Personal advancement: เพื่อให้ประสบความสําเร็จในระดบัท่ีสูงข้ึนไป เช่นในการ
ทาํงาน การแข่งขนั (to achieve higher status) (มกัเกิดจากแรงขบั และ ความตอ้งการภายใน) 

5. Escape/Stimulation: เป็นการเรียนรู้ส่ิงใหม่ เพื่อหลีกหนีส่ิงจาํเจ ปลดปล่อยตวัเองจาก
ความน่าเบ่ือหน่ายในส่ิงเดิมๆ (to relieve boredom) 

6. Cognitive interest: เรียนรู้เพื่อความตอ้งการของตนเอง เรียนรู้เพราะอยากรู้ สนใจท่ีจะรู้ 
(learn for the sake of learning) 
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แหล่งท่ีมาของแรงจูงใจในการเรียนรู้ทั้ง 6 ปัจจยั ของ  AJAY น้ี สอดคลอ้งกบั ขอ้คน้พบ

ของ Cyri O.Houle (สุวฒัน์ :2538 อา้งถึงใน สุวฒัน์ :2551: 33) ท่ีจาํแนกเหตุผลการเขา้สู่การเรียนรู้

ของผูใ้หญ่ออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี  

1. มุ่งหวงัเอาผลการเรียนไปใชป้ระโยชน์ (Goal-Oriented) บุคคลตอ้งการเอาความรู้ท่ีไดไ้ป

ใชใ้นการประกอบอาชีพ แกไ้ขปรับปรุงงาน เพื่อตอ้งการความสาํเร็จตามเป้าหมาย เช่ือวา่ การไดรั้บ

วฒิุในสาขาวิชาท่ีเรียนสามารถทาํใหบุ้คคลนั้นบรรลุเป้าหมายได ้

2. มุ่งหวงักิจกรรมดา้นสังคม (Activity- Oriented) บุคคลตอ้งการมีการพบเพื่อนใหม่ ได้

รู้จกัคนมากข้ึน มีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคมท่ีมีการจดัข้ึน 

3. มุ่งหวงัความรู้ (Learning-Oriented) บุคคลจะมีความมุ่งหวงัท่ีจะไดรั้บความรู้ 

ความเขา้ใจในเน้ือหา วิชานั้นจริงๆ ตอ้งการมีความรู้ความชาํนาญในทกัษะต่างๆตามเน้ือหาวิชาท่ี

ตนสนใจ กลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความเหมาะสมกบักระบวนการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองสูง 

1.2.3 กระบวนการเรียนรู้และขั้นตอนการเรียนรู้ 
สาํหรับความหมายของ กระบวนการเรียนรู้ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  

ให้ความหมายกระบวนการเรียนรู้ ว่าเป็นกระบวนการท่ี จะให้คนเรียนรู้เพ่ือท่ีจะเรียนต่อไปได ้
สามารถจดัระเบียบความคิดและพฒันาคุณภาพชีวิตของตวัเองเพื่อยกระดบัความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน 
ตลอดจนเรียนรู้ให้สามารถจดัการความยากจน รู้จกัรักษาตวัใหป้ลอดภยัจากโรคภยัต่างๆ รวมทั้ง
รู้จกัการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานและเพิ่มการมีส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชนทอ้งถ่ิน และประเทศอนัเป็นการเรียนรู้ท่ีนอกเหนืออ่านออกเขียนไดแ้ละคิดเลขได ้ (อุทุมพร 
จามรมาน และคณะ, 2537: 7) 
 

เกษม วฒันชยั (2544 : 4 – 5) อธิบายว่า กระบวนการเรียนรู้เป็น หวัใจของการปฏิรูป

การศึกษา การพฒันาคนและเศรษฐกิจของประเทศ ตอ้งอยูบ่นพื้นฐานการเรียนรู้ โดยตอ้งคาํนึงถึง

คนเป็นศูนยก์ลาง ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self Learning) โดยการใหท้กัษะการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือการเรียนรู้ เพื่อให้คนไทย พึ่งตนเองได ้ มีการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (Life long 

education) และทกัษะการคิดเป็น คือ คิดอยา่งมีเหตุผล กระบวนการคิดตามหลกัวิทยาศาสตร์ 
 

 เสรี พงศพ์ิศ (2532) (อา้งถึงใน ภณัฑิรา นนัทพงษ ์และคณะ 2547: 28) ให้นิยามของ

กระบวนการเรียนรู้ คือ กระบวนการท่ีมีรากฐานอยูท่ี่ประเพณี วฒันธรรม วิถีชีวิตทอ้งถ่ิน ไม่ได ้
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แยกการเรียนรู้กบัวิถีชีวิต การรู้และการปฏิบติั เน้ือหาการเรียนรู้เป็นหน่ึงเดียว กระบวนการตอ้ง

เหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน ช่วยใหบุ้คคลและชุมชน ดาํเนินชีวิตอยูไ่ด ้
 

เอกวิทย ์ณ ถลาง (2540) (อา้งถึงใน พชัรี  ดาํรงสุนทรชยั,2550 : 85-86) ไดว้ิเคราะห์และ
ประมวลผลลกัษณะกระบวนการเรียนรู้ของบุคคลจนเกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติของ
มนุษย ์ดงัน้ี 

1. มนุษยเ์รียนรู้โดยการลองผิดลองถูก โดยมนุษยจ์ะมีการลองผิดลองถูกจากส่ิงต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึน และสะสมความรู้ ความเขา้ใจนั้นไว ้แลว้ถ่ายทอดแก่ลูกหลานในเผา่พนัธ์ุของตน นานๆเขา้
ก็กลายเป็นจารีต ธรรมเนียม หรือขอ้หา้มใน”วฒันธรรม” ของกลุ่มนั้นๆ เม่ือเวลาล่วงไปมนุษยอ์าจ
ลืมเหตุผลท่ีมาของธรรมเนียมปฏิบติัไปแลว้ รู้แต่ว่าในสังคมของตนตอ้งประพฤติปฏิบติัเช่นนั้น จึง
จะอยูร่อดปลอดภยัหรือแกไ้ข/ป้องกนัปัญหาได ้

2. มนุษยเ์รียนรู้โดยการลงมือกระทาํจริง ในสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยูจ่ริง แลว้ส่ง
ต่อไปยงัรุ่นหลานแบบค่อยเป็นค่อยไปกลายเป็นแบบธรรมเนียมหรือวิถีปฏิบติั 

3. การถ่ายทอดความรู้ดว้ยการสาธิตวิธีการ การสั่งสอนดว้ยการบอกเล่า (Oral Tradition)
และการสร้างความรู้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร (Literacy Tradition) ซ่ึงโดยทัว่ไปการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาของชาวบา้นจะนิยมการสาธิตวิธีการ และสอนเป็นวาจา ในกรณีท่ีเป็นศิลปะ / วิทยาการ 
ระดบัท่ีมีความซบัซอ้น หรือลึกซ้ึง จะใชว้ิธีลายลกัษณ์อกัษรเป็นรูปของตาํราตามความสะดวก และ 
สอดคลอ้งกบัพื้นฐานของชาวบา้น และสามารถปรับเปล่ียนไปตามเหตุปัจจยัในการรับรู้ของเจา้ของ
วฒันธรรม 

4. เรียนรู้โดยพิธีกรรม ในเชิงจิตวิทยาพิธีกรรมมีความศกัด์ิสิทธ์ิและมีอาํนาจโนม้นา้วใหค้น 
มีส่วนร่วมรับเอาคุณค่าและแบบอยา่งพฤติกรรมท่ีตอ้งการเนน้เขา้ไวใ้นตวั เป็นการตอกย ํ้าความเช่ือ 
กรอบศีลธรรม จรรยาของกลุ่มชน แนวปฏิบติั และความคาดหวงั โดยไม่ตอ้งการจาํแนก แจกแจง 
เหตุผล แต่ใชศ้รัทธา ความขลงั ความศกัด์ิสิทธ์ิของพิธีกรรมเป็นการสร้างกระแสความเช่ือ และ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์แต่จะเนน้ถึงผลท่ีเกิดต่อสาํนึกของผูมี้ส่วนร่วมเป็นสาํคญั 

5. ศาสนา ทั้งในดา้นหลกัธรรมคาํสอน ศีลและวตัรปฏิบติัตลอดจนพิธีกรรมและกิจกรรม
ทางสงัคมท่ีมีวดัเป็นศูนยก์ลางของชุมชน ในเชิงการเรียนรู้ มีส่วนตอกย ํ้าภูมิปัญญาท่ีเป็นอุดมการณ์
แห่งชีวิต ใหก้รอบและบรรทดัฐานความประพฤติ และใหค้วามมัน่คง อบอุ่นทางจิตใจเป็นท่ียดึ
เหน่ียวแก่คน ในการเผชิญชีวิตบนความไม่แน่นอนอนัเป็นสจัธรรมอยา่งหน่ึง สถาบนัศาสนา จึงมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ของคนท่ีอยูร่่วมกนัเป็นหมู่เหล่า ศาสนาจึงเป็นหลกัในการบ่มเพาะทั้งความ
ประพฤติ สติปัญญา และอุดมการณ์แห่งชีวิตไปพร้อมๆกนั ถือไดว้า่เป็นการศึกษาท่ีมีลกัษณะเป็น
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องคร์วม และมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนท่ีนบัถือศาสนานั้นๆ โดยทางตรงและทางออ้ม ทั้งเป็นแก่น
และกรอบในกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม (Socialization) 

6. การแลกเปล่ียนความรู้/ประสบการณ์ ระหว่างกลุ่มคนท่ีแตกต่างกนัทั้งในชาติพนัธ์ุ ถ่ิน 
ฐานทาํกิน รวมไปถึงการแลกเปล่ียนกบัคนต่างวฒันธรรม ทาํให้กระบวนการเรียนรู้ขยายตวัมี 
ความคิดใหม่ วิธีการใหม่เขา้มา ผสมกลมกลืนบา้ง ขดัแยง้บา้ง แต่ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
ทั้งสาระ รูปแบบ และวิธีการ กระบวนการเรียนรู้ของคนในสังคมไทยจึงมีพลวตัร ส่วนหน่ึงไปกบั
กระแสเทคโนโลยขีอ้มูลข่าวสารอนัทนัสมยั ส่วนหน่ึงไปกบัโลกกายภาพหรือธรรมชาติแวดลอ้ม
และอีกส่วนหน่ึงมุ่งมัน่ไปทางจิตวิญญาณ ขณะเดียวกนักมี็การกระจายเครือข่ายการขยายตวัของการ
เรียนรู้กวา้งขวางหลากหลาย สังคมไทยจึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีทางเลือกมากมาย และมี
เครือข่ายแห่งการเรียนรู้ท่ีมีภูมิปัญญาทั้งเก่าและใหม่ 

7. การผลิตซํ้ าทางวฒันธรรม (Cultural Reproduction) ในการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มทาง 
เศรษฐกิจและทางสังคม ไดมี้คนพยายามเลือกเฟ้นเอาความเช่ือและธรรมเนียมปฏิบติัท่ีสืบทอดกนั 
มาในสังคมประเพณีมาผลิตซํ้ าทางวฒันธรรมใหต้รงกบัฐานความเช่ือเดิม ขณะเดียวกนัก็ แกปั้ญหา
ในบริบทใหม่ไดใ้นระดบัหน่ึง ดงันั้นการผลิตซํ้ าทางวฒันธรรมจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้อีก
ลกัษณะหน่ึงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาในสงัคมไทย 

8. ครูพกัลกัจาํ เป็นการเรียนรู้ในทาํนองแอบเรียน แอบเอาอยา่ง แอบลองทาํดู ตามแบบ 
แผนท่ีเฝ้าสังเกตอยา่งเงียบๆ แลว้รับเอามาเป็นของตนท่ีสามารถทาํไดจ้ริง วิธีน้ีดูเผนิๆ เป็นเสมือน 
การลกัขโมยส่ิงท่ีเป็นภูมิปัญญาของผูอ่ื้น แต่ในความเป็นจริงความหมายไม่ไดส่ื้อในทางไม่ดี หาก
เป็นวิธีทางธรรมชาติธรรมดาในการเรียนรู้จากผูอ่ื้น 

 

นอกจากนั้น นักการศึกษายงัไดอ้ธิบายความหมายของการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกนัในเชิง

กระบวนการ วา่ เป็นกระบวนการทีเกิดการกระทาํ หรือประสบการณ์ท่ีไดรั้บความรู้ ทกัษะ ความจาํ 

ความสามารถในการเกบ็บนัทึกขอ้มูล ข่าวสาร การปฏิบติัเก่ียวกบัความรู้ Smith (1991) (อา้งถึงใน 

ชาลิณี  เอ่ียมศรี 2549:14)  และกระบวนการนั้น ท่ีมีรากฐานอยูท่ี่ประเพณี วฒันธรรม การประกอบ

อาชีพ วิถีชีวิตทอ้งถ่ิน  ไม่ไดแ้ยกการเรียนรู้กบัวิถีชีวิต การรู้และการปฏิบติั เน้ือหาการเรียนรู้เป็น

หน่ึงเดียว กระบวนการตอ้งเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน ช่วยให้บุคคลและชุมชน ดาํเนินชีวิตอยู่ได(้ เสรี 

พงศพ์ิศ (2532)  (อา้งถึงใน ภณัฑิรา นนัทพงษ ์และคณะ 2547: 28)) และกระบวนการเรียนรู้นั้น  

ตอ้งอยู่บนพ้ืนฐานการเรียนรู้ท่ีคาํนึงถึงคนเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการ  ส่งเสริมให้เกิดการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง ( Self    Learning) โดยการใหท้กัษะการเรียนรู้ เคร่ืองมือการเรียนรู้ เพื่อใหค้น 
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พึ่งตนเองได ้ มีการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต  สร้างทกัษะการคิดเป็น คือ มีกระบวนการคิดอยา่งมี

เหตุผล ตามหลกัวิทยาศาสตร์ (เกษม วฒันชยั 2544 : 4 – 5) 
 

วิรัตน์ คาํศรีจนัทร์ (2553) (อา้งถึงใน วิรัตน์ คาํศรีจนัทร์ และ คณะ,2554: 5-8) อธิบาย

ภาพรวมของศาสตร์ว่าดว้ยเร่ืองการศึกษาเรียนรู้ ไดแ้บ่งพรมแดนแห่งศาสตร์และความรู้ ออกเป็น

ขอบเขตคลอบคลุมวิทยาการดา้นการศึกษาเรียนรู้ และการบริหารจดัการความรู้ โดยแบ่งไว ้ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพท่ี3  วงจรพรมแดนแห่งความรู้ (วิรัตน์ คาํศรีจนัทร์ และ คณะ,2554: 5-8) 
 

1. ศาสตร์และศิลป์ท่ีว่าดว้ยความรู้ ประกอบดว้ยแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ หรือ 
Science of Knowledge ธรรมชาติของความรู้ การสร้างความรู้ ผูรู้้ ซ่ึงในพรมแดนดงักล่าวน้ี ก็ควร
จดัหมวดหมู่ จาํแนกเป็นเชิงชั้นใหไ้ด ้5 ระดบั ท่ีเช่ือมโยงกนัทั้งในแนวระนาบและแนวด่ิง คือ  

ระดับอภิปรัชญา เป็นความรู่เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ ความคิดว่าด้วยความเป็นจริง
สูงสุดของแต่ละสาขา  แต่ละสงัคม       

ระดับปรัชญา  เป็นความรู้ท่ีสร้างข้ึนดว้ยวิธีการทางเหตุผล และตรรกศาสตร์  
ระดับความรู้ โดยวิธีการวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ 
ระดับประสบการณ์ และปรากฏการณ์เชิงสัมผัส  อาศยัการตีความและให้ความหมาย

ของมนุษย ์และ ระดบัการต่ืนรู้จากภายในหรือระดบัท่ีตอ้งพฒันาความละเอียดอ่อนภายในจิตใจ
ของมนุษย ์ 
 

2. ศาสตร์และศิลป์ท่ีวา่ดว้ยการสอน การถ่ายทอด ประกอบดว้ยแนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และ

ระบบปฏิบติัการในการสอน การถ่ายทอด การจดัสถานการณ์ หรือให้ประสบการณ์ ความรู้ และ

ศาสตร์และศิลป์ท่ีวา่ดว้ยความรู้ 
Science of Knowledge 

ศาสตร์และศิลป์ท่ีวา่ดว้ยการสอนและถ่ายทอด 
Science of Teaching 

ศาสตร์และศิลป์ท่ีวา่ดว้ยการเรียนรู้ 
Science of Learning and Knowing 

ศาสตร์การศึกษา 

ศาสตร์การบริหาร  และจดัการความรู้ 
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ระบบภูมิปัญญา เกิดการแลกเปล่ียน ถ่ายเท ส่งต่อ สืบทอดซ่ึงอาศยั Science of Teaching เป็นฐาน

การสร้างความรู้ และช้ีนาํการปฏิบติัจากหลายสาขา ท่ีสาํคญัคือ จิตวิทยาการสอน จิตวิทยาการศึกษา 

จิตวิทยาการบริหารจดัการ ปัจจยัและองคป์ระกอบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอน และ การทาํให้

ประสบการณ์จากแหล่งต่างๆเกิดการถ่ายเทและแลกเปล่ียนกนัได ้รวมไปจนถึงผูส้อน ผูป้ระกาศ ผู ้

แสดงความรู้ วิทยาการและเทคโนโลยีท่ีเป็นเคร่ืองขยายขีดความสามารถทางการปฏิบติัการสอน 

ตลอดจนการวิจยั ประเมิน วางแผน และการบริหารจดัการ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายการสอน 
 

3.ศาสตร์และศิลป์ท่ีว่าดว้ยการรู้และการเรียนรู้ Science of Knowing ประกอบดว้ยแนวคิด 

ทฤษฎี เทคนิค วิธีการเก่ียวกบั การเรียนรู้ ผูเ้รียนรู้ การจดักระบวนการเรียนรู้ จิตวิทยาและศาสตร์ท่ี

เก่ียวกบัพฤติกรรมและการปฏิบติัทางการเรียนรู้ มิติการเรียนรู้ ระดบัการเรียนรู้ ผลแสดงภาวการณ์ 

เรียนรู้  หน่วยปฏิบติัทางการเรียนรู้ ระบบการศึกษาเรียนรู้ระดบัต่างๆ รวมไปจนถึงวิทยาการ และ

เทคโนโลยใีนการพฒันาการเรียนรู้  

ศาสตร์และศิลป์ทั้ง 3 ขอบเขตน้ี เป็นสาระสาํคญัของศาสตร์ท่ีว่าดว้ย การศึกษา การจดัการ

ความรู้ และการพฒันาการเรียนรู้ ท่ีสามารถเช่ือมโยงในสาขาวิชาการไดใ้นทุกแขนง รวมถึงทุก

หน่วยสังคม ตั้งแต่ระดบับุคคล ครอบครัว และการรวมตวักนัเป็นกลุ่ม องคก์าร ท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

ซ่ึง สอดคลองกบั Marquardt (1996) (อา้งถึงใน สุจิตรา ธนานนท,์2548:29 -33)  จาํแนกการเรียนรู้

ออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ การเรียนรู้ระดบับุคคล เป็นการเปล่ียนแปลงทศันคติ ความรู้ คุณค่าท่ีไดรั้บ

จากการศึกษาดว้ยตนเอง การเรียนการสอนโดยการใชเ้ทคโนโลย ี และการสาํรวจ การเรียนรู้ระดบั

กลุ่ม  เป็นการเพิ่มพูนทกัษะ และขีดความสามารถท่ีจะตอ้งใชท้ั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม การ

เรียนรู้ระดบัองคก์าร เป็นการเพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพ ตลอดจนความสามารถในการผลิต 

องคก์ารในการปรับปรุงการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี  

 1. การเรียนรู้ระดบับุคคล (Individual Learning) เป็นขั้นตอนแรกท่ีสาํคญั ท่ีบุคคลจะ้ตอ้งมี

การพฒันาตนเองก่อนเป็นลาํดบัแรก การเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ (Learning How to Learn) เป็นทกัษะท่ี

สาํคญัและจาํเป็นในการเรียนรู้ โดยประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบสาํคญั ดงัน้ี 

ความตอ้งการของผูเ้รียน (Learner Needs)  คือ ส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งการและสามารถนาํไปใช้
เพื่อความสาํเร็จของการเรียนรู้ 
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รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles) คือ ลกัษณะของแต่ละบุคคลท่ีชอบ และมีวิธีการ
แกปั้ญหาแตกต่างกนัไป 

การฝึกอบรม (Training) คือ การจดักิจกรรมการสอน การฝึกอบรมใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลในการเรียนรู้  

 

2. การเรียนรู้ระดบักลุ่ม (Group Learning) การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม ปัจจยัท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 
ความพึงพอใจในทีม ซ่ึงสามารถสร้างไดด้ว้ยการเปิดกวา้งทางความคิด แนวคิด สร้างคุณค่าให้ทีม
ให้เหนือกว่าคุณค่าของบุคคล และสร้างทีมใหเ้ป็นท่ีผสมผสานของสมาชิก ส่งเสริมให้มีการพูดคุย
ถกเถียงซกัถามกนัอยา่งกวา้งขวาง เปิดโอกาสใหค้นใส่ความคิดเห็นลงไปในพนัธกิจ เป้าหมาย และ
กระบวนการทาํงานขององคก์าร เปิดโอกาสใหไ้ดร่้วมกิจกรรมเป็นทีม 

3. การเรียนรู้ระดบัองคก์ร (Organization Leaning) การจดัการเรียนรู้ระดบัองคก์าร เป็นการ
จดัให้สมาชิกในองค์การได้เรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างสมาชิกในองค์การ การทาํงานร่วมกัน การ
ปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนั เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์อดีต หรือจากการผดิพลาดในการทาํงาน ทาํให้
มีความเขา้ใจ มีการแข่งขนั ซ่ึงจะช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในระดับองค์การ และ
สามารถขยายไปสู่การเรียนรู้และการทาํงานร่วมกนัในลกัษณะเครือข่ายได ้  

 

ภณัฑิรา นนัทพงษ ์และคณะ (2547: 32) อธิบายถึงทฤษฎีกระบวนการเรียนรู้มี วิธี ไดแ้ก่ 
 

1. กระบวนการกลุ่ม (group process /group activities/ group dynamics) เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ของกลุ่มผูเ้รียนตั้งแต่สองคนข้ึนไป ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั มีแรงจูงใจ
ร่วมกนัในการทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใด แต่ละคนในกลุ่มมีอิทธิพลต่อกนัและกนั  

2. การเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ (cooperative learning) เป็นวิธีการเรียนท่ีเนน้การจดั
สภาพแวดลอ้มเป็นกลุ่มเล็กๆ สมาชิกแต่ละคนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และในความสาํเร็จ
ของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็น
กาํลงัใจแก่กนัและกนั สมาชิกแต่ละคนตอ้งรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองพร้อมๆกบั การดูแล
เพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความสาํเร็จของแต่ละบุคคล คือ ความสาํเร็จของกลุ่ม ความสาํเร็จของ
กลุ่ม คือ ความสําเร็จของแต่ละบุคคล หลกัสําคญัคือผูเ้รียนเป็นกลุ่มทาํงานเล็กๆแต่คุณลกัษณะ
แตกต่างกันอยู่ในกลุ่มเด่ียวกัน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแต่ละคนนําศกัยภาพของตนมาเสริมสร้าง
ความสําเร็จ สมาชิกมีการช่วยเหลือกนั ไวว้างใจ และยอมรับในบทบาทและผลงานของเพื่อนใน
กลุ่ม 
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3. การเรียนรู้แบบสรรคส์ร้างความรู้ (constructivist)  เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้งการ
แสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ ความเขา้ใจข้ึนดว้ยตนเอง ความแขง็แกร่ง ความเจริญงอกงามใน
ความรู้ จะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัผูอ่ื้น หรือไดพ้บส่ิง
ใหม่ๆแลว้นาํความรู้ท่ีมีอยูม่าเช่ือมโยง ตรวจสอบกบัส่ิงใหม่ๆ   

โดยภาพรวมจากแนวคิดกระบวนการเรียนรู้ดงักล่าวขา้งตน้น้ี  จะพบว่าเป็นลกัษณะท่ี
สอดคลอ้งกบัแนวทางของการจดัการความรู้ ในลกัษณะของแสวงหาความรู้ จากในตวับุคคลๆหน่ึง
และขยายไปสู่บุคคลๆอ่ืนในระดบักลุ่ม หรือ องคก์ร เกิดเจริญงอกงามข้ึนได ้ และ การเรียนรู้แบบท่ี
จะทาํให้เกิดข้อค้นคบความรู้ใหม่และนําความรู้นั้ นเขา้มาสู่ในระดับตัวบุคคล องค์กรได้นั้ น 
ไพโรจน์ ชลารักษ ์(2551:71-73) อธิบายไวใ้นรูปแบบของกลยุทธ์ของท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสวงหา
ความรู้ และการถ่ายโอนความรู้ หรือการถ่ายทอดความรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ สุจิตรา 
ธนานนท ์(2548) และ ภณัฑิรา นนัทพงษ ์และคณะ (2547) ดงัน้ี  

1. การเรียนรู้ระดบับุคคลเพียงคนเดียว กลยทุธ์ท่ีใชแ้สวงหาความรู้ดว้ยตวัเองคนเดียว เพื่อ
ตนเองคนเดียว ท่ีบุคคลนั้นสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาตนเองดา้นความรู้ มีดงัน้ี 

ทาํตนเป็นผูอ้ยากรู้อยากเห็นและช่างสังเกต โดยเฉพาะกบัส่ิงต่างๆรอบตวั ไม่ว่าจะเป็น
บุคคล ส่ิงของ สตัว ์เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ โดยตอ้งพยายามเขา้ใกล ้หาโอกาส รับรู้ 
สมัพนัธ์ทุกส่ิงทุกอยา่งดว้ยความเอาใจใส่จริงจงั 

ใชก้ระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึงการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยอาศยั
หลกัการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีเช่ือถือได ้คือ เม่ือไดส้มัผสัรับรู้ส่ิงใดกต็ั้งคาํถาม แลว้กาํหนดสมมุติฐาน 
จากนั้ นทาํการศึกษาหาข้อมูล หรือความรู้อ่ืนๆมาประกอบเพ่ิมเติมให้เพียงพอ เพื่อพิจารณา 
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ แลว้จึงสรุปเป็นคาํตอบท่ีเป็นความรู้ ความเขา้ใจนั้น 

เปิดใจกวา้งเพ่ือรับรู้ เรียนรู้ส่ิงต่างๆ โดยไม่ปิดกั้นการรับรู้ ไม่ด่วนสรุปส่ิงต่างๆ และ
พร้อมท่ีจะเผชิญสถานการณ์ทุกรูปแบบ และเปิดใจกวา้งเรียนรู้พิจารณา วินิจฉยั เพื่อใหไ้ดค้วามรู้ท่ี
ถูกตอ้ง ชดัเจน ตรงตามความเป็นจริง 

อาศยัส่ือต่างๆเป็นเคร่ืองมือเช่ือมโยงกบัแหล่งขอ้มูลสารสนเทศ และแหล่งความรู้อยา่ง
หลากหลาย โดยอาศยัส่ือท่ีหลากหลายศึกษาทาํความเขา้ใจ และทาํความคุน้เคยกบัแหล่งความรู้
ต่างๆ  เช่น หอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์หอจดหมายเหตุ ศูฯยว์ิจยั ศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ ฯลฯ เม่ือถึงเวลาท่ี
ตอ้งการใชแ้หล่งความรู้เหล่านั้น ก็สามารถใชไ้ด ้โดยไม่ตอ้งเสียเวลามาก ทาํให้ไดค้วามรู้อย่าง
ถูกตอ้ง และมากเพียงพอตามความตอ้งการ 
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 พฒันาบุคลิกภาพให้เป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี เพื่อให้มีโอกาสไดพ้บปะสนทนา หรือ
ร่วมกิจกรรมกบับุคคลอ่ืนๆ จาํนวนมาก ในหลากหลายโอกาส ต่างเวลา ต่างสถานท่ี ทั้งท่ีตั้งใจ และ
ไม่ตั้ งใจ ซ่ึงจะทาํให้ได้ความรู้เพิ่มข้ึนมาก เพราะบุคคลต่างๆย่อมมีความรู้และประสบการณ์
แตกต่างกนัอยูแ่ลว้ โดยเฉพาะความรู้ท่ีเป็นความรู้แบบฝังลึก 

พฒันาตนเองใหมี้ความสามารถสูงดา้นภาษา โดยรวมไปถึงภาษาท่ีไม่ใช่วจันภาษาดว้ย 
เช่น ภาษาใบ ้สัญญาณ ส่ือ สัญลกัษณ์ต่างๆ ภาษาเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีสาํคญัและมีประสิทธิภาพ
มาก ในการเป็นตวันาํและถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกนัและกนัได ้ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถทางภาษาสูงจึง
มีโอกาสไดรั้บความรู้มากข้ึนดว้ย 

 

 2. การเรียนรู้ตั้งแต่ระดบั 2 คนข้ึนไป กลยทุธ์ในการเรียนรู้ในลกัษณะท่ีมีบุคคล ตั้งแต่ 2 
คนข้ึนไปเผชิญสถานการณ์เดียวกนั การแกไ้ขปัญหาต่างๆ ตอ้งร่วมมือกนัใหป้ระสานสอดคลอ้งกนั 
แต่การรับรู้และการเขา้ใจจะเป็นเฉพาะของส่วนตน กลยทุธ์ท่ีจาํเป็น มีดงัน้ี 

การยอมรับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั และยอมรับว่าใครมี
ความรู้ ความสามารถดา้นใด ควรไดรั้บการมอบหมายใหท้าํอะไร 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงกนัและกนัอยา่งสมํ่าเสมอ ในทุกกรณี และทุกโอกาส 
การช่วยกันเก็บสะสมประสบการณ์ความรู้ไว้ให้มากท่ีสุด เพื่อส่วนรวมและใช้

ประโยชน์ในโอกาสต่อไป ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการเยนรู้น้ี จะเป็นความรู้เกิดในระดบักลุ่ม องคก์ร  
 

ในส่วนของการเก็บความรู้ ท่ีระดบัปัจเจกบุคคล หรือ องคก์รแสวงหามาไดน้ั้น สามารถ

เก็บสะสมไวไ้ด ้2 วิธี คือ การเก็บสะสมไวโ้ดยการจาํ (remember) เป็นการเก็บสะสมความรู้ในตวั

มนุษยโ์ดยใชส้มอง สมองจะมีระบบจดัเก็บความรู้จากการเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆ ไวโ้ดย

อตัโนมติั เม่ือใดท่ีตอ้งการใชค้วามรู้นั้น หรือตอ้งการตรวจสอบทบทวนบอกแก่ผูใ้ด  สามารถทาํ

หรือบอกไดโ้ดยใชว้ิธี ยอ้นรําลึก (recall) ถึงส่ิงนั้นดว้ยตนเอง หรือใชส่ิ้งภายนอกช่วยกระตุน้เร้าให้

เกิดการยอ้นรําลึก (remind) และ การเกบ็สะสมไวโ้ดยการบนัทึก (record) เป็นการเก็บสะสมความรู้

ไวใ้นทรัพยากรสารสนเทศ (information resource) ไดแ้ก่วสัดุบนัทึกความรู้ เคร่ืองมือ ส่ือต่างๆท่ีมี

ลกัษณะวิธีการบนัทึก และการนํากลบัมาใช้แตกต่างกันออกไป เม่ือใดท่ีตอ้งการนําความรู้นั้น

กลบัมาแสดง หรือนาํกลบัมาใช ้กต็อ้งทาํตามวิธีการเฉพาะสาํหรับวสัดุบนัทึกชนิดนั้นๆ  
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นอกจากนั้น ในกระบวนการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ของบุคคลจากการทาํงาน การ

ใชชี้วิต  การเรียนรู้ร่วมกนั หรือการเรียนรู้จากกนัและกนักบับุคคลอ่ืนตามโอกาสต่างๆ กิจกรรม

ต่างๆเหล่าน้ีจะทาํให้เกิด การถ่ายโอนความรู้ คือ การทาํให้ความรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงขยายไปสู่แหล่ง

ใหม่ๆ ในลกัษณะการขยายจากคนสู่คน ผา่นกระบวนการหรือวิธีการท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนัในรูปแบบ

ต่างๆ ทั้งท่ีตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตาม ซ่ึงแนวคิดการถ่ายโอนความรู้น้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดลกัษณะ

กระบวนการเรียนรู้ของ เอกวิทย ์ณ ถลาง (2540) โดยการถ่ายโอนความรู้เกิดข้ึนได ้3 ลกัษณะ คือ  

1. การถ่ายโอนความรู้จากบุคคลสู่บุคคล  โดยการบอกหรือสอน หรือฝึกกนัตวัต่อตวั

โดยตรง หรือจากการแอบสงัเกต หรือจดจาํจากผูอ่ื้น 

2. การถ่ายโอนความรู้จากบุคคลสู่กลุ่ม โดยการบอกหรือสอน หรือฝึกให้กนั โดยบุคคล

หน่ึงต่อกลุ่มคนจาํนวนมาก เช่นการสอนในหอ้งเรียน การฝึกอบรม 

3. การถ่ายโอนความรู้จากกลุ่มสู่กลุ่ม โดยการมีปฏิสัมพนัธ์กนัของคน 2 กลุ่ม ท่ีมีความรู้

แตกต่างกนั ทาํใหเ้กิดการถ่ายโอน หรือโยงความรู้เขา้หากนั ผสมผสาน หรือแลกเปล่ียนความรู้กนั  
 

จากแนวคิดขา้งตน้ จะเห็นชดัว่า สอดคลอ้งกบัภาพรวมในสังคมไทยในปัจจุบนัในแง่ของ

การพฒันาคนในสังคมเกษตรกรรม ท่ีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในหลายๆพ้ืนท่ี จะเป็นลกัษณะ

การถ่ายโอนความรู้แลกเปล่ียนความรู้ ในรูปแบบของกลุ่มหรือ เครือข่าย ท่ีเป็นรวมตวักนัของคน

ในพ้ืนท่ี เพื่อกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งการพึ่งพาตนเองและการพฒันาชุมชนดา้นต่างๆ เช่นการสร้าง

งาน การพฒันาอาชีพ สวสัดิการการออม การสืบทอดภูมิปัญญาความรู้  ซ่ึง  ศ.นิติ เอียวศรีวงศ ์2538 

กล่าวถึงการเกิดกลุ่ม ชุมชนเรียนรู้  ในความหมายใหม่ว่า เป็นการเกิดข้ึนท่ีไม่ได้ตั้ งอยู่ใน

ความสัมพนัธ์ทางประเพณี หรือ ระบบอาํนาจรัฐจัดตั้ ง แต่หมายถึง ผูค้นมารวมกลุ่มกันด้วย

วตัถุประสงค์ หรือเจตนคติท่ีจะประกอบกิจกรรมอันหน่ึงอันใดร่วมกัน มีการส่ือสารและมี

ความสัมพนัธ์ท่ีต่อเน่ืองในระยะเวลาแน่นอนหน่ึง มีพลงัของการพฒันาทั้งในระดบัตวัตนปัจเจก

และระดบักลุ่ม ชุมชนส่วนรวม (สุชาดา จกัรพิสุทธ์ิ และคณะ,2548:25) 
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1.2.4 ลกัษณะการเรียนรู้ของเกษตรกรในประเทศไทย 
 

ความสาํคญัของเกษตรกรในสังคมไทยซ่ึงเป็นสังคมเกษตรกรรม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
ผูป้ระกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศจดัเป็นผูผ้ลิตแหล่งอาหารเล้ียง
ประชากรของประเทศ รวมถึงเป็นผูผ้ลิตผลผลิตทางการเกษตรท่ีก่อให้เกิดการสร้างรายได ้ทั้งใน
และนอกประเทศ  ดังนั้ นเกษตรกรหรือผูป้ระกอบอาชีพด้านการเกษตร จึงถือได้ว่าเป็นผูท่ี้มี
ความสาํคญัอยา่งมากต่อการพฒันาเศรษฐกิจของไทยเรา ดงันั้น การใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาตวั
เกษตรกรจึงยงัคงเป็นส่ิงสําคญั ซ่ึงความหมายของคาํว่า เกษตรกร ความหมายไวคื้อ ผูท้าํการ
เกษตรกรรม (ราชบญัฑิตยสถาน,2546:144) เป็นผูท่ี้ประกอบอาชีพทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น กสิ
กรรม (คือผูท่ี้เพาะปลูกพืชเพียงอยา่งเดียว เช่น ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน) ประมง และ การเล้ียงสัตว ์
ซ่ึง อาจเรียกวา่ เกษตรกรดา้นปศุสตัว ์ 

 

การแบ่งประเภทของเกษตรกรนั้น แสวง รวยสูงเนิน (ม.ป.ป.) (อา้งถึงใน สุมาลี สังขศ์รี 
และคณะ(2553:32-33) ไดอ้ธิบายจาํแนกประเภทของเกษตรกรไว ้ดงัน้ี   

  

1. เกษตรกรท่ีจาํใจจาํเป็นไม่มีทางเลือกอ่ืน เป็นเกษตรกรท่ีไม่ค่อยมีความรู้ หรือมีความรู้

แต่เพียงเกษตรดา้นเดียว ไม่มีความสามารถดา้นอ่ืน จาํเป็นตอ้งเป็นเกษตรกรไปเร่ือย ๆ ทุกขล์าํบาก

ยากเขญ็อยา่งไรก็ตอ้งเป็นเกษตรกรตลอดชีวิตดว้ยความจาํใจ และจะพยายามไม่ให้ลูกหลานตวัเอง

รับช่วงเป็นเกษตรกรต่อจากตนเอง เพราะขาดความรู้ท่ีจะทาํการเกษตรใหท้าํไดดี้ 

2. เกษตรกรรับจา้ง เป็นผูป้ระกอบอาชีพท่ีหวงัผลตอบแทนในการทาํการเกษตรท่ีดี มี

ค่าจา้งเป็นรางวลั ซ่ึงพบไดม้ากในประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น ในประเทศฝร่ังเศส เกษตรกรจะไดเ้งิน

กินเปล่า 40% ของรายไดห้ลกั เกษตรกรประเทศญ่ีปุ่น จะไดถึ้ง 70% ในรูปแบบต่างๆ ท่ีรัฐบาลและ

สังคมสนบัสนุนให้เพ่ือจา้งให้บุคคลเป็นเกษตรกร จะทาํหรือไม่ทาํก็ไดผ้ลตอบแทน เช่น ปลูกขา้ว

สาลี จะได้ผลตอบแทนจากกองทุนขา้วสาลี  แมไ้ม่ปลูกขา้วสาลีก็ได้ผลตอบแทนจากกองทุน

ส่ิงแวดลอ้ม หรือปล่อยท้ิงให้ว่างเฉย ๆ เพื่อให้สัตวแ์ทะเล็มก็ไดผ้ลตอบแทนจากกองทุนการเล้ียง

สตัว ์ สาเหตุท่ีรัฐบาลตอ้งจา้งบุคคลมาเป็นเกษตรกรเน่ืองมาจาก เกษตรกรในประเทศมีจาํนวนนอ้ย 

มาก หากไม่จา้งไว ้ประเทศอาจพบความอดอยากยากจนได ้จึงจาํเป็นตอ้งจา้งประชาชนมาเป็น

เกษตรกร และไดรั้บค่าจา้งทั้งทางตรงและทางออ้ม 
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3. เกษตรกรมืออาชีพ เป็นเกษตรกรท่ีใชค้วามรู้เพื่อการประกอบอาชีพการเกษตรดา้นต่างๆ 

อาจมีการศึกษา แต่ก็ยงัทาํในรูปแบบของการประกอบอาชีพ เน้นการสร้างรายได้ โดยมองว่า

เกษตรกรรมเป็นเพียงอาชีพหน่ึงเหมือน ๆ กบัอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีทาํเพื่อให้มีรายไดจ้ากการเกษตรเป็น

รายไดห้ลกัของตนหรือครัวเรือน 

4. เกษตรกรเพื่อชีวิต เป็นเกษตรกรท่ีทาํการเกษตรเพ่ือการเล้ียงตนเอง เล้ียงผูอ่ื้น ดูแลรักษา

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพื่อชีวิตของตนเองและผูอ่ื้น เกษตรกรเหล่าน้ี อาจจะมีกิจกรรมท่ีทาํให้

เกิดรายไดบ้า้ง กถื็อวา่เป็นเร่ืองภายนอก ไม่ใช่สาระสาํคญัของการเป็นเกษตรกร จึงอาจเรียกว่า เป็น

เกษตรกรท่ีแทจ้ริง อนัเน่ืองมาจากคาํว่า เกษตร แปลว่า การใชท่ี้ดินเพื่อการเล้ียงชีพ ไม่ใช่แปลว่าใช้

ท่ีดินเพื่อการหาเงินอยา่งท่ีมกัจะเขา้ใจกนัโดยทัว่ไป 
 

1.2.4 ลกัษณะการเรียนรู้ของเกษตรกรในประเทศไทย 
 

การศึกษาถึงธรรมชาติ หรือ ลกัษณะการเรียนรู้ของเกษตรกร อภิชิต ตานะเศรษฐ ์ (2553) 
ไดท้าํวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกัการเรียนรู้ของเกษตรกรตามกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน
เกษตรกร ซ่ึงไดข้อ้สรุปท่ีสอดคลอ้งกบั แนวคิดและแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผูใ้หญ่  ดงัน้ี   

 

1.เกษตรกรจะเรียนรู้ได้ดี เม่ือส่ิงท่ีจะเรียนรู้เป็นปัญหาของเกษตรกร   คือ  การเรียนรู้

จะตอ้งตรงกบัสภาพปัญหาและความความสนใจของเกษตรกร  เกษตรกรจะสนใจลงมือปฏิบติั  แต่

ถา้เกษตรกรรู้วา่การปฏิบติันั้นไม่ไดน้าํมาซ่ึงผลแต่อยา่งใด เกษตรกรกจ็ะไม่สนใจเรียนรู้ 

2. เกษตรกรจะเรียนรู้ไดดี้ เม่ือส่ิงท่ีจะเรียนรู้มีความทา้ทายและสามารถบรรลุได ้ คือ 

เน่ืองจากเกษตรกรจะมีวิธีปฏิบติัและความรู้ท่ีแตกต่างกนั  การพฒันาให้เกษตรกรทุกคนมีความรู้

ความสามารถเพิ่มข้ึน เม่ือมีระดับปัญหายากหลายระดบั และการมอบหมายให้เกษตรกรคน้หา

วิธีการแกไ้ขปัญหาตามระดบัความยากง่าย เป็นการช้ีนาํให้เห็นว่า ปัญหาท่ีจะแกไ้ขมีความทา้ทาย

และสามารถแกไ้ขใหบ้รรลุได ้

3.เกษตรกรจะเรียนรู้ไดดี้ เม่ือส่ิงนั้นสอดคลอ้งกบัระดบัปัญหาของเกษตรกร คือเกษตรกรท่ี

มีอายตุ่างกนัมีความสามารถต่างกนัยอ่มเกิดการเรียนรู้ต่างกนั 
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4. เกษตรกรจะเรียนรู้ได้ดี เม่ือเกษตรกรเป็นผูเ้ลือก กาํหนดวางแผนและตดัสินใจ

เอง คือ  ให้เกษตรกรตดัสินใจเรียนรู้เอง กาํหนดแนวทาง หลกัสูตรเอง และหาขอ้ตกลงร่วมกนั

เพื่อใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

5. เกษตรจะเรียนรู้ไดดี้ เม่ือเป็นผูก้าํหนดหลกัสูตรเอง คือ การเรียนรู้ต่างๆ  ถา้เกษตรกร

เพียงแต่รับฟังไม่ลงมือปฏิบติัเกษตรกรจะเรียนรู้ไดน้้อย เกษตรจะเกิดการเรียนรู้ไดดี้  และสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ไดเ้อง  เม่ือเขา้มาเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองเเบบเนน้ปฏิบติัจริง 

6. เกษตรกรจะเรียนรู้ไดดี้ เม่ือไดฝึ้กฝนเรียนรู้เก่ียวกบัวิธีการเรียน  คือ การแสวงหา

ความรู้   วิธีคิดเป็นขั้นตอน  การทาํงานแต่ละขั้นตอน   วิธีท่ีมาซ่ึงคาํถาม  เกษตรกรตอ้งการ

คาํอธิบายว่าทาํไปทาํไม ทาํแลว้ไดอ้ะไร ทาํอยา่งน้ีจะนาํไปสู่ผลผลิตมากนอ้ยเพียงใด เกษตรกรจะ

ไม่มีความสุข ถา้ตอ้งการเรียนรู้โดยไม่รู้วา่เรียน ไปทาํไม เรียนแลว้ไดอ้ะไร เรียนแลว้เกิดผลอยา่งไร 

 7. เกษตรกรจะเรียนรู้ไดดี้ เม่ือไดรั้บการแจง้ผลและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร

เอง   คือขอ้มูลยอ้นกลบัเป็นส่ิงสําคญัในการพฒันาเกษตรกร    เกษตรกรตอ้งการขอ้มูลท่ีเป็น

ประโยชน์ เช่น  เม่ือมีการทดลองเกษตรกรอยากทราบว่าส่ิงท่ีเขาปฏิบติัเขาทาํไดไ้หม ทาํถูกตอ้ง

ไหม และคาํตอบและการแนะนาํของผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator)  จะตอ้งไม่ตอบเพียงว่าถูก

หรือผดิ จะตอ้งใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือวา่จะตอ้งทาํอยา่งไร ใชเ้ทคนิคอยา่งไร จึงจะบรรลุผลท่ีตั้งไว ้

8. เกษตรกรจะเรียนรู้ไดดี้ เม่ือมีการอภิปรายแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั คือการ

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator) ควรเปิดโอกาส

ใหเ้กษตรกรแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีแตกต่างและเกษตรกรตอ้งยอมรับความแตกต่างของคาํตอบ การให้

เกษตรกรมองกนัคนละมุมกจ็ะช่วยใหเ้กษตรกรมีการเรียนรู้มากข้ึน 

9. เกษตรกรจะเรียนรู้ไดดี้ เม่ือยู่ในบรรยากาศอารมณ์ทางบวก คือ อารมณ์ของเกษตรกร

ส่วนใหญ่ มีส่วนสาํคญัในการเรียนรู้ ถา้เกษตรกรมุ่งมัน่เกินไป การคิดปฏิบติัก็จะบกพร่อง ดงันั้น

การเร่งรัดดว้ยเวลาหรือความกงัวลต่างๆกท็าํใหค้วามสามารถในการคิดนอ้ยลง  

 10. เกษตรกรจะเรียนรู้ไดดี้ เม่ืออยูใ่นบรรยากาศท่ีเอ้ืออาํนวย คือ  การสนบัสนุนการเรียนท่ี

ดี  บรรยากาศสถานท่ี ส่ืออุปกรณ์ต่างๆ  มีใชอ้ย่างเพียงพอรวมถึงการจดัการของผูอ้าํนวยความ

สะดวก (Facilitator) การใชม้าตรการต่างๆ จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ตกลงร่วม 
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นอกจากนั้น การเรียนรู้ในมิติของเกษตรกร จะเป็นลกัษณะการเรียนรู้ท่ีมาจากทั้งแบบนอก
ระบบการศึกษาและแบบตามอธัยาศรัย  ตั้งแต่เกิดไปตลอดชีวิต ตั้งแต่การเรียนรู้จากในบา้น จากพ่อ
แม่ เรียนรู้ในดา้นวิชาการ วิถีชีวิต งาน ศิลธรรม เรียนรู้จากชุมชน จากวดั จากแหล่งเรียนรู้ จาก
ธรรมชาติ ซ่ึงแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีไม่เหมือนกนั มีนกัการศึกษาหลายท่านไดอ้ธิบายถึง
รูปแบบการเรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้ของเกษตรกรหรือในชุมชนชนบทไทย ดังเช่น ผล
การศึกษาของ ปฐม นิคมานนท ์(2535) (อา้งถึงในพชัรี ดาํรงสุนทรชยั,2550:87) อธิบายถึงลกัษณะ
การเรียนรู้และระบบถ่ายทอดความรู้ของคนในชุมชนชนบทไทย จาํแนกออกเป็น 5 รูปแบบ คือ 

 

1. การสืบทอดความรู้ในเชิงอาชีพของหมู่บา้น 
2. การสืบทอดอาชีพหรือความถนดัเฉพาะอยา่งภายในครอบครัว ในสายตระกลู 
3.    การเรียนจากผูรู้้ในลกัษณะของการไปอยูฝึ่กงาน หรือบวชเรียนในวดั การเรียนโดยการ

จ่ายค่าเล่าเรียน การทาํงานระบบกลุ่มและเจา้หนา้ท่ีภายนอกมาจดัสอนให ้
4. การฝึกสอนดว้ยตนเอง เกิดจากความรู้สึกชอบส่ิงนั้นมาตั้งแต่เดก็ การไดเ้ห็นตวัอยา่ง 

แลว้ทาํตาม และการมีผูช้ี้แนะในชั้นตน้  
5. การเรียนรู้ท่ี เ กิดข้ึนจากความบังเอิญ  เ ช่นการฝัน  หรือมีอํานาจเข้าสิงทําให้มี

ความสามารถบางอยา่ง  
 

รัตนา ชูแสง อธิบายลกัษณะการเรียนรู้ท่ีพบในชุมชน ไว ้7 รูปแบบ ดว้ยกนัประกอบดว้ย 
(อา้งถึงใน เกษม วฒันชยั,2549:82-86)  

 

1. เรียนรู้โดยการฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรมสามารถเติมเตม็ความรู้ในจุดท่ีขาดหายไป
ได ้กิจกรรมสามารถจดัไดห้ลายรูปแบบ   

2. เรียนรู้จากการซึมซับ เป็นการเรียนรู้จากบุคคล หรือสถานท่ีท่ีเราไดเ้ห็นไดส้ัมผสั เช่น 
จาก พอ่แม่ ครู สถานท่ีต่างๆ เช่น วดั เรียนรู้ถึงความสงบ 

3. เรียนรู้จากการสนทนากนั หมายถึงการสนทนามีการพูดคุยปุจฉา-วิสัชนากนัอย่างเป็น
ธรรมชาติ มีความเป็นธรรมชาติ นาํไปสู่การวิเคราะห์ แกปั้ญหา และนาํเร่ืองราวเหล่านั้นไปสู่การ
ปฏิบติั แลว้นาํกลบัมาสรุปพดูคุยกนัและนาํไปเรียนรู้ร่วมกนั 

4. เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน การเรียนรู้นอกสถานท่ี โดยเน้ือหาคือ เราสนใจจะเรียนรู้เร่ือง
อะไร จดักระบวนการลงไปศึกษาดู ไดท้ั้งระยะเวลาสั้นๆ หรือ ระยะเวลายาว  

5. เรียนรู้จากชุมชนศึกษา ในแต่ละชุมชน มีส่ิงทีน่าสนใจมีอยู่มากมายท่ีจะเรียนรู้ได ้
ประวติัศาสตร์ของชุมชน คุณค่าของชุมชน วฒันธรรม ประเพณี ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   

6. เรียนรู้จากกิจกรรมส่ือสารประชาสมัพนัธ์ คือ จากระบบส่ือสารท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และ  
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7. เรียนรู้จากการปฏิบติัจริง คือการเรียนรู้ต่างๆในสมอง เม่ือถูกนาํไปปฏิบติั จึงเกิดการ
เรียนรู้ซึมซบัเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต 

 
ในแง่ของงานส่งเสริมการเกษตร ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล (2553: 2-4) ไดอ้ธิบายลกัณะ

ของการใหค้วามรู้เกษตรกร ในมิติของการถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกร แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ยคุ ดงัน้ี 
 

ยุคของการเรียนรู้ผ่านการส่ือสาร 

การส่งเสริมการเกษตรตามกระบวนทศัน์เดิมในช่วงตน้-ปลายยุคปฏิวติัเขียว (ค.ศ.1960s-
1980s) มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือ การเกษตรแผนใหม่สู่เกษตรกร โดยคาดหวงัว่า
เกษตรกรจะรับเทคโนโลยีเหล่านั้นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การถ่ายทอดความรู้เป็น
ลักษณะการส่ือสารส่วนบุคคลจากเจ้าหน้า ท่ีนักส่งเสริมการเกษตร  นักวิชาการ  การใช้
ส่ือสารมวลชน เช่น วิทยุและโทรทศัน์ และใชส่ื้อต่างๆเพ่ือนาํสารในรูปของ ชุดความรู้สําเร็จรูป
ใหก้บัเกษตรกร การส่ือสารเป็นไปในแนวคิด รูปแบบการถ่ายทอดข่าวสาร (Transmission  model) 
S-M-C-R เป็นการส่ือสารทางเดียว เกษตรกร อยูใ่นบทบาท “ผูรั้บสาร”  ท่ีส่งมาจาก “ผูรู้้”  

 

ยุคของการเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

ยคุหลงัปฏิวติัเขียว (ค.ศ.1980s) การส่ือสารตามแบบ S-M-C-R ถูกวิพากษว์่าเป็นรูปแบบ
การถ่ายทอดความรู้ท่ีไม่ประสบผลสําเร็จ การส่ือสารทางเดียว ผูส่้งสาร ครอบงาํความคิดและมี
อาํนาจเหนือ ผูรั้บสาร กระบวนทศัน์การถ่ายทอดความรู้ มุ่งไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วม ใชก้ลยทุธ์
ต่างๆ เช่น สนบัสนุนการร่วมคิดร่วมแกข้องเกษตรกร ให้ความสาํคญักบักระบวนการท่ีเกิดความรู้ 
ความเขา้ใจและความคิดของเกษตรกรในการเรียนรู้ และรับ หรือ ไม่รับส่ิงใหม่ๆ การส่ือสารความรู้
ผา่นเพื่อนเกษตรกรดว้ยกนัท่ีมีความรู้ ความชาํนาญ ( famer-to famer communication)  (กาญจนา 
แกว้เทพ และ สมสุข หินวิมาน ,2551: 668) 

 

ยุคของการเรียนรู้ด้วยการเสริมพลงัการเรียนรู้ 

 ในยุคปัจจุบนั การพฒันาหวงัผลท่ีมุ่งเน้นสร้างความยัง่ยืน นอกจากการสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของเกษตรกร ยงัให้ความสาํคญักบั ภูมิปัญญาและกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกร โดย
การหนุนเสริมใหเ้กิดช่องทางและกลไกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ผา่นเครือข่ายการเรียนรู้
แบบไม่เป็นทางการหรือก่ึงทางการ เช่น เวทีชุมชน กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนยก์ารเรียนรู้ และโรงเรียน
เกษตรกร/โรงเรียนชาวนา โดยความรู้ท่ีส่ือสาร มีการผสมผสานความรู้สากล หรือเรียกว่าความรู้ชดั
แจง้ (explicit knowledge) กบัความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์จริง จนเป็นส่วนหน่ึงของภูมิปัญญาท่ีฝัง
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ในตวัคน (tacit knowledge) แนวคิดน้ี เกษตรกรมีบทบาทสาํคญัในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 
(active learner) โดยมีเจา้หน้าท่ีส่งเสริมหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งทาํหน้าท่ีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก 
(facilitator)   
 

กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรไทย 
 

 จากแนวคิดขา้งตน้ ในปัจจุบนั ภาพรวมการจดัการเรียนรู้ในสังคมไทย สําหรับผูใ้หญ่ 
รัฐบาลมุ่งส่งเสริมในแง่การเสริมพลงัการเรียนรู้ ผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในลกัษณะการศึกษา
นอกระบบ และตามอธัยาศรัย ท่ีมุ่งสร้างให้เกิดเป็น สังคมแห่งการเรียนรู้  ท่ีมีการเรียนรู้เกิดข้ึนใน
ชีวิตประจาํวนัของบุคคล และเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลาจากการดาํเนินชีวิตประจาํวนั และนาํไปสู่มาใช้
ความรู้ต่างๆใหเ้ป็นประโยชน์ การเรียนรู้ตามอธัยาศยัเกิดข้ึนไดห้ลายทาง เช่นการเรียนรู้ จากการ
ทาํงาน ประชาคม ครอบครัว เพื่อน การเล่น งานอดิเรก ส่ือมวลชน ชุมชน เครือข่าย ผูอ้าวุโส ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน/ภูมิปัญญา ชาวบา้น เวทีชุมชน จากการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม เรียนรู้จากชีวิต 
และจิตสาํนึกของตนเอง และจากการแกปั้ญหา และสิทธิของแต่ละบุคคลท่ีเลือกจะเรียนรู้ หา
ประสบการณ์ให้แก่ตนเองตามความเหมาะสมและสไตลก์ารเรียนรู้ของแต่ละคลท่ีถนดั  เช่น อ่าน
หนงัสือ ดูรายการท่ีใหค้วามรู้ท่ีจดัข้ึน ทางโทรทศัน์ ฟังข่าววิทย ุ อ่านหนงัสือพิมพ ์หรือแมแ้ต่การ
ท่องเท่ียวไป ตามสถานท่ีต่างๆ  และทา้ยสุดรัฐตั้งเป้าใหค้นในสังคมสามารถบูรณาการความรู้ต่างๆ
เหล่านั้นไปสู่การดาํรงชีวิต ดาํรงตนไดเ้องอยา่งย ัง่ยนืในสงัคม   
 

 ส่ิงหน่ึงท่ีสะทอ้นให้เห็นชดัในแง่ของการให้เกิดการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ นักคิดหลายคนให้
ความสําคญักบั “ประสบการณ์”  การเรียนรู้จากประสบการณ์เดิม ผ่านกระบวนการเรียนรู้และ
นาํไปสู่การสร้างใหเ้กิดประสบการณ์ใหม่ในตวับุคคล เพราะผูใ้หญ่การเรียนรู้แตกต่างกบัเด็กในแง่
ท่ี ผูใ้หญ่เรียนรู้เพื่อนาํไปสู่การดาํเนินชีวิตจริงในสังคม สู่การแกปั้ญหา การพฒันาชีวิตความเป็นอยู ่
ในครอบครัว ในการทาํงานประกอบอาชีพ ดงันั้นจะเห็นว่า หลายๆโครงการหรือกิจกรรมใน
การพฒัาคนของประเทศ มุ่งไปสู่การนาํแนวคิดการ ให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ตรงเกิดข้ึนในตนเอง 
เพื่อนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงความรู้ พฤติกรรม ในการดาํเนินชีวิต เน้นกิจกรรมหรือเทคนิคการ
เรียนรู้ท่ีมีการปฏิบติัจริง ลงทือกระทาํ โดยผา่นประสาทรับรู้ 3 ทาง คือ การรับรู้ทางสายตาโดยการ
มองเห็น (Visual percepters) การรับรู้ทางโสตประสาทโดยการไดย้นิ (Auditory percepters) และ 
การรับรู้ทางร่างกายโดยการเคล่ือนไหวและการรู้สึก (Kinesthetic ercepters)   รวมถึงกิจกรรมท่ีเกิด
การเรียนรู้ ภายในตวัผูเ้รียน รวมถึงการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างบุคคลอ่ืนๆ อย่างเป็นระบบ เพ่ือการ
แกปั้ญหาในชุมชนทอ้งถ่ินหรือในการดาํเนินชีวิตของตนเอง    
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ตัวอย่างเช่น ในการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรไทย โดยนําหลักการ
วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหามา รวมกับหลักการมีส่วนร่วมท่ีดึงคนในชุมชนมาเกิดเป็น
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั 5 ขั้น ของ มณีนุช และคณะ(2010) และ จากการศึกษากระบวนการ
เรียนรู้และวิ ถี คิดของเกษตรกร  บ้านท่าตะเภา  จังหวัดตราด  ของ  สดายุ รัตน์  รามัญวงษ ์
(2550:บทคดัยอ่) พบว่า เกษตรกรลกัษณะการเรียนรู้มาจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเรียนรู้
จากบรรพบุรุษ  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้จากผูน้าํและผูเ้ช่ียวชาญ และ การเรียนรู้จากการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ในหมู่เกษตรกรดว้ยกนัเอง  และยงัพบว่า ขั้นตอนของการเรียนรู้ของ
เกษตรกรมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการรับรู้และตระหนกัในปัญหา  ขั้นการวิเคราะห์ปัญหา  ขั้นการ
กาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา ขั้นการดาํเนินการแกไ้ขปัญหา  ขั้นประเมินผลการแกไ้ขปัญหา ซ่ึง
เป็นกระบวนการอยา่งเป็นระบบ  ดงัน้ี   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 4  รูปแบบการเรียนรู้และวิธีคิดของเกษตรกร  (มณีนุช และคณะ,2010) 

 

จากแนวคิดน้ี จะเห็นได้ว่าเห็นว่าสอดคลอ้งและเทียบเคียงกับ รูปแบบการเรียนรู้ของ 
David Kolb  ท่ีไดอ้ธิบายในเร่ืองของรูปแบบการเรียนรู้ ในเชิงประสบการณ์ (Experiental Learning) 
ของบุคคล จากส่ิงท่ีเกษตรกรเขา้ไปเก่ียวกบัปัญหา ตระหนกัร่วมกบัผูอ่ื้น สัมผสัหรือจากความรู้
รู้สึก (Learning form Feeling) ของตนเอง นาํมาสู่ การเรียนรู้จากการสังเกตและไตร่ตรอง 
(Reflective Observation) เป็นลกัษณะการเรียนรู้ท่ีเกษตรกรจะใชก้ารคิดไตร่ตรองอย่างละเอียด
รอบคอบ วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา พิจารณาปัญหาต่างดว้ยตนเอง และร่วมกบัผูอ่ื้น จากนั้น จึงการ
สังเคราะห์เพื่อหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา ในลกัษณะการวิเคราะห์เชิงรูปธรรมท่ีสามารถนาํไป

1.ขั้นการรับรู้และตระหนกัปัญหา 

2.ขั้นการวเิคราะห์ปัญหา 

3.ขั้นการกาํหนดแนวทาง 
แกไ้ขปัญหา 

4.ขั้นการดาํเนินการ 
แกไ้ขปัญหา 

5.ขั้นประเมิลผลการ 
แกไ้ขปัญหา 
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ปฏิบติัได ้เกษตรกรจะใชก้ารคิดอยา่งมีเหตุผลมากกวา่ความรู้สึก เป็นการเรียนรู้ท่ีจะดาํเนินการอยา่ง
มีระบบ และพิจารณาตามสภาพจริง หรือสภาวะจริง ในการคิดคน้หาหลกัการต่างๆ เพื่อแกปั้ญหา 
ซ่ึงลกัษณะน้ี ยงัสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้แบบโยนิโสมนัสิการ เป็นการเรียนรู้แบบเพื่อแกปั้ญหา 
(แบบอริยสัจจ)์คิดอยา่งเป็นไปตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไปหาเหตุ แลว้แกไ้ขท่ีตน้เหตุ และ
ตอ้งกาํหนดรู้ และทาํความเขา้ใจปัญหา ใหช้ดัเจน  แลว้คิดแกไ้ขเหตุของปัญหาใหต้รงจุด และตอ้ง
เป็นการแกไ้ขท่ีปฏิบติัไดจ้ริง นาํไปสู่การเรียนรู้จากการทดลองและปฏิบติัจริง (Learning by Doing) 
ท่ีเป็นแนวทาง ตามทฤษฎีการเรียนรู้จอห์นดิวอ้ี (John Dewey)  “Learning by doing” “หรือการ
เรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง ท่ีใหค้วามสาํคญักบัการลงมือกระทาํของมนุษยจ์ะก่อใหเ้กิดประสบการณ์ 
เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นๆ  

  
แนวคิดดังกล่าว จะเห็นว่า เป็นการเสริมพลังการเรียนรู้โดยใช้ฐานคิดต่อการสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ของบุคคล ท่ีอยู่นอกระบบการศึกษาดว้ยตวัของบุคคลเอง เพื่อตอบสนองการ
ดาํเนินกิจกรรมในวิถีชีวิต ท่ีเป็นลกัษณะการเรียนรู้ท่ีเอาชีวิตเอาปัญหาเป็นตวัตั้ง เป็นกระบวนการ 
การเรียนรู้ในลกัษณะอริยสัจ 4 คือ เรียนรู้ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค  และ พบว่า ส่งเสริมเสริมการ
เรียนรู้ในชุมชนเกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ในลกัษณะกลุ่ม หรือ 
ชุมชนเรียนรู้ร่วมกนั เช่น  สุชาดา จกัรพิสุทธ์ิ และคณะ (2548:105-107) ไดท้าํการวิจยั “การศึกษา
ทางเลือก: ฐานขอ้มูลและการวิเคราะห์” โดยศึกษาการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในพื้นท่ีทุกภาคของ
ประเทศไทย รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม ชุมชน องคก์รท่ีรวมตวักนัเพื่อจดัการเรียนรู้เพื่อใชใ้นชีวิตจริง 
มีแบบแผนการจัดการ เน้ือหาสําหรับการถ่ายทอดกันในกลุ่ม ในชุมชน หรือการฝึกอบรม
แลกเปล่ียนความรู้ขา้มชุมชนโยทาํการศึกษา209 กรณี และมีผลการสังเคราะห์ รูปแบบและ
กระบวนการสร้างความรู้ของกลุ่ม ชุมชนเรียนรู้  ดงั แผนภาพท่ี 5 
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แผนภาพท่ี 5  รูปแบบและกระบวนการสร้างความรู้ของกลุ่ม ชุมชนเรียนรู้ 
(สุชาดา จกัรพิสุทธ์ิ และคณะ,2548:105) 

 

รูปแบบกระบวนการจะเป็นลกัษณะท่ีหมุนวนกลบัไปมาของการส่ือสาร  มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

1. การถ่ายทอด ความรู้ ทฤษฎี หรือ ภูมิปัญญา โดยผูรู้้ ผูจ้ดั วิทยากร ในรูปแบบของการ
บรรยาย การบอกเล่า การถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิด 

2. การสาธิต เป็นลกัษณะเด่นของกลุ่มสายครูภูมิปัญญา เช่นนาฎศิลป์พื้นบา้น การช่าง และ
กลุ่มกิจกรรมอาชีพ เช่น การทาํเกษตรอินทรีย ์การแปรรูปผลผลิต การสาธิตทั้งภายในกลุ่ม ชุมชน 
หรือ เรียนรู้ดูงานขา้มกลุ่ม ชุมชน  

3. การปฏิบติั เนน้การเรียนรู้จากปัญหาจริง สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้จริง การปฏิบติัหรือ
ลงมือทาํ ทดลอง พิสูจน์ ถกเถียง มีการสังเกต เก็บขอ้มูล แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนั เป็นลกัษณะ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Learning center) ผูเ้รียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้และ
ต่อยอดความรู้ดว้ยตนเอง  

ถ่ายทอด 

สาธิต ปรับปรุง 

ปฏิบติั 

 ทาํใหดู้ 
 อยูใ่หเ้ห็น 
 ดูงาน 

 สรุปบทเรียน 
 เวทีวิเคราะห์ 

 ทดลองทาํ 
 แลกเปล่ียน

เรียนรู้ 

 บรรยาย 
 ความรู้ในชุมชน 
 วทิยากรนอกชุมชน 



59 
 

4.การปรับปรุง ไดแ้ก่ การประชุมเพ่ือสรุปบทเรียน การติดตามผล การวิจยั การสร้างความรู้ 
การนาํความรู้มาใชแ้กปั้ญหา หรือถอดบทเรียนเพื่อพฒันากลุ่ม ยกระดบัปริมาณและคุณภาพ แลว้
นาํไปถ่ายทอด หรือ ปฏิบติัใหม่ กลบัไปกลบัมา 

  รูปแบบและกระบวนการสร้างความรู้ของกลุ่ม ชุมชนเรียนรู้ สามารถจาํแนก เป็นขั้นตอน 
กระบวนการ และเคร่ืองมือได ้ดงัน้ี 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
แผนภาพท่ี 6 รูปแบบและกระบวนการสร้างความรู้ของกลุ่ม ชุมชนเรียนรู้ 

(สุชาดา จกัรพิสุทธ์ิ และคณะ,2548:107) 
   
 อกจากนั้น สุชาดา จกัรพิสุทธ์ิ และคณะ (2548:115-119) อธิบายถึงปัจจยัอุปสรรคท่ีส่งผล
ต่อพลงัการเรียนรู้ของกลุ่ม ชุมชน แบ่งเป็นอุปสรรคภายใน และ อุปสรรคภายนอก สรุปได ้ดงัน้ี 
 

 1.อุปสรรคภายใน ไดแ้ก่  
1.1 อุปสรรคทางแนวคิด หมายถึง กลุ่ม ชุมชนจาํนวนมากท่ีไม่รู้ว่าตวัเองกาํลงัดาํเนิน 

“กระบวนการเรียนรู้อยู”่ จึงไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัในการยกระดบัเน้ือหาและ กระบวนการท่ีตนเองมี 
หลายกลุ่มมุ่งเน้นการดาํเนินกิจกรรมท่ีมองปลายทางแกปั้ญหาเศรษฐกิจ การเงินเป็นหลกั ละเลย
กระบวนการ ละเลยกลไกท่ีจะการพฒันาจิตใจ หรือยกระดบัความรู้ความเขา้ใจ เหล่าน้ีมีลกัษณะ
สองประเภทคือ ประเภทไม่ตอ้งการให้รัฐหน่วยงานภายนอกมายุ่งเก่ียวเลย ไม่ว่าจะควบคุมหรือ

ศึกษาตวัความรู้ ผูรู้้ช้ีแนะ สงัเกต /เกบ็ขอ้มูล 

ทดลองปฏิบติั ประเมินผล สรุปบทเรียน /แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ขั้นตอน 

ถ่ายทอด/อบรม/บรรยาย สาธิต ทดลองปฏิบติั 

สรุปบทเรียน/ประเมินผล พฒันา 

กระบวนการ

ภูมิปัญญา  วฒันธรรม ธรรมชาติ ศิลปะ ส่ือ ขอ้มูล ประสบการณ์  
เคร่ืองมือ 
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สนับสนุน มุ่งจัดการภายในของกลุ่มเอง และ ประเภทรอร้องขอการสนับสนุนจากรัฐ มองว่า
บทบาทหลกัรัฐตอ้งเขา้มาเป็นแกนดาํเนินการ 
 1.2 อุปสรรคท่ีบางกลุ่มชุมชน ยดึติดในกรอบประสบการณ์เดิม ไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลง 
ขอ้มูลใหม่ เง่ือนไขใหม่ ทาํใหไ้ม่สามารถพฒันาความรู้ หรือ กิจกรรมนอกเหนือจากกรอบเดิมๆได ้
 1.3 อุปสรรคดา้นองคค์วามรู้ท่ีมีอยู่ในกลุ่ม ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นองคค์วามรู้ท่ีไม่ไดถู้กด
จดัระบบ ไม่มีการจดัทาํขอ้มูลหรือลายลกัษณ์อกัษรหรือบนัทึกในรูปแบบต่างๆไว ้จะเป็นอุปสรรค
ในเชิงกระบวนการถ่ายทอดความรู้ กระบวนการถ่ายทอดอาศยัการสร้างความคุน้เคยท่ีตอ้งใช้
เวลานาน อาศยัการสงัเกตจดจาํจากผูเ้รียนเอง และหากการถ่ายทอดขาดช่วง ความรู้สามารถสุญหาย
ได ้
 1.4 อุปสรรคดา้นกลุ่ม ชุมชน ท่ีอยูใ่นภาวะยากลาํบาก เช่น ขาดแคลน ทรัพยากรเคร่ืองมือท่ี
จาํเป็น บุคลากรท่ีมีความรู้ทกัษะความชาํนาญ และงบประมาณทุนทรัพย ์เหล่าน้ี ส่งผลต่อการ
พฒันากระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม   
 

2.อุปสรรคภายนอก 
 2.1 ความไม่เขา้ใจจากภาครัฐและสงัคมในกระบวนทศัน์ต่อการเรียนรู้ การศึกษาท่ีไม่ใช่ใน
ระบบ เป็นรูปแบบของกลุ่ม ชุมชน  
 2.2 ขาดการสนบัสนุน ไม่มีการรับรอง ไม่มีความชอบธรรม และ  
 2.3 ทศันคติของสงัคม ท่ีมองกลุ่ม ชุมชน จาํนวนมากเป็น คู่ขดัแยง้ ของรัฐ 

 

ในดา้นของปัจจยัสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกร มณีรัตน์ ประกนั (2549:12) 
ไดส้รุปปัจจยัสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกร จากการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ของ
บุคคล ในการจดัการทรัพยากรอยา่งย ัง่ยืน :ศึกษากรณีสมาชิกศูนยก์ารเรียนรู้เครือข่ายชุมชนป่า
ตะวนัออก ว่า แมเ้กษตรกรจะผา่นกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งท่ีมาเดียวกนัแต่เกษตรกรยงัมีการ
ปรับเปล่ียนท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัปัจจยัสนบัสนุนการเรียนรู้ ดงัน้ี  

 

1.ปัจจยัดา้นผูน้าํการเรียนรู้ โดยผูน้าํการเรียนรู้มีลกัษณะดงัน้ี มีทกัษะในการถ่ายทอด
ความรู้ มีความสามารถในการกระตุน้ใหเ้กิดความใฝ่รู้ ดว้ยการใชค้าํพดูท่ีแทงใจ-โดนใจผูฟั้ง มี
วิธีการถ่ายทอดความรู้ท่ีเหมาะสมดว้ยวิธีการลงมือปฏิบติั / สอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มีความรู้
ในการจดัการเรียนรู้ มีความเป็นกนัเองกบัผูเ้รียน  

2. ปัจจยัดา้นเน้ือหาการเรียนรู้ เน้ือหาการเรียนรู้กาํหนดจากเร่ืองท่ีใกลต้วัและกาํลงัเป็น
ความทุกขร้์อนของเกษตรกร เป็นเร่ืองท่ีเกษตรกรรู้สึกวา่ถึงทางตนัและหาทางออกไม่ได ้ 
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3. ปัจจยัดา้นรูปแบบหรือวธีิการเรียนรู้ มีความหลากหลาย เนน้การมีส่วนร่วม มีความ
ต่อเน่ืองของการเรียนรู้ และมีรูปแบบอยา่งไม่เป็นทางการ มีความสมัพนัธ์เชิงสงัคม โดยมีกลุ่มเป็น
แหล่งการเรียนรู้ท่ีสาํคญั  

4. ปัจจยัดา้นความสุขทางจิตวิญญาณของผูเ้รียนรู้  
 

สดายุรัตน์ รามญัวงษ์ (2550:บทคดัย่อ) ได้ศึกษากระบวนการเรียนรู้และวิถีคิดของ
เกษตรกร บา้นท่าตะเภา จังหวดัตราด พบว่า เกษตรกรเกิดกระบวนการเรียนรู้ในเร่ืองต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพเร่ืองโดย ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดกระบวนการการเรียนรู้ ไดแ้ก่ บรรพบุรุษ 
สภาพแวดลอ้ม ความลม้เหลว และแรงผลกัดนัจากตวัผูน้าํ  และ ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดวิถีคิดของ
เกษตรกร ไดแ้ก่ บรรพบุรุษ ความเช่ือ ความเส่ียง เทคโนโลยี ความเกรงตวัต่อบาป ความตอ้งการ
ความสะดวกสบาย ความตอ้งการเงิน และความไวว้างใจ  

 

 จากพฒันาการของกระบวนทศัน์ การสร้างพลงัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเกษตรกร จะเห็นถึง
การเนน้ท่ีเกษตรกรเป็นศูนยก์ลาง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้งในดา้นรูปแบบ เน้ือหา 
ช่องทาง วิธีการ ต่างๆ และองคืประกอบ ปัจจยั ท่ีเสริมใหเ้กษตรกรเกิดการพฒันาตนเองอยา่งย ัง่ยืน 
กลายมาเป็นกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ทั้งในระหวา่งบุคคล และภายในกลุ่มบุคคล 
ชุมชน ท่ีกล่าวมาขา้งตน้เหล่าน้ี  ในปัจจุบนั พบว่าแนวทางหน่ึง ท่ีถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในสร้างการ
เรียนรู้ให้เกิดขั้น คือ การนาํแนวคิดเร่ือง ของการจดัการความรู้ มาประยุกตใ์ชท่ี้เป็นกลไกหน่ึงใน
การสร้างพลงัการเรียนรู้ใหก้บัเกษตรกรและชุมชนภาคการเกษตรได ้  
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ตอนที ่2  แนวคดิเกีย่วกบัความรู้ และ การจัดการความรู้ 

   

  การจดัการความรู้ เป็นหน่ึงในแนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนกบัคนใน
ประเทศในปัจจุบนั ประเทศไทยมีการนาํแนวใชเ้ป็นแนวทางพฒันาคนกนัมากข้ึนทั้งในภาคส่วน
องคก์รต่างๆ รวมถึงการพฒันาภาคชุมชน สังคมเกษตรกรรม ท่ีมุ่งเพ่ิมความความสามารถ สร้าง
รู้สึกมัน่ใจตนเอง ใหก้บัคนในชุมชนทอ้งถ่ิน ในการท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรู้ การคิด การลองลงมือทาํ 
มัน่ใจท่ีขยายต่อยอดสร้างความรู้ข้ึนลองใชเ้องในบริบทของตน  ปลดปล่อยมิติของความเป็นมนุษย์
ออกมา เพื่อนาํไปสู่การพึ่งพาตนเองตามวิถีการดาํรงชีวิตของแต่ละบุคคลได ้ดงันั้นไม่ว่าจะศึกษา
การจดัการความรู้ในบริบทใดกต็าม  จาํเป็นท่ีตอ้งทาํความเขา้ใจในหลกัการ แนวคิด ท่ี เก่ียวขอ้งกบั
การจดัการความรู้เพื่อเป็นฐานคิดเบ้ืองตน้  

 

2. 1. แนวคดิเร่ืองของความรู้ 
 

 2.1.1  ความหมายของความรู้ 
 

ความหมายของคาํว่า “ความรู้” (knowledge) ตาม พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ.
2542 หมายถึง ส่ิงท่ีสั่งสมจากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้ หรือประสบการณ์ รวมทั้ ง
ความสามารถเชิงปฏิบติั ทกัษะ ความเขา้ใจ หรือ สารสนเทศท่ีไดม้าจากประสบการณ์ ส่ิงท่ีไดรั้บมา
จากการไดย้นิ ไดฟั้ง การคิด หรือ การปฏิบติัองคว์ิชาในแต่ละสาขา (ราชบณัฑิตยสถาน,2542:232) 

Davenport (1998:8) อธิบายคาํว่าความรู้ว่า คือกรอบของการผสมผสานระหว่าง
ประสบการณ์ ค่านิยม ความรอบรู้ในบริบท และความรู้แจง้อย่างชํ่าชอง เป็นการผสมผสานท่ีให้
กรอบสาํหรับการประเมินค่า และการนาํเอาประสบการณ์สารสนเทศใหม่ๆมารวมเขา้ดว้ยกนั มนั
เกิดข้ึนและถูกนาํไปประยกุตใ์ชใ้นใจคนท่ีรู้ ความรู้นั้นสามารถสั่งสมอยูไ่ดท้ั้งในรูปเอกสาร แฟ้ม
เอกสารต่างๆ รวมถึงอยูใ่นรูปของการทาํงาน กระบวนการทาํงาน การปฏิบติังาน และอยูใ่นบรรทดั
ฐานขององคก์รต่างๆ  

ยนื ภู่วรวรรณ (2543:110) อธิบายว่า ความรู้เป็นการใชส้ารสนเทศเป็นฐานในการสร้างให้
เกิดความคิด และการตดัสินใจ 

Yamazaki (n.d) ( อา้งถึงใน บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547:18 ) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของ

ความรู้ ในรูปของพีรามิดดงัแสดงในภาพท่ี 7  
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แผนภาพท่ี 7 ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล สารสนเทศ และความรู้ ตามแนวคิดของ Yamazaki 
(บุญดี บุญญากิจ และคณะ,2547:18 ) 
 

จากภาพ แนวคิดน้ี  “ขอ้มูล” หมายถึง เป็นขอ้เทจ็จริง ขอ้มูลดิบ หรือตวัเลขต่างๆ ท่ียงัไม่ได ้
ผา่นการแปลความ ส่วน “สารสนเทศ” เป็นขอ้มูลท่ีผา่นกระบวนการสังเคราะห์ วิเคราะห์เพ่ือ 
นาํมาใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการและตดัสินใจ อยา่งไรก็ตามสารสนเทศอาจมีขอ้จาํกดัใน 
เร่ืองช่วงเวลาท่ีใชแ้ละขอบเขตของงานท่ีจะนาํมาใช ้ ในขณะท่ีความรู้ “ คือสารสนเทศท่ีผ่าน 
กระบวนการคิด เปรียบเทียบเช่ือมโยงกบัความรู้อ่ืน จนเกิดเป็นความเขา้ใจและนาํไปใชป้ระโยชน์ 
ในการสรุป และตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ไดโ้ดยไม่จาํกดัเวลา หรือ กล่าวไดว้่าเป็นสารสนเทศ 
ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์กบัเราในการนาํไปใชง้าน และ “ปัญญา” คือ ความรู้ท่ีฝังอยู่ในตวัคน
ก่อใหเ้กิด ประโยชนใ์นการนาํไปใช ้เพื่อใหเ้ขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

นํ้าทิพย ์วิภาวิน (2547:85) อธิบายความหมายของความรู้ว่า เป็นผลท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ เกิด
จากความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้  เป็นความสามารถในการระลึกนึกออก ในส่ิงท่ีได้เรียนรู้มาแลว้ 
ความรู้ท่ีแต่ละบุคคลมี คือ ความรู้รอบตวั และความรู้ในแต่ละสาขาวิชาชีพ   ส่วนความรู้ท่ีองคก์ร
สร้างข้ึน หรือความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาองคก์รใหดี้ข้ึน  จะเป็นความรู้ใหม่ท่ีตอ้งมีวฒันธรรมองคก์รท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนในองคก์รอยูเ่สมอในการแสวงหาความรู้     

ธิดา จุลินทร (2549 : 14 ) ความรู้คือ ขอ้เทจ็จริงหรือขอ้มูลท่ีเป็นประสบการณ์ท่ีบุคคลสั่ง
สม หรือ ประมวลและทาํความเขา้ใจในดา้นใด อยา่งไร และมองว่าความรู้ของแต่ละบุคคลนั้น 

ปัญญา 
(wisdom) 
ความรู้ 

(Knowledge) 

สารสนเทศ 
(Information) 

ขอ้มูล 
(Data) 
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แตกต่างกนัไป ตามคุณค่าแนวคิด ประสบการณ์ ค่านิยม ท่ีแต่ละคนมีหรือเกิดจากการท่ีบุคคลพบ
เห็นส่ิงต่างๆ ในชีวิต  

กีรติ ยศยิง่ยง (2549: 8 ) อธิบายว่า ความรู้เป็นความคิดของแต่ละบุคคลท่ีผา่นกระบวนการ
คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์จนเกิดความเขา้ใจ และนาํไปใชป้ระโยชน์ในการสรุปและตดัสินใจใน 
สถานการณ์ต่างๆ จนไดรั้บการยอมรับโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงของสงัคม 

โดยสรุป ความรู้ คือ การรวบรวมความคิด ขอ้เทจ็จริง พฤติกรรม ขอ้มูล สารสนเทศต่างๆ 
ท่ีเป็น หลกัการหรือทฤษฎี เหตุการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึนของมนุษย ์ ถูกเก็บรวมไวท้ั้งในรูปของ
นามธรรม คือความรู้ท่ีอยูใ่นบุคคล เช่น ทกัษะ ความสามารถ และประสบการณ์ และในรูปธรรมคือ 
ขอ้มูลชดั แจง้ท่ีอยูใ่นหนงัสือ เอกสาร ส่ิงพิมพต่์างๆ ซ่ึงผา่นการเรียนรู้ ศึกษา ทดลองของบุคคลแลว้
จึง สามารถนาํมาถ่ายทอดและใชป้ระโยชน์ได ้

ลกัษณะความรู้ท่ีก่อเกิดในตวัมนุษย ์เป็นผลมาจาก ปฏิกิริยาของจิตของบุคคลกบัส่ิงท่ีมา
กระทบหรือสัมผสั ซ่ึง ไพโรจน์ ชลารักษ ์(2551) ไดแ้บ่งออกเป็น 5 ลกัษณะไดแ้ก่ (ไพโรจน์ ชลา
รักษ ์(2551:6-7) 

1. รับรู้ (perceive) เป็นลกัษณะท่ีอวยัวะรับสัมผสัของคนอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่ง
สัมผสักบัส่ิงภายนอก เช่น มองเห็น ไดย้ิน ไดด้มกล่ิน ไดส้ัมผสั ไดชิ้ม ทนัทีท่ีสัมผสั จิตจะรับรู้ถึง
ส่ิงท่ีไดรั้บ คือ การรับรู้ (perception) วา่มีอะไร(something) สมัผสัเกิดข้ึนแลว้ 

2. เรียนรู้ (learn) เป็นลกัษณะท่ีต่อจากการรับรู้คร้ังแรกต่อส่ิงใหม่ จิตคนจะจดจาํและคิด
เก่ียวกบัส่ิงท่ีไดส้ัมผสันั้น คร้ังต่อไปเม่ือไดส้ัมผสัอีกก็จะรู้ไดท้นัที โดยไม่คิดสงสัย เกิดการเรียนรู้
ได้ทันที ในทุกคร้ัง เป็นการเรียนรู้ท่ีติดอยู่ในความจาํ ซ่ึงส่ิงท่ีอยู่ในความจาํน้ีเรียกว่า ความรู้ 
(knowledge)  

3. ตระหนกัรู้ (realize) เป็นระดบัการเช่ือมโยงความรู้ในขั้นท่ี 1 และ 2 แลว้ทาํใหเ้ขา้ใจ
สถานการณ์ใหม่ได ้หรือคาดเดาสถานการณ์ หรืออารมณ์ได ้มีลกัษณะเป็นความเขา้ใจสถานการณ์
หรืออารมณ์ไดอ้ยา่งชดัเจน (clear understanding)  

4. หยัง่รู้ (intuition and insight) เป็นขั้นท่ีแมไ้ม่เคยประสบหรือสัมผสัดว้ยตนเองมาก่อน 
แต่อาศยัการพิจารณาไตร่ตรองดว้ยจิตท่ีแน่วแน่ เป็นสมาธิอยา่งเขม้ขน้ก็เกิดการรู้ ธรรมารมณ์ท่ีเป้ฯ
นามธรรมได ้เป็นความรู้สึกปิติสุข ความเขา้ใจชดัเจน หรือตอบขอ้สงสัยหรือปัญหาได ้คิดหนทาง
แกปั้ญหาออก เป็นความรู้ชนิดท่ีเรียกวา่ ความฉลาด หรืทอ เชาวปั์ญญา (intelligence) 
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5. บรรลุหรือตรัสรู้ (enlighten) หมายถึง ความรู้แจง้ในทุกสรรพส่ิง รู้ในจิตใจเม่ือจอ้งการ
จะรู้ เพียงแต่นึกหรือเพง่จิตถึงส่ิงนั้น ก็รู้ไดท้นัทีเหมือนเปิดสวิตซ์ไฟ ความรู้แจง้ชนิดน้ีเรียก ปัญญา 
เป็นความรู้แทจ้ริงสูงสุดของมนุษย ์

 

ความรู้ท่ีจะเกิดได้ในตัวมนุษย์เหล่าน้ี มีปัจจัยทั้ งภายในและภายนอกหลายอย่างเป็น
องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  (ไพโรจน์ ชลารักษ ์,2551:4-6) 

1. ปัจจยัภายนอก  หมายถึงส่ิงท่ีบุคคลสามารถรับรู้ (perceive) หรือสัมผสั (touch or feel) 
แลว้ทาํใหเ้กิดความรู้สึกข้ึนในตวับุคคล ไดแ้ก่ 

ขอ้เทจ็จริง (fact) หรือ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (phenomena) ส่ิงเหล่าน้ี มีอยู ่เป็นอยู ่ดาํรง
อยู่ (being) เป็นปกติมาก่อนกาํเนิดของมนุษย ์เม่ือมีมนุษยถื์อกาํเนิดแลว้ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
เหล่าน้ีก็ยงัอยูมี่อยู ่เป็นอยู ่ ดาํรงอยูเ่ช่นเดิม มนุษยมี์ศกัยภาพในการรับรู้หรือสัมผสัถึงส่ิงเหล่าน้ีได ้
ทนัทีท่ีมนุษยส์มัผสัแลว้กจ็ะเกิดความรู้สึกสถิตในตวัตนทนัที  

ขอ้มูล (data) เป็นส่ิงท่ีมนุษยบ์ญัญติั  (name) ข้ึนจากการไดรั้บรู้ หรือสัมผสัปรากฏการณ์
ธรรมชาติแลว้ จาํแนกแยกแยะ (identifying) จดจาํหรือการบนัทึก (recording) และแจงนบัไว ้
(numbering) เม่ือใดท่ีมนุษยรั์บรู้หรือสมัผสัขอ้มูลกจ็ะเกิดความรู้ข้ึนมาไดเ้ช่นกนั  

สารสนเทศ (information) หมายถึงขอ้มูลท่ีไดรั้บการจดักระทาํโดยมนุษย ์เพื่อให้มี
ความหมายสาํหรับใชส่ื้อสารกบัมนุษยด์ว้ยกนัให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน เม่ือมนุษยรั์บสารสนเทศแลว้ ก็
จะนําไปผสมผสานกับขอ้มูล หรือความรู้เดิม ทาํให้เกิดความรู้ใหม่กวา้งขวาง ลึกซ้ึงซับซ้อน
ยิง่ข้ึนไปอีก 

เหตุการณ์ (event) หรือ สถานการณ์ (situation) หมายถึงปรากฏการณ์อยา่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึน 
แลว้ดาํเนินไป หรือดาํรงอยูช่ัว่ระยะเวลาหน่ึงซ่ึงไม่นานแลว้ส้ินสูญ หรือหยดุลง แต่มนุษยมี์โอกาส
รับรู้หรือประสบ (experience) ณ เวลาท่ีเกิดเหตุการณ์นั้นได ้จึงทาํให้มนุษยเ์กิดความรู้ข้ึน เช่น ฟ้า
แลบ ฟ้าร้อง การแข่งขนักีฬาต่างๆ  

 

2. ปัจจยัภายใน  หมายถึง ภาวะในตวัมนุษยเ์อง ณ เวลาท่ีไดรั้บรู้หรือสัมผสัปัจจยัภายนอก 

ว่าพร้อมท่ีจะรู้ไดพ้ียงใด หากอยู่ในภาวะไม่พร้อมก็อาจไม่เกิดความรู้ หรือไม่รับรู้ เช่นภาวะการ

นอนหลบัสนิท หรือ สลบไร้สติ  ปัจจยัภายในเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 
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จิต (mind) เป็นธาตุ (element) นามธรรม (abstract) ท่ีเป็นตวัรู้สรรพส่ิง ในทางพุธศาสนา
อธิบายว่า จิตเปล่ียนแปลงง่ายและเร็วมาก เปล่ียนแปลงตลอดเวลาไม่อยูน่ิ่ง สามารถสัมผสัและรับรู้
ส่ิงต่างๆไดเ้ร็ว และมาก แต่ถา้มนุษยส์ามารถทาํจิตของตนให้หยุดน่ิง (เป็นสมาธิ) อยู่กบัส่ิงใดส่ิง
หน่ึงแลว้ จะเกิดปัญญาได ้และจะไม่รับรู้ส่ิงภายนอกอ่ืนเลย 

อารมณ์ (emotion) หรือภาวะจิตหรือกระแสจิต (state of mind) หมายถึงภาวะจิตท่ีน่ิง หรือ
มุ่งอยู่กบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นกระแสติดต่อกนัยาวนาน โดยส่ิงอ่ืนไม่สามารถเขา้ถึงหรือเขา้แทนได ้
เช่นเวลาท่ีคนกาํลงัสนใดดูกีฬาโดยไม่ไดย้นิเสียงเรียก 

ปัญญา (wisdom) คือภาวะท่ีสามารถวินิจฉยัตดัสิน สรุปภาวะการรับรู้จากประสาทสัมผสั 
และการพิจารณาภายในของจิตจนเกิดความชดัแจง้ในใจ 

 

2.1.2 ประเภทของความรู้ 

การแบ่งประเภทของความรู้ มีนกัวิชาการหลายท่านไดอ้ธิบายแบ่งประเภทไวต้ามเกณฑท่ี์
แตกต่างกนั เช่น การจาํแนกตามลกัษณะของท่ีมาของความรู้ ลกัษณะการปรากฏของความรู้ หรือ
ตามความซบัซอ้นของความรู้  ดงัเช่น  ไพโรจน์ ชลารักษ ์(2551:23) แบ่งประเภทของความรู้ตาม
ลกัษณะฐานหรือแหล่งท่ีทาํใหเ้กิดความรู้ โดยแบ่งความรู้ออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1. ความรู้จากแหล่งภายนอก (external-based knowledge) เป็นความรู้ท่ีเกิดจากประสาท
สัมผสัจากส่ิงภายนอกตวัคน ไดแ้ก่ การเห็น การฟัง การดม การชิม การสัมผสัทางกาย ทาํให้เกิด
ความรู้ข้ึนในตวัคน เป็นการรู้จกัและเขา้ใจส่ิงภายนอกทัว่ไป ความรู้ประเภทน้ีเรียกว่าเป็น ความรู้
จากการถูกบอก ถูกสอนหรือกระตุน้ใหไ้ดรู้้ ไดจ้าํส่ิงภายนอก 

2. ความรู้จากแหล่งภายใน (internal-based knowledge) เป็นความรู้ท่ีมีฐานกาํเนิดจากการ
ระลึกหรือตระหนกั (realizing) ในสาระ ความรู้ชนิดน้ีจะเป็นความรู้ในส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ความ
เขา้ใจ ความซาบซ้ึง เป็นความดี ความงาม ความถูกตอ้ง ชอบดว้ยเหตุผล หรืออาการณ์บางอย่างท่ี
เกิดภายในท่ีบุคคลอ่ืนไม่สามารถรับรู้ได ้เช่นความดีใจ ความเศร้า ความเหงา  ความรู้ประเภทน้ี
เรียกวา่ ความรู้สึก 

 

Leif Edvinsson (n.d.) (อา้งถึงในสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,2548:18) แบ่งความรู้ออกเป็น 
3 ประเภท คือ ความรู้เฉพาะบุคคล(Individual Knowledge) เป็นความรู้ท่ีอยูใ่นตวับุคคลแต่ละคน 
หรือเป็นความรู้ท่ีอยู่ในหัวของแต่ละคน  ความรู้ขององคก์ร(Organizational Knowledge) เป็น
ความรู้ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคคลท่ีอยู่ในกลุ่ม หรือหน่วยต่างๆในองคก์ร ทาํให้
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เกิดเป็นความรู้โดยรวมขององคก์ร สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการทาํงานขององคก์รโดยรวม
ไดม้ากข้ึน  และความรู้ท่ีเป็นระบบ (Structural Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเกิดจากการสร้างหรือต่อ
ยอดองคค์วามรู้ ผา่นกระบวนการ คู่มือ และจรรยาบรรณต่างๆในองคก์ร  

 

นฤมล พฤกษศิลป์ และ พชัรา หาญเจริญกิจ (2543: 60 - 71) แบ่งความรู้ออกเป็น 8 ประเภท 
ดงัน้ี  

1. ความรู้ก่อนประสบการณ์ (Prior knowledge) คือ ความรู้ท่ีไม่ตอ้งอาศยัประสบการณ์ 
2. ความรู้หลงัประสบการณ์ (Posteriori knowledge) คือ ความรู้ท่ีเกิดหลงัจากท่ีมี 

ประสบการณ์ 
3. ความรู้โดยประจกัษ ์ (Knowledge by Acquaintance) คือ ความรู้ท่ีเกิดจากส่ิงท่ีถูกรู้ซ่ึง

ปรากฏโดยตรงต่อผูรู้้ผา่นทางหู ตา จมูก ล้ิน หรือ กาย 
4. ความรู้โดยบอกกล่าว (Knowledge by Description) คือ ความรู้ท่ีเกิดจากคาํบอกเล่า 
5. ความรู้เชิงประจกัษ ์หรือความรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential knowledge) คือ ความรู้ท่ี

ไดจ้ากประสบการณ์ หรือความรู้หลงัประสบการณ์ 
6. ความรู้โดยตรง (Immediate knowledge) คือ ความรู้ท่ีไดรั้บโดยสัมผสัทั้ง 6 คือ การเห็น

ไดย้นิ กล่ิน รส สมัผสั และรับรู้ทางใจ 
7. ความรู้เชิงปรวิสัย หรือ ความรู้เชิงวตัถุวิสัย (Objective knowledge) คือ ความรู้ท่ีเกิดจาก

เหตุผลหรือประสบการณ์ท่ีสามารถอธิบาย หรือทดสอบใหผู้อ่ื้นรับรู้ไดอ้ยา่งท่ีตนรู้ 
8. ความรู้เชิงอตัวิสัย หรือความรู้เชิงจิตวิสัย (Subjective knowledge) คือ ความรู้ท่ีเกิดจาก

การประสบดว้ยตนเอง และตนไม่สามารถอธิบายได ้หรือทดสอบใหผู้อ่ื้นรับรู้ได ้
 

อยา่งไรกต็าม เม่ือศึกษาถึงการแบ่งประเภทของความรู้ ในแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
ความรู้นั้น พบวา่ มีนกัวิชาการหลายคนท่ีแบ่งประเภทความรู้ท่ีสอดคลอ้งกนัและเป็นท่ีแพร่หลาย 
ในลกัษณะใหญ่หลกัๆ สองประเภท โดยอาศยัลกัษณะการปรากฏของความรู้ ดงัน้ี  
 

ประเภทแรก เรียก ความรู้แฝง หรือ ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีอยูใ่นตวั
เฉพาะของแต่ละบุคคล แมบ้างคร้ังบุคคลเองกอ็าจไม่รู้ตวัวา่มีความรู้เหล่าน้ีอยู ่ เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้หรือพรสวรรคต่์างๆ เป็นความรู้ท่ียากท่ีจะถ่ายทอดออกมาเป็นคาํพดูส่ือสาร
ในรูปตวัเลข สูตร หรือลายลกัษณ์อกัษรใหค้นอ่ืนเขา้ใจได ้ ความรู้เหล่าน้ีอาจจะเก่ียวขอ้งมีลกัษณะ
ผกูพนักบับริบท มกัเกิดจากการปฏิบติัแบบลองผดิลองถูก เป็นการผสมผสานระหวา่งความรู้ท่ี



68 
 

ไดรั้บใหม่จากภายนอกกบัความรู้หรือประสบการณ์เดิมจากภายในตวับุคคลเกิดข้ึน ความรู้ชนิดน้ี
อาจถูกบนัทึกหรืออธิบายถ่ายทอดและแบ่งปันกนัได ้   (Michael Polanyi and Ikujiro Nonaka,n.d 
(อา้งถึงใน สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,2547:16), บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547: 22),ครรชิต 
มาลยัวงศ ์ (2547: 11), ไพโรจน์ ชลารักษ ์ (2551:24) ) และ ประเภทท่ีสอง เรียกวา่ ความรู้ชดัแจง้ 
(Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเห็นไดช้ดั สามารถเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรได ้สามารถอธิบาย
ออกมาไดต้รง ๆ สามารถเขา้รหสัและถ่ายทอดเป็นภาษาหรือคาํพดู สามารถรวบรวมและถ่ายทอด
ออกมาในรูปแบบต่างๆ ไดเ้ช่น หนงัสือ คู่มือ เอกสาร และรายงานต่าง ๆ ซ่ึงทาํใหค้นสามารถเขา้ถึง
ไดง่้าย ดงันั้นความรู้ลกัษณะน้ีจึงถ่ายทอดต่อไปไดง่้าย และเม่ือเปรียบเทียบความรู้ประเภทแรก และ 
ความรู้ประเภทท่ีสอง พบวา่ บุคคลมีความรู้แฝง มากกวา่ ความรู้ท่ีชดัแจง้ คิดเป็นสดัส่วนถึง 80 : 20   

 

นอกจากนั้นหากพิจารณาความรู้ภายในลกัษณะขององคก์ร ครรชิต มาลยัวงศ ์ (2547)ได้
อธิบายเพิ่มเติมว่า มีความรู้ ประเภทท่ีสาม เรียก ความรู้แฝงในองคก์าร (Implicit Knowledge) เป็น
ความรู้ภายในองคก์ารท่ีอาจจะไม่เห็นชดัเจน เช่น แฝงอยู่ในโครงสร้างองคก์าร กระบวนการ
ปฏิบติังาน วฒันธรรมองคก์ร กฎระเบียบขอ้บงัคบั เหล่าน้ีลว้นเป็นความรู้แฝงทั้งส้ิน (ครรชิต  มาลยั
วงศ,์2547: 11) 

 

เม่ือพิจารณาถึงประเภทของความรู้ต่างๆท่ีมีการแบ่งไวด้งัแนวคิดขา้งตน้ จะพบว่า การแบ่ง
ประเภทความรู้ขา้งตน้สามารถเป็นได้ทั้ งในรูปของ ความรู้แฝง หรือ ความรู้ฝังลึก (Tacit 
Knowledge) และ  ความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ซ่ึง ความรู้ทั้งสองประเภทน้ี Ikujiro 
Nonaka และ Takeuchi(1995) (อา้งถึงใน Suliman,2005:97 ) ไดเ้สนอ ความคิดเชิงทฤษฎีเกลียว
ความรู้ (Knowledge Spiral) อธิบายว่า ความรู้ทั้งสองแบบ สามารถเปล่ียนสถานะระหว่างกนัได้
ตลอดเวลา ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ซ่ึงจะทาํให้เกิดความรู้ใหม่ๆ โดยผ่านกระบวนการท่ีเรียกว่า 
Knowledge Spiral  ดงัแสดงในภาพท่ี 8 
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แผนภาพท่ี 8 เกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) ตามแนวคิดของ Ikujiro Nonaka และ Takeuchi 

 (Suliman,2005:97) 
 

กระบวนการ Knowledge Spiral ประกอบดว้ย  4 ขั้นตอน หรือ เรียกว่า SECI Model โดยมี
ขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี     

1. Socialization เป็นการแบ่งปัน แลกเปล่ียนประสบการณ์กนัระหวา่งกนัของบุคคล   
(shared experiences)  เช่น การพดูคุยปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัของความรู้แบบ Tacit to Tacit 

2. Externalization เป็นการแสดงความรู้จากภายในตวับุคคลออกมาสู่ภายนอก และทาํให้
ผูอ่ื้นมีส่วนร่วมดว้ยในกิจกรรมและการประยุกต์ต่อไปใชก้บัเหตุการณ์  สถานการณ์ หรือปัญหา
อ่ืนๆต่อไปได ้ เป็นการแปล ความรู้แบบ Tacit to Explicit เช่น มีการเผยแพร่ความรู้ส่ิงท่ีมีออกมา
เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

3. Combination  เป็นการนาํเอาความรู้ท่ีถูกแสดงออกมาจากตวับุคคลแลว้มาผ่านส่ือ 
เคร่ืองมือนาํเสนอในรูปแบบต่างๆ แปลงจาก Explicit to Explicit โดยรวบรวมความรู้ท่ีเรียนรู้มา 
สร้างต่อยอด ขยายเกิดเป็นความรู้ประเภทใหม่ๆ 

4. Internalization  เกิดจากการท่ีความรู้ท่ีถ่ายทอดออกมาถูกนาํไปสู่บุคคลเกิดการเรียนรู้
เกิดการนําไปปฏิบติั ปรับใช้ในงานของบุคคลนั้ นๆจนเกิดทกัษะ เกิดความเขา้ใจ ชาํนาญ จน
กลายเป็น ความรู้แฝงบนัทึกกลบัเขา้ไปในตนเอง คือขั้นแปลงจาก Explicit to Tacit อีกคร้ัง  

 

Tacit

Tacit 

Explicit

Explicit 
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2.1.3 ระดับของความรู้ 
 

Bloom et al.(1971: 24-26  ) ไดจ้าํแนกพฤติกรรมดา้นความรู้ออกเป็น 6 ระดบั ดงัน้ี 
1. ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการจาํหรือรู้สึกได ้ แต่ไม่ใช่การใชค้วามเขา้ใจไป 

ตีความหมายในเร่ืองนั้นๆ แบ่งออกเป็น ความรู้เก่ียวกบัเน้ือเร่ืองท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง วิธีดาํเนินงาน 
แนวคิด ทฤษฎี โครงสร้าง และหลกัการ 

2. ความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถจบัใจความสาํคญัของเร่ืองราวต่างๆ ได ้ทั้งในดา้น 
ภาษา รหสั สญัลกัษณ์ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม แบ่งเป็นการแปลความ การตีความ การขยายความ 

3. การนาํไปใช ้หมายถึง ความสามารถนาํเอาส่ิงท่ีประสบมา เช่น แนวคิด ทฤษฎี ต่างๆ ไป 
ใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ หรือนาํไปใชแ้กปั้ญหาตามสถานการณ์ต่างๆ ได ้

4. การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราว ออกเป็นส่วนประกอบยอ่ย
เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบส่วยยอ่ย และหลกัการ หรือทฤษฎี เพื่อให้เขา้ใจ
เร่ืองราวต่างๆ 

5. การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการนาํเอาเร่ืองราว หรือส่วนประกอบยอ่ยมา
เป็นเร่ืองราวเดียวกนั โดยมีการดดัแปลง ริเร่ิม สร้างสรรค ์ปรับปรุงของเก่าใหมี้คุณค่าข้ึน 

6. การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาตดัสิน คุณค่าของความคิดอยา่งมี 
หลกัเกณฑ ์เป็นการตดัสินวา่อะไรดีไม่ดีอยา่งไร ใชห้ลกัเกณฑเ์ช่ือถือไดโ้ดยอาศยัขอ้เทจ็จริงภายใน 
และภายนอก 
 
 

ในแง่ของการจดัการความรู้ วิจารณ์ พานิช (ม.ป.ป) อธิบายว่า ความรู้เป็นทุนปัญญาสาํหรับ
ใชส้ร้างคุณค่าและมูลค่า ซ่ึงเป็นไดท้ั้งมูลค่าทางธุรกิจ หรือคุณค่าทางสงัคม โดยความรู้เหล่าน้ีจะมี 
อยู ่ 4 ระดบั คือ (อา้งถึงใน มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2553:1-8) 

1.ความรู้เชิงทฤษฏี (Know-What) เป็นความรู้เชิงขอ้เทจ็จริง รู้อะไร เป็นอะไร จะพบในผูท่ี้
สาํเร็จการศึกษามาใหม่ๆ ท่ีมีความรู้โดยเฉพาะความรู้ท่ีจาํมาไดจ้ากความรู้ชดัแจง้ซ่ึงไดจ้ากการได้
เรียนมาก เม่ือนาํไปใชง้าน กม็กัไม่มัน่ใจ อาจไดผ้ลบา้ง ไม่ไดผ้ลบา้ง 

2. ความรู้เชิงทฤษฏีและเชิงบริบท (Know-How) เป็นความรู้เช่ือมโยงกบัโลกของความเป็น
จริง ภายใตส้ภาพความเป็นจริงท่ีซบัซอ้น มกัพบในคนท่ีทาํงานไปหลายๆปี จนเกิดความรู้ฝังลึกท่ี
เป็นทักษะหรือประสบการณ์มากข้ึน สามารถนําเอาความรู้ชัดแจ้งท่ีได้มาประยุกต์ใช้ตาม
สภาพแวดลอ้ม หรือบริบทของตนเองได ้
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3. ความรู้ในระดบัท่ีอธิบายเหตุผล (Know-Why) เป็นความรู้เชิงเหตุผลในระดบัท่ีอธิบาย
เหตุผลไดว้่า ทาํไมความรู้นั้นๆจึงใชไ้ดผ้ลในบริบทหน่ึง แต่ใชไ้ม่ไดผ้ลในอีกบริบทหน่ึง และนาํ
ประสบการณ์มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น เป็นความรู้ท่ีมกัพบในผูท่ี้ทาํงานมาระยะหน่ึงแลว้เกิด
ความรู้ฝังลึก สามารถอดความรู้ฝังลึกของตนเองมาแลกเปล่ียนกบัผูอ่ื้นหรือถ่ายทอดให้ผูอ่ื้นได้
พร้อมทั้งรับเอาความรู้จากผูอ่ื้นไปปรับใชใ้นบริบทของตนเองได ้

4. ความรู้ในระดบัคุณค่า ความเช่ือ (Care-Why) เป็นความรู้ในลกัษณะของความคิดริเร่ิม 
สร้างสรรค ์ท่ีขบัดนัมาจากภายในจิตใจตนเองให้ตอ้งกระทาํส่ิงนั้นๆเม่ือเผชิญสถานการณ์ เป็น
ความรู้ในผูท่ี้สามารถสกดั ประมวล วิเคราะห์ความรู้ท่ีตนเองมีอยู ่กบัความรู้ท่ีตนเองไดรั้บมา สร้าง
เป็นองคค์วามรู้ใหม่ข้ึนมาได ้เช่น สร้างตวัแบบหรือทฤษฏีใหม่หรือนวตักรรม ข้ึนมาใช้ในการ
ทาํงานได ้ 

 จะเห็นว่า แนวคิดระดบัการเรียนรู้ทั้งสองแนวคิดของ Bloom et al.(1971) และ วิจารณ์ 
พานิช(ม.ป.ป) มีความสอดคลอ้งกนั ในแง่ของระดบัการเรียนรู้ท่ีเร่ิมตน้ไปจนถึงขั้นสูงคือการท่ี
บุคคลสามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์ต่อยอดความรู้เดิมใหเ้ปล่ียนเป็นความรู้ใหม่ หรือนวตักรรมใหม่ 
ท่ีปัจจุบนั นกัวิชาการหลายท่านเรียกว่าเกิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ เกิดข้ึน ซ่ึงคาํว่า องคค์วามรู้ หรือ 
body of knowledge ในท่ีน้ี มีผูอ้ธิบายถึงความแตกต่างกบัคาํว่า ความรู้ (knowledge) ไวว้่า องค์
ความรู้ เป็นความรู้ท่ีมีความคิดรวบยอดท่ีเป็นเชิงแนวคิด ทฤษฏี หลกัการ วิธีการ ท่ีไดม้าจากการ
กลัน่กรอง วิเคราะห์ และสังเคราะห์จนตกผลึก และนาํมาบูรณาการเขา้กบัระบบความรู้ในระดบัท่ี
สูงข้ึน หรือเป็นกรอบความคิดท่ีจะอธิบายปรากฏการณ์ต่างท่ีเกิดข้ึน โดยสามารถกาํหนดขอบเขต
ได้ ระบุเฉพาะเจาะจงได้ว่าเป็นสาขาใด หรือด้านใดด้านหน่ึง และสามารถเผยแพร่ ถ่ายทอด 
นาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2553:1-9)  ซ่ึงแตกต่างจากคาํว่า ความรู้ 
ตรงท่ี องคค์วามรู้เป็นส่ิงภายนอกท่ีสร้างจากความรู้ ท่ีอยูภ่ายในตวับุคคล ท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรม 
ยากท่ีจะเห็นได ้ (ชลธิชา สุดมุน(2553) อา้งถึงในมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2553:1-9) 

อย่างไรก็ตาม จากแนวคิดเร่ืองของความรู้ท่ีมีอยู่หลากหลายน้ี ความรู้ จะมีคุณค่าและเป็น
ประโยชน์ต่อบุคคล กลุ่ม องค์กรเป็นอย่างมาก เม่ือมีการนําไปสู่การกระทาํหรือการตดัสินใจ
นาํไปใช ้โดยมีเทคนิค วิธีการ รูปแบบ ท่ีก่อให้เกิดการรับความรู้ ถ่ายโอนความรู้ ใชค้วามรู้ หรือ 
สรรคส์ร้างความรู้ใหม่ๆ ทั้งจากตวับุคคลคนหน่ึงสู่บุคคลอ่ืนๆ และจากบุคคลไปสู่กลุ่ม สังคม  ซ่ึง
กระบวนการเหล่าน้ี เก่ียวขอ้งกบัแนวคิดท่ีสาํคญัในเร่ืองของการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ท่ี
นาํไปสู่การจดัการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพไดต่้อไป 
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2.2 แนวคดิเร่ืองการจัดการความรู้ 

 2.2.1 ความหมายของการจัดการความรู้ 

ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้าํจาํกดัความของการจดัการความรู้ ไวม้ากมาย ดงัน้ี 

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ ์ (2545: 6) ไดอ้ธิบายว่า การจดัการความรู้คือความรู้เกิดจากการ
ประมวล สังเคราะห์ และจาํแนกแยกแยะสารสนเทศ เพื่อนาํไปสู่การตีความและทาํความเขา้ใจกบั
สารสนเทศ เหล่านั้น จนกลายเป็นความรู้แลว้ ซ่ึงความรู้น้ีครอบคลุมทั้งส่วนของความรู้โดยนยั 
(Tacit Knowledge) ซ่ึงซ่อนอยูใ่นความคิดของพนกังาน และท่ีฝังอยูใ่นองคก์รกบัความรู้แจง้ชดั 
(Explicit Knowledge) ท่ีปรากฏในเอกสารบนัทึก หรือรายงานอ่ืนๆ ขององคก์ร การจดัการความรู้
ทั้งสองประเภทน้ี ให้เป็นระบบระเบียบเพื่อให้คนท่ีตอ้งการเขา้ถึงไดง่้าย และดึงออกมาใชไ้ด้
โดยสะดวก การจดัการความรู้จะเกิดข้ึนระดบัทีมงาน หรือระดบักลุ่มในองคก์ร ท่ีตอ้งการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างปัจเจกแต่ละคน เพราะ การจดัการความรู้จะเกิดข้ึนได ้ต่อเม่ือมีการปฏิสัมพนัธ์
เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งทีม 

วิจารณ์ พานิช (2549: 12 ) ไดใ้หค้วามหมายว่า การจดัการความรู้เป็นกิจกรรมท่ีซบัซอ้น
และกวา้งขวาง ไม่สามารถให้นิยามดว้ยถอ้ยคาํสั้นๆ ได ้ ตอ้งให้นิยามหลายขอ้ จึงจะครอบคลุม
ความหมาย ซ่ึงไดแ้ก่  

1. การจดัการความรู้ มีความหมายรวมถึง การรวบรวม การจดัระบบ การจดัเก็บ และการ
เขา้ถึงขอ้มูลเพื่อสร้างเป็นความรู้ เทคโนโลยดีา้นขอ้มูลและดา้นคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือช่วยเพิ่ม
พลงัในการจดัการความรู้ แต่เทคโนโลยีดา้นขอ้มูลและคอมพิวเตอร์โดยตวัของมนัเองไม่ใช่ การ
จดัการความรู้ 

2. การจดัการความรู้เก่ียวขอ้งกบัการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ถา้ไม่มีการ
แบ่งปันความรู้ ความพยายามในการจดัการความรู้จะไม่ประสบความสาํเร็จ พฤติกรรมภายใน
องคก์ารเก่ียวกบัวฒันธรรม พลวตั และวิธีการปฏิบติั มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ ประเด็นดา้น
วฒันธรรมและสังคมมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการจดัการความรู้ 

3. การจดัการความรู้ตอ้งการผูท้รงความรู้ความสามารถในการตีความและประยุกตใ์ช้
ความรู้ ในการสร้างนวตักรรมและเป็นผูน้าํทางในองคก์ร รวมทั้งตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญในสาขาใด
สาขาหน่ึงสาํหรับช่วยแนะนาํวิธีประยกุตใ์นการจดัการความรู้ ดงันั้นกิจกรรมเก่ียวกบัคน ไดแ้ก่ การ
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ดึงดูดคนเก่งและดี การพฒันาคน การติดตามความกา้วหนา้ของคน และการดึงคนมีความรู้
ความสามารถไวใ้นองคก์รถือเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการความรู้ 

4. การจดัการความรู้เป็นเร่ืองราวของการเพิ่มประสิทธิผลขององคก์ร การจดัการความรู้
เกิดข้ึนเพราะมีความเช่ือว่าจะช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาและความสาํเร็จใหแ้ก่องคก์ร การประเมิน
“ตน้ทุนทางปัญญา” (Intellectual Capital) และผลสาํเร็จของการประยกุตใ์ชก้ารจดัการความรู้เป็น
ดชันีบอกว่าองคก์รมีการจดัการความรู้ เป็นดชันีบอกว่าองคก์รมีการจดัการความรู้อย่างไดผ้ล
หรือไม่ 

สุทธินนัท ์ปรัชญพฤทธ์ิ (อา้งถึงในวรรณี ทองระยา้, 2549:15) ไดก้ล่าววา่ความเขา้ใจและ 
การเลือกปฏิบติัในเร่ืองการจดัการความรู้ยอ่มมีความแตกต่างกนัไปตามช่วงเวลา กระบวนทศัน์ของ
ผูค้น และบริบทของสังคมท่ีแตกต่างกนั การท่ีไม่สามารถสร้างความรู้เพื่อแกปั้ญหาสังคมไดอ้ยา่ง
แทจ้ริงและเหมาะสมมีผลต่อคุณภาพชีวิตและวิถีชุมชนท่ีเปล่ียนไป สมควรให้คนไดมี้โอกาสใช้
ประโยชน์จากความรู้ในทุกหน่วยของสังคม จึงมิใช่การให้ความสําคญัเพียงแค่มูลค่า แต่ควร
ครอบคลุมถึงคุณค่าอนัไดแ้ก่ ความดี ความงามและการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข สามารถท่ีจะ
เช่ือมโยงประสานความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่เพื่อสร้างศกัยภาพและทางเลือกของตนเอง รวมทั้งมีจิต
วิญญาณท่ีจะแบ่งปันความรู้ การจดัการความรู้จึงควรเป็นไปเพื่อใหส้ังคมสมารถจดัการความรู้ของ
ตนเองได ้ คิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น สร้างมูลค่าและคุณค่าจากการจดัการความรู้อนัก่อ
ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสงัคม 
 

อญัญาณี คลา้ยบุบรรณ์ (2550: 21 ) การจดัการความรู้ หมายถึง การสร้าง แสวงหา คน้ควา้ 
รวบรวม การจาํแนกประเภทหรือหมวดหมู่ การจดัระบบ การแบ่งบนั การแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดย
อาศยัเคร่ืองมือท่ีสาํคญั คือ คน และเทคโนโลยี ดว้ยกลยทุธ์และกระบวนการต่างๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ไดค้วามรู้ท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ของบุคคลหรือองคก์ร ในการนาํความรู้
เหล่านั้นไปใชป้ระโยชน์   

จิราพร ชายสวสัด์ิ (2550: 14 ) การจดัการความรู้ (Knowledge Management) หมายถึง 
กระบวนการความรู้ท่ีเนน้การแลกเปล่ียนความรู้ ของคนในองคก์รใดองคก์รหน่ึง โดยตอ้งอาศยัการ
แลกเปล่ียน ความรู้ มีการปฏิสัมพนัธ์กนัของคนในองคก์รเดียวกนั เม่ือรวบรวมแลว้ก็มีการนาํ
ความรู้ท่ีไดม้าใช ้
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ไพโรจน์ ชลารักษ ์(2551: 12) การจดัการความรู้ หมายถึง บุคคลมีการกระทาํกบัความรู้และ
แหล่งความรู้ดว้ยเคร่ืองมือ  และเทคนิควิธีต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่เพิ่มข้ึน หรือเกิดประโยชน์
จากการจดัการความรู้นั้น เม่ือเสร็จส้ินการปฏิบติัการ  

 O’Dell et al. (1998:154-74)  อธิบายว่า จดัการความรู้ เป็นกลยุทธ์ทางสติ (conscious 
strategy ) ในการนาํความรู้ท่ีเหมาะสมไปสู่ บุคคลท่ีเหมาะสม ในเวลาท่ีเหมาะสม และช่วยใหผู้ค้น
แบ่งปัน และนาํขอ้มูลไปสู่การปฏิบติั ในลกัษณะท่ีมุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานของ
องคก์ร 
 Alivi and Leidner (1999:11) กล่าวว่า การจดัการความรู้เป็นกระบวนการในการจดัการท่ี
เป็นระบบ (systemic) เพื่อสร้าง มีโครงสร้างในการรวบรวม แบ่งบนั และใชค้วามรู้ ส่ือสารความรู้ท่ี
จบัตอ้งไดย้าก (Tacit knowledge) ของพนกังาน และความรู้ท่ีชดัเจน (Explicit knowledge)  เพื่อ
พนกังานคนอ่ืนๆไดใ้ชค้วามรู้เหล่านั้นเกิดประโยชน์ในงานท่ีปฏิบติัอยู ่ 

Malhotra (2000:5-15) มีความเห็นวา่  การจดัการความรู้มีเป้าหมายหลกัท่ีสาํคญัคือการปรับ
เพื่อการอยูร่อดและความสามารถในการเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงมากข้ึนขององคก์ร
เป็นหลกั เป็นกระบวนการขององคก์รท่ีมุ่งสร้างพลงัเสริม ของขอ้มูลและการประมวลผลขอ้มูล
ความจุของเทคโนโลยสีารสนเทศและความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมของมนุษย ์

 Boyett (2001) อธิบายถึง ลกัษณะกิจกรรมต่างๆท่ีถือเป็นการจดัการความรู้ เช่น การพฒันา
ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้และผลิตภณัฑ ์การจาํแนกแยกแยะขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้ช่ียวชาญภายในองคก์ร 
การพฒันาสมุดท่ีระบุอธิบายแหล่งทรัพยากรท่ีสําคญัในองคก์ร  การนาํความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญไป
เผยแพร่ หรือ กระจายสู่บุคคลอ่ืน  การสร้างเวทีเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น
การจดัประชุม สนทนา แบบพบหน้ากนั แบบผ่านส่ืออิเลกทรอนิค e-mail weblog การจดั
กระบวนการกลุ่ม การส่งเสริมบทบาทผูมี้ความสามารถ บุคคลตน้แบบใหส้ร้างความรู้พฒันาองคก์ร  
การออกแบบฝึกอบรม กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ  การดาํเนินการให้รางวลัให้การยอมรับ
เล่ือนตาํแหน่งเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการแบ่งบนัขอ้มูล  เป็นตน้ 

ภีม ภคเมธาวี และคณะ (2549) ไดอ้ธิบายแนวคิดจดัการความรู้ไวว้่า เป็นการมองคนเป็น
ทรัพยากรมนุษย ์ หรือเป็นตน้ทุนในการผลิตท่ีมีความสาํคญัสูงสุด การจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือ
พฒันาคนและองค์กรบนฐานงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทกัษะของคนทาํงานให้ปฏิบติังาน
บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ โดยทาํใหเ้ป้าหมายของงานสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและวิสัยทศัน์ของ
องคก์ร การจดัการความรู้เนน้การเรียนรู้จากประสบการณ์ ซ่ึงเป็นความรู้ฝังลึกในตวัคน โดยการใช้
ความรู้ท่ีมีอยู ่แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัภายนอก และยกระดบัความรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายโดยเนน้ ความใส่
ใจ และการแบ่งปัน 
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แผนภาพท่ี  9  แนวคิดการจดัการความรู้  (ภีม ภคเมธาว ีและคณะ,2549)  
 
      จากความหมายของการจดัการความรู้สามารถสรุปไดว้่า การจดัการความรู้ คือ กลยทุธ์ใน

การท่ีจะทาํใหค้นไดรั้บความรู้ท่ีตอ้งการภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมโดยผา่นกระบวนการ บริหาร
จดัการความรู้ ท่ีฝังอยูใ่นตวับุคคล และความรู้ชดัแจง้จากแหล่งความรู้ ซ่ึงนาํมารวบรวม โดยตอ้ง
อาศยัการแลกเปล่ียนความรู้ การมีการปฏิสัมพนัธ์กนัของคนในองคก์รเดียวกนั แลว้มีการนาํความรู้
ท่ีไดม้าใชโ้ดยประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพ ขององคก์รนั้นๆ เพื่อใหบ้รรลุตามความตอ้งการท่ี
กาํหนดไว ้ดงันั้น  ประโยชน์ของการจดัการความรู้ วิจารณ์ พานิช (2549: 13) กล่าวว่าเป้าหมายของ
การจดัการความรู้มีเป้าหมาย 3 ประการ ไดแ้ก่  

1. เพื่อพฒันางานใหมี้คุณภาพและสมัฤทธ์ิผลยิง่ข้ึน 
2. เพื่อการพฒันาคน คือ พฒันาผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงในท่ีน้ีคือ พนกังานทุกระดบั แต่ท่ีจะได้

ประโยชน์มากท่ีสุดคือ พนกังานชั้นผูน้อ้ย และระดบักลาง 
3. เพื่อการพฒันาฐานความรู้ขององคก์รหรือหน่วยงานเป็นการเพิ่มพนูฐานความรู้หรือทุน 

ทางปัญญาขององคก์รซ่ึงจะช่วยทาํใหอ้งคก์รมีศกัยภาพในการฝ่าฟันความยากลาํบาก หรือความไม่ 
แน่นอนในอนาคตไดดี้ข้ึน 
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2.2.2  องค์ประกอบของการจัดการความรู้  
 

องคป์ระกอบท่ีก่อใหเ้กิดการจดัการความรู้ และขั้นตอนกระบวนการของการจดัการความรู้ 

มี ดงัน้ี  

นํ้าทิพย ์ วิภาวิน (2547: 35) กล่าวถึง องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ เกิดจากการ
ผสมผสาน การทาํงานของคน กระบวนการ และเทคโนโลย ี

1. ดา้นคน 

กลยุทธ์หลกัท่ีใชเ้พื่อสร้างความไดเ้ปรียบ คือ มุ่งท่ีความสามารถของคนในองคก์รท่ีจะ

สร้างนวตักรรมและมีความคล่องตวัท่ีจะปรับเปล่ียนกลยุทธ์ ตามสถานการณ์ การพฒันาคนใน

องคก์รจึงมีความสาํคญัเป็นอนัดบัแรก การจดัการความรู้เป็นกลยทุธ์ กระบวนการ และเทคโนโลยท่ีี

ใชใ้นองคก์ร เพื่อแสวงหา สร้าง จดัเก็บ แลกเปล่ียน และทาํใหค้วามรู้ท่ีตอ้งการไดรั้บผลสาํเร็จตาม

วิสัยทศัน์ท่ีองคก์รตอ้งการ ในบางทฤษฎีไดเ้นน้การจดัการความรู้ว่าเป็นการพฒันาคนในองคก์ร 

โดยร้อยละ 80 เป็นการใชส้มองของมนุษยอี์กร้อยละ 20 เป็นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพราะ

หวัใจของการจดัการความรู้คือ การรวบรวมความรู้ (Gathering information) และการวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์(Synthesizing) รวมถึงการนาํความรู้ไปใช ้ตามโมเดลของการจดัการความรู้คือ การสร้าง 

(creating)การจดัการ (organizing) และการนาํไปใช ้(applying knowledge) 
 

2. กระบวนการ 
กระบวนการของการจดัการความรู้ ประกอบดว้ยแนวทางและขั้นตอนของการจดัการ

ความรู้ โดยตอ้งระบุประเภทของสารสนเทศท่ีตอ้งการ ทั้งจากแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกเป็น
การแยกว่าความรู้ชนิดใดท่ีควรนาํมาใชใ้นองคก์ร แลว้นาํความรู้นั้นมากาํหนดโครงสร้างรูปแบบ
และตรวจสอบ ความถูกตอ้ง ก่อนท่ีจะนาํมาผลิตและเผยแพร่ โดยการบริหารกระบวนการตอ้ง
เขา้ใจวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนขององคก์รว่าตอ้งการบรรลุเป้าหมายอะไร ขั้นตอนการจดัการความรู้ 
(Managing Knowledge) ไดแ้ก่ 

 

การจดัหาความรู้จากแหล่งต่างๆ (Knowledge acquistion) การจดัการความรู้เป็นขั้นตอน
ของการพฒันาและสร้างความรู้ใหม่ เช่น การวิจยัและพฒันา มีการจดัหมวดหมู่ความรู้อยา่งเป็น
ระบบ (Classifying knowledge) เช่น หอ้งสมุดทาํหนา้ท่ีในการจดัหมวดหมู่ความรู้ ทาํใหค้วามรู้ใน
หมวดเดียวกนัอยูด่ว้ยกนั เพื่อความสะดวกในการจดัเกบ็และคน้หาเพื่อนาํมาใช ้
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การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) เป็นการใชค้วามรู้ร่วมกนัในองคก์รมี 4 ระดบั 
ไดแ้ก่ Know what (เป็นความรู้เชิงขอ้เทจ็จริง), Know how (เป็นความรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัโลกของ ความ
เป็นจริง), Know why (เป็นความรู้เชิงเหตุและผลระหวา่งเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ ผลของ
ประสบการณ์ แกปั้ญหานาํมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น), Care why (เป็นความรู้ในเชิงความคิด
สร้างสรรคริ์เร่ิม ท่ีตอ้งการแกปั้ญหาและทาํใหดี้ข้ึน) การแบ่งปันความรู้เป็นการสร้างวฒันธรรม
ใหม่ในองคก์ร 

การใชแ้ละเผยแพร่ความรู้ (Knowledge utilization) การเผยแพร่สารสนเทศใหค้นใน
องคก์ร สามารถเขา้ถึงความรู้ในองคก์รไดเ้พ่ือประโยชน์ ในการตดัสินใจและการดาํเนินงานท่ีไม่
ผดิพลาดซํ้าซอ้น เช่น การสร้างคลงัความรู้ขององคก์รโดยการรวบรวมข่าวสาํคญัหรือขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัองคก์รเดียวกนั 

3. ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การจดัการความรู้มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือเพื่อพฒันาโครงสร้างพื้น
ฐานความรู้ในองคก์รให้เป็นความรู้ท่ีเกิดประโยชน์ต่อบุคคลนั้น ในเวลาและรูปแบบท่ีบุคคลนั้น
ตอ้งการ เรียกว่าระบบบริหารความรู้ โดยมีองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการจดัเก็บ
สารสนเทศ แพลตฟอร์มท่ีทาํให้เกิดการทาํงานร่วมกนั, ระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน และ
วฒันธรรม 

อยา่งไรกต็าม องคป์ระกอบทั้งสามดา้นน้ี  จดัเป็นภาพรวมอยา่งกวา้งของการจดัการความรู้ 
ทั้งน้ี หากพิจารณาในแนวคิดการจดัการความรู้แต่ละรูปแบบของนกัวิชาการหลายๆท่านจะพบว่า 
ในองคป์ระกอบแต่ละดา้นอาจมีขอ้พิจารณารายละเอียดท่ีเหมือน หรือแตกต่างเพิ่มเติมกนัออกไป   

ดงัตวัอยา่งเช่น สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสงัคม(สคส,ม.ป.ป.) ไดเ้สนอแนวทาง
ในการ รวบรวม วิเคราะห์ และสงัเคราะห์การจดัการความรู้  โดยพิจารณา องคป์ระกอบคลอบคลุม 
4 ดา้นหลกั ประกอบดว้ย ดา้นกระบวนการ ดา้นคน ดา้นเน้ือหาความรู้ และดา้นเคร่ืองมือ 
เทคโนโลย ีและอาจมีดา้นอ่ืนๆเพิ่มเติมไดอี้ก โดยมีประเดน็พจิารณาแต่ละองคป์ระกอบ สรุปไดด้งั
ตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี1 แนวทางรวบรวมวเิคราะห์และสงัเคราะห์การจดัการความรู้ 

1.กระบวนการ  (process) 

1.1 การสร้างความรู้ข้ึนใชเ้องจากการทาํงาน 1.8 การสร้างเง่ือนไขเพื่อลดทอนการปกปิดความรู้ 

1.2 การคน้ควา้หาความรู้จากภายนอก 1.9 การใช ้ICT สนบัสนุนกระบวนการ 

1.3 การตรวจสอบ คดัเลือกความรู้ 1.10 กระบวนการสร้าง & ใชจิ้นตนาการ & ความคิด 

        ริเร่ิมสร้างสรรค ์

1.4 การกาํหนดความรู้ท่ีจาํเป็นสาํหรับใชง้าน 1.11 บรรยากาศ/วฒันธรรมองคก์ร (corporate cultute) 

1.5 การจดัหมวดหมู่ความรู้ 1.12 การใชค้วามรู้ 

1.6 กระบวนการถ่ายทอด/แลกเปล่ียนความรู้ 1.13 ชุมชนความรู้ 

1.7 การยกระดบัความรู้ 1.14 กระบวนการตรวจสอบ (วดั) สินทรัพยท์างปัญญา 

(intellectual asset) และทุนปัญญา (intellectual capital) 

2. คน  (people) 

2.1 ผูแ้สดงบทบาทนาํ 2.6 ระบบสร้างเสริมแรงบนัดาลใจ/แรงจูงใจ 

2.2 ผูแ้สดงบทบาท “ไม่เช่ือ ขอทดสอบก่อน” 2.7 การจดัองคก์ร/จดัทีมงาน 

2.3 ผูแ้สดงบทบาท “ฝ่ายคา้น” 2.8 ระบบพฒันาคน 

2.4 การจดัการเก่ียวกบัคน 2.9 ทีมเฉพาะกิจ (task force) 

2.5 ระบบการปูนบาํเหน็จความดีความชอบ 2.10 การรวบรวมขอ้มูล ความรู้ ทกัษะพิเศษ ของ 

        สมาชิกในองคก์ร 

3. เน้ือหาความรู้  (content) 

3.1 เน้ือหาความรู้ท่ีนาํมาจดัการ 3.5 ความเปล่ียนแปลงของความตอ้งการ 
3.2 เน้ือหาเด่น 3.6 เน้ือหาท่ีสร้างข้ึนเอง 
3.3 เน้ือหาดอ้ย 3.7 เน้ือหาท่วมทน้ 
3.4 เน้ือหาท่ีขาดแคลน  

4. เคร่ืองมือ / เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการจดัการความรู้ (toos/technologies) 

4.1 เคร่ืองมือม่ีใชใ้นการคน ้หาความรู้จากภายนอก 4.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนแบ่งปันขอ้มูล 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใชจ้ดัเกบ็ 4.4 เคร่ืองมือท่ีช่วยใหค้นในองคก์ร/เครือข่ายท่ีอยู ่
       ห่างไกลกนัติดต่อส่ือสารได ้

 

1. กระบวนการ (process) ของการจัดการความรู้   มีประเดน็ในการพิจาณณา ดงัน้ี   

1.1 การสร้างความรู้ข้ึนใชเ้องจากการทาํงาน  การหาลู่ทางใหม่ ๆ หรือหานวตักรรมในการ
ทาํงาน ทาํให้การทาํงานหรือการประกอบกิจกรรมได้ผลดีข้ึน หรือก้าวสู่กระบวนทัศน์ใหม่ 
กระบวนการสร้างความรู้ข้ึนใชเ้อง มีทั้งทาํโดยจงใจหรือตั้งใจ  และโดยไม่จงใจ แต่เกิดผลเป็นการ
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สร้างความรู้ และกระบวนการสร้างความรู้น้ี ควรประกอบด้วยกิจกรรมย่อยท่ีทาํอย่างต่อเน่ือง
ยาวนาน ควรมีการระลึก ยอ้นกลบัไป และรวบรวมขอ้มูลดังกล่าว นํามาวิเคราะห์ทบทวน 
สังเคราะห์ข้ึนเป็นแนวทางสาํหรับจดักระบวนการของประชาคมต่อไป หรือสาํหรับแลกเปล่ียนให้
ประชาคมอ่ืนไดน้าํไปเป็นแนวทางและปรับใช ้เป็นตน้ 

1.2 การคน้ควา้หาความรู้จากภายนอก สาํหรับนาํมาใชป้ระโยชน์ มีการดาํเนินการอยา่งไร
บา้ง ในสถานการณ์ใดท่ีทาํให้มีการคน้ควา้หาความรู้จากภายนอกอยา่งขนัแขง็มากกว่าปกติ แหล่ง
ความรู้ท่ีใชมี้ท่ีใดบา้ง แหล่งใดท่ีจดัไดว้่าเป็นแหล่งท่ีดี ดีอยา่งไร วิธีการคน้ควา้ทาํอยา่งไร บุคคล
หรือสมาชิกองคก์ร เครือข่ายท่ี มีความสามารถพิเศษในการคน้ควา้หาความรู้จากภายนอกมีลกัษณะ
อย่างไร มีการเปรียบเทียบ คดัเลือก หรือผสมผสานระหว่างความรู้ท่ีคน้ควา้มาจากภายนอก กบั
ความรู้ท่ีสร้างข้ึนเองจากการทาํงานอยา่งไรบา้ง  เป็นตน้ 

1.3 การตรวจสอบ คดัเลือกความรู้  การคดัเอาความรู้ท่ีไม่แม่นยาํท้ิงไป เอาความรู้ท่ีไม่
เหมาะสมต่อการใชง้าน ในบริบทของกลุ่มหรือองคก์รท้ิงไปทาํอยา่งไร  มีความรู้มากนอ้ยแค่ไหนท่ี
ถูกคดัออกโดยกระบวนการน้ี  อาจแสดงหลกัฐานโดยการยกตวัอย่าง เช่น ทาํตารางระบุรายช่ือ
ความรู้ดงักล่าว ระบุว่าตดัท้ิงเพราะเหตุใด ผา่นกระบวนการตรวจสอบอยา่งไร จึงเช่ือว่าเป็นความรู้
ท่ีไม่น่าเช่ือถือหรือไม่เหมาะสม  บุคคนท่ีมีลกัษณะแบบใด ท่ีมีความสามารถดา้นน้ีเป็นพิเศษ  และ
ถ้าจะพฒันาขีดความสามารถของกลุ่ม/องค์กร ในด้านการตรวจสอบ/คดัเลือกความรู้ ควร มี
วิธีดาํเนินการอยา่งไร เป็นตน้ 

1.4 การกาํหนดความรู้ท่ีจาํเป็นสาํหรับใชง้าน  มีการกาํหนดหรือไม่ ถา้มีการกาํหนด ควร
ระบุว่ามีความรู้ ด้านใดบ้าง กระบวนการกําหนดทาํอย่างไร ใช้เกณฑ์อะไร มีการปรับปรุง
ขอ้กาํหนดหรือไม่ ถา้มีทาํบ่อย แค่ไหน บุคคลท่ีเป็นแกนนาํในดา้นน้ีคือใครบา้ง ทาํไมจึงเป็นคนท่ี
ทาํภารกิจน้ีไดดี้ เป็นตน้ 

1.5 การจดัหมวดหมู่ความรู้ และจดัเก็บ ให้อยู่ในลกัษณะให้คน้หาไดง่้าย และอยู่ใน
ลกัษณะท่ีใชง้านไดง่้าย  มีการทาํบา้งหรือไม่ ทาํอยา่งไร ใครเป็นผูท้าํ มีการปรับปรุงบ่อยแค่ไหน 
กลไกใหเ้กิดการปรับปรุงคือ อะไร อาจนาํเสนอในรูปของส่ือ เช่น ในรูปของซีดี-รอม เป็นตน้ 

1.6 กระบวนการถ่ายทอด/แลกเปล่ียนความรู้ ภายในองคก์ร/เครือข่าย ดาํเนินการอยา่งไร 
เนน้ความรู้ แบบไหน (tacit, embedded, explicit) มีวิธีการถ่ายทอดความรู้ต่างแบบอยา่งแตกต่างกนั
อยา่งไร ใช ้ICT ช่วยอาํนวยความสะดวกในการถ่ายทอด/แลกเปล่ียนความรู้อยา่งไร  มีการถ่ายทอด/
แลกเปล่ียนความรู้กบั นอกองคก์ร/เครือข่ายบา้งหรือไม่ เน้ือความรู้แบบใดท่ีมีการถ่ายทอด/
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แลกเปล่ียนกบัภายนอก เน้ือหา ความรู้อะไรบา้งท่ีมีการถ่ายทอด/แลกเปล่ียนกนัอย่างกวา้งขวาง
ภายในองคก์ร อะไรบา้งท่ีไม่ค่อยมีการถ่ายทอดแลกเปล่ียนทั้ง ๆ ท่ีเป็นความรู้ท่ีสาํคญั  เพราะอะไร 
อะไรบา้งท่ีตอ้งปกปิด ไม่ใหร่ั้วออก ไปภายนอกองคก์ร / เครือข่าย เป็นตน้ 

1.7 การยกระดบัความรู้ โดยการตีความ จดัแบบแผน (pattern) หรือหมวดหมู่ ภายใตบ้ริบท
ของงาน หรือกิจกรรม ทั้งท่ีเป็นความรู้ฝังลึก ความรู้แฝง และความรู้ท่ีเปิดเผย รวมทั้งการยกระดบั
ผ่านวงจรเปล่ียนความรู้ฝังลึก ไปเป็นความรู้ท่ีเปิดเผย และเปล่ียนไปเป็นความรู้ฝังลึกในระดบัท่ี
สูงข้ึน มีกิจกรรม หรือกระบวนการอะไรบา้งท่ีเกิดการยกระดบัความรู้ดงักล่าว ใครคือแกนนาํท่ี
ผลกัดนัหรือดาํเนินการ กระบวนการดงักล่าว มีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งเสริมหรือขดัขวางการยกระดบั
ความรู้ เม่ือมีการยกระดบัความรู้แลว้ เกิดผลอะไรบา้งต่อองค์กร/เครือข่าย และต่อสมาชิกของ
องคก์ร/เครือข่าย เป็นตน้ 

1.8 การดาํเนินการ หรือสร้างเง่ือนไข เพื่อลดทอนการปกปิด หรือเกบ็งาํความรู้ มีการ 

ดาํเนินการอย่างไรบ้าง ดาํเนินการแล้วได้ผลอย่างไร ใครคือบุคคลหรือแกนนําสําคญัในการ
ดาํเนินการดงักล่าว มีขอ้แนะนาํสาํหรับใหอ้งคก์ร/เครือข่ายอ่ืน ๆ นาํไปปรับใชอ้ยา่งไรบา้ง เป็นตน้ 

1.9 การใช ้ ICT สนบัสนุนกระบวนการ มีการดาํเนินการอยา่งไรบา้ง ตามประสบการณ์ท่ี
ผา่นมา ICT แบบใดท่ีใชส้ะดวก/ไม่สะดวกอยา่งไร  ICT แบบใดท่ีส่งผลอยา่งมีพลงัสูง/ตํ่าอยา่งไร 
cost-benefit และ costeffectiveness ของ ICT แต่ละแบบเป็นอยา่งไร ความคงทนของ ICT แต่ละ
แบบเป็นอยา่งไรบา้ง มีคน/กลุ่มคนท่ีกลวัไม่กลา้ใชห้รือไม่คล่องแคล่วในการใช ้ICT  แบบใดบา้ง 
องคก์ร/เครือข่ายไดแ้กปั้ญหา “กลวั เทคโนโลยใีหม่”  น้ีอยา่งไร เป็นตน้ 

1.10 กระบวนการสร้าง ใชจิ้นตนาการ และ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์องคก์ร/เครือข่ายมี
กระบวนการดงั กล่าวอยา่งไรบา้ง อธิบายหลกัการและวิธีการให้ชดัเจน กระบวนการดงักล่าวก่อ
ผลดี/ผลเสีย ต่องาน/กิจกรรม และต่อสมาชิกขององค์กร/เครือข่าย อย่างไรบา้ง มีคาํแนะนาํต่อ
องค์กร/เครือข่ายอ่ืน ๆ ในเร่ืองหลักการ/วิธีการ สร้าง และใช้จินตนาการ และ ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคอ์ยา่งไรบา้ง  เป็นตน้ 

1.11 บรรยากาศ/วฒันธรรมองคก์ร (corporate cultute) องคก์ร/เครือข่าย ไดส้ร้างบรรยากาศ
หรือวฒันธรรมประเพณีอะไรบา้งท่ีเช่ือว่าช่วยส่งเสริมการจดัการความรู้  การดาํเนินการดงักล่าวทาํ
อยา่งไร ใครเป็นบุคคล/แกนนาํสาํคญั ผลของการดาํเนินการแต่ละอยา่งเป็นอยา่งไรบา้ง มีคาํแนะนาํ
ต่อองคก์ร/เครือข่ายอ่ืน ในหลกัการ และวิธีปฏิบติัในเร่ืองน้ีอยา่งไร 
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1.12 การใช้ความรู้ มีการประยุกต์ใชค้วามรู้ในกิจการต่าง ๆ อย่างไรบา้ง ผลของการ
ประยุกต์ใชค้วามรู้เป็นอย่างไรบา้ง ทั้งท่ีผลงาน การเรียนรู้ภายในองคก์ร/เครือข่าย การยกระดบั
ความรู้ และผลต่อคน (สมาชิกขององค์กร/เครือข่าย โปรดระบุพลวตัของการใช้ความรู้ มี
ประสบการณ์ของการใช้ความรู้แล้วเกิดผลด้านลบบ้างหรือไม่  ถ้ามี  เป็นเพราะเหตุใด  มี
ขอ้เสนอแนะต่อองคก์ร/เครือข่ายอ่ืน ๆ ดา้นกระบวนการใชค้วามรู้อยา่งไรบา้ง 

1.13 ชุมชนความรู้  มีการรวมกลุ่มกนัเป็น “ชุมชนแห่งความรู้” อยา่งไรบา้ง การริเร่ิมมาจาก
ไหน มีความต่อเน่ืองหรือไม่ อยา่งไร ปฏิสัมพนัธ์และกิจกรรมภายในชุมชนแห่งความรู้เป็นอยา่งไร 
กิจกรรมชุมชนแห่งความรู้ก่อผลดา้นต่าง ๆ อย่างไรบา้ง มีขอ้เสนอแนะต่อองคก์ร/เครือข่ายอ่ืน ๆ 
ในเร่ือง “ชุมชนแห่งความรู้” อยา่งไรบา้ง 

1.14 กระบวนการตรวจสอบ (วดั) สินทรัพยท์างปัญญา (intellectual asset) และทุนปัญญา 
(intellectual capital)  มีการทาํบา้งหรือไม่  ทาํบ่อยแค่ไหน บอกวิธีทาํ สาเหตุท่ีทาํ ใครบา้งเป็นแกน
นาํ ผลการตรวจสอบ (วดั) เป็นอย่างไรบา้ง มีพลวตัเป็นอยา่งไร การดาํเนินการดงักล่าวเกิดผล
อยา่งไร 

2. คน (people)  ผูมี้บทบาทในการจดัการความรู้ รวบรวมขอ้มูล ขอ้คิดเห็นและวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ข้ึนเป็นความรู้ และ วิธีปฏิบติัในการจดัการความรู้ โดยมีแนวคิดดงัประเดน็ต่อไปน้ี 

 2.1 ผูแ้สดงบทบาทนาํ หรือ ผูเ้อาจริงเอาจงั ในกระบวนการแต่ละกระบวนการตามการ
พิจารณาตั้งแต่ขอ้ 1.1 ถึง ขอ้ 1.15 เป็นคนกลุ่มไหน เป็นคนท่ีมีลกัษณะจาํเพาะอยา่งไรบา้ง ความคิด
ของคนกลุ่มน้ี เป็นอยา่งไร 

2.2 ผูแ้สดงบทบาท “ไม่เช่ือ ขอทดสอบก่อน”  แต่เม่ือมีหลกัฐานว่าการจดัการความรู้น่าจะ
มีประโยชน์ต่องานขององคก์ร/เครือข่าย ก็เขา้ร่วมอย่างแขง็ขนั ผูแ้สดงบทบาทเช่นน้ีเป็นคนกลุ่ม
ไหน มีลกัษณะ จาํเพาะอยา่งไร พลวตัความคิดเก่ียวกบังานและการจดัการความรู้ของคนเหล่าน้ีเป็น
อยา่งไร  

2.3 ผูแ้สดงบทบาท “ฝ่ายคา้น” หรือผูต่้อตา้น กระบวนการจดัการความรู้เป็นคนกลุ่มไหน 
มีลกัษณะจาํเพาะอยา่งไร มีเหตุผลในการไม่เห็นดว้ยอยา่งไร มีพลวตัของพฤติกรรมอยา่งไร มี 

ความคิดเห็นอยา่งไร ผูแ้สดงบทบาทเช่นน้ีก่อผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อการจดัการความรู้
และต่อการปฏิบติัภารกิจขององคก์รอยา่งไร  
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2.4 การจดัการเก่ียวกบัคน (personel management)  ขององคก์ร/เครือข่าย เป็นอยา่งไรบา้ง 
มีผลต่อการจดัการความรู้และความสําเร็จขององค์กร/เครือข่ายอย่างไร มีคาํแนะนาํแก่องค์กร/
เครือข่ายอ่ืน ๆเก่ียวกบัเร่ืองน้ีอยา่งไรบา้ง 

2.5 ระบบการปูนบาํเหน็จความดีความชอบ ขององคก์ร/เครือข่าย เป็นอยา่งไร มีผลต่อการ
จัดการความรู้และความสําเร็จของงานอย่างไร มีคาํแนะนําหลกัการและวิธีปฏิบติัแก่องค์กร/
เครือข่ายอ่ืน ๆอยา่งไรบา้ง 

2.6 ระบบสร้างเสริมแรงบนัดาลใจ/แรงจูงใจ เป็นอย่างไรบา้ง มีผลต่อการจดัการความรู้
และความสาํเร็จ ของงานอยา่งไร 

2.7 การจดัองคก์ร/จดัทีมงาน เป็นอยา่งไร 

2.8 ระบบพฒันาคน (พฒันาบุคลากร) เป็นอยา่งไรบา้ง กิจกรรมดา้นการพฒันาคนแบบใดท่ี
ช่วยส่งเสริมการจดัการความรู้ เรียงจากมากไปหานอ้ย แบบใดท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจดัการความรู้ 
รูปแบบ/วิธีการ พฒันาคนดงักล่าวเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร และมีวิวฒันาการไปอยา่งไร ทั้งน้ี การพฒันา
คน อาจมีทั้งแบบท่ีจดัทาํเองภายในหน่วยงาน/เครือข่าย และท่ีส่งคนออกไป รับการอบรมหรือเขา้
ประชุมภายนอกหน่วยงาน  

2.9 การเปิดโอกาสให้คนในองคก์ร/เครือข่ายไดมี้โอกาสทาํงานเป็นทีมเฉพาะกิจ (task 
force) ขา้มสายงาน ตามปกติ มีบ่อยแค่ไหน และก่อผลดีหรือผลลบดา้นผลงานและดา้นการจดัการ
ความรู้อยา่งไรบา้ง 

2.10 การรวบรวมขอ้มูล ความรู้และทกัษะพิเศษของสมาชิกในองคก์ร/เครือข่าย ทาํเป็น
บญัชีใหเ้ปิดดู หรือคน้หาไดง่้ายหรือไม่ มีการใชข้อ้มูลดงักล่าวแค่ไหน ทกัษะพิเศษใดบา้งท่ีตอ้งการ
ใชบ่้อย และเม่ือมี การใชแ้ลว้เกิดผลอยา่งไรบา้ง 

3. เนือ้หาความรู้ (content) ท่ีนาํมาดาํเนินการจดัการ พิจาณณาในประเดน็ต่อไปน้ี 

3.1 เน้ือหาความรู้ท่ีนาํมาจดัการ เน้ือหาความรู้ดา้นใดบา้ง ท่ีมีความตอ้งการและมีการนาํมา
จดัการภายในองคก์ร/เครือข่าย โปรดทาํเป็นตาราง จดัหมวดหมู่ความรู้ และระบุว่านาํมาจดัการ
อยา่งไรบา้ง 

3.2 เน้ือหาเด่น ความรู้ดา้นใดหรือกลุ่มใด ท่ีเม่ือนาํมาจดัการแลว้ ก่อผลดีต่องานหรือต่อการ
พฒันาคน อยา่งมากมาย เพราะเหตุใด 
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3.3 เน้ือหาดอ้ย ความรู้ดา้นใดหรือกลุ่มใด ท่ีเม่ือนาํมาจดัการแลว้ ก่อผลดีไม่มาก ไม่คุม้ค่า
หรือไม่ค่อยคุม้ค่าการดาํเนินการจดัการความรู้ เพราะเหตุใด 

3.4 เน้ือหาท่ีขาดแคลน ความรู้ดา้นใดหรือกลุ่มใดท่ีขาดแคลน คน้หามาไดย้ากและสร้างข้ึน
ใชเ้องกท็าํไดย้าก มีประสบการณ์ความสาํเร็จในการจดัการความรู้กลุ่มน้ีหรือไม่ โปรดบรรยาย 

3.5 ความเปล่ียนแปลงของความตอ้งการ ความตอ้งการเน้ือหาความรู้ขององคก์ร/เครือข่าย 
มีการเปล่ียนแปลงไปตามปัจจยัดา้นใดบา้ง เพราะเหตุใด การเปล่ียนแปลงดงักล่าวก่อผลดีหรือ
ผลเสียต่อกิจการและต่อการจดัการความรู้ขององคก์ร/เครือข่ายอยา่งไรบา้ง ทาํให้ตอ้งมีการปรับตวั
ขององคก์ร/เครือข่ายอยา่งไรบา้ง 

3.6 เน้ือหาท่ีสร้างข้ึนเอง เน้ือหาความรู้ดา้นใดท่ีสร้างข้ึนใชเ้องภายในองคก์ร/เครือข่ายได ้
สะดวกหรือง่ายท่ีสุด เพราะเหตุใด เน้ือหาดา้นใดท่ีสร้างข้ึนใชเ้องภายในองคก์ร/เครือข่ายไดย้าก
ท่ีสุด เพราะเหตุใด 

3.7 เน้ือหาท่วมทน้ เน้ือหาดา้นใดท่ีมีอยูม่าก หามาไดง่้ายและมากมาย ก่อความสับสน ไม่
แน่ใจในความแม่นยาํถูกตอ้ง ในกรณีเช่นน้ีไดด้าํเนินการจดัการความรู้อยา่งไร เกิดผลอยา่งไรบา้ง 

 

4. เคร่ืองมือหรือเทคโนโลยทีีใ่ช้ในการจัดการความรู้ 

4.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการคน้หาความรู้จากภายนอก ท่ีองคก์ร/เครือข่ายใช ้มีอะไรบา้ง 
เคร่ืองมือชนิดใดท่ีใช้ ง่าย และช่วยการคน้หาเป็นอย่างดี เคร่ืองมือใดท่ีเคยใช้เป็นประจาํแต่
เปล่ียนเป็นเคร่ืองมืออ่ืนแลว้ เคร่ืองมือใดท่ีใชเ้ป็นประจาํในปัจจุบนั เหตุผลท่ีใช ้เคร่ืองมือเหล่านั้น
ผูใ้ชเ้ป็นคนเฉพาะบางคนหรือเป็น คนส่วนใหญ่ขององคก์ร/เครือข่าย 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใชจ้ดัเก็บ/จดัหมวดหมู่/ให้บริการความรู้/ขอ้มูล/ขอ้สนเทศ ในองคก์ร/
เครือข่าย มีอะไรบา้ง ตามประสบการณ์ เคร่ืองมือแต่ละชนิดมีจุดเด่นจุดดอ้ยอยา่งไรบา้ง มีการใช้
มากนอ้ยเพียงใด 

4.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนแบ่งปันขอ้มูลภายในองคก์ร/เครือข่าย มีอะไรบา้ง ตาม
ประสบการณ์ เคร่ืองมือแต่ละชนิดมีจุดเด่นจุดดอ้ยอยา่งไรบา้ง มีการใชม้ากนอ้ยเพียงใด 
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4.4 เคร่ืองมือท่ีช่วยใหค้นในองคก์ร/เครือข่ายท่ีอยูห่่างไกลกนั ไดติ้ดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียน
ขอ้คิดเห็นซ่ึงกนัและกนัอยา่งสะดวก มีอะไรบา้ง ตามประสบการณ์เคร่ืองมือแต่ละชนิด มีจุดเด่นจุด
ดอ้ยอยา่งไรบา้ง มี การใชม้ากนอ้ยเพียงใด 

 
2.2.3  กระบวนการของการจัดการความรู้  
การวางกระบวนการจดัทาํแผนกิจกรรมการจดัการความรู้ จาํเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจและมี

กรอบแนวคิดเร่ืองของการจัดการความรู้ ท่ีจะเป็นการกาํหนดขั้นตอนในการดาํเนินงานต่างๆ  
ปัจจุบนัมีนกัวิชาการท่ีใหแ้นวคิดเร่ืองของการจดัการความรู้ ไวห้ลาย รูปแบบ (model) ซ่ึงเป็นการ
นาํทฤษฏี แนวคิด และประสบการณ์ท่ีมีต่อการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ มาพฒันา
และอธิบายในลกัษณะต่างๆทั้งเป็นภาพ เป็นกระบวนการ ขั้นตอน เพื่ออธิบาย แนวทางท่ีเป็น 
กระบวนการของการจดัการความรู้   

กระบวนการจัดการความรู้ แนวคดิในต่างประเทศ  
รูปแบบการจัดการความรู้ของ Boisot’s Knowledge Category Models  

 

Boisot(1987) พฒันารูปแบบท่ีจะพิจารณาความรู้ทั้งในรูปแบบท่ีถูกประมวลจดัระบบ
(codifed)  และไม่ไดถู้กประมวลจดัระบบ (uncodifed )  และ พิจารณาความรู้ในลกัษณะ ทั้งท่ี
กระจัดกระจาย (difussed )และ ไม่กระจัดกระจาย (undifussed) ภายในองค์กร คาํว่า ประมวล
จดัระบบ(codifed)  ในกรณีน้ีหมายถึง ความรู้ท่ีสามารถเตรียมไดอ้ยา่งง่ายเพ่ือวตัถุประสงคใ์ดก็ตาม 
เช่นการส่งขอ้มูลทางการเงิน จะเรียกว่าเป็น ความรู้ท่ีแทจ้ริง (propriety knowledge) และจะส่งเจาะ
สงเฉพาะกลุ่มคนท่ีตอ้งใชค้วามรู้น้ีเป็นพื้นฐาน  แต่ ความรู้ท่ีไม่ไดถู้กประมวลจดัระบบ (uncodifed 
) หมายถึงความรู้ท่ีไม่สามารถเตรียมได้อย่างง่ายดายเพ่ือการถ่ายทอด เช่น รูปแบบของ
ประสบการณ์  การรับรู้ มุมมอง ความคิด จะเรียกความรู้ประเภทน้ีว่า ว่าความรู้ส่วนบุคคล ( 
personal knowledge) 
 เมือพิจารณาในแง่ของการแพร่กระจายของความรู้  ความรู้ในรูปแบบท่ีถูกประมวล
จดัระบบ(codifed)   จะ ครอบคลุมความรู้ในตวัประชาชน เป็นความรู้สาธารณะ (public knowledge) 
ท่ีถูกประมวลจดัระบบ และกระจายออกไป เช่นในหอ้งสมุด, วารสาร, หนงัสือหนงัสือพิมพ ์ฯลฯ  
จนในท่ีสุดกลายเป็นความรู้สามญัสาํนึก (common sense)  ซ่ึงกระจายแพร่ไปแต่ค่อนขา้ง ไม่เป็น
ระบบ ( uncodified ) และ สามารถพฒันาค่อยๆผา่นกระบวนการขดัเกลาทางสังคม และ กลายเป็น  
ความรู้ส่วนบุคคล ( personal knowledge) ได ้ แนวคิดดงักล่าว ดงัแสดงไว ้ดงัแผนภาพท่ี 10 
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แผนภาพท่ี10  รูปแบบการจดัการความรู้Boisot’s Knowledge Category Model (Boisot,1987) 
 
 

รูปแบบการจัดการความรู้ของ Nonaka’s Knowledge Management Model  

ในการบริหารจดัการความรู้ในทฤษฎีของ Nonaka (1995) การจดัการตอ้งมีความสัมพนัธ์
เป็นกระบวนการแบบไดนามิก ท่ีส่วนใหญ่เกิดข้ึนผา่นเครือข่ายของความสมัพนัธ์ทางการในองคก์ร
ท่ีเร่ิมตน้จากระดับบุคคล เคล่ือนไปยงัระดบักลุ่ม และในท่ีสุดก็ถึงระดบัองค์กร  เป็นการสร้าง 
'พลวตัของการสะสมความรู้และการเจริญเติบโตท่ีส่งเสริมนวตักรรมขององคก์รและการเรียนรู้ 
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด (Practical Wisdom) เป็น ความคิดเชิงทฤษฎี
เกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) ท่ีเรียกว่า SECI Modelซ่ึงสามารถแบ่งกระบวนการ ในการสร้าง
ความรู้ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดงัท่ีอธิบายไวใ้นแผนภาพท่ี 8 หนา้ท่ี 67 (Nonaka, 1994;14-17 Nonaka 
และ Takeuchi, 1995) นอกจากนั้น  Nonaka & Takeuchi เสนอกิจกรรมสาํคญั 7 ประการในการ
ดาํเนินการจดัการความรู้ในองคก์ร ไดแ้ก่  

สร้างวสัิยทศัน์เกีย่วกบัความรู้   
ผูบ้ริหารระดบัสูง มีหนา้ท่ีสร้างวิสยัทศัน์เก่ียวกบัความรู้หลกัขององคก์ร สาํหรับใชเ้ป็นเขม็

ทิศในการจดัการความรู้ขององคก์ร การจดัการวิสัยทศัน์เก่ียวกบัความรู้ ตอ้งเรียบเรียง เขา้ใจไดง่้าย 
ส่ือสารให้เป็นท่ีรับรู้จนเกิดเป็นความเช่ือและค่านิยมร่วมกนัทัว่ทั้งองคก์ร วิสัยทศัน์ตอ้งมีความ
ชดัเจน เหมาะสม มองเห็นทิศทาง และขอบเขตร่วมกนัไดอ้ยา่งชดัเจน แต่ก็ไม่ชดัหรือมีรายละเอียด
มากเกินไป จนทาํให้ปิดกั้นความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน ตอ้งเปิดโอกาสให้พนกังานร่วมกนั
ตีความ นาํไปสู่วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของหน่วยยอ่ยภายในองคก์ร 

สร้างทมีจัดการความรู้  
การจดัการความรู้เร่ิมท่ีตวับุคคลเป็นคนๆ แต่ในท่ีสุดแลว้ตอ้งดาํเนินการเป็นทีม และเป็น

ระบบทัว่ทั้งองคก์ร จึงจะเกิดพลงัของการจดัการความรู้อยา่งเตม็ท่ี และสมาชิกขององคก์รจะตอ้ง

ประมวลจดัระบบ
(codifed) 

ความรู้ท่ีแทจ้ริง 
(propriety knowledge) 

ความรู้สาธารณะ 
(public knowledge) 

ไม่ไดถ้กูประมวล
จดัระบบ (uncodifed ) 

ความรู้ส่วนบุคคล 
( personal knowledge) 

ความรู้สามญัสาํนึก (กระจาย) 
(common sense) 

 ไม่กระจดักระจาย (undifussed) กระจดักระจาย (difussed ) 
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เขา้ใจบทบาทของตนเองในดา้นการจดัการความรู้  ทีมจดัการความรู้ขององคก์ร ประกอบดว้ย 3 
กลุ่ม คือ  

 

1. ผูป้ฏิบติัจดัการความรู้ (Knowledge Practitioner) ไดแ้ก่ พนกังานระดบัปฏิบติัการ คือ 
ผูจ้ดัการความรู้ตวัจริง ทาํหนา้ท่ีหลกัเก่ียวกบัความรู้ 4 ประการคือ การเสาะหา (acquire) สร้าง 
(create), สั่งสม (accumulate) และใช ้ (exploit) ความรู้ ผูป้ฏิบติัจดัการความรู้ประกอบดว้ยคน 2 
กลุ่ม คือ ผูป้ฏิบติั (Knowledge Operator) กบั ผูเ้ช่ียวชาญความรู้ (Knowledge Specialist) ผูป้ฏิบติั
เป็นผูท้าํงานหลกัขององคก์ร และสั่งสมประสบการณ์จากการปฏิบติังานนั้น ความรู้ท่ีเกิดข้ึนในตวั
พนกังานเหล่าน้ีอยูใ่นรูปของทกัษะ บทบาทหลกัของการจดัการความรู้ในองคก์รของคนเหล่าน้ีจะ
เก่ียวขอ้งกบัความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ของตนเอง และขององคก์รเป็นส่วนใหญ่ การจดัการ
ความรู้ของผูป้ฏิบติัเนน้ท่ีขั้นตอนการเอาความรู้ท่ีเปิดเผยชดัแจง้มาปฏิบติั (internalization) และ
นาํเอาความรู้ฝังลึกของตนมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนั (socialization) ผูเ้ช่ียวชาญความรู้ ทาํ
หน้าท่ีเก่ียวกบัความรู้ท่ีเปิดเผยชดัแจง้ (Explicit Knowledge) และสามารถนาํไปเก็บไวใ้น
คอมพิวเตอร์ใหค้น้หา จดัหมวดหมู่ และจดัส่งใหแ้ก่ผูป้ฏิบติัไดง่้าย เน่ืองจากการวิจยัและพฒันาเป็น
การสร้างความรู้ท่ีเปิดเผยชดัแจง้ บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัและพฒันาทั้งหมดจึงถืออยูใ่นกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญความรู้ด้วย ผูเ้ช่ียวชาญความรู้ทาํหน้าท่ีสร้างความรู้ท่ีชัดแจ้งจากความรู้ฝังลึก 
(externalization) และนาํความรู้ท่ีชดัแจง้มาสงัเคราะห์จดัหมวดหมู่หรือสร้างเป็นความรู้ท่ียกระดบั
ข้ึน (combination) 

 

2. วิศวกรความรู้ (Knowledge Engineer) ไดแ้ก่ พนกังานท่ีเป็นผูบ้ริหารระดบักลาง เป็น
ภารกิจของผูบ้ริหารระดบักลาง หนา้ท่ีหลกัคือการตีความและแปลงความรู้ฝังลึกให้เป็นความรู้ท่ี
เปิดเผย จบัตอ้งได ้ และนาํไปปฏิบติัไดง่้าย วิศวกรความรู้ทาํหนา้ท่ีเช่ือมโยงระหว่างผูบ้ริหาร
ระดบัสูงกบัพนักงานระดบัปฏิบติั โดยตีความวิสัยทศัน์เก่ียวกบัความรู้ขององคก์รท่ีผูบ้ริหาร
ระดบัสูง "ยกร่าง" ข้ึน และอยูใ่นสภาพท่ีเป็นความรู้ฝังลึก ไม่ชดัแจง้ ใหเ้ป็นความรู้ท่ีเปิดเผยชดัแจง้ 
สอดคลอ้งกบังานของพนกังานระดบัปฏิบติั เอามาพูดคุยทาํความเขา้ใจกบัพนกังานระดบัปฏิบติั 
เพื่อให้พนกังานระดบัปฏิบติัเกิดวิสัยทศัน์ความรู้ของตนในระดบับุคคล และในระดบัทีมงานหรือ
หน่วยงานยอ่ย วิศวกรความรู้จึงแสดงบทบาทหลกัในการ externalize ความรู้ฝังลึกออกมาเป็น
ความรู้ชดัแจง้  

นอกจากนั้น วิศวกรความรู้ยงัมีหนา้ท่ีหลกัอีก 3 ประการ โดยท่ีทั้ง 3 หนา้ท่ีเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัการหมุนวงจรยกระดบัความรู้ในลกัษณะของ "เกลียวความรู้" (Knowledge Spiral) เกลียว
ความรู้แรกคือเกลียวของวงจร SECI (Socialization, Externalization, Combination และ 
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Externalization) เกลียวท่ี 2 คือ เกลียวความรู้ขา้มระดบัชั้นภายในองคก์ร คือเช่ือมระหว่างระดบัล่าง 
ระดบักลาง และระดบับน ขององคก์ร เกลียวท่ี 3 เป็นเกลียวความรู้ขา้มหน่วยงาน ขา้มภารกิจภายใน
องคก์ร เช่น เช่ือมต่อระหวา่งฝ่ายขาย ฝ่ายบริการหลงัการขาย ฝ่ายบญัชี ฝ่ายวิจยัและพฒันา ฝ่ายผลิต 
เป็นตน้ 

3.  ผูบ้ริหารความรู้ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสูงสุดทาํหนา้ท่ี 3 ประการ คือ กาํหนดเป้าหมาย
ขององคก์ร ในท่ีน้ีหมายถึงเป้าหมายภาพใหญ่ของการจดัการความรู้ขององคก์ร คือ กาํหนด
วิสัยทศัน์เก่ียวกบัการจดัการความรู้ขององคก์รนั่นเอง สร้างบรรยากาศและกฎเกณฑก์ติกาของ
องคก์รให้เอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ คอยจบั "ความรู้ท่ีทรงคุณค่า" ท่ีพฒันาข้ึนใน
กระบวนการเกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) ขององคก์ร ในลกัษณะของการ "ผดุบงัเกิด" 
(emergence) เป็น "ภพใหม่" (new paradigm) ของความรู้ และนาํมาส่ือสารเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการ
ตีความต่อเน่ือง เกิดบรรยากาศท่ีน่าต่ืนเตน้ เร้าใจ และภาคภูมิใจ  

ผูบ้ริหารความรู้ควรมีคุณสมบติัและความสามารถในการเรียงถอ้ยร้อยคาํ และส่ือสาร
วิสัยทศัน์ความรู้ให้กินใจและเกิดความมุ่งมัน่ทัว่กนัในองคก์ร ในลกัษณะท่ีเรียกว่าเกิด sense of 
direction มีความสามารถในการส่ือสารวิสัยทศัน์ความรู้ และวฒันธรรมองคก์ร ไปสู่สมาชิกของ 
Project Team และสามารถประเมินคุณภาพของความรู้ท่ีสร้างข้ึนในกระบวนการจดัการความรู้ของ
องคก์ร นตามเกณฑท่ี์กาํหนดภายในองคก์ร  ความสามารถในการเลือกคนสาํหรับทาํหนา้ท่ีผูน้าํของ 
Project Team  และ มีทกัษะในการ "สร้างความป่ันป่วนอยา่งสร้างสรรค"์ (creative chaos) ใหแ้ก่ 
Project Team เช่น การกาํหนดเป้าหมายท่ียากและทา้ทาย และ ทกัษะในการเขา้ไปร่วมกระบวนการ
จัดการความรู้กับพนักงานระดับกลางและรับดับล่าง เพื่อสร้างความมุ่งมัน่เอาจริงเอาจัง 
(Commitment) ของการจดัการความรู้  และสามารถจดัการภาพรวมของการจดัการความรู้ของ
องคก์รได ้ในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 

 

สร้างบรรยากาศของการแลกเปลีย่นเรียนรู้อย่างเข้มข้นในกลุ่มพนักงานระดับล่าง  
บรรยากาศท่ีสาํคญัท่ีสุดคือสภาพท่ีพนกังานสามารถหาประสบการณ์ตรงสาํหรับใชใ้นการ

ทาํงาน คือเนน้ท่ีความรู้จากประสบการณ์ตรง ไม่ใช่ความรู้จากตาํรา (ไม่ปฏิเสธหรือละเลยความรู้
จากตาํรา แต่เนน้ความรู้จากประสบการณ์ตรงมากกว่า) ประสบการณ์ตรงมาจากการสัมผสัโดยตรง
ดว้ยตนเอง เช่นไปดูงาน ไปพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ และท่ีสาํคญัท่ีสุดไดท้ดลองหรือฝึก
ปฏิบติัดว้ยตนเอง ดงันั้น ความรู้ท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีตอ้งเนน้เป็นพิเศษคือ ความรู้ฝังลึก และ
กระบวนการท่ีเนน้คือ socilaization ความรู้ท่ีเกิดจาการสัมผสักบัภายนอกองคก์ร เช่นลูกคา้หรือ
ผูใ้ชบ้ริการ ผูท้าํธุรกิจกบัองคก์ร เป็นความรู้ท่ีสาํคญัต่อความสามารถในการแข่งขนัและการดาํรงอยู่
ขององคก์ร จึงเป็นความรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีสาํคญัยิง่ 
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จัดการความรู้ควบไปกบักจิกรรมพฒันาสินค้า / วธีิการใหม่ หรือพฒันารูปแบบการทาํงาน  
ในแต่ละองคก์รท่ีมีเป้าหมายทั้งเชิงธุรกิจ เชิงสังคม หรือดา้นการบริการ การจดัการความรู้

ควรควบคู่หรือแนบแน่นอยูก่บัการพฒันาคุณภาพงาน หรือพฒันาประสิทธิผล (Effectiveness) ของ
งาน ซ่ึงในการจดัการสมยัใหม่ประสิทธิผล มุ่งเป้าหมาย 4 ประการ คือ ตอบสนองตรงเป้าหมาย 
(responsiveness) ของลูกคา้และตรงเป้าหมายขององคก์ร  มีนวตักรรม (innovation) มีการพฒันา
และใชศ้กัยภาพ (competency) อยา่งเตม็ท่ี  และมีประสิทธิภาพ (efficiency) 

 

 เน้นการจัดการองค์กรแบบ "ใช้พนักงานระดับกลางเป็นพลังขับเคลื่อน" (middle-up-
down management)  

Nonaka & Takeuchi แนะนาํว่ารูปแบบของการจดัการองคก์รท่ีเหมาะสมต่อการจดัการ
ความรู้คือแบบ "กลาง-ข้ึน-ลง" (middle-up-down) ซ่ึงเนน้การใชพ้นกังานหรือผูบ้ริหารระดบักลาง
เป็นพลงัหลกัในการขบัเคล่ือน โดยท่ีพนกังานระดบักลางจะเป็นผูเ้ช่ือมโยงวิสัยทศัน์หรือความฝัน
ของผูบ้ริหารระดบัสูง เขา้กบัความเป็นจริงหรือการปฏิบติัของพนกังานระดบัล่าง โดย เช่ือว่าในยคุ
ของการจดัการความรู้ ผูบ้ริหารระดบักลางจะเป็นกาํลงัหลกัในการเช่ือมโยงให้เกิดการจดัการ
ความรู้ท่ีทรงพลงั และก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภายในองคก์ร 

 

เปลีย่นองค์กรไปเป็นแบบ "พหุบาท" (hypertext)  
องคก์รแบบพหุบาท (Hypertext) หมายถึงองคก์รท่ีมีหลายบริบท (context) อยูใ่นเวลา

เดียวกนั (hyper+context) ในแต่ละบริบทมีพนกังานทาํงานของตนเตม็เวลา และมีภารกิจอยูใ่น
บริบทเดียว ในท่ีน้ีมี 3 บริบท หรือ 3 "ชั้น" อยูด่ว้ยกนั มีการจดัการความรู้หมุนเวียนอยูร่ะหว่างชั้น 
ทาํใหเ้กิดการเก้ือกลูส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั เกิดการจดัการความรู้ท่ีทรงพลงั ชั้น หรือ 3 บริบท ของ
องคก์รพหุบาท ไดแ้ก่ (1) ชั้นหรือบริบทของระบบงานตามปกติ เป็นรูปแบบองคก์รแบบพีระมิด 
หรือ bureaucracy (2) ชั้นหรือบริบทของ Project Team ซ่ึงทาํงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงแลว้สลายตวักลบัสู่ระบบงานตามปกติ แต่ในช่วงของ Project Team สมาชิกของทีมทาํงานเตม็
เวลาใหแ้ก่ Project Team (น่ีคือจุดท่ีต่างจาก Matrix Organization ซ่ึงสมาชิกของทีมรายงานต่อ
หวัหนา้ปกติดว้ยและต่อหวัหนา้ทีมดว้ย) ในบริบทน้ีการจดัการองคก์รจะเป็นรูปพีระมิดหวักลบั (3) 
ชั้นหรือบริบทฐานความรู้ (Knowledge-base) ทาํหนา้ท่ีคอยสกดั รวบรวม และสังเคราะห์ ยกระดบั
ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจาก 2 บริบทขา้งตน้ ใหมี้ความหมายต่อองคก์รยิง่ข้ึน และอาํนวยความสะดวกใน
การดาํเนินการจดัการความรู้ของพนกังานทุกระดบัและทุกบริบท 
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สร้างเครือข่ายความรู้กบัโลกภายนอก 

การสร้างเครือข่ายความรู้กบัโลกภายนอก ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบังานหลกัขององคก์ร น่าจะมี 3 

ประเด็นต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย คือ การมีระบบการรับรู้และตรวจสอบข่าวสารความกา้วหนา้ของ

ความรู้ในลกัษณะของ intelligence การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัภาคีหรือเครือข่ายท่ีมุ่งทาํประโยชน์

หรือทาํความดีให้แก่สังคม และการเช่ือมโยงและ "สกดั" ความรู้จากลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ 

โดยเฉพาะความรู้ฝังลึกท่ีเกิดจากการบริโภคสินคา้หรือใชบ้ริการขององคก์ร 
 

3. รูปแบบการจัดการความรู้ของ Demerest’s Knowledge Management Model 
 

แนวคิดการจดัการความรู้ของ Demerest (1997) เป็นรูปแบบท่ีเนน้การสร้างองคค์วามรู้

ภายในองคก์ร  กระบวนการน้ีไม่จาํกดั เฉพาะปัจจยันาํเขา้(input)ทางเชิงวิทยาศาสตร์ แต่มองว่าเป็น

รวมถึงการสร้างความรู้ทางสังคม  รูปแบบถูกสันนิษฐานว่าการสร้างความรู้เป็น การก่อตวัท่ีเกิดข้ึน

ภายในองคก์ร  (embodied within organization) ท่ีไม่ใช่เพียง แต่ผา่นโปรแกรมหรือโครงการต่างๆ

ท่ีมีอยูช่ดัเจน แต่รวมถึงผา่นกระบวนการของการแลกเปล่ียนทางสังคม (McAdam และ McCreedy, 

1999:91-101) 

กระบวนการของการแพร่กระจาย (Knowledge Dissemination) ของความรู้ท่ีเป็นท่ียอมรับ

นาํไปใชไ้ปสู่องคก์รโดยทัว่นั้น  ในทา้ยท่ีสุดความรู้จะถูกมองวา่เป็นการใชป้ระโยชน์ท่ีเช่ือมโยงกบั

ผลลพัทข์ององคก์ร และทิศทางการแพร่กระจายมีทั้งทิศทางการไหลหลกั และการวกกลบัเกิดข้ึน 

และกระแสของการถ่ายโอนความรู้อาจจะยิ่งอยา่งไหลเวียนรวดเร็วได ้เช่นในกรณี การเรียนรู้จาก

การลงมือกระทาํ การจดัการความรู้ของ Demarest (1997)ไดแ้บ่งกระบวนการออกเป็น การสร้าง 

ความรู้ (Knowledge Construction)  การเกบ็รวบรวมความรู้ (Knowledge Embodiment) การกระจาย
ความรู้ไปใช ้(Knowledge Dissemination) และการนาํความรู้ไปใช ้(Use) ดงัแผนภาพท่ี11 
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แผนภาพท่ี11  รูปแบบการจดัการความรู้ Demerest’s Knowledge Management Model 

(McAdam and McCreedy,1999)  

 
อยา่งไรก็ตาม แนวคิดกระบวนการจดัการความรู้ของ Demerest (1997) ไดรั้บการแกไ้ข

เลก็นอ้ยซ่ึงพยายามอธิบายถึงขอ้จาํกดั โดยแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถึงอิทธิพลของกระบวนทศัน์ทั้ง
ทางสังคม และทางวิทยาศาสตร์ของการสร้างความรู้  รูปแบบยงัคงขยาย องคป์ระกอบของ "การใช้
(use)"  ท่ีจะครอบคลุมผลประโยชน์ทั้งเชิงธุรกิจ และ ของพนกังาน  ท่ีมองวา่ หากการจดัการความรู้
คือการไดรั้บการสนับสนุนและการตกลงร่วมกนัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมดในองคก์รแลว้ 
ดงันั้นพนกังานกต็อ้งไดรั้บการกล่าวถึงไปพร้อมกนักบัผลประโยชน์ทางธุรกิจ  แนวคิดน้ีจึงเพิ่มเติม
ความหมายของการจดัการความรู้ในมุมมองท่ีสร้างสมดุลท่ีจะช่วยให้การจดัการความรู้เกิดการ
เช่ือมโยงกับกระบวนทัศน์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลา เอ้ือต่อการการเปล่ียนแปลง
กระบวนทศัน์ท่ีเป็นปัจจุบนั 
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รูปแบบการจัดการความรู้ของ Turban 
 

การจดัการความรู้ของ Turban (2001) ประกอบดว้ย การสร้าง (Create) การดกัจบัและเกบ็ 
(Capture and Store) การเลือกหรือกรอง (Refine) การกระจาย (Distribute) และ การใช ้(Use) 
 
  
  
 

 
 

แผนภาพท่ี12   รูปแบบการจดัการความรู้ของ Turban (Turban,2001) 
 

 

รูปแบบการจัดการความรู้ของ “ Choo” model 
 

Choo (1998)  เป็นแนวคิดการจดัการความรู้บนฐานขององคป์ระกอบท่ีใชใ้นการสร้างการ

กาํหนดรู้ใหม่ๆ(senses) ท่ีมีผลนาํไปสู่การตดัสินใจท่ีดีท่ีสุด Choo Model มีศูนยก์ลางอยู่ท่ี ทาํ

อยา่งไรท่ีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลข่าวสาร จะถูกคดัเลือกและถูกนาํไปใชใ้นการปฏิบติัจริง 

ในองคก์ร การปฏิบติัการต่างๆ น้ีเป็นผลมาจาก การให้ความสนใสอยา่งตั้งใจและการซึมซบัขอ้มูล

ข่าวสารท่ีมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอกในขั้น ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 13 

Choo Model อธิบายออกไดเ้ป็น 3 ขั้นตอน คือ การทาํความเขา้ใจเพ่ือนิยามความรู้ (Sense 
Definition ) การสร้างความรู้ (Knowledge Creation)  และ การตดัสินใจ ( Decision)  

การทาํความเขา้ใจเพื่อนิยามความรู้นั้น มาจากการเปล่ียนสภาพแวดลอ้ม (Changing the 

environment) – คือส่ิงภายนอกสําหรับองคก์รท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้ส่งผลต่อการไหลของขอ้มูล

ระหว่างผูมี้ส่วนร่วม  มาสู่การ ปรับตวั (adaptation) และ การคดัเลือก (selection) ความรู้ ท่ีมาจาก

สภาพแวดลอ้มประสบการณ์ มาสู่การจดัเก็บ (keeping)  เม่ือบุคคลพยายามท่ีจะตีความส่ิงท่ีได้

สังเกตเห็น (Definition)  น้ีเป็นกระบวนการซ่ึงหมายสร้างหน่วยความจาํในองคก์ร ซ่ึงบรรจุไปดว้ย

ประสบการณ์ท่ีถูกสรุปไปสู่ความรู้ท่ีเป้นความสําเร็จ  หน่วยความจาํน้ีสามารถนาํกลบัมาใช้ใน

อนาคตไดอี้กสาํหรับการตีความใหม่เพื่อท่ีจะ รวบรวมเช่ือมโยง ไปสู่วิสยัทศัน์ขององคก์ร 
 

การสร้าง 
(Create) 

การดกัจบัและเกบ็ 
(Capture and Store)

การเลือกหรือ
กรอง (Refine)

การกระจาย 
(Distribute) 

การใช ้
(Use)
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แผนภาพท่ี 13  รูปแบบการจดัการความรู้ Choo KM  model (Choo,1998) 
 

การสร้างความรู้สามารถท่ีจะถูกรับรู้ว่าเป็น การปรับเปล่ียนจากประสบการณ์ของบุคคล
แปลงไปเป็นความรู้ ผ่านการสนทนาและการแลกเปล่ียนระหว่างกนั (dialog and sharing) 
องค์ประกอบของโมเดลน้ีสามารถพบได้ในทฤษฎีสําคญัๆ เช่น: ทฤษฎีเกม (game theory)  
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ (economic behavior) และ ทฤษฎีความโกลาหล (chaos theory)  สร้าง
ความสามารถของจิตของบุคคลในการสร้าง และ แกปั้ญหาท่ีซบัซอ้น รูปแบบ Choo ในแนวทาง
แบบองคร์วมของกระบวนการท่ีสําคญัเก่ียวกบัการจดัการความรู้ทีขยายไปยงัพื้นท่ีการตดัสินใจ 
ขยายพื้นท่ีความรู้ใหม่ ท่ีสามารถเกิดการแก้ปัญหาเป็นได้อย่างมีเหตุมีผล  ส่ิงท่ีจาํเป็นสําหรับ
พฤติกรรมของบุคคลในการปฏิบติังาน พฒันาการทาํงานในองคก์ร  

 
 

ความรู้ใหม่ / ความสามารถใหม่ 
New knowledge  
New capabilities 

กระแสของประสบการณ์ 
Streams of Experience 1.นิยามการรับรู้ 

Sense Definition 

การใหค้วามหมายร่วมกนั 
Shared meanings 

2.การสร้างความรู้ 
( Knowledge Creation) 

ขอ้มูลข่าวสาร / ความรู้จากภายนอก 
Information/External Knowledge 

3. การตดัสินใจ 
( Decision) 

วงรอบความรู้ถดัไป 
Next Knowledge Cycle 
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รูปแบบการจัดการความรู้ของ Frid’s Knowledge Management Model 
 

นอกจากนั้น  Frid (2003) ไดเ้สนอกรอบแนวคิด ในลกัษณะการประเมินความสมบูรณ์ใน
ระดบัต่างๆของการจดัการความรู้ ( knowledge management maturity assessment levels )  สามารถ
แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ประกอบดว้ย  ความรู้ท่ีไม่เป็นระเบียบ (knowledge chaotic)   ความรู้ท่ี
ตระหนกั (knowledge aware)    ความรู้ท่ีมีจุดมุ่งเนน้ ( knowledge focused)    ความรู้ท่ีถูกจดัการ 
(knowledge managed)    ความรู้ท่ีเป็นศูนยก์ลาง (knowledge centric)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี 14  รูปแบบการจดัการความรู้  Frid’s Knowledge Management Model (Frid,2003) 
 

ระดบัแรก ความรู้ท่ีไม่เป็นระเบียบ (knowledge chaotic) องคก์รในระดบัน้ีในกระบวนการ

ของการทาํความเขา้ใจและการดาํเนินการตามกรอบแนวคิดการจดัการความรู้ของ Frid (2003) ซ่ึง

รวมความถึง วสิยัทศัน์ในการจดัการความรู้ ( knowledge management  vision )   วตัถุประสงคข์อง

การจดัการความรู้( knowledge management  objectives )    ดชันีช้ีวดัการจดัการความรู้ ( knowledge 

management indices )   องคก์รควรมุ่งเนน้ไปท่ีการสนบัสนุนและปรับวิสยัทศันแ์ละเป้าหมายการ

จดัการความรู้ในแผนกต่างๆ  

ระดบัสอง  ความรู้ท่ีตระหนัก (knowledge aware) องคก์รในระดบัน้ีมีขั้นท่ีสูงข้ึนกว่า 

ระดบัความรู้ท่ีไม่เป็นระเบียบ  องคก์รระดบัน้ี ควรมุ่งเนน้การพฒันาแผนงานเพื่อการจดัการความรู้ 

(knowledge management  road map)  และการทาํงานอ่างร่วมมือกนั กบัหน่วยงานการจดัการ

ความรู้ 

ความรู้ท่ีเป็นศูนยก์ลาง (knowledge centric)     

ความรู้ท่ีถูกจดัการ (knowledge managed)     

ความรู้ท่ีมีจุดมุ่งเนน้ ( knowledge focused)     

ความรู้ท่ีตระหนกั (knowledge aware)  

ความรู้ท่ีไม่เป็นระเบียบ (knowledge chaotic)     ความเขา้ใจ และวตัถุประสงคต่์างของการ
ปฏิบติั วิสยัทศัน์ และ ดชันีช้ีวดัKM 

การสนบัสนุน และการรับเอาวิสยัทศัน์และ
เป้าหมายของการจดัการความรู้ในแผนกของ

การเร่ิมตน้โดยมุ่งเนน้ไปท่ีกิจกรรมใหม่ 

ปลูกฝังKMทบทวนการปฏิบติังาน 
 และในแผนธุรกิจ 

การริเร่ิมจดัระเบียบความคิด และ 

ประเมินคุณค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา 

Level 1 

Level 2 

Level 3 

Level 4 

Level 5 
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ระดบัสาม ความรู้ท่ีมีจุดมุ่งเนน้ ( knowledge focused) องคก์รควรมีการจดัการท่ีคลอบคลุม
ในทุกด้านขององค์กรและฝังการจดัการความรู้มุ่งเน้นลงไปในแต่ละกิจกรรม เช่น การเตรียม
โครงสร้างเพื่อให้มีการจดัการความรู้เกิดข้ึน การฝึกอบรมและการบริการต่างๆ  การสนับสนุน
ส่งเสริมใหเ้ป็นชุมชนความรู้ กาํหนดตวัช้ีวดั ตรวจสอบรายงานการจดัการความรู้ท่ีไดด้าํเนินการไป  
รวมถึงงบประมาณท่ีใชใ้นการจดัการความรู้ 

ระดบัท่ีส่ีเรียกวา่ ความรู้ท่ีถูกจดัการ (knowledge managed)  เป็นขั้นของการนาํเอากิจกรรม
พื้นฐานท่ีแนะนาํในระดบัขั้นท่ีหน่ึง ขั้นท่ีสอง และขั้นท่ีสาม มาสู่การปฏิบติั องคก์รควรพยายามท่ี
จะฝังตรึงการจดัการความรู้ในการปฏิบติังานและทบทวนความคิดเห็นให้เป็นส่วนหน่ึงของแผน
ธุรกิจขององคก์ร   

สุดทา้ย   ความรู้ท่ีเป็นศูนยก์ลาง (knowledge centric)    เป็นขั้นสูงสุดของการจดัการความรู้
การดาํเนินงานทั้งหมดระดบัท่ีสมบูรณ์ ตามรูปแบบของ Frid (2003)   กิจกรรมท่ีโดดเด่นและ
แตกต่างท่ีองคก์รควรจะมุ่งเนน้ คือ การใชอ้งคก์ร ริเร่ิม จดัระเบียบความคิด สู่การสร้างความสาํเร็จ 
และ เพ่ิมมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา กิจกรรมเหล่าน้ีเป็นความรู้ในระดบัท่ีแตกต่างจากในระดบัอ่ืน 
ๆ  นอกจากน้ีทุกกิจกรรมการจดัการความรู้ในระดบัน้ี ควรจะไดใ้หค้วามสาํคญัเท่าเทียมกนั 
 

นอกจากรูปแบบการจดัการความรู้ท่ียกตวัอยา่งมาทั้ง 6 แบบน้ี  B.Rubentein-Montano และ 
คณะ (2005) ไดท้าํการรวบรวมแนวทางการจดัการความรู้ จากองคก์ร สถาบนั หรือ นกัวิชาการ
ต่างๆ ท่ีมีการนาํเสนอรูปแบบการจดัการความรู้ โดย มี องคป์ระกอบ และกระบวนการท่ีเหมือน 
และ แตกต่างกนั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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ตาราท่ี 2 การรวบรวมแนวทางการจดัการความรู้ 
ลาํดบั องค์กร/นักคดิ กระบวนการจัดการความรู้ 

1. Wiig, 1993 1. การสร้างและหาแหล่งความรู้ (Creation and Sourcing) 
2. การรวบรวมและการปรับเปล่ียนความรู้ (Compilation and Transformation) 
3. การเผยแพร่ความรู้ท่ีประยกุตใ์ช ้(Dissemination Application) 
4. เห็นคุณค่าความรู้ (Value Realization) 

2. Marquardt, 
1996  

1. การแสวงหาความรู้ (Acquisition)      2. การสร้างความรู้ (Creation) 
3. การถ่ายโอนและการใชป้ระโยชน์จากความรู้ (Transfer and Utilization) 
4. การจดัเกบ็ความรู้ (Storage) 

3. O’ Dell, 1996 1. การกาํหนด (Identify)                2. การรวบรวมความรู้ (Collect) 
3. การดดัแปลงความรู้ (Adapt)      4. การจดัระบบความรู้ (Organize) 
5. การประยกุตใ์ช ้(Apply)             6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share) 
7. การสร้างความรู้ (Create) 

4 Arthur 
Andersen 
Consulting, 
1977 

1. การประเมินค่าความรู้ (Evaluate)  
2. การกาํหนดบทบาทของความรู้ (Define the role of knowledge) 
3. การสร้างกลยทุธ์ความรู้เช่ือมโยงสู่วตัถุประสงคข์องธุรกิจ  
      (Create a knowledge strategy linked to business objectives) 
4. การจาํแนกกระบวนการ วฒันธรรม และความตอ้งการเทคโนโลยเีพ่ือใชเ้ป็น 
กลยทุธ์การจดัการความรู้  (Identify processes, cultures and technologies needed for 
implementation of a knowledge strategy) 
5. ใชก้ลไกยอ้นกลบัเพ่ือการปรับปรุงระบบ (Implement feedback mechanisms) 

5. Holsapple & 
Joshi 
Kentucky 
Initative for 
Knowledge 
Management, 
1997 

1. การจดัหาความรู้ (ครอบคลุม การคดัเลือก การตีความ และการถ่ายโอน) 
    (Acquiring Knowledge : including Extracting, Interpreting and Transferring) 
2. การคดัเลือกความรู้ (ครอบคลุม การเขา้ถึงแหล่งความรู้ การสืบคน้ และการ 
    ถ่ายโอน) (Selecting Knowledge : including Locating, Retrieving and   
    Transferring) 
3. ความรู้ท่ีอยูภ่ายใน (ครอบคลุม การประเมิน เป้าหมาย และการเกบ็รักษา) 
(Internalizing Knowledge : including Assessing, Targeting and Depositing) 
4. การใชค้วามรู้ (Using Knowledge) 
5. การกาํเนิดความรู้ (ครอบคลุม การติดตาม การประเมิน การผลิต  และ การถ่าย 
   โอน) (Generating Knowledge : including Monitoring, Evaluating, Producing and  
    Transferring) 
6. ความรู้ท่ีอยูภ่ายนอก (ครอบคลุม เป้าหมาย การผลิต และการถ่ายโอน) 
(Externalizing Knowledge : including Targeting, Producing and Transferring) 
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ตาราท่ี 2 การรวบรวมแนวทางการจดัการความรู้ (ต่อ) 
ลาํดบั องค์กร/นักคดิ กระบวนการจัดการความรู้ 

6. Price 
waterhouseCo
opers, 1997 

1. การคน้หาความรู้ (Find)   
2. การกรองความรู้ (ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั) (Filter : for relevance) 
3. การจดัรูปแบบ (ของปัญหา) (Format : to problem) 
4. มุ่งไปขา้งหนา้ (สู่สังคม) (Forward : to right people) 
5. ผลยอ้นกลบั (จากผูใ้ช)้ (Feedback : from users) 

7. Ruggles, 1997 1. การก่อเกิดความรู้ (ครอบคลุม การสร้าง การไดม้า การสังเคราะห์ การหลอมรวม  
    การดดัแปลงความรู้) (Generation : including creation acquisition, synthesis,  
    fusion,adaptation)      2. การรวบรวม (ครอบคลุม การดกัจบัความรู้ และแสดง
ความรู้)  (Codification : including capture and representation)    3. การแลกเปล่ียน
ถ่ายโอนความรู้ (Transfer) 

8. Van Der Spek 
& Spijkervet, 
1997 

1. การสร้างแนวคิด (ครอบคลุม การประดิษฐ์ คิดคน้ความรู้ท่ีมีอยู ่และ วเิคราะห์ 
   จุดอ่อนจุดแขง็ของความรู้) (Conceptualize : including make an inventory of  
    Existing knowledge and analyze strong and weak points) 
2. การสะทอ้น (ครอบคลุม การออกแบบความตอ้งการ การพฒันา และ วางแผน)  
    (Reflect : including decide on required improvements and make plans to  
      Improve  process) 
3. การทาํกิจกรรม (ครอบคลุม ขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือได ้การรวบรวมความรู้  การ 
     เผยแพร่ความรู้และการพฒันาความรู้) (Act : including secure knowledge,  
      combine knowledge, distribute knowledge and develop knowledge) 
4. การทบทวน (ครอบคลุม การเปรียบเทียบสถานการณ์เก่าและใหม่ รวมทั้ง 
    การประเมินผลสัมฤทธ์ิ) (Review : including compare old and new situation and  
     Evaluate achieved results) 

9. Van Heijst et 
al. CIBIT, 
Netherland. 
Van Der 
Speck& 
Kruizinga, 
1997 

1. การพฒันา (สร้างสรรคค์วามคิดใหม่ วเิคราะห์ความลม้เหลว และตรวจสอบ 
ประสบการณ์ปัจจุบนั) (Development : creating new ideas, analyzing failures and 
examining current experiences) 
24.2 การรวมเขา้ดว้ยกนั (การจดัเกบ็ความรู้ส่วนบุคคล การประเมิน และทาํ 
ดรรชนีสาํหรับคน้ควา้) (Consolidation : storing individual knowledge, evaluation 
and indexing) 
24.3 การกระจายความรู้ (การแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบ) (Distribution : informing users) 
24.4 การรวบรวม (การรวมกนัของสารสนเทศท่ีแตกต่างกนัและการเพ่ิมการ 
เขา้ถึงขอ้มูลท่ีเผยแพร่ไป) (Combination : combining disparate information and 
increasing access to distributed data) 
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ตาราท่ี 2 การรวบรวมแนวทางการจดัการความรู้ (ต่อ) 
ลาํดบั องค์กร/นักคดิ กระบวนการจัดการความรู้ 

10. Wielinga et 
al. University 
of 
Amsterdam, 
1997 

1. การสร้างแนวคิด (การกาํหนด/การทาํรายการ การแสดง และจดัประเภท) 
   (Conceptualize : identify /inventory, represent, classify) 
2. การสะทอ้น (รูปแบบการพฒันาความรู้และการสร้าง รูปแบบการกาํหนด 
    แหล่งความรู้และผลลพัธ์) (Reflect : models of knowledge development and  
     creation, models for identifying knowledge resources and results) 
3. การกระทาํ (การรวบรวมความรู้ บูรณาการความรู้ พฒันาและกระจาย 
    ความรู้) (Act : combine and consolidate knowledge, integrate knowledge,  
    develop and distribute  knowledge) 

11. Dataware 
Technologies, 
Inc., 1998 

1. การกาํหนดปัญหาของธุรกิจ (Identify the Business Problem) 
2. การเตรียมพร้อมสาํหรับการเปล่ียนแปลง (Prepare for Change) 
3. การสร้างทีมงานจดัการความรู้ (Create the KM Team) 
4. การดาํเนินการวเิคราะห์และตรวจสอบความรู้ 
    (Perform the Knowledge Audit and Analysis) 
5. การกาํหนดลกัษณะสาํคญัของการแกปั้ญหา 
     (Define the Key Features of the Solution) 
6. การจดัเกบ็ความรู้ (Implement the Building Blocks for KM) 
7. การเช่ือมโยงความรู้สู่สังคม (Link Knowledge to People) 

12. Buckley & 
Carter, 1998 

1. ลกัษณะเฉพาะของความรู้ (Knowledge Characteristics) 
2. การเพ่ิมคุณค่าจากการรวมความรู้ (Value Added from Knowledge Combination) 
3. การมีส่วนร่วม (Participants) 
4. วธีิการถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Transfer Methods) 
5. ระบบการจดัการ (Governance) 

13. The 
Knowledge 
Research 
Institute Inc., 
1998 

1. การคงอยูข่องความรู้ (Leverage Existing Knowledge) 
2. การสร้างความรู้ใหม่ (Create New Knowledge) 
3. การสืบคน้ และจดัเกบ็ความรู้ (Capture and Store Knowledge) 
4. การจดัระบบและเปล่ียนแปลงความรู้ (Organize and Transform Knowledge) 
5. จดัความรู้ใหเ้หมาะสม (Deploy Knowledge) 
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ตาราท่ี 2 การรวบรวมแนวทางการจดัการความรู้ (ต่อ) 
ลาํดบั องค์กร/นักคดิ กระบวนการจัดการความรู้ 

14. Liebowitz and 
Beckman, 
1998 

1. การกาํหนด (กาํหนดสมรรถนะหลกั กลยทุธ์ และขอบข่ายความรู้) (Identify 
    : determine core competencies, sourcing strategy and knowledge domains) 
2. การดกัจบัความรู้ (ใหเ้ป็นระบบ) (Capture : formalize existing knowledge) 
3. การเลือกความรู้ (Select : assess knowledge relevance, value, and accuracy 
    and resolve conflicting knowledge) โดยการประเมินคุณค่า ความเก่ียวขอ้ง 
    เป็นจริง ถกูตอ้ง และท่ีขดัแยง้) 
4. การจดัเกบ็ความรู้ (ในฐานขอ้มูลขององคก์ร) 
    (Store : represent corporate memory in Knowledge repository) 
5. การแบ่งปัน (การกระจายความรู้ไปยงัผูใ้ช ้โดยดูจากความสนใจ และงาน 
   รวมทั้งการทาํงานร่วมกบัทีมงานเสมือนจริงดว้ย)  (Share : distribute knowledge  
    automatically to users based on interest and work and collaborate on knowledge  
    work through virtual teams) 
6. การประยกุตใ์ช ้(การเรียกใชค้วามรู้ในการตดัสินใจ แกปั้ญหาหรือ 
    สนบัสนุนการทาํงาน ช่วยการทาํงานและการฝึกอบรม) (Apply : retrieve and use  
     Knowledge in making decisions, solving problems automating or supporting  
     work, job aids and training) 
7. การสร้างความรู้ (โดยการคน้พบความรู้ใหม่จากงานวจิยั ประสบการณ์ และ 
    ความคิดสร้างสรรค ์(Create : discover new knowledge through research,  
     experimenting and creative thinking) 
8. การขายความรู้ (เป็นการพฒันาความรู้การตลาดใหม่ๆ ภายใตก้ารพฒันา 
    ผลิตภณัฑแ์ละบริการ)  (Sell : develop and market new knowledge-based 
    products and services) 

15. The Mutual 
Group,1998 

1. รวบรวมสารสนเทศ (สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานความรู้ใหช้ดัเจน) 
    (Gather Information : building an explicit knowledge infrastructure) 
2. เรียนรู้ (การพฒันาความรู้ฝังลึก) (Learn : tacit knowledge development) 
3. การถ่ายโอนความรู้ (Transfer) 
4. การทาํกิจกรรม (พฒันาความสามารถโดยจดัคุณค่าใหเ้หมาะสม) 
 (Act : developing capability through values deployment) 
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ตาราท่ี 2 การรวบรวมแนวทางการจดัการความรู้ (ต่อ) 
ลาํดบั องค์กร/นักคดิ กระบวนการจัดการความรู้ 

16. The National 
Technical 
University of 
Athens, 
Greece, 
1998 

1. บริบท (กาํเนิดของความรู้) (Context : generating knowledge) 
2. เป้าหมายการจดัการความรู้ (รวบรวมความรู้ใหเ้ป็นระบบ) 
    (Knowledge Management Goals : organizing knowledge) 
3. กลยทุธ์การจดัการความรู้ (พฒันาและกระจายความรู้) 
    (Strategy : developing and distributing knowledge) 
4. วฒันธรรมองคก์ร (Culture) 

17. American 
Management 
Systems, 
1999 

1.การคน้หาความรู้ (สร้างศนูยค์วามรู้)  (Find : create knowledge centers) 
2. การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ (กระตุน้และใหค้นยอมรับหรือเห็นคุณค่า) 
   (Organize : motivate and recognize people) 
3.การแบ่งปัน แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share) 

18. Ernst  and 
Young, 
(1999) 

1. การกาํเนิดความรู้ (Knowledge Generation) 
2. การแสดงความรู้ (Knowledge Representation) 
3. การรวบรวมความรู้ (Knowledge Codification) 
4. การประยกุตใ์ชค้วามรู้ (Knowledge Application) 

19. Skandia, 1999 1. เครือข่ายและการแลกเปล่ียนความรู้ (Networking and Knowledge Sharing) 
2. การนาํทางความรู้โดยทีมงาน (Knowledge Navigation by Project Teams) 
3. เคร่ืองมือพฒันาทุนทางปัญญา (Intellectual Capital Development Tool Box) 

20. Andersen 
Consulting, 
2000 

1. การไดม้าซ่ึงความรู้ (Acquire)            2. การสร้างความรู้ (Create) 
3. การสังเคราะห์ความรู้ (Synthesize)    4. การแบ่งปัน แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share) 
5. การใชค้วามรู้สู่ผลสัมฤทธ์ิขององคก์ร (Use to Achieve Organizational Goals) 
6. การควบคุมสภาพแวดลอ้มเพื่อการแลกเปล่ียนความรู้ (Environment 
Conductive to Knowledge Sharing) 

21. Liebowitz, 
2000  

1. การเปล่ียนแปลงสารสนเทศเป็นความรู้ (Transform Information intoKnowledge) 
2. การกาํหนด และตรวจสอบความรู้ (Identify and Verify Knowledge) 
3. การสืบคน้และเกบ็รักษาความรู้ (Capture and Secure Knowledge) 
4. การจดัระบบความรู้ (Organize Knowledge) 
5. การเรียกใชแ้ละการประยกุตค์วามรู้ (Retrieve and Apply Knowledge) 
6. การรวบรวมความรู้ (Combine Knowledge) 
7. การเรียนรู้ (Learn Knowledge) 
8. การสร้างความรู้ใหม่ (Create Knowledge) โดยการคิดอยา่งสร้างสรรค ์ 
    การ ทดลอง และวจิยั 
9. การกระจายความรู้/การขายความรู้ (Distribute/Sell Knowledge) 
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จากตวัอยา่ง แนวคิด กระบวนการการจดัการความรู้ ท่ีไดร้วบรวมมา ทั้งของ Boisot 1987, 
(Nonaka, 1994;14-17 Nonaka และ Takeuchi, 1995), Demerest (1997), Turban (2001), Choo 
(1998  )  Frid (2003)  และ จากการรวบรวมของ B.Rubentein- Montano และคณะ (2002)  อีก 21 
รูปแบบ รวมทั้งหมด 27 รูปแบบ  เม่ือนาํมาวิเคราะห์แลว้พบว่า กระบวนการการจดัการความรู้ โดย
ภาพรวม มีความคลา้ยคลึงกนั  คือ ขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่ การกาํหนดความรู้  การสืบคน้ความรู้ การ
สร้างความรู้ การจดัเกบ็ความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้  และการนาํความรู้ไปใช ้ และการประเมินผล
ความรู้อย่างไรก็ตาม พบว่ามีความแตกต่างกัน ในแง่ของ จาํนวนขั้นตอนท่ีแต่ละองค์กร หรือ 
นกัวิชาการนาํเสนอ ท่ีมีจาํนวนแตกต่างกนั และ ในการเรียกช่ือขั้นตอนต่างๆ มีการใหนิ้ยาม และมี 
ขั้นตอนกิจกรรม อ่ืนๆ ในกระบวนการ ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัไปตามบริบทของแต่ละพื้นท่ีท่ี
ดาํเนินงาน      

 
กระบวนการจัดการความรู้ แนวคดิในสังคมไทย  
 

รูปแบบการจดัการความรู้ท่ีทาํการศึกษาจากนักวิชาการต่างประเทศ ดงัตวัอย่าง ทั้ง 27  
รูปแบบ น้ี เป็นเพียง ตวัอยา่ง ให้เห็นถึงกระบวนการ ขั้นตอน ในการจดัการความรู้ เพื่อใชเ้ป็น
กรอบแนวคิดเบ้ืองตน้ สาํหรับประเทศไทย นกัวิชาการหลายท่าน ไดน้าํแนวคิดการจดัการความรู้มา
พฒันา ปรับใช ้ในประเทศไทย ทั้งในภาคองคก์ร และ ภาคชุมชน สงัคม   เช่น   

 

บุญดี บุญกิจ และคณะ (2547:28-29) ไดก้ล่าวว่า การจดัการความรู้นั้นเป็นกระบวนการท่ี
นําความรู้ท่ีมีอยู่หรือเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรโดยผ่านกระบวนการต่างๆ 
ขั้นตอนหลกัๆ ของกระบวนการความรู้ 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การคน้หาความรู้ (Knowledge Identification) การคน้หาว่าองคก์รมีความรู้อะไรบา้ง
รูปแบบใด อยู่ท่ีใคร และความรู้อะไรท่ีองคก์รจาํเป็นตอ้งมี ทาํให้องคก์รทราบว่าขาดความรู้
อะไรบา้งหรืออีกนยัหน่ึงก็คือ “รู้เรา” นัน่เอง โดยทัว่ไปองคก์รสามารถใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกว่า 
“Knowledge Mapping” หรือการทาํแผนท่ีความรู้ ในขั้นตอนน้ีเพื่อหาว่าความรู้ใดมีความสาํคญั
สาํหรับองคก์รจดัลาํดบัความสาํคญัของความรู้เหล่านั้น เพื่อให้องคก์รวางขอบเขตของการจดัการ
ความรู้ และสามารถจดัสรรทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประโยชน์ของแผนท่ี
ความรู้ คือ ช่วยทาํใหเ้ห็นภาพรวมของคลงัความรู้ขององคก์ร ทาํใหอ้งคก์รทราบว่ามีความรู้ท่ีทบั
ซอ้นกนั ระหว่างหน่วยงานต่างๆ หรือไม่ ซ่ึงก่อใหเ้กิดความส้ินเปลืองในการจดัเก็บและรวบรวม 
และทาํให ้บุคลากรทุกคนทราบว่าองคก์รมีความรู้อะไรและจะหาความรู้ท่ีตนเองตอ้งการไดท่ี้ไหน 
นอกจากน้ี ยงัใชเ้ป็นโครงสร้างพื้นฐานทางความรู้ท่ีองคก์รสามารถใชเ้ป็นฐานในการต่อยอดขยาย
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ความรู้ใน เร่ืองต่างๆ อยา่งเป็นระบบ รวมทั้งการใชเ้พ่ือศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
กระบวนการ และ การเคล่ือนยา้ยแหล่งขอ้มูลความรู้ต่อระบบต่างๆ ในองคก์ร 

2. การสร้างและการแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็นขั้นตอน
ใน การดึงเอาความรู้จากแหล่งต่างๆ ท่ีอาจอยูก่ระจดักระจายมารวมไวเ้พื่อจดัทาํเน้ือหาใหเ้หมาะสม
และ ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ สาํหรับความรู้ท่ีจาํเป็นตอ้งมี แต่ยงัไม่มีนั้น องคก์รอาจสร้าง
ความรู้ ดงักล่าวจากความรู้เดิมท่ีมีก็ได ้ หรือนาํความรู้จากภายนอกองคก์รมาใช ้ นอกจากน้ีองคก์ร
อาจจะตอ้งพิจารณากาํจดัความรู้ท่ีไม่จาํเป็น หรือลา้สมยัท้ิงไปเพื่อประหยดัทรัพยากรในการจดัการ
ความรู้ เหล่านั้น ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหข้ั้นตอนน้ีประสบความสาํเร็จ คือ บรรยากาศ และวฒันธรรม
องคก์รท่ี เอ้ือใหบุ้คคลกระตือรือร้น ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัเพื่อใชใ้นการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา นอกจากน้ีระบบสารสนเทศก็มีส่วนช่วยให้บุคลากรสามารถ
แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก กนัไดร้วดเร็วข้ึน และทาํใหก้ารเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ จากภายนอกได้
รวดเร็วยิง่ข้ึน  

3. การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ (Knowledge Organization) เม่ือมีเน้ือหาความรู้ท่ีตอ้งการ 
แลว้ องคก์รตอ้งจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถคน้หาและนาํความรู้ดงักล่าวไปใช้
ประโยชน์ได ้ การจดัการความรู้ให้เป็นระบบนั้นหมายถึงการจดัทาํสารบญั และจดัเก็บความรู้
ประเภท ต่างๆ เพื่อใหก้ารเก็บรวบรวม การคน้หา การนาํมาใชท้าํไดง่้ายและรวดเร็ว สามารถเขา้ถึง
แหล่งความรู้ไดโ้ดยง่าย 

4. การประมวลและการกลัน่กรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) เป็น 
ขั้นตอนการปรับปรุง และการประมวลผลความรู้ใหอ้ยูใ่นรูปแบบและภาษาท่ีเขา้ใจ และใชไ้ดง่้าย 
เป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ทั้งองคก์ร ตลอดจนการเรียบเรียง ตดัต่อ และปรับปรุงเน้ือหาใหมี้คุณภาพ
ดี ทนัสมยั สอดคลอ้งและตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

5. การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) ความรู้ท่ีไดม้านั้นจะไร้ค่า หากไม่นาํไปเผยแพร่
เพื่อใหผู้อ่ื้นใชป้ระโยชน์ได ้ดงันั้นองคก์รจะตอ้งมีวิธีการในการจดัเก็บและกระจายความรู้ประเภท
Explicit และ Tacit โดยทัว่ไปการส่งหรือการกระจายความรู้ใหผู้ใ้ชมี้ 2 ลกัษณะ คือ 

5.1 “Push” การป้อนความรู้เป็นการส่งขอ้มูล ความรู้ใหผู้รั้บ โดยผูรั้บไม่ไดร้้องขอหรือ
ตอ้งการ หรือเรียกง่ายๆ วา่เป็นแบบ “Supply-Based” เช่น การส่งหนงัสือเวียนแจง้ใหท้ราบ 
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5.2 “Pull” การใหโ้อกาสเลือกใชค้วามรู้ โดยผูรั้บสามารถเลือกรับหรือใชแ้ต่เฉพาะขอ้มูล
ความรู้ท่ีตอ้งการเท่านั้น การกระจายความรู้แบบน้ีเป็นแบบ “Demand-Based” 

6. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นขั้นตอนในการนาํความรู้ท่ีจดัเก็บมา
เผยแพร่ แบ่งปัน และแลกเปล่ียนกนั มี 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

6.1 การแบ่งปันความรู้ประเภทความรู้ท่ีชดัเจน (Explicit Knowledge) วิธีท่ีนิยม เช่น การ
จดัทาํเอกสาร วีดีโอ ซีดี จดัทาํฐานความรู้โดยนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยจะทาํให้สามารถ
เขา้ถึงความรู้ไดง่้ายและรวดเร็วยิง่ข้ึน 

6.2 การแบ่งปันความรู้ท่ีอยูใ่นคน (Tacit Knowledge) สามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ ข้ึนอยู่
กบัความตอ้งการและวฒันธรรมองคก์ร ส่วนมากมกัจะใชว้ิธีผสมผสานเพื่อผูใ้ชข้อ้มูลสามารถ
เลือกใชไ้ดต้ามความสะดวก เช่น ทีมขา้มสายงาน (Cross-Functional Team) Innovation & Quality 
Circles (IQCs) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Practice : CoP) ระบบพี่เล้ียง (Mentoring 
System) การสับเปล่ียนงาน (Job Rotation) การยมืตวับุคลากรมาช่วยงาน(Secondment) และ เวที
สาํหรับการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Forum) 

7. การเรียน (Learning) วตัถุประสงคท่ี์สาํคญัท่ีสุดในการจดัการความรู้ คือ การเรียนรู้ของ 
บุคลากร และนาํความรู้นั้นไปใชป้ระโยชน์ ในการตดัสินแกปั้ญญาและปรับปรุงองคก์รการเรียนรู้
ของบุคลากรจะทาํให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ข้ึนมากมาย ซ่ึงจะไปเพ่ิมพนูองคค์วามรู้ขององคก์รท่ีมีอยู่
แลว้ใหม้ากข้ึนเร่ือยๆ ความรู้น้ีกจ็ะถูกนาํไปใชเ้พื่อสร้างความรู้ใหม่ๆ อีกเป็นวงจรท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด ท่ี
เรียกวา่ “วงจรการเรียนรู้” ดงัแสดงใน แผนภาพท่ี 15 
 
 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 15  วงจรการเรียนรู้ (บุญดี บุญญากิจ และคณะ,2547) 
 

องคค์วามรู้ 

การนาํความรู้ไปใช ้
เกิดการเรียนรู้ 

เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ 

วงจรการเรียนรู้ 
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วิจารณ์ พานิช (2547:25) กล่าวถึง การจดัการความรู้ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีสาํคญั 5 
ขั้นตอน คือ 
 

1. การกาํหนด (Define) ส่ิงแรกท่ีเราตอ้งร่วมกนัตั้งคาํถามว่า อะไรคือความรู้ท่ีสาํคญัและ
จาํเป็นกบัองคก์ร ความรู้ท่ีตอ้งการใชใ้นการดาํเนินกิจกรรมหรือการประกอบการ จะทาํใหส้ามารถ
กาํหนดความรู้ท่ีจาํเป็นตอ้งจดัหา สร้างข้ึนมาใชใ้นองคก์ร ขั้นตอนน้ีคือ การนาํเอาความมุ่งมัน่ 
(Purpose) วิสัยทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal) วตัถุประสงค(์Objective) 
นโยบาย (Policy) ขององคก์รเป็นตวัตั้งใชใ้นการกาํหนดความรู้ท่ีตอ้งการใช ้

2. การสร้างความรู้ (Create) ทั้งน้ีเป็นการสร้างจากกระบวนการและขั้นตอนในการทาํงาน
ภายในองคก์ร และการนาํความรู้ ขอ้สนเทศ หรือขอ้มูลจากภายนอกมาสังเคราะห์เป็นความรู้
สําหรับใชใ้นการทาํงานท่ีสอดคลอ้งกบับริบทขององคก์ร โดยเฉพาะการสร้างความรู้ดว้ยการ
คน้ควา้วิจยัร่วมกนัเรียนรู้ศึกษาวิจยั ในการปฏิบติังาน เพื่อพฒันาและยกระดบัการให้บริการแก่
ประชาชน 

3. การเสาะหาและยดึกุมความรู้ (Capture) จากความเช่ือท่ีว่าความรู้มีอยูท่ ัว่ไป ทั้งภายใน
และภายนอกองคก์ร ในสังคม ในโลก องคก์รจะตอ้งพฒันาขีดความสามารถในการเสาะแสวงหา
และยดึกมุความรู้ท่ีกระจดักระจายและแฝงอยูต่ามท่ีต่างๆ มาใชป้ระโยชน์ คาํว่า capture หมายความ
ว่าไปดึงความรู้มาทั้งจากภายในและภายนอกองคก์รเพื่อใชป้ระโยชน์ในองคก์รของเรา ซ่ึงวิธีท่ีง่าย
ท่ีสุด คือไปศึกษาดูงาน ซกัถามมีการบนัทึกมีการทบทวน และดาํเนินการดงักล่าวอยู่ อย่าง
สมํ่าเสมอ จนเกิดทกัษะความชาํนาญ รวมทั้งพฒันาวิธีการใหม่ๆ เพื่อการเสาะหาและยดึกุมความรู้
จากประสบการณ์เดิม 

4. การแลกเปล่ียนความรู้ (Sharing) คือขั้นตอนท่ีสาํคญัท่ีสุด และเป็นขั้นตอนท่ีทาํยากท่ีสุด 
ในองคก์รบางประเภทท่ีสมาชิกองคก์รมีพฤติกรรมปกปิดความรู้ เพื่อเอาไวใ้ชแ้สดงความเหนือคน
อ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการแข่งขนัเล่ือนตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน กระบวนการจดัการความรู้จะตอ้ง
สร้างเง่ือนไขและกติกาท่ีส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ ใหผ้ลประโยชน์ตอบแทน
แก่ผูมี้พฤติกรรมแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้อาจเป็นการแลกเปล่ียนระหว่าง
คนในองคก์ร และภายนอกองคก์ร ส่ิงท่ีตอ้งสร้างบรรยากาศใหส่้งเสริม Knowledge sharing คือทาํ 
ใหค้นเกิดความเขา้ใจวา่ยิง่แลกเปล่ียนยิง่ทาํใหค้วามรู้ ความเขา้ใจเพิ่มมากข้ึน 

5. การใชค้วามรู้(Use) การประยกุตใ์ชค้วามรู้ทาํใหเ้กิดผลจากการใชค้วามรู้นั้น ทั้งเพื่อ 
พฒันาผลิตภณัฑห์รือบริการ พฒันากระบวนการทาํงาน และพฒันาศกัยภาพของสมาชิกในองคก์ร 
เป็นเร่ืองสาํคญัยิง่ และมีผลในเชิงป้อนกลบัต่อกระบวนการจดัการความรู้ทุกๆ ขั้นตอน 
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กีรติ ยศยิ่งยง (2549: 35 ) ไดป้ระมวลและเรียบเรียงให้เห็นภาพการจดัการความรู้เชิง
กระบวนการซ่ึงการจดัการความรู้มีขั้นตอนในการดาํเนินงาน 12 ขั้นตอน ประกอบดว้ย การวินิจฉยั
องคก์าร การกาํหนดวิสยัทศัน์การจดัการความรู้ การส่ือสารการจดัการความรู้ การละลายพฤติกรรม
และการเปล่ียนแปลง  การแสวงหาความรู้  การแบ่งปันความรู้  การสร้างความรู้  การจดัเกบ็และการ
สืบคน้ความรู้  การเขา้ถึงความรู้ การซึมซบัความรู้  การประยกุตใ์ชค้วามรู้ การประเมินผล  
 วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิสกลุ (2548: 27 - 39) ไดอ้ธิบายกระบวนการของการจดัการความรู้และ
การเรียนรู้ว่า เป็นส่ิงสาํคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ในองคก์ารต่างๆ โดยมีขั้นตอนท่ีสาํคญั 6 
ขั้นตอน  ดงัน้ี 
 1.การวิเคราะห์ หนา้ท่ีงานของแต่ละตาํแหน่ง 

2.การกาํหนดความรู้ท่ีจาํเป็นตอ้งมีของแต่ละตาํแหน่ง 
3.การหาความตอ้งการการพฒันาความรู้ของพนกังานแต่ละคน 
4.การจดัทาํแผนพฒันาความรู้ของพนกังานทัว่ทั้งองคก์ร 
5.การส่งมอบความรู้ใหแ้ก่พนกังานทัว่ทั้งองคก์ร  
6.การติดตาม ทบทวน ประเมินผล และปรับปรุง 

 

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา มีการดาํเนินงานสร้างพลงัการเรียนรู้
โดยใช้ การจดัการความรู้ เป็นเคร่ืองมือในการพฒันามาอย่างต่อเน่ือง เช่น มีการจดัตั้ งสถาบนั
ส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ดาํเนินงานสร้างพลงัเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
กลุ่ม องคก์ร ชุมชนต่างๆ การสร้างนกัจดัการความรู้ พฒันาแนวทางการจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้ง
กบับริบทสงัคมไทย  

 

แมก้ารจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือท่ี ท่ีเก่ียวกบั พฤติกรรมท่ี จะช่วยพฒันาไดท้ั้งในระดบั
บุคคล(individual) ระดบั กลุ่มคน(group)  และระดบัองคก์ร (organization) ในการสร้างความรู้
ความเขา้ใจในงาน  การสร้างพฤติกรรมท่ีดี  และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่เป้าหมายท่ีพึง
ประสงค ์ จากการทบทวนเอกสารแนวคิดต่างๆจะพบว่า ความสาํเร็จของการจดัการความรู้ ปัจจยัท่ี
สาํคญัข้ึนอยูก่บัการจดัการความรู้ในระดบัปัจเจกบุคคล ก่อนเป็นอนัดบัแรก  

 

แนวคดิKM ปัจเจกบุคคล  

การจดัการความรู้ในระดับบุคคล ถูกอธิบายในรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ ดงัเช่น
แนวคิดของ ประพนธ์ ผาสุกยดื (2547:1-3) แนวคิด การจดัการความรู้ภายในตวับุคคลไดถู้กอธิบาย
ในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนั กบั การจาํแนกประเภทความรู้ของ Michael Polanyi (1962)  (อา้งถึงใน 
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J.C.Spender; Rpdert M.Grant, 1996: 6-7  และ Ikujio Nonaka (1995 ) (Ikujiro  Nonaka and Georg 
von Krogh,2009: 636) ท่ีอธิบายความรู้แบ่งเป็น ความรู้ท่ีชดัแจง้ (explicit knowledge) ความรู้ท่ีฝัง
ลึก (Tacit knowledge) และ ความรู้แฝง (implicit knowledge) โดยอธิบายในลกัษณะ ของการ
ไหลเวียนความรู้ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได ้ในรูปแบบของ “ หน้าต่างความรู้ ประตูปัญญา”  ดงั
แผนภาพท่ี 16 

 
KM Model 

ระดับปัจเจกบุคคล 
รู้   อะไร ไม่รู้   อะไร 

 
รู้  ว่า 

 

Known Area 
Explicit Knowleadge 
Implicit knowledge 

   

Unknown Area 

 

ไม่รู้  ว่า 
 

Hidden Area 
We can know more than  

we can tell (Polanyi) 

Tacit Knowledge 

Blind Area 

 

แผนภาพท่ี16 หนา้ต่างความรู้ ประตูปัญญา (ประพนธ์ ผาสุกยดื, 2547:1-3) 

รูปแบบของ “ หนา้ต่างความรู้ ประตูปัญญา”  ประกอบไปดว้ย 4ช่อง  ช่องดา้นซา้ยบนเป็น

พื้นท่ีสาํหรับกรณี “เรารู้วา่..เรารู้อะไร” เรียกวา่เป็นพื้นท่ี “ส่ิงท่ีเรารู้” (Known Area) ความรู้ในช่องน้ี

เป็นแบบทั้งสองประเภท คือ ความรู้ท่ีชดัแจง้ (explicit Knowleadge)  เช่นในรูปของเอกสาร 

หนงัสือ ตาํรา คู่มือปฏิบติังาน และ ความรู้ท่ีแฝงในตวัคน (implicit knowledge) คือความรู้ท่ีฝังลึก 

ดึงออกมายาก กวา่จะดึงออกมาอธิบายตอ้งใชเ้วลาค่อยๆเรียบเรียง ออกมาเป็น explicit Knowleadge 

 ช่องท่ี2 ช่องดา้นล่างซา้ย เป็นพื้นท่ีกรณีท่ี “ เราไม่รู้ว่า...เรารู้อะไร” คือเป็นส่ิงท่ีเรารู้ แต่มนั
ซ่อนเร้นอยูจ่นเราเองไม่รู้ตวัเราเรารู้ส่ิงนั้นๆอยู ่บริเวณน้ีเรียกว่าเป็น “Hidden Area” เรียกบริเวณ
ของความรู้ท่ีซ่อนเร้น เรียกว่า “Tacit knowledge”   แนวคิดน้ีของ Michael Polanyi (1962) อธิบาย
ว่า มนุษยม์กัจะรู้มากกว่าส่ิงท่ีเจา้ตวับอกออกมาได ้หมายถึง มีส่ิงต่างๆมากกมายท่ีบุคคลเองไม่รู้ตวั
ว่าตนเองรู้ เช่น เหตุการณ์ท่ีบุคคลสามารถทาํในบางส่ิงบางอยา่งสาํเร็จได ้โดยท่ีไม่คิดว่าตนเองจะ
ทาํได ้แสดงใหเ้ห็นถึงการมีความรู้บางอยา่งซ่อนเร้นอยู ่

1 3

2 4

Action 

Learn 

Open up 
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ช่องท่ี3 เป็นพื้นท่ีท่ีเรียกว่า “เรารู้ว่า...เราไม่รู้อะไร” คือบริเวณท่ีเราไม่รู้ หรือ Unknown 
Area เช่น การไม่รู้ภาษาต่างประเทศ หากตอ้งการรู้ในส่ิงท่ีไม่รู้ในพ้ืนท่ีน้ี ตอ้งมีการเรียนรู้ (Learn) 
เกิดข้ึนจนเม่ือรู้แลว้  ส่ิงนั้นจะเปล่ียนไปสู่พื้นช่อง1 คือ Know Area ในทนัที  

 ช่องท่ี4 ช่องสุดทา้ยเป็นบริเวณท่ีเรียกว่า “เราไม่รู้ว่า...เราไม่รู้อะไร”  เรียกพ้ืนท่ีบอด Blind 
Area  หรือ พื้นท่ีจุดอบั เป็นพื้นท่ีท่ีอนัตราย เพราะบุคคลสามารถเกิดการหลงผดิได ้เช่น หลงคิดว่า
เรามีความรู้ในเร่ืองนั้นๆแลว้ จึงไม่เปิดรับ หรือรับฟัง ทั้งๆท่ีจริงเราอาจไม่รู้ ผลท่ีตามมาคือ บุคคล
อาจไม่มีความรู้เพิ่มพูนดว้ยความหลงผิดไม่รู้ตวั   ดงันั้นการจะลดพื้นท่ีช่องท่ี4 น้ีลง บุคคลจะตอ้ง
เป็นคนท่ี เปิดรับ (Open up) คือการเปิดใจรับ เปิดรับฟัง จะส่งผลให้ไปสู่ การเรียนรู้ (Learn) ใน
พื้นท่ีช่องท่ี3 ได ้  

 อย่างไรก็ตาม แนวคิดดงักล่าวน้ีเป็นแนวคิดในมุมมองของการจดัการความรู้ระดบัปัจเจก
บุคคล  ดงันั้น เม่ือเกิดการเรียนรู้ ต่างๆแลว้ ตอ้งนาํไปสู่การปฏิบติั (Action) ดว้ยได ้ไม่ใช่แค่เรียนรู้
เพ่ือแค่รู้  การจดัการความรู้ในระดบัปัเจกบุคคลน้ี ไดส้อดแทรกอยู่ในกระบวนการของการจดัการ
ความรู้ ซ่ึงมีนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายและประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เพื่อพฒันากลุ่ม 
องคก์รต่างๆ ท่ีอาจมีขั้นตอนเหมือน หรือแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้ม และบริบท ปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งของแต่ละองคก์ร  

การทบทวนรูปแบบการจัดการความรู้ต่างๆพบว่า การจัดการความรู้แต่ละรูปแบบมี
กระบวนการหลากหลายในมุมมองท่ีแตกต่างกนัไปจากสมมติฐานพ้ืนฐาน  ทฤษฎี และการปฏิบติั
ในแต่ละตามสภาพแวดลอ้ม และบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนใหญ่กระบวนการจัดการความรู้จะมี
การศึกษาโดยมีเป้าหมายมุ่งพฒันาการทาํงานของบุคลากรเพ่ือความสาํเร็จภายในองคก์ร ผูว้ิจยัได้
รวบรวมวิธีการและขั้นตอนจากนกัวิชาการและจากการปฏิบติัจริงขององคก์รต่างๆ ดงัน้ี 

ดร.ประพนธ์  ผาสุกยดื ไดน้าํเสนอ รูปแบบการจดัการความรู้ท่ีไดรั้บการยอมรับ และถูก
เผยแพร่นาํไปใช ้  หรือ ปรับใช ้ ในวงกวา้งของสงัคม ท่ีเรียกวา่  โมเดลปลาทู (TUNA Model) 
สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสงัคม (2547: 43)  เป็นการมองประเดน็ของการจดัการความรู้
อยา่งง่าย ๆ โดยแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ   คือ 
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แผนภาพท่ี17  โมเดลปลาทู (TUNA Model) 
(สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสงัคม, 2547: 43) 

 
ส่วน "หัวปลา” (Knowledge Vision- KV) หมายถึง ส่วนท่ีเป็นเป้าหมาย วิสัยทศัน์ หรือ

ทิศทางของการจดัการความรู้ โดยก่อนท่ีจะทาํจดัการความรู้ ตอ้งตอบใหไ้ดว้่า "เราจะทาํ KM ไป
เพื่ออะไร” เป้าหมายของการจดัการความรู้ ผูมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการจดัการน้ี ตอ้งทราบว่าว่าจะ
จดัการความรู้เพื่อบรรลุเป้าหมายอะไร เก่ียวขอ้งหรือ สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ
ยทุธศาสตร์ขององคก์รอยา่งไร เช่น จดัการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน จดัการความรู้เพื่อ
พฒันาทกัษะชีวิตดา้นยาเสพติด จดัการความรู้เพื่อพฒันาทกัษะชีวิตดา้นการประกอบอาชีพ  จดัการ
ความรู้เพิ่พฒันาทกัษะชีวิตดา้นชีวิตและทรัพยสิ์น จดัการความรู้เพื่อฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
ดั้งเดิมของคนในชุมชน  โดย "หัวปลา” น้ีจะตอ้งเป็นของ "คุณกิจ” หรือ ผูด้าํเนินกิจกรรม KM 
ทั้งหมด โดยมี "คุณเอ้ือ” และ "คุณอาํนวย” คอยช่วยเหลือ   

 

           ส่วน "ตัวปลา” (Knowledge Sharing-KS) เป็นส่วนของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงถือว่า
เป็นส่วนสาํคญั เป็นการแบ่งปันความรู้ท่ีฝังลึกในตวัตนคนผูป้ฏิบติั เน้นการแลกเปล่ียน วิธีการ
ทาํงานทีประสบผลสาํเร็จ ไม่เนน้ทีปัญหา เคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มี หลากหลายแบบ 
อาทิ การเล่าเร่ือง การสนทนาเชิงลึก การช่ืนชมหรือการสนทนาในเชิงบวก เพื่อนช่วยเพื่อน การ
ทบทวนการปฏิบติังาน การถอดบทเรียน การถอดองคก์รความรู้  ซ่ึง "คุณอาํนวย” จะมีบทบาทมาก
ในการช่วยกระตุน้ให ้"คุณกิจ” มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นท่ีมีอยูใ่น
ตวั "คุณกิจ” พร้อมอาํนวยใหเ้กิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีม ใหเ้กิดการหมุนเวียนความรู้ 
ยกระดบัความรู้ และเกิดนวตักรรม   
 

(Knowledge Management Vision) (Knowledge Sharing) (Knowledge Assest) 

“คุณเอ้ือ” 
Chief Knowledge Officer 

“คุณกิจ” 
Knowledge Practioner 

“คุณอาํนวย” 
Knowledge Facilitator 
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ส่วน "หางปลา” (Knowledge Assets-KA) เป็น ส่วนของ "คลงัความรู้” หรือ "ขมุความรู้” 
ท่ีไดจ้ากการเก็บสะสม "เกร็ดความรู้” ท่ีไดจ้ากกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ "ตวัปลา” ซ่ึงเราอาจ
เก็บส่วนของ "หางปลา” น้ีดว้ยวิธีต่างๆ เช่น ICT ซ่ึงเป็นการสกดัความรู้ท่ีซ่อนเร้นใหเ้ป็นความรู้ท่ี
เด่นชดั นอกจาก จดัเก็บความรู้แลว้ยงัง่ายในการนาํความรู้ออกมาใชจ้ริง ง่ายในการนาํความรู้
ออกมาต่อยอด และง่ายในการปรับขอ้มูลไม่ใหล้า้สมยั ส่วนน้ีจึงไม่ใช่ส่วนท่ีมีหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลไว้
เฉยๆ แต่ตอ้งมีการนาํความรู้ไปเผยแพร่และแลกเปล่ียนหมุนเวียนใช ้พร้อมยกระดบัต่อไป  

 
จากโมเ ดล “ปลาทู ” ตวัเดียว ปัจจุบนั มีการพฒันามาสู่โมเดล “ปลาตะเพียน” ท่ีเป็นฝงู 

เป็นการจดัการความรู้ในองคก์ร ท่ีเปรียบแม่ปลา “ปลาตวัใหญ่” ไดก้บัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ของ
องคก์รใหญ่ ในขณะท่ีปลาตวัเลก็หลายๆตวั เปรียบไดก้บัเป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ีตอ้งไป
ตอบสนองเป้าหมายใหญ่ขององคก์ร จึงเป็นปลาทั้งฝงูเหมือน “โมบายปลาตะเพียน” ของเล่น
เด็กไทยสมยัโบราณท่ีผูใ้หญ่สาน เอา ไวแ้ขวนเหนือเปลเด็ก เป็นฝงูปลาท่ีหันหนา้ไปในทิศทาง
เดียวกนั และมีความเพียร พยายามท่ีจะ ว่ายไปในกระแสนํ้ าท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ดงั
แผนภาพท่ี 18 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี18 โมเดล “ปลาตะเพียน” (สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสงัคม, 2547: 44) 
 

 

องค์กรใหญ่ 

องคก์รยอ่ย 

องคก์รยอ่ย 

วสิยัทศัน์ /พนัธกิจ 

เป้ามหายหลกั (KV) 

กิจกรรม1 
 (KV1) 

กิจกรรม2 
 (KV2) 

กิจกรรม3 
 (KV3) 

กิจกรรม 
 (2A) 

กิจกรรม 
 (2B) 

กิจกรรม 
 (2C) 
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สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม (,2552:ง) และ สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
(วิจารณ์ พานิช 2549: 56 ) ไดมี้การนาํแนวคิดการจดัการความรู้จากต่างประเทศมาพฒันาและ
เผยแพร่ในบริบทสงัคมไทย 2 รูปแบบ  ดงัน้ี  

 

รูปแบบการจัดการความรู้ คว้า-ควกั  
เป็นการมองกระบวนการจัดการความรู้ ในลกัษณะท่ีมีองค์ประกอบ สาม มิติ 

ประกอบดว้ย มิติแรก    แกนท่ีแสดงความกวา้ง (แกน X) เก่ียวขอ้งกบังาน  มิติท่ีสอง  แกนท่ีแสดง
ความลึก (แกน Y) เก่ียวขอ้งกบั ความรู้ มิติท่ีสาม  แกนท่ีแสดงความลึก (แกน Z) เก่ียวขอ้งกบัคน
และวฒันธรมองคก์ร โดยกระบวนการจดัการความรู้ เป็นภาพท่ีแสดงลกัษณะ วงจร ท่ีหมุนไปอยา่ง
ต่อเน่ือง ตั้งแต่ ขั้นของการกาํหนดเป้าหมาย การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อยกระดบัความรู้ ไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายของงาน  ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 19 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพท่ี 19  รูปแบบการจดัการความรู้ ควา้-ควกั  
(สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสงัคม, 2552: ง) 

 

วงจรการจัดการความรู้น้ีจะหมุนไปอย่างต่อเน่ืองท่ีมีผลให้ผูใ้ช้ความรู้อาจตอ้งหา
ความรู้มาเพ่ิมเติม ซ่ึงเป็นจุดท่ีเช่ือมต่อกบัมิติท่ีสอง เป็นเร่ืองของความรู้ ความรู้ท่ีมองหาน้ีเป็นไดท้ั้ง
ความรู้ภายในองคก์ร และภายนอกองคก์ร การหา และ “ควา้” เอาความรู้ภายนอกมาใชจ้าํเป็นตอ้งมี 

ความรู้จากภายนอก 

ความรู้จากภายใน 

กาํหนดเป้าหมาย 
ของงาน 

บรรลุเป้าหมาย 
ของงาน 

ใชแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ยกระดบัความรู้ 

ความรู้ 

คน+วฒันธรรม 

งาน 

จดัเกบ็  จดัระบบ  ปรับปรุง คน้ 

ควา้ เลือก 
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การเลือก ตรวจสอบ และ และดดัแปลงปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทขององคืกร สถานการณ์ ส่วน
คลงัความรู้ภายในองคก์รท่ีตอ้ง “ควกั” ออกมา เป็นแหล่งความรู้ท่ีมีความสาํคญั เป็นการมองหา   
“วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ” (best practice) ท่ีมีอยูแ่ลว้ภายในองคก์ร ดงันั้น คนในองคก์ร จึงเป็นทั้งผูส้ร้าง 
และผูใ้ช้ความรู้ และวฒันธรรมองค์กร จึงหมายถึง วิธีชีวิตของคนในองค์กรท่ีจะเอ้ือให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ และการจดัการความรู้  

 
รูปแบบการจัดการความรู้ Xerox  
เป็นกระบวนการจดัการความรู้ท่ีคิดคน้โดยบริษทัซีร็อกซ์ (Xerox Corporation) ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีประกอบด้วยองคืประกอบหลกั 6 องค์ประกอบท่ีนํามาใช้ในการ
วางแผนกิจกรรมใหเ้กิดการจดัการความรู้ท่ีนาํไปสู่เป้าหมายขององคก์ร (บุญดี บุญญากิจ และ
คณะ, 2547 : 46-53) 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 20  รูปแบบการจดัการความรู้ของบริษทั Xerox Corporation 
(บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2547 : 46-53) 

 
  

 
1. การจดัการการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรม (Transition and Behavior Management) 

การจดัการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพเร่ิมตน้จากการท่ีคนในองค์กรมีการแลกเปล่ียนและแบ่งปัน
ความรู้ซ่ึงกนัและกนัการปรับเปล่ียนวฒันธรรมองคก์รเป็นส่ิงท่ีตอ้งทาํอยา่งต่อเน่ือง เพื่อทาํใหค้วาม
เช่ือและพฤติกรรมท่ีองคก์รตอ้งการเให้กิดข้ึนสามารถซึมลึกเขา้ไปในบรรทดัฐานและค่านิยมของ
คนในองคก์รจนกลายเป็น วฒันธรรม องคก์รควรทาํการเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป  โดยเนน้
ในเร่ืองการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนในองคก์รใหมี้การแลกเปล่ียนความรู้โดยการส่งเสริมและ

การเรียนรู้ 
(เก่ียวกบัKM) 

การวดัผล 
 

ยกยอ่ง & 
ใหร้างวลั 

กระบวนการ & 
เคร่ืองมือ 

การส่ือสาร 
 

เปล่ียนแปลง & 
พฤติกรรม 

World Class 
KM Environment 

เป้าหมาย  
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สนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนในองคก์รควรเร่ิมตน้จากผูบ้ริหาร แลว้จึง
ขยายผลไปสู่บุคลากรทุกระดบั องคก์รควรพิจารณา  ดงัน้ี  

ผูบ้ริหารระดบัสูงจะตอ้งให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ี รวมถึงมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมต่าง ๆ อยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 

ผูบ้ริหารตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการแลกเปล่ียนและ จดัการความรู้ 
จดัตั้งทีมงานเพ่ือทาํหนา้ท่ีวางแผนและจดักิจกรรมต่าง ๆ 
กาํหนดว่าอะไรคือปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการจดัการความรู้ และตอ้งมัน่ใจว่า

ปัจจยัเหล่าน้ีมีอยู ่หรือสามารถสร้างใหเ้กิดข้ึนได(้critical success factors) 
สร้างสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รท่ีเปิดโอกาสใหบุ้คลากรสามารถลองผดิลองถูก

ได ้เปิดกวา้งใหมี้การทดลอง นาํเอาความคิดริเร่ิมสร้างสรรคม์าปฏิบติัจริง 
 
2. การส่ือสาร (Communication) องคก์รจะตอ้งส่ือสารใหทุ้กคนในองคก์รเขา้ใจวา่ องคก์ร 

กาํลงัจะทาํอะไร เพื่ออะไร จะทาํเม่ือไหร่ และอยา่งไร ถา้องคก์ร สามารถส่ือสารใหบุ้คลากรทุกคน
รับทราบไดอ้ยา่งชดัเจน กจ็ะเป็น กา้วแรกท่ีทาํใหบุ้คลากรสนใจท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง 
เร่ิมปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตน ตอ้งมีการวางแผนการส่ือสาร ท่ีเป็นระบบ และทาํการส่ือสาร
อยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง โดย คาํนึงถึงปัจจยัหลกั 3 ประการ คือ เน้ือหาของเร่ืองท่ีตอ้งการจะ 
ส่ือสาร กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการส่ือสาร และช่องทางการส่ือสาร ซ่ึงตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานขององคก์ร และความสามารถในการรับรู้ของคนในองคก์ร ส่ิงสาํคญั 
คือ ตอ้งมีการวดัประสิทธิผลของการส่ือสารว่ากลุ่มเป้าหมายไดรั้บและเขา้ใจเน้ือหาท่ีตอ้งการ
ส่ือสารไดถู้กตอ้งหรือไม่ 
 

3. กระบวนการและเคร่ืองมือ (Process and Tools) กระบวนการและเคร่ืองมือถือเป็นแกน
หลกัของการจดัการความรู้ ท่ีจะช่วยให้เกิดพฤติกรรมการแลกเปล่ียนความรู้ภายในองค์กร การ
เลือกใชเ้คร่ืองมือและกระบวนการจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบั ความรู้ทั้งประเภท Tacit และ Explicit 
ซ่ึงมีทั้ งท่ีเก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และไม่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระบวนการและเคร่ืองมือท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศมีความสาํคญัมากสาํหรับความรู้
ประเภท Tacitเน่ืองจากเป็นความรู้ท่ีอยูใ่นตวัคน ซ่ึงส่ือสารแลกเปล่ียนไดดี้ท่ีสุด โดยผ่านการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้หค้วามรู้และผูรั้บความรู้ ตวัอยา่งของเคร่ืองมือเหล่าน้ี เช่น ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (Community of Practice) การสับเปล่ียนงาน (Job Rotation) การยมืตวับุคลากรมาช่วยงาน 
(Secondment) และเวทีสาํหรับ การแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Forum) เป็นตน้ 
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ส่วนกระบวนการและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ จะเขา้มามีส่วนสาํคญั
ในขั้นตอนการคน้หา รวบรวม จดัเกบ็ และเขา้ถึงความรู้ ช่วยใหก้ารแลกเปล่ียนความรู้ประเภท 
Explicit มีประสิทธิภาพมากข้ึน ตวัอยา่งเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีนาํมาใชเ้พื่อการจดัการความรู้ เช่น 
ระบบอินเตอร์เน็ตและ อินทราเน็ตในองคก์ร การจดัทาํ Knowledge Portal ขององคก์ร การจะ
เลือกใชก้ระบวนการหรือเคร่ืองมือใดนั้นตอ้งพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ เช่น ประเภทของความรู้ภายใน
องคก์ร พฤติกรรม ลกัษณะการทาํงานของคนในองคก์ร รวมถึงวฒันธรรมองคก์ร 
 

4. การฝึกอบรมและการเรียนรู้ (Training and Learning) เป็นการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรทุกระดบัสาํหรับการจดัการความรู้ องคก์รจะตอ้งจดัให้มีการฝึกอบรมเก่ียวกบั แนวทาง
และหลกัการของการจดัการความรู้แก่บุคลากร เพื่อสร้างความเขา้ใจและความตระหนักถึง
ความสาํคญัของการจดัการและการแลกเปล่ียนความรู้ภายในองคก์ร ใหค้วามรู้เก่ียวกบัประโยชน์ 
ของการจดัการความรู้ ซ่ึงจะช่วยให้บุคลากรมองเห็นส่ิงท่ีจะไดรั้บจากการจดัการและแลกเปล่ียน
ความรู้ชดัเจนยิง่ข้ึน และ ในองคก์รท่ีมีการนาํระบบหรือเทคนิคใหม่ ๆ มาใชเ้พื่อช่วยใน การจดัการ
ความรู้ก็อาจจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเก่ียวกับการใช้ระบบและเทคโนโลยีเหล่านั้นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  และ การจดัการฝึกอบรม ควรพิจารณาใหมี้หลาย ๆ รูปแบบเพื่อ เปิดโอกาสให้
บุคลากรในองค์กรสามารถเขา้รับการฝึกอบรมไดอ้ย่าง เหมาะสม โดยพิจารณาให้เขา้กบั
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานของบุคลากร 
 

5. การวดัผล (Measurement) การวดัผลถือเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยบอกถึงสถานะของ
กระบวนการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองคก์ร ผลจากการวดัจะสะทอ้นถึง ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะ
ช่วยให้องคก์รสามารถทบทวนแกไ้ข ขอ้บกพร่อง และปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ให้ประสบ
ผลสาํเร็จมากข้ึน การวดัผลจึงไม่ใช่เป็นการควบคุมแต่เป็นการบริหาร จดัการ และการเรียนรู้พฒันา 
การวดัผลยงัเป็นส่ิงท่ีช่วยใหอ้งคก์ร ทราบถึงสถานะในขณะนั้นวา่ไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ 
การวดัผลการจดัการความรู้โดยแบ่งการวดัผล จากการจดัการความรู้เป็น 3 ส่วน คือ การวดัระบบ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการจดัการความรู้ (System Measures)  การวดัปัจจยัส่งออก (Output 
Measures) และ การวดัผลลพัธ์ (Outcome Measures)  การวดัผลควรปรับเปล่ียนไปตามพฒันาการ
ของการจดัการ 
 

6. การยกยอ่งชมเชยและการให้รางวลั (Recognition and Rewards) การนาํการจดัการ
ความรู้มาใชใ้นองคก์รอาจใชก้ารยกยอ่ง ชมเชยและใหร้างวลัเป็นแรงจูงใจในช่วงเร่ิมตน้เพื่อเป็นส่ิง
ท่ีช่วย โนม้นา้วใหบุ้คลากรปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้ และเขา้ร่วมกิจกรรม
การจดัการความรู้ แต่ในระยะยาวส่ิงท่ีสามารถโนม้นา้วให้บุคลากรในองคก์รสนใจแลกเปล่ียน
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ความรู้ไดดี้ท่ีสุด คือประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัตนเอง เช่น การท่ีเขาสามารถ ปฏิบติังานไดมี้
ประสิทธิภาพมากข้ึน องคก์รควรมีการปรับแผน การยกยอ่งชมเชยและใหร้างวลัใหเ้หมาะสมกบั
กิจกรรมท่ีทาํอยู ่อยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อจูงใจใหบุ้คลากรเขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ นอกจากน้ี
ควรมีการบูรณาการแผนการยกยอ่งชมเชยและ ใหร้างวลัเขา้กบัระบบการประเมินผลงานและการ
ใหค่้าตอบแทน แก่บุคลากร องคก์รจะตอ้งคน้หาว่าอะไรเป็นแรงจูงใจสาํคญั สาํหรับบุคลากรใน
การเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ 

 
ดังนั้ น จากตัวอย่างแนวคิด การจัดการความรู้  ท่ีได้รวบรวมมา  ทั้ งท่ีเสนอแนะใน

ต่างประเทศ และในประเทศไทย เม่ือวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการท่ีสาํคญัของจดัการความรู้ โดย
วิเคราะห์จาก แนวคิด จาํนวน 32 แนวคิด  ดงัตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4  พบว่า ขั้นตอนต่างๆมีความ
สอดคลอ้งกนัโดยมีขั้นตอนท่ีสรุปออกมาได ้ทั้งส้ิน 30 ขั้นตอน ดงัตารางท่ี 5    
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ตารางที่ 3  การวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการจดัการความรู้จากแนวคิดในต่างประเทศ 
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1. การกาํหนดปัญหา  
การตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลง 

            
 

            

2. การประเมินค่าความรู้  
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ความรู้  
ตรวจสอบประสบการณ์ปัจจุบนั 
การคงอยูข่องความรู้  

 
 

  
                     

3 การเปลี่ยนแปลงสารสนเทศเป็นความรู้  
 

  
                     

4 การกาํหนดความรู้  
การกาํหนดเป้าหมาย /ทิศทาง KM 
การกาํหนดบทบาทของความรู้ 

                           

5 การหาความตอ้งการการพฒันาความรู้
บุคลากร ออกแบบความตอ้งการ 

                         

6 การสร้างกลยทุธ์ความรู้เชื่อมโยง
วตัถุประสงค ์ 

                         

7 จาํแนกกระบวนการ วฒันธรรม และ
ความตอ้งการเทคโนโลยเีพื่อใชเ้ป็น 
กลยทุธ์การจดัการ  

                         

8 การจดัทาํแผนพฒันาความรู้                          

9 สร้างทีมการจดัการความรู้
การสร้างทีมหรือกลุ่มเรียนรู้   
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ตารางที่ 3  การวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการจดัการความรู้จากแนวคิดในต่างประเทศ (ตอ่)  

  

แนวคดิ 
 
ขั้น 

W
iig

, 1
99

3 

No
na

ka
 &

 T
ak

eu
ch

i ,1
99

5 

M
ar

qu
ar

dt
, 1

99
6 

O’
 D

ell
, 1

99
6 

Ar
th

ur
 A

nd
er

sen
 

Co
ns

ult
ing

, 1
97

7 

De
me

re
st 

(19
97

) 

Ho
lsa

pp
le 

& 
Jo

sh
i 

Ke
nt

uc
ky

 ,1
99

7 

Pr
ice

  , 
19

97
 

Ru
gg

les
, 1

99
7 

Va
n D

er
 Sp

ek
 &

 

Sp
ijk

er
ve

t, 1
99

7 

Va
n H

eij
st 

et 
al.

19
97

 

W
iel

ing
a e

t a
l. 1

99
7 

Da
taw

ar
e T

ec
h, 

 19
98

 

Bu
ck

ley
 &

 C
ar

ter
, 1

99
8 

Kn
ow

led
ge

 R
ese

ar
ch

 

In
sti

tu
te 

In
c.,

 19
98

 

Li
eb

ow
itz

 an
d 

Th
e M

ut
ua

l G
ro

up
,19

98
 

NU
 of

 A
th

en
s, 

19
98

 

Am
er

ica
n M

an
ag

em
en

t 

Sy
ste

ms
, 1

99
9 

Er
ns

t  a
nd

 Y
ou

ng
, (1

99
9) 

Sk
an

dia
, 1

99
9 

An
de

rse
n C

on
su

lti
ng

, 2
00

0 

Li
eb

ow
itz

, 2
00

0 

Tu
rb

an
 (2

00
1) 

Ch
oo

 .”
””

” 

10 การคน้หาความรู้ การสร้างและการ
แสวงหาความรู้  

                         

11 การเสาะหา และยดึกมุความรู้  
การดกัจบั เกบ็รวบรวมความรู้ 

                         

12 การประมวลและการกลัน่กรองความรู้ 
วิเคราะห์ ตรวจสอบความรู้ ความถูกตอ้ง 
ความขดัแยง้ ประเมิน การสงัเคราะห์  การ
หลอมรวมความรู้ กาํหนดดชันีคน้ควา้
ความรู้ 

                         

13 การปรับเปลี่ยนความรู้   
ดดัแปลงความรู้ 
บูรณาการความรู้ 

                         

14 กาํหนดลกัษณะสาํคญัการแกป้ัญหา                          

15 การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
การจดัรูปแบบ  

                         

16 สร้างการมีส่วนร่วม                           

17 สร้างบรรยากาศ ควบคุมสภาพแวดลอ้ม
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ตารางที่ 3  การวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการจดัการความรู้จากแนวคิดในต่างประเทศ (ตอ่)  

  

แนวคดิ 
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18 การแบ่งปันความรู้  
การส่งมอบความรู้  
การกระจายความรู้ 
การถ่ายโอนความรู้ 
ความรู้ที่อยูภ่ายใน การแสดงความรู้  

                         

19 การเกบ็สะสมความรู้  
จดัความรู้เกบ็ใหเ้หมาะสม  
การเกบ็รวบรวม  

                         

20 การเรียนรู้ การนาํความรู้ไปใช ้ 
การใชป้ระโยชน์จากการจดัการความรู้   
ใชก้ารจดัการความรู้ควบการทาํงาน  

                         

21 เห็นคุณค่าความรู้                           

22 การติดตาม ทบทวน ประเมินผล  
กลไกยอ้นกลบั เพื่อการปรับปรุงระบบ  

                         

23 การสร้างความรู้(ใหม่)                          

24 สร้างการตดัสินใจใหม่                          

25 ระบบการจดัการ การจดัการองคก์ร  
เปลี่ยนองคก์รไปเป็นแบบ "พหุบาท" 
สร้างวฒันธรรมองคก์ร 

                         

26 สร้างเครือข่ายความรู้ 
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การขยายความรู้ 
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ตารางที่ 4  การวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการจดัการความรู้จากแนวคิดในประเทศไทย 

  

แนวคดิ 
ขั้น 

วจิารณ์ พานิช 
(2547) 

บุญด ีและ คณะ 
(2547) 

วรีพจน์ 
ลอืประสิทธิ์สกุล 

(2548) 

กรีติ ยศยิง่ยง 
 (2549 ) 

รูปแบบการจัดการ
ความรู้ TUNA 

Model 

รูปแบบการจัดการ
ความรู้ คว้า-ควกั 

รูปแบบการจัดการ
ความรู้ KM 3 ห่วง 

1. การกาํหนดปัญหา  
การตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลง 

       

2. การวินิจฉยัองคก์าร *     
 

   

3 การวิเคราะห์ หนา้ที่งานของแต่ละตาํแหน่ง *   
 

    

4 การประเมินค่าความรู้  
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ความรู้  
ตรวจสอบประสบการณ์ปัจจุบนั 
การคงอยูข่องความรู้  

       

5 การเปลี่ยนแปลงสารสนเทศเป็นความรู้        

6 การสื่อสารการจดัการความรู้ *        

7 การละลายพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลง *        

8 การกาํหนดความรู้  
การกาํหนดเป้าหมาย /ทิศทาง KM 
การกาํหนดบทบาทของความรู้ 

       

9 การหาความตอ้งการการพฒันาความรู้บุคลากร 
ออกแบบความตอ้งการ 

       

10 การสร้างกลยทุธ์ความรู้เชื่อมโยงวตัถุประสงค ์        

11 จาํแนกกระบวนการ วฒันธรรม และความตอ้งการ
เทคโนโลยเีพื่อใชเ้ป็น 
กลยทุธ์การจดัการ  

       

12 การจดัทาํแผนพฒันาความรู้        

 

117 



117 
 

ตารางที่ 4  การวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการจดัการความรู้จากแนวคิดในประเทศไทย (ตอ่) 

  

แนวคดิ 
ขั้น 

วจิารณ์ พานิช 
(2547) 

บุญด ีและ คณะ 
(2547) 

วรีพจน์ 
ลอืประสิทธิ์สกุล 

(2548) 

กรีติ ยศยิง่ยง 
 (2549 ) 

รูปแบบการจัดการ
ความรู้ TUNA 

Model 

รูปแบบการจัดการ
ความรู้ คว้า-ควกั 

รูปแบบการจัดการ
ความรู้ KM 3 ห่วง 

13 สร้างทีมการจดัการความรู้
การสร้างทีมหรือกลุ่มเรียนรู้   

       

14 การคน้หาความรู้ การสร้างและการแสวงหาความรู้         

15 การเสาะหา และยดึกมุความรู้  
การดกัจบั เกบ็รวบรวมความรู้ 

       

16 การประมวลและการกลัน่กรองความรู้ 
วิเคราะห์ ตรวจสอบความรู้ ความถูกตอ้ง ความ
ขดัแยง้ ประเมิน การสงัเคราะห์  การหลอมรวม
ความรู้ กาํหนดดชันีคน้ควา้ความรู้ 

       

17 การปรับเปลี่ยนความรู้   
ดดัแปลงความรู้ 
บูรณาการความรู้ 

       

18 กาํหนดลกัษณะสาํคญัการแกป้ัญหา        

19 การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
การจดัรูปแบบ  

       

20 สร้างการมีส่วนร่วม         

21 สร้างบรรยากาศ ควบคุมสภาพแวดลอ้มเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

       

22 การแบ่งปันความรู้  
การส่งมอบความรู้  
การกระจายความรู้ 
การถ่ายโอนความรู้ 
ความรู้ที่อยูภ่ายใน การแสดงความรู้  
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ตารางที่ 4  การวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการจดัการความรู้จากแนวคิดในประเทศไทย (ตอ่) 

  

แนวคดิ 
ขั้น 

วจิารณ์ พานิช 
(2547) 

บุญด ีและ คณะ 
(2547) 

วรีพจน์ 
ลอืประสิทธิ์สกุล 

(2548) 

กรีติ ยศยิง่ยง 
 (2549 ) 

รูปแบบการจัดการ
ความรู้ TUNA 

Model 

รูปแบบการจัดการ
ความรู้ คว้า-ควกั 

รูปแบบการจัดการ
ความรู้ KM 3 ห่วง 

23 การเกบ็สะสมความรู้  
จดัความรู้เกบ็ใหเ้หมาะสม  
การเกบ็รวบรวม  

       

24 การเรียนรู้ 
การนาํความรู้ไปใช ้ 
การใชป้ระโยชน์จากการจดัการความรู้   
ใชก้ารจดัการความรู้ควบการทาํงาน  

       

25 เห็นคุณค่าความรู้         

26 การติดตาม ทบทวน ประเมินผล  
กลไกยอ้นกลบั เพื่อการปรับปรุงระบบ  

       

27 การสร้างความรู้(ใหม่)        

28 สร้างการตดัสินใจใหม่        

29 ระบบการจดัการ การจดัการองคก์ร  
เปลี่ยนองคก์รไปเป็นแบบ "พหุบาท" 
สร้างวฒันธรรมองคก์ร 

       

30 สร้างเครือข่ายความรู้ 
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การขยายความรู้ 
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ตารางท่ี 5 สรุปผลการวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการจดัการความรู้จากแนวคิดในประเทศ 
และต่างประเทศ 

 ขั้นตอน 
1. การตรียมความพร้อมการเปล่ียนแปลง การกาํหนดปัญหา 
2. การวนิิจฉยัองคก์าร  
3 การวเิคราะห์ หนา้ท่ีงานของแต่ละตาํแหน่ง  
4 การประเมินค่าความรู้  การวเิคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ความรู้   

ตรวจสอบประสบการณ์ปัจจุบนั และ ความรู้ท่ีคงอยูใ่นองคก์ร บุคคล  
5 การเปล่ียนแปลงสารสนเทศเป็นความรู้ 
6 การส่ือสารการจดัการความรู้ * 
7 การละลายพฤติกรรมและการเปล่ียนแปลง * 
8 การกาํหนดความรู้  การกาํหนดเป้าหมาย /ทิศทาง KM การกาํหนดบทบาทของความรู้ 
9 การหาความตอ้งการการพฒันาความรู้บุคลากร ออกแบบความตอ้งการ 
10 การสร้างกลยทุธ์ความรู้เช่ือมโยงวตัถุประสงค ์ 
11 จาํแนกกระบวนการ วฒันธรรม ความตอ้งการเทคโนโลย ีเพื่อใชใ้นการจดัการความรู้ 
12 การจดัทาํแผนพฒันาความรู้ 
13 สร้างทีมการจดัการความรู้  การสร้างทีมหรือกลุ่มเรียนรู้   
14 การคน้หาความรู้ การสร้างและการแสวงหาความรู้  
15 การเสาะหา และยดึกมุความรู้  การดกัจบั เกบ็รวบรวมความรู้ 
16 การประมวลและการกลัน่กรองความรู้  วเิคราะห์ ตรวจสอบความรู้ ความถูกตอ้ง ความขดัแยง้ 

ประเมิน การสงัเคราะห์  การหลอมรวมความรู้ กาํหนดดชันีคน้ควา้ความรู้ 
17 การปรับเปล่ียนความรู้  ดดัแปลงความรู้ บูรณาการความรู้ 
18 กาํหนดลกัษณะสาํคญัการแกปั้ญหา 
19 การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ การจดัรูปแบบ  
20 สร้างการมีส่วนร่วม  
21 สร้างบรรยากาศ ควบคุมสภาพแวดลอ้มเพือ่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
22 การแบ่งปันความรู้  การส่งมอบความรู้  การกระจายความรู้ การถ่ายโอนความรู้ 
23 การเกบ็สะสมความรู้  การเกบ็รวบรวม  จดัความรู้เกบ็ใหเ้หมาะสม   
24 การเรียนรู้  การนาํความรู้ไปใช ้ การใชป้ระโยชน์จากการจดัการความรู้ควบคู่การทาํงาน 
25 เห็นคุณค่าความรู้  
26 การติดตาม ทบทวน ประเมินผล  กลไกยอ้นกลบั เพือ่การปรับปรุงระบบ  
27 การสร้างความรู้(ใหม่) 
28 สร้างการตดัสินใจใหม่ 
29 ระบบการจดัการ การจดัการองคก์ร  การสร้างวฒันธรรมองคก์ร 
30 สร้างเครือข่ายความรู้ เครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้  การขยายความรู้ 
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 ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการการจดัการความรู้ อาจมีการใชค้าํท่ีเหมือน หรือต่างกนั
ไป หรือมีจาํนวนขั้นตอนท่ีแตกต่างกนั ข้ึนกบัสภาพบริบท เป้าหมาย ความตอ้งการในการแกปั้ญหา 
หรือกรพฒันา ท่ีแตกต่างกนั ผูน้าํการจดัการความรู้ไปใชด้าํเนินการ  รูปแบบของการจดัการความรู้
ของแต่ละกลุ่ม หรือ องคก์ร จึงสามารถท่ีจะสร้างสรรค ์ปรับใหเ้ขา้กบัแต่ละท่ีใหไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  
 

 อยา่งไรกต็าม แนวคิดในเร่ืองของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีควมเช่ือท่ีวา่ แต่ละคนมี
ประสบการณ์เดิมท่ีแตกต่างกนั การเรียนรู้เป็นการเช่ือมโยงประสบการณ์เก่ากบัขอ้มูลใหม่ โดยแต่
ละคนมีปฏิสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั แลว้สะทอ้นประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั จนเกิดความรู้ใหม่ข้ึน 
เรียกส่ิงเหล่าน้ีวา่ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ จึงเป็นหวัใจสาํคญัของกระบวนการจดัการความรู้  ท่ีเห็น
ไดใ้นทุกๆแนวคิด (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2554,หน่วยท่ี2:51-55)  เม่ือเปรียบเทียบการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการความรู้ มีความแตกต่างจากแลกเปล่ียนการเรียนรู้ทัว่ไป ดงัใน ตาราง
ท่ี 6 ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 6   เปรียบเทียบการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ทัว่ไป และ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ในการจดัการความรู้ 
ประเดน็ การแลกเปลีย่นการเรียนรู้ทัว่ไป การแลกเปลีย่นเรียนรู้ในการจัดการความรู้ 

 
วตัถุประสงค ์ 1.เพ่ือระดมความคิดเห็นและ

แลกเปล่ียนใหเ้กิดการเรียนรู้
ร่วมกนั 
2.เพ่ือหาขอ้ยติุและบทสรุปท่ีดี
และมีเหตุผล หรือหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหาและนาํไปใช้
ประโยชนต่์อ 

1.เพื่อถอดหรือสกดัความรู้ฝังลึกในคนออกมา 
2.เพื่อนาํความรู้ฝังลึกท่ีถอด หรือ สกดัออกมา 
แลกเปล่ียนใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั และสร้าง
ความรู้เพื่อการปฏิบติั (actionalble knowledge) 
3.เพื่อนาํความรู้ท่ีสามารถใชไ้ด ้ไปใชป้ระโยชนใ์น
การปฏิบติัต่อ 

วิธีการเคร่ืองมือ การประชุมระดมความคิด 
เช่น เวทีหรือวงแลกเปล่ียน
เรียนรู้ อภิปราย การสมัมนา 

1.การประชุมระดมความคิด 
1.1 เวทีหรือวงแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
1.2 ตลาดนดัความรู้ 
1.3 การเล่าเร่ือง /เร่ืองเล่าเร้าพลงั 
1.4 เวทีเสวนา: สุนทรียสนทนา 
2.Blogต่างๆ 
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ตารางท่ี 6   เปรียบเทียบการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ทัว่ไป และ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ในการจดัการ  ความรู้ (ต่อ) 

ประเดน็ การแลกเปลีย่นการเรียนรู้ทัว่ไป การแลกเปลีย่นเรียนรู้ในการจัดการความรู้ 
 

เง่ือนไข การเปิดใจรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น 

1.การเปิดใจรับส่ิงใหม่ๆ 
2.ความตั้งใจท่ีจะทาํกิจกรรมไปสู่ผลสาํเร็จ 

การ
เปล่ียนแปลง 

สมาชิกแต่ละบุคคลอาจนาํ 
หรือไม่นาํผลไปปรับใชก้ไ็ด ้

ระยะเร่ิมตน้ 
เกิดการแลกเปล่ียนกิจกรรมท่ีดีของแต่ละบุคคล /
หน่วยงาน เพื่อสร้างความรู้ท่ีสามารถนาํไปใชไ้ด ้
ระยะหลงัจากทาํกิจกรรม 
1.นาํไปทดลองปฏิบติัใช ้เพื่อดูวา่สามารถนาํไปใช้
จริงไดห้รือไม่ ไดผ้ลลพัทท่ี์ดีมากนอ้ยเพียงใด 
2.ผูป้ฏิบติัไดน้าํส่ิงท่ีดีมาเผยแพร่ แลกเปล่ียนซ่ึงกนั
และกนัมากข้ึน และคิดคน้วิธีการทาํงานต่างๆ ท่ี
สามารถทาํใหไ้ดผ้ลงานท่ีดีมากยิง่ข้ึน 

 
 
สาํหรับเคร่ืองมือในกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้นั้น มีหลากหลายประเภททั้งท่ีเหมาะสมกบั

ความรู้ท่ีเป็นประเภทความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) และความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit 
Knowledge) ดงัท่ี สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ และสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
(2549:6-9) ไดอ้ธิบายไวใ้นเอกสารคู่มือการสร้างกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดงั แสดงในตาราง
ท่ี 7  
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ตารางท่ี  7  แสดงกิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้กบัประเภทของความรู้ 
 

ประเภทของความรู้ กจิกรรมแลกเปลีย่นความรู้ 
ความรู้ท่ีชดัแจง้ 
(Explicit Knowledge) 

1. การจดัเกบ็ความรู้และวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในรูปของเอกสาร 
2. การใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ือง (Story Telling) 
3. สมุดหนา้เหลือง (Yellow Pages) 
4. ฐานความรู้ (Knowledge Bases) 

ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นคน 
(Tacit Knowledge) 

1. การจดัตั้งทีมขา้มสายงาน (Cross-Functional Team) 
2. กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวตักรรม (Innovation & Quality Circles : 
IQCs) 
3. ชุมชนนกัปฏิบติั (Communities of Practice : CoP) 
4. ระบบพี่เล้ียง (Mentoring System) 
5. การสบัเปล่ียนงาน (Job Rotation) และการยมืตวับุคลากรมาช่วยงาน 
(Secondment) 
6. เวทีสาํหรับการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Forum) 

 

ท่ีมา: (สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ,2549:6-9) 
 
             

กิจกรรมแลกแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกบัความรู้ประเภท Explicit Knowledge เช่น 
 

1. การจดัเก็บความรู้และวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในรูปของเอกสาร เป็นการจดัเก็บความรู้หรือ
ขอ้มูลขององคก์รในรูปแบบง่ายๆ เพื่อความสะดวกในการคน้หา และนาํไปใช ้เช่น งานวิจยั ผลการ
สาํรวจ ผลงานประจาํปี ขอ้มูลทางการตลาด เป็นตน้ นอกจากนั้นแลว้ องคก์รควรมีการจดัทาํ
ฐานความรู้ของวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศเพื่อใหผู้ส้นใจสามารถเขา้มาเรียนรู้ได ้ซ่ึงการ รวบรวมวิธีปฏิบติั
ท่ีเป็นเลิศอาจไดจ้ากการทาํการเทียบเคียง (Benchmarking) ซ่ึงเป็นการเรียนรู้จากผูท่ี้ทาํไดดี้ท่ีสุดทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์ร 

2. การใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ือง (Story Telling) การใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองน้ีเป็นวิธีการเผยแพร่
ส่ิงท่ีเราไดเ้รียนรู้มาให้แก่ผูส้นใจ โดยตอ้งสร้างความสมดุลระหว่างความน่าสนใจในการบรรยาย
เร่ืองและเน้ือหาท่ีตอ้งการส่ือ เช่น การใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองในประเด็นเก่ียวกบันวตักรรมของ
องคก์ร โดยการนาํเร่ืองท่ีประสบความสําเร็จหรือลม้เหลวมาผูกเป็นเร่ืองราวให้น่าสนใจและ
เผยแพร่ในองคก์ร ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูอ่ื้นและกระตุน้ใหเ้กิดการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลความรู้ท่ีมีระหวา่งกนัได ้
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3. สมุดหนา้เหลือง (Yellow Pages) แนวคิดน้ีจะเหมือนกบัสมุดโทรศพัทหนา้เหลืองท่ี
คุน้เคยกนั แต่แทนท่ีเน้ือหาในสมุดจะบนัทึกรายละเอียดของคนหรือสถานประกอบการต่างๆ สมุด
หนา้เหลืองสาํหรับการจดัการความรู้จะบนัทึกแหล่งท่ีมาของความรู้ ประเภทของความรู้ และ
ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้นขององคก์ร รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีสาํคญัๆ เช่นผลงานท่ีผา่นมาและ
เร่ืองท่ีเช่ียวชาญเฉพาะทาง สมุดหนา้เหลืองในลกัษณะน้ีจะช่วยสร้างความเช่ือมโยงระหว่างคนท่ี
ตอ้งการใชข้อ้มูลกบัแหล่งขอ้มูลท่ีมี เพื่อทาํให้คนในองคก์รรู้ว่ามีขอ้มูลอยู่ท่ีใดและจะสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลนั้นๆไดอ้ยา่งไร สาํหรับการบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ในสมุดหนา้เหลืองนั้นสามารถทาํไดท้ั้ง
ในรูปแบบเอกสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือผา่นระบบอิเลคทรอนิคส์ก็ได ้ ทั้งน้ีสมุดหนา้เหลือง
ไม่จาํเป็นตอ้งผกูติดกบัเฉพาะบุคคลในองคก์รเท่านั้น แต่ยงัสามารถเช่ือมโยงกบัขอ้มูลภายนอกผา่น
ระบบเวบ็ไซตต่์างๆ ไดด้ว้ย 

4. ฐานความรู้ (Knowledge Bases) เป็นการเก็บขอ้มูลความรู้ต่างๆ ท่ีองคก์รมี ไวใ้นระบบ
ฐานขอ้มูลและใหผู้ต้อ้งการใช ้คน้หาขอ้มูลความรู้ผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ทาํใหส้ามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลไดต้ลอดเวลาผา่นระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือระบบอ่ืนๆ ไดอ้ย่างสะดวก
รวดเร็วและถูกตอ้ง ทั้งน้ีในการทาํฐานความรู้ (Knowledge Bases) ควรคาํนึงถึงความพร้อมของ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนบัสนุนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ย 
 

ส่วนกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัความร้ปู ระเภท Tacit Knowledge ไดแ้ก่  
 

1. การจดัตั้งทีมขา้มสายงาน (Cross-Functional Team) เป็นการจดัตั้งทีมเพ่ือมาทาํงาน
ร่วมกนัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีกาํหนดข้ึนภายใตค้วามเช่ือท่ีว่า การทาํงานในแต่ละเร่ืองตอ้งอาศยั
ผูเ้ช่ียวชาญจากหลายๆดา้นมาแลกเปล่ียนประสบการณ์และทาํงานร่วมกนั จึงจะประสบความสาํเร็จ 
การแลกเปล่ียนหรือถ่ายทอดความรู้ระหวา่งทีมจะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ระหว่างกนัมากข้ึน ซ่ึงในการ
แลกเปล่ียนหรือถ่ายทอดความรู้ระหวา่งกนันั้น หวัหนา้ทีมควรมีการสร้างบรรยากาศท่ีดี เพื่อช่วยให้
มีความคุน้เคยระหว่างกนั ทาํให้ทุกคนเขา้ใจและมุ่งไปสู่วตัถุประสงคเ์ดียวกนั สร้างความเช่ือมัน่ 
และไวว้างใจต่อกนั และส่ิงสาํคญัอีกประการหน่ึงคือ ควรมีการจดบนัทึกหรือรวบรวมความรู้ท่ี
เกิดข้ึนในระหวา่งท่ีมีการพบปะแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนัไวด้ว้ย 

2. ชุมชนนกัปฏิบติั (Communities of Practice : CoP) ชุมชนนกัปฏิบติั (CoP) เป็นกลุ่มคน
ท่ีมารวมตวักนัอยา่งไม่เป็นทางการ มีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ 
เพ่ือช่วยให้การทาํงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีข้ึนส่วนใหญ่การรวมตวักนัในลกัษณะน้ี
มกัจะมาจากคนท่ีอยูใ่นกลุ่มงานเดียวกนัหรือมีความสนนใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงร่วมกนั ซ่ึงความ
ไวว้างใจและความเช่ือมัน่ในการแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ระหว่างกนัจะเป็นส่ิงท่ีสาํคญั โดย CoP 
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จะมีความแตกต่างจากการจดัตั้งทีมงานเน่ืองจากเป็นการร่วมกนัอยา่งสมคัรใจ เป็นการเช่ือมโยง
สมาชิกเขา้ดว้ยกนัโดยกิจกรรมทางสงัคม ไม่ไดมี้การมอบหมายงานเฉพาะหรือเป็นโครงการ แต่จะ 
เลือกทาํในหวัขอ้เร่ืองท่ีสนใจร่วมกนัเท่านั้น การทาํ CoP จะมีระยะเวลาในการเร่ิมตน้และส้ินสุด 
โดยหากสมาชิกในกลุ่มหมดความสนใจหรือบรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนัแลว้ กลุ่ม CoP ก็อาจจะมี
การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน เช่น เปล่ียนหวัขอ้ของกลุ่มหรือมีการจดัตั้งกลุ่ม CoP ใหม่ๆ ข้ึนมา ทั้งน้ี
ระหว่างการอยูร่่วมกนัควรมีการบนัทึกส่ิงท่ีเรียนรู้ระหว่างกนั เพื่อนาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ดว้ย 
อยา่งไรก็ตามแม ้ CoP จะเกิดข้ึนโดยการรวมตวัของสมาชิกท่ีสนใจร่วมกนัและจดัการกนัเองแต่ก็
ตอ้งมีการกาํหนดบทบาทท่ีชดัเจนเพื่อให้การทาํย ัง่ยืนในระดบัหน่ึง เช่น ควรมีการยกยอ่งชมเชย
และให้การยอมรับกลุ่ม CoP จากผูบ้ริหารขององคก์ร ควรช่วยสนบัสนุนใหก้ารส่ือสารระหว่าง
สมาชิก CoP เป็นไปอยา่งสะดวก รวดเร็ว พยายามชกัจูงหรือทาํให้สมาชิกเห็นประโยชน์ในการ
พบปะแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกนั ใหแ้รงจูงใจหรือรางวลัสาํหรับสมาชิกท่ีใหค้วามร่วมมือและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อเป็นตวัอยา่งแก่คนอ่ืนๆต่อไป รวมทั้งควรส่งเสริมให ้ CoP มีการเติบโตและ 
ขยายตวั 

3. ระบบพี่เล้ียง (Mentoring System) ระบบพี่เล้ียงเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้แบบตวัต่อตวั 
จากผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์มากกว่า ไปยงับุคลากรรุ่นใหม่ หรือผูท่ี้มีความรู้และ
ประสบการณ์น้อยกว่า ซ่ึงระบบพี่เล้ียงเป็นวิธีการหน่ึงในการสอนงานและให้คาํแนะนาํอย่าง
ใกลชิ้ด ผูท่ี้เป็นพี่เล้ียงมกัจะมีตาํแหน่งและอาวุโสกว่า ในหน่วยงานเดียวกนัหรือต่างหน่วยงานก็ได ้
โดยทัว่ไประบบพี่เล้ียงจะใช้เวลาค่อนขา้งนาน เพราะทั้งสองฝ่าย จะตอ้งสร้างความคุน้เคย 
ความสมัพนัธ์และความเขา้ใจกนั ผูท่ี้เป็นพี่เล้ียงนอกจากจะใหค้าํปรึกษาในดา้น การงานแลว้ ยงัเป็น
ท่ีปรึกษาในเวลามีปัญหาหรือสับสน ท่ีสําคญัพี่เล้ียงจะตอ้งเป็นตวัอย่างท่ีดีในเร่ือง พฤติกรรม 
จริยธรรม และการทาํงานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์ร 

4. การสับเปล่ียนงาน (Job Rotation) และการยมืตวับุคลากรมาช่วยงาน (Secondment) การ
สับเปล่ียนงานเป็นการยา้ยบุคลากรไปทาํงานในหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงอาจอยูภ่ายในสาย งานเดียวกนั
หรือขา้มสายงานเป็นระยะๆ เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิผลในการกระตุน้ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้ 
และประสบการณ์ของทั้งสองฝ่าย ทาํใหผู้ถู้กยา้ยเกิดการพฒันาทกัษะท่ีหลากหลายมากข้ึน สาํหรับ
การยืมตัวบุคลากรมาทาํงานชั่วคราวนั้ นเป็นการยา้ยบุคลากรระดับบริหารหรือบุคลากรท่ีมี
ความสามารถสูงไปช่วยทาํงานในหน่วยงานขา้มสายงานหรือในหน่วยงาน เพื่อให้ผูถู้กยืมตวั 
ถ่ายทอดความความรู้และประสบการณ์ของตนเองให้หน่วยงาน เป็นการกระจายความรู้ท่ีไดผ้ลใน
ระยะสั้น ในขณะเดียวกนัผูถู้กยืมตวัก็ไดเ้รียนรู้จากบุคลากรในหน่วยงานอ่ืน ซ่ึงสามารถนาํมา
พฒันางานของตนเองหรือสร้างความรู้ใหม่ๆได ้
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6. เวทีสาํหรับการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Forum) การจดัการประชุมหรือกิจกรรม
อยา่งเป็นกิจลกัษณะอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อเป็นเวทีใหบุ้คลากรในองคก์รมีโอกาสพบปะพดูคุยกนั เป็น
อีกวิธีหน่ึงซ่ึงสามารถกระตุน้ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนั ได ้ ซ่ึงอาจทาํไดใ้นหลาย
ลกัษณะ เช่นการสมันา และการประชุมทางวิชาการท่ีจดัอยา่งสมํ่าเสมอ 

 
การจัดการความรู้ในภาคเกษตรกรรม 
 

ดงัท่ีได้กล่าวถึง ในหัวขอ้ลกัษณะการเรียนรู้ของเกษตรกรไวใ้นตอนท่ี 1 จะพบว่า การ
จดัการความรู้ในภาคการเกษตรนั้น เป้าหมายหลกั ตอ้งนาํไปสู่การพฒันาและพึ่งพาตนเองไดข้อง
เกษตรกร การเรียนรู้และจดัการการความรู้ต่างๆจึงตอ้งเป็นไปบนฐานความเขา้ใจในวิถีชีวิต พฒันา
เกษตรกรควบคู่ไปทั้งในระดบัปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม ท่ีเก่ียวกบัการดาํรงชีพ 
เศรษฐกิจ สงัคมและในบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกษตรกรไดอ้ยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
และความเป็นจริง ซ่ึง หากพิจารณาในแง่ของความรู้ในภาคการเกษตร กล่าวได้ว่า มีความ
หลากหลาย เนืองจากเกษตรกรไทยนั้น มีวิถีชีวิตและอาชีพท่ีหลากหลายประเภทแตกต่างกนัไปตาม
ภูมิหลงั สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และค่านิยม วฒันธรรมถอ้งถ่ิน ความรู้ต่างๆมีทั้งท่ีเก่ียวกบั
ธรรมชาติของพืชท่ีปลูก ธรรมชาติของสัตวท่ี์เล้ียง สภาพแวดลอ้มและบริบทต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น
สภาพดิน แหล่งนํ้ า ฤดู ช่วงเวลา เคร่ืองมือ เทคโนโลยี รวมถึงตลาด การขนส่ง เก็บเก่ียว แรงงาน 
และอ่ืนๆ จะเห็นว่า เกษตรกรนั้นจะเป็นผูมี้ความรู้แบบ ตอ้งรู้จริงรอบดา้นและเป็นความรู้ท่ีนาํไปสู่
การปฏิบติัได้ ไม่ใช่ความรู้แบบเฉพาะเร่ืองเป็นส่วนๆ หรือรู้แบบผิวเผินแบบนักวิชาการ หรือ
ผูเ้ช่ียวชาญ  

 

 อยา่งไรก็ตามหากพิจารณาในแง่ของการจดัการความรู้ อาจกล่าวเป็นภาพรวมไดว้่า ความรู้
ในการเกษตร เป็นความรู้ในทุกๆเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเกษตรกร ทั้ง ความรู้แบบฝังลึกภายใน  เช่น 
ขอ้มูลครัวเรือนของเกษตรกร ปัญหา ความตอ้งการของเกษตรกร และความภายนอก คือความรู้ท่ี
เก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํการเกษตรของเกษตรกร เช่น ความรู้เร่ืองตลาด
พืชผล ราคาสินคา้ นโยบายรัฐ  
 

 ความรู้ของเกษตรกรเองมกัเกิดจากการสะสมความรู้ท่ีปฏิบติัดว้ยตนเอง หรือเรียนรู้จาก พ่อ
แม่ ปู่ย่า ตายาย ท่ีพาทาํมาตั้งแต่เล็ก ทดลองทาํไปเรียนรู้ไป สังเกตเรียนรู้จากการทาํซํ้ าๆ มีการ
วิเคราะห์ตีความอยู่เสมอ  จนมีความรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีทาํข้ึนเร่ือยๆ กว่าจะรู้จริงรู้แจง้จนเป็นผูรู้้
ในเร่ืองนั้นได้ดีตอ้งใช้เวลานาน ชุดความรู้บางอย่าง เช่น การทาํนา การทาํไร่ การเล้ียงสัตว์ ท่ี
สามารถอธิบายได้ บันทึกถ่ายทอดออกมาสืบต่อกันได้ ท่ี เ รียกว่าความรู้ชัดแจ้ง  (Explicit 
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knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถเรียนรู้และเขา้ใจไดจ้ากการสังเกต การฟัง การพูดคุยต่างๆ หรือ
การสืบหาขอ้มูลเหล่าน้ีจากการอ่านเอกสารตาํรา แต่ความรู้ทางการเกษตรท่ีเป็นส่วนใหญ่ ท่ีเป็น
ความรู้อีกมาก เป็นความรู้ลึกในระดบัท่ีไม่สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยการสังเกต การอ่านตาํรา หรือการ
พดูคุยผิวเผินทัว่ไป ความรู้ลกัษณะน้ีตอ้งเกิดจากการลงมือปฏิบติัเอง (Tacit knowledge) และมกั
เป็นความรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัระบบนิเวศแวดลอ้มและวฒันธรรม ท่ีไม่สามารถถอดออกมาจากการเล่า
เร่ืองเพียงอย่างเดียว แต่เรียนรู้สืบทอดกนัได ้อาศยัความใกลชิ้ด ความเป็นชุมชน ความเช่ือ ความ
ศรัทธาต่อความรู้ต่อภูมิปัญญานั้นๆ จนนาํไปปฏิบติัต่อเน่ืองจึงจะเกิดความรู้ 
 

ความรู้ของเกษตรกรจึงเป็นความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัพื้นฐานในการดาํรงชีวิต เป็นความรู้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการเกษตร และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ซ่ึงเป็นชุดความรู้ท่ีลึกซ้ึงและ
กวา้ง  โดยคลอบคลุมความรู้ 5 กลุ่ม คือ ความรู้เชิงวฒันธรรมสังคม ความรู้ในภูมินิเวศน์และฐาน
ทรัพยากร ซ่ึงทั้งสองกลุ่มแรกน้ี เป็นความรู้ของชุมชนท่ีมีมาแต่เดิมท่ีเกษตรกรใชเ้ป็นฐานความรู้ใน
การหากินประกอบอาชีพ ความรู้จะคงอยูม่ากนอ้ยแค่ไหนจะข้ึนอยูก่บัความเขม้แขง็ของชุมชนเป็น
หัก  ส่วนอีกสามกลุ่มความรู้ คือ ความรู้ในระบบการผลิต  ความรู้ในระบบการจดัการผลผลิตและ
การตลาด  และ ความรู้ในการจดัการเศรษฐกิจและการจดัการในครัวเรือนและชุมชน เหล่าน้ีเป็น
ความรู้ส่วนใหญ่ท่ีไดจ้ากการผสมผสานความรู้เดิม กบัความรู้เทคโนโลยสีมยัใหม่ ท่ีมกัจะมีองคก์ร
และหน่วยงานภายนอก เช่นหน่วยงานของรัฐ องคก์รพฒันาเอกชน ท่ีเขา้มามีบทบาท  

 

 ในแง่ของการรับขอ้มูลความรู้ของเกษตรกร มีรากฐานมาจากการสังเกต การฟัง และนาํไป
ลงมือทาํ ปรับปรุงแกไ้ขซํ้ าแลว้ซํ้ าอีก  แลว้ประมวลขอ้มูลขอ้สังเกต ทาํบ่อยๆจนเขา้ใจ ชาํนาญ
ไดรั้บบทเรียนและประสบการณ์ ทั้งประสบการณ์ท่ีสาํเร็จและลม้เหลว นานเขา้ก็เกิดความรู้ความ
เขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง เม่ือเผชิญกบัปัญหาต่างๆอีก ก็สามารถคิดหาวิธีการแกปั้ญหาการเกษตรท่ีทาํอยูไ่ด้
สําเร็จ ก็จะยิ่งเร่ิมแตกฉาน เกิดเป็นผูรู้้ ผูมี้ปัญญา และเม่ือผูอ่ื้นเห็นความสําเร็จเกิดความสนใจมา
เรียนรู้ ทาํตามต่อๆกนั ความรู้จึงเร่ิมขยายตวัออกสู่ชุมชน เม่ือทาํกนัทั้งชุมชน ระยะเวลานานไปก็
กลายเป็นวฒันธรรมของชุมชนในท่ีสุด  
 

 การพฒันาความรู้ของเกษตรกรจึงเป็นกระบวนการท่ีมีขั้นมีตอน อยู่บนพื้นฐานของการ
เล้ียงชีพและการพฒันาคุณภาพชีวิตเป็นหลกั ดงันั้น การจดัการความรู้ในการพฒันาภาคการเกษตร
จึงไม่ใช่เพียงการไปคดัลอกขอ้มูล หรือตาํรา เอกสารแลว้ไปสมัภาษณ์เกษตรกร นาํขอ้มูลมารวมกนั 
จดัเก็บเป็นระบบขอ้มูลข่าวสาร แลว้รอให้ผูท่ี้ตอ้งการใชข้อ้มูลมานาํขอ้มูลไปใชง้าน ซ่ึงเป็นเพียง
การบริหารจดัการขอ้มูลเท่านั้น แต่ การจดัการความรู้ในการพฒันาอาชีพของเกษตรกรแทจ้ริงควร
เป็นการทาํให้ความรู้ท่ีฝังลึกในตวัเกษตรกรไดเ้คล่ือนไหวนําออกมาใช้ประโยชน์ได้ และเป็น
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กระบวนการท่ีเกษตรกรเป็นผูมี้บทบาทสําคญัในฐานะผูรู้้และผูจ้ดัการความรู้ ควบคู่กนัไปโดยมี
กระบวนการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมครบวงจร ทั้งแต่ขั้นการศึกษาหาขอ้มูลข่าวสารและรวบกบัความรู้ท่ี
เกษตรกรปฏิบติัมา มาสู่การจดัการใหเ้ป็นระบบจะดาํเนินการอยา่งไรอาจมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์
จดัเป็นชุดความรู้ข้ึนใหม่ จาํแนกจดัระเบียบท่ีง่ายต่อการเขา้ถึง และการนาํความรู้ไปปฏิบติัและนาํ
ความรู้ไปขบัเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระดบับุคคล กลุ่ม หรือชุมชน หากกระบวนการ
เหล่าน้ี มีรูปแบบในการดาํเนินการท่ีชดัเจน จึงจะเรียกไดว้่า เป็นการจดัการความรู้เพื่อการพฒันา
เกษตรกรดา้นการเกษตรใหเ้กิดผลไดจ้ริง  (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2554,หน่วยท่ี15:5-9) 

 

ตวัอย่างหน่ึงของการนาํกระบวนการจดัการความรู้มาใช้ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของ
เกษตรกรไทย ท่ีเห็นชดัเจน และประสบผลสัมฤทธ์ิ คือ แนวคิดโรงเรียนชาวนา ท่ีมีเครือข่าย
กระจายตวัอยูใ่นหลายพื้นท่ีของประเทศ มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพ
ของชาวนา เกิดการเรียนรู้และ สามารถผสมผสานความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่อยา่งต่อเน่ือง เกิดระบบ
คิดท่ี เป็นเหตุ เป็นผล และมีระบบคิดแบบเช่ือมโยง เพื่อการแกปั้ญหาของเกษตรกรใน การทาํนาซ่ึง
เป็นอาชีพหลกัของเกษตรกรทาํนาในจงัหวดันครสวรรค ์ โดยเนน้กลุ่มการเรียนรู้ เกิดการจดัการ
ความรู้ควบคู่กบัการปฏิบติัจริงซ่ึงเป็นเรียนรู้  ท่ามกลางการปฏิบติั และเกิดการเช่ือมโยงเครือข่าย
การเรียนรู้ เพื่อหาคาํตอบ  ให้กบัตนเองและร่วมแลกเปล่ียนความรู้กนัซ่ึงและกนั โดยมีหลกัการ
ดาํเนินงาน ดงัน้ี (สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสงัคม, 2548) 

 

1. ใชพ้ื้นท่ี ชุมชน ชาวบา้นเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ หรือเป็นโรงเรียน โดยมีหลกัการ
รวมกลุ่ม ส่งเสริมชกันาํให ้ ปัจเจกเกษตรกร มารวมตวักนัเป็นกลุ่ม ระบบหรือ System หรือ Node 
หรือ Team ขนาดกลุ่ม/องคก์รแตกต่างกนัออกไป ตามเหตุปัจจยั-ระยะเวลา 

2. กลุ่มการเรียนรู้ (Group Learning Organization) กระบวนการเรียนรู้ จะเนน้การเรียนรู้
เป็นกลุ่มชาวนา หรือ องคก์ร หรือ Nodes เหล่าน้ี จะตอ้งมี กระบวนการ การเรียนรู้เป็นกลุ่ม ความ
ชดัเจน ความลุ่มลึก ทกัษะ ประสบการณ์ ต่างๆ เร่ืองการเรียนรู้ มาจากการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
แลกเปล่ียนกบัผูรู้้ การอ่าน สังเกต และประสบการณ์ตรงจาก การปฏิบติัของชาวนาในพื้นท่ีนาํมา
แลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นส่วนสาํคญั โดยมีการ ออกแบบการเรียนรู้ มีสาระสาํคญักาํหนดให ้ทุกคนทาํ
ตวัเป็นทั้งนกัเรียนและครู ไปพร้อมๆ กนันาํความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติัมา(แชร์)แลกเปล่ียนเรียนรู้กนั
เป็น กลุ่มเรียนรู้ 

3. การจดัการความรู้ (Konwledge Management) โรงเรียนชาวนา เนน้กระบวนการจดัการ
ความรู้ในหลกัสูตร หรือ เน้ือหาไปพร้อมๆ กบัการเรียนรู้ โดยมีเปิดเวทีใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมใน
การสกดัความรู้เดิมหรือเป็นภูมิปัญญาดั้นเดิมท่ีมีกระบวนการเรียนรู้ทดลองใชแ้ลว้ไดผ้ลดีนาํมา
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ผสมผสานกบัความรู้ใหม่ ซ่ึงสามารถจดัการความรู้ไดท้ั้งก่อนปฏิบติั -ขณะปฏิบติั – หลงัปฏิบติั
หรือหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิต ทั้งสามกระบวนการตอ้งผา่นเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระดบั
กลุ่มสกดัออกมาเป็นชุดความรู้ใหม่ 

4. เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายใหเ้กิดพลงั (Net Working) หลงัจากการก่อรูปของกลุ่มต่างๆ มีชุด
ความรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติัแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งภายในและนอกกลุ่ม ยกระดบัใหเ้กิดเวทีแลกเปล่ียน
ในระดบัจงัหวดั เกิดความสัมพนัธ์เป็นพวกเดียวกนั พนัธ์ุเดียว เป็นกระบวนการเช่ือมโยงเครือข่าย
ใหเ้กิดพลงัและเกิดการขยายผลในระยะท่ีเหมาะสมต่อมา 

5. สร้างสรรค ์ นวตักรรมและเทคโนโลย ี มีการสร้างสรรคแ์ละนาํเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม
ใหม่ ๆ ข้ึนมาใชง้านทดแทนระบบหรือกระบวนการผลิตแบบเดิม 

6. ประสานและ บูรณาการภาคีพนัธมิตรในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี มีกลัยาณมิตร – Change 
Agent ;CA หรือ Facilitator ท่ีจะเช่ือมโยง เครือข่าย และภาคีพนัธมิตรต่าง ๆ หนุนเสริมการ
ปฏิบติัการของ กลุ่มของชาวบา้นอยา่งเหมาะสม 

7. บูรณาการเช่ือมโยงการเคล่ือนไหวงานส่วนต่าง ๆ เขา้หากนั เพื่อเป็นการ มีหน่วยงาน
รับผิดชอบ(ภาคีร่วม) หนุนเสริมกนั อาทิ เร่ือง เกษตรยัง่ยนื –วิทยชุุมชน- การเคล่ือนไหวดา้น
สุขภาพ/สาธารณสุข-งานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ กล่าวโดยจาํเพาะเก่ียวกบัการจดัการความรู้  

 

นอกจากนั้น หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาภาคการเกษตร ในปัจจุบนั ไดใ้ห้
ความสาํคญักบัการนาํแนวคิดการจดัการความรู้มาเป็นแนวทางในการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือพฒันา
เกษตรกรในการประกอบอาชีพ  ดงัจะเห็นไดจ้ากท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร สังกดักระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการพฒันาเกษตรกรโดยตรง ไดพ้ฒันา แนวคิดการจดัการ
ความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรข้ึนในปี พ.ศ.2549 ท่ีพฒันามาจากแนวคิดของ TUNA Model ใน
รูปแบบการจดัการความรู้ท่ีเนน้การบูรณาการการทาํงานร่วมกนัของบุคคลกลุ่มต่างๆท่ีก่อให้เกิด
การเรียนรู้ของกลุ่มบุคคล 3 กลุ่มร่วมกนั  เรียกว่า “ โมเดลการจดัการความรู้ 3 ห่วง กรมส่งเสริม
การเกษตร” (สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม,2550:9-12)   มีการจดัการความรู้ตามหวั
ปลา หรือ เป้าหมายท่ีกาํหนดเลือกแลว้  โดยท่ี หัวปลาใหญ่ หรือเป้าหมายหลกัของการจดัการ
ความรู้คือ เพื่อพฒันาขีดความสามารถของเจา้หน้าท่ีในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีกระบวนการ
ผลิตท่ีไปไปตามเป้าหมาย และเกษตรกรสามารถมีอาชีพท่ีมัน่คงและพ่ึงพาตนเองได ้ โดยการ
จดัการความรู้ ดาํเนินงาน บนฐานคิดท่ีว่า เกษตรกร คือ “คุณกิจ”  หรือผูป้ฏิบติัท่ีมีตน้ทุนความรู้
จากการปฏิบติั เจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรมีบทบาทเป็น “คุณอาํนวย” ช่วยอาํนวยความสดวก
และส่งเสริมให้เกษตรกร สามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ไปพฒันางานของตน
ไดต้รงตามเป้าประสงค ์ ดงัตวัอยา่ง แผนภาพท่ี 21  แสดงแบบจาํลองการจดัการความรู้ KM 3 
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ห่วง ของงานส่งเสริมการผลิตสินคา้การเกษตรท่ีปลอดภยัและไดม้าตรฐาน (กรมส่งเสริม
การเกษตร,2553:2) 

 

     การเรียนรู้ในการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรท่ีปลอดภยัและไดม้าตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 21 รูปแบบการจดัการความรู้ KM 3 ห่วง ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
(กรมส่งเสริมการเกษตร,2553:2) 

 
จากภาพท่ี เป็นโมเดล การจดัการความรู้ 3ห่วง ท่ีกาํหนด เป้าหมาย คือ การให้เกษตรกรมี

การผลิตสินคา้เกษตรท่ีปลอดภยั ไดม้าตรฐาน  ดงันั้น กิจกรรมการจดัการความรู้ของกรมส่งเสริม 
จดัเป็นวง 3 วงซอ้น ประกอบดว้ย กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเจา้หนา้ท่ีภายในจงัหวดั และ กลุ่มเจา้หนา้ท่ี
ส่วนกลางท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งสามกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จดัการความรู้ระหว่างกนัซอ้นอยูเ่ป็น
ชั้นๆ แต่ละกลุ่มมีการจดักิจกรรมการจดัการความรู้ ดงัน้ี 

 

 กลุ่มเกษตรกร ในฐานะ “คุณกิจ” กรมส่งเสริมไดด้าํเนินงาน ดงัน้ี  
1.การสร้างทีมหรือกลุ่มเรียนรู้  โดยยดึเกษตรกรเป็นศูนยก์ลาง โดยการรวบรวมเกษตรกร 

จาํนวน 25 – 30 คน เป็นกลุ่มเรียนรู้เป็นกลุ่ม ตามหวัเร่ืองท่ีสนใจ 
2. การเรียนรู้ตวัเองและวิเคราะห์ขั้นตอนการผลิตท่ีสาํคญั โดยมีเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม

การเกษตรเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกใหเ้กษตรกรไดเ้รียนรู้ตวัเองในดา้นการผลิต วิเคราะห์ขั้นตอน
การผลิตท่ีสาํคญั 
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3. กลุ่มเป็นผูก้าํหนดเป้าหมายพฒันาสินคา้เกษตร โดยมีเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเป็นผู ้
อาํนวยความสะดวก 

4.กลุ่มวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง ท่ีตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 
5.กลุ่มดาํเนินการตามแผนการเรียนรู้ท่ีวางไว ้โดยมีเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเป็นผู ้

อาํนวยกระบวนการใหเ้กิดการเรียนรู้ตามแผน 
6.การสร้างองคค์วามรู้ของกลุ่ม โดยหวัขอ้การเรียนรู้แต่ละคร้ังตอ้งมีการจดบนัทึกประเดน็

เรืองเล่าท่ีประสบความสาํเร็จมาไวใ้นคลงัความรู้ เพื่อต่อยอดและนาํไปใชต่้อ เจา้หนา้ท่ีตอ้ง
สนบัสนุนใหก้ลุ่มเรียนรู้ บนัทึกองคค์วามรู้ในระดบับุคคล กลุ่ม และองคก์รท่ีมีการขยายผลจากแต่
ละคนไปสู่ความรู้ของเกษตรกรทั้งกลุ่มได ้

กลุ่มเจ้าหน้าทีจั่งหวดั มีการดาํเนินกิจกรรม ดงัน้ี 
1.การสร้างทีมงานในระดบัจงัหวดั และอาํเภอ  
2.การเรียนรู้ตวัเอง เพื่อดูความพร้อมในดา้นความรู้ท่ีตอ้งใชใ้นการส่งเสริมการเกษตร   
3.การกาํหนดเป้าหมายในการทาํงานส่งเสริมการเกษตรร่วมกนั  
4.กาํหนดแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกร 
5.การดาํเนินการตามแผนการเรียนรู้ท่ีวางไว ้โดยมีการสอดแทรกวงแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระหวา่งกนัของเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในแต่ละพื้นท่ี เช่น เวทีประจาํเดือน (District Monthly Meeting) 
มีการถอดบทเรียนและต่อยอดความรู้ในการทาํงาน 

6.การสร้างองคค์วามรู้ในการทาํงาน มีการถอดองคค์วามรู้ในการทาํงาน โดยมี พี่เล้ียงทีม
การจดัการความรู้จากหน่วยงานส่วนกลางคอยสนบัสนุน 

กลุ่มเจ้าหน้าทีส่่วนกลางทีเ่กีย่วข้อง  มีการดาํเนินกิจกรรม ดงัน้ี 
1.สร้างทีมแกนนาํในการบริหารเช่ือมโยงเครือข่ายความรู้  
2.วิเคราะห์ความรู้ท่ีตอ้งการใชใ้นการส่งเสริม 
3.สืบคน้องคค์วามรู้ท่ีตอ้งใชใ้นการส่งเสริม โดยมีกิจกรรมวงแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทั้งภายใน

หน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน ทั้งอยา่งเป็นทางการ เช่น เวทีประชุมภาคี การประชุมเสวนา และ
ไม่เป็นทางการ เช่น การเยีย่มเยยีนปรึกษา 

4.สร้างช่องทางในการถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนงานด้านวิชาการ และประเด็นท่ีเป็น
เป้าหมายของการจดัการความรู้ ใหล้งไปสู่งานระดบัพื้นท่ี  

5.สนบัสนุนการดาํเนินงานส่งเสริมระดบัพื้นท่ี 
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จากตวัอย่างแนวคิด จะเห็นว่า การจดัการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรท่ีเกิดข้ึนของ
กรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบดว้ย การมุ่งพฒันาเกษตรกร โดยเกษตรกรเกิดการเรียนรู้ผา่นการ
จดัการความรู้ดว้ยตนเองตามเป้าหมายท่ีกาํหนด ควบคู่กบั การพฒันาเจา้หน้าท่ี เกิดวฒันธรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของเจา้หนา้ท่ีภายในหน่วยงานยอ่ย เพื่อคน้หาแลกเปล่ียน และสรุปประสบการณ์
ความรู้ในการทาํงาน เผยแพร่ไปสู่การทาํงานของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในทุกระดบัชั้น  
 

การจัดการความรู้ในลกัษณะกลุ่ม หรือ องค์กรชุมชน 
 

รูปแบบการจดัการความรู้ขององคก์รชุมชน เป็นรูปแบบท่ีพฒันาโดยใชก้รอบแนวคิดมา
จากการวิเคราะห์สังเคราะห์แนวคิดและผลการวิจยัของผูท้รงคุณวุฒิในระดบัสากล ทั้งในส่วนของ
การจดัการความรู้ และในส่วนของเทคนิคการพฒันา เช่น ใชแ้นวคิดการจดัการความรู้ของ Nonaka 
& Takeuchi ของวิจารณ์ พานิช และกระบวนการจดัการความรู้ของ Wiig บูรณาการกบัเทคนิคการ
พฒันาไดแ้ก่ ใชห้ลกัการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เก่ียวกบัการพึ่งตนเอง การมีส่วน
ร่วม และการรู้รักสามคัคี มีการเตรียมชุมชน การจดบนัทึกหลงัการปฏิบติั (AAR) การตั้ง คาํถาม 
การแลกเปล่ียนความรู้ทั้งเวทีจริงและเวทีเสมือน ดงัแสดงในตารางท่ี 8  (ฉลาด  จนัทรสมบติั , บุญ
ชม ศรีสะอาด , วิจารณ์ พานิช และวิเชียร ชิวพิมาย , 2550 : 58-72) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



133 
 

 
 

ตารางท่ี 8   รูปแบบการจดัการความรู้ของกลุ่ม องคก์รชุมชน  
 

ขั้นตอน กจิกรรม 

ปร
ะเม

นิร
ะห

ว่า
งก
าร
ดาํ
เนิ
นง

าน
แล
ะป

รับ
ปรุ

ง 

1. เตรียมชุมชน 1. ทาํความเขา้ใจและร่วมกาํหนดขอ้ตกลงกบัผูน้าํชุมชน (กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 
ฯ) 
2. สร้างทีมและแกนนาํ 
3. ศึกษาบริบทชุมชน กลุ่มองคก์รชุมชนและสภาพการจดัการความรู้ 

2. การสร้าง 
แรงจูงใจ/จิตสาํนึก 
การทาํงานร่วมกนั 
และสร้างวสิัยทศัน์ 

4. สร้างแรงจูงใจและจิตสาํนึกในการทาํงานร่วมกนั 
5. สร้างวสิัยทศัน์การจดัการความรู้ในองคก์รชุมชน 
6. ร่วมเรียนรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้ 

3. จดัทาํแผน/ 
พฒันาศกัยภาพ 

7. จดัทาํแผนกิจกรรมพฒันาการจดัการความรู้และแผนพฒันากลุ่ม 
8. พฒันาความรู้พ้ืนฐานดา้นคอมพิวเตอร์สาํหรับผูจ้ดัเกบ็ขอ้มูล 
9. สร้างตวัช้ีวดัความสาํเร็จของกลุ่มองคก์ร 

4. นาํแผนการ 
จดัการความรู้ 
ไปปฏิบติัและ 
พฒันางาน 

10. แสวงหาความรู้และศึกษาดูงานการจดัการความรู้ 
11. ทาํการสรุปทบทวนแผนกิจกรรมพฒันาการจดัการความรู้ 
12. ดาํเนินการการจดัการความรู้ของกลุ่มองคก์รควบคู่กิจกรรม การพฒันา
งานของกลุ่ม 
13. การสรุปบทเรียน สะทอ้นผลและทบทวนแผนการจดัการ 
ความรู้ระดบักลุ่มองคก์ร 
14. ดาํเนินการยกระดบัองคค์วามรู้และจดัการความรู้ใน 
ประเดน็อ่ืนท่ีสนใจประกอบดว้ยการสร้าง จาํแนก จดัเกบ็ 
นาํไปใช ้การแลกเปล่ียนความรู้และการประเมินผล 

5. ประเมินผลสรุป 15. การประเมินกระบวนการจดัการความรู้ 
16. จดัตั้งศนูยจ์ดัการความรู้องคก์รชุมชนระดบัหมู่บา้น และ จดัทาํเวบ็ไซต ์
17. การเสริมแรงทางบวกใหร้างวลั และ เผยแพร่ผลงานในเวบ็ไซต ์
18. อภิปรายสรุปผลการจดัการความรู้ 

ท่ีมา:  (ฉลาด จนัทรสมบติั, บุญชม ศรีสะอาด, วิจารณ์ พานิช และวิเชียร ชิวพิมาย, 2550) 
 
 
ในแนวคิดน้ี หลงัจากอภิปราย สรุปผลการจดัการความรู้แลว้ กลุ่ม องคก์รชุมชนยงัคง

ดาํเนินการจดัการความรู้อยา่งต่อเน่ือง ในเร่ืองท่ีสนใจและตอ้งการพฒันางานใหดี้ข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู ่
โดย  เร่ิมตน้จากกิจกรรมท่ี 11 คือ ทาํการสรุปทบทวนแผนกิจกรรมพฒันาการจดัการความรู้ให้
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ชดัเจน ซ่ึงอาจจะเร่ิมดาํเนินการจดัการความรู้ของกลุ่มองคก์ร ควบคู่กิจกรรมพฒันากลุ่มท่ีไม่ยาก
นกั หรือ ดาํเนินการยกระดบัองคค์วามรู้ และจดัการความรู้ในประเด็นท่ีสนใจในลกัษณะทา้ทาย 
ตามศกัยภาพของกลุ่มองคก์รตนเอง ยกเวน้กิจกรรมท่ี 16 – 18 เป็นส่วนท่ีศูนยจ์ดัการความรู้ใน
ระดบั หมู่บา้นตอ้งดาํเนินการตลอดเพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ือง 

 
2.2.4 ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการความรู้ 

 

 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ ในท่ีน้ีหมายถึงการศึกษาถึงปัจจยัใดท่ีสงเสริมหรือมี
ผลต่อความสําเร็จในบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ ทั้งท่ีเป็น ลกัษณะ แนวทาง รวมถึง 
เง่ือนไข ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ท่ีส่งผลให้การดาํเนินการจดัการความรู้เกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี  
ความสาํเร็จของการจดัการความรู้ มีนกัวิชาการอธิบายไวใ้นลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกนั ดงัเช่น ประเวศ 
วะสี(2554) อธิบายในเชิงของกระบวนการว่า  การจัดการความรู้ท่ีดี จะหมายถึง การท่ีมี
กระบวนการท่ีสามารถใช้ความรู้สร้างความรู้ และจดัให้มีแลกเปล่ียนการเรียนรู้ร่วมกนัในทาง
ปฏิบติัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อขยายยกระดบัความรู้และเกิดการปฏิบติัใหดี้ข้ึนต่อเน่ือง และการจดัการ
ความรู้ท่ีดีตอ้งมีลกัษณะการพฒันาจิตใจให้เป็นคนดีข้ึนดว้ย รวมถึงการผสมผสานระหว่างมนุษย ์ 
เทคโนโลยี ความสามารถและทกัษะพิเศษของแต่ละองค์กร ในขณะท่ี  อคัร ศุภเศรษฐ(ม.ปป.) 
อธิบายถึงความสาํเร็จของการจดัการความรู้ คืออยูท่ี่การสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ ความร่วมมือจาก
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง การกาํหนดเป้าหมายและดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมาย โดยใชแ้นวความรู้ใหม่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  (นํ้าทิพย ์วิภาวิน,2547:199)  การจดัการความรู้ท่ีประสบความสาํเร็จในแนวคิด
ของ ไพโรจน์ ชลารักษ ์(2551:116)  จะหมายถึง การท่ีบุคคลหรือองคก์รใชค้วามรู้แกปั้ญหาท่ีเผชิญ
อยูส่าํเร็จ ลุล่วงไดผ้ลผลพัธ์ตามความมุ่งหวงัท่ีตั้งไวแ้ต่แรก  

 

ดงันั้นกล่าวไดว้่า ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจดัการความรู้ หากมีการปัจจยัท่ีทาํให้
เกิดการเรียนรู้ของบุคคลและในองคก์รให้มีประสิทธิภาพ และนาํไปสู่การนาํความรู้นั้นไปใชใ้น
สภาวะท่ีเหมาะสมตรงตามเป้าหมาย  จึงจะเรียกไดว้า่เป็นความสาํเร็จของการจดัการความรู้  
  

เม่ือพิจารณาถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสาํเร็จของการจดัการความรู้  ไพโรจน์ ชลารักษ ์
(2551:116-117) อธิบายว่ามีปัจจยัท่ีสาํคญัอยู ่3 ประการ คือ ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก และปัจจยั
ร่วมระหวา่งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก     

 

1. ปัจจยัภายใน หมายถึง ปัจจยัภายตวัคนหรือภายในองคก์ร หมายถึงส่วนประกอบท่ีเป็น
คุณสมบติั ของส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ ท่ีจะใชแ้กปั้ญหาภายในนั้น ถา้เป็นปัญหาส่วนบุคคลเพียง
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คนเดียว ก็หมายถึงปัจจยัในตวับุคคลท่ีเผชิญปัญหานั้นเอง เช่น ความรู้จกั และความเขา้ใจหรือ
ตระหนกัถึงความเป็นปัญหา กาํลงัใจความมุ่งมัน่ในการแกปั้ญหา ความคาดหวงัอยากจะใหเ้ป็นไป
ของปัญหา และความรู้ท่ีจะใชใ้นการแกปั้ญหา มีมากหรือนอ้ย หรือมีความเหมาะสมเพียงใด หาก
เป็นปัญหาในองค์กร ปัจจยัภายในกลุ่มหรือองค์กร ไดแ้ก่ จาํนวนคนในองค์กร ทศันคติ ความ
มุ่งหวงัของคนในองคก์ร เอกภาพความสามคัคีของคนในองคก์ร อ่ืนๆ  หากเป็นปัญหาสาธารณะ 
การจดัการความรู้เพื่อแกปั้ญหาสาธารณะให้สําเร็จนอกจากตอ้งอาศยัปัจจยัทั้งแบบส่วนตวัและ
ปัจจยัลกัษณะกลุ่มแลว้ ตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัดา้นบรรยากาศ ท่าทีและทศันะของผูร่้วมเผชิญปัญหาว่า
ตระหนกัถึงความสาํคญัของการแสวงหาความรู้ และความร่วมมือร่วมใจกนัใชค้วามรู้เพื่อแกปั้ญหา
อย่างจริงจงัเพียงใด โดยสรุปปัจจยัภายในท่ีสําคญั เหล่าน้ีมี 3 ส่วน คือ ส่วนของความรู้ ได้แก่ 
ความรู้ท่ีตอ้งการจดัการ และความรู้ท่ีจะใชจ้ดัการความรู้เร่ืองนั้น ส่วนท่ีสองคือ ความเต็มใจและ
ความตั้งใจในการจดัการ และส่วนท่ีสามคือ ความร่วมมือในการปฏิบติั  

 

 2. ปัจจยัภายนอก หมายถึง  ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งโดยตรงโดยออ้ม ท่ีเก่ียวกบัความรู้  และ
กระบวนการในการแกปั้ญหา จาํแนกไดเ้ป็น 4 ปัจจยัยอ่ย ดงัน้ี  
   แหล่งความรู้ท่ีใช้แสวงหาเพื่อการสนับสนุนการใช้ความรู้มีหรือไม่ เพียงพอ
หรือไม่ มีความถูกตอ้งเพียงใด 
    แหล่งสนับสนุนดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์ วสัดุ หรือทรัพยากรต่างๆ ท่ีใช้เพื่อการ
จดัการความรู้ เพื่อแกปั้ญหา เช่น การจดัการความรู้เพื่อแกปั้ญหานํ้ าเสียของชุมชน เม่ือไดค้วามรู้
มาแลว้ จาํเป็นตอ้งมีสถานท่ีเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์  เวลา และการแสวงหาวิธีการทาํงานท่ีดี จึงจะ
แกปั้ญหาไดส้าํเร็จ 
  โอกาสและวิธีการทาํงานท่ีเหมาะสม โอกาส หมายถึงช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะ
ทาํงานบางอยา่ง และโอกาสนั้นสัมพนัธ์กบัวิธีการทาํงานดว้ย การแกปั้ญหาเดียวกนั หากต่างเวลา
กนัอาจตอ้งใชว้ิธีการต่างกนั  
  ความร่วมมืออย่างจริงใจและจริงจัง ของผูท่ี้เ ก่ียวข้อง ทั้ งผูท่ี้รับผลจากการ
แกปั้ญหาโดยตรง หรือไม่ใช่ผูรั้บโดยตรง เช่นหน่วยงานราชการ กลุ่ม องคก์รท่ีเขา้มาสนบัสนุน 
 

3.  ปัจจัยร่วมระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก หมายถึง ส่ิงหรืออะไรบางอยา่งท่ีทาํ
ให้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกทาํงานร่วมกนัไดอ้ย่างราบร่ืน อาจเรียกว่า การบริหารจดัการ 
หรือ การปฏิบติัเฉพาะกรณี ท่ีเรียกว่า “เคล็ดลบั”  เช่น เคลด็ลบัการปรุงอาหารให้อร่อยกว่ากนัจาก
สูตรผสมและกระบวนการปรุงท่ีเหมือนกนั แต่รสชาติอร่อยต่างกนั ในการจดัการความรู้ เรียกวา่ กล
เมลด็ “ trick” บางอยา่งเพื่อช่วยใหก้ารทาํงานนั้นเกิดผลสาํเร็จสูงกวา่ปกติ      
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สาํหรับปัจจยัท่ีเอ้ือต่อความสาํเร็จของการจดัการความรู้ ในกลุ่ม หรือ องคก์รนั้น ไดมี้การ
อธิบายเพิ่มเติมไวใ้นเอกสารการสอนชุดวิชา การจดัการความรู้เพื่อการส่งเสริมการเกษตร(2553:1-
62-64) ว่ามีสภาพแวดลอ้มทีเป็นปัจจยัเอ้ือต่อความสาํเร็จอยู ่7 ปัจจยั ในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ วิจารณ์ พานิช (2546) ไดน้าํเสนอปัจจยัท่ีส่งเสริมการจดัการความรู้  โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี  

1. ภาวะผูน้าํ การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารองคก์ร มีความสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารจดัการความรู้
ประสบความสาํเร็จอย่างราบร่ืน หากผูบ้ริหารเขา้ใจในแนวคิดและตระหนกัถึงประโยชน์ ย่อมจะ
สามารถส่ือสารและผลกัดนัส่งเสริมใหส้มาชิกไดเ้รียนรู้ ใหมี้การจดัการความรู้เกิดข้ึน  ทั้งน้ี วิจารณ์ 
พานิช (2546) อธิบายว่า  ผูน้าํในท่ีน้ี ไม่ไดห้มายถึงผูมี้ตาํแหน่งสูงสุดในองคก์รเพียงอยา่งเดียว  แต่
หมายถึงผูท่ี้ ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นในลกัษณะการทาํงานเป็นทีม และมีอิทธิพลต่อสมาชิกของทีมใน 3 
ลกัษณะ  ไดแ้ก่ 

การเป็นผูอ้อกแบบ (Designer) คือมีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์ วิเคราะห์
สถานการณ์ท่ี เป็นอยูจ่ริงเพื่อกาํหนดแนวทางการทาํงานของทีมใหเ้ป็นไปตามวิสัยทศัน์ท่ีกาํหนด
ร่วมกนั โดยไดรั้บการยอมรับจากสมาชิกใหเ้ป็นผูช้ี้ทิศทาง 

การเป็นผูส้อน (Teacher หรือ Mentor) ท่ีถ่ายทอดทั้งทกัษะและองคค์วามรู้โดย
อาศยักระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัจากการกระทาํ และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

การเป็นผูช่้วยเหลือ (Steward) คอยช่วยเหลือสนบัสนุนใหง้านทุกอยา่งเดินไปตาม
แนวทางท่ีถูกตอ้งและพบความสาํเร็จ 

2. กลยทุธ์ กลุ่มหรือองคก์ร ท่ีมีเป้าหมาย ทิศทางและกลยทุธ์ท่ีชดัเจนในการจดัการความรู้
โดยระบุชดัเจนว่า ในการจดัการความรู้นั้นมีเป้าหมายอะไร เพื่อท่ีจะนาํเป้าหมายของการจดัการ
ความรู้นั้นมากาํหนดเป็นแผนงานหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายของการจดัการความรู้
ได ้และกลยทุธ์ของการจดัการความรู้ตอ้งสนบัสนุนและสอดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนินงานท่ีช่วย
ใหเ้พิ่มขีดความสามารถของกลุ่มหรือองคก์รได ้  

3. วฒันธรรมองคก์ร  กิจกรรมดา้นการจดัการความรู้มากกว่าร้อยละ 90 เก่ียวขอ้งกบั
วฒันธรรมของกลุ่มหรือองคก์รโดยตรง วฒันธรรมมีผลต่อพฤติกรรมของคนในองคก์ร วฒันธรรม
องคก์รจึงเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งยิ่งต่อผลสาํเร็จของการจดัการความรู้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง วฒันธรรม
การแลกเปล่ียนและแบ่งบนัความรู้ของบุคคลในองคก์ร หากบุคคลไม่มีการแลกเปล่ียนความรู้กนั
และกนั อาจมาจากเกรงว่าตนเองจะหมดความสําคญัลง จะกลายเป็นวฒันธรรมองคก์รท่ีกีดขวาง
การแบ่งบันความรู้กลายเป็นอุปสรรค  จึงจาํเป็นท่ีต้องสร้างวฒันธรรมองค์กรให้เอ้ือต่อการ
แลกเปล่ียนความรู้ สร้างบรรยากาศท่ีทาํให้บุคคล กลา้คิด กลา้ทาํ กลา้เปิดเผยต่อกนั มีการทาํงาน
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ร่วมกนัเป็นทีม และ เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม  มีการส่ือสารระหว่างสมาชิก ทาํให้การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคคล แต่ละคนปรับวิธีคิด วิธีปฏิบติัต่อตนเองและองคก์รจนเป็นส่วนหน่ึง
ของระบบขององคก์ร ท่ีจะตอ้งไดรั้บการสนับสนุนร่วมมือจากบุคคลในทุกระดบั  ภายใต้
บรรยากาศท่ีมีการเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจใหส้มาชิกพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (วิจารณ์ พานิช ,2546) 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศดา้นการจดัการความรู้  ความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นแรงผลกัดนัท่ีช่วยให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้สามารถทาํไดง่้าย เกิดข้ึนไดร้วดเร็วและ
สะดวกมากข้ึน การมีระบบฐานขอ้มูลและระบบท่ีทนัสมยั ช่วยอาํนวยความสะดวกในการคน้หา
ขอ้มูลเฉพาะเร่ืองหรือหวัขอ้ต่างๆ ทั้งสาํหรับบุคคลภายในและภายนอกองคก์ร ส่งผลใหก้ารจดัการ
ความรู้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เทคโนโลยีช่วยให้บุคคลสามารถคน้หาความรู้ ดึงเอาความรู้ไปใช ้
วิเคราะห์ขอ้มูล จดัเก็บขอ้มูลต่างๆใหเ้ป็นระเบียบ และถ่ายโอนความรู้  ในองคก์รควรตอ้งมีทั้งการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทนัสมยั เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการจดัการความรู้ท่ีพร้อมต่อการปฏิบติังาน
และการเรียนรู้  ขฯเดียวกนั ตอ้งมีการส่งเสริมสนับสนุนบุคคลมีการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
เหล่าน้ี กจ็ะยิง่ทาํใหก้ารจดัการความรู้เกิดผลไดดี้ยิง่ข้ึน   

5.  การวดัและประเมินผล  การวดัและประเมินผลเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะช่วยให้องคก์ร 
ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเป็นอยู่ ว่ามีการดาํเนินการ มีความคืบหน้า และผลท่ีเกิดข้ึนเป็น
อย่างไร รวมถึงยงัสามารถทบทวน ปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจดัการ
ความรู้ และ ควรทาํอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล ป้อนกลบั นาํมาปรับปรุงพฒันากิจกรรมต่างๆให้
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 6.  โครงสร้างพ้ืนฐาน  หมายถึงระบบรองรับเพ่ือให้บุคคลในองคก์รไดมี้การแลกเปล่ียน
ความรู้กันอย่างสะดวก โครงสร้างพื้นฐานอาจเป็นรูปธรรมท่ีจบัตอ้งได้ เช่น สถานท่ีเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ต่างๆ หรือเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น การมีระบบงานท่ีเอ้ือให้เกิดสภาพท่ีสนับสนุนการ
แลกเปล่ียนความรู้ การมีส่วนร่วม การกระจายอาํนาจ มีการส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ เน้ือหา
ความรู้ และกิจกรรมการจดัการความรู้ใหค้นในองคก์รทราบ มีระบบประเมินและยกยอ่งชมเชยให้
รางวลัอย่างชัดเจน เป็นธรรม มีช่องทางการถ่ายโอนความรู้ท่ีหลากหลายนอกเหนือจากการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ อาจมีการตั้งกลุ่ม  นอกจากนั้น องคก์รควรคาํนึงถึงโครงสร้างของบุคคลท่ีจะ
เขา้มามีส่วนร่วม หรือรับผิดชอบในการจดัการความรู้ กาํหนดเครือข่ายในการแลกเปล่ียนความรู้ท่ี
ชดัเจน เช่น จดัตั้งในรูปกลุ่ม หรือทีมตามลกัษณะงาน เช่น การตั้งกลุ่มเครือข่ายเรียนรู้โรงเรียนชาว
ทาํนา   
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7. คุณลกัษณะของบุคคลในทีมจดัการความรู้  การจดัการความรู้จะดาํเนินไปไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ปัจจยัหน่ึงมาจากตวับุคคลท่ีเขา้มามีส่วนร่วมดาํเนินงาน ท่ีควรมีคุณสมบติัและทกัษะ 
ดงั เหล่าน้ี คือ รักการคน้ควา้และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆเพื่อปรับปรุงและพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา  ไม่
กลวัท่ีจะลองส่ิงใหม่ๆ แมบ้างคร้ังอาจตอ้งประสบความลม้เหลว 

มีความสามารถในการคิดทาํส่ิงใหม่ๆ มีกาํลงัใจและความมุ่งมัน่ ไม่ยอ่ทอ้แมบ้างคร้ังจะยงั
ไม่ประสบความสาํเร็จ  

มีความสามารถในการเรียนรู้และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพราะสามารถส่ือสาร นาํเสนอ 
และอธิบายเร่ืองยากใหเ้ป็นเร่ืองง่าย 

มีทกัษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปประเด็น สามารถคิดเช่ือมโยงส่ิงต่างๆ และ
บูรณาการความรู้เขา้ดว้ยกนั 

มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน และมีทกัษะในการทาํหนา้ท่ีอาํนวยความสะดวก ในกระบวนการ
จดัการความรู้  และ  มีความร่วมมือร่วมใจกบัผูอ่ื้น สามารถประสานงานและทาํงานเป็นทีมกบัผูอ่ื้น
ได ้ 

นอกจากนั้น ประพนธ์ ผาสุกยดื (2547: 48) อธิบายถึงปัจจยัสาํคญั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
ความรู้และวฒันธรรมองคก์ร  ดงัน้ี  

1. เวลา  เป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีบุคคล ตอ้งมีเวลาในการมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วม
แกปั้ญหา ช่วยพฒันางาน หรือร่วมกนัสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆให้เกิดข้ึน หากไม่ให้ความสําคญัและ
ไม่ใหเ้วลา การจดัการความรู้จะไม่สามารถเกิดข้ึนได ้

2. ใจ หรือ นํ้ าใจไมตรี ท่ีคนมีให้แก่กนั สมาชิกในองคก์รตอ้งมีใจให้แก่กนัและกนั การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้จึงจะมีพลงั การเรียนรู้ท่ีดีตอ้งมีใจท่ีเปิดกวา้ง เป็นใจ “ว่าง”  พร้อมรับส่ิงใหม่ๆ 
ไม่มีคติ ยดึติด  

3. พื้นท่ี หรือเวทีท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ควรมีความหลากหลายรูปแบบ ทั้งเวทีท่ี
เป็นทางการ เชานการประชุม หรือสัมมนา เวทีท่ีไม่เป็นทางการ เช่น พื้นท่ีให้บุคคลไดแ้ลกเปล่ียน
เรียนรู้กนัในบรรยากาศสบายๆ เช่น มุมกาแฟ มุมอ่านหนังสือ หรือพื้นท่ีท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลท่ี
สนใจในเร่ืองเดียวกนั รวมกลุ่มปรึกษาพดูคุย ตามความสมคัรใจ เช่น เป็น “ชุมนุม” ( community of 
practices)  หรือ (CoPs)  ท่ีเรียก “ชุมนุมนกัปฏิบติั” ท่ีสร่งความรู้สึก อิสระ ปลอดภยั เกิดความไว้
เน้ือเช่ือใจ พร้อมช่วยเหลือเก้ือกลูกนั 

4. เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร (ICT)  เป็นเคร่ืองมือในการจดัการความรู้ท่ีทรง
พลงั มีศยัภาพท่ีจะขยายเครือข่ายความรู้ ท่ีสะดวก รวดเร็ว สามารถ เกิดเป็น ชุมชนแบบ ออนไลน์
ได ้ 
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Stankosky และ Baldanza (2001) ไดพ้ฒันากรอบการจดัการความรู้ท่ี ไดอ้ธิบายถึงปัจจยั
เอ้ือต่อการจดัการความรู้ เช่นการเรียนรู้ (learning) วฒันธรรม (culture) ภาวะผูน้าํ (leadership) 
องคก์รและเทคโนโลย ี(organization and technology)  กรอบแนวคิดน้ี นาํเสนอการจดัการความรู้ท่ี
ครอบคลุมหลากหลายของสาขาท่ีรวมถึง ความรู้ความเขา้ใจดา้นวิทยาศาสตร์ (cognitive science) 
การส่ือสาร (communication) พฤติกรรมในระดบัปัจเจกบุคคลและองคก์ร (individual and 
organizational behavior) จิตวิทยา (psychology) การเงิน (finance) เศรษฐศาสตร์ (economics) 
ทรัพยากรบุคคล(human resource) การจดัการ (management) การวางแผนกลยุทธ์ (strategic 
planning) การคิดเชิงระบบ (system thinking)  การปรับร้ือกระบวนการวิศวกรรม (process 
reengineering) ระบบทางวิศวกรรม (system engineering) เทคโนโลยีต่างๆดา้น คอมพิวเตอร์ 
(computer technologies) และ ซอฟแวร์และห้องสมุดทางวิทยาศาสตร์ (software and library 
science)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 22 Basic Discipline Understanding Knowledge Management and its Enabling Factors 

(Stankosky และ Baldanza,2001) 

ปัจจัยเอือ้ (Enabling Factors) 

 การเรียนรู้ (learning) 
 ภาวะผูน้าํ(leadership) 
 โครงสร้าง วฒันธรรม องคก์ร 

(organization, structure &culture) 
 เทคโนโลย ี(technology) 

ศาสตร์ (Disciplines) 

 ความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ (cognitive science) 
 การส่ือสาร (communication) 
 พฤติกรรมในระดบัปัจเจกบุคคลและองคก์ร 
 (individual and organizational behavior) 
 จิตวทิยา (psychology) 
 การเงิน (finance) 
 เศรษฐศาสตร์ (economics) 
 ทรัพยากรบุคคล (human resource) 
 การจดัการ (management) 
 การวางแผนกลยทุธ์ (strategic planning) 
 การคิดเชิงระบบ (system thinking) 
 การปรับร้ือกระบวนการวศิวกรรม 
         (process reengineering) 
 ระบบทางวศิวกรรม (system engineering) 
 เทคโนโลยต่ีางๆดา้น คอมพิวเตอร์ 
         (computer technologies) 
 ซอฟแวร์และหอ้งสมุดทางวทิยาศาสตร์ 
         (software and library science) 

การจัดการความรู้ 
Knowledge Management 
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พื้นฐานหลกั 4 ประการขององคก์รท่ีเป็นปัจจยัเอ้ือสาํคญัต่อการจดัการความรู้ ไดแ้ก่ ภาวะ
ผูน้าํ (leadership) โครงสร้างองคก์ร (organization structure) โครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยี ( 
technology infrastructure ) และการเรียนรู้ (learning)  
 

1. ภาวะผูน้าํ (leadership) หมายถึง การรับผดิชอบต่อการวางแผนกลยทุธ์สู่การปฏิบติั และ
การใชว้ิธีการคิดต่างๆแบบเชิงระบบ การใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งดีท่ีสุด สนบัสนุนส่งเสริมวฒันธรรม
ท่ีเอ้ือให้เกิดการเจรจาพูดคุยย่างเปิดกวา้ง และการเรียนรู้เป็นทีม การบริหารความเส่ียงให้กาํลงัใจ
และให้รางวลั การแลกเปล่ียน แบ่งปันความรู้ องค์ประกอบสําคญัในการมีภาวะผูน้ํา คือ การ
วางแผนเชิงกลยทุธ์ การส่ือสาร การคิดระบบ และวฒันธรรมทางธุรกิจ 
 2. โครงสร้างองคก์ร (organization structure) ควรอาํนวยความสะดวก เอ้ือให้เกิดการ
ส่ือสารระหว่างบุคคล และสนับสนุนให้เกิดสังคมท่ีมีการปฏิบติัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่าง
ความรู้ท่ีฝังลึก (tacit knowledge) และ ความรู้ท่ีชดัแจง้ (explicit knowledge) หมุนเวียนภายใน
องคก์ร   โครงสร้างองคก์รในองคก์ร ควรปลูกฝังไวว้างใจในหมู่คนภายในองคก์ร และส่งเสริมให้
แลกเปล่ียนความรู้อยา่งอิสระ  มนัควรคาํนึงถึงการจดัการการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้บรรลุผลลพัธ์ท่ี
ข้ึน องคป์ระกอบสาํคญัของโครงสร้างองคก์ร ไดแ้ก่ กระบวนการ (process) วิธีการ(procedures) 
ระบบการจดัการการปฏิบติังาน (performance management system)  และ การส่ือสาร 
(communication)  
 3. โครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลย ี( technology infrastructure ) ทาํใหม้นัเป็นไปไดท่ี้จะ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร โดยไม่ตอ้งมีโครงสร้างอย่างเป็นทางการ  โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีควรส่งเสริมและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการจดัเก็บรวบรวมทั้งความรู้ฝังลึก
และและความรู้ท่ีชดัแจง้  นอกจากน้ียงัควรสนบัสนุนการแบ่งปันความรู้ และเขา้ถึงความรู้ภายใน
องคก์ร  การส่ือสาร (communication) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(electronic mail)  อินทราเน็ต
(intranet) อินเทอร์เน็ต (internet) คลงัขอ้มูล (data warehousing) และระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 
(decision support system) คือองคป์ระกอบท่ีสาํคญับางส่วนของพื้นฐานดา้นน้ี  

4.  สุดทา้ย การเรียนรู้ (learning) และแกนหลกัของการเรียนรู้ในท่ีน้ี  คือ การใชป้ระโยชน์
จากความรู้ บทบาทของการเรียนรู้คือการจดัการขอ้มูลข่าวสาร เพ่ือสร้างความรู้ให้เกิดกวา้งภายใน
องคก์ร และใชค้วามรู้เหล่านั้นไปสู่การปรับปรุงการปฏิบติังาน สู่การเปล่ียนแปลงภายในองคก์ร  
องคป์ระกอบบางส่วนท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning communities) ทีม
เสมือนจริง (virtual team) การส่ือสาร (Communication) และวฒันธรรมของความไวว้างใจ (culture 
of trust)  
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ในส่วนของการจดัการความรู้ของกลุ่มองคก์รชุมชน  ปัจจยัแห่งความสําเร็จของรูปแบบ
การจดัการความรู้องคก์รชุมชน  สรุปไดด้งัน้ี  (ฉลาด จนัทรสมบติั, บุญชม ศรีสะอาด, วิจารณ์ 
พานิช และวิเชียร ชิวพิมาย, 2550) 

1. การใชภ้าวะผูน้าํ ของผูอ้าํนวยความสะดวก ทั้งเป็นผูเ้รียนรู้  เป็นผูส้อนงาน  เป็นผูบ้ริหาร
จดัการ และเป็นผูเ้สริมพลงั  กระตุน้ย ัว่ยใุหเ้กิดการทาํงานแบบมีส่วนร่วม และต่อเน่ือง 

2. การเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมวิจยั มีส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมแรก คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม 
ปฏิบติั ร่วมตรวจสอบ และ ร่วมรับผดิชอบ ในการดาํเนินการ เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํใหเ้ป็น 
เจา้ของเครือข่าย การเป็นสมาชิกท่ีมีความคิดริเร่ิม วิสยัทศัน์ การทาํงานแบบมีส่วนร่วม การบริหาร 
จดัการท่ีดีข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู ่ เกิดความต่อเน่ือง และมีพนัธะทางใจท่ีจะดาํเนินการดว้ยตนเอง เกิด
ความเช่ือมัน่ในองคค์วามรู้ขององคก์รชุมชนตนเองและมีการพึ่งพาตนเองมากข้ึน 

3. การเรียนรู้ดว้ยวิธีปฏิบติัปรับปรุงพฒันางาน การตั้งคาํถามใหม่และนาํไปปฏิบติัให ้
บรรลุเป้าหมายเป็นผลจากการวิจยัแบบมีส่วนร่วม (PAR) ส่งผลใหเ้กิดปฏิบติัเช่ือมโยง สมัพนัธ์   
ซ่ึงกนัและกนัทั้งกลุ่มตนเองและกลุ่มอ่ืน ๆ ในหมู่บา้น 

4. บุคคล และ กลุ่ม องคก์รชุมชน มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ การปฏิบติังานในกลุ่ม 
ของตนเองและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดบักลุ่ม หมู่บา้น  และขา้มหมู่บา้น มีความพยายามท่ี 
จะนาํความรู้จากภายในตวัเอง (Tacit) ผา่นการปฏิบติัทดลองใชจ้นมัน่ใจ มีการสรุปถอดบทเรียน
และจดบนัทึกเป็นเอกสารหลกัฐาน (Explicit)  เกิดเป็นองคค์วามรู้ ของกลุ่มองคก์รชุมชนท่ีมี
ความหมาย 

5. มีกลไกขบัเคล่ือน คือ ศูนยจ์ดัการความรู้องคก์รชุมชน ซ่ึงสมาชิก องคก์ารบริหาร 
ส่วนตาํบลประจาํหมู่บา้น เขา้มาเป็นหุน้ส่วนในการปฏิบติัทุกข้ึนตอนและองคก์ารบริหารส่วน 
ตาํบลในพื้นท่ีหมู่บา้นเป้าหมายไดใ้หง้บประมาณสนบัสนุนกิจกรรมบางส่วน ตามแผนงานและ 
โครงการ และส่งตวัแทนเขา้เป็นผูร่้วมดาํเนินการ 
 

ดงันั้น องคป์ระกอบท่ีช่วยเอ้ือให้การจดัการความรู้สามารถทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นั้น
จะพบวา่ ตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆขา้งตน้เหล่าน้ีประกอบดว้ยเสมอ 
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ตอนที ่3  การเลีย้งโคขุนในประเทศไทย 
 

ประเทศไทยมีการนาํเขา้เน้ือโคขุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะออสเตรเลียและสหรัฐ 
อเมริกาปีละหลายลา้นบาท เพื่อบริการแก่นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศและคนไทยท่ีมีฐานะดี 
สาเหตุท่ีตอ้งนาํเขา้เพราะประเทศไทยผลิตเน้ือโคขุนท่ีคุณภาพดีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของ
ตลาด ดงันั้นเหตุผลสาํคญัสาํหรับเกษตรกรไทยท่ีตอ้งผลิตโคขนุคือเพื่อลดการนาํเขา้ หรือผลิตเพื่อ
ทดแทนการนาํเขา้ ส่วนจะผลิตเพื่อการส่งออกนั้นยงัเป็นเร่ืองท่ียาวไกล แมว้่าเขตภาคใตจ้ะสามารถ
ส่งขายให้มาเลเซียบา้งก็ตามแต่ก็ยงัมีปริมาณนอ้ยและมีปัญหาในดา้นความสมํ่าเสมอของคุณภาพ
เน้ือโคท่ียงัตอ้งไดรั้บการแกไ้ข ในการเล้ียงโคขนุเพื่อให้ไดคุ้ณภาพสูง คือมีเกรดดีตามเกณฑท่ี์ใช้
ประเมินคุณภาพของเน้ือโคขนุ ตอ้งมาจากขั้นตอนการเล้ียงผลิตใหโ้คมีการเจริญเติบโตดี ตลอดจน
การฆ่าชาํแหละเพ่ือให้ได้เน้ือท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีสากลยอมรับ ดังนั้น เกษตรกรผูเ้ล้ียง
จาํเป็นตอ้งมีความรู้ ทกัษะในกระบวนการเล้ียงท่ีดีเช่นกนั  โคขุนในความหมายท่ีสากลยอมรับ
หมายถึงโคท่ีไดรั้บอาหารท่ีมีพลงังานสูงเกินความ ตอ้งการของร่างกายเป็นเวลานานเพ่ือให้มีการ
สะสมไขมนัภายในมดักลา้มเน้ือและเป็นโคท่ีมีอาย ุไม่เกิน 3 ปี เน่ืองจากโคท่ีอายมุากกว่า 3 ปี จะมี
เน้ือเยื่อเก่ียวพนั (connective tissue) มากและ แข็งแรง จะให้เน้ือเหนียว ไม่นุ่มอย่างท่ี
ตอ้งการ (สุรชยั สุวรรณลี,มปป.:97)  

 

การเล้ียงโคของเกษตรกรส่วนใหญ่ทัว่ไป เป็นลกัษณะ ตอนเชา้ตอ้นโคใหอ้อกไปกินหญา้
หรือ ฟางในทุ่งนาหรือตามขา้งถนน ตอนเยน็ก็ตอ้นกลบัคอก เน่ืองจากโคไดรั้บอาหารไม่สมบูรณ์
จึงเติบโตชา้ สามารถส่งโรงฆ่าสัตวไ์ดเ้ม่ืออายมุากและตอ้งออกกาํ ลงักายมากจึงทาํ ใหเ้น้ือเหนียว 
การเลีย้งโคขุน หมายถึงการเล้ียงโคใหเ้จริญเติบโตอยา่ง รวดเร็ว โดยไดรั้บอาหารท่ีค่อนขา้งดีอยา่ง
เตม็ท่ีในช่วงระยะเวลาหน่ึง (4-12 เดือน) คือ นอกจากจะใหโ้คกินอาหารหยาบ (หญา้หรือฟาง) แลว้
ยงัมีการให้อาหารขน้(อาหารผสม) เพ่ิมเติมอีกดว้ย ทาํให้โคเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว โคจะถึง
กาํหนดเขา้โรงฆ่าสัตวใ์นขณะท่ีอายยุงันอ้ย ทาํ ใหไ้ดเ้น้ือท่ีมีคุณภาพดีและขายไดร้าคาดีกว่า  โคท่ี
เล้ียงโดยให้อาหารหยาบเพียงอยา่งเดียว หากเกษตรกรเล้ียงโคดว้ยวิธีการน้ีเพียงครอบครัวละ 2-4 
ตวั กจ็ะเป็นรายไดเ้สริมใหแ้ก่ครอบครัวอีกทางหน่ึง (ปรารถนา,2548) 
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 ประเภทของธุรกจิโคขุน 

 อาจจะแบ่งธุรกิจการเล้ียงโคขนุไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1. อาชีพเสริม เล้ียงโคขนุ 2-10 ตวั ใชแ้รงงานในครอบครัว ใชพ้ื้นท่ีท่ีมีอยูเ่พียงเลก็นอ้ยเพื่อ
ปลูกหญา้แบบสวนครัว ใชว้สัดุอาหารสตัวท่ี์ผลิตเองไดบ้างส่วน เช่น ใบกระถินมนัสาํ ปะหลงั เป็น
ตน้ 

2. อาชีพหลกัขนาดกลาง เล้ียงโคขนุ 20-60 ตวั ตอ้งจา้งแรงงาน 
3. อาชีพหลกัขนาดใหญ่ เล้ียงโคขนุ 200-300 ตวั ตอ้งใชพ้ื้นท่ีมาก และตอ้งใชเ้คร่ืองทุ่น

แรง 
 

3.1 การเลีย้งโคขุน 
 

พนัธ์ุโค 
 การศึกษาพบวา่การเล้ียงโคขนุ จาํแนกออกไดอี้ก 2 ลกัษณะตามพนัธ์ุโคท่ีเล้ียงคือ การเล้ียง

โคขนุลูกผสมพนัธ์ุยโุรป และการเล้ียงโคขนุลูกผสมพนัธ์ุบราห์มนั ดงัน้ี 
โคลูกผสมพนัธ์ุยโุรป ไดแ้ก่ โคเน้ือท่ีมีสายเลือดโคเมืองหนาวไม่นอ้ยกว่า 50% เช่น โค

พนัธ์ุกาํแพงแสน โคขนุโพนยางคาํ (Thai French) โคพนัธ์ุตาก โคพนัธ์ุกบินทร์บุรี เป็นตน้ เน่ืองจาก
โคพื้นเมืองไทย มีคุณสมบติัดีเลิศในเร่ืองความสมบูรณ์พนัธ์ุ คือ เป็นสัดเร็ว ผสมติดง่าย ไดลู้กทุกปี 
ทั้ง ๆ ท่ีไดรั้บอาหารไม่ค่อยสมบูรณ์นกั แต่โคพ้ืนเมืองของไทยมีขนาดลาํตวัเลก็และโตชา้ จึงไม่
เหมาะนาํมาเล้ียงในระบบธุรกิจโคขนุไดจ้าํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงพนัธ์ุ โดยนาํโคบราห์มนัเขา้มา
ผสม เพื่อใหไ้ดลู้กโคท่ีมีขนาดใหญ่และโตเร็วข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามโคบราห์มนัมีขอ้ดอ้ยเร่ืองความ
สมบูรณ์พนัธ์ุ การยกระดบัเลือดโคบราห์มนัใหสู้งข้ึนจะมีปัญหาการผสมติดยาก ยิ่งถา้หากไดรั้บ
อาหารไม่สมบูรณ์โคจะไม่เป็นสัด นอกจากน้ีคุณภาพของโคบราห์มนัก็ดอ้ยกว่าโคเมืองหนาว การ
ผสมโคลูกผสมพนัธ์ุยโุรปจึงมีเลือดโคพื้นเมือง 25% เพื่อใหไ้ดล้กัษณะท่ีดีจากโคพนัธ์ุพื้นเมืองแลว้
จึงนาํเอาโคพนัธ์ุชาโรเลส์เขา้มาช่วยในเร่ืองการใหเ้น้ือและการเจริญเติบโต โดยจาํกดัเลือดของพนัธ์ุ
ชาโรเลส์ไวเ้พียง 50% โคลูกผสมพนัธ์ุยโุรปดงักล่าว ไดแ้ก่ โคพนัธ์ุกาํแพงแสน และโคขนุโพนยาง
คาํ(Thai French) ในขณะท่ีโคพนัธ์ุตาก เป็นโคลูกผสมระหวา่งพนัธ์ุชาโรเลส์กบัพนัธ์ุบราห์มนั ซ่ึงมี
เลือดชาโรเลส์ 62.5% และ บราห์มนั 37.5% ขอ้ดีของโคลูกผสมพนัธ์ุยโุรปคือ มีการเติบโตเร็วเน้ือมี
ไขมนัแทรกจึงทาํใหเ้น้ือนุ่ม เน้ือสัน มีไขมนัแทรก (marbling) ตามมาตรฐานสากล ซากมีขนาด
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ใหญ่สนองความตอ้งการของตลาดเน้ือโคคุณภาพดี สามารถทดแทนการนาํเขา้พนัธ์ุโคและเน้ือโค
คุณภาพดีจากต่างประเทศได ้

โคลูกผสมพนัธ์ุบราห์มนั เป็นโคพื้นเมืองท่ีมีระดบัเลือดบราห์มนัไม่นอ้ยกว่า 50% คุณภาพ
เน้ือข้ึนอยูก่บัอายโุคท่ีเขา้ขนุ ระยะเวลาการขนุ ระยะเวลาในการบ่มเน้ือ การตดัแต่งในโรงงานตดั
แต่งท่ีไดม้าตรฐานและมีการคดัเลือกช้ินส่วนไปทาํเน้ือสเตก็คุณภาพปานกลาง เน้ือบางส่วนนาํไป
จาํหน่ายในตลาดสดหรือแปรรูปทาํผลิตภณัฑเ์น้ือท่ีหลากหลาย เช่น เน้ือโคขนุแดดเดียว แหนมเน้ือ
โคขนุ ลูกช้ินเน้ือโคขนุ เป็นตน้ 

การเตรียมคอก  
คอกควรอยูบ่นท่ีดอนและระบายนํ้ าไดดี้  พื้นท่ีคอก ควรมีพื้นท่ีใหพ้อเหมาะกบัขนาดของ

ตวัโค โคเลก็ (100-200 กก.) ควรมีพื้นท่ีคอก 6 ตารางเมตร/ตวั โคใหญ่ (300-400 กก.) ควรมีพื้นท่ี
คอก 8 ตารางเมตร/ตวั  ควรมีหลงัคาอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของพื้นท่ีคอก พื้นคอกควรเป็นพื้นคอนกรีต
ผวิหยาบ อาจจะใชเ้หลก็หรือไมก้วาดมือเสือครูดผวิหนา้คอนกรีตใหเ้ป็นรอย เพื่อป้องกนัโคล่ืนลม้ 
อาจจะใชแ้กลบ ข้ีกบ หรือฟางรองพ้ืนหนาประมาณ 5 เซนติเมตร ก็ไดแ้ลว้แต่ความเหมาะสม  การ
กั้นคอกดว้ยไมไ้ผห่รือวสัดุอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่โดยกั้นเป็น 4 แนว ให้แนวบนสุดอยูเ่หนือจากพื้นดิน
ประมาณ 130-150 เซนติเมตร หลงัคาคอกทาํดว้ยจากหรือแฝกหรือสังกะสีก็ได ้ถา้มีโคมากกว่า 5 
ตวั ควรจะทาํซองและท่ีหนีบคอ เพื่อสะดวกในการปฏิบติังานต่างๆ เช่น ฉีดวคัซีน ถ่ายพยาธิ และ
ฝังฮอร์โมน เป็นตน้ 

การเตรียมแปลงหญ้า 
หญา้ท่ีแนะนาํ ในกรณีเล้ียงโคขนุเป็นอาชีพเสริม คือ หญา้กินนี เพราะเก่ียวง่าย โตเร็ว

ผลิตผลต่อไร่สูง และคุณค่าทางอาหารสูง แต่หญา้ชนิดน้ีไม่เหมาะสมสาํ หรับปลูกในท่ีลุ่มซ่ึงมีนํ้ า
ขงั ถา้นํ้าสมบูรณ์ตลอดปี หญา้กินนี 1 ไร่ สามารถเล้ียงโคขนุได ้4-5 ตวั หญา้กินนี สามารถปลูกดว้ย
เมลด็ หรือแยกกอปลูกเช่นเดียวกบัตน้ตะไคร้กไ็ด ้แต่ใน กรณีปลูกแปลงเลก็ๆ แนะนาํ ใหใ้ชว้ิธีแยก
กอเพราะหญา้จะข้ึนสมํ่าเสมอและเป็นระเบียบ 

เตรียมดินเหมือนปลูกพืชไร่ชนิดอ่ืนๆ คือ ไถ พรวน และตากดินไวร้ะยะหน่ึง ขดุหญา้
จากแปลงพนัธ์ุ แยกกอ ตดัยอด และตดัรากออกบา้ง ถา้ยงัไม่ปลูกในวนันั้นก็ใหก้องไว ้เอานํ้ ารดให้
ชุ่มแลว้เอากระสอบคลุมไว ้ วิธีปลูกแบบปักดาํ ใหต้น้เอียง 60 องศา ใหแ้ต่ละหลุมมีหญา้ 2-3 ตน้ 
ระยะปลูกระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระหว่างตน้ 50 เซนติเมตร ถา้ฝนไม่ตกตอ้งรดนํ้ าในระยะเร่ิม
ปลูกทุกวนัเป็นเวลา 1 สัปดาห์ รากหญา้จะเร่ิมเดินเร่ิมแทงหน่อและตั้งตวัได ้หลงัจากนั้นถา้เป็นฤดู
ฝนไม่จาํเป็นตอ้งรดนํ้า ส่วนในฤดูแลง้ตอ้งรดนํ้านานๆ คร้ังตามความเหมาะสมแต่ถึงแมจ้ะไม่รดนํ้ า
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เลยตลอดฤดูแลง้หญา้กไ็ม่ตาย แต่จะไม่เจริญงอกงาม ประมาณ 2 เดือน หลงัจากเร่ิมปลูก หญา้จะสูง
ประมาณ 1 เมตร สามารถเก่ียวมาใหโ้คกินได ้หญา้จะแตกกอใหญ่ข้ึนเร่ือยๆ และสามารถเก็บเก่ียว
ไดทุ้กเดือนๆ ละ 1 คร้ัง ถา้นํ้ าสมบูรณ์ และมีการบาํ รุงรักษาดี คือมีการใส่ปุ๋ยคอก และพรวนดินปี
ละคร้ัง หญา้จะให้ผลผลิตสูงอยูไ่ดน้บัสิบปีโดยไม่ตอ้งปลูกใหม่ หญา้แต่ละกอท่ีเก่ียวไดจ้ะหนกั
ประมาณ 1-1.5 กิโลกรัม 

อาหาร 
อาหารขน้ของโคขนุมีส่วนประกอบหลกัๆ คือ อาหารพลงังาน (แป้ง) อาหารโปรตีน และ 

อาหารอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เกลือแร่ ไวตามิน และสารเสริมต่างๆ  
วตัถุดิบท่ีตอ้งใชใ้นปริมาณมากท่ีสุด คืออาหารพลงังานไดแ้ก่ ขา้วโพด ขา้วฟ่าง ปลายขา้ว 

รํา และมนัสาํ ปะหลงั เป็นตน้ การท่ีจะเลือกใชช้นิดใดนั้นข้ึนอยูก่บัราคาในขณะนั้นและความ
สะดวกในการจดัหา หรืออาจจะใชห้ลายอยา่งรวมกนักไ็ด ้

อาหารโปรตีนท่ีนิยมใชใ้นโคขนุ คือ ใบกระถิน และยเูรีย (ปุ๋ยสูตร 46-0-0) เพราะคิดเทียบ
แลว้ราคาถูกกว่าปลาป่นและกากถัว่มากคือ ยเูรีย 1 กิโลกรัมบวกกบัขา้วโพด 6 กิโลกรัมมีค่าเท่ากบั
กากถัว่เหลือง 7 กิโลกรัม แต่การใชย้เูรียมีขอ้จาํ กดัคือ สามารถใชย้เูรียไดไ้ม่เกิน 3เปอร์เซ็นตข์อง
อาหารขน้ และตอ้งผสมใหเ้ขา้กนัดี มิฉะนั้นแลว้ถา้โคตวัใดไดรั้บยเูรียเขา้ไปมากเกินไปก็จะถึงตาย
ได ้อาหารท่ีมียเูรียผสมน้ีควรใชก้บัโคท่ีมีระบบกระเพาะสมบูรณ์แลว้ คืออาย ุ 7 เดือนข้ึนไปเพราะ
ยเูรียจะเป็นประโยชน์ไดก้ต่็อเม่ือมีจุลินทรียใ์นกระเพาะอยา่งเตม็ท่ีแลว้ 

เกลือและกระดูกป่น จาํ เป็นตอ้งมีอยูใ่นอาหารขน้อยา่งละประมาณ 1-2 เปอร์เซ็นต ์ถา้โค
ขนุกินฟางเป็นอาหารหลกัควรเพิ่มเปลือกหอย หรือปูนมาร์ล ( แคลเซ่ียม) อีก 0.5 เปอร์เซ็นต ์

ไวตามินต่างๆ ส่วนใหญ่จุลินทรียใ์นกระเพาะสามารถสังเคราะห์ข้ึนมาอยา่งเพียงพอและ
โคใชเ้ป็นประโยชน์ต่อร่างกายได ้ยกเวน้ ไวตามินเอ ซ่ึงร่างกายโคตอ้งการในปริมาณค่อนขา้งมาก
อาจจาํ เป็นตอ้งเติมลงในอาหารขน้บา้ง แต่ถา้โคไดกิ้นหญา้สดหรือในอาหารขน้ท่ีมีขา้วโพดและใบ
กระถินอยูพ่อควร กไ็ม่จาํ เป็นตอ้งเติมสารเสริม ไดแ้ก่ สารเร่งการเจริญเติบโต เช่น รูเมนซิน และยา
ปฏิชีวนะบางชนิด  

การเล้ียงโคขนุรายยอ่ย ควรปลูกกระถินไวต้ามริมร้ัวเพื่อใชเ้ป็นอาหารโปรตีนโดยไม่ตอ้ง
ซ้ือรํา เป็นอาหารท่ีดี แต่มีปัญหาเร่ืองการหืน จึงไม่ควรใชรํ้า เกิน 30 เปอร์เซ็นตข์องอาหารขา้วโพด
และขา้วฟ่างท่ีใชผ้สมอาหารควรบดเพียงหยาบๆ หรือเพียงบีบให้แบนยิ่งดีกากนํ้ าตาลให้พลงังาน
สูง แต่ไม่ควรใหเ้กิน 20 เปอร์เซ็นตใ์นอาหาร เพราะจะทาํ ใหท้อ้งร่วงได ้เน่ืองจากมีโปตสัเซ่ียมอยู่
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มากมนัสาํ ปะหลงัเป็นอาหารท่ีโคชอบกินมากการผสมอาหารขน้ควรนาํ เอาวตัถุดิบท่ีใชป้ริมาณ
นอ้ยๆ คือ ยเูรีย เกลือ กระดูกป่น ไวตามิน และสารเสริมผสมกบัอาหารพลงังาน เช่น ขา้วโพดหรือ
ปลายขา้ว เพียง 20-30 กก. จนเขา้กนั ดีก่อน แลว้จึงนาํ ส่วนผสมน้ีไปผสมกบัวตัถุดิบอ่ืนท่ีใช้
ปริมาณมากๆ ภายหลงั ทั้งน้ีเพื่อใหว้ตัถุดิบท่ีใชใ้นปริมาณนอ้ยๆ เหล่านั้นไดก้ระจายอยา่งทัว่ถึง 

การขนุโค ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัอายแุละระยะเวลาเล้ียงขนุ สรุป
หลกัทัว่ไปได ้ ดงัตารางท่ี 9 (ปรารถนา พฤกษะศรี,2548) 

 

ตารางท่ี 9  ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัอายโุคและระยะเวลาเล้ียงขนุ 

โคลูกผสมพนัธ์ุยุโรป โคลูกผสมพนัธ์ุบราห์มัน 

1.อายโุคเม่ือเขา้ขนุไม่เกิน 2 ปี โดยประเมิน
จากจาํนวนฟันแท ้
2.นํ้าหนกัท่ีรับลงทะเบียน ระหว่าง 350 - 400 
กก. 
3.ระยะเวลาขนุ ไม่นอ้ยกวา่ 8 – 10 เดือน 
4.นํ้ าหนกัสุดทา้ย ไม่นอ้ยกว่า 550 - 600 
กิโลกรัม  

1.อายโุคเม่ือนาํเขา้ขนุ ระหว่าง 16 - 18 เดือน ไม่
เกิน 2 ปี 
2.นํ้ าหนักท่ีรับลงทะเบียน ประมาณ 300 
กิโลกรัม 
3.ระยะเวลาขนุ นานประมาณ 6-7 เดือน 
4.นํ้าหนกัสุดทา้ย ประมาณ 400-450 กิโลกรัม 

ท่ีมา: (ปรารถนา พฤกษะศรี,2548) 
 

การคัดเลือกโคขุนเพื่อจัดลําดับส่งชําแหละ เม่ือครบกาํหนดการเล้ียงขุนแลว้ เกษตรกร
จะแจง้ใหผู้ป้ระกอบการทราบผา่นทางประธานกลุ่มหรือหวัหนา้สาย เพื่อขอใหผู้ป้ระกอบการจดัส่ง
เจา้หนา้ท่ีไปตรวจสอบความพร้อมของโคว่ามีคุณสมบติัตรงตามท่ีตอ้งการหรือไม่ โดยทัว่ไปจะ
พิจารณาจากระยะเวลาการเล้ียงขนุ โคตอ้งอว้นสมบูรณ์เตม็ท่ี มีนํ้ าหนกัตรงตามอายท่ีุกาํหนด ไม่มี
การฉีดยาหรือวคัซีนใด ๆ ในระยะก่อนส่งชาํแหละ ตามท่ีระบุไวใ้นสลากยานั้น ๆ เป็นตน้ 

 

การจัดส่งโคเข้าคอกพกัก่อนฆ่าชําแหละ 
โคลูกผสมพนัธ์ุยุโรป สมาชิกสหกรณ์ตอ้งขนส่งโคมายงัคอกพกัสัตวก่์อนถึงกาํหนดฆ่า

ชาํแหละ 1 วนั โดยปฏิบติัตามระเบียบของสหกรณ์ เช่น หา้มใหอ้าหารโคท่ีคอกพกั หา้มท้ิงวสัดุท่ี
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ติดมากบัรถบรรทุกโคลงในบริเวณคอกพกัสตัว ์ตอ้งทาํความสะอาดรถบรรทุกและฆ่าเช้ือตามความ
เหมาะสมก่อนเดินทางกลบั เป็นตน้ 

โคลูกผสมพนัธ์ุบราห์มนั ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะนาํโคเขา้เล้ียงต่อประมาณ 1- 1 ½ 
เดือน ก่อนฆ่าชาํแหละ เพื่อดูแลสุขภาพและจดัการเล้ียงดูใหไ้ดน้ํ้ าหนกัตามท่ีตอ้งการ 

3.2 การตัดสินคุณภาพซาก 
 

การตดัสินคุณภาพซากตามหลกัสากลจะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ เกรดคุณภาพ (Quality grade) 
เนน้ความสาํคญัของระดบัไขมนัแทรกในกลา้มเน้ือ และเกรดผลผลิต (Yield grade) เนน้ดา้น 
ปริมาณเน้ือแดงในซาก 

 

เกรดคุณภาพ (Quality grade) โดยทัว่ไปส่วนใหญ่ถือคุณภาพซากเป็นหลกัในการประเมิน
เพื่อจดัระดบัชั้นและคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ การแบ่งชั้นและจดัระดบัของเน้ือไดท้าํกนัมานานแลว้
ในหลายประเทศ เพราะช่วยใหมี้มาตรฐานในการกาํหนดราคาขาย ทั้งยงัเป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้ล้ียง
สตัวพ์ยายามท่ีจะผลิตใหไ้ดเ้น้ือท่ีมีคุณภาพดี เพื่อจะไดข้ายในราคาท่ีดี แต่ในประเทศไทยยงัไม่มี
การจดัระดบัเน้ือสตัวอ์ยา่งเป็นทางการ โดยมีหลกัการพิจารณาดงัน้ี  

1. อายขุองสตัว ์อายขุองสตัวเ์ก่ียวขอ้งกบัความนุ่มและความเหนียวของเน้ือสตัว ์โดยทัว่ไป
เน้ือสตัวท่ี์มีอายมุากจะเหนียว และลกัษณะเน้ือหยาบกวา่เน้ือสตัวท่ี์อายอุยูใ่นวยัหนุ่มสาว เน่ืองจาก
สตัวจ์ะมีเน้ือเยือ่เก่ียวพนัมากข้ึนตามอายท่ีุมากข้ึน จึงมีความเหนียวมากข้ึน ในส่วนกระดูกนั้นสตัว์
ท่ีมีอายยุงัอ่อนอยูจ่ะมีส่วนกระดูกอ่อนมากมายในซาก แต่เม่ือสตัวมี์อายมุากข้ึนๆ กระดูกอ่อนจะ
เปล่ียนแปลงไปเป็นกระดูกแขง็ของสตัว ์
เน้ือสตัวท่ี์มีอายยุงัอ่อนอยูจ่ะมีสีแดงอ่อน แต่เม่ือมีอายมุากข้ึน ความเขม้ขน้ของเมด็สีไมโอโกลบิน
มากข้ึน ทาํใหเ้น้ือมีสีแดงเขม้ข้ึน ดงันั้นการเปล่ียนแปลงของสีของส่วนเน้ือแดงใชเ้ป็นดชันีในการ
ประเมินอายขุองซากได ้ ในส่วนของลกัษณะเน้ือสมัผสั (Texture) ของเน้ือสตัว ์ ซ่ึงหมายถึงของมดั
เสน้ใยกลา้มเน้ือ ซ่ึงมีเน้ือเยือ่เก่ียวพนัห่อหุม้ เม่ือสตัวมี์อายนุอ้ยเสน้ใยกลา้มเน้ือจะเลก็ๆ เม่ือตดัตาม
ขวางเน้ือจะมีลกัษณะเรียบละเอียดเป็นมนั เพราะมองเห็นเสน้ใยกลา้มเน้ือไม่ชดันกั เม่ือสตัวมี์อายุ
มากข้ึนกลา้มเน้ือจะมีมดัใหญ่ข้ึน มีลกัษณะหยาบ มองเห็นไดช้ดัข้ึน เน้ือแดงท่ีมีลกัษณะละเอียดจะ
มีความนุ่มมากกวา่เน้ือแดงท่ีหยาบ  

 2.ไขมนัแทรก (marbling) หมายถึงลกัษณะไขมนัท่ีแทรกอยูใ่นมดักลา้มเน้ือท่ีมอง 
เห็นไดด้ว้ยตาเปล่าอยา่งชดัเจน มองเห็นเป็นเสน้เลก็ ๆ กระจายตวัอยูภ่ายในกลา้มเน้ือ ไขมนัท่ี
แทรกอยูใ่นมดักลา้มเน้ือน้ีทาํใหเ้น้ือมีความนุ่มข้ึนเม่ือเค้ียว ทาํหนา้ท่ีหล่อล่ืนในช่วงการเค้ียวและ
กลืนเน้ือนั้นๆ ช่วยกระตุน้กการหลัง่นํ้ าลายเม่ือเค้ียวเน้ือนั้นๆ ทาํใหเ้กิดความรู้สึกชุ่มนํ้าอยูใ่นปาก 
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ดงันั้น เน้ือท่ีมีไขมนัแทรกอยูภ่ายในมดักลา้มเน้ือโดยทัว่ไปกจ็ะทาํใหเ้กิดความรู้สึกชุ่มนํ้าไดดี้ 
ตรงกนัขา้มหากเน้ือไม่มีไขมนัแทรกจะมีลกัษณะแหง้และขาดรสชาติท่ีดี อยา่งไรกต็ามในยคุสมยัท่ี
ผูค้นระมดัระวงัเร่ืองการบริโภคไขมนัเน่ืองจากกลวัโรคอว้นหรือโรคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริโภคไขมนั  

3.ความแน่น ประเมินจากความแน่นของเน้ือพื้นทอ้ง (Flank) หรือจากความแน่นของส่วน
ผวิหนา้ของเน้ือแดง เป็นผลมาจากท่ีเน้ือมีปริมาณไขมนัแทรกอยูใ่นเน้ือ เม่ือนาํมาแช่เยน็ไขมนัท่ีอยู่
ชั้นในจะแขง็ข้ึน และแขง็กวา่ส่วนเน้ือแดง ดงันั้นซากท่ีมีไขมนัมากจะแขง็และแน่นกวา่ส่วนของ
เน้ือแดง ในขณะเดียวกนัเน้ือท่ีมีปริมาณไขมนัแทรก(marbling)อยูม่ากกจ็ะแขง็และแน่นกวา่เน้ือท่ีมี
ไขมนัแทรกนอ้ย ความแขง็และแน่นของเน้ือจะทาํใหส่้วนตดัส่วนยอ่ยของเน้ือมีลกัษณะท่ีดี น่าซ้ือ
ไปบริโภค 

4.สีของเน้ือสตัว ์มีผลต่อการยอมรับของผูบ้ริโภคโดยตรง โดยทัว่ไปผูบ้ริโภคมกัไม่ยอมรับ
เน้ือท่ีมีสีเขม้มากหรือมาจากเน้ือท่ีเส่ือมคุณภาพหรือเกบ็ไวน้านๆ แต่จากการวิจยัพบวา่เน้ือสีเขม้
ผวิหนา้แหง้ (DFD Meat) จะใหผ้ลทั้งทางดา้นความนุ่ม รสชาติและความชุ่มนํ้าเหมือนเน้ือธรรมดา 
สาํหรับเน้ือท่ีมีสีซีดจาง ผูบ้ริโภคทัว่ๆ ไป กไ็ม่ยอมรับเช่นกนั เน้ือสตัวจ์ะมีความอุม้นํ้ านอ้ยกวา่เน้ือ
สีเขม้ ดงันั้นเม่ือทาํใหผ้ลิตภณัฑสุ์กจะมีการสูญเสียทั้งทางดา้นรสชาติและผลผลิตมากกวา่ 

5.อตัราส่วนต่างๆ ของซากสตัว ์อตัราส่วนขององคป์ระกอบภายในซาก ไดแ้ก่ อตัราส่วน
ของกลา้มเน้ือ กระดูกและไขมนัในแต่ละส่วนของซากจะตอ้งมีความเหมาะสม ส่วนตดัส่วนยอ่ยมี
คุณภาพดีจะตอ้งมีอตัราส่วนขององคป์ระกอบภายในซากท่ีดีเหมาะสม รวมทั้งการกระจายตวัของ
ไขมนัทั้งไขมนัภายนอกไขมนัภายในและไขมนัท่ีแทรกอยูร่ะหวา่งกลา้มเน้ืออยา่งเหมาะสม 

 

เกรดคุณภาพท่ีใชก้ารตดัสินคุณภาพซากเน้ือโคขนุคุณภาพสูงในประเทศไทย ตาม
มาตรฐาน มกอช. 6001-2547 ซ่ึงพิจารณาจากลกัษณะของสีเน้ือ สีไขมนั อายสุตัวแ์ละระดบัไขมนั
แทรกในกลา้มเน้ือ (marbling) โดยระดบัไขมนัแทรกในกลา้มเน้ือสามารถแบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
ตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย คือ Prime, Choice, Select, Commercial และ Utility  ตวัอยา่งของการ
ตดัสินคุณภาพซาก เช่น คุณภาพเน้ือของสหกรณ์การเล้ียงปศุสตัว ์กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกดั ใน
ปัจจุบนัคุณภาพเน้ือท่ีมีไขมนัแทรก ในกลา้มเน้ือระดบั 3 ประมาณ 50% ระดบั 3.5 ประมาณ 40% 
และระดบั 4.5 ข้ึนไป ประมาณ 10%  

 

นอกจากนั้น ยงัมีการแบ่งเกรดตามคุณภาพซากตามตามมาตรฐานกระทรวง เกษตรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (USDA) จะแบ่งไดเ้ป็น 7 เกรด ตั้งแต่คุณภาพดีท่ีสุดลงไป ไดแ้ก่ ชั้นดีเยีย่ม 
ชั้นดี ชั้นกลาง ชั้นทัว่ไป ชั้นตลาด ชั้นพื้นบา้น และชั้นคุณภาพตํ่า ดงัน้ี 
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1. USDA Prime หรือชั้นดีเยีย่ม เป็นชั้นท่ีผูบ้ริโภคยอมรับมากท่ีสุด และมีความอร่อยมาก
เป็นช้ินส่วนท่ีไดจ้ากววัท่ียงัอ่อน ไดรั้บการเล้ียงดูดี ทาํใหไ้ดเ้น้ือท่ีมีคุณภาพดีเยีย่ม เน้ือจะมีส่วน
ไขมนัแทรก(marbling)อยูท่ ัว่ไป ทาํใหเ้น้ือมีความนุ่ม มีควาามชุ่มนํ้าและรสชาติดี ส่วนขาหลงั คอ 
และไหล่กมี็ลกัษณะดี 

2. USDA Choice หรือชั้นดี เป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคส่วนมากเน่ืองจากเน้ือมีคุณภาพสูง 
แต่มีไขมนันอ้ยกวา่เน้ือชั้นดีเยีย่ม เน้ือท่ีผลิตส่วนใหญ่เม่ือนาํมาจดัเกรดแลว้มกัอยูใ่นชั้นน้ี มกัใชท้าํ
เน้ืออบและสะเตก๊ โดยเฉพาะจากส่วนเน้ือสนั ซ่ีโครง ส่วนขาหลงั ส่วนคอและไหล่มกันาํไปตุ๋น
และอบ  

3. USDA Good หรือชั้นกลาง เป็นเน้ือท่ีมีไขมนัอยูน่อ้ย มีคุณภาพพอใชไ้ด ้ แต่ไม่ชุ่มนํ้า
เน่ืองจากไขมนัแทรกมีนอ้ย อตัราส่วนของไขมนัและเน้ือแดงสูง ผูบ้ริโภคประมาณร้อยละ 30 ชอบ
เน้ือเกรดน้ีเพราะชอบเน้ือท่ีมีไขมนันอ้ย 
  4. USDA Standard หรือชั้นทัว่ไป เป็นเน้ือท่ีมีไขมนัปกคลุมบางมาก ส่วนมากเป็นเน้ือแดง 
มีความนุ่มพอควร รสชาติค่อนขา้งอ่อน ไม่มีลกัษณะชุ่มนํ้า เน้ือเกรดน้ีเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี
ชอบบริโภคแต่เน้ือแดง แต่เน้ือเกรดน้ีกมี็ขายในทอ้งตลาดไม่มากนกั 

5. USDA Commercial หรือชั้นตลาด มาจากววัท่ีมีอายเุกิน 42 เดือนหรือ 3 ปีคร่ึงข้ึนไป) ซ่ึง
ลกัษณะไม่นุ่ม ตอ้งการการหุงตม้ท่ีถูกวิธี กอ็าจจะไดเ้น้ือท่ีเป็นท่ีพอใจได ้ การหุงตม้ตอ้งใชค้วาม
ร้อนช้ืน หุงตม้อยา่งชา้ ๆ และใชเ้วลานาน มกัไม่ค่อยพบมากนกัในทอ้งตลาด 

6. USDA Utility หรือชั้นพื้นบา้น ส่วนใหญ่ไดจ้ากววัอายมุากและขาดลกัษณะท่ีแสดง 
วา่มีความนุ่มหรือความชุ่มนํ้า มีไขมนันอ้ยมาก มกัใชท้าํสตูว ์หรือทาํเน้ือบด การหุงตม้ใชค้วามร้อน
ช้ืนหุงตม้อยา่งชา้ ๆ ใชเ้วลานานมาก 

7. USDA Cutter หรือชั้นคุณภาพตํ่า เป็นเน้ือคุณภาพตํ่าท่ีไม่มีไขมนัแทรกท่ีบริเวณ “  
rib eye” หรือบริเวณผวิหนา้ตดักลา้มเน้ือสนันอก ซ่ึงตดัระหวา่งซ่ีโครงท่ี 12 และซ่ีโครงท่ี 13 เน้ือ
เละและมีนํ้าเยิม้ มีสีแดงคลํ้า ปกติไม่นาํมาขายสด แต่มกัใชท้าํผลิตภณัฑ ์เช่น แฮมเบอร์เกอร์และไส้
กรอกต่าง ๆ  
 

 เกรดผลผลติ (Yield grade) ใชใ้นการตดัสินคุณภาพซากเน้ือโคขนุคุณภาพปานกลาง ซ่ึง
แบ่ง ออกเป็น 5 เกรด ตามระบบ USDA โดยใชป้ริมาณเน้ือแดงจากส่วนสาํคญัของซาก 4 ช้ินส่วน 
(Primal Cut) ไดแ้ก่ สะโพก (Round) สันนอก (Loin) สันนอกส่วนอก (Rib) และไหล่ตอนบน 
(Chuck) ซ่ึงสว่าง องักุโร (2550) รายงานว่าคุณภาพซากโคขนุท่ีสามารถจดัอยูใ่นเกรดผลผลิตไดแ้ก่



150 
 

 
 

โคขนุลูกผสมบราห์มนัเลือดสูง และมีรายงานการวิจยั พบว่า โคขนุท่ีมีคุณภาพซากประมาณเกรด 4 
ข้ึนไปมาจากสายพนัธ์ุ และนํ้าหนกัมีชีวิตท่ีส่งเขา้โรงฆ่าเฉล่ียท่ี 430 กิโลกรัม  

 
3.3 การตลาดเนือ้โคขุน 
 

ผูบ้ริโภคมีความหลากหลายในการบริโภคเน้ือโคขนุ เช่น กลุ่มภตัตาคารหรือกลุ่มลูกคา้
ประจาํ มีความตอ้งการทั้งในแบบเน้ือนุ่มไม่มีไขมนัแทรกหรือเน้ือมีไขมนัแทรกบา้ง ในขณะท่ี
ลูกคา้กลุ่ม niche market มีความตอ้งการเน้ือไขมนัแทรกสูง ๆ เพราะความหอมและรสชาติของเน้ือ 
โดยทัว่ไปในปัจจุบนัช่องทางการ จาํหน่ายเน้ือโคขนุ ไดแ้ก่ ร้านคา้ของผูป้ระกอบการเอง (outlet) 
โมเดิร์นเทรด และร้านอาหารท่ีเขา้มาติดต่อซ้ือโดยตรงจากผูป้ระกอบการ และร้านขนาดยอ่มราย
ยอ่ยทัว่ไป 

 

ลกัษณะโคท่ีพร้อมส่งตลาด เม่ือกลา้มเน้ือของโคเจริญเกือบเตม็ท่ีแลว้ ร่างกายจะเร่ิมสะสม
ไขมนัทั้งแทรกอยู่ในกลา้มเน้ือและหุ้มอยู่นอกกลา้มเน้ือ จะสังเกตไดจ้ากภายนอกตามส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย เช่น บริเวณอก และซอกขาหนา้สองขา้งของโคนหาง ไหล่ หากบริเวณต่างๆ ดงักล่าว 
เต็มแลว้ โคก็จะมีการเจริญเติบโตต่อไปในอตัรานอ้ย ถึงแมจ้ะไดรั้บอาหารมาก จึงเป็นจุดท่ีไม่คุม้
ทุนหากจะเล้ียงต่อไป 

แนวโนม้ตลาดเน้ือโคขนุในอนาคต  แนวโนม้ของตลาดเน้ือโคในอนาคต ตลาดจะมีความ
ตอ้งการเน้ือโคตามคุณภาพสูงข้ึน เน่ืองจากพื้นท่ี ท่ีปล่อยเล้ียงโคแบบไม่ตอ้งลงทุนมาก ลดนอ้ยลง
ทาํให้เกษตรกรหันมาเล้ียงในระบบโคขุนมากข้ึน ผูบ้ริโภคมีความรู้และเลือกซ้ือเน้ือตามคุณภาพ
มากข้ึน ตน้ทุนการเล้ียงโคขุนในอนาคตจะตํ่าลลง เพราะมีการปรับปรุงพนัธ์ุโคให้โตเร็วข้ึน มี
นกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศ เขา้มาเท่ียวในประเทศไทยและตอ้งการบริโภคเน้ือโคท่ีมีคุณภาพดี
มากข้ึน 
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ตอนที ่4  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดการจดัการความรู้ส่วนใหญ่นาํมาใช้ในการพฒันาบุคคล/
องคก์รหรือ หน่วยงานทางธุรกิจ และในการระดบัชุมชนท่ีมีประเด็นเน้ือหาท่ีหลากหลาย อยา่งไรก็
ตาม งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอาชีพเฉพาะของเกษตรกรโดยตรง มีไม่มากนกั โดยมีงานวิจยั
ทั้งใน และต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง หรือแนวคิดท่ีเทียบเคียงในเร่ืองของการจดัการความรู้ หรือ การ
เรียนรู้ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
 

4.1 งานวจัิยในประเทศ  
 

อญัชลี ยิม้สมบูรณ์ และคณะ (2554) ศึกษาเร่ือง การจดัการความรู้ดา้นเกษตรอินทรียข์อง
เกษตรกร อาํเภอบางคนที  จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยมุ่งศึกษาและเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาและ
อุปสรรคของการจดัการความรู้ดา้นเกษตรอินทรียข์องเกษตรกร โดยจาํแนกตามตวัแปร ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การประกอบอาชีพ กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
เกษตรกร อาํเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม จาํนวน 368 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา  ผลการวิจยั สภาพการจดัการความรู้ดา้นเกษตรอินทรียข์องเกษตรกร อาํเภอ
บางคนที จงัหวดัสมุทรสงครามพบวา่โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดงัน้ี 

ดา้นการแสวงหาความรู้ของเกษตรกร อยูใ่นระดบัมาก ผลการวิจยัพบว่า เกษตรกรได้
สอบถามผูน้าํชุมชน พฒันากร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีมีความรู้ และประสบการณ์เก่ียวกบัการทาํเกษตร
อินทรีย ์รวมทั้งสังเกตการประกอบอาชีพจากเกษตรกรท่านอ่ืน และการเขา้ร่วมประชุมแลกเปล่ียน
ความรู้ซ่ึงกนัและกนั นอกจากน้ีในทุกครัวเรือนของเกษตรกรส่วนใหญ่มีโทรทศัน์และวิทยใุนการ
รับข่าวสาร รวมทั้งในแต่ละหมู่บา้นมีวิทยุกระจายเสียงของหมู่บา้นทาํให้เกษตรกรไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารไดอ้ยา่งทัว่ถึง และมีเวทีหรือกิจกรรมแลก เปล่ียนความรู้ซ่ึงเกิดจากการมีผูน้าํชุมชน มีการ
จดัเวทีเสวนาดา้นเกษตรอินทรียใ์นทุกวนัจนัทร์ส้ินเดือนของทุกเดือนทาํใหเ้กิดเครือข่ายแลกเปล่ียน
ความรู้ทั้งในชุนชนและต่างชุมชน  

ดา้นการจดัเก็บความรู้ของเกษตรกรอยู่ในระดบัมาก ผลการวิจยัพบว่า ในชุมชนมีการ
รวบรวมความรู้ และมี การจดัเก็บความรู้ในรูปแบบเอกสาร เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถขอขอ้มูลเพื่อ
นาํไปใชใ้นการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งสะดวกและ รวดเร็ว ทั้งน้ีเน่ืองจากการจดบนัทึกและจดัเก็บ
ในรูปแบบเอกสารเป็นวิธีการพื้นฐาน ปฏิบติัไดง่้ายและใชเ้คร่ืองมือหรือเทคโนโลยีนอ้ยท่ีสุด จึง
เป็นท่ีนิยมใชใ้นหมู่เกษตรกร 
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ดา้นการแลกเปล่ียนและเผยแพร่ความรู้ อยูใ่นระดบัมาก ผลการวิจยั พบวา่ในชุมชนน 
ความรู้ดา้นการทาํเกษตรอินทรียจ์ากประสบการณ์ และเอกสารจากการประชุม อบรม สัมมนามา
แลกเปล่ียนความรู้ตลอดจนการเผยแพร่ ความรู้การทาํเกษตรอินทรียร่์วมกนัทุกวนัจนัทร์ส้ินเดือน
ของทุกเดือน ทาํใหเ้กิดเครือข่ายการแลกเปล่ียนความรู้ทั้งในชุนชนและ ต่างชุมชน  

ดา้นการประยุกตใ์ชแ้ละใชป้ระโยชน์จากความรู้ อยู่ในระดบัมาก ผลการวิจยัพบว่า 
เกษตรกรนาํความรู้ดา้นการทาํเกษตรอินทรียม์าประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ ช่วยลดตน้ทุนใน
การผลิต ผลผลิตและรายไดเ้พิ่มมากข้ึน สามารถนาํความรู้และประสบการณ์ดา้นการทาํเกษตร
อินทรียท่ี์ไดรั้บมาปรับเป็นแนวทางแกปั้ญหาและเช่ือมโยงในการประกอบอาชีพได ้ และยงัช่วย
อนุรักษดิ์นและนํ้า ทาํใหสุ้ขภาพกายและสุขภาพจิต คุณภาพชีวิตในครอบครัว ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน
ดีข้ึน   

ขอ้คน้พบในแง่การเปรียบเทียบสภาพการจดัการความรู้ดา้นเกษตรอินทรียข์องเกษตรกร 
อาํภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม จาํแนกเพศ อาย ุการศึกษา และประสบการณ์ในการประกอบ
อาชีพ ดงัน้ี 

เพศ พบว่า เกษตรกรเพศชายและเพศหญิงมีสภาพการจดัการความรู้ดา้นเกษตรอินทรียไ์ม่
แตก ต่างกนั เน่ืองจากในชุมชนมีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการทาํเกษตรอินทรีย์
กนัอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้มีการแลก เปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั และใน
ชุมชนส่วนใหญ่มีทั้งเพศชายและเพศหญิงประกอบอาชีพทางดา้น การเกษตรท่ีไม่แตกต่างกนัมาก
นกั 

อาย ุ  พบว่า เกษตรกรท่ีมีอายตุ่างกนั มีสภาพการจดัการความรู้ ในดา้นการแสวงหาความรู้ 
ดา้นการจดัเก็บ ดา้นการแลกเปล่ียนและเผยแพร่ความรู้ ดา้นการประยุกตใ์ชแ้ละใชป้ระโยชน์
แตกต่างกนั โดยเกษตรกรท่ีมีอาย ุ 55 ปีข้ึนไป มีการจดัการความรู้เก่ียวกบัเกษตรอินทรียม์ากกว่า
เกษตรกรท่ีมีอาย ุ41-55 ปี และเกษตรกรท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 40 ปี เน่ืองจากเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพทาํ
สวนส่วนใหญ่มีช่วงอายุท่ีแตกต่างกนัมาก เกษตรกรสูงอายุบางคนประกอบอาชีพทาํสวนเม่ือ
เกษียณอายรุาชการหรือทาํเป็นอาชีพเสริม เกษตรกรท่ีอายนุอ้ยกว่าแต่ประกอบอาชีพทาํสวนตาม
บรรพบุรุษท่ีถ่ายทอด จากรุ่นสู่รุ่น ทาํใหมี้ความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งมีความเช่ียวชาญทั้งท่ี
อายยุงันอ้ย ส่วนในดา้นปัญหาและอุปสรรคในการจดัการความรู้ ไม่แตกต่างกนั 

ระดบัการศึกษา พบว่า เกษตรกรท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มีการจดัการความรู้ในดา้น
การแสวงหาความรู้ การจดัเก็บความรู้ การแลกเปล่ียนและเผยแพร่ความรู้ การประยกุตใ์ชแ้ละใช้
ประโยชน์ และปัญหาและอุปสรรค ์ในภาพรวมแตกต่างกนั โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีมีการศึกษาสูง
กว่าระดบัมธัยมศึกษามีการจดัการความรู้เก่ียวกับเกษตรอินทรียม์ากกว่าเกษตกรท่ีอยู่ในระดับ
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มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย และระดบัประถมศึกษา เน่ืองจากเกษตรกรท่ีมีการศึกษา
สูงยอ่มมีช่องทางในการแสวงหาความรู้มากกวา่เกษตรกรท่ีมีความรู้นอ้ย 

ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ  พบว่า เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ในการประกอบ
อาชีพต่างกนั มีการจดัการความรู้ ในดา้นการแสวงหาความรู้ การจดัเก็บความรู้ การแลกเปล่ียนและ
เผยแพร่ความรู้ การประยกุตใ์ชแ้ละ ใชป้ระโยชน์ และมีปัญหาและอุปสรรค ในภาพรวมแตกต่างกนั 
โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์การประกอบอาชีพ ตํ่ากว่า 10 ปี มีการจดัการความรู้มากกว่า
เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ 25 ปีข้ึนไป และเกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ 11-25 ปี เน่ืองจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรจาํเป็นตอ้งอาศยัประสบการณ์หรือระยะเวลาในการทดลอง การลองผิด
ลองถูก ตลอด จนการศึกษาหาความรู้ในการเพ่ิมผลผลิต ดงันั้นผูท่ี้ประกอบอาชีพน้ีเป็นเวลานาน
ยอ่มมีประสบการณ์ ความรู้ ความชาํนาญมากกวา่ผูท่ี้เพิ่งประกอบอาชีพน้ี 

ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการความรู้ ปัญหาและอุปสรรคเกิดจากเกษตรกรมีเวลานอ้ย
ในการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลในการจดัการความรู้ ช่วงเวลาในการจดัการแลกเปล่ียนความรู้ในชุมชนมี
ค่อนขา้งจาํกดั  เกษตรกรมีความรู้แต่ไม่สามารถนาํความรู้นั้นมาประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ
ได ้ 

 
วจิรา เดชารัตน์ (2547) ศึกษากระบวนการจดัการความรู้ของชุมชน: กรณีศึกษาตาํบลคอ

ทราย อาํเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการจดัการความรู้ เพื่อ
การพฒันาตนเองของตาํบลคอทราย อาํเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี เพื่อเป็นกรณี ตวัอยา่งของ
การนาํการจดัการความรู้มาใช้ในการพฒันาชุมชนและเพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจดัการ
ความรู้เพื่อการพฒันาของตาํบลคอทราย เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเก็บขอ้มูลโดยการ สนทนากลุ่ม
ยอ่ย สัมภาษณ์เชิงลึก สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและพูดคุยแบบไม่เป็นทางการกบักลุ่ม ตวัอยา่ง 
ประกอบดว้ยผูน้าํชุมชนทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น สมาชิกอบต. 
แกนนาํกลุ่มองคก์รและประชาชน จาก 6 หมู่บา้นๆ ละ 10 คน ผลการศึกษาสรุปได ้ว่า กระบวนการ
จดัการความรู้ของชุมชน 5 กระบวนการ คือ 1) การสร้างความรู้ใหม่ ซ่ึงมีรูปแบบท่ีสาํคญัคือการ
ทาํงานดว้ยกนัอยา่งใกลชิ้ด การสงัเคราะห์ความรู้ท่ีมีอยู ่การผนวกความรู้ท่ีอยูใ่นตาํบลกบัความรู้ใน
แต่ละตวับุคคล โดยการปฏิบติัหรือลงมือทาํ 2) การแบ่งปันแลกเปล่ียน ถ่ายทอดความรู้ มีทั้งท่ี
เป็นไปโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ 3) การประยกุตใ์ชค้วามรู้ มีการวิเคราะห์ส่ิงท่ี ไดเ้รียนรู้และนาํไป
ปรับใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 4) การตรวจสอบประเมินความรู้ ทาํใหส้ามารถระบุถึงความเปล่ียนแปลง
และความตอ้งการของชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ 5) การจดัเก็บและรวบรวมความรู้ แมจ้ะ
เป็นกระบวนการท่ีชุมชนยงัไม่ใหค้วามสาํคญัและมีการดาํเนินการอยา่งเป็นระบบมากนกัแต่ก็มีการ
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จดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลดว้ยรูปแบบท่ีคุน้เคยและรวดเร็ว เช่น การทาํเป็น แผน่พบั เอกสาร
เผยแพร่ และ ซีดีรอม เป็นตน้ ผลท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการความรู้ทาํใหค้นในชุมชน ไดรั้บการพฒันา
ทกัษะขีดความสามารถในดา้นต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการชุมชน พฒันาความรู้ภูมิ
ปัญญาของชุมชน ทาํให้สมารถรักษาองคค์วามรู้และภูมิปัญญาของชุมชน รวมถึงทําให้ชมุชนเกิด
การเรียนรู้สามารถปรับตวัไดใ้นสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
 

วรรณี ทองระยา้ (2549) ไดศึ้กษากระบวนการจดัการความรู้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
การใชส้ารเคมีของเกษตรกร : กรณีศึกษาโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดาํริบา้นหลัน่ หมู่ท่ี 4 ตาํบล 
ท่าฉนวน อาํเภอมโนรมย ์ จงัหวดัชยันาท การศึกษาใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ ประชากรท่ีใชใ้น 
การศึกษาคือครัวเรือนเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดาํริบา้นหลัน่ จาํนวน 33 
ครัวเรือน โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการจดัการความรู้ในการ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชส้ารเคมี คือ การรับความรู้จากภายนอก การเป็นบุคคลเรียนรู้ การเช่ือม
ความรู้ภายนอกเขา้กบัภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน การทดลองปฏิบติัจริง การเลือกสรรความรู้ท่ี
สามารถประยกุตใ์ชไ้ด ้ การจดัแหล่งเรียนรู้สาํหรับบุคคลภายนอก การจดัเก็บขอ้มูล ซ่ึงทั้ง 7 
กระบวนการไดก่้อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิกจากการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ดงักล่าว ท่ี
ไม่สามารถแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
  

ธนัยกร คาํกอ้น (2553) ทาํการ การวิจยัเร่ืองการจดัการความรู้ของเกษตรกรในการปลูกขา้ว
ขาวดอกมะลิ 105 ในเขตทุ่งกุลา ร้องไห ้จงัหวดัร้อยเอด็ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจดัการความรู้
ของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วขาวดอก มะลิ 105 ในทุ่งกุลาร้องไห ้จงัหวดัร้อยเอด็ เพื่อศึกษาปัจจยัต่าง ๆ 
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการความ รู้ของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วขาวดอกมะลิ 105 ในทุ่งกุลาร้องไห ้
จงัหวดัร้อยเอด็ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ระดบัความรู้และการจดัการความรู้ของเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว
ขาวดอกมะลิ 105 ใน 4 อาํเภอ ในทุ่งกุลา ร้องไห ้จงัหวดัร้อยเอด็ และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ของเกษตรกรในการปลูกขา้วขาวดอกมะลิ 105 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว
ขาวดอกมะลิ 105 จาํนวน 400 คนจากอาํเภอ สุวรรณภูมิ อาํเภอเกษตรวิสัย อาํเภอโพนทราย และ
อาํเภอปทุมรัตต ์ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบ สอบถาม สถิติท่ีใชคื้อค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าตํ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ค่าไคสแควร์ (Chi - square) และ F- test  
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ผลการศึกษาในประเด็นของการจดัการความรู้ พบว่าการไดรั้บการฝึกอบรมของเกษตรกร
และการติดต่อกบัเจา้หนา้ ท่ีส่งเสริมมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการความรู้ของเกษตรกรในการปลูก
ขา้วขาวดอกมะลิ 105 ส่วนอาย ุระดบัการศึกษา ขนาดพื้นท่ีทาํนา รายได ้ประสบการณ์และระดบั
ความรู้ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการความรู้ของเกษตรกรในการปลูกขา้วขาวดอกมะลิ 105 จาก
การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ของ เกษตรกรระหวา่งอาํเภอพบวา่ไม่แตกต่างกนั  
 
  ภาสกร นนัทพานิช (มปป.)ทาํการวิจยัเร่ือง การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วน

ร่วมของเกษตรกรเพื่อพฒันาการเกษตร ของชุมชน : กรณีศึกษาการพฒันาการปลูกพริกปลอด

สารพิษบา้นอีปาด ตาํบลอีปาด อาํเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ

มีส่วนร่วม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรใน

การพฒันาการเกษตรของชุมชน ทาํการศึกษาท่ีบา้นอีปาด หมู่ 1 ตาํบลอีปาด อาํเภอกนัทรารมย ์

จงัหวดัศรีสะเกษ ในกระบวนการวิจยัไดส่้งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผา่นองคก์รชุมชนท่ีจดัตั้งข้ึน 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยั สาํหรับขอ้มูลเชิงปริมาณนาํมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การสังเกต การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่มถูกนาํมาตรวจสอบ วิเคราะห์ และ

สรุปผลตามระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเวทีการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

ทาํการวิเคราะห์ และหาขอ้สรุปในเวที  ผลการศึกษาพบว่าการเรียนรู้ของเกษตรกรในชุมชน

สามารถพฒันาไดจ้ากกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ผา่นองคก์รของเกษตรกรท่ีตั้งข้ึน และการมี

ส่วนร่วมของเกษตรกรเอง การเรียนรู้เพื่อการพฒันาการเกษตรของชุมชนสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 

ประเภทคือ การเรียนรู้ของเกษตรกรท่ีพฒันามาจากทุนเดิม และ การเรียนรู้ของเกษตรกรจากกลุ่ม 

บุคคล หรือส่ือจากภายนอกชุมชน รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการเกษตรของชุมชนไดแ้ก่ 

(1) เวทีการประชุมแบบมีส่วนร่วมทั้งท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ (2) การศึกษาดูงานจากกลุ่ม 

หรือบุคคลท่ีประสบความสาํเร็จ และ (3) การเรียนรู้จากการทดลองปฏิบติัจริง 

มณีนุช ทิพยชิ์ต( 2553) ศึกษา ความคิดและพฤติกรรม ของเกษตรกรกลุ่มรวมพลงัเกษตร
ชีวภาพ บา้นนาคู เพื่อหาแนวทางในการจดักระบวนการเรียนรู้สู่ระบบเกษตรชีวภาพ ตาํบลนาคู 
อาํเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อศึกษา 1) ขอ้มูลพ้ืนฐานส่วน
บุคคลของเกษตรกรต่อการทาํเกษตรชีวภาพ 2) ความคิดและพฤติกรรมของเกษตรกร ต่อการทาํ
เกษตรชีวภาพ 3) เง่ือนไขและขอ้จาํกดัของเกษตรกร ต่อการทาํเกษตรชีวภาพ 4) บทเรียนการ
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ปรับเปล่ียนความคิดและพฤติกรรมของเกษตรกร สู่การทาํเกษตรชีวภาพ 5) แนวทางการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรสู่ระบบการทาํเกษตรชีวภาพ และ 6) ขอ้เสนอแนะของเกษตรกร 
ในการปรับเปล่ียนความคิดและพฤติกรรมของเกษตรกร สู่การทาํเกษตรชีวภาพ ประชากรท่ีใชใ้น
การวิจยั คือ เกษตรกรกลุ่มรวมพลงัเกษตรชีวภาพบา้นนาคู อาํเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
จาํนวน 41 ราย เคร่ืองมือท่ี ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ สถิติพรรณนาท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผลการวิจยั ประเด็นดา้นวิธีการเรียนรู้ของ
เกษตรกรพบวา่ มี 6 วิธี ประกอบดว้ย การอบรม สาธิตวิธี ลงมือปฏิบติั รวมกลุ่มทาํ ศึกษาดูงาน และ
วิธีการเรียนรู้จากกลุ่ม ส่วนใหญ่มีช่องทางในการเรียนรู้ 3 ช่องทาง ประกอบดว้ย ส่ือบุคคลมากท่ีสุด  
ส่ือกลุ่ม ส่ือมวลชนไดแ้ก่ โทรทศัน์ ส่ิงพิมพ ์วิทย ุ2) เกษตรกรส่วนใหญ่มีความคิดต่อการทาํเกษตร
ชีวภาพ เพื่อเป็น การลดตน้ทุนการผลิต โดยนาํความรู้ ความเขา้ใจ และนาํวตัถุดิบมาประยกุตใ์ชใ้น
พื้นท่ีของตนเอง ส่วนใหญ่มี พฤติกรรมต่อการทาํเกษตรชีวภาพ ในดา้นการทาํนํ้ าหมกัชีวภาพดว้ย
ตนเอง และมีการซ้ือฮอร์โมนเสริมบางส่วน  มีแนวทางการกิจกรรมจดัการเรียนรู้สู่ระบบเกษตร
ชีวภาพ 5 วิธี ประกอบดว้ย จดัเวทีพดูคุย สู่ความสนใจ สร้างความเช่ือมัน่ กระตุน้ใหเ้กิดการปฏิบติั 
และติดตามผลการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองเพื่อสู่กระบวนการยอมรับเกษตรชีวภาพ  
 

4.2 งานวิจยั ต่างประเทศ 
 

Ian Falk and Lesley Harrison (1998) ไดว้ิจยัเร่ืองการเรียนรู้ของชุมชนและทุนทางสังคม: 
“เพียงแค่การพูดคุยเลก็นอ้ย” โดยตั้งสมมุติฐานการวิจยัว่าคุณภาพและปริมาณ (ผลผลิต) ของ
กิจกรรมระหว่างกนั (interactivity) จะพฒันาการเรียนรู้ของชุมชน การเก็บขอ้มูลจากชุดตวัช้ีวดัการ
เรียนรู้ของชุมชน การบนัทึกเสียง การสัมภาษณ์ และเขียนบนัทึกของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั จาํนวน 30 
คน ผูว้ิจยักล่าวว่าชุมชนภูมิภาคจะมีศกัยภาพในความชาํนาญของผูค้น ทรัพยากร และส่ิงอาํนวย
ความสะดวกมากกว่าท่ีคนส่วนใหญ่จะรู้ โดยทุนทางสังคมเป็นคาํท่ีถูกใชใ้นการ อธิบายองคก์รทาง
สังคม การทาํงานร่วมกนัภายใตจิ้ตวิญญาน (Spirit) ของชุมชน ซ่ึงมีลกัษณะ พิเศษคือเป็นการ
ทาํงานดว้ยใจ ประเพณีเครือข่ายท่ีเขม้แขง็ มีบรรทดัฐานทางสังคมและความ ไวว้างใจท่ีเขม้แขง็ 
นอกเหนือจากคุณลกัษณะเหล่าน้ีเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีไม่เป็นทางการเป็นส่ิงท่ี คนส่วนใหญ่มกัไม่
นึกถึงและนาํมาใช ้ เพราะกิจกรรมเหล่าน้ีไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการ เรียนรู้ท่ีไดรั้บการ
ยอมรับ กิจกรรมการเรียนรู้เกิดข้ึนไดทุ้กวนัและมีมากมาย การเรียนรู้อาจเกิดข้ึน ท่ีสโมสรทอ้งถ่ิน 
หรือการรวมกลุ่ม เช่น การพบปะสมาคมของกลุ่มสตรี โรตาร่ีคลบั สถานท่ีเล่น กีฬา การรวมตวัของ
กลุ่มเพื่อน การเรียนรู้อาจเกิดข้ึนไดร้ะหว่างการรอรับกลบับา้นของเด็ก การพดูคุยกบัขา้งบา้น การ
ผอ่นคลายในสถานบนัเทิง หรือภายหลงัไปโบสถ ์ ขอ้คน้พบท่ีสาํคญัคือ ส่ิงท่ีรู้ในอดีตจาํเป็นตอ้ง
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ไดรั้บการยอมรับและสืบทอดไปยงัรุ่นต่อไปในอนาคตซ่ึงมาจากความทรงจาํของคนหนุ่มสาวท่ีเขา้
ร่วมการทดลอง การเรียนรู้เกิดข้ึนจากการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชน ซ่ึง การรวมกลุ่มทาํใหเ้กิด
การพดูคุย การสอน แลกเปล่ียนเรียนรู้ และสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 
 

Harder and Lindner (2008) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ี County Extension ภายใน 
องคก์ร Texas Cooperative Extension office เก่ียวกบัการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
เขา้มาใชใ้นการดาํเนินงานทางดา้นการส่งเสริมการเกษตรโดยผูว้ิจยัทาํการศึกษาเจา้หนา้ท่ีสาํนกังาน
ใหญ่จาํนวน 237 คน ผลการวิจยัพบว่า เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสนบัสนุนการนาํ Internet 
เขา้มาใชใ้นการทาํงานเพราะมีส่วนช่วยให้การดาํเนินงานง่ายและสะดวกข้ึนอีกทั้งยงัมองว่าการใช ้
ไม่น่าจะมีความซบัซอ้นจนเกินไปขณะท่ีมีเจา้หนา้ท่ีบางส่วนไม่เห็นดว้ยกบัการนาํ Internet เขา้มา 
ใชเ้พราะเกรงว่าจะประสบปัญหาเก่ียวกบัการจดัเก็บขอ้มูลและการจดัเรียงขอ้มูลยอ้นหลงัใหม่หาก
เกิดปัญหาข้ึนกบัระบบ 
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บทที ่3 
 

วธีิวจัิย 
 

 การวิจยัเร่ือง “กระบวนการจดัการความรู้สาํหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุคุณภาพสูง ” ผูว้ิจยัใช้
แนวคิดดาํเนินงานวิจยั ตามแนวทางการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) (สุภางค ์จนัทวานิช, 
2543; รัตนะ บวัสนธ์, 2551; วนัดี แสงประทีป และ คณะ,2555)  โดยมีวิธีดาํเนินการศึกษา ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนดําเนินการวจัิย 

 ผูว้ิจยักาํหนดแผนการดาํเนินงาน แบ่งออกเป็น 7  ขั้นตอน  เพื่อศึกษากระบวนการจดัการ
ความรู้ของเกษตรตน้แบบผูเ้ล้ียงโคขุนท่ีประสบความสําเร็จ และ กระบวนการจดัการความรู้ของ
สมาชิกสหกรณ์ผูเ้ ล้ียงโคขุน โดยรวบรวม ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร ความรู้และแนวปฏิบัติ 
กระบวนการ องคป์ระกอบ และ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  แลว้นาํมาวิเคราะห์เป็นแนวทางตามวตัถุประสงค์
ของการวิจยั  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

ขั้นที่1 การศึกษาเอกสาร ผูว้ิจยัศึกษา เอกสาร (Documentary review) เพื่อรวบรวมความรู้ 
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการจดัการความรู้ การเล้ียงโคขุน 
และแนวทางในการดาํเนินการวิจยัเชิงคุณภาพ 

  

ขั้นที่2  การลงภาคสนามเพื่อสํารวจข้อมูลเบื้องต้น  ผูว้ิจยัลงพื้นท่ี โดยการติดต่อขอเขา้พบ
ผูบ้ริหาร หรือผูแ้ทนสหกรณ์ ทั้ง 3 แห่ง ไดแ้ก่ สหกรณ์การเล้ียงปศุสัตว ์กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกดั 
จงัหวดัสกลนคร  สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จาํกดั สาขาปศุสัตว ์จงัหวดัมุกดาหาร  และ สหกรณ์โค
เน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั จงัหวดันครปฐม  เพ่ือศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน
เบ้ืองตน้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกษตรกรตน้แบบ การขอนัดหมายเพ่ือสัมภาษณ์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ 
และ ขอความร่วมมือกบัสหกรณ์ในการคดัเลือกสมาชิกสหกรณ์เพื่อเขา้ร่วมในการวิจยั  

  

ขั้นที่3 การสร้างเคร่ืองมือวิจัย  เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมขอ้มูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ก่ึง
โครงสร้าง (semi-structured interview) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เกษตรกรตน้แบบผูเ้ล้ียงโค
ขนุ  และ กรอบประเดน็การสนทนากลุ่ม เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการสนทนากลุ่มสมาชิก
สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโค โดยพฒันาขอ้ประเดน็คาํถามตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร การวิจยั ท่ีไดท้บทวน
จากการตรวจเอกสาร  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของเคร่ืองมือวิจยั การ
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พิจารณาความครอบคลุมสาระท่ีตอ้งการ ความตรงประเดน็ในการถาม ความเหมาะสมดา้นปริมาณ การ
เรียงประเดน็คาํถาม ภาษาท่ีใช ้และการทดลองใชเ้คร่ืองมือวิจยั โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกบั การเรียนรู้ การจดัการความรู้ การเล้ียงโคขนุ และกาํหนดจุดมุ่งหมาย
ของการสมัภาษณ์ 

2. กาํหนดประเด็นในการสัมภาษณ์เกษตรกรตน้แบบ ( in-depth Interview) และ การสนทนา
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคขุน ( focus group)  และจดัทาํแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (semi-
structured interview) และ กรอบการสนทนากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 

3.ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยการเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และ 
ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 ท่าน คือ รศ.ดร.ศุภพร ไทยภกัดี รศ.ดร.ประสงค ์ตนัพิชยั และ ผศ.ดร.พนัธ์จิตต ์
สีเหน่ียง และนาํขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุมาปรับปรุงแกไ้ข   

4. นาํเคร่ืองมือท่ีไดป้รับตามขอ้แนะนาํ คือ แบบสัมภาษณ์ ไปทดลองใชส้ัมภาษณ์ (Try-out) 
กบัเกษตรกรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง แต่มีลกัษณะคลา้ยกลุ่มตวัอยา่ง  โดย ทดลองกบัเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุ
กลุ่มบา้นโนนหอม จงัหวดั สกลนคร  ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขุน จาํนวน 2 ราย และ 
การสนทนากลุ่มยอ่ย   จาํนวน 3 ราย   

5. นาํแบบสัมภาษณ์ท่ีทดลองไดม้าวิเคราะห์เน้ือหา ปรับปรุงแกไ้ข และเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และ จดัทาํเป็นแบบสมัภาษณ์ฉบบัสมบูรณ์ 

 

ขั้นที4่ การดําเนินการวจัิย  ผูว้ิจยัมีการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
 

การลงภาคสนามคร้ังที1่ เพือ่สํารวจข้อมูลเบือ้งต้น  
ขั้นก่อนการลงภาคสนาม  
1. ผูว้ิจยัติดต่อเพื่อขอเขา้พบผูบ้ริหาร หรือผูแ้ทนสหกรณ์ ทั้ง3 แห่ง ไดแ้ก่ สหกรณ์การเล้ียงปศุ

สัตว ์กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกดั จงัหวดัสกลนคร  สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จาํกดั สาขาปศุสัตว ์
จงัหวดัมุกดาหาร  และ สหกรณ์โคเน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั จงัหวดั
นครปฐม   

2. ผูว้ิจยักาํหนดวตัถุประสงค ์เพื่อขอสัมภาษณ์ขอ้มูลพ้ืนฐานเบ้ืองตน้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกษตรกร
ตน้แบบ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ และ ขอความร่วมมือกบัสหกรณ์ในการคดัเลือกสมาชิกสหกรณ์
เพื่อเขา้ร่วมในการวิจยั 
 3. จดัทาํหนงัสือในนามของผูว้ิจยั เพื่อขอความอนุเคราะห์ขอ้มูล และ การขอ้สมัภาษณ์ในฐานะ
ผูใ้หข้อ้มูลเบ้ืองตน้  
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ขั้นการลงภาคสนาม  
1. ผูว้ิจยัเดินทางไปพบ ผูบ้ริหารและผูแ้ทนสหกรณ์ ทั้ง 3 แห่ง ไดแ้ก่ สหกรณ์การเล้ียงปศุ

สตัว ์กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกดั จงัหวดัสกลนคร  สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จาํกดั สาขาปศุสตัว ์
จงัหวดัมุกดาหาร  และ สหกรณ์โคเน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั จงัหวดั
นครปฐม  ตามลาํดบั 

2. ผูว้ิจยัแนะนาํตนเอง ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการสมัภาษณ์ และ ประโยชน์ของงานวิจยัคร้ังน้ี 
3. ผูว้ิจยัดาํเนินการสมัภาษณ์ตามประเดน็ท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป การดาํเนินงานของสหกรณ์ 

บทบาทการส่งเสริมพฒันาสมาชิก และ ขอคาํแนะนาํเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกษตรกรตน้จากสหกรณ์ 
เช่น ขอ้มูลการติดต่อ ขอ้มูลการเดินทางเพื่อพบเกษตรกร 

4. ผูว้ิจยัขอความร่วมมือในการคดัเลือกสมาชิกสหกรณ์ เพื่อเขา้ร่วมในการจดัวงสนทนากลุ่ม 
โดยแจง้เกณฑก์ารพิจารณา คือ 

 - เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิก ท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุท่ีมีกระบวนการเล้ียงท่ี
ดี และมีผลผลิตเน้ือโคขนุอยูท่ี่ระดบัเกรด 3 ถึง 5 (premium grade ระดบักลาง  ถึง ระดบัสูง) 

- มีระยะเวลาในการประกอบอาชีพเล้ียงโคขนุและเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป 
- เป็นผูมี้ส่วนร่วม และ/หรือมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆท่ีจดัข้ึนโดยสหกรณ์ หรือ กลุ่มสมาชิก   
-  เป็นผูมี้ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี แลกเปล่ียนความคิดเห็น กบั เพือ่นร่วมอาชีพ อยูเ่สมอๆ 
5. ระหวา่งการสมัภาษณ์ ผูส้มัภาษณ์ทาํการจดบนัทึก และ ทาํการบนัทึกเสียง 
 

ขั้นจบการภาคสนาม 
ผูว้ิจัย ทบทวนประเด็นหลักท่ีสําคัญ และ ประโยชน์ของงานวิจัยอีกคร้ัง และ นัดหมาย

ระยะเวลาเพ่ือขอรายช่ือสมาชิกสหกรณ์ท่ีไดรั้บการคดัเลือก เพ่ือผูว้ิจยัจะนาํไปดาํเนินการต่อไป  และ  
ผูว้ิจยักล่าวขอบคุณ พร้อมถ่ายภาพร่วมกนั ก่อนเดินทางกลบั  ผลการคดัเลือกรายช่ือท่ีได ้สหกรณ์จดัส่ง
ใหผู้ว้ิจยัใน 2 ช่องทาง คือ การส่งทางโทรสาร และ ทาง e-mail   

 

4.2 การลงภาคสนาม คร้ังที ่2  เพือ่สัมภาษณ์เกษตรกรต้นแบบ 
ผูว้ิจยัดาํเนินการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( Indepth Interview)  ตามแนวคิดของ สุภางค ์จนัทวา

นิช(2543:77 -95) ในการดาํเนินการสัมภาษณ์ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Information)  คือ  เกษตรกรท่ี
ไดรั้บการคดัเลือกตามเกณฑข์องผูว้ิจยักาํหนด คือ  เป็นผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นดา้น
การเล้ียงโคขนุ ของกรมปศุสตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระหว่างช่วงปี 2545-2555 ซ่ึงพบว่า มี
จาํนวน  5 ราย   ขั้นตอนการสมัภาษณ์ มีดงัน้ี  
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ขั้นก่อนการสัมภาษณ์  
1. ผูว้ิจยัติดต่อประสานงานกบัเกษตรกรตน้แบบทั้ง 5 ราย ทางโทรศพัท ์เพื่อแจง้วตัถุประสงค์

ของการวิจยั และ การสมัภาษณ์ ขอความอนุเคราะห์เขา้สมัภาษณ์ และ นดัหมาย วนั เวลา สถานท่ี   
2. ผูว้ิจยัติดต่อประสานงานกบั บณัทิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อทาํหนงัสือขอความ

อนุเคราะห์การเกบ็ขอ้มูลถึงเกษตรกรตน้แบบ    
 3. ผูว้ิจยัติดต่อประสานงานกบัเกษตรกรตน้แบบทั้ง 5 ราย เพื่อแจง้แนวทางประเด็นการ
สัมภาษณ์ให้กบัเกษตรกรไดรั้บทราบล่วงหน้าก่อน วนัสัมภาษณ์จริง เพื่อให้เกษตรกรไดมี้ระยะเวลา
การเตรียมขอ้มูล 
 4. ผูว้ิจยัเตรียมแบบสัมภาษณ์ และอุปกรณ์เคร่ืองมือประกอบการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ เคร่ือง
บนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายภาพ     
 
 

ขั้นการสัมภาษณ์  
1. ผูว้ิจยัเดินทางไปถึงท่ีนัดหมายก่อนเวลา เพื่อเตรียมความพร้อม และสังเกตสภาพและ

บรรยากาศโดยรอบ    
2. ผูว้ิจยัเป็นผูส้ัมภาษณ์ดว้ยตนเอง  เร่ิมตน้ดว้ยการแนะนาํตวั  ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการ

สมัภาษณ์ และ ประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากงานวิจยัคร้ังน้ี 
3. ดาํเนินการสัมภาษณ์ตามประเด็น และ ภายในเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นแบบสัมภาษณ์ก่ึง

โครงสร้าง 
4. ระหวา่งการสมัภาษณ์ ผูส้มัภาษณ์ทาํการจดบนัทึก และ ทาํการบนัทึกเสียง 
 

ขั้นจบการสัมภาษณ์  

ผูว้ิจยั  ทบทวนความถูกตอ้งของขอ้มูลในประเด็นหลกัท่ีสาํคญัทนัที เพ่ือใหผู้ส้ัมภาษณ์ ยืนยนั
ความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากตวัผูใ้หส้มัภาษณ์ และ  กล่าวขอบคุณ พร้อมถ่ายภาพร่วมกนั 

 
4.3 การลงภาคสนาม คร้ังที ่3 เพือ่จัดวงสนทนากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 
ผูว้ิจยัจดัวงสนทนากลุ่ม ( focus group) ตามแนวคิดของ John W.Creswell (2002) และ ชาย 

โพธิสิตา (2550)  ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Information) คือ กลุ่มเกษตรกรท่ีเป็น สมาชิก สหกรณ์การเล้ียง
ปศุสตัว ์กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกดั จงัหวดัสกลนคร จาํนวน 10 ราย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
หนองสูง จาํกดั สาขาปศุสตัว ์ จงัหวดัมุกดาหาร จาํนวน 9 ราย   และ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคเน้ือ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั จงัหวดันครปฐม จาํนวน 9 ราย    มีขั้นตอนการ
ดาํเนินงาน  มีดงัน้ี  
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ขั้นก่อนการจัดกจิกรรม  
1. ผูว้ิจยัติดต่อประสานงานกบัเกษตรกรทุกราย ทางโทรศพัท ์ตามรายช่ือท่ีผูแ้ทนสหกรณ์

คดัเลือกมาให้  เพื่อแจง้วตัถุประสงค์ของการวิจยั และ การจดักิจกรรม  สอบถามความพร้อมของ
เกษตรกรในการเขา้ร่วมกิจกรรม และ นดัหมาย วนั เวลา สถานท่ี   

2. ผูว้ิจยัติดต่อประสานงานกบั บณัทิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อทาํหนงัสือขอเชิญเขา้
ร่วมกิจกรรมถึงเกษตรกร 
 3. ผูว้ิจยัติดต่อประสานงานกบัเกษตรกร เพ่ือแจง้แนวทางประเด็นการจดักิจกรรม และ ยนืยนั
การเขา้ร่วมกิจกรรมอีกคร้ัง 
 4. ผูวิ้จยัเตรียมเอกสารกรอบประเด็นการสนทนา และอุปกรณ์เคร่ืองมือประกอบการจดั
กิจกรรม ไดแ้ก่ เคร่ืองบนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายภาพ     
 5. ผูว้ิจยั เตรียมความพร้อมเป็นผูด้าํเนินการสนทนา (Moderator)  และ มี ผูช่้วยนกัวิจยั จาํนวน 
1 คน คือ อาจารยสุ์เมธ ชยัไธสง เตรียมความพร้อมทาํหนา้ท่ี  ผูจ้ดบนัทึก (Note taker) และ ถ่ายภาพ
บรรยากาศการจดักิจกรรม  

 

ขั้นการจัดกจิกรรม  

1. ผูว้ิจยัเดินทางไปถึงท่ีนดัหมายก่อนเวลา เพื่อเตรียมความพร้อม และสงัเกตสภาพและ
บรรยากาศโดยรอบ    

2. ผูว้ิจยั  เร่ิมตน้ดว้ยการแนะนาํตวั แนะนาํผูช่้วยวจิยั  ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรม 
และ ประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากงานวิจยัคร้ังน้ี 

3. ผูว้ิจยัเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมวงสนทนาแนะนาํตวั เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นกนัเอง 
4. ดาํเนินการสนทนาตามกรอบประเดน็ท่ีกาํหนด และ ภายในเวลาท่ีกาํหนดไว ้ 
5. ระหวา่งการสนทนา ผูช่้วยวิจยัทาํการจดบนัทึก บนัทึกเสียง และถ่ายภาพเกบ็บรรยากาศ 
 

 ขั้นจบกจิกรรม  

1. ผูด้าํเนินการสนทนา ทบทวนความถูกตอ้งของขอ้มูลในประเด็นหลกัท่ีสําคญัทนัที กล่าว
ขอบคุณ พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกนั  

2. ผูว้ิจยัทบทวนขอ้มูล ประเดน็ท่ีบนัทึกไดก้บัผูช่้วยนกัวิจยัแบบสรุปสั้นๆ ก่อนเดินทางกลบั  
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ขั้นที ่5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ขอ้มูลพื้นฐานเชิงปริมาณของเกษตรกรตน้แบบ และ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคขนุ นาํ 

ทาํการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติพื้นฐานหาค่าร้อยละ และ  ค่าเฉล่ีย    
2. ขอ้มูลเชิงคุณภาพของเกษตรกรตน้แบบ และ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคขนุ   ท่ีไดจ้าก 

การสัมภาษณ์ และ การจดัวงสนทนากลุ่ม ทาํการวิเคราะห์แบบอุปนัย หรือ การตีความ การจาํแนก  
ชนิดประเภทขอ้มูล ท่ีจะนาํไปสู่ขอ้สรุป ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 

 
ขั้นที ่6 การวเิคราะห์แนวทางการส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ 
1. ผูว้ิจยันาํผลการศึกษาท่ีสรุปรวบรวม และวิเคราะห์ได ้มาจดัทาํร่างแนวทางการส่งเสริม

กระบวนการจดัการความรู้สาํหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุคุณภาพสูง 
2. นาํร่าง แนวทางการส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้ท่ีได ้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎี

นิพนธ์ และ ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 2 ท่าน คือ รศ.ดร.ศุภพร ไทยภกัดี และ ผศ.ดร.พนัธ์จิตต์ สีเหน่ียง  
และนาํขอ้เสนอแนะของผุท้รงคุณวฒิุมาปรับปรุงแกไ้ข   
  

ขั้นที ่7 สรุปผลการวจัิย  
ผูวิ้จยัเขียนสรุปผลการวิจยั เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้ง และ

จดัทาํเล่มวิจยัฉบบัสมบูรณ์  
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเจาะจงเฉพาะเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุท่ีประสบ
ความสาํเร็จ ท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็น เกษตรกรดีเด่นดา้นการเล้ียงโคขนุ ของกรมปศุสตัว ์กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในระหวา่งช่วงปี 2545-2555 และ ตวัแทนสมาชิกสหกรณ์ ทั้ง 3 แห่ง ไดแ้ก่ กลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์การเล้ียงปศุสตัว ์กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกดั  กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองสูง 
จาํกดั สาขาปศุสตัว ์ และ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคเน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน 
จาํกดั ท่ีไดรั้บการคดัเลือกตามเกณฑท่ี์ผูว้จิยักาํหนด และ ผูบ้ริหารและผูแ้ทนสหกรณ์ ท่ีผูว้ิจยัลงพื้นท่ี
เพื่อการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ ดงัน้ี  

1.  เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุท่ีประสบความสาํเร็จ ท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็น เกษตรกรดีเด่นดา้น
การเล้ียงโคขนุ ของกรมปศุสตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระหวา่งช่วงปี 2545-2555 มีจาํนวน 
ทั้งส้ิน 5 ราย โดยมีรายช่ือ ดงัปรากฏในภาคผนวก ง 
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2.เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ ท่ีไดรั้บการคดัเลือก ตามความเห็นของ ผูบ้ริหารและผูแ้ทน
สหกรณ์ ทั้ง 3 แห่ง ตามเกณฑท่ี์ผูว้ิจยักาํหนด  ไดแ้ก่  กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเล้ียงปศุสัตว ์กรป.
กลาง โพนยางคาํ จาํกดั จาํนวน 10 ราย กลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จาํกดั สาขาปศุสัตว ์
จาํนวน 9 ราย และ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคเน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั 
จาํนวน 9 ราย  โดยมีรายช่ือ ดงัปรากฏในภาคผนวก ง 

3.ผูบ้ริหารและผูแ้ทนสหกรณ์ ท่ีผูว้ิจยัลงพื้นท่ีเพื่อการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ และสัมภาษณ์ตาม
ประเด็นท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป การดาํเนินงานของสหกรณ์ บทบาทการส่งเสริมพฒันาสมาชิก และ ขอ
คาํแนะนาํเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกษตรกรตน้จากสหกรณ์  ขอความร่วมมือในการคดัเลือกสมาชิก
สหกรณ์ เพื่อเขา้ร่วมในการจดัวงสนทนากลุ่ม โดยมีรายช่ือ ดงัปรากฏในภาคผนวก ค 
 
 โดย สรุป การวิจยั คร้ังน้ี  มีขั้นตอนการดาํเนินงานวิจยั สรุป ไดต้ามแผนภาพท่ี 23  ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 23 สรุปขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั  

ขั้นที1่ การศึกษาเอกสาร 

ขั้นตอน กระบวนการ ผลทีไ่ด้รับ 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎี 
 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

กรอบแนวคิดการวจิยั 

ขั้นที2่  การสํารวจ 
ข้อมูลเบือ้งต้น 

ลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร
ผูแ้ทนสหกรณ์ ทั้ง 3  แห่ง  

ขอ้มูลพื้นฐานของ
สหกรณ์ เกษตรกร
ตน้แบบ และ การคดัเลือก
สมาชิกสหกรณ์เพื่อเขา้

ขั้นที3่  การสร้าง 
เคร่ืองมอืวจิัย 

1. สรุปกรอบแนวคิดและขอ้มูล พื้นฐานท่ีไดจ้าก 
    การสาํรวจ 
2. กาํหนดกรอบประเดน็สมัภาษณ์ และสนทนากลุ่ม 
3.ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดย ผูท้รงคุณวฒิุ 
4.ทดสอบเคร่ืองมือ  (Try-Out) 
5.ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือวจิยั 
ฉบบัจริง 

ขั้นที4่  ดาํเนินการวจิัย 1. สมัภาษณ์เกษตรกรตน้แบบ จาํนวน 5 ราย 
2. จดัวงสนทนากลุ่มสมาชิกสหกรณ์  จาํนวน 3 กลุ่ม  

ไดข้อ้มูล 
ภาคสนาม 

ขั้นที5่  การวเิคราะห์ข้อมูล วเิคราะห์เชิงอุปนยั ตีความ 
แยกประเภท จดักลุ่ม 

ไดก้ระบวนการจดัการความรู้
ของเกษตรกรตน้แบบ และ 

กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 

ขั้นที6่  การวเิคราะห์
แนวทางส่งเสริม

กระบวนการจัดการความรู้ 

1.วเิคราะห์ขอ้มูล จดัทาํร่างแนวทาง 
2.เสนอร่างแนวทางต่อผูท้รงคุณวฒิุ 
3.ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 

แนวทางส่งเสริม
กระบวนการจดัการความรู้
สาํหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค

ขนุคุณภาพสูง 

ขั้นทึ7่ สรุปผลการวจิัย สรุปผล อภิปรายผล รายงานผลการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 
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บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัเร่ือง “กระบวนการจดัการความรู้สาํหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุคุณภาพสูง ”  มีผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัต่อไปน้ี 
 

ตอนที ่1  ผลการวเิคราะห์การสัมภาษณ์เกษตรกรต้นแบบผู้เลีย้งโคขุนทีป่ระสบความสําเร็จ 
1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล สภาพการเล้ียงทัว่ไปของเกษตรกรตน้แบบ และ กระบวนการ

จดัการความรู้เฉพาะของแต่ละบุคคล  
1.2 กระบวนการเรียนรู้ ความรู้ และแนวปฏิบติัท่ีใชใ้นการเล้ียงโคขนุของเกษตรกร

ตน้แบบ 
1.3 กระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบผูเ้ล้ียงโคขนุ 

 และ ผลของกระบวนการจดัการความรู้ท่ีเกิดข้ึน 
1.4 องคป์ระกอบและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัการความรู้ 

 

 ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์การสนทนากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผู้เลีย้งโคขุน 
2.1 ขอ้มูลบริบททัว่ไป และกระบวนการจดัการความรู้ของสหกรณ์      
2.2 กระบวนการเรียนรู้ ความรู้และแนวปฏิบติัท่ีใชใ้นการเล้ียงโคขนุของกลุ่มสมาชิก

สหกรณ์ 
2.3 กระบวนการจดัการความรู้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคขนุ 

และ ผลของกระบวนการจดัการความรู้ท่ีเกิดข้ึน 
2.4 องคป์ระกอบ และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัการความรู้ 

 

ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์แนวทางส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้สําหรับเกษตรกรผู้เลีย้ง
โคขุนคุณภาพสูง 

 3.1 ผลการวิเคราะห์กระบวนการจดัการความรู้สาํหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุ 
      คุณภาพสูง 
3.2 ผลการวิเคราะห์แนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้สาํหรับเกษตรกร 
      ผูเ้ล้ียงโคขนุคุณภาพสูง 
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ตอนที ่1  ผลการวเิคราะห์การสัมภาษณ์เกษตรกรต้นแบบผู้เลีย้งโคขุนทีป่ระสบความสําเร็จ 
  

ตอนท่ี1 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการสมัภาษณ์เชิงลึกเกษตรกรตน้แบบจาํนวน 5 ราย 
แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ประกอบดว้ย 1) ขอ้มูลส่วนบุคคล สภาพการเล้ียงทัว่ไปของเกษตรกรตน้แบบ 
และ กระบวนการจดัการความรู้เฉพาะของแต่ละบุคคล 2) กระบวนการเรียนรู้ ความรู้ และแนวปฏิบติัท่ี
ใชใ้นการเล้ียงโคขนุของเกษตรกรตน้แบบ 3) กระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบผูเ้ล้ียง
โคขนุท่ีประสบความสาํเร็จ และ ผลของกระบวนการจดัการความรู้ท่ีเกิดข้ึน และ 4)  องคป์ระกอบและ
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัการความรู้  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

   
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล สภาพการเลีย้งทัว่ไปของเกษตรกรต้นแบบ และ กระบวนการจัดการความรู้ 

เฉพาะของแต่ละบุคคล 
 ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคล สภาพการเล้ียงทัว่ไป ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และกระบวนการ
จดัการความรู้เฉพาะของแต่ละบุคคล ของเกษตรกรตน้แบบ ทั้ง 5 ราย มีผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี  
   
เกษตรกรต้นแบบคนที ่1 (จังหวดัสกลนคร)    
 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล สภาพการเลีย้งทัว่ไป 
ผูว้ิจยันัดสัมภาษณ์ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (สาขาอาชีพเล้ียงสัตว)์ 

กรมปศุสัตว ์ประจาํปี 2549  ประเภทผูเ้ล้ียงโคขนุ ในวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2556  เวลา 14.00-18.00 น. 
ณ บา้นของเกษตรกร เลขท่ี 66 หมู่ท่ี 1 บา้นท่าเยีย่ม ตาํบลโนนหอม อาํเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร  เม่ือ
ถึงเวลานดัหมาย  ไดพ้บกบัเกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 และ ภรรยา รอพบอยู ่

เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1ไดน้าํทีมวิจยัไปนัง่ยงับริเวณโต๊ะไมข้นาดใหญ่ในพื้นท่ีลานโล่งหนา้
บา้นท่ีมีลมพดัโปร่งสบาย บา้นเกษตรกรตน้แบบคนท่ี1เป็นบา้นคร่ึงตึกคร่ึงไม ้ใตถุ้นสูง ขั้นล่างเป็น
พื้นท่ีโล่ง ท่ีใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ สังเกตไดจ้ากบริเวณผนัง และเสาโดยรอบ จะเต็มไปดว้ย โปสเตอร์ 
ขอ้มูลความรู้ต่างๆท่ีเก่ียวกบัการเล้ียงโคขนุ มีตวัอยา่งแบบจาํลองตั้งโชวอ์ยู ่ มีกองเอกสารหนงัสือ สมุด
บญัชีขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวกบัสมาชิกของกลุ่มเล้ียงโคขุนบา้นท่าเยี่ยมท่ีเกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 เคยเป็น
ประธานอยู ่ และ มีภาพกิจกรรมต่างๆของกลุ่มเล้ียงโคขนุบา้นท่าเยี่ยม รวมถึงเกียรติบตัร รางวลัต่างๆ 
ท่ีเกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 เคยไดรั้บมา แขวนติดเรียงรายรอบพ้ืนท่ีบา้น เม่ือมองออกไปยงับริเวณรอบ
บา้นทางดา้นขา้ง จะพบโรงเรือนมีโคยนืโรงเรียงรายยาวเป็นแนวไปทางดา้นหลงั พื้นท่ีบริเวณหลงับา้น
เป็นพื้นท่ีโล่งขนาดใหญ่ใตถุ้นบา้น ท่ีเกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 เล่าว่า เป็นท่ีรองรับคนท่ีสนใจมาเรียนรู้
เร่ืองการเล้ียงโคไดจ้าํนวนหน่ึง  มีพื้นท่ีเก็บวตัถุดิบ อุปกรณ์ในการผสมอาหาร แยกสัดส่วนชดัเจน 
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ถดัไปเม่ือเลยพน้ตวับา้นไปทางดา้นหลงั จะเป็นเขตแปลงหญา้ท่ีปลูกเพ่ือเป็นอาหารโค รวมถึง มีพื้นท่ี
แบ่งทาํเป็นแปลงผกัขนาดย่อม และ ทาํเป็นบ่อถงัหมกัแก็สชีวภาพจากมูลโคเพ่ือนาํมาใชป้ระโยชน์ 
ปัจจุบนัรายไดห้ลกัของครอบครัวนอกจากการเล้ียงโคขนุแลว้ ยงัมาจากการทาํนาอีกดว้ย  

เม่ือถึงเวลา เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 และภรรยา ไดม้านัง่คุยกบัผูว้ิจยั  เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1
เป็นคนรูปร่างสนัทดัใหญ่ท่าทางใจดี จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4  ปัจจุบนัอาย ุ 52  ปี  มี
บุตรสาว 1 คนเป็นบุตรบุญธรรม ซ่ึงปัจจุบนัช่วยงานเล้ียงโคท่ีบา้นร่วมกบัลูกเขย และมีหลานเลก็ๆ 2 
คน  
 

ความเป็นมาและสภาพการเลีย้งในปัจจุบัน 
เร่ิมตน้ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 เล่าวา่ เร่ิมเล้ียงโคมา 20 กวา่ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2534 เดิมครอบครัว

รุ่นพอ่และแม่ ประกอบอาชีพทาํไร่ ทาํนา การเล้ียงสตัวเ์ป็นเพยีงการเล้ียงววัควายปล่อยทุ่งทัว่ไป แต่
ปัจจุบนัโคท่ีเล้ียงเนน้การเล้ียงขนุเพื่อส่งตลาดเน้ือคุณภาพ มีจาํนวน 30 ตวั เป็นลูกผสมพนัธ์ุชาโรเลส์ 
ทั้งหมด เน่ืองจากเล้ียงง่ายคุณภาพเน้ือดี ตลาดตอ้งการ การส่งโคขนุในรอบ 1 ปี โดยเฉล่ียจะบริหาร
จดัการส่งโคใหแ้จง้เขา้ขนุไดทุ้กเดือน เฉล่ีย 2-3 ตวัต่อเดือน อยา่งไรกต็าม เร่ืองเงินทุนหมุนเวยีนเป็น
ปัจจยัสาํคญัสาํหรับเกษตรกรเน่ืองจากการขนุแต่ละตวัตอ้งใชร้ะยะเวลานาน ดงันั้น เกษตรกรท่ีจะเร่ิม
เล้ียงใหม่ หรือ เป็นเกษตรกรรายยอ่ยตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองเงินทุนเป็นสาํคญั  การเล้ียงใหเ้ป็นอาชีพหลกัได ้
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1แนะนาํเกษตรกรท่ีมีทุนนอ้ยใหมี้ระบบจดัการรองรับ เช่น การทยอยซ้ือโคเขา้
เล้ียง และ ถา้สามารถเล้ียงโคแม่พนัธ์ุเพือ่ผลิตลูกเองได ้ จะเป็นการช่วยลดตน้ทุนการซ้ือโคเขา้ขนุได้
เป็นอยา่งดี ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 1 กล่าววา่ “ มันคอืการจัดการในคอกนิ เค้าสิมาซ้ือเท่ือเดียวบ่ได้
ครับ วัวนิ 20 กว่าตัวบ่มีเงินซ่ือดอกครับ ผมเกบ็เคยเห็นเงินแสนจักเทือ เห็นแต่เงินหม่ืน คอืทยอยจัดการให้มัน
หมุนรอบทีจ่ะให้ววัเข้ามา”  

 

เกรดเน้ือท่ีได ้โดยทัว่ไปจะไดเ้กรดเน้ือ3 ข้ึนไป และไดถึ้งเกรด 4 – 5 แต่พบว่า บางคร้ังตอ้ง
คาํนึงถึงตน้ทุนค่าอาหารท่ีเพิ่มข้ึนด้วย ซ่ึงเกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 แนะนําว่า หากเล้ียงตามระยะท่ี
กาํหนด เน้ือเกรดจะอยูท่ี่ 3 ข้ึนไป จะไม่ส่งผลต่อตน้ทุนการเล้ียงท่ีสูงเกินไป ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคน
ท่ี 1 กล่าวว่า “ เกรด4 เกรด5 มี มี .. ส่วนใหญ่เพ่ินกม็าถามน่ะครับ ทาํได้มั้ย ได้ แต่ส่วนใหญ่ต้นทุนอาหารมัน
สูง ต้องดูคุ้มมั้ย” 

 

สถานการณ์ตลาดโคขุนในปัจจุบัน 
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 เล่าว่า หากมองในแง่ความตอ้งการเน้ือโคขนุ ยงัเป็นท่ีตอ้งการตลาดดี

มาก ขุนแลว้ ขายง่าย มีแหล่งรับซ้ือท่ีแน่นอนแต่ปัญหาหลกัท่ีพบขณะน้ี คือ ระบบโคตน้นํ้ า หมายถึง 
ลูกโคท่ีจะนาํมาขุนหายาก มีราคาค่อนขา้งแพง การส่งเสริมให้เกษตรกรเล้ียงแม่พนัธ์ุผลิตลูกเองของ
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หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สหกรณ์ฯโพนยางคาํ ยงัไม่เกิดผลเท่าท่ีควร ประกอบกบัการเขา้มารับซ้ือโค
เน้ือจากพ่อคา้จากประเทศเพ่ือนบา้น เช่น เวียดนาม จีน ลาว กมัพูชา  เกษตรกรนิยมขายโคท้ิง เพื่อ
เปล่ียนไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมดา้นอ่ืนแทนการเล้ียงโค ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลน และราคา
โคมีชีวิตซ้ือขายต่อตวัมีราคาสูงข้ึน ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 1 กล่าวว่า  “ แต่ก่อนวัวบ่มีราคาครับ 
ราคามนับ่แพง มนัถืก (มันถูก) พอขายเหมิดแล้ว กับพวกลาว เวียดนาม เขามา เทือแรกเขากม็าหาผมนะ เขามา
ทางมุกดาหารครับ แล้วเขาก็ต้องการวัวสักประมาณเดือนละ 500 ตัว แต่ผมกเ็ลยบอกว่าเฮ็ดบ่ได้... ผมลอง
พยายามเบิง่ กระตุ้น แจ้งให้ทางสหกรณ์ว่าเขามาหาซ้ือวัวน่ันเด๋ เขาสิมายาดเอาวัว มันสิเหมิดเด๋ วัวเฮา (เขาจะ
มาแย่งวัวเรา วัวทางเราจะหมดนะ) สุดท้ายชาวบ้านก็อยากได้เงินเนาะ วัวก็เลยขาดแคลนเนาะ วัวเฮา และอีก
ข้างหน้าน้ีคงสิขาดหลายครับ (ในอนาคตข้างหน้ามีแนวโน้มว่าจะขาดแคลนมาก) เพราะ เด๋ียวนีโ้พนยางคาํก็
ต้องการวัวเป็นหม่ืนครับ ”  
   

ปัจจุบนั ฟาร์มของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 มีการเล้ียงโคแม่พนัธ์ุเพื่อผลิตลูกเองไวข้นุโดยใช้
โคแม่พนัธ์ุ และผสมเทียมจากนํ้าเช้ือพอ่พนัธ์ุโดยมีบริการจากทั้งทางสหกรณ์ฯโพนยางคาํ เกษตรกรท่ี
ผา่นการอบรมเป็นปศุสตัวอ์าสา หรือ จากปศุสตัวอ์าํเภอ เพื่อผลิตโคตน้นํ้า คือลูกโคท่ีจะเล้ียงขนุเอง
เป็นการลดตน้ทุนต่อไป 

บทบาททางสังคม 
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 เป็นผูก่้อตั้งและเป็นประธานกลุ่มเล้ียงโคขนุบา้นท่าเยีย่มคนแรกท่ีทาํ

หนา้ท่ีกระตุน้ให้เกษตรกรในพื้นท่ีหันมาเล้ียงโคเน้ือ โคขุน เพื่อส่งให้สหกรณ์การปศุสัตว ์กรป.กลาง 
โพนยางคาํ จาํกดั จนมีจาํนวนผูเ้ล้ียงเพิ่มข้ึนและมีช่ือเสียงของประเทศมาจนถึงปัจจุบนั สมาชิกกลุ่ม
เล้ียงโคขนุบา้นท่าเยี่ยม ถือเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคาํ สังกดักลุ่มท่ี2 บา้นโนนหอม แมเ้กษตรกร
ตน้แบบคนท่ี1 ไม่ไดเ้ป็นประธานกลุ่มในปัจจุบนั แต่ยงัคงมีส่วนช่วยส่งเสริมเพื่อนเกษตรกรดว้ยกนั
อยา่งต่อเน่ือง  ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 1 และ ภรรยา กล่าววา่   

“ ผมไม่เป็นประธานแล้ว แต่ผมบ่ได้ย่าง ยงัช่วยชาวบ้าน ช่วยตาสีตาสา ผมกระตุ้นให้เลีย้งแม่พันธ์ุ
ผลิตลกูโคขนุ ผมเขียนหนังสือไม่ค่อยเก่ง ไปประชุมทีเขากคั็ดไป กพ็ยายามเอามาเว่าให้ลกู ให้พิมพ์
ขอท่ีอาํเภอ ปศสัุตว์จังหวัดบ้างให้เอาโคแม่พันธ์ุมาให้ชาวบ้านเค้าเลีย้ง จนเดียวนีมี้ 300กว่าตัวแล้ว”  
(เกษตรกรต้นแบบคนท่ี1) 
 

“ เราเต็มใจช่วย มาเลย  เพราะตอนเร่ิมแรก เรา เร่ิมจากคนไม่รู้ ตอนน้ันถามใครกไ็ม่ค่อยบอกกัน
เท่าไหร่ เค้าบอกเราบางเร่ือง อย่างอาหาร แต่พอเราทาํวัวเราไม่ดี แต่เค้าทาํวัวเค้ากินดี บอกผิดกมี็  
ตอนน้ันกคิ็ดเลย กลวัเราเลีย้งแข่งกับเค้า  เราเลย ไม่พ่ึงใคร หาเองเรียนรู้เอง พอไปเรียนไปฝึกกบั 
ฟรังซัวร์ น่ี ต้ังใจเลย ใครมาหาเราเราจะบอก ” (ภรรยาเกษตรกรต้นแบบคนท่ี1) 
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ปัจจุบนั ฟาร์มของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 ถือเป็นฟาร์มมาตรฐาน และไดรั้บมอบหมายจาก
ปศุสตัวอ์าํเภอใหด้าํเนินการเป็นโรงเรียนตน้แบบ โดยมีเกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 เป็นประธานโรงเรียน
ตน้แบบการเล้ียงโคขนุบา้นท่าเยีย่ม เน่ืองจากตลอดเวลาท่ีผา่นมา เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 มีส่วนช่วย
ส่งเสริมชาวบา้นใหห้นัมาสนใจการเล้ียงโคเน้ือเป็นอาชีพมานาน ตั้งแต่หน่วยงานราชการยงัไม่เร่ิมเขา้
มา จนถึงช่วงปี พ.ศ.2543 จึงเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน จนปัจจุบนั มีผูม้าศึกษาดูงาน มาขอความรู้อยา่ง
ต่อเน่ืองในรูปแบบต่างๆ เช่น เกษตรกรท่ีสนใจเดินทางมาดว้ยตวัเองหรือมาเป็นหมู่คณะ ทั้งจากใน
ประเทศและต่างประเทศ เช่น จากเวยีดนาม ลาว เอธิโอเปีย ญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส รวมถึงเป็นท่ีฝึกงานสาํหรับ
นิสิตในสาขาดา้นปศุสตัว ์ และ เป็นแหล่งทดลองวิจยัของ คณาจารยแ์ละนกัวิชาการ จากสถาบนั
หน่วยงานหลายแหล่ง ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 1 และ ภรรยา กล่าววา่   

“ บางประเทศกเ็คยมาครับ แล้วกบ่็เคยคดิราคา  นิสิต นักศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก มีเอกสาร 
สมุดเยีย่มนํา เกบ็ไว้จนหนูกัดขาดแล้ว  ต้ังแต่ พ.ศ.2543 44 45 มาเร่ิม ปี พ.ศ.2546 เร่ิมหลายขึน้ ๆ 
ครับ ...อย่างเวียดนามท่ีเขามาเขากม็าสิบกว่าเท่ียวแล้ว ว่าเฮ็ดแนวได๋ มาเห็นการเลีย้ง การให้อาหาร...
คือคนมาเร่ือยๆ จนเด๋ียวนีม้าแล้วผมบ่ต้องเว้าดอก เด๋ียวเขามาถามเอาเอง เดีย๋วเขานํามาเทอืละคนสอง
คน มาเอาความรู้ ตะกีท๊ีม่ากม็าจากปักษ์ใต้...ส่วนใหญ่อยากรู้เฮ้ดจ่ังได๋ ววันิ ววัของเกษตรกร เพือ่น
บ้าน เฮ็ดแนวได๋จั่งเลีย้งได้คณุภาพด ี บอกเค้าไป” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี1)  
 

“ท่ีจริงลงุกับป้าน่ะ ทาํมาต้ังนมตั้งนานแล้ว ไม่ได้ทาํแบบว่าเป็นครูเป็นโรงเรียนอะไรแบบนีน้ะ  คือ
คนเข้ามาศึกษาเรียนรู้น่ีล่ะค่ะ ไม่รู้ว่าก่ีปีแล้ว   ใครมาเรากใ็ห้ความรู้ เราต้อนรับต้ังแต่ยาจก ยนั
รัฐมนตรี เราอยากบอกอยากให้นะ ” (ภรรยาเกษตรกรต้นแบบคนท่ี1) 
 

ทศันคติต่ออาชีพต่ออาชีพการเลีย้งโคขุน 
จากประสบการณ์ท่ีผา่นมา  การเล้ียงโคใหเ้ป็นอาชีพหลกัเป็นรายไดห้ลกั เกษตรกรตน้แบบคน

ท่ี1 ยืนยนัว่าเกษตรกรสามารถทาํได ้ตลาดยงัตอ้งการอีกมาก แมเ้ร่ิมตน้อาจมีทุนนอ้ย แต่หากผูเ้ล้ียงมี
ระบบจดัการท่ีดี  ศึกษาขอ้มูลการเล้ียง ศึกษาแหล่งตลาด และสามารถเล้ียงโคแม่พนัธ์ุเพื่อผลิตลูกเองได ้
การเล้ียงโคขนุจะเป็นอาชีพท่ีดี ทาํรายไดใ้ห้ครอบครัว ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 1 กล่าวว่า “ สิเว้า
เลย เลีย้งววัขุนได้ จัดการ บ่ อดตาย รวยได้ ทีผ่่านมามีรถ มีทีเ่พิม่ กเ็ฮ้ดววัขาย มันใช้เวลาอยู่ แต่จัดการดีๆมีโค
ส่งสหกรณ์ตลอด ค่อยๆขยายจาํนวนไป อย่างลกูสาวลกูเขยน่ีเพ่ินรู้เลย ทาํงานอ่ืนกไ็ม่ทิง้เลีย้งวัว”   
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2. กระบวนการจัดการความรู้ของ เกษตรกรต้นแบบคนที ่1  
กระบวนการจัดการความรู้ ท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของเกษตรกรต้นแบบคนท่ี 1 ตั้ งแต่เร่ิม

ประกอบอาชีพการเล้ียงโคขนุคุณภาพ จนไดรั้บการยอมรับจากสงัคม พบวา่ มีขั้นตอน ดงัน้ี 
 

จุดเร่ิมต้นสู่อาชีพการเลีย้งโคขุน 
พื้นฐานครอบครัวเดิมของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 ประกอบอาชีพทาํไร่ ทาํนา การเล้ียง

สัตวโ์คเป็นเพียงการเล้ียงปล่อยทุ่งทัว่ไป  ช่วงประมาณก่อนปี พ.ศ.2543 ขณะนั้นรายไดจ้ากการทาํนา
ไม่เพียงพอ จึงคิดหาทางเพ่ิมรายไดข้องครอบครัว  โดยการเล้ียงโคเน้ือแบบขนุเพื่อส่งตลาดเน้ือคุณภาพ 
เป็นอาชีพเสริม นอกเหนือจากการทาํนา เน่ืองจากไดรั้บคาํแนะนาํจากปศุสัตวจ์งัหวดัในขณะนั้น ท่ีลง
พื้นท่ีเพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรเล้ียงโคขนุเป็นอาชีพ จึงไดจุ้ดประกายความคิดใหม้องเห็นโอกาสในดา้น
รายไดจ้ากการขายเน้ือโคคุณภาพท่ีมีราคาดี และมีสหกรณ์โพนฯยางคาํ เป็นแหล่งรับซ้ือโคท่ีแน่นอน
และอยูใ่นพื้นท่ี  จึงสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคาํ และเร่ิมตน้การเล้ียงในระยะแรกจาก โค
เพียง 2 ตวั ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 กล่าววา่ “ ท่ีปศสัุตว์ เพ่ินมาบอก  กเ็ฮ้ดววัขายกบัสหกรณ์ ราคาสิดี

หลายกว่า ตอนน้ัน เลีย้งแนวได๋เพิน่กส็อน ก ็อยู่ไกล้ๆตรงน้ี  ผมกเ็ว่า  ตอนน้ันกคิ็ด เฮ็ดน้อยๆ แต่ก่อนเลีย้งวัวบ่
มีราคา แต่ขนุแล้ว ขายแล้ว ง่าย ตลาดรับซื้อหมดกม็นักบ่็น่าย่าน”  

 

เกดิการแสวงหาความรู้ 
เม่ือเกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 ตดัสินใจหันมาเล้ียงโคขุนเป็นอาชีพเสริม จึงเร่ิมมีการหา

ความรู้ ความรู้และประสบการณ์ท่ีมีเดิมของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 เป็นการเล้ียงโคเน้ือแบบทัว่ไป คือ 
ปล่อยตามธรรมชาติ  วิธีการหาความรู้เร่ิมตน้จากการพดูคุยกบับุคคลท่ีรู้จกั เช่น เพื่อนเกษตรกร การขอ
ขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ โพนยางคาํ  และ หาดูตวัอย่างผูท่ี้มีการเล้ียงโคขุนในพื้นท่ีใกลเ้คียง ซ่ึง
อดีตยงัไม่มีผูเ้ล้ียงจาํนวนมากนัก เกษตรกรหากสนิท หรือ คุน้เคยอนัดีต่อกนัก็อาจไม่เปิดเผยขอ้มูล
เท่าใดนกั ดงัท่ี ภรรยาเกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 กล่าวว่า   “ เราเตม็ใจช่วย มาเลย  เพราะตอนเร่ิมแรก เรา 

เร่ิมจากคนไม่รู้ ตอนน้ันถามใครกไ็ม่ค่อยบอกกันเท่าไหร่ เค้าบอกเราบางเร่ือง อย่างอาหาร แต่พอเราทําวัวเรา
ไม่ด ีแต่เค้าทาํววัเค้ากนิด ีบอกผิดกม็ี  ตอนน้ันกคิ็ดเลย กลวัเราเลีย้งแข่งกับเค้า”  

อย่างไรก็ตาม ความรู้ส่วนใหญ่ในกระบวนการเล้ียงโคขุนของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 
ไดม้าจาก การเขา้อบรมกบัสหกรณ์ฯโพนยางคาํ ท่ีมีการให้ความรู้กบัสมาชิก  ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบ
คนท่ี1 กล่าวว่า “ ตอนแรกเน่ีย ต้ังแต่ผมเป็นสมาชิกใหม่ ๆ อบรมกบัฟรังซัวร์ เพิน่ให้เลี้ยง เพิน่สอนเลี้ยง มา
ต้ังแต่ผสมเทียมได้ลกูวัว ตอนน้ันคือซิเมนทอล เลีย้งต้ังแต่แรก 18 ถึงขาย” 

นอกจากเขา้อบรมกับทางสหกรณ์ฯโพนยางคาํแลว้ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 เขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีหน่วยงานปศุสัตวจ์งัหวดั หรือสถาบนัการศึกษา ต่างๆ จดัข้ึน เช่น การจดัประชุมสัมมนา 
งานนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ การจดัการประกวดโค โครงการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานต่างๆ ดงั
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ตวัอยา่งท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 กล่าวว่า “ ความรู้เหล่านี ้กคื็อ หน่ึงจากที่เราได้เจอฟรังซัวร์ ผมเข้าเป็น

สมาชิกใหม่ๆ ก่ะอบรมเด๋ ท่ีได๋มีเบ่ิงอยา่งทาํบญัชี ทาํมาตรฐานฟาร์ม แล้วกไ็ด้ความรู้จากพวกราชภัฏ แล้วก ็ม.
เกษตร เกษตรสกล แต่อดตีแรกเร่ิมน่ะบางเขน บางเขนน่ะ ไปเบิ่งกรุงเทพกไ็ป งานเกษตร งานประกวดโค  ผม 
ไป แล้วกอ็าจารย์เค้ากต็ามมา เค้ากม็าแนะนาํเรา จนนิสิตท่ีเพ่ินมาอยู่กับเรา”  
 

นําความรู้ทีไ่ด้มาใหม่ เทยีบเคยีงกบัประสบการเดิมของตนเอง 
ความรู้หรือคาํแนะนาํท่ีไดรั้บมาแต่ละคร้ัง พบวา่ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1จะนาํมาเล่าสู่คน

ในครอบครัว คือ ภรรยา มาพดูคุยปรึกษากนั และพบวา่ จะไม่เป็นการรับความรู้ใหม่ๆมาปฏิบติัตาม
ในทนัทีทุกเร่ือง จะคิดเปรียบเทียบกบัประสบการณ์เดิมของตนเอง ก่อนการตดัสินใจทาํตาม และพบวา่ 
เกษตรกรเองนัน่ไม่ไดเ้ช่ือในความรู้ หรือ คาํแนะนาํในทุกเร่ือง ดงัท่ีเกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 กล่าววา่ “ 
ต้องมาเว่ากนัก่อน ก่ะป้าเค้าเน้ีย คยุกนัหล่ะ กอ็ย่าง หน่ึงการเฮ็ดคอกววัอ่ะเนาะ ท่ีผมรู้จักคือ คุณ..(เอ่ยช่ือ).. 
ผู้จัดการสหกรณ์เครือข่ายโคเนือ้จาํกัด(Max Beef)  เพิน่มาเห็นคอกววัผมแล้วเพิน่ว่าเฮ็ดแบบน้ีบ่ได้เนาะ มัน
ทรมานสัตว์ ลาวกว่็าลาวเก่ง  (เขากว่็าเขาเก่ง)  แต่ผมว่าผมเก่งกว่าลาว (เขา) เพ่ินว่าทาํอย่างนีม้นัทรมานสัตว์ 
ต้องปล่อยให้มนัออกกาํลงักาย ผมเคยเลีย้งมาแล้ว กคิ็ด โอ้ย บ่ได้ ผิด วัวพวกนีอ้อกกาํลงักายบ่ได้ ออกหลายบ่
ได้”  

 

ทดลองทาํด้วยตนเอง 
  ความรู้หรือคาํแนะนาํท่ีไดรั้บมาแต่ละคร้ัง หลงัจากมีการพดูคุยกบัคนในครอบครัวแลว้ หาก

เป็นเร่ืองท่ีสนใจ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 จะนาํมาลองทาํดว้ยตนเอง และ พบว่า มีการทาํซํ้ า หรือ 
ปรับเปล่ียน หาวิธีใหเ้หมาะสมกบัตนเอง ดงัท่ีเกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 กล่าวว่า   “  คือประสบการณ์ของ
ผมเอง เลีย้งผิดเลีย้งพลาด ผมกเ็ออมันต้องลอง  เรียนรู้ด้วยตัวเองน่ันแหล่ะ ยอมทดลองสูตรอาหารเอง เททิ้งก็
เยอะแยะ ทดลอง แล้วก็บัดน้ีก็ ทางมหาลัยเค้ามาบอก ตัวน้ีบ่ได้เด้อ ตัวน้ีมันดิบมันเป็นพษิ ต้องเฮ็ดแนวน้ัน ๆ 
น่ะ ผมรู้แล้วกเ็อามาปรับใช้ของผมเอง... ผมใช้ของผมเองน่ีล่ะ ผสมอาหาร ผสมมือเอง  คือพูดง่าย ๆ ว่าเราซ้ือ
วัตถุดิบมาเลย แล้วเรากเ็อามาบดเอง เครืองบดน่ีหล่ะ บดมัน บดเมด็ข้าวโพด อ้อยทุกอย่าง คือของเราทาํก่อน 
ทาํก่อนแล้วค่อยบอกคนต่อ ๆ ไปว่า เออตัวนีกิ้นได้นะ กินได้ปริมาณเท่านีน้ะ อายกุารหมัก การตากแห้ง การ
เกบ็ เท่าน้ัน ๆ  มีแดดถึงจะเกบ็ได้น่ี ต้องเฮ็ดแนวได๋  เราไม่ได้เช่ือหมด ทดลองเอง อย่าง ดร...(เอ่ยช่ือ)  เฮ็ดมา
ให้ผม ลาวเก่ง ลาวจบด้านวิศวการ ลาวกม็าบอกว่าเลีย้ง น่ัน ๆๆ แต่ของผมกเ็ลี้ยงแบบของผม ทําสูตรของ ดร.
บ้าง ปรับทาํสูตรของเราบ้าง”  

 

นําความรู้ทีไ่ด้ไปใช้เปลีย่นแปลงกระบวนการเลีย้ง 
 เม่ือมีการนาํความรู้ท่ีไดรั้บมาลองทาํ ลองปรับเปล่ียน จนไดข้อ้สรุปท่ีเป็นวิธีการท่ีไดผ้ล ตามท่ี
ตนเองเห็นว่าดี เหมาะสม  เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 จะนาํวิธีการนั้นไปใช ้ในกระบวนการเล้ียงโคของ
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง ตวัอยา่งเช่น การเปล่ียนระยะเวลาในการใหแ้ม่โคออกจากลูกโคจากเดิม ใชเ้วลา 1 



173 
 

 
 

ปี เปล่ียนเป็น  5-6 เดือน  เพื่อใหแ้ม่โคพร้อมผสมพนัธ์ุรอบใหม่ไดเ้ร็วข้ึน ดงัท่ีเกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 
กล่าวว่า “ พอลูกมันออกมาแล้ว เรากเ็ลีย้งดูมัน ถ่ายพยาธิมัน หาแร่ก้อนให้กิน ให้กินตลอดอยู่ครับ ส่วนมาก
เขากใ็ห้กินเหมิดอยู่ล่ะ แล้วกห็ลังจากน้ันก ็5-6  เดือนกแ็ยกออกจากแม่น่ะ  พยายามแยกออกจากแม่ด้วยการ
เฮ็ดคอกน้อย ๆ ไว้  แม่มันสิได้เป็นสัดไว จริงๆแล้ว ตามวิชาการเขากบ็อก4-5 เดือน อย่างน้ัน  แต่ก่อนผมเคย
เอาไว้เป็นปีมันกบ่็ยอมเป็นสัด ลูกมันจะกนินมตลอด แม่ก็ไม่มีเวลาน่ะ กเ็ลยทําตามเขาเว้า  แยกลูกมันเน่ีย แม่
มันจะเป็นสัดขึน้เร็ว แยกแล้วอีกเดอืนสองเดอืนเรากผ็สมรอบใหม่ได้ สามปีสิได้ลูกสองเทอื (สองคร้ัง)”  

 

เกดิการสะสมความรู้ใหม่ของเกษตรกรเอง 
ความรู้ใหม่ของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 พบว่าสะทอ้นให้เห็นจากการปฏิบติัในกระบวนการ

เล้ียงโคขุนท่ีเปล่ียนแปลงไป กลายเป็นประสบการณ์ใหม่ท่ีสะสมอยู่ในตัวเอง สังเกตจาก การท่ี
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 เล่าถึงวิธีการดู การสังเกต ขั้นตอนการเล้ียงโคขนุ จากประสบการณ์ของตนท่ี
ผ่านมา  เช่น การเล่าถึงวิธีสังเกตโครงสร้างโคท่ีดีดว้ยสายตาจากภายนอก ท่ีเล่ารายละเอียดไดอ้ย่าง
ชดัเจน มีการใชโ้มเดลจาํลองประกอบในการอธิบาย  ดงัท่ีเกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 กล่าวว่า “ กะ หลัก ๆ 
กต้็องเบ่ิงวัวเป็น ต้องมีความรู้ในเร่ืองของการดูสายพันธ์ุ  โอ้ย ไปเอาหุ่นมาเลยไพร โอ้ย ยาวเลยเร่ืองนีม้ัน
ละเอียด  บางคนสิขาดทุนย้อนเร่ืองพวกนีล่้ะมาดูตัวอย่างเลยจะเว้าให้เห็น...หุ่นนีส้หกรณ์ให้มาเอาไว้เบ่ิงเอาไว้
สอนเลย”    

 “ ถ้าตอนเราซ้ือเข้าทีแรกเน่ีย คือลักษณะนี ้คือ หน่ึง ไหล่กว้าง ๆ บ่แม่นมันไหล่แคบ  สองหางก้น
มันน่ี กพ็ยายามให้มันสูงกว่าทางหน้า  เวลาเบ่ิงวัวสิเอามาเลีย้งน่ะ  ถ้าก้นตํา่กว่าข้างหน้าน่ี จบเลย  ดูเวลามัน
ก้มน่ะครับ ก้มเน่ีย ก้นตรงนีม้ันจะโยง ๆ ขึน้ มันอ้วนได้…แล้วท้ายมันกคื็อกัน ท้ายมันน่ีก ็ให้มันเว้าคือน่ีครับ 
ถึงสิถืกต้อง เลบ็กต้็องให้มันตรง ให้เลบ็ตรงบ่แม่นเลก็เป็นแผ่น ถ้าเลบ็เป็นแผ่นมาน่ี ถ้ากีบเลบ็ยานแล้วเวลา
มนัอ้วนมนัสิรับนํา้หนักบ่ได้ครับ คือถ้าบ่ตรงนี ้มนัสิเรียกว่าวัวพิการแล้วครับ ถ้าคนเบ่ิงบ่เป็น บ่รู้เร่ืองเลย…”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  การอธิบายลกัษณะโคท่ีดีผา่น หุ่นจาํลอง ของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี 1 
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มีการบอกต่อส่ิงทีต่นเองรู้ไปสู่คนอืน่ๆ  
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1และภรรยา เม่ือเร่ิมมีวิธีการเล้ียงท่ีไดผ้ลดีและเร่ิมเป็นท่ีรู้จกั ทาํใหมี้คน

ท่ีสนใจมาสอบถามขอขอ้มูลเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงเกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 และภรรยาเป็นผูท่ี้ยนิดีให้
ความรู้ คาํแนะนาํกบับุคคลอ่ืนๆ  ดงัท่ี  ภรรยาเกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 กล่าววา่ “ ท่ีจริงลงุกับป้าน่ะ ทาํมา
ต้ังนมต้ังนานแล้ว ไม่ได้ทาํแบบว่าเป็นครูเป็นโรงเรียนอะไรแบบนีน้ะ  คือคนเข้ามาศึกษาเรียนรู้น่ีล่ะค่ะ ไม่รู้
ว่าก่ีปีแล้ว   ใครมาเรากใ็ห้ความรู้ เราต้อนรับต้ังแต่ยาจก ยนัรัฐมนตรี เราอยากบอกอยากให้นะ ”  

 ความรู้และประสบการณ์ท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1และภรรยา นาํมาบอกต่อใหค้นท่ีสนใจ  
ส่วนใหญ่ พบวา่ เป็นส่ิงท่ี เกิดจากประสบการณ์ตรง ท่ีไดจ้ากการทดลองทาํ และเห็นวา่ไดผ้ลดี   ดงัท่ี 
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 กล่าววา่“  คือประสบการณ์ของผมเอง เลีย้งผิดเลีย้งพลาด ผมกเ็ออมนัต้องลอง  
เรียนรู้ด้วยตัวเองน่ันแหล่ะ ยอมทดลองสูตรอาหารเอง เททิง้กเ็ยอะแยะ ทดลอง แล้วกบั็ดนีก้ ็ทางมหาลยัเค้ามา
บอก ตัวนีบ่้ได้เด้อ ตัวนีม้นัดิบมนัเป็นพิษ ต้องเฮ็ดแนวน้ัน ๆ น่ะ ผมรู้แล้วกเ็อามาปรับใช้ของผมเอง...ผมใช้
ของผมเองน่ีล่ะ ผสมอาหาร ผสมมือเอง  คือพูดง่าย ๆ ว่าเราซ้ือวัตถดิุบมาเลย แล้วเรากเ็อามาบดเอง เครืองบด
น่ีหล่ะ บดมนั บดเมด็ข้าวโพด อ้อยทุกอย่าง คอืของเราทาํก่อน ทาํก่อนแล้วค่อยบอกคนต่อ ๆ ไปว่า เออตัวน้ีกนิ
ได้นะ กนิได้ปริมาณเท่าน้ีนะ อายกุารหมัก การตากแห้ง การเกบ็ เท่าน้ัน ๆ  มีแดดถงึจะเกบ็ได้น่ี ต้องเฮ็ดแนวได๋
...”  

 

เร่ิมมีการจัดเกบ็ความรู้เพือ่การถ่ายทอด  
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 เป็นตน้มา การเล้ียงโคขุนกลายเป็นอาชีพหลกัของครอบครัวเกษตรกร

ตน้แบบคนท่ี1 ท่ีสร้างรายไดมี้กาํไรหลกัแสนในแต่ละปีละ จนทาํให้ประสบความสาํเร็จ กลายเป็นท่ี
ยอมรับ ทั้งจากเพื่อนเกษตรกร เจา้หนา้ท่ีปศุสัตว ์หรือ บุคคลท่ีสนใจ ทาํให้เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 มี
โอกาสเป็นผูแ้นะนาํใหค้วามรู้กบับุคคลอ่ืนอยูเ่ร่ือยๆ และในช่วงปี พ.ศ.2547 เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1
ไดเ้ขา้อบรม ประกาศนียบตัร อบรมหลกัสูตร “เกษตรกรวิทยากรปศุสัตว”์ ทาํใหเ้กิดการเก็บรวบรวม
ความรู้  เพื่อแนะนาํสู่บุคคลอ่ืนท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจนมากข้ึน โดยมีเจา้หนา้ท่ีกรมปศุสัตวเ์ขา้มามีส่วน
ช่วย เช่น มีการจดัทาํพื้นท่ีฟาร์ม และบา้นให้เป็นสัดส่วนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  มีพื้นท่ีรองรับผูม้าเยี่ยม
ชมท่ีเป็นหมู่คณะ  มีการจดัทาํแผ่นพบั แสดงป้าย แสดงขอ้มูล ความรู้ดา้นการคดัเลือกโคเขา้ขุน ท่ี
ชดัเจน ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 2  และภาพท่ี 3 

จากการท่ีเกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 ผูท่ี้ประสบความสําเร็จในอาชีพ และ มีส่วนช่วยส่งเสริม
ชาวบา้นให้หันมาสนใจการเล้ียงโคเน้ือเป็นอาชีพมากข้ึน ทาํให้ไดร้างวลัต่างๆ มากมาย และไดร้างวลั
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (สาขาอาชีพเล้ียงสัตว์) กรมปศุสัตว ์ประจาํปี 2549  ประเภทผูเ้ล้ียงโคขุน  
ฟาร์มของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี1ไดรั้บการยกยอ่งเป็นฟาร์มมาตรฐาน และจดัตั้งเป็นโรงเรียนตน้แบบ
การเล้ียงโคขนุบา้นท่าเยีย่ม กลายเป็นแหล่งเรียนรู้สาํหรับผูท่ี้สนใจ   
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ภาพท่ี2  แผน่พบัเผยแพร่ความรู้ เร่ือง ฟาร์มตน้แบบการเล้ียงโคเน้ือ-โคขนุ ของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3  โปสเตอร์ใหค้วามรู้ท่ีเกษตรกรตน้แบบคนท่ี 1 ในบริเวณบา้น 

ปัจจุบนั มีผูม้าศึกษาดูงาน มาขอความรู้อย่างต่อเน่ืองในรูปแบบต่างๆ เช่น เกษตรกรท่ีสนใจ
เดินทางมาดว้ยตวัเองหรือมาเป็นหมู่คณะ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เช่นจากเวียดนาม ลาว 
เอธิโอเปีย ญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส รวมถึงเป็นท่ีฝึกงานสําหรับนิสิตในสาขาด้านปศุสัตว์ และ เป็นแหล่ง
ทดลองวิจยัของ คณาจารยแ์ละนกัวิชาการ จากสถาบนัหน่วยงานหลายแหล่ง ดงัท่ีเกษตรกรตน้แบบคน
ท่ี1 กล่าวว่า “ บางประเทศก็เคยมาครับ แล้วก็บ่เคยคิดราคา  นิสิต นักศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก มี
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เอกสาร สมุดเยี่ยมนํา เกบ็ไว้จนหนูกดัขาดแล้ว  ต้ังแต่ พ.ศ.2543 44 45 มาเร่ิม ปี พ.ศ.2546 เร่ิมหลาย
ขึ้น ๆ ครับ ... “ 

 

ยงัคงต้องการพฒันาความรู้เพือ่การปรับตวั 
 แมไ้ดรั้บการยอมรับว่าเป็นผูมี้ประสบการณ์และประสบความสําเร็จในอาชีพการเล้ียงโคขุน 
แต่ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 ยงัคงให้ความสําคญักบัการปรับตวัของเกษตรกรท่ีตอ้งมีความรู้เพื่อการ
ปรับตวัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั  ตวัอย่างเช่น เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงราคาโคซ้ือขายในตลาด ซ่ึง
กระทบต่อตน้ทุนของเกษตรกรในการซ้ือโคเขา้ขนุ  ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 กล่าวว่า  “... ผมลอง
พยายามเบิ่ง กระตุ้นให้ แจ้งให้ทางสหกรณ์ว่าเขามาหาซ้ือวัวน่ันเด๋ เขาสิมายาดเอาวัว มันสิเหมิดเด๋ วัวเฮา วัว
มันน้อย แต่มันบ่ใช่แค่น่ัน (เขาจะมาแย่งวัวเรา วัวทางเราจะหมดนะ) สุดท้ายชาวบ้านก็อยากได้เงินเนาะ วัวก็
เลยขาดแคลนเนาะ ววัเฮา และอีกข้างหน้าน้ีคงสิขาดหลายครับ (ในอนาคตข้างหน้ามีแนวโน้มว่าจะขาดแคลน
มากครับ)...กค็ยุกบัสหกรณ์ จะแก้ยงัไง สอนชาวบ้านคดิ ให้รู้ ปรับวธีิกนัยงัไงสิอยากรู้”  
 

โดยสรุป   กระบวนการจดัการความรู้ ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 ตั้งแต่
แรกเร่ิมประกอบอาชีพการเล้ียงโคขนุคุณภาพ จนไดรั้บการยอมรับจากสงัคม พบวา่ สรุปเป็นขั้นตอน 
ไดต้ามแผนภาพท่ี 24  ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 24  กระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 

 

 

จุดเร่ิมของการ
เปล่ียนแปลง 

สู่การเล้ียงโคขนุ 

สาเหตุ: สภาพปัญหารายไดข้องครอบครัวไม่เพียงพอ  
           ไดรั้บการแนะนาํจากปศุสัตวจ์งัหวดั  
            จึงเกิดการมองเห็นโอกาสในการเพ่ิมรายได ้            

การแสวงหาความรู้  

แหล่งความรู้ : จากบุคคล  / จากหน่วยงาน 

การเทียบเคียง 

ความรู้เดิม 

ทดลองทาํ  

ไมเ่ช่ือ/ไมทํ่า

ปรับเปล่ียนลองทาํซํ้ า 

นาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชเ้ปล่ียนแปลง
อาชีพของครอบครัว 

สะสมความรู้ใหม่ 

ในตวัเอง 

เผยแพร่บอกต่อ 

จดัเกบ็ความรู้ท่ีเห็นชดัเจน 

วธีิการ : พดูคุย อบรม ดูงาน  

เห็นผล และยอมรับ 

ความรู้เดิม+ความรู้ใหม่ 

แผน่พบั 

 แผน่ความรู้ 

 โปสเตอร์ 

พดูคุยกบัคนในครอบครัว 

ตอ้งการความรู้เพ่ือการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง        

ฟาร์มกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ การเล้ียงโคขนุกลายเป็นอาชีพหลกั 

รับคณะดูงาน เป็นวทิยากร  
เป็นแหล่งฝึกงานนิสิต   
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เกษตรกรต้นแบบคนที ่2 (จังหวดัยโสธร) 
 

1. ข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล สภาพการเลีย้งทัว่ไป 
 ผูว้ิจยัไดพ้บ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (สาขาอาชีพเล้ียงสตัว)์ กรมปศุ
สตัว ์ประจาํปี 2547  ประเภทผูเ้ล้ียงโคขนุ ในวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00-13.00 น. ณ บา้น
ของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 ในตาํบลหนองแหน อาํเภอกดุชุม จงัหวดัยโสธร  เม่ือถึงเวลานดัหมาย  ได้
พบกบั ภรรยาของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 ไดเ้ดินทางมารับ ผูว้ิจยั และนาํทางไปสู่ท่ีบา้น     
 เม่ือเดินทางมาถึงท่ีบา้น ไดพ้บกบัเกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 รอตอ้นรับอยู ่  บา้นของเกษตรกร
ตน้แบบคนท่ี2  เป็นบา้นไมห้ลงัใหญ่ท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีบริเวณกวา้ง มีใตถุ้นเปิดโล่งโปร่งเป็นพื้นท่ีทาํครัว 
และ แบ่งส่วนรับแขกท่ีแวะมานัง่พดูคุยได ้  มีโตะ๊คอมพิวเตอร์ท่ีเตม็ไปดว้ยเอกสารเป็นมุมทาํงานเลก็ๆ
มุมหน่ึง  เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2ไดเ้ดินนาํไปนัง่สนทนาท่ีบริเวณอาคารท่ีห่างไปจากตวับา้นเพียง
เลก็นอ้ย เป็นอาคารเปิดโล่งโปร่ง  มีโตะ๊ไมย้าวขนาดใหญ่ และมีเกา้อ้ีพลาสติกจาํนวนมากท่ีวางเรียง
ราย มองโดยรอบจะเห็นภาพโปสเตอร์ของกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค  ผลงานรางวลั และขอ้มูลความรู้
ต่างๆ แขวนอยูโ่ดยรอบ  ใหบ้รรยากาศการเป็นสถานท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้กษตรกรไดเ้ป็นอยา่งดี 
ถดัจากอาคาร เดินออกไปทางดา้นหลงัจะเห็นเป็นพื้นท่ีบริเวณคอกโคขนุ ขนาดพื้นท่ีกวา้ง ท่ีมีทั้งคอก
ขงัรวม และ คอกยนืโรงเด่ียว ท่ีมีโคอยูเ่ตม็พื้นท่ี เม่ือมองยอ้นไปทางประตูหนา้บา้น เป็นประตูไมเ้ปิด
โล่งขนาดกวา้ง ท่ีรถบรรทุกโคขนาดใหญ่สามารถวิ่งเขา้ออกไดอ้ยา่งสะดวก บริเวณใกลก้บัประตู  มี
โรงเกบ็กระสอบอาหารหยาบ อาหารขน้ ท่ีเกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 สัง่มาไวเ้พื่อบริการใหก้บัสมาชิก
กลุ่มผูเ้ล้ียงโค ท่ีจะแวะเวยีนมาซ้ืออยูเ่ป็นประจาํ  
 เม่ือถึงเวลา เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 และภรรยา  ไดม้านัง่พดูคุยกบัผูว้ิจยั  ทั้งสองท่านดูอยูใ่น
วยักลางคน ใหก้ารตอ้นรับยิม้แยม้แจ่มใส แบบเป็นกนัเอง ทั้งสองท่านแต่งกายคลา้ยชุดคาวบอย เป็น
การเพิ่มบรรยากาศการสมัภาษณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี ปัจจุบนัทั้งสองท่านมีอาย ุ 46 ปี จบการศึกษาจากท่ี
เดียวกนัในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิคเกษตรกรรม วิชาเอกโคเน้ือกระบือ  จาก วทิยาลยั
เกษตรกรรมศรีสะเกษ  มีบุตร 2 คน คนโตเป็นชาย อาย ุ 24 ปี จบปริญญาตรีสาขาสตัวศาสตร์ จาก 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น และคนเลก็เป็นหญิง กาํลงัเรียนอยูช่ั้น มธัยมศึกษาปีท่ี3     
 

ความเป็นมาและสภาพการเลีย้งในปัจจุบัน 
 เร่ิมตน้ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 เล่าว่า อดีต ครอบครัวทาํเกษตรกร ทาํไร่ทาํนาเป็นหลกั มีการ
เล้ียงโคเน้ือเป็นอาชีพเสริมเพียงไม่ก่ีตวั เล้ียงแบบปล่อยตามธรรมชาติทัว่ไปไม่เป็นรูปแบบ ไม่มีการ
พฒันาสายพนัธ์ุ เล้ียงขายตลาดทอ้งถ่ินทัว่ไป  ต่อมา หลงัจากเรียนจบหลกัสูตรเกษตรกรรม ดา้นสัตว์
ใหญ่ เก่ียวกบัโคเน้ือโคกระบือ  ไดมี้โอกาสเขา้ทาํงานท่ีสหกรณ์ฯโพนยางคาํ  ในแผนกทุ่งหญา้เล้ียง
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สัตว ์เป็นเวลา 2 ปี  จึงเร่ิมมีแนวคิดท่ีจะเล้ียงโคขุน ท่ีตอบสนองความตอ้งการของตลาดเน้ือโคขุนใน
ขณะนั้น   
 ต่อมา ช่วงปี พ.ศ.2532 ไดย้า้ยมาตั้งครอบครัวท่ีตาํบลหนองแหน อาํเภอกุดชุม จงัหวดัยโสธร  
และสังเกตว่า เกษตรกรในพ้ืนท่ีบา้นหนองแหน มีการเล้ียงโคเป็นอาชีพเสริมกนัมาก แต่เป็นการเล้ียง
แบบปล่อยทุ่งตามธรรมชาติ  จึงเร่ิมคิดท่ีจะนาํความรู้ท่ีมี มาส่งเสริมใหเ้กษตรกรในพื้นท่ีหนัมาเล้ียงโค
ขนุ เพื่อเพิ่มรายได ้จึงเร่ิมเขา้สู่เส้นทางการเล้ียงโคขนุของครอบครัว จนเกิดเป็นกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค
หนองแหนมาจนปัจจุบนั 

การเล้ียงโคขุนช่วงเร่ิมตน้ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 และภรรยา เล่าว่า มีความพยายามแนะนาํ
ให้เกษตรกรในพื้นท่ีหนองแหน เปล่ียนวิธีการเล้ียงโคจากเดิมมาเป็นการเล้ียงขุน  แต่พบว่า เกษตรกร
ในพื้นท่ีไม่มีความเช่ือในเร่ืองการเล้ียงโคแบบขุนยืนโรง เน่ืองจาก ในขณะนั้น วิธีการเล้ียงโคเน้ือ
ดั้งเดิม จะใชก้ารเล้ียงแบบ เป็นโคพ่อพนัธ์ุแม่พนัธ์ุพื้นบา้นท่ีปล่อยผสมพนัธ์ุกนัเอง ตามธรรมชาติ ลูก
โคท่ีไดเ้ล้ียงปล่อยแบบธรรมชาติตามสภาพพ้ืนท่ี  แต่การเล้ียงขุน เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 ตอ้งการ
ส่งเสริมให้เร่ิมตน้จาก การคดัสายพนัธ์ุโคเป็นอนัดบัแรก โดยวิธีการผสมเทียม การเปล่ียนแม่พนัธ์ุ ซ่ึง
ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั และยงัไม่มีเจา้หนา้ท่ีปศุสัตวเ์ขา้มาส่งเสริมมากนกั ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2  และ
ภรรยา กล่าววา่   

“คร้ังแรกท่ีมาทาํเร่ืองของการผสมเทียมนะ เรามาเร่ิมทาํน่ีเราวางพืน้ฐานก่อนนะ เราต้องเร่ิมจาก
การผสมเทียมเปล่ียนแม่พันธ์ุก่อน ต้องปรับปรุงพันธ์ก่อน…ของเราน่ีเราจะผสมเทียม เพ่ือเอาสาย
พันธ์ุอ่ืนมา เกดิการต่อต้านว่า แค่หลอดเลก็ๆแค่น้ีจะออกมาเป็นววัได้ไง เค้ากไ็ม่ยอมรับ”  (เกษตรกร
ต้นแบบคนท่ี2) 

 

“ ตอนน้ัน ไม่เช่ือ ชาวบ้านไม่เช่ือเลย พูดยงัไงกไ็ม่เช่ือ  ” (คุณบญุญาพร) 
 

หาทางเปิดใจเกษตรกรในพืน้ที ่
 เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 และภรรยา จึงกลบัมาคิดกนัใหม่วา่ ตอ้งเร่ิมตน้ท่ีการเล้ียงของ

ตวัเองก่อน ทาํให้เกิดผลท่ีเห็นเป็นรูปธรรม โดยการลงมือทดลองเล้ียงของตวัเอง เพ่ือให้เกษตรกรราย
อ่ืนไดเ้ห็นตวัอยา่ง จนเกิดการยอมรับในความรู้ใหม่ และเกิดการบอกต่อ  ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 
กล่าววา่  “  เร่ิมต้น เราต้องทาํของเราเองก่อน เราต้องเลี้ยงวัวของเราเองก่อน ทําตัวอย่างเองก่อน คอืผสมของ
เรา ให้ลูกวัวของเราเกิดก่อน เค้าเห็น เค้าก็เร่ิมที่จะสนใจ แต่ยังไม่เช่ือ  จนของเราตกลูกออกมา ของเราตกลูก
ออกมายังไม่ฮือฮานะ แต่พอของชาวบ้านเค้าตกลูกออกมา  เค้าถงึเช่ือ  ฮือฮาว่ามันได้จริง เออหลอดเลก็ๆ มัน
เป็นตัววัวได้นะ จากน้ันเร่ิมบอกต่อเป็นปากต่อปาก ”  
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เร่ิมต้นจากตัวเอง 
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 จึงเร่ิมศึกษาขอ้มูล ดูโอกาส ความตอ้งการเน้ือโคขนุของตลาด สภาพ

พื้นท่ีความเหมาะสมในการเล้ียง จึงไดว้างแผนท่ีจะเล้ียงเพื่อส่งตลาดสหกรณ์ฯโพนยางคาํ  โดยเร่ิมจาก
การนาํสายพนัธ์ุเลือดยโุรป เช่น ชาโรเลส์ ซิมเมนท่อล ลีมูซีน  มาผสม กบัโคแม่พนัธ์ุบรามนั เน่ืองจาก
มีความเหมาะสมในแง่ของโครงสร้าง ไขมนัแทรกท่ีจะผลิตเป็นเน้ือระดบัคุณภาพ  เม่ือไดโ้คลูกผสม
ออกมาในช่วงแรก  เกษตรกรในพ้ืนท่ียงัคงไม่เช่ือถือ ยงัไม่เขา้ใจถึงเร่ืองตลาดเน้ือโค  เกษตรกรตน้แบบ
คนท่ี2 จึงพาเกษตรกรท่ีสนใจไปดูงานท่ีสหกรณ์ฯโพนยางคาํ ใหเ้ห็นโอกาสในเร่ืองของราคาตลาด จึง
เร่ิมเกิดการรวมตวักนัของเกษตรกรท่ีสนใจ เร่ิมจากเพียงไม่ก่ีราย ท่ีกลบัไปลองเล้ียง แต่ยงัไม่ไดผ้ล
เท่าท่ีควร จนช่วงปี พ.ศ. 2542– 2543 ดว้ยความตอ้งการเน้ือโคขุนคุณภาพของตลาดท่ีเพิ่มมากข้ึน  
เกษตรกรท่ีสนใจจึงเร่ิมรวมกลุ่มกนัใหม่ เกิดเป็นกลุ่มผูเ้ล้ียงโคหนองแหนอยา่งเป็นรูปธรรม เร่ิมแรกมี
สมาชิก จาํนวน 33 คน  มีการนาํสมาชิกไปศึกษาดูงาน ทาํการตลาดเช่ือมโยงกบัสหกรณ์ฯโพนยางคาํ 
เร่ิมวางพื้นฐานอาชีพการเล้ียงโคขุนอย่างเป็นระบบ ร่วมกนัลงหุ้น  เร่ิมวางแนวทางการเรียนรู้ของ
สมาชิกในกลุ่มดว้ยกนั คือ ทุกคนตอ้งยอมรับท่ีจะมาทดลองเล้ียงร่วมกนั โดยใชส้ถานท่ีเล้ียง คือ บา้น
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 เป็นแหล่งทดลอง ดงัท่ีภรรยาเกษตรกรตน้แบบคนท่ี 2  กล่าวว่า  “...เร่ิมต้นคร้ัง
แรก 33 คน ลงหุ้นกันคนละ 2,000  ได้เงิน 6,600 เราเอาเงินตรงนีม้าทาํเป็นตัวอย่าง มาแยกเงินออกเป็น 3 ส่วน 
ส่วนหน่ึงเอาไปซ้ือวัวมาขุน เป็นการทดลองนะ คือ ทดลองขุน ทุกคนต้องยอมรับว่าจะทดลองทําด้วยกัน 
สถานที ่คอื ทีบ้่านเรา เราเป็นคนดูแล เราอยากให้เค้าเห็นว่าวัวทดลอง เน๊ีย ในการลงทุนมันมีความเส่ียง เรามา
เลี้ยงร่วมกันว่า วัวสองตัวที่ทดลองการขุน เราจะขายได้ราคาจริงหรือเปล่า เร่ิมทดลอง ซื้อวัวมา 2 ตัว 30,000 
บาท เงินอีกส่วนเรากเ็อาไปซ้ืออาหารสัตว์จากโพนยางคาํมาให้วัวกิน อีก 3,000 แล้วเหลืออีก 6,000 เราเอาไว้
เป็นทุนสาํรอง ...” 

 

เร่ิมทดลองให้เห็นวธีิการเลีย้ง  จึงรู้ว่าน่ีคอือาชีพหลกัได้ 
เม่ือเร่ิมการทดลองเล้ียงอยา่งเป็นระบบ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 มีการทาํระบบบญัชี จดบนัทึก

ขอ้มูล จดบนัทึกราคาโคซ้ือเขา้ ราคาและปริมาณอาหารท่ีใชเ้ล้ียง และราคาขาย   เพื่อใหส้มาชิกเห็น
ขอ้มูลชดัเจน โดยเปล่ียนวิธีการเล้ียงปล่อยตามธรรมชาติ มาเป็นการเล้ียงขงัยนืโรง เปล่ียนจากใหโ้คกิน
แต่หญา้ มากินอาหารท่ีซ้ือจากสหกรณ์ฯโพนยางคาํ  ใชก้ารเล้ียงภายในระยะเวลา 4 เดือน เพือ่ให้
สมาชิกไดเ้ห็นผลในระยะเวลาท่ีไม่นานมาก  ทาํใหเ้กษตรกรหลายคนเร่ิมสนใจแวะเวียนมาดู แต่ยงัไม่
เช่ือถือ เน่ืองจากเป็นเร่ืองใหม่ในสมยันั้น เม่ือครบ 4 เดือน จึงส่งขายใหก้บัทางสหกรณ์ฯโพนยางคาํ 
แลว้จึงนาํรายไดม้าลงบญัชี สรุปตวัเลขเรียกประชุมสมาชิกไดเ้ห็นผลท่ีเกิดข้ึน จึงเกิดความเขา้ใจและ
การยอมรับจากสมาชิกในกลุ่ม ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 2  กล่าววา่ 
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“ วตัถุประสงค์เราต้องการให้สมาชิกเค้าเห็นว่า ตัวผอมๆเน๊ีย มาทาํการขนุแล้วกินอาหารของเราซ่ึง
เกษตรกรไม่รู้จักมาก่อน เค้ารู้แต่วัวมนักินหญ้า ไม่รู้จักอาหารข้น พอเราเอาวัว มาขงั ขงัเด่ียวยืนโรง
อยู่ในท่ีจาํกัด 4 เดือน ไม่ไปไหน เราทาํให้เค้าเห็น ก่อนนะ ตอนแรก เกษตรกรไม่เช่ือเค้าว่า ววัมัน
ผอม แล้วยงัเอามาขงัอีก มันต้องตายแน่ ถกเถยีงปัญหากนัสารพดั เพราะเป็นความรู้ใหม่ในตอนน้ัน  
ท่ีนีพ้อครบ4เดือน วัวมนัอ้วนขึน้มาเร่ือยๆ ชาวบ้านท่ีผ่านไปผ่านมากเ็ร่ิมสนใจแวะเข้ามาเร่ือยๆ เอ๊ะ 
ทาํไมต้องขงัวัว ขงัแล้วมนักินอะไร มนัไม่ตายหรอ เรากอ็ธิบายให้เค้า คนทีเ่ค้าสนใจกจ็ะจอดรถดู 
ใครผ่านไปมาบางคนไม่ได้เข้ากลุ่ม ขีร่ถผ่านกแ็วะมาถาม”  
 

“ พอ4 เดือนเรากข็าย ขายตอนน้ัน ขายให้โพนยางคาํ คือ ช่ังท้ังวัว เป็นวัวเป็นมีชีวิต ไม่ได้ขายซาก 
ขายยกตัวไปเลย ตอนน้ัน กิโลละ 51 บาท สอง ตัว แล้วมาทาํบัญชีว่า เราซื้อววั มา 30,000 หัก
ค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วเหลือกาํไรให้เค้าเห็น ว่า ประมาณ 7,000 คือเท่ากับ วัวหน่ึงตัว ทาํกาํไรให้เราได้ 
3,500 บาท น่ียงัไม่รวมขีว้วั ท่ีเป็นผลพลอยได้ท่ี ตีเป็นมลูค่าได้อีก แต่ตอนน้ันเรายงัไม่รวม กท็าํให้
เค้าเห็นว่าเราขายได้เท่านี ้หัก ค่าอาหาร ค่าเลีย้งดู ค่า รถ มนักย็งักาํไร ให้เค้าเห็น เข้าใจว่าน่ีคือ อาชีพ
การเลีย้งวัวขนุ อาหารท่ีเราซื้อให้วัวกิน มนัคือการลงทุน เพ่ือให้เกิดเป็นเนือ้ เพ่ิมมลูค่าเป็นเนือ้ และ
เลีย้งแล้วมีตลาดรองรับ...”  
 
เกดิเป็นโรงเรียนการเลีย้งววั 
จากการเร่ิมตน้รวมกลุ่มเกษตรกรเล้ียงโคหนองแหน เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 ไดมี้การส่งเสริม

ใหเ้กษตรกรทาํบญัชีจดบนัทึกขอ้มูล ต่างๆ พฒันาการเล้ียงกนัจนกลายเป็น โรงเรียนการเล้ียงโคขนุ
อยา่งเป็นรูปธรรม โดย เกษตรกรท่ีจะเขา้ร่วมกลุ่ม หรือท่ีคิดจะเล้ียงโคขนุจะตอ้งผา่นการอบรมความรู้
จากเกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 ก่อน เร่ิมตั้งแต่ การรู้จกัสายพนัธ์ุววั อาหาร วิธีการขนุ การขาย ราคาตน้ทุน 
กาํไร เนน้สร้างมาตรฐานการเล้ียงท่ีตอ้งเหมือนกนั หรือ ใกลเ้คียงกนั ท่ีสาํคญัในการสอนใหเ้กษตรกร 
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 จะถ่ายทอด จากหลกัวิชาการใหเ้ป็นภาษา และวิธีการ ท่ีเกษตรกรเขา้ใจง่าย ทาํ
ไดง่้าย   ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 2  กล่าววา่ “...เราเน้นมาตรฐานการเลีย้งต้องเหมือนกนัใกล้เคยีงกนั
หมด ดูอบรมทีน่ี่ให้จบไปเลย เค้าต้องรู้ว่า วัวตัวนีจ้ะกินเท่าไหร่ จะโตเท่าไหร่ ถึงวันขายต้องได้นํา้หนัก
เท่าไหร่ กาํไรก่ีบาท... เค้าต้องวัดนํา้หนักววัให้เป็นสาํคัญนะ เม่ือก่อนสายวัวไม่มี จะสอนเค้าว่าความยาวของ
ววั จากจดุไหนถงึจดุไหน สอนเค้า วดัแบบง่ายๆ เอาความยาวคูณรอบอก สองคร้ังนะ หารด้วย 300 นํา้หนัก
ออกมาเป็นปอนด์ หารด้วย 24 นํา้หนักออกมาเป็นกิโล แล้วให้อาหาร 1 เปอร์เซ็นต์ ของนํา้หนักตัว สาํหรับวัว
ตัวใหญ่ วัวเลก็ให้ 1.5  เปอร์เซ็นต์  น่ีคือภาษาหลกัวิชาการ คือถ้าให้คิดตามหลกัวิชาการว่า วัวตัวนี ้ต้องการให้
ถึงนํา้หนักตัว 2.5 เปอร์เซ็นของนํา้หนักตัว ต้องให้อาหารหยาบ 70 30 ต้องกินเท่าไหร่ ชาวบ้านคาํนวณไม่ได้ 
เราต้องทาํให้มนัง่ายขึน้ คุณวัดนํา้หนักเสร็จปุ๊ป หนัก 400 กิน 4 กิโลนะ กินฟางไม่เกิน 8 กิโล ง่ายมัย้ คือ ถ้าเรา
ทาํให้มันง่าย ชาวบ้านทาํได้ มันกง่็ายขึน้” 
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รวมกลุ่ม เผยแพร่ เพือ่พฒันาอาชีพเลีย้งโค 
ภรรยา เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 2  เล่าเสริมวา่ แรกเร่ิมเล้ียงโคคิดจะทาํของตวัเอง แต่ ดว้ยกาํลงั

ทุนท่ีไม่มากมายนกั หากจะทาํตลาดเน้ือโคคุณภาพ และมีปริมาณโคส่งขายใหส้หกรณ์ฯโพนยางคาํ ให้
ไดต้ามโควตา้ท่ีตกลงไวต้อนนั้น คือ ตอ้งส่งโคใหไ้ดจ้าํนวน 50 ตวั ดงันั้น จาํเป็นตอ้งรวมกลุ่มกบั
เกษตรกรรายอ่ืน และ ประกอบกบัตอ้งการเผยแพร่ความรู้ดา้นการเล้ียงโคท่ีไดเ้รียนมาเพื่อใหเ้กษตรกร
ไดมี้อาชีพเสริมได ้  จึงเกิดการพยายามรวมกลุ่มมาอยา่งต่อเน่ือง โดยเปิดโอกาสใหเ้กษตรกรผูส้นใจทั้ง
ในพื้นท่ีหนองแหน และเกษตรกรท่ีทราบข่าวเดินทางมาจากพ้ืนท่ีอ่ืน มาสอบถาม มาศึกษา หรือ 
เดินทางไปดูงานร่วมกนั   ดงัท่ี ภรรยา เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 2 กล่าววา่ “…และท่ีสาํคัญ พอเราเรียนมา 
คล้ายกับเรามีอุดมการณ์ติดตัวมา ว่าเราต้องทาํกลุ่มอาชีพ ทาํผลงานอะไรท่ีแตกต่างกว่า ชาวบ้าน ให้สมกับท่ี
เราเรียนมา ... คนส่วนใหญ่บอกเลย ไม่เช่ืออะไรง่ายๆ ย่ิงไม่เคยเจอเคยได้ยินมาก่อน .เราเจอคนไม่เช่ือ คนไม่
ฟัง ว่าเป็นเดก็อะไรมา ตอนแรกกท้็อนะ ว่ากระแสต่อต้าน แอนตีเ้ราเลยว่า ท่ีมาลงหุ้นกับเรา 2,000 เค้ากลวัมนั
หาย แอนตีเ้ยอะมาก ต้ัง แต่ ปี 32 เงิน 2,000 เยอะนะ  แต่เราอยากพิสูจน์  เรามุ่งมั่นทีอ่ยากให้มันเป็นรูปธรรม 
เราต้องทาํต่อไป ถงึจะมีปัญหา อุปสรรค ขนาดไหน เราต้องทาํ โดยใช้ทุนทัง้แรงกาย แรงทรัพย์ของเราเน๊ียห
ล่ะ เราทาํกลุ่มใหญ่เลยนะ คอืเอาคนตําบลอ่ืนเข้ามาร่วมด้วย เราไม่ปิดกนัว่า คนเลีย้งววักบัเราต้องอยู่หนอง
แหนเท่าน้ัน ใครสนใจเข้ามาเลย”  

 

กลุ่มในปัจจุบัน   
ปัจจุบนั กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงววัหนองแหนมีจาํนวนสมาชิก 165 คน มีผูเ้ล้ียงเป็นอาชีพหลกั

จาํนวน 46 ราย และ ส่วนอีก 119 ราย เล้ียงเป็นอาชีพเสริมจากการทาํนา ทาํไร่ มีเครือข่ายอยูใ่นพื้นท่ีทั้ง
ในจงัหวดัศรีสะเกษ ยโสธร และในหลายจงัหวดัทางภาคอีสาน พนัธ์ุโคเน้ือท่ีเล้ียงขนุในปัจจุบนั เป็น
สายพนัธ์ุชาโรเลส์เป็นหลกั  และ ปัจจุบนัส่งเสริมใหส้มาชิกในกลุ่มเล้ียงโคแม่พนัธ์ุเพ่ือผลิตลูกโคของ
เอง เน่ืองจากการเล้ียงโคขนุขณะน้ีประสบปัญหาการขาดแคลนโคแม่พนัธ์ุในทอ้งตลาด   ตลาดหลกั
ของกลุ่ม ไดแ้ก่ สหกรณ์ฯโพนยางคาํ สหกรณ์หนองสูง และมีการขยายส่งเพิ่มท่ี สหกรณ์เครือข่ายโค
เน้ือ จาํกดั(แมก็บีฟ) อีกดว้ย   

เกษตรกรสมาชิกในกลุ่มของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 จะเป็นสมาชิกท่ีส่งโคขุนให้กับทั้ ง
สหกรณ์ฯโพนยางคาํ และ สหกรณ์หนองสูงไดท้ั้งสองแห่ง จากเดิมท่ีกาํหนดตอ้งเป็นสมาชิกสังกดั
สหกรณ์ส่งเพียงแห่งเดียว แต่ดว้ยภาวะความตอ้งการของตลาดท่ีเพิ่มข้ึน และราคาท่ีมีการแข่งขนัท่ี
เพิ่มข้ึน จึงเปิดโอกาสใหเ้กษตรกรเป็นทางเลือก ในการเพิ่มช่องทางรายไดม้ากข้ึน  
 ในส่วนฟาร์มของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี2  มีโคทั้งหมด 50 ตวั แรงงานหลกั คือ เกษตรกร
ตน้แบบคนท่ี2 และภรรยา  มีแรงงานเสริมเป็นระยะๆ มาจาก เกษตรกรท่ีสนใจขอมาอยูเ่รียนรู้การเล้ียง
ววัท่ีฟาร์ม มีทั้งอยูแ่บบระยะสั้นเป็นสปัดาห์ และอยูแ่บบระยะยาวเป็นเดือน  หรือ เป็นเกษตรกรสมาชิก
ในกลุ่มท่ีมาช่วยดูแล ซ่ึงทางเกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 จะมีค่าตอบแทนให้ด้วย  นอกจากนั้น ท่ีน่ียงั
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เปิดรับเป็นท่ีศึกษาดูงานและฝึกงานให้กบันิสิตนกัศึกษาจากสถาบนัการศึกษาต่างๆ เช่น จากวิทยาลยั
เกษตรกรรม วิทยาลยัราชมงคลในเขตภาคอีสาน หรือ จากภาคอ่ืนๆ ท่ีมีการเรียนการสอนสาขาสตัวบาล 
หรือ สตัวศาสตร์ กจ็ะส่งนิสิตมาฝึกปฏิบติังานจริงท่ีฟาร์มของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี2  

 

สถานการณ์ตลาดโคขุนในปัจจุบัน 
 ท่ีผา่นมาสถานการณ์ตลาดโคขนุมีทั้งช่วงราคาข้ึนลง แต่ในขณะน้ี นโยบายการเปิดเสรีอาเซ่ียน 
ส่งผลให้ประเทศเพ่ือนบา้นมีการนําเขา้โคไทยเพ่ิมข้ึนจาํนวนมาก ทั้งท่ีเป็นโคแม่พนัธ์ุ ลูกโค ทั้ง
ประเภทท่ียงัไม่ไดขุ้น และขุนแลว้ มีเส้นทางส่งออกทางจงัหวดัมุกดาหาร โดยมีพ่อคา้แม่คา้จากทาง
เขมรเป็นส่วนใหญ่จะเขา้มารับซ้ือท่ีตลาดนดัโคกระบือ เป็นแหล่งท่ีเกษตรกรจะนาํโคไปซ้ือขายกนัมา
อยา่งต่อเน่ือง แต่สถานการณ์ขณะน้ี  แมค้วามตอ้งการซ้ือของตลาดเพ่ือนบา้นมีสูงข้ึน แต่เกษตรกรกลบั
ประสบปัญหาการขาดแคลนโค ทั้งโคแม่พนัธ์ุ ลูกโค เน่ืองจาก จาํนวนผูเ้ล้ียงท่ีลดลง และ เกษตรกร
เปล่ียนพื้นท่ีการเกษตรจากเดิมเป็นแปลงหญา้ สาํหรับเล้ียงววัไปเป็นการเพาะปลูกพืชชนิดอ่ืน เช่น มนั
สาํประหลงั ออ้ย หรือ ยางพารา ตามภาวะราคาผลผลิตท่ีจูงใจ  
 ดา้นราคาววัในตลาด ช่วงปี พ.ศ. 2555-2556 ท่ีผ่านมาขยบัตวัสูงข้ึน เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2
คาดการณ์ว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2559 น้ี ราคาจะข้ึนอีก ปีละ 10,000 บาท ทั้งน้ี เป็นการกาํหนดราคา
ตลาดจากประเทศเพื่อนบา้นท่ีเขา้มารับซ้ือววั ดงันั้น ยิง่ทาํใหจู้งใจเกษตรกรใหข้ายววัออกนอกประเทศ 
มากกว่าท่ีจะส่งให้ตลาดภายในประเทศ ส่งผลให้สหกรณ์ท่ีรับซ้ือโคตอ้งปรับราคารับซ้ือข้ึนตาม แต่
ขณะเดียวกนัเกษตรกรท่ีจะซ้ือววัมาขนุก็ตอ้งซ้ือในราคาท่ีแพงข้ึนเช่นกนั ดงัท่ี  เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 
2 กล่าวว่า “ วัวหย่านม เคยซื้อท่ีราคา 18,000 เม่ือปีก่อน  ปีนี ้ซื้อ 28,000  เพราราคามาจากข้างนอกประเทศ 
ให้ราคานี ้เกษตรกรกอ็ยากขาย เราซื้อกต้็องซ้ือแพงขึน้ ” 

จากปัญหาการขาดแคลนโคภายในประเทศ และราคาโคมีชีวิตในตลาดท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เกษตรกร
ตน้แบบคนท่ี2 มีโอกาสเขา้ประชุมสัมมนา เสนอความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานปศุสัตว์ และ
นกัวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ อยูเ่สมอ ในฐานะตวัแทนกลุ่มผูเ้ล้ียงโค จึงเกิดเป็นแนวคิดของการท่ีผู ้
เล้ียงโคจะหนัมาพึ่งพาตนเอง ท่ีจะสามารถมีแม่พนัธ์ุววัท่ีเพียงพอ ท่ีจะเป็นตน้ทางของการไดลู้กโคมา
ทาํการขนุอยา่งต่อเน่ือง ดงัท่ี  เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 2 กล่าวว่า “...ไปประชุมร่วมปศุสัตว์ท่ีขอนแก่น เรา
บอกว่าตอนนีไ้ม่ต้องคุยเร่ืองการตลาด ตลาดดีแค่ไหน แต่วัวไม่มีขายก็ไม่มีประโยชน์ รากแก้วต้นน้ํา มันเน่า
แล้ว ต้องหันมาดูแลพึง่พาตนเองผู้ เลี้ยง เลยเกิดโครงการว่า ทาํไงจะมีแม่พันธ์ุเพียงพอ ขอโครงการจากสาํนัก
งานวิจัยแห่งชาติ ซื้อวัวแม่พันธ์ุให้ชาวบ้านคนละ 3 ตัว กินอาหารตามสูตร ลูกคลอดมาภายใน 2 เดือน ต้องได้
ผสมพันธ์ุ ภายใน 2 ปี ต้องให้ได้ลูก 2 ตัว... จากคร้ังแรกแต่ก่อนที่เรามองว่า แม่พนัธ์ุไม่ต้องเลี้ยง ซ้ือข้างนอก
ได้เลย วัวเยอะแยะ มีกําไรด้วย เลี้ยงแม่พันธ์ุมันช้า กลายเป็นวันน้ีต้องคิดใหม่ ช้าแต่ชัวร์ ดีกว่ามั่วแล้ว 
เรียบร้อย ”  
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ดงันั้น เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคท่ีจะอยูไ่ดต้อ้งมีการปรับตวัให้สามารถพึ่งพาตนเอง เกษตรกรควรมี
การเล้ียงแม่พนัธ์ุสาํรองไว ้นัน่คือเกิดแนวคิดการเล้ียงโคตน้นํ้ าเองของเกษตรกร คือเล้ียงแม่พนัธ์ุเองให้
มีคุณภาพ ขณะน้ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2กาํลงัอยูใ่นระหวา่งการทดลองเปล่ียนวิธีการเล้ียงแม่พนัธ์ุจาก
เดิมเล้ียงปล่อยเดินธรรมชาติ มาเป็นแบบยืนโรงขงัคอก และให้อาหารคลา้ยกบัการเล้ียงโคขุน   ดงัท่ี  
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 2 กล่าววา่ “ ตอนนีเ้ลยต้องเลีย้งแม่พันธ์ุแบบใหม่ ยืนโรง ขงัคอกให้โดนแดดบ้าง อยู่
ในล่มบ้าง จัดหาอาหารให้กิน ดูว่ามันจะคุ้มค่ามั๊ย หลังจะออกลูกก่ีวัน ต้องให้อาหารเตม็ท่ีเพ่ือให้กลับมาเป็น
สัด ทดลองทาํให้ดู  น่ีคือจุดเร่ิมต้นของการจะพ่ึงพาตนเอง...มีเลีย้งวัวขุน10 ตัว คุณต้องเลีย้งแม่พันธ์ุ 5 ตัว น่ี
คือ สัดส่วน ท่ีเราคิดอยู่ตอนนี ้ดังน้ัน ตอนน้ีคนที่จะอยู่ได้ ต้องผลิตวัวเป็นต้นน้ําเองด้วย กลางน้ํา ปลายน้ําใน
ตัว ถ้าอาศัยข้างนอกอย่างเดยีวจะอยู่ไม่ได้”  

แมปั้ญหาของการเล้ียงววัในปัจจุบนั อบัดบัหน่ึงคือเร่ืองของการขาดแคลนแม่พนัธ์ุ แต่ ในแง่
ของความตอ้งการของตลาด ยงัมีโอกาสทาํตลาดไดใ้นราคาท่ีสูงอยา่งต่อเน่ือง โคขนุจากฟาร์มของ
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 และจากสมาชิก ท่ีส่งสหกรณ์ในปัจจุบนั จะมีคุณภาพเน้ือซาก อยูใ่นมาตรฐาน
เกรด 3 ข้ึนไป และ ท่ีเคยได ้มาตรฐานถึง 4.5 กมี็บา้ง   ซ่ึงเกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 อธิบายวา่ มาตรฐาน
การผลิตเน้ือระดบัคุณภาพ ท่ีเรียก เน้ือ พรีเม่ียมในปัจจุบนั จะวดัท่ี มาตรฐานเกรด 3 ข้ึนไป แต่ตอ้ง
เขา้ใจในกระบวนการเล้ียงของเกษตรกรก่อนวา่ การเล้ียงใหไ้ดเ้น้ือซากเกรด3 หรือ 3.5 นั้นอยูใ่นระดบั
ท่ีเกษตรกรสามารถทาํได ้ และ มีกาํไร แต่หากจะเพ่ิมคุณภาพเน้ือซาก ใหไ้ด ้ ถึง 4.5 หรือ 5 นัน่คือ 
เกษตรกรจะตอ้งเพิ่มตน้ทุนการเล้ียง ซ่ึงจะไม่สามารถทาํไดทุ้กคน และแมร้าคาเน้ือจะดีกวา่สูงกวา่ก็
ตาม แต่เม่ือเปรียบเทียบตน้ทุนท่ีตอ้งเพิม่ข้ึน กบัรายได ้ จะไม่ไดก้าํไรเยอะเท่าท่ีควร ดงัท่ี  เกษตรกร
ตน้แบบคนท่ี 2 กล่าววา่  “ แต่ก่อนราคาเนือ้ตลาด ท่ีต้องการเนือ้พรีเม่ียม ช้ันดี เกรด 4 - 5 ขึน้ไป แต่ตอนนี ้
เนือ้ช้ันดี เค้าจะเอาต้ังแต่เกรด 3 ขึน้ไป เกษตรกรส่วนใหญ่ถ้าต้ังใจทาํได้ไม่ยาก ” 
 

บทบาททางสังคม 
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 นอกจากเป็นประธานกลุ่มผูเ้ล้ียงโคหนองแหน อาํเภอกุดชุมจงัหวดั

ยโสธรแลว้ ยงัเป็นกรรมการท่ีปรึกษากลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต เป็นกรรมการสถานศึกษาของ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี เช่น โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เป็นกรรมการในหน่วยงานระดบัอาํเภอ และระดบั
จงัหวดั เช่น สํานักงานปศุสัตวจ์งัหวดั สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินยโสธร และ ยงัเป็นวิทยากรรับเชิญ
ให้กบัหน่วยงานต่างๆหลายแห่งในเขตภาคอีสาน  เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
และ ปศุสตัวจ์งัหวดั วิทยาลยัเกษตรกรรมในจงัหวดัต่างๆ      
 

ทศันคติต่ออาชีพการเลีย้งโคขุน 
 เม่ือมองอาชีพการเล้ียงโคขนุในปัจจุบนั เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 ยงัมัน่ใจถึงโอกาสทาง
การตลาด และการส่งเสริมใหเ้กษตรกรหนัมาเล้ียงโคส่งตลาดเน้ือคุณภาพ ใหเ้กิดเป็นรายไดข้อง
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เกษตรกร โดยเฉพาะในปัจจุบนั หากเพิม่เติมความรู้ในเร่ืองการเล้ียงแม่พนัธ์ุ และการสนบัสนุนดา้น
เงินทุนใหเ้กษตรกร จะทาํใหดึ้งความสนใจเกษตรกรใหห้นัมาเล้ียงโคขนุสู่ตลาดเน้ือคุณภาพไดเ้พิ่มมาก
ข้ึน ดงัท่ี  เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 2 กล่าววา่ “ เราทาํอาชีพน้ีมานาน ภูมิใจนะเราได้ใช้ความรู้ แล้วได้ให้

ความรู้กบัคนอ่ืน ลกูๆท่ีเรียนจบทุกคนกเ็งินจากวัว จริงๆถ้าเกษตรกรต้ังใจเรียนรู้มนัไม่ยาก เด๋ียวนีมี้เรียนมีฝึก
ให้เยอะมาก ข้อมลูกมี็มาก อย่างใครอยากรู้อะไรมาหาเรา กม็าได้เลย ขอให้ใจรัก อยากรู้จริงๆ เราสอนหมด...  
สหกรณ์เองเค้ากอ็ยากให้เกษตรกรหันมาเลีย้งกนั ตลาดมีตลอด ถ้าส่งเสริมความรู้ตอนนี ้ กต้็องให้หันมาเลีย้ง
แม่พันธ์ุด้วย จะช่วยเกษตรกรได้เยอะนะ ถ้ามีลกูขนุเองได้ หาทุน หาวัวแม่พนัธ์ุ จะให้สมาชิกยงัไงเค้ากต้็องคิด
กัน  เร่ืองตลาดไม่ต้องคุยแล้ว” 
 

2. กระบวนการจัดการความรู้ของเกษตรกรต้นแบบคนที ่2 
กระบวนการจัดการความรู้ ท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของเกษตรกรต้นแบบคนท่ี2 ตั้ งแต่เร่ิม

ประกอบอาชีพการเล้ียงโคขนุคุณภาพ จนไดรั้บการยอมรับจากสังคม พบว่า มีขั้นตอนในการสร้างการ
เรียนรู้ไปพร้อมกนัเป็นกลุ่มกบัผูท่ี้สนใจ ดงัน้ี 

 

จุดเร่ิมต้นสู่อาชีพการเลีย้งโคขุน 
การเล้ียงโคขุน ของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 ท่ีไดรั้บการยอมรับในปัจจุบนั มีจุดเร่ิมมาจาก 3 

ประการ คือ 1) พื้นฐานดั้งเดิมของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี2และภรรยาท่ีทาํอาชีพเกษตรกรรรม มีการ
เล้ียงโคเน้ือแบบธรรมชาติโดยทัว่ไป ทาํให้มีทกัษะพ้ืนฐานในการเล้ียงโค  2) การเลือกศึกษาต่อใน
หลกัสูตรเกษตรกรรม ด้านสัตว์ใหญ่ เก่ียวกับโคเน้ือโคกระบือ ทาํให้เพิ่มความรู้และทกัษะในเชิง
วิชาการ และ 3)การเขา้ทาํงานในสหกรณ์ฯโพนยางคาํ ทาํใหม้องเห็นโอกาสมีรายไดจ้ากการเปล่ียนการ
เล้ียงโคเน้ือแบบทัว่ไปมาสู่การเล้ียงโคแบบขนุ    

 

หาความรู้ ศึกษาโอกาส จากบริบทรอบตัว  
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 มีหาความรู้ ดูโอกาสดา้นความตอ้งการเน้ือโคขุนของตลาด สภาพ

พื้นท่ีความเหมาะสมในการเล้ียงจากบุคคลใกลชิ้ด เช่น เพื่อนร่วมงานในสหกรณ์ฯ โพนยางคาํ  จาก
เจา้หน้าท่ีปศุสัตว ์รวมถึงความรู้เดิมทางวิชาการท่ีไดจ้ากการเรียนในหลกัสูตรเกษตรกรรม ดา้นสัตว์
ใหญ่ นาํมาการพิจารณาความพร้อมของตนเอง ในดา้นการลงทุน ดูสภาพการเล้ียงโคของคนในพ้ืนท่ีท่ี
ตนเองอาศยัอยู ่ ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 กล่าวว่า “ พอคิดเรากเ็ร่ิมหาข้อมูล ดูทุนเรา ดูโอกาส อย่าง
ตลาดน่ีมีแน่ ส่งสหกรณ์ฯ แล้วตอนน้ันเราย้ายมาอยู่ที่น่ี รอบข้างเราเค้าก็เลี้ยงวัวกันเยอะ เลี้ยงแบบชาวบ้าน
เลีย้ง ผกูไว้ ปล่อยไว้ คยุกนั เค้ายงัไม่มีการขุน กค็ดิ ทาํเอง หรือชวนกนัทาํ กค็ยุกบัสหกรณ์ฯ”  
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การวางแผนการเลีย้ง  
 เร่ิมแรก เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 มีการวางแผนการเล้ียง และแผนการตลาดเพ่ือส่งตลาด

สหกรณ์ฯโพนยางคาํ เป็นการส่งแบบกาํหนดจาํนวนโควตา เร่ิมตน้จาํนวน 50 ตวั แต่ดว้ยขอ้จาํกดัดา้น
เงินทุน ทาํตอ้งคิดหาวิธีการแกปั้ญหา โดยเห็นว่า การชกัชวนเกษตรกรในพื้นท่ีหนองแหน ให้รวมตวั
กนัเล้ียงเพ่ือส่งสหกรณ์ จะทาํให้ไดจ้าํนวนโคตามขอ้ตกลงกบัสหกรณ์ และเป็นการเพิ่มรายไดใ้ห้กบั
เกษตรกรรายอ่ืน ประกอบกบั เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 และภรรยา มัน่ใจในความรู้ท่ีไดเ้รียนมาว่าน่าจะ
ทาํประโยชน์ใหค้นในพ้ืนท่ีได ้ ดงัท่ี ภรรยาเกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 กล่าวว่า “…เราทาํคนเดียวไม่ทันส่ง 
ทุนไม่พอ และท่ีสําคัญ พอเราเรียนมา คล้ายกับเรามีอุดมการณ์ติดตัวมา ว่าเราต้องทาํกลุ่มอาชีพ ทาํผลงาน
อะไรท่ีแตกต่างกว่า ชาวบ้าน ให้สมกับท่ีเราเรียนมา ...”  

 

สร้างความสนใจเบือ้งต้น เพือ่การรวมกลุ่ม 
การชักชวนเกษตรกรให้รวมกลุ่มเพื่อเล้ียงโคขุน  ท่ีตอ้งมีวิธีการเล้ียงเป็นไปตามหลกั

วิชาการ เช่น การเล้ียงแม่พนัธ์ุ การผสมพนัธ์ุ การทาํคอกขงั  ในตอนเร่ิมตน้พบว่า ไม่ประสบผลสาํเร็จ 
เน่ืองจาก เป็นเร่ืองใหม่ของคนในพ้ืนท่ีสมยันั้น ท่ีไม่มีคนทาํมาก่อน  เกษตรกรในพ้ืนท่ียงัคงไม่เช่ือถือ 
ยงัไม่เขา้ใจถึงเร่ืองตลาดเน้ือโค เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2  จึงหาวิธีเปิดใจใหเ้กษตรกรเช่ือและสนใจ ใน
แนวทางการเล้ียงแบบใหม่ โดยเร่ิมจากการให้ขอ้มูลเกษตรกร ดว้ยการพาไปเห็นตวัอย่างการเล้ียงท่ี
สหกรณ์ฯโพนยางคาํ ให้เห็นตลาดช่องทางการขายเน้ือโคคุณภาพ เพ่ือหาผูท่ี้สนใจจะรวมกลุ่มทดลอง
เล้ียงดว้ยกนัเบ้ืองตน้ ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 กล่าวว่า  “ เราพาไปเลย ใครสนใจไปดูท่ีสหกรณ์ฯ ให้
เห็น วัวเค้าเลีย้งยงัไง สหกรณ์รับซื้อยงัไง ใครจะเอากับเราบ้าง กเ็ร่ิมมีคนสนใจอยากลอง แต่ไม่ก่ีคน ”     

 

สร้างการยอมรับ โดยใช้การลองทาํร่วมกนัเป็นกลุ่มเลก็ๆ 
เม่ือเร่ิมมีคนสนใจ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 ใชว้ิธีการสร้างความเช่ือมัน่ ดว้ยการเป็นผูล้งทุน

เร่ิมเล้ียงโดยใชฟ้าร์มตวัเองเป็นพื้นท่ีทดลอง ทาํนาํเป็นตวัอยา่งใหเ้กษตรกรกลุ่มเลก็ๆท่ีเร่ิมสนใจ และ 
ทาํขอ้ตกลงกบัเกษตรกรท่ีสนใจ วา่ขอใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมเรียนรู้ในกระบวนการเล้ียงดว้ยกนั เพื่อให ้
เห็นขั้นตอน วธีิการ และดูผลท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากโดยธรรมชาติของเกษตรกรจะไม่เช่ืออะไรง่าย หากไม่
เห็นผลท่ีเกิดข้ึนดว้ยตนเอง ดงัท่ี ภรรยาเกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 กล่าววา่ “ เร่ิมต้น เราต้องทาํของเราเอง
ก่อน เราต้องเลีย้งววัของเราเองก่อน ทาํตัวอย่างเองก่อน ให้เค้ามาดู คอืผสมของเรา ให้ลูกววัของเราเกดิก่อน 
เค้าคอยมาดู มาเห็น เค้ากเ็ร่ิมทีจ่ะสนใจ แต่ยงัไม่เช่ือ  จนของเราตกลูกออกมา ของเราตกลูกออกมายงัไม่ฮือฮา
นะ แต่พอของชาวบ้านเค้าตกลูกออกมา  เค้าถงึเช่ือ  ฮือฮาว่ามนัได้จริง เออหลอดเลก็ๆ มนัเป็นตัววัวได้นะ 
จากน้ันเร่ิมบอกต่อเป็นปากต่อปาก ”  

ในการทดลองเล้ียงเพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัคนในพื้นท่ี  เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 จะใช้
หลกัการทาํใหเ้ห็นผลเร็ว ใชร้ะยะเวลาขนุเพียง 4 เดือน และ การสะกิดใหเ้กษตรกรคิดเชิงเปรียบเทียบ
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ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการเล้ียงแบบใหม่ กบั แบบเดิม โดยเปรียบเทียบใหเ้ห็นในเร่ืองการลงทุนและ
ผลตอบแทน ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 กล่าววา่ “วตัถุประสงค์เราต้องการให้สมาชิกเค้าเห็นว่า ตัว
ผอมๆเน๊ีย มาทาํการขนุแล้วกินอาหารของเราซ่ึงเกษตรกรไม่รู้จักมาก่อน เค้ารู้แต่วัวมนักินหญ้า ไม่รู้จักอาหาร
ข้น พอเราเอาวัว มาขงั ขงัเด่ียวยืนโรงอยู่ในท่ีจาํกัด 4 เดือน ไม่ไปไหน เราทาํให้เค้าเห็น ก่อนนะ ตอนแรก 
เกษตรกรไม่เช่ือเค้าว่า ววัมันผอม แล้วยงัเอามาขงัอีก มันต้องตายแน่ ...  พอ4 เดือนเรากข็าย ขายตอนน้ัน ขาย
ให้โพนยางคาํ คือ ช่ังท้ังวัว เป็นวัวเป็นมีชีวิต ไม่ได้ขายซาก ขายยกตัวไปเลย ตอนน้ัน กิโลละ 51 บาท สอง ตัว 
แล้วมาทาํบัญชีว่า เราซื้อววั มา 30,000 หักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วเหลือกาํไรให้เค้าเห็น ว่า ประมาณ 7,000 คือ
เท่ากับ วัวหน่ึงตัว ทาํกาํไรให้เราได้ 3,500 บาท น่ียงัไม่รวมขีว้ัว ท่ีเป็นผลพลอยได้ท่ี ตีเป็นมลูค่าได้อีก แต่ตอน
น้ันเรายงัไม่รวม กท็าํให้เค้าเห็นว่าเราขายได้เท่านี ้หัก ค่าอาหาร ค่าเลีย้งดู ค่า รถ มนักย็งักาํไร ให้เค้าเห็น เข้าใจ
ว่าน่ีคอื อาชีพการเลีย้งววัขุน อาหารทีเ่ราซ้ือให้ววักนิ มันคอืการลงทุน เพือ่ให้เกดิเป็นเน้ือ เพิม่มูลค่าเป็นเน้ือ 
และเลีย้งแล้วมตีลาดรองรับ...”  

 

เกดิการขยายผลไปสู่กลุ่มใหญ่ กลายเป็นแหล่งเรียนรู้การเลีย้งโคขุน    
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 มีการพยายามรวมกลุ่มมาอยา่งต่อเน่ือง จนเกิดการรวมกลุ่มกลายเป็น

โรงเรียนสอนการเล้ียงโคขนุข้ึนในพื้นท่ี  มีสมาชิกคร้ังแรก  จาํนวน 33 คน  มีการนาํสมาชิกไปศึกษาดู
งาน ทาํการตลาดเช่ือมโยงกบัสหกรณ์ฯโพนยางคาํ  เร่ิมวางพื้นฐานอาชีพการเล้ียงโคขนุอยา่งเป็นระบบ 
ร่วมกนัลงหุน้  เร่ิมวางแนวทางการเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่มดว้ยกนั คือ ทุกคนตอ้งยอมรับท่ีจะทดลอง
เล้ียงแบบขนุดว้ยกนั และใชส้ถานท่ีเล้ียง คือ บา้นเกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 เป็นแหล่งทดลองเรียนรู้ จน
กลายเป็นแหล่งเรียนรู้กลุ่มโคขนุบา้นหนองแหนในปัจจุบนั 

  
 เกดิการสะสมความรู้ใหม่ในร่วมกนั 
จากการท่ีสมาชิกกลุ่มผูเ้ล้ียงโคของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 และตวัเกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 

เอง เร่ิมมีการเรียนรู้ดว้ยการทดลองเล้ียงร่วมกนั และการเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆท่ีกลุ่มจดัข้ึน เช่น
การศึกษาดูงาน โดยมีเกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 เป็นพี่เล้ียง ทาํใหส้มาชิกเร่ิมสะสมความรู้ และ ทกัษะ
การเล้ียง เกิดการเปล่ียนแปลงจากการเล้ียงโคเน้ือแบบเดิมคือปล่อยตามธรรมชาติ กลายเป็นการเล้ียง
แบบมีกระบวนการท่ีชดัเจน ขณะเดียวกนั เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 และภรรยา ไดเ้ปล่ียนบทบาทจาก
การเป็นเกษตรกร กลายเป็นเกษตรกรผูรู้้ในพ้ืนท่ีบา้นหนองแหนท่ีไดรั้บการยอมรับ ดงัท่ี เกษตรกร
ตน้แบบคนท่ี2 กล่าววา่ “  เราต้องหาความรู้ตลอด หยดุไม่ได้ อย่างเกษตรกร ความรู้ส่วนใหญ่มาถามเรา มี
บ้างท่ีอ่านเจอความรู้ใหม่ๆ มาเองบ้าง แต่แทบทุกคนกจ็ะเอาข้อมลูมาถามเรา เพราะเราเป็นแหล่งศูนย์เรียนรู้ 
เช่น ได้ข้อมลูแหล่งตลาดมาใหม่ ว่าขายท่ีน่ีให้ราคาดีนะ ให้เราไปดู ไปลองติดต่อให้หน่อย คอื อะไรทีไ่ม่มั่นใจ
ต้องมาหาเรา มีอะไรกจ็ะโทรหาเรา เบอร์เรากลายเป็นเบอร์สาธารณะไปแล้ว” 
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มีการจัดเกบ็ความรู้เพือ่การถ่ายทอดต่อ 
การเล้ียงโคขนุของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 นอกจากเพื่อเป็นแหล่งรายไดข้องครอบครัวแลว้ 

ยงัเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สาํหรับสมาชิกกลุ่มผูเ้ล้ียงโคบา้นหนองแหน และ บุคคลอ่ืนท่ีสนใจเช่น 
เกษตรกรจากพื้นท่ีอ่ืนๆ นิสิตฝึกงานจากสถานบนัการศึกษาต่างๆ  ดงันั้น นอกจากการสอนดว้ยการ
บอกเล่าใหฟั้งแลว้  เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2จึงมีการจดัเกบ็ความรู้ในรูปแบบท่ีเห็นชดัเจน คือ การจดัทาํ
คู่มือการเล้ียงโคขนุฉบบัชาวบา้นท่ีมีเน้ือหาหวัขอ้ระยะเวลาในการอบรมท่ีชดัเจน  การทาํแผน่ป้ายให้
ความรู้  ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี4   และภาพท่ี 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี4  คู่มือการเล้ียงโคขนุฉบบัชาวบา้น ของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี5  โปสเตอร์ความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงโคขนุของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 
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ถ่ายทอดความรู้ 

ความรู้ของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 ท่ีนาํมาถ่ายทอด ยดึหลกั กระบวนการเล้ียงโคขนุใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานเดียวกนั สาํหรับสมาชิก กิจกรรมหลกัๆในการแบ่งปันความรู้และ ประสบการณ์ คือ การ
จดัอบรมท่ีเนน้ใหผู้เ้ขา้อบรมไดล้งมือทาํ และ เนน้การสอนในภาษาท่ีเรียนรู้ง่ายเขา้ใจง่าย  ดงัท่ี
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 กล่าววา่  “...เราเน้นมาตรฐานการเลีย้งต้องเหมอืนกนัใกล้เคยีงกนัหมด ดูอบรมทีน่ี่

ให้จบไปเลย เค้าต้องรู้ว่า วัวตัวนีจ้ะกินเท่าไหร่ จะโตเท่าไหร่ ถึงวันขายต้องได้นํา้หนักเท่าไหร่ กาํไรก่ีบาท... 
เค้าต้องวัดนํา้หนักวัวให้เป็นสาํคัญนะ เม่ือก่อนสายววัไม่มี จะสอนเค้าว่าความยาวของววั จากจดุไหนถงึจดุ
ไหน สอนเค้า วดัแบบง่ายๆ เอาความยาวคูณรอบอก สองคร้ังนะ หารด้วย 300 นํา้หนักออกมาเป็นปอนด์ หาร
ด้วย 24 นํา้หนักออกมาเป็นกิโล แล้วให้อาหาร 1 เปอร์เซ็นต์ ของนํา้หนักตัว สาํหรับวัวตัวใหญ่ วัวเลก็ให้ 1.5  
เปอร์เซ็นต์  น่ีคือภาษาหลกัวิชาการ คือถ้าให้คิดตามหลกัวิชาการว่า วัวตัวนี ้ต้องการให้ถึงนํา้หนักตัว 2.5 เปอร์
เซ็นของนํา้หนักตัว ต้องให้อาหารหยาบ 70 30 ต้องกินเท่าไหร่ ชาวบ้านคาํนวณไม่ได้ เราต้องทาํให้มนัง่ายขึน้ 
คุณวัดนํา้หนักเสร็จปุ๊ป หนัก 400 กิน 4 กิโลนะ กินฟางไม่เกิน 8 กิโล ง่ายมัย้ คือ ถ้าเราทาํให้มันง่าย ชาวบ้าน
ทาํได้ มันกง่็ายขึน้” 

นอกจากนั้น ยงัมีกิจกรรมเพือ่แบ่งปันความรู้ประสบการณ์ ในลกัษณะอ่ืนๆ เช่น การพาสมาชิก
ไปศึกษาดูงาน การเป็นแหล่งศึกษาดูงานใหก้บัผูส้นใจ การเป็นแหล่งฝึกงานนิสิตนกัศึกษา การเป็น
วิทยากรในโครงการอบรมท่ีมีหน่วยงานอ่ืนเป็นผูจ้ดั และ การเขา้ร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้ในโครงการวิจยั
ของนกัวิชาการ ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 6  ถึง ภาพท่ี 8   นอกจากนั้น ปัจจุบนัเกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 ได้
ใชป้ระโยชนจ์ากอินเตอรเน็ต เป็นช่องทางการหาขอ้มูล และ ใช ้ Social Media คือ Facebook ในการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลกบัเพ่ือนเกษตรกรอีกดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี6  สมุดภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน การรับคณะดูงานของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 
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ภาพท่ี 7 ตวัอยา่งโครงการอบรมในพื้นท่ีฟาร์มของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 
 

ภาพท่ี 8 เอกสารตวัอยา่งการเขา้ร่วมโครงการวิจยัของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี 2   
 
 

โดยสรุป   กระบวนการจดัการความรู้ ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 ตั้งแต่
แรกเร่ิมประกอบอาชีพการเล้ียงโคขนุคุณภาพ จนไดรั้บการยอมรับจากสงัคม พบวา่ สรุปเป็นขั้นตอน 
ได ้ตามแผนภาพท่ี 25  ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 25 กระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี 2 

 

จุดเร่ิมตน้ของการ
เปล่ียนแปลง 

สู่การเล้ียงโคขนุ 

สาเหตุ: ตอ้งการเพ่ือเป็นรายไดข้องครอบครัว และตอ้งไดต้ามจาํนวนโควตาท่ี 
             ตกลงส่งสหกรณ์ฯโพนยางคาํ ในขณะท่ีมีขอ้จาํกดัดา้นตน้ทุน วธีิการ  
             รวมกลุ่มผูเ้ล้ียงในพ้ืนท่ีจะเป็นการแกปั้ญหา และเพ่ิมรายไดใ้หค้นเกษตรกร     

การทบทวนความรู้
และประสบการณ์
เดิมของตนเอง 

เกิดการเปล่ียนแปลง: 

จดัตั้งกลุ่มผูเ้ล้ียงโคอยา่งเป็นทางการ 

จาํนวนสมาชิกในกลุ่มเพ่ิมข้ึน 

เปล่ียนวธีิการเล้ียงโคขนุเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

วธีิการ: 

ใชฟ้าร์มตนเองเป็นท่ีทดลองเล้ียง  
พาเกษตรกรไปดูงาน สหกรณ์ฯโพน
ยางคาํ พดูคุยใหข้อ้มูลคนท่ีสนใจ
แวะมาดู  

ไมเ่ช่ือ/ไมทํ่า

สะสมความรู้ใหม่ใน
ตวัเองของสมาชิก 

ถ่ายทอดความรู้ 

จดัเกบ็ความรู้ท่ี
เห็นชดัเจน 

เห็นผล 

 และยอมรับ 

การเรียนรู้ร่วมกนั
กบัเพ่ือนเกษตรกรท่ี
สนใจกลุ่มเลก็ๆ 

เป้าหมาย: ดึงคนเขา้มามีส่วน
ร่วมเพ่ือสร้างการยอมรับ   

เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

ชกัชวนเกษตรกรคนอ่ืนๆ 

ความรู้เดิม + ความรู้ใหม่ 

: อบรมสมาชิก 
:การศึกษาดูงาน 

เป็นแหล่งฝึกงาน 

: คู่มือการเล้ียงโค 
:แผน่ป้ายความรู้ 

: ความรู้ท่ีไดเ้รียนมา 
:ประสบการณ์จากการทาํงาน

ท่ีสหกรณ์ฯโพนยางคาํ 
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เกษตรกรต้นแบบคนที ่3 (จังหวดัศรีสะเกษ) 
 

1. ข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล สภาพการเลีย้งทัว่ไป 
 ผูว้ิจยัทาํการสัมภาษณ์ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3  เกษตรกรดีเด่นด้านโคเน้ือ ปี2547 ประจาํ
จงัหวดัศรีสะเกษ ในวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00-13.00 น. ณ บา้นของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี
3 เลขท่ี 33 หมู่ 5 ต. สม้ป่อย  อ.ราษีไศล  ศรีสะเกษ เม่ือไปถึงไดพ้บ บุตรชายของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี
3  ท่ีรอตอ้นรับอยู ่ และนาํผูว้ิจยัไปยงับริเวณโตะ๊หนา้บา้นเพ่ือนัง่สนทนา บา้นของเกษตรกรตน้แบบคน
ท่ี3 เป็นลกัษณะคร่ึงปูนชั้นล่างและเป็นไมช้ั้นบน บริเวณพ้ืนท่ีนัง่สนทนาหนา้บา้น มีหลงัคาคลุมรอบ ท่ี
เต็มไปดว้ยภาพถ่ายโคเน้ือลกัษณะสวยงามสายพนัธ์ุต่างๆ รวมถึงภาพของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 
ตั้งแต่สมยัหนุ่มๆ เม่ือมองออกจากตวับา้น ไม่ไกลนักเป็นโรงเรือนโคขุนเป็นลกัษณะคอกดินขนาด
ใหญ่ มีรางอาหารโดยรอบ มีบ่อซีแมตท์รงกลมตรงกลางสาํหรับใส่นํ้ า  มีโคยนืโรงขนุรวมกนัหลายสิบ
ตวั  พื้นท่ีบริเวณโรงเรือนถูกแบ่งส่วนสาํหรับโคท่ีเพ่ิงซ้ือเขา้ใหม่ ท่ีตอ้งแยกพกัเพื่อใหเ้กิดความคุน้เคย
กบัโคผูเ้ล้ียงตวัอ่ืน ถดัจากโรงเรือนห่างกนัเพียงเลก็นอ้ย เป็นพื้นท่ีคอกหมูท่ีมีการเล้ียงเพิ่มเติมไว ้เม่ือ
มองยอ้นไปทางถนนทางเขา้บา้นดา้นหนา้ จะเห็นเป็นพื้นท่ีเกบ็กอ้นฟางเรียงรายจาํนวนมาก  

เม่ือเกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 มาถึง ไดม้านัง่สนทนาร่วมกนั เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 ซ่ึงคน
ส่วนใหญ่ในพื้นท่ีจะเรียกติดปากกนัวา่ กาํนนั เน่ืองจากเคยเป็นกาํนนัในตาํบลมาก่อน ปัจจุบนัเป็น
ผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ี  เป็นชายดูมีอาย ุ รูปร่างสนัทดั ใส่หมวกคาวบอยดูใจดี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3
ปัจจุบนัอาย ุ 72 ปี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี7 มีบุตร 2 คน คนโต คือ คุณทวีศกัด์ิ บริบาล ท่ี
มาร่วมสนมนาในวนัน้ีดว้ย อาย ุ35 ปี และ บุตรชายคนเลก็อาย ุ33 ปี  และปัจจุบนับุตรทั้งสองมารับช่วง
การเล้ียงโคขนุเป็นหลกัต่อจากบิดา   

ครอบครัวเกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 ปัจจุบนัรายไดห้ลกัมาจากการขุนโคขายส่ง และการทาํนา 
30 ไร่ และมีรายไดเ้สริมจากการทาํสวนยางพารา และไร่มนัสาํปะหลงั รวมกนัประมาณ 30 ไร่ โดยมี
แรงงานหลกัมาจากสมาชิกในครอบครัว      

ความเป็นมาและสภาพการเลีย้งในปัจจุบัน 
ในอดีตช่วงปี พ.ศ. 2520 เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 มีอาชีพทาํนา มีรายไดเ้สริมจากการปลูก

หอมแดง เหมือนกบัเกษตรกรทัว่ๆ ไปในพื้นท่ี  การทาํการเกษตรเป็นเกษตรเคมี คือ ใชส้ารเคมีต่อเน่ือง
ท่ีทาํให้เกิดความเส่ียงต่อการทาํลายสุขภาพตนเอง จึงเร่ิมหันมาสนใจดา้นการเล้ียงสัตวจ์ากการพูดคุย
กบัเพื่อนเกษตรกร เร่ิมเรียนรู้การเล้ียงโคเน้ือ เพื่อการซ้ือขาย-แลกเปล่ียนกบัพ่อคา้โค หรือท่ีภาษา
ชาวบา้นเรียกว่า การเป็น“นายฮ้อย”  ท่ีถือว่าเป็นอาชีพท่ีไม่ลาํบากมากนัก เพราะคนเล้ียงเป็นคน
กาํหนดราคาเอง แต่การเล้ียงจะเป็นแบบเล้ียงโคฝูงปล่อยทุ่ง ท่ีใชเ้วลานานกว่าจะสามารถผสมพนัธ์ุ
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เพื่อใหไ้ดลู้กตอ้งรอระยะคลอด จึงใชเ้วลานานเป็นปีกว่า เกษตรกรจะขายได ้ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 
จึงคิดเปล่ียนมาเล้ียงโคแบบขุน ประกอบกับเวลานั้น ตลาดเน้ือโคขุนตอ้งการมากข้ึนเร่ือยๆ ดังท่ี 
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 กล่าวว่า  “ แต่ก่อนเลีย้งโคในลักษณะ โคแม่พันธ์ุ เน้นการซ้ือมาขายไปตลอด เลีย้ง
แม่พันธ์ุเป็นหลัก พ่อเป็นนายฮ้อยด้วย (หมายถึงตัวเกษตรกรต้นแบบคนท่ี3เอง) อาทิตย์นึงกเ็ลีย้งไว้ 30 20 แม่  
แต่ก่อนน่ีไปซื้อวัวมาเลีย้งแบบแผนโบราณไม่ได้เลีย้งแบบแผนอาหาร คือ ซื้อมากต้็มข้าวให้กินเป็นเศษข้าว มี
รําให้กิน เลีย้งนานแล้วกข็าย ปล่อยตามทุ่งนา ให้อ่ิมแล้วกเ็อาเข้าคอก ไม่ได้ยืนคอกแบบตอนนี ้ ต่อมาก็ลอง
เปลี่ยนปรับเอาเองแหละ เหตุที่มาเป็นคอก เพราะราคาวัวยืนคอกมันราคาดี ที่เรียกขุนน่ันหล่ะ มันจัดการง่าย 
ไม่ต้องต้อนออกเดินออกเฝ้า เลี้ยง 3-4 เดือน ก็ขายได้  เราก็ไปหาความรู้มาทํา มาคิดเอาดัดแปลงเอา อาหารก็
ต้องมีแบบของมัน เรามาเรียนรู้เพิม่ ช่วง45 46  ปีท่ีได้รางวัลน่ันแหละท่ีเร่ิมเลีย้งขนุ”  

เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 เร่ิมลองปรับเปล่ียนวิธีการเล้ียง มาเล้ียงแบบล่ามใหอ้ยูใ่นคอก ซ่ึง
ขณะนั้นยงัไม่มีคนในพื้นท่ีทาํกนั เหตุท่ีมาเป็นคอก เน่ืองจากมองเห็นวา่สามารถบริหารจดัการง่าย จึง
คิดลองดดัแปลงวิธีเล้ียงเอง จากการมีโอกาสไปดูตวัอยา่งจากจงัหวดัอ่ืนๆ เช่น ไปจงัหวดันครปฐม 
จงัหวดัตาก เห็นตวัอยา่งการเล้ียงโคจากท่ีต่างๆ จึงนาํมาคิด มาปรับกบัสภาพการเล้ียงของตน ปัจจุบนั
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 มีโคทั้งหมดกวา่ 70 ตวั การเล้ียงโคขนุกเ็กิดผลกาํไรเร่ือยมา  ในการขนุโคแต่
ละคร้ังเกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 ปรับใชร้ะยะเวลาการขนุใหส้ั้น อยูใ่นระยะ 4-7 เดือน ตามสภาพของโค
ท่ีไดม้า โดยทัว่ไป พบวา่ มีกาํไรประมาณ เฉล่ีย 5,000-7,000 บาท ต่อตวั    
   

สถานการณ์ตลาดโคในปัจจุบัน 
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 เล่าวา่ ตอนน้ีท่ีเห็นชดั คือราคาโคเน้ือแพงข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากปริมาณ

โคนอ้ยลงเร่ือยๆ ต่างประเทศนิยมเขา้มาซ้ือโคมีชีวิตมากข้ึน  เกษตรกรท่ีเล้ียงเพือ่ใหไ้ดลู้กววัขนุตาม
บา้นมีนอ้ยลง ส่วนมากจะปรับการเล้ียงไปเป็นเล้ียงระยะสั้นใหไ้ดข้ายเร็ว  ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี
3 กล่าววา่ “ แต่ก่อนคนเลีย้งเอาลกูตกก่อนจะทุกบ้าน แต่เด๋ียวนีแ้ต่ละบ้านมีน้อย แทบจะไม่มี ไม่ก่ีเจ้า เลีย้งเอา
ลกูคือเลีย้งแม่พนัธ์ุเพ่ือเอาลกู อย่างหมู่บ้านพ่อตอนนี ้แม่พันธ์ุท่ีเลีย้งจริงๆไม่เกิน10 แม่ แต่วัวขนุตอนนีมี้บ้าน
ละ ไม่เกิน  2 ตัว 3 ตัว 4 หรือ 5 ตัว ไม่เกินอย่างน้ัน ท้ังหมู่บ้านไม่เกิน 10 แม่ บ้านเรามีเองกไ็ม่ได้เกบ็แม่พันธ์ุ
แล้วซื้อมาขายไป แต่ก่อนเลีย้งเอง 30 แม่ แล้วกข็นุด้วย ท่ีต้องปรับตัว แต่เด๊ียวนีเ้ราซือ้มาขนุระยะส้ัน 3 – 4 
เดือน เรากข็ายแล้ว”  

 

ตลาดส่งโคขนุของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 มีส่งตลาดโรงชาํแหละหลกัๆจงัหวดัอุบลราชธานี 
และ ศรีสะเกษ เป็นของเอกชนท่ีรับซ้ือโคขนุระยะส้ัน  และ ส่งสหกรณ์ฯโพนยางคาํ สกลนคร  และ 
สหกรณ์หนองสูง มุกดาหาร เป็นตลาดเน้ือโคคุณภาพ ท่ีรับซ้ือโคขนุท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเล้ียง และ
ไดม้าตรฐานตามท่ีสหกรณ์กาํหนด 
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บทบาททางสังคม 
 ฟาร์มของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 ไดรั้บการยอมรับเป็น ฟาร์มตน้แบบการเล้ียงโคขุนของ 
จงัหวดัศรีสะเกษ  เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 ไดรั้บเชิญเป็นวิทยากรและเป็นฟาร์มสาธิตการเล้ียงสัตว์
ภายใตศู้นยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาํตาํบลส้มป่อย   จนไดร้างวลั เกษตรกร
ดีเด่นดา้นโคเน้ือ ปี2547 ประจาํจงัหวดัศรีสะเกษ และรางวลั เกษตรกรดีเด่นดา้นโคเน้ือ ปี 2547  ประจาํ
สาํนกัสุขศาสตร์สัตวแ์ละสุขอนามยัท่ี 3 (นครราชสีมา)  นอกจากนั้น ปัจจุบนัยงัมีบทบาททางการเมือง
ทอ้งถ่ิน เช่น เป็นประธานกรรมการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลส้มป่อย  นายกสมาคมกาํนนัผูใ้หญ่บา้น
อาํเภอราษีไศล  เป็นกาํนนัประจาํตาํบล  และเป็นผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี5 ตาํบลส้มป่อย อาํเภอราษีไศล 
จงัหวดัศรีสะเกษ แมปั้จจุบนั เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 จะหนัมามีบทบาททางการเมืองทอ้งถ่ิน แต่ยงัคง
ไดรั้บเชิญเป็นวิทยากรและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเล้ียงโคเน้ืออยูอ่ยา่งต่อเน่ือง  
 

ทศันคติต่ออาชีพการเลีย้งโคขุน 
 จากประสบการณ์ท่ีผา่นมา เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3ไดถ่้ายทอดความรู้สู่รุ่นลูก และหลานมา

โดยตลอดและภูมิใจในอาชีพการเล้ียงโคท่ีเกิดจากความพยายามเรียนรู้และพฒันาของตนเอง มากกวา่
ในเร่ืองเกียรติรางวลั ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 กล่าววา่ “ สมยัน้ัน ลองทาํลองหาวิธี ปศสัุตว์กย็งัไม่เข้า
มา แต่พอเราเร่ิมเลีย้งดี ได้ผลดี ส่งสหกรณ์ เค้ากเ็ร่ิมให้เราไปบอกไปเล่า ให้เราประกวด.... ผมสอนลกูเลย 
ต้ังแต่เดก็ๆ ต้องดูวัวเป็น เลีย้งวัวเป็น มีหลานกส็อนให้มาอยู่มาเรียนรู้ให้กลบัไปทาํของเค้า ผมทาํมาเรียนรู้เอง
ลองเอง ไม่ต้องรอใคร พอผมทาํได้ เค้ากว่็าผมเก่งให้ผมเข้าประกวด ได้รางวัล ถามว่าผมภูมิใจ กภ็ูมิใจนะแต่
ภูมิใจท่ีเราทาํเองสร้างขึน้มาเองได้มากกว่า”  
 นอกจากนั้น เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 ยงัคงเห็นวา่ อาชีพการเล้ียงโคขนุยงัคงเป็นอาชีพท่ีดี หาก
เกษตรกรผูเ้ล้ียงมีการปรับตวั ปรับวิธีการเล้ียง การมองตลาดใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ดงัท่ี 
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 กล่าววา่ “ ตอนนีบ้อกเลยเลีย้งต้องเลีย้งแบบได้ตัง ต้องปรับตัวขนุระยะส้ัน ทาํกาํไร 
ถ้าให้ทาํตลาดเนือ้คุณภาพได้ แต่ส่วนหน่ึงต้องตลาดเนือ้ท้องถ่ิน ตลาดอ่ืนด้วย อย่างนีอ้ยู่ได้  ส่วนเรียนรู้เด่ียวนี้
ไม่ใช่เร่ืองยาก แต่ทักษะน่ันหล่ะยาก ต้องทาํเองดูเองใช้เวลาอยู่กับมนั กจ็ะเก่ง ถ้ามีอยากรู้กเ็ร่ืองการเลีย้งโคขนุ
ระยะส้ันหล่ะ มีใครเก่งมัย้ วิจัย มีทาํมัย้ ขนุ 4- 5 เดือน แต่ได้เนือ้เกรดดี มีสูตรอาหารอะไรทาํได้  หรือ ใช้วัว
พันธ์ุไหนทาํได้ ม.เกษตรถ้ามี มาบอกหน่อย”  
  

2. กระบวนการจัดการความรู้ของ เกษตรกรต้นแบบคนที ่3 
กระบวนการจดัการความรู้ ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี3  ตั้งแต่แรกเร่ิม

ประกอบอาชีพการเล้ียงโคขนุคุณภาพ จนไดรั้บการยอมรับจากสงัคม พบวา่ มีขั้นตอน ดงัน้ี 
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เร่ิมต้นจุดเร่ิมต้นสู่อาชีพการเลีย้งโคขุน 
อาชีพหลกัของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 เร่ิมแรก คือ การทาํนา การปลูกหอมแดงเป็นอาชีพ

เสริม ท่ีมีการใชส้ารเคมีในกระบวนการเพาะปลูก  จนเร่ิมพบวา่ ส่งผลกระทบต่อทั้งตนเอง และสุขภาพ
ของคนในครอบครัว เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 จึงมองหาหาอาชีพเสริมอยา่งอ่ืน ท่ีหลีกเล่ียงการเกิด
ปัญหาดา้นสุขภาพได ้ ประกอบกบั ครอบครัวและคนในพื้นส่วนใหญ่มีการเล้ียงโคเน้ือประจาํแต่ละ
บา้น และเห็นตวัอยา่งพอ่คา้โคท่ีชาวบ้านเรียกว่า “นายฮ้อย” มีการเล้ียงโคเป็นฝงูเพือ่นาํมาขายกนัตาม
ตลาดนดัโคในเขตภาคอีสาน  ทาํใหเ้กษตรกรตน้แบบคนท่ี3 เร่ิมหนัมาสนใจในการทาํรายไดจ้ากการ
ซ้ือขาย-แลกเปล่ียนโค เร่ิมเรียนรู้การเป็นพอ่คา้โค เม่ือทาํมาระยะหน่ึงจึงพบวา่ การเล้ียงโคไทยฝงู
ปล่อยทุ่ง จะใชเ้วลานานกวา่จะโตจนสามารถผสมพนัธ์ุเพื่อใหไ้ดลู้กและขายได ้  จึงหาขอ้มูลเพิ่มและ
พบวา่ มีวิธีการเล้ียงแบบขงัคอกในระยะสั้นๆ แลว้ขายไดเ้ร็ว และมีราคาดี และมองวา่มีการจดัการท่ีง่าย
กวา่ คือมีการดูแลเป็นเวลา จึงเร่ิมคิดปรับวิธีการเล้ียงโคเน้ือของครอบครัว  ดงัท่ีเกษตรกรตน้แบบคนท่ี
3 กล่าววา่  “ ตอนน้ันฉีดยากนัเยอะ รอบบ้านเรากฉี็ด  สุขภาพชักเร่ิมไม่ด ีกค็ดิ คยุกนั ขายโคฝูงน่ีกท็าํเงนิ ไม่

ต้องใส่ปุ๋ ยใส่ยา กล็องกนัอยู่ ...  แต่ก่อนน่ีไปซื้อววัมาเลีย้งแบบแผนโบราณไม่ได้เลีย้งแบบแผนอาหาร คือ ซื้อ
มากต้็มข้าวให้กินเป็นเศษข้าว มีรําให้กิน เลีย้งนานแล้วกข็าย ปล่อยตามทุ่งนา ให้อ่ิมแล้วกเ็อาเข้าคอก ไม่ได้ยืน
คอกแบบตอนนี ้  ต่อมากล็องเปลีย่นปรับเอาเองแหละ เหตุทีม่าเป็นคอก เพราะราคาววัยนืคอกมันราคาด ี ที่
เรียกขุนน่ันหล่ะ มันจัดการง่าย ไม่ต้องต้อนออกเดนิออกเฝ้า เลีย้ง 3-4 เดอืน กข็ายได้  เรากไ็ปหาความรู้มาทาํ 
มาคิดเอาดัดแปลงเอา อาหารกต้็องมีแบบของมนั เรามาเรียนรู้เพ่ิม ” 

 

หาทางเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 เร่ิมตน้เรียนรู้ดว้ยตนเอง หาขอ้มูล จากคนรอบขา้งท่ีมี

ประสบการณ์ ช่วยสอน แบ่งปันความรู้ให ้ เช่น เพื่อนเกษตรกร พอ่คา้โค จึงเร่ิมเกิดการสะสมความรู้
และประสบการณ์ ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 กล่าววา่ “  ได้ข้อมูลหลายมา กม็าจากคนทีต่ลาดทีเ่ค้า
เลีย้ง แล้วมาซื้อวัว นัดโคกะบือ เค้าบอกต่อมาให้ฟัง นัดมีสองจุด ท่ีอุบล  สัมป่อยน้อย แยกอุทุมพร แยกยโสธร 
มีแทบทุกวัน แล้วแต่ท่ีเราจะเลือกไปหล่ะ... วิธีการดูวัวอยู่ ท่ีประสบการณ์มานาน ดูออกว่าตัวนีจ้ะราคาขาย
เท่าไหร่ ขายเนือ้จะได้ก่ีกิโล เราจากประสบการณ์เอง ทาํเร่ือยๆ ต้องรู้จักหัดพูดจา คยุ ถาม ต่อรอง พอหลายๆ
คร้ังเรากจ็ะรู้ตลาด จะไม่ได้ต้องหาตาํราอ่านท่ีไหน”  

การหาความรู้ของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 นอกจากการพดูคุยกบัคนรู้จกัแลว้ ยงัหาจากเอกสาร 
หรือ ส่ือท่ีหาได ้ ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 กล่าววา่ “ หลกัๆตอนน้ัน ไม่ค่อยได้ไปอบรมอะไรนัก มี
ข้อมูลมาบ้าง ส่วนใหญ่จาก ปศุสัตว์ มีแผ่นพบั หนังสือมาให้บ้าง กไ็ด้อ่านอยู่ พวกเอกสารตํารา หนังสือ
เกีย่วกบัปศุสัตว์ เรากซ้ื็อมาอ่านเร่ือยๆ ถ้าเราเจอประจํา ข้อมลูจากพวกหนังสือ ส่วนใหญ่ ตอนน้ีเรากดู็อยู่ แต่
บางทีเค้ากท็าํไม่เหมือนเรา บางอันกด็ูน่าสนใจ แต่เรารู้สึกว่าเราทาํได้ดีอยู่แล้ว อย่างตอนนี ้ ลกูคนโตท่ีเป็น
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อาจารย์เทคโนโลยี ชีวภาพ สารคราม กเ็อาหนังสือ วารสาร ข้อมูลมาบอก มาเล่า พ่อกว่็า มนักไ็ม่เหมือนเรา
ทาํ”  

ความรู้ท่ีเกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 ไดม้าจากการบอกเล่าจากบุคคลต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นส่ิงท่ีมี
การปฏิบติักนัมาแลว้เห็นวา่ไดผ้ลดี จึงแนะนาํบอกต่อ ดงัตวัอยา่งท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 กล่าววา่  “ 
การฉีดยาวัวน่ีไม่เคยอบรม พ่อจับฉีดเลย เรากด็ูตามนํา้หนักวัวตามใบฉลากท่ีเค้าให้มา เราก่ะนํา้หนักวัวถกูอยู่  
กใ็ช้นํา้ยาตามน้ัน  พ่อกไ็ม่ได้เรียน ถามเพือ่น ถามร้านยา ยาตัวน้ีสิด ี เค้ากส็อนมา ฉีดไปทีต้่นคอ เรากล็องเลย 
คดิว่าววัเป็นของเราเอง ถ้ามันตายกไ็ม่เป็นไร...”  

การจะไดข้อ้มูลจากการบอกเล่าท่ีถูกตอ้ง และเป็นจริง จากบุคคลต่างๆ พบวา่ มีปัจจยัในเร่ือง
ของความสมัพนัธ์ ความสนิทไวใ้จกนัระหวา่งบุคคลกบัเกษตรกร ดงัท่ี บุตรชายเกษตรกรตน้แบบคนท่ี
3 กล่าววา่  “ อย่างเร่ืองซ้ือววั ต้ังแต่แรก พ่อให้ไปซื้อ เร่ิมแรกๆเลย ป.5 ป6 พ่อเอาเงินให้ไป แล้วแต่จะซื้อมา 
ไปกับเพ่ือนๆนายฮ้อยกันแถวนี ้  พ่อจะพาไปซื้อด้วยกันก่อน ท่ีตลาดวัว บอกสอนให้ดูลกัษณะ แล้วจากน้ันก็
ให้ไปซ้ือเอง ปล่อยเราไปเอง พอไปเพ่ือนของพ่อท่ีเป็นนายฮ้อย กช่็วยแนะนาํด้วย เพราะพวกนายฮ้อย
ส่วนมากเค้าจะโกหก เช่ือได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ถ้าไม่รู้จักกนัสนิทจริงๆ เห็นอยู่กโ็กหก ตาดไีด้ตาร้ายเสีย เราต้องดู
ให้เป็นให้เข้าใจเองด้วย อาศัยเค้าอย่างเดยีวกไ็ม่ได้ เราต้องดูสังเกตคนอ่ืนๆเค้า ดูคนรอบข้างเรา ทีเ่ค้าซ้ือกนั ถ้า
คนเช่ือได้ เข้าใจกนัพวกกนักจ็ะบอกกนั สนิทกนั ปรึกษาได้”   

นอกจากนั้น การหาความรู้ของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 และครอบครัว ยงัไดม้าจากการเขา้
อบรม ท่ีทาํใหไ้ดห้ลกัวิชาการนาํมาปฏิบติั  ซ่ึงส่วนใหญ่ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 จะเนน้ใหบุ้ตรชายได้
ร่วมเรียนรู้พร้อมกนั เพราะตอ้งเป็นผูสื้บทอดงานต่อไป ดงัท่ี บุตรชายเกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 กล่าวว่า  
“ สมยัก่อน เราเลีย้งพวกแม่พันธ์ุ อยากผสมเทียมเป็น ตอนน้ัน พ่อไปอบรมผมกไ็ป มีอาจารย์ที่ ม.ขอนแก่น ก็
มาอบรมให้ สอนให้  เราซื้อแม่วัวมาทดลองทาํ สอนอยู่สองสามวัน  เค้าให้เราเตรียม แม่วัวไว้ลองตัว เตรียม 
มดลกูวัวท่ีมนัเชือดแล้วมาสองอัน เอาไว้ให้ลองจกลองล้วง สอนให้ทาํเลย ตอนน้ันกย็งัไม่กล้าทาํจริงรู้สึกว่ายงั
ไม่ผ่าน กพ็อดมีีการอบรมผสมเทียม หน่ึงอาทิตย์ ที่ ขอนแก่น เป็นของ ส.ส.จังหวัดจัด เรากไ็ปอบรมอีก  มีแม่
วัวเยอะเราทาํสอดปืนผสมเทียมเข้าไปในมดลอง ถ้าผ่านจะสอดง่าย ถ้าไม่ผ่านมนัจะติดๆ เราทาํเปรียบเทียบจน
เรารู้แล้ว ผ่านการอบรม กไ็ด้เป็นหมอผสมเทียมด้วย”  

 

นําความรู้ทีไ่ด้มาทดลองลงมือทาํ  
คุยกนัก่อนทาํ 
เม่ือไดข้อ้มูล ความรู้ใหม่มาในเบ้ืองตน้ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3และครอบครัว จะมา

พดูคุยกนั เพือ่ดูวา่น่าสนใจ น่าเช่ือถือเพยีงใด จะไม่เช่ือในทนัที โดยจะเป็นการคิดเทียบกบัวธีิการ
ปฏิบติัเดิมท่ีทาํ อยู ่ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 กล่าววา่ “ หลกัๆตอนน้ัน ไม่ค่อยได้ไปอบรมอะไรนัก มี
ข้อมลูมาบ้าง ส่วนใหญ่จาก ปศสัุตว์ มีแผ่นพับ หนังสือมาให้บ้าง กไ็ด้อ่านอยู่ พวกเอกสารตาํรา หนังสือ
เก่ียวกับปศสัุตว์ เรากซื็้อมาอ่านเร่ือยๆ ถ้าเราเจอประจาํ ข้อมลูจากพวกหนังสือ ส่วนใหญ่ ตอนนีเ้รากด็ูอยู่ แต่
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บางทเีค้ากท็าํไม่เหมือนเรา บางอันกดู็น่าสนใจ แต่เรารู้สึกว่าเราทาํได้ดอียู่แล้ว... อย่างลกูคนโตท่ีเป็นอาจารย์
เทคโนโลยี ชีวภาพ สารคราม กเ็อาหนังสือ วารสาร ข้อมลูมาบอก มาเล่า พ่อกว่็า มันกไ็ม่เหมือนเราทาํ”  

นอกจากการคิดเปรียบเทียบกบัส่ิงเดิมท่ีทาํอยู ่ พบวา่ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 จะดูถึงโอกาส
และความเป็นไปได ้ในทางปฏิบติัจริงท่ีเหมาะสมกบัความพร้อมของตนเองดว้ย ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบ
คนท่ี3 กล่าววา่  “  กไ็ด้ไปดูงานอยู่บ้างหลกัๆเรากป็รึกษากันเองข้อมลูในกลุ่มคนเลีย้งววั แล้ว เรามาวเิคราะห์

เอง ส่วนใหญ่ ขึน้กบัความรู้สึกของเราเอง ดูว่าได้ ไม่ได้ อย่าง ท่ีตาก กาํนัน..(เอ่ยช่ือ).. เลีย้งด้วยสัปปะรด เอา
รถตักให้กินเลย สะดวกแต่บ่ได้เอาเป็นตัวอย่าง กมี็ตากน่ีไปดูเร่ืองการใช้เปลือกสับประรดเป็นอาหาร กลบัมา
คยุกนั ดขีองเค้า แต่เราทาํไม่ได้ เพราะอาหารมันวตัถุดบิไกล ทาํยาก ของเค้ามันหาง่าย”  

 

ลองทาํ ดูผล เพือ่ตัดสินใจ 
เม่ือมีความรู้ หรือ วิธีการใหม่ๆอยูใ่นความสนใจ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 จะทดลองลงมือ

ทาํ เพื่อดูผลท่ีเกิดข้ึนวา่เกิดผลอยา่งไรเม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีการเดิม เพื่อตดัสินใจวา่จะเปล่ียนแนว
ปฏิบติัของตนใหม่หรือไม่  ดงัท่ี บุตรชายเกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 กล่าววา่ “… มีพรรคพวก อยู่แถวภาค
กลาง รู้จักกันเค้ากแ็นะนาํเร่ืองอาหาร อาหารข้นให้กิน พวกท่ีเค้ามาซื้อวัวไปเชือด เค้ากจ็ะไปเห็นโคขนุท่ีต่างๆ 
รู้มาเค้ากแ็นะนาํ เจอกันตามตลาดนัด ส่วนใหญ่จะรู้จักกันหมด สนิทกันกมี็ พอเค้าบอก พ่อกบัผมกย็งัไม่เช่ือ
ทนัท ีมาคยุกนัก่อนดูก่อน บางอย่างเรากล็องนะ ลองดูไม่ได้ผลเรากถ็อยเหมือนกนั”  

การยอมรับความรู้ใหม่ของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 พบวา่ เกิดการสร้างความเช่ือใหเ้กิดข้ึน
ดว้ยตวัเอง จากการลงมือทาํใหเ้ห็นผลท่ีเกิดข้ึนเองกบัตาท่ีมาจากประสบการณ์ของตวัเองโดยตรง  ดงัท่ี 
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 กล่าววา่ “ ปศสัุตว์กแ็นะนาํอยู่ เราต้องมีหลายอย่างท่ีจะต้องทาํ  เราจะเอาอาหารท่ี
ไหน อาหารต้องซื้อจากเค้า จะทาํคอกอย่างไร บอก แต่เราฟัง เราว่าเราตัดสินใจจากประสบการณ์เราเองดกีว่า 
คอกจะเลก็จะใหญ่ เรากล็องผิดลองถกูมา...คอืรับฟังเค้ามาบ้างนะ แล้วเรากเ็อามาคดิว่า บางทมีันกไ็ม่
เหมือนกบัทีเ่ราคดิ กก็ลบัมาคยุกนัว่าเราจะทาํอย่างทีเ่ค้าบอกมามั๊ย บางอย่างคยุกนัแล้วไม่เอาดกีว่า แต่บางทกี็
มีคดิถ้าทาํอย่างทีเ่ค้าบอกได้ผลเรากท็าํ ไม่ได้กเ็ลกิ ลองทาํดูก่อนว่าจะเป็นยงัไง บางทข้ีอมูลใหม่เราได้มา สู้เก่า
เราไม่ได้ อย่างเร่ือง ฟางหมกั ก้อนแร่  กากเบียร์ มนักย็ุ่งยากในการจัดการ อ้วนช้าด้วยมนัไม่เร็ว พวกนีเ้พ่ิม
ค่าใช้จ่ายเรา เรากไ็ม่เอา ”  

 

ลองถูกลองผดิ อาจพบส่ิงใหม่โดยบงัเอญิได้ 
 นอกจากนั้น ในกระบวนการเล้ียง หากเกิดขอ้สงสยั หรือเกิดปัญหา เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 
จะหาทางแกเ้บ้ืองตน้ดว้ยตวัเอง มีการลองผดิลองถูก ทาํใหมี้โอกาสคน้พบวิธีการใหม่ๆ โดยบงัเอิญ ดงั
ตวัอยา่ง การคน้พบวิธีการแกปั้ญหาโคด้ือ และโคดุ ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 กล่าววา่ “ เราทาํด้วย
ตัวเองท่ีผ่านมา ลองผิดถูกมาเอง อย่างเคยเจอววัดุร้าย เราจะจับยงัไง ทาํยงัไง ววันอนดือ้ไม่ลุกเราจะทาํยงัไง 
ตําราไม่มีบอก หลายคนกไ็ม่รู้เหมือนเรา อย่างวัวนอน มนัไม่ยอมเดินขึน้รถเน๊ีย ทาํไงๆมันกง็อแงไม่อยากลกุ
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ขึน้รถ พ่อกว่็า เอ..จะทาํไงนะ ดงึ ขู่ ดุกแ็ล้ว มันนอนน่ิงเลย เลยลองกดัหางมัน มันกส็ดุ้งลูกขึน้เองเลย ลองมา
ทุกอย่างแล้ว ลองเอาไฟมาเผาสุมมันยงัไม่ลุกเลยนะ  ลองวธีิพ่อสิได้ผลเลย (หัวเราะชอบใจ) ใครถามกจ็ะบอก
วธีิน้ี  ถ้าใครฟันไม่ได้  กเ็อาคมีหนีบหางมันแทนได้ แต่ไม่แนะนํานะ เพราะคมีน่ีเคยแล้วมันอันตรายทาํให้เกดิ
แผลได้  แต่ถ้าเรากดัน่ีมันจะกระโดดโหยงเลย มันกลวัทีสุ่ดเลยหล่ะ”   

 

“ เร่ืองวัวดคุวายด ุอย่างท่ีคร้ังนึงซ้ือมาจากอุทัย ซื้อมาหลายตัว มนัดมุนัชนคน ไล่ชนคน เจ้าของเค้าก็
หมดปัญญาจะจับ เค้าว่าจะยิงให้ตายเอาไปทาํเนือ้ พ่อกห็าวิธี เอ..ทาํไงจะจับได้ พ่อกไ็ปจับ คือ เอาววัตัวหน่ึงที่
มันเช่ือง มันไม่ดุ แต่ต้องเป็นตัวทีใ่หญ่กว่าตัวดุนะ กเ็อาเทยีบจับสะพายแล้วเดนิเคยีงเข้าไปใกล้ๆกบัววัตัวดุ พอ
ใกล้กนั แล้ว มันไม่ดุไม่ชนกนั เรากจ็ับมันผกูเชือกไว้ด้วยกนั เวลาจงูเรากจ็งูตัวทีไ่ม่ดุ เราเดนิข้าง ววัไม่ดุกเ็ป็น
กาํบงัเรา ทาํได้ท้ังวัว ควาย วิธีน้ี เรากค็ดิเทยีบง่ายๆว่า ถ้าคนเข้าไปมันชนคนแน่นอน  แต่ถ้าเราเอาววัทีใ่หญ่
กว่า มันไม่กล้าสู้อยู่แล้ว กล็องดู   ต้องรู้ จาํเป็นเพราะบางทีวัว ควายท่ีดุๆ  เราจะซื้อได้ถกู เจ้าของบางทีเค้าก็
บอก ไปจับเอาเลย”  

ปรับแนวทางการเลีย้งโคขุนสู่ตลาดคุณสภาพ และตลาดทัว่ไป  
ความรู้และทกัษะของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 นาํมาสู่การปรับวิธีการเล้ียงโคขนุเพื่อส่งตลาด

เน้ือโคคุณภาพ แต่ยงัคงมีการเล้ียงขนุระยะส้ัน เพื่อส่งโรงชาํแหละทัว่ไป ซ่ึงเกษตรกรตน้แบบคนท่ี3
เห็นวา่ยงัเป็นตลาดท่ีทาํรายหมุนเวียนเร็วไดดี้อยู ่  การเล้ียงโคของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 จึงมีทั้งการ
เล้ียงขนุตามมาตรฐานสหกรณ์ท่ีเป็นแหล่งรับซ้ือ และการเล้ียงขนุระยะสั้นเพื่อส่งตลาดระดบัล่างทัว่ไป  
ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 กล่าววา่  “ พอเราเร่ิมเลีย้งขนุ ช่วงน้ัน ส่งโพนยางคาํ กต็ามกาํหนดของ
สหกรณ์ อย่างปศสัุตว์มาแนะนาํ กท็าํจนเค้าว่าเราดี ให้เราประกวดได้มา แต่เราต้องมาดู ตลาดเดิมเรายงัดี ขนุ
ส้ันได้ เงินเข้าได้เลย พ่อกไ็ม่ทิง้ ตอนนี ้ส่งสหกรณ์บ้าง แต่ขนุส้ัน ส่งโรงเชือดจะเยอะ”      
 

การสะสมความรู้ในตัวเอง 
ประสบการณ์จากการลงมือทาํ ลองถูกลองผิด จากจุดเร่ิมตน้ จนประสบความสาํเร็จ เป็นส่ิงท่ี

เก็บสะสมไวใ้นตัวของเกษตรกรต้นแบบคนท่ี3 และในครอบครัว สังเกตได้จากการเล่าเร่ืองราว 
ขั้นตอน วิธีการเทคนิคต่างๆ โดยไม่ตอ้งเปิดตาํรา ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 กล่าวว่า “ ทาํเอง ถ้าไป
อบรมท่ีอ่ืนๆ กมี็บาง เค้าเป็นอาจารย์กจ็ริง เค้าวิชาการ แต่ประสบการณ์เค้าไม่เก่งเหมือนเรา ทุกอย่างมาจากเรา
ทาํเอง วัวล้อม วัวป่วยเจ็บไข้ เค้ากไ็ม่รู้เหมือนเรา เราทาํด้วยตัวเองท่ีผ่านมา ลองผิดถูกมาเอง  ถามเรา เราบอก
เลยใช้ยาตัวไหน ทาํยงัไง บอกท่ีเราทาํหล่ะ แล้วไปลองทาํดูเอง” 
 

การจัดเกบ็ความรู้  
การจดัเกบ็ความรู้ของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 ส่วนใหญ่สะสมเป็นภูมิปัญญาของตนเอง 

ส่วน การจดัเกบ็ในรูปแบบท่ีเห็นชดัจบัตอ้งไดน้ั้น มีไม่มากนกั เช่น การจดขอ้มูลในสมุดสาํหรับคนใน
ครอบครัว การจดสูตรอาหารบนกระดานไวใ้หผู้ส้นใจ ไดอ่้าน ทั้งน้ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 เห็นวา่ 
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การเล้ียงโคใหป้ระสบความสาํเร็จ อยูท่ี่ประสบการณ์ในการลงมือเล้ียงของแต่ละคน ความรู้นั้นหาท่ี
ไหนกไ็ดใ้นปัจจุบนั แลว้ความรู้จากตวัเกษตรกรตน้แบบคนท่ี3จะเป็น การเล่าใหฟั้งมากกวา่ การเขียน
เป็นหนงัสือหรือตาํรา ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 กล่าวว่า “ จะเลีย้งได้ดีไม่ดี น่ีอยู่ท่ีประสบการณ์ น่ี
ต้องทาํเองหาเอง แต่อยากรู้อะไร เด๋ียวนีเ้ค้าหากันได้ พ่อเองเล่าได้ ลกูเค้าตอนนีก้เ็ก่ง เค้ากเ็ล่าได้ บอก
ได้ มีเขียนไว้จดไว้ ข้อมลูววั ราคาวัวมี แต่ให้เขียนเป็นเยอะๆไม่มี มาดูมาฟัง แล้วไปทาํเลยดีว่า”       

 

 มีการถ่ายทอดความรู้  
สอนคนในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น  
ความรู้และประสบการณ์ท่ีสะสมของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 ไดถู้กถ่ายทอดต่อใหก้บัคนใน

ครอบครัว คือ บุตรชาย มาจนทุกวนัน้ี บุตรชาย และ ลูกสะใภ ้ กลายเป็นกาํลงัหลกัในการเล้ียงโคขนุ
ของครอบครัวแทนบิดา ท่ีถ่ายทอดโดยการสอนใหบุ้ตรชายไดล้งมือทาํจริงใหส้งัเกตจากตวัอยา่งแลว้
ลองทาํตาม และ ใชส้ถานการณ์จริงเป็นท่ีเรียนรู้ ดงัท่ี บุตรชายเกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 กล่าววา่  “ อย่าง

เร่ืองซ้ือววั ต้ังแต่แรก พ่อให้ไปซ้ือ เร่ิมแรกๆเลย ป.5 ป6 พ่อเอาเงินให้ไป แล้วแต่จะซ้ือมา ไปกบัเพือ่นๆนาย
ฮ้อยกนัแถวน้ี  พ่อจะพาไปซ้ือด้วยกนัก่อน ทีต่ลาดววั บอกสอนให้ดูลกัษณะ แล้วจากน้ันกใ็ห้ไปซ้ือเอง ปล่อย
เราไปเอง พอไปเพือ่นของพ่อทีเ่ป็นนายฮ้อย กช่็วยแนะนําด้วย เพราะพวกนายฮ้อยส่วนมากเค้าจะโกหก เช่ือ
ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ถ้าไม่รู้จักกนัสนิทจริงๆ เห็นอยู่กโ็กหก ตาดีได้ตาร้ายเสีย เราต้องดูให้เป็นให้เข้าใจเองด้วย 
อาศัยเค้าอย่างเดียวกไ็ม่ได้ เราต้องดูสังเกตคนอ่ืนๆเค้า ดูคนรอบข้างเรา ท่ีเค้าซ้ือกัน ถ้าคนเช่ือได้ เข้าใจกันพวก
กันกจ็ะบอกกัน สนิทกัน ปรึกษาได้”   

สอนคนทีส่นใจทัว่ไป 
จากจุดเร่ิมตน้ท่ีเกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 พยายามเรียนรู้ ลงมือทาํ จนประสบความสาํเร็จ ไดรั้บ

การยอมรับวา่เป็นผูมี้ความรู้ความสมารถดา้นการเล้ียงโคเน้ือโคขนุ และ กลายเป็น ฟาร์มตน้แบบแหล่ง
เรียนรู้ของพ้ืนท่ี ทาํใหเ้กษตรกรตน้แบบคนท่ี3มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ใหก้บัผูท่ี้สนใจ ทั้งคนในพื้นท่ี 
และคนต่างพื้นท่ี แวะเวียนมาดูตวัอยา่งกระบวนการเล้ียง และ รวมถึงการรับเชิญไปแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ใหก้บัหน่วยงานต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 กล่าววา่   “ ชาวบ้าน

แถวน้ี ไม่มีการรวมกลุ่ม ต่างคนต่างเลีย้ง แต่เค้ามีอะไรเค้ากจ็ะมาถามเรา... แถวนีห้ลกัๆเค้าปลกุสวนหอมแดง
กัน วัวน่ีเสริม ถ้ามีความรู้อะไรทีจ่ะทาํให้ววัดขีึน้ ชาวบ้านอยากได้ เรากบ็อก...คนมาขอคาํแนะนํา แต่ให้สอน
เลยยงัไม่ม ี มักมาถามทีส่งสัยมากกว่า การแนะนําการซ้ือการขายให้เค้า ถ้าดสุีดเราจะพาไปดูตลาดเลยพาไป
แล้วแนะนํา พาเดนิดู แล้วให้ไปเรียนรู้เอาเอง ช้ีให้เห็นของจริงเลย”  และ ตวัอยา่ง ท่ีกล่าววา่ “ คนมาดูเรา จะมี
บ้าง อย่างจากมหาลยัราชภฎัสารคามจะพาลุกศิษย์มาดูงานอยู่  อยากพวกการอบรม กม็ีมาบ้าง ส่วนใหญ่จะ
เชิญพ่อไปมากกว่า หลงัๆไม่ค่อยมีเวลา ไปร่วมสัมมนาส่วนใหญ่ ปี ละคร้ัง สองคร้ัง  พวกโรงเรียนกม็เีชิญมา 
ให้ไปถ่ายทอดประสบการณ์ชีวติ..ทุกวนัน้ี เค้ากเ็ชิญไปเป็นวทิยากร ปศุสัตว์ กเ็ชิญไปพูดให้เกษตรกร หรือ 
บางทเีค้าอบรมอะไรเกีย่วกบัปศุสัตว์ กเ็ชิญเราไปเสริม ปีๆนึงก ็หลายคร้ังอยู่...” 



200 
 

 
 

โดยสรุป   กระบวนการจดัการความรู้ ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 ตั้งแต่
แรกเร่ิมประกอบอาชีพการเล้ียงโคขนุคุณภาพ จนไดรั้บการยอมรับจากสงัคม พบวา่ สรุปเป็นขั้นตอน 
ได ้ตามแผนภาพท่ี 26  ดงัน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 26 กระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี 3 

จุดเร่ิมตน้ของการ
เปล่ียนแปลง 

สู่การเล้ียงโคขนุ 

สาเหตุ: ตอ้งการเปล่ียนจากอาชีพเกษตรเดิมท่ีส่งผลเสีย 
            ต่อสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว 

การเรียนรู้การเป็น
พอ่คา้โคดว้ยตนเอง 

เปล่ียนแปลง 

กระบวนการเล้ียงจากโค
เน้ือตามธรรมชาติ มาเล้ียง

แบบขนุ 

การไปเขา้อบรม 

สะสมความรู้ใหม่ใน
ตวัเองของเกษตรกร 

ถ่ายทอดความรู้ 

จดัเกบ็ความรู้ท่ี
เห็นชดัเจน 

พดูคุยกบัคนใน
ครอบครัว 

เรียนรู้การเล้ียงโค
ขนุดว้ยตวัเอง 

ทดลองทาํ 

ดว้ยตวัเอง 

ความรู้เดิม + ความรู้ใหม่ 

+ความรู้ท่ีพบโดยบงัเอิญ 

: สอนคนภายนอก 

เป็นวทิยากรอบรม 

:ฟาร์มกลายเป็นศนูย์
เรียนรู้ในพ้ืนท่ี 

: สมุดจด  กระดาน
จด สูตรอาหารโค 

เรียนรู้จากการสังเกต พดูคุย กบัคน
รู้จกั เช่นพอ่คา้โค  

การไปดูงานท่ีมีหน่วยงานจดั 

การไปดูฟาร์มตวัอยา่งเพื่อนเกษตรกร 

เล้ียงขนุตามมาตรฐานของ
สหกรณ์ฯโพนยางคาํ 

เล้ียงขนุระยะสั้นส่ง
โรงชาํแหละทัว่ไป 

: สอนคนใน
ครอบครัว 

ลองทาํ ลองปรับ 

ลองแกปั้ญหา  

เห็นผล 

และยอมรับ  
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เกษตรกรต้นแบบคนที ่4  (จังหวดัสุพรรณบุรี) 
 ผูว้ิจยัไดพ้บกบัเกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (สาขาอาชีพเล้ียงสตัว)์ กรมปศุ
สตัว ์ปี พ.ศ. 2539 ในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2557   เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ลุงเชาวน์ฟาร์ม ในเขตตาํบล
หวันา อาํเภอเดิมบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 ไดน้าํผูว้จิยัไปยงัอาคารเรือน
รับรองขนาดกระทดัรัด ท่ีมีหอ้งทาํงานเลก็ๆ และมีระเบียงนัง่สนทนาท่ีมองออกไปสามารถมองเห็น
โรงเรือนขนาดกวา้งยาว เป็นทิวแถวในระยะไกลหลายสิบหลงัคา  มีฝงูโคยนืเรียงรายเป็นจาํนวนมาก  
ขณะเดียวกนัมีคนงานกาํลงัตอ้นโคฝงูขนาดใหญ่หลายร้อยตวั กาํลงัทาํการซ้ือขาย ข้ึนรถขนส่ง เม่ือมอง
ถดัไกลออกไปเป็นลานโล่งขนาดกวา้ง มีกลุ่มคนงานท่ีกาํลงัเตรียมวตัถุดิบผสมอาหารท่ีพน่ออกจาก
เคร่ืองผสมอาหารขนาดสูง ตกโกยใส่ลงในกะบะรถบรรทุกคนัขนาดยอ่มสีแดงท่ีออกแบบใหมี้ท่อพ่น
สาํหรับใหอ้าหารสตัวโ์ดยเฉพาะ ทาํใหเ้ห็นบรรยากาศฟาร์มขนาดใหญ่ ท่ีแตกต่างกบัฟาร์มขนาดยอ่มๆ
ของเกษตรกรทัว่ไปไดอ้ยา่งชดัเจน ท่ีน่ีจึงไดรั้บการยอมรับเป็นฟาร์มโคเน้ือครบวงจรขนาดใหญ่ ท่ีรู้จกั
กนัในช่ือ “ฟาร์มลุงเชาว”์  
 เม่ือถึงเวลา เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 ไดม้านัง่พดูคุยกบัผูว้ิจยั ดว้ยการแต่งกายสบายๆแบบ
กนัเอง ปัจจุบนัเกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 มีอาย ุ 65 ปี เคยไดรั้บประกาศนียบตัรดา้นการเล้ียงโคเน้ือจาก 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประกาศนียบตัรดา้นการเล้ียงโคเน้ือและผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสตัว ์ และ จาก 
Kansas State University, U.S.A.  และ ไดรั้บปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาสตัวศาสตร์ 
จากสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล และ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (สตัวศาสตร์) จาก 
จากสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ  
 เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 เป็นบุตรคนโตและเป็นผูสื้บทอดการทาํฟาร์มจากบิดา ซ่ึงปัจจุบนั 
กาํลงัส่งต่อการบริหารจดัการฟาร์มไปยงัรุ่นลูก เป็นรุ่นท่ีสามต่อไป 
 
ความเป็นมาและสภาพการเลีย้งในปัจจุบัน 

เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 เล่าจุดกาํเนิดของฟาร์มยอ้นไปใหฟั้งวา่ เร่ิมตน้ ช่วง ปี พ.ศ. 2513  เร่ิม
จากการทาํไร่มนัสาํปะหลงั เพื่อแปรรูปทาํมนัเสน้ ทั้งจากการปลูกเอง และรับซ้ือมนันาํมาอดัแท่งขาย
ส่งประเทศแถบยโุรป จากการคลุกคลีในการทาํงานทาํอยู ่ 7 ปี จนเกิดมีขอ้สงสยั วา่เหตุใดต่างประเทศ
จึงนาํมนัไปใชเ้ล้ียงสตัวไ์ด ้จึงเร่ิมสนใจหาทางศึกษาดว้ยตวัเอง ดงัท่ีเกษตรกรตน้แบบคนท่ี 4 กล่าววา่ “ 
พยายามศึกษาว่าอย่างพวกทางฮอลแลนด์เอามนัไปเลีย้งดังมากตอนน้ัน เรายงัไม่ได้เลีย้งนะ ตอนน้ันผมเลีย้ง
หมอูยู่บ้าง กศึ็กษาฮอลแลนด์ทาํไมไม่ต้องใช้ข้าวปลาย เรากไ็ม่รู้ อ่านข้อความของอาจารย์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  อ่านกไ็ม่ได้เร่ืองได้แต่เป็นวิชาการ ว่า ท่ีโคลมัโบเอามนัไปเลีย้งได้โปรตีน ได้แต่
ข้อมลูวิชาการ กย็งัทาํจริงไม่ได้” 
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อดีตเน่ืองจากบิดาของเกษตรกรคนท่ี4 เคยมีอาชีพครูมาก่อนท่ีจะออกมาทาํธุรกิจมนัส่วนตวั จึง
มีนิสยัชอบเรียนรู้ หาขอ้มูล ประกอบกบับา้นอยูใ่กล ้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ซ่ึงมีอาจารยรู้์จกัหลาย 
บิดาจึงชอบในการศึกษาขอ้มูลต่างๆ แลว้นาํมาถ่ายทอดใหเ้กษตรกรตน้แบบคนท่ี4 ไดล้งมือทดลองทาํ
กนัอยา่งต่อเน่ือง  โดยเร่ิมตน้ ดว้ยการเล้ียงโคจาํนวน 7 ตวัในคร้ังแรก ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบ คนท่ี 4 
กล่าววา่ “ อาศัยใกล้ม.เกษตร  ลงุเชาว์(บิดา) แกกไ็ปบ่อย เข้าไปในกรมปศสัุตว์ กไ็ปรู้จักข้าราชการ กรมปศุ
สัตว์  แกเป็นครูเก่า เป็นครูประถมเก่า แต่ลาออก 60 ปีแล้ว  แกกม็าถ่ายทอดให้ผมต่อ  นับประสบการณ์เลีย้ง
โคผมก ็ 41 ปี นับจากเร่ิมต้น...ตอนท่ีทาํมนั ผมกเ็ลีย้งหม ูวัวกมี็  กล็องเอง... จริงๆลงุเชาว์ไม่เห็นด้วย แต่ผมดือ้ 
พอเราทาํแกกช่็วย เพราะแกเป็นคนท่ีสนใจวิชาการ ไปท่ี ม.เกษตรบ่อย พวกอาจารย์ทางสัตว์แกรู้จักหมด กไ็ป
ขอความรู้ มาถ่ายทอด เล่าให้ผมฟัง ผมฟัง เรากท็าํ  ทดลองเลีย้ง พอเราทาํเห็นผลดี  อาจารย์เค้ากม็าเรียนรู้กับ
เรา  ให้ลกูศิษย์เค้ากม็าเรียนกับเรา”    

สาเหตุจุดประกายจากความสงสยัในเร่ืองมนัท่ีสามารถเล้ียงสตัวไ์ด ้ เกษตรกรตน้แบบรายท่ี 4  
จึงพยายามหาคาํตอบ ประกอบกบัในขณะท่ีทาํธุรกิจมนันัน่ เร่ิมเห็นถึงปัญหาดา้นสุขภาพท่ีเกิดจากฝุ่ น
ละอองของการผลิตมนัเสน้ และความยุง่ยากในกระบวนการผลิตในสมยันั้น  ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบ 
คนท่ี 4 กล่าววา่  “อย่างผมสงสัยนะ ว่า วัวทาํไมกินแต่หญ้าถึงมีชีวิตได้ ไปอ่านเร่ืองกระเพาะรูแมน กินหญ้า 
กระเพาะ มี4 มีกระเพาะหมกั มีจุลินทรี พอหมกัเสร็จ เคลือนไปท่ีใส้เปร้ียว ชาวบ้านเรียกใส้เปร้ียว กคื็อ ส่วนท่ี
นํา้ย่อยออกมาเป็นกรด กไ็ปฆ่าแบคทีเรียตาย กก็ลายเป็นโปรตีนเลีย้งวัว... ท่ีเลิกมนัคือ มนัเบ่ือ เงินดีนะ แต่
สุขภาพกไ็ม่ได้ ฝุ่ นมนัเยอะ หัวน่ีขาวเลย สูดหายใจฝุ่ นเตม็ ท่ีทาํเป็นโรงงานอัดใหญ่เลย ปลกูเองด้วย ตอนหลงั
ไม่ไหว ทาํอยู่ 7 ปี ไม่ไหว สมยัก่อนช่างเคร่ืองกไ็ม่มี ต้องผม เลยยกให้น้องทาํ ท้ายสุดกท็าํไม่ได้ เลยคิดเอาวัว
เป็นหลกัดีกว่า ”  

 

ปัจจุบนัเกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 บริหารดูแลส่วนของฟาร์มลุงเชาว ์ ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของ
ครอบครัว ซ่ึงมีจาํนวนโคหมุนเวยีนเฉล่ียท่ี 5,000 – 6,000 ตวั มีแม่พนัธ์ุอเมริกนับรามนั พนัธ์ุลูกผสม
ยโุรป เป็นสายพนัธ์ุชาโลเลส์ กบั ลูกผสมบราห์มนั กวา่ 600 ตวั และยงัมีส่วนขยายธุรกิจออกไปโดยมีพี่
นอ้งช่วยกนัดูแล คือ บริษทัลุงเชาวปุ๋์ยอินทรีย ์ จาํกดั เป็นการใชป้ระโยชนจ์ากมูลโคท่ีไดจ้ากการเล้ียง 
และ บริษทับีฟโปรและบีฟแพคท ์จาํกดั  ทาํหนา้ท่ีในส่วนการชาํแหละ ผลิตซาก เน้ือ ส่งขายตลาดเน้ือ
เกรดคุณภาพ 

การเล้ียงโคขุนในปัจจุบนัของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 แบ่งออกเป็น การขุนโคคุณภาพ เป็น
การขนุระยะยาวใหไ้ดม้าตรฐานนํ้าหนกั แบ่งววัส่วนหน่ึงส่งเขา้สหกรณ์โคเน้ือกาํแพงแสน (KU BEEF) 
และ อีกส่วน  ส่งเขา้ บริษทับีฟโปรและบีฟแพคท ์จาํกดั เพื่อทาํการชาํแหละเน้ือซาก ส่งตลาดคู่คา้
เอกชน ไดแ้ก่ บริษทัแมคไทย จาํกดั (แมคโดนลัด)์ บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และ 
โชคชัยสเต็คเฮ้าส์ นอกจากนั้น เม่ือปีพ.ศ. 2556 ท่ีผ่านมา เร่ิมดาํเนินการขุนโคเพื่อการส่งขาย
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ต่างประเทศ เป็นการขุนระยะสั้น คือ 3-4 เดือน แลว้ส่งโคมีชีวิตขายประเทศเพื่อนบา้น เช่น จีน 
เวียดนาม ซ่ึงมีปริมาณโคเป็นท่ีตอ้งการจาํนวนมาก    

สถานการณ์ตลาดโคในปัจจุบัน 
ระยะเวลาช่วง 2-3 ปี ท่ีผา่นมา โคในประเทศไทยเป็นท่ีตอ้งการของประเทศเพ่ือนบา้น ในกลุ่ม

ประเทศอาเซ่ียน โดยเฉพาะจีน และ เวยีดนาม ซ่ึงมีกาํลงัการบริโภคสูง และประเทศไทยเป็นประเทศท่ี
มีโคท่ีมีคุณภาพจาํนวนมากต่างจากโคในแถบประเทศเพื่อนบา้น ท่ีมีลกัษณะผอม โครงร่างเลก็ 
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 เล่าถึงเสน้ทางการเคล่ือนยา้ยโค ท่ีเรียกวา่ “ววัเถ่ือน” ใหฟั้งว่า  “ เวียดนาม น่ีจะ
มาซ้ือวัวขนุจากไทย ส่วนหน่ึงบริโภคในประเทศตัวเอง อีกส่วนขายให้จีนด้านตะวันออก ท่ีเรียก กวางสี  คือ
เวียดนามจะเข้าท่ีดานัง ส่วนหน่ึงจะไปจีนกจ็ะขึน้ถนน เข้าด่านกวางสี อีกพวกท่ีจีนเข้ามาซื้อเองจะไปท่ีเชียง
แสน หรือทางเชียงรายบ้านเรา เสร็จแล้ว เรากน็าํวัวขึน้รถจากสุพรรณ น่ีท่ีเห็นบ่ายน่ีเอาขึน้รถไปถึง สิบโมงเช้า 
ถึงท่าเรือเชียงแสน ไปลง สบหลวย พม่า  ไล่ขึน้รถว่ิงต่อไปถึงชายแดนจีน กจ็ะไล่วัวข้ามป่าข้ามเขาไป เพราะ
มนัลกัลอบเข้าเถ่ือน พอไปถึงเมืองลงุ หรือเมืองเชียงรุ้ง คือ สิบสองปันนา กแ็ปลงสันชาติเป็นวัวจีนแล้ว 
จากน้ันกจ็ะมีรถบรรทุกววัจากเมืองเจียงซี เมืองทางเหนือ ติดกับพวก สวิตเชอร์แลน ติดรัสเซียแถบหนาว พวก
นีจ้ะเป็นพวกมสุลิมกจ็ะเอารถมารับซ้ือวัวต่อ จากพวกท่ีขายสิบสองปันนา พวกนีเ้ป็นพวกไทลือ้… แล้ว อีก
ส่วนน่ีกาํลงัจะเปิดทางใหม่ คือ กาํลงัจะข้ามสะพานเชียงของ ไปถึงด่านบ่อแก้ว ไปถึงด่านบ่อเตน็ ชายแดนลาว 
ติดกับชายแดนจีนด่านบ่อหาน กจ็ะส่งลงท่ีบ่อหาน กไ็ล่ข่ามเขา กักท่ีบ่อหาน กิน แต่งตัว ส่ีห้า วัน จีนกม็ารับ
ซื้อไป” 

ตลาดรับซ้ือเน้ือโคในประเทศตอ้งมีการปรับราคา และ ระยะการขนุเพือ่ใหเ้กษตรกรอยูร่อดได ้
เพราะ ตลาดต่างประเทศใหร้าคาสูงกวา่ จูงใจใหเ้กษตรกรรายยอ่ยขายโค ขณะเดียวกนั การทาํตลาดเน้ือ
โค ผูผ้ลิตกจ็าํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจกบัพฤติกรรมการบริโภคของคนในพ้ืนท่ีนัน่ๆ ซ่ึงเกษตรกร
ตน้แบบคนท่ี4 ใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัแรก ดงัท่ี กล่าววา่ “  ตลาดสาํคัญท่ีสุด กถึ็งบอกว่า เค้าชอบหุงต้ม
ยงัไง อย่างฝร่ังชอบเสตก็ กต้็องววัหนุ่มเนือ้นุ่ม อย่างจีนชอบตุ๋น สังเกตต้อง 2 ช่ัวโมงขึน้ นาน ท่ีนีถ้้าวัวอ่อน 
ตุ๋นช่ัวโมงเดียวและหมด เห็นมัย้  ฝร่ังไม่กินแก่กลวัววับ้า จีนเวียดนาม มาเล กินวัวแก่ ไทยกินวัวแก่ ตรงนีก้็
ได้มาจากตอนไปดูงานออสเตรเรีย ไทยส่วนใหญ่เราทาํวัวหนุ่ม แต่ฟังมาว่าตลาดเอเชียใต้ชอบวัวแก่ เรากคิ็ด 
ว่า ไม่ workแน่ เรากป็รับตามตลาด  แต่ถ้าขนุตลาดเนือ้เสตก็บ้านเรากต้็องเนือ้หนุ่ม เพราะลกูค้าเราคือฝร่ังแมค
โดเนล แต่ถ้าส่งญ่ีปุ่นเกาหลีกไ็ม่จาํเป็น เพราะเน้นกินไขมนัแทรก กว็ัวแก่ได้”  
 

บทบาททางสังคม 
ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษทัลุงเชาวฟ์าร์ม จาํกดั เป็นกรรมการบริษทัลุง

เชาวปุ๋์ยอินทรีย ์จาํกดั และ กรรมการบริษทับีฟโปร และบีฟแพคท ์จาํกดั  นบัตั้งแต่อาย ุ60 ปี เกษตรกร
ตน้แบบคนท่ี4 เร่ิมลดบทบาททางสังคมลง ประกอบกบัเร่ิมหันมาดูเร่ืองการส่งโคเปิดตลาดคู่คา้กบั
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ต่างประเทศ แต่ยงัคงเป็นท่ีปรึกษา และไดรั้บเชิญเขา้ร่วมเป็นกรรมการ หรือวิทยากร ในฐานะผูท่ี้มี
ประสบการณ์ ให้กบักลุ่ม องคก์รต่างๆ ดงัท่ีเกษตรกรตน้แบบคนท่ี 4 กล่าวว่า “ เคยเป็นคณะกรรมการ
ติดตามการทํางานของตาํรวจในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ เป็นกรรมการช่วยสมาคมโคเนื้อ กรรมการ
ยทุธศาสตร์โคเน้ือแห่งชาติเม่ือปี 2555 เป็นท่ีปรึกษา สมาคมผู้บาํรุงพันธ์ุโคบราห์มนัแห่งประเทศไทย  กรมปศุ
สัตว์  พอ60 เรากข็อเลิก เพราะ มันไม่มีเวลา ตอนนีไ้ม่ค่อยได้เป็นอะไร แต่เค้ากใ็ห้คงช่ือเป็นท่ีปรึกษาไว้ น่ีก็
มาเชิญผมไปหารือประชุมท่ีเพชรบูรณ์ กด็ูเวลาอยู่ ”  
 

ทศันคติต่ออาชีพการเลีย้งโคขุน 
 เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 เห็นว่า อาชีพการเล้ียงโคเน้ือสาํหรับเกษตรกรรายยอ่ย หากเล้ียงเป็น
อาชีพเสริมจะเป็นโอกาสดีอยู ่เน่ืองจากตลาดยงัมีความตอ้งการ แต่การเล้ียงขนุ ให้ไดเ้น้ือคุณภาพ ได้
ราคาดี ตอ้ง อาศยัเงินทุน ตอ้งให้เวลา และตอ้งเอาใจใส่ และตอ้งรักการเรียนรู้ จึงจะได้ผลดี ดังท่ี
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 4 กล่าวว่า “ต้องรักจริง  มีทุน รู้ตลาด รู้จริง เข้าใจตลาดในปัจุบัน  ต้องมีความ
อดทน ต้องเป็นคนไฝ่รู้ ถ้าคิดจะเลีย้งเพราะเห็นคนอ่ืนเลีย้ง อย่าทาํ” 
 

2. กระบวนการจัดการความรู้ของ เกษตรกรต้นแบบคนที ่4 
กระบวนการจดัการความรู้ ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 4  ตั้งแต่เร่ิม

ประกอบอาชีพการเล้ียงโคขนุคุณภาพ จนไดรั้บการยอมรับจากสงัคม พบวา่ มีขั้นตอน ดงัน้ี 
 

จุดเร่ิมต้นสู่อาชีพการเลีย้งโคขุน 
จุดเร่ิมของการทาํธุรกิจฟาร์มโคเน้ือโคขนุขนาดใหญ่ท่ีประสบความสาํเร็จในปัจจุบนัน้ี มาจาก 

อดีต ช่วง ปี พ.ศ. 2513  ครอบครัวของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 ประกอบอาชีพทาํไร่มนัสาํปะหลงั แบบ
ครบวงจร คือ ปลูกและแปรรูปทาํมนัเสน้ ทาํมนัอดัแท่งขายส่งประเทศแถบยโุรป เป็นเวลา 7 ปี จน
สงัเกตเห็นตวัอยา่งจากการใชป้ระโยชน์จากมนัในกระบวนการเล้ียงปศุสตัว ์ คือ โคเน้ือและสุกรใน
ต่างประเทศ จึงเกิดขอ้สงสยัวา่เหตุใดต่างประเทศจึงนาํมนัไปใชเ้ล้ียงสตัวไ์ด ้ จึงเร่ิมสนใจหาขอ้มูลดว้ย
ตวัเอง   ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 กล่าววา่  “ ตอนน้ันกส็งสัย ว่าอย่างพวกทางฮอลแลนด์เอามนัไปเลีย้ง
ดังมากตอนน้ัน เรายงัไม่ได้เลีย้งนะ ตอนน้ันผมเลีย้งหมอูยู่บ้าง กศึ็กษาฮอลแลนด์ทาํไมไม่ต้องใช้ข้าวปลาย เรา
กไ็ม่รู้ อ่านข้อความของอาจารย์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  อ่านกไ็ม่ได้เร่ืองได้แต่เป็นวิชาการ ว่าท่ีโคลมัโบมี
เอามนัไปเลีย้งได้โปรตีน...”   

และอีกสาเหตุหน่ึง คือ เม่ือทาํธุรกิจมนัเป็นระยะเวลาหน่ึง เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 เร่ิมเห็นถึง
ปัญหาดา้นสุขภาพท่ีเกิดจากฝุ่ นละอองของการผลิตมนัเสน้ และความยุง่ยากในกระบวนการผลิตใน
สมยันั้น ดงัท่ีเกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 กล่าววา่ “... ท่ีเลิกมนัคือ มนัเบ่ือ เงินดีนะ แต่สุขภาพไม่ได้  ฝุ่ นมัน
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เยอะ หัวน่ีขาวเลย สูดหายใจฝุ่ นเตม็ ท่ีทาํเป็นโรงงานอัดใหญ่เลย ปลกูเองด้วย ตอนหลงัไม่ไหว ทาํอยู่ 7 ปี ไม่
ไหว สมยัก่อนช่างเคร่ืองกไ็ม่มี ต้องผม เลยยกให้น้องทาํ ท้ายสุดกท็าํไม่ได้ เลยคิดเอาวัวเป็นหลกัดีกว่า ”  
 

การคดิเทยีบเคยีงความรู้ใหม่กบัส่ิงทีเ่คยทาํมา  
เม่ือเร่ิมมีความสนใจในดา้นการเล้ียงปศุสตัว ์ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 จึงเร่ิมหาความรู้เบ้ืองตน้

ดว้ยตวัเอง เพือ่นาํมาเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีตนเองปฏิบติัอยู ่  ซ่ึงขณะนั้นมีการเล้ียงสุกรอยู ่ 7 ตวั และมีโค
เน้ือพื้นบา้นทัว่ไปเพยีงไม่ก่ีตวั  ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 กล่าววา่ “  ตอนท่ีทาํมัน ผมกเ็ลีย้งหม ูกล็อง
เอง เอามนั  85 เปอรเซนต์ ผสมกากถัว่เหลือง เป็นร้อย ได้โปรตีนเท่ากับข้าวปราย ข้าวโพด แต่กข็าด คือ
โปรตีนยงัไม่สมบูรณ์ ขาด ไรซีน กับเมดไทยโอนีน ท่ีเป็นกรดอมีโน กซื็้อแบบผงมาเติมเข้าไป กเ็ลีย้ง กไ็ด้
ระดับหน่ึง กเ็ป็นท่ีมาของเร่ิมสนใจอ่านหนังสือเร่ือยมา คือว่างกจ็ะสนใจอะไรกค้็นคว้า กห็าอ่านหนังสือ จน
ได้หนังสือ ของ อ.จรัญ จันทลกัคณา เอ ววัน่ีกเ็ก่งน่ีหว่า กนิหญ้าเข้าไปหมัก ในตัว มีจลุนิทรีย์ กเ็ข้าแนวคดิที่
เราสนใจเร่ืองมนัสําประหลงัเอาไปเลีย้งววั มนัทาํให้โปรตีนสูง ...คอืเห็นฝร่ังมา มันเอาแบคทเีรียไปหมักมัน 
ทาํให้โปรตีนในมันมันสูงขึน้ เรากเ็ลยเร่ิมศึกษาเร่ืองกระเพาะววั  เลยตัดสินใจเลีย้งววั” 
 

การค้นหาความรู้ 
เร่ิมตน้ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 ศึกษาขอ้มูลดว้ยตวัเอง จากเอกสาร ตาํรา วารสารทาง

วิชาการต่างๆ สงัเกตวา่ ส่วนตวัเกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 เป็นคนชอบหาอ่านความรู้ตามท่ีตนเองสนใจ 
ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 กล่าววา่ “.. เร่ิมสนใจอ่านหนังสือเร่ือยมา คือว่างกจ็ะสนใจอะไรกค้็นคว้า 
กห็าอ่านหนังสือ...”  

แหล่งความรู้หลกัของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 จะมาจากสถาบนัการศึกษาท่ีอยูใ่กลใ้น
พื้นท่ี ประกอบกบั บิดาเกษตรกรตน้แบบคนท่ี4เดิมมีอาชีพเป็นครู จึงรู้จกักบันกัวิชาการ อาจารย ์ จาก
สถาบนัการศึกษา จากกรมปศุสตัว ์ ทาํใหห้าขอ้มูลความรู้ได ้ ไม่ยากนกั ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 
กล่าววา่ “ อาศัยใกล้ม.เกษตร  ลงุเชาว์แกกไ็ปบ่อย เข้าไปในกรมปศสัุตว์กไ็ปรู้จักข้าราชการ กรมปศุ
สัตว์  แกเป็นครูเก่า  เป็นครูประถมเก่า แต่ลาออก 60 ปีแล้ว...จริงๆลงุเชาว์ไม่เห็นด้วย แต่ผมดื้อ พอเรา
ทาํแกกช่็วย เพราะแกเป็นคนทีส่นใจวิชาการ ไปที ่ม.เกษตรบ่อย พวกอาจารย์ทางสัตว์แกรู้จักหมด กไ็ป
ขอความรู้ มาถ่ายทอด เล่าให้ผมฟัง...” 

นอกจากนั้น เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 ยงัไดรั้บความรู้จากการเขา้อบรม การศึกษาดูงาน ตามท่ี
ต่างๆท่ีมีหน่วยงานจดักิจกรรมข้ึน ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 กล่าววา่ “ เรากศึ็กษา เอ ทาํมยัวัวท่ีเรา
เลีย้งพอศึกษาทาํตามสูตรอาจารย์บอก มนักไ็ม่ค่อยกินอาหาร เพราะอะไร เรากห็า เกร็ดเลก็เกร็ดน้อยไปเร่ือย มี
อบรม มีงานทีไ่หนเราไปหมด...พอฝร่ังมาสัมมนาเร่ืองววั ทีม่.เกษตร กาํแพงแสนจัด เรากไ็ปฟัง เรากจ็าํมาลอง
ทาํ มนักต้็องศึกษาวิชาการรู้ไว้บ้างนะ ต้องมีพืน้ความรู้...เลยได้ทุนของกระทรวงเกษตรไปดูงานอเมริกา ไปกับ
อาจารย์ท่ีเกษตรน่ีหล่ะ”  



206 
 

 
 

ความรู้ท่ีไดรั้บมา จึงมีทั้งความรู้ในเชิงวิชาการ ท่ีมีการนาํมาเทียบเคียงกบัส่ิงท่ีรู้มาจาก
วิธีการของชาวบา้นทัว่ไป ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 กล่าววา่  “…อย่างผมสงสัยว่า วัวทาํไมกนิแต่
หญ้าถงึมีชีวิตได้ อาจารย์กใ็ห้อ่านเร่ืองกระเพาะรูแมน วัวกนิหญ้า กระเพาะวัว มี4 กระเพาะ มีกระเพาะ
หมัก มีจลุนิทรี พอหมักเสร็จ เคลือ่นไปทีไ่ส้เปร้ียว ภาษาชาวบ้านเรียกไส้เปร้ียว เอเราเคยได้ยนิมา  กค็อื 
ส่วนทีน้ํ่าย่อยออกมาเป็นกรด กไ็ปฆ่าแบคทเีรียตาย กก็ลายเป็นโปรตีนเลีย้งวัว เออ เรากเ็ข้าใจ”  

ทดลองเลีย้งด้วยตัวเอง 
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 เร่ิมตน้ทดลองเล้ียงโคเน้ือดว้ยตวัเอง และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง

และมีการลองทาํ ลองปรับในกระบวนการเล้ียง ตามความสนใจ และตามประสบการณ์ท่ีเร่ิมมีเพิ่มข้ึน  
ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 กล่าววา่  “ วิธีเลีย้งน่ีกม็าจากประสบการณ์หล่ะ สะสมมาเร่ือย อย่างเราไปฟัง
สัมมนา เรากรู้็ ไปฟังฝร่ัง มนัเก่งนะยอมรับ เรามาทาํ ลองปรับวธีิเอา...อันไหนไม่เข้าใจ เรากถ็ามพวกอาจารย์
น่ันหล่ะ แต่ถ้าตอบเราฟังแล้ว เราว่าไม่เข้าท่าเรากไ็ม่ทาํ กย็งัเฉยๆ ถามไปเร่ือย จนฟังเออ เข้าท่าน่าจะเป็นจริง 
น่าเป็นไปได้ กค่็อยมาลองทาํ”  

ในการทดลองเล้ียงของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 จะทาํซํ้าปรับเปล่ียนไปจนกวา่ จะเห็นผลท่ีได้
ขอ้สรุปของตนเอง ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 กล่าววา่ “  “อย่างสมยัก่อน มีบริษทัช่ือ...(เอ่ยช่ือบริษทั)...
กมี็ปัญหาเดียวกับผม ผู้จัดการกม็าท่ีฟาร์ม บอกพ่ีของผมววัมนักไ็ม่ค่อยกินอาหาร ผมกเ็อากากนํา้ตาลล่อมัง่ 
ราดมัง่ มนักกิ็นระดับหน่ึง ถามอาจารย์บางคน กว่็าคาโปไฮเดรทเยอะในกระแสเลือดมัง้ กไ็ม่รู้ ผมกล็องมา
เร่ือยๆ จนลองลดยเูรีย ลงจนเหลอืแค่ 1.2 สังเกต ปัญหามันเร่ิมคลาย ลดยเูรียลง  แต่ก่อนใครบอกใช้ยเูรียได้ถึง 
3 เปอรเซนต์ ใครใช้ถึงวัวกต็ายหล่ะบอกเลย”   

 

การเปลีย่นแปลงจากอาชีพเกษตรเดิมมาสู่การเลีย้งโคขุน 
เม่ือมีการเรียนรู้และทดลองดว้ยตวัเองอยา่งต่อเน่ืองจนเห็นผลดี ทาํใหเ้กษตรกรตน้แบบ

คนท่ี4 เร่ิมเปล่ียนจากการทาํมนัสาํปะหลงัเป็นอาชีพหลกั กลายเป็นการเล้ียงโคขนุเป็นอาชีพหลกั ลด
พื้นท่ีการปลูกมนัสาํปะหลงัลง และปลูกเพียงเพื่อเป็นอาหารโค เร่ิมมีกระบวนการเล้ียงเป็นมาตรฐานส่ง
ขายใหก้บัสหกรณ์โคเน้ือฯ กาํแพงแสน  ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 กล่าววา่ “ ตอนน้ันกเ็ร่ิมส่งวัวท่ี
กาํแพงแสน เป็นสมาชิก ทาํวัวเป็นหลกัเลย คนท่ีสหกรณ์กม็าเรียนรู้ท่ีเราด้วย อาจารย์ นิสิตกม็าเรียนกันท่ีน่ี แต่
มนัน่ีปลกูอยู่ ไว้เป็นอาหารววัเรา ”  

 

การเปลีย่นแปลงยกระดับการเลีย้งสู่ระบบฟาร์มขนาดใหญ่ในรูปบริษัท 
เม่ือการเล้ียงโคขนุประสบผลสาํเร็จเป็นรายไดห้ลกั การเล้ียงโคจึงมีจาํนวนเพ่ิมข้ึน ขยาย

ขนาดฟาร์ม ขนาดโรงเรือน  และวางระบบจดัการฟาร์ม มีการจา้งแรงงาน นกัสตัวบาลประจาํฟาร์ม มี
การนาํระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการคาํนวณ ควบคุมสูตรอาหารโค และ การนาํเคร่ืองจกัรมาใชใ้น
การจดัการวตัถุดิบอาหาร ซ่ึงการพฒันาเหล่าน้ี เป็นผลจากการศึกษาดูงานฟาร์มท่ีต่างๆ ทั้งในประเทศ 
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และต่างประเทศ และนาํมาปรับใช ้ จนเกิดกระบวนการเล้ียงเป็นระบบฟาร์มขนาดใหญ่ และจดัตั้งเป็น
บริษทัข้ึน ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 กล่าววา่ “  ผมหาดูเร่ือย ตัวอย่างท่ีไหนดี มีอะไรดี ในไทยตอนน้ัน 
มีไม่มาก  หนังสือฟาร์มจากต่างประเทศมี อาจารย์ใน เกษตรกรเค้ามีมาให้ พวกยโุรป อเมริกาหล่ะ ทาํใหญ่  
ตอนน้ันมีท่ีเกษตร อาจารย์เค้าไปดูงาน ผมน่ีเป็นเกษตรกรคนเดียวท่ีได้ไป (หมายถึงไปดูงานท่ีอเมริการ่วมกับ
อาจารย์จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) พูดกไ็ม่เป็น ฟังกไ็ม่ออก แต่รู้หมดหล่ะ คือเรามนัทาํจริง เราไปเห็น
คอกวัวฝร่ังเรากอ่็านทะลแุล้ว คือ ทาํเองเรียนรู้มาปรับเอาเอง อย่างคอกทีม่องเห็นน่ีเอามาจากอเมริกา พอหลัง
กลบัจากเมกา ผมกเ็อาแบบมาประยกุต์สร้างเลย อย่างทีท่าํหลงัคา ...ผมเลยสนใจเคร่ืองจักรเค้ามาก พอกลบัมา
ผมกม็าทาํเคร่ืองจักรดดัแปลงใช้เอง”    และ   " สมยัน้ัน กบ็อกตรงๆ ส่ือกันตรงๆ ว่า โคเนือ้กต้็องการเนือ้
อะไร ได้โคเป็นลกูผสมบ้าง ไทยแท้บ้าง กเ็ลีย้งกันไปเร่ือยๆ .แต่กย็งัไม่เข้าระบบเท่าใดนัก ตลาดท่ีไม่แน่นอน 
ไม่มีมาตรฐานการรับซื้อ ตีกันไปแบบไม่มีหลกัเกณฑ์ท่ีแน่นอน เงินกช้็าหรือไม่ได้บ้าง เร่ิมเบ่ือระบบนี ้ ...แต่
มาคดิๆ ดูกต็รง จริงอย่างทีเ่ขาว่า เน้ือมันต้องผ่านมาตรฐาน เพราะต้องมองไปถงึคนทีบ่ริโภคเน้ือเข้าไปแล้ว
จะต้องไม่มีผลกระทบหรือผลข้างเคยีงอย่างเดด็ขาด กค็ดิว่าต้องทาํแบบมีความรู้จริง ทาํให้ดไีปเลย ฟาร์มของ
เราจึงหันมาเอาใจใส่เร่ืองมาตรฐานให้มากทีสุ่ด ให้รู้ทุกรายละเอียด มนัได้ความเช่ือถือ ได้คุณภาพ"  
 

เกดิการสะสมความรู้ในตัวเอง 
จากการเรียนรู้และลงมือทาํดว้ยตวัเองของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 ทาํใหพ้บวา่ เกิดการ

สะสมเป็นความรู้และประสบการณ์ในตวัเองมาอยา่งต่อเน่ือง ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 กล่าววา่ “   
ผมน่ีเป็นเกษตรกรคนเดียวท่ีได้ไป (หมายถึงไปดูงานท่ีอเมริการ่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) 
พูดกไ็ม่เป็น ฟังกไ็ม่ออก แต่รู้หมดหล่ะ คอืเรามันทาํจริง เราไปเห็นคอกววัฝร่ังเรากอ่็านทะลุแล้ว คอื ทาํเอง
เรียนรู้มาปรับเอาเอง ...”  
 

มีการจัดเกบ็ความรู้ทีเ่ป็นระบบ 
เม่ือมีกระบวนการเล้ียงเป็นมาตรฐานฟาร์มขนาดใหญ่และเป็นรูปแบบบริษทั ทาํใหเ้กษตรกร

ตน้แบบคนท่ี4 มีการจดัเกบ็ขอ้มูลความรู้ในรูปแบบท่ีง่ายต่อการบริหารจดัการ เช่น การนาํโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มาช่วยคาํนวณ สูตรอาหาร การบนัทึกขอ้มูลโค ตั้งแต่แรกเขา้ แรกเกิด นํ้าหนกั และ
ช่วงเวลาท่ีตอ้งฉีดยา ดูแลสุขอนามยั  ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 กล่าววา่  “ อย่างสูตรอาหาร ผมใช้

โปรแกรมช่วยคาํนวณ  เรากาํหนด สัดส่วนอาหาร โปรตีน จะเท่าไหร่ ได้จากตัวไหน  กากใยเท่าไหร่ เราใส่
ข้อมูลไป เวลาเคร่ืองผสม มันจะออกมาเลยตามสัดส่วน”      
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การถ่ายทอดความรู้  
เม่ือการเล้ียงโคขนุกลายเป็นระบบฟาร์มขนาดใหญ่ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 จึงมีการสอน

ถ่ายทอดความรู้ใหก้บั คนงาน นกัสตัวบาล และเจา้หนา้ท่ีในฟาร์ม เพื่อใหท้าํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เป็นมาตรฐานเดียวกนั เป็นการสอนใหส้งัเกต ลงมือทาํจริง และ สอนแบบภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ทาํตามได้
ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 กล่าววา่ “อย่าง เดก็เคยเลีย้งววัฝูง พอเลกิเลีย้ง เรากจ้็างมาทาํงานกบัเรา  เราก็

สอนดูสุขภาพววั มันกส็อนง่ายมันเคยเลีย้งมาแล้ว  แต่สอนวชิาการเกนิกไ็ม่ได้ ต้องให้มันฟังเข้าใจ  อย่างการดู
สุขภาพง่ายๆ ดูว่าถ้ามลูเหลว มีกล่ินคาว เรากรู้็แล้ว ว่าเป็นไร ต้องใช้ยาตัวไหน   หลกัๆดูต้ังแต่รถมาจ่ายอาหาร 
ปกติวัวจะลกุมาทุกตัว แต่ถ้าตัวไหนท้ายคอก นอนไม่ลกุน่ีผิดปกติ  ไล่ลกุขึน้เลยดูว่าถ้ามนัเดินขากะเพลกๆ 
แสดงว่าเป็นไข้สามวัน  ถ้าลองให้ยาไม่หาย กจ็ะโทรหาเรา เรากจ็ะให้ดูขี ้ดูลมหายใจ ว่า จะติดเชือ้ทางระบบ
หายใจ หรือ ทางเดินอาหาร แล้วดูตามอาการท่ีตาํราว่าไว้อีกที  ถามพวกนักสัตวบาลอีกที แต่เอาเค้าจริง เราน่ีห
ล่ะสอนพวกนักสัตวบาล ถ้าอยู่กับเราเก่ง จะไปอยู่ อ่ืนกส็บายใจได้ ”   
 นอกจากนั้น เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 ยงัใหค้วามรู้กบัคนทัว่ไปท่ีสนใจ เช่น เกษตรกรแวะมา
สอบถาม อาจารย ์นกัวิชาการส่งนิสิตมาดูงาน ฝึกงาน หรือ การรับเชิญจากกรมปศุสตัวเ์ขา้ร่วมกิจกรรม
ต่างๆในฐานะผูรู้้และมีประสบการณ์ท่ีประสบความสาํเร็จ  ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 กล่าววา่   “ มี
นะ เกษตรกร คนทีค่ดิจะทาํ จะแวะมาเอง ไม่ค่อยบ่อยนะ แต่มีมา พวกน้ีมันเอาจริง ผมจะถามก่อนเลย จะขาย
ใคร ตลาดคือใคร ทุนขนาดไหน ท่ียงัไง ใครจะทาํ มีเวลาใกล้ชิดวัวมัย้ ถ้ามาแบบสองผวัเมียทาํงานบริษัท ผม
บอกอย่าเพ่ิงคิดเลยหนูเกบ็เงินไว้ก่อน ถ้าจะออกค่อยมาทาํ ถ้าพร้อมจริงผมบอกหมด...ทีน่ี่เปิด รับเดก็ฝึกงาน 
เกษตรกรกม็าดูงาน  จากปศุสัตว์ส่งเข้ามีตลอด มาส้ันๆวันเดียว แต่เค้ากว่็า เราใหญ่ผมทาํไม่ได้หรอก กต้็อง
อธิบาย ว่าน่ีให้เห็นตัวอย่าง ให้เห็นรูปแบบ ไม่ได้ต้องกลบัไปทาํเป็นนี ้  ให้ปรับเอา…ทีน่ี่กม็ีคนจบมาหา
ความรู้ผมกม็ีรับ แต่หลงัๆไม่ค่อย แต่รับเดก็ท่ีมาฝึกแล้วอยู่นาน อย่างลกูคนรู้จักเกษตรกร กม็าฝึกเป็นงาน 
สังเกต ถ้าคนผ่านฟาร์มลุงชาญน่ีรับรองเป็นงาน สมัครกรมปศุสัตว์กรั็บสบายใจ ...น่ีกเ็ชิญผมไปประชุมที่
เพชรบูรณ์ มนัก้อไม่อยากไปขดั(หัวเราะ) คือ อย่างประชุม ว่าเลีย้งววัของประเทศทีม่ันกาํลงัขาด จะทาํไง... ก็
จะไปประชุมสัมมนาของกระทรวงพานิช เร่ืองจะห้ามเน้ือโคอินเดยีนําเข้า กบ็อกผมมาว่า พีค่ดิกนัยงัไง ให้ไป
updateสถานการณ์กนัหน่อย”  

 
 

โดยสรุป   กระบวนการจดัการความรู้ ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4  ตั้งแต่
แรกเร่ิมประกอบอาชีพการเล้ียงโคขนุคุณภาพ จนไดรั้บการยอมรับจากสงัคม พบวา่ สรุปเป็นขั้นตอน 
ได ้ตามแผนภาพท่ี 27 ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 27 กระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี 4 

จุดเร่ิมตน้ของการ
เปล่ียนแปลง 

สู่การเล้ียงโคขนุ 

สาเหตุ: การหาวิธีการใชป้ระโยชน์จากมนัสาํปะหลงัในการเล้ียงปศุสัตว ์ 
            และ การไดรั้บผลกระทบดา้นสุขภาพจากอาชีพเดิมท่ีทาํอยู ่

การเรียนรู้เกิดจากขอ้
สงสัย คิดเทียบเคียงกบั
ส่ิงท่ีปฏิบติัเดิมอยู ่

เปล่ียนจากการทาํไร่มนัมา
เล้ียงโคขนุเป็นอาชีพหลกั 

การไปเขา้อบรม 

สะสมความรู้ใหม่ใน
ตวัเองของเกษตรกร 

ถ่ายทอดความรู้ 

จดัเกบ็ความรู้ท่ี
เป็นระบบ 

พดูคุยกบัคน 

ในครอบครัว 

ทดลองทาํ 

ดว้ยตวัเอง 

: สอนคนภายนอก 

เป็นวทิยากรอบรม 

:ฟาร์มกลายแหล่ง
เรียนรู้ ฝึกงานนิสิต 
ทาํวจิยั 

การไปดูฟาร์มตวัอยา่งใน
ประเทศ และต่างประเทศ 

: สอนคนใน
ครอบครัว 

:สอนคนงาน
ในฟาร์ม 
 

ลองทาํ ลองปรับ 

ลองแกปั้ญหา  

คน้หาความรู้ 

จากบุคคล:  ปศุสัตว ์นกัวชิาการ อาจารย ์ 

หน่วยงาน : กรมปศุสัตว ์มหาวทิยาลยัในพ้ืนท่ี  

ส่ือ: วารสาร เอกสาร ตาํรา 

เปล่ียนแปลง 

ยกระดบักระบวนการเล้ียง
จากสู่ระบบฟาร์มขนาด
ใหญ่และตดัตั้งเป็นบริษทั คน้หาความรู้เพื่อยก

มาตรฐานการเล้ียง 
ขยายต่อยอด 

ทดลองทาํ 

เห็นผล 

และยอมรับ 
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เกษตรกรต้นแบบคนที ่5 (จังหวดัประจวบครีีขันธ์) 
 ผูว้ิจยัไดน้ดักบั เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุดีเด่นของสหกรณ์โคเน้ือ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั  ประจาํปี2556 ในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 
14.00 – 17.00 น. ณ ฟาร์มชวนช่ืนของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 ในอาํเภอบางสะพานนอ้ย  จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์  เม่ือเดินทางไปถึงเวลาประมาณ 14.00 น. ไดพ้บกบัเกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 และ 
เจา้หนา้ท่ีสตัวบาลประจาํฟาร์ม รอใหก้ารตอ้นรับ และผูว้ิจยัไปนัง่คุยบริเวณโตะ๊ไมข้นาดใหญ่ ใน
บริเวณโถงโล่งติดกบัตวัอาคารท่ีทาํเป็นสาํนกังานฟาร์ม ท่ีติดกบับา้นพกัของเกษตรกร พื้นท่ีโดยรอบ
โถงเป็นท่ีเปิดโล่ง มีตูไ้มท่ี้เกบ็โล่ ประกาศนียบตัร และ รางวลัต่างๆ ท่ีฟาร์มของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี
5 ไดรั้บมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี เม่ือหนัมองออกโดยรอบบริเวณ จะเห็นโรงเรือนเล้ียงโคทอดยาว
ออกไป 4-5 โรง มีทั้งคอกโคแม่พนัธ์ุ คอกลูกโคระยะหยา่นม และ คอกโคระยะขนุ อยูไ่ม่ห่างกนั เม่ือ
มองไปทางถนนหนา้บา้น ฝ่ังตรงขา้มเป็นพื้นท่ีสวนปาลม์ของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 อีกหลายสิบไร่ 
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5  
 เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 เป็นคนรูปร่างทว้ม ดูสุขภาพแขง็แรง ไดม้านัง่คุยกบัผูว้ิจยัพร้อมทั้ง 
แนะนาํใหรู้้จกักบัเจา้หนา้ท่ีสตัวบาลประจาํฟาร์ม เป็นชายหนุ่มผวิเขม้รูปร่างผอมสูง ทาํหนา้ท่ีเป็นผูช่้วย
ดูแลเร่ืองการเล้ียงโคอยูท่ี่ฟาร์มมา 7 ปี    เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5เอง เป็นคนจงัหวดัสงขลา ปัจจุบนั 
อาย ุ76 ปี จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สาขาเอกพืชสวน สาขารองสตัวบาล เม่ือปีพ.ศ.
2505 เม่ือเร่ิมตน้เรียนจบ เคยทาํงานท่ีสาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง สงักดั กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  
 

ความเป็นมาและสภาพการเลีย้งในปัจจุบัน 
 ในอดีต ครอบครัวเกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 อยูท่ี่จงัหวดัสงขลา บิดารับราชการครู และทาํนา
ควบคู่ไปดว้ย มีการเล้ียงโคเน้ืออยูบ่า้ง ในช่วงวยัประถมศึกษาจึงไดช่้วยทางบา้นเล้ียงโค เป็นแม่โค
พื้นบา้นสองตวั เล้ียงแบบปล่อยทุ่ง  ต่อมา เม่ือปีพ.ศ.2529 หลงัจากเรียนจบ ทาํงานแลว้ 20 ปี จึงลาออก
จากกองทุนสวนยาง เร่ิมแรกตั้งใจมาทาํสวนยาง และเล้ียงแม่โคเป็นอาชีพเสริม จาํนวน 5 ตวั จนเม่ือ 
ช่วงปีพ.ศ. 2532  มีพายเุกย ์เขา้ทางภาคใต ้ทาํใหส้วนยางไดรั้บความเสียหาย แต่เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 
สงัเกตเห็นวา่ โคท่ีเล้ียงไม่ไดรั้บผลกระทบแต่อยา่งใด จึงคิดวา่ การเล้ียงโคเป็นอาชีพน่าจะช่วยลดความ
เส่ียงของผลกระทบทางรายไดข้องครอบครัว จากธรรมชาติท่ีอาจเกิดกบัการปลูกพืชได ้  
 การเล้ียงโคเน้ือจึงเร่ิมตน้ข้ึน จนเม่ือมีการก่อตั้งสหกรณ์โคเน้ือ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั  ช่วงปีพ.ศ. 2536 ซ่ึงเกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 และ ทีมอาจารยข์อง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดร่้วมกนัคิดพฒันาสายพนัธ์ุโคเน้ือสาํหรับตลาดเน้ือคุณภาพ และอาชีพ
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การเล้ียงโคเน้ือจะอยูไ่ด ้ จะตอ้งมีสหกรณ์เป็นตลาดรองรับ เม่ือเกิดสหกรณ์โคเน้ือกาํแพงแสน 
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 จึงเร่ิมเล้ียงโคแบบขนุเพื่อส่งใหก้บัทางสหกรณ์  โดยเร่ิมแรก เกษตรกร
ตน้แบบคนท่ี5 และนอ้งสาว ไดเ้ขา้อบรมพร้อมกนัในเร่ืองการเล้ียงโคขนุจากศูนยว์ิจยัและพฒันาการ
ผลิตกระบือและโค มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน  เร่ิมวางระบบการเล้ียงตาม
มาตรฐานท่ีไดอ้บรมมา นบัจากปีพ.ศ.2537 เร่ือยมา ปัจจุบนัรายไดห้ลกัของครอบครัวมาจากการเล้ียง
โค โดยไดจ้ดเป็นรูปแบบบริษทัช่ือ “ฟาร์มชวนช่ืน”  และมีรายไดเ้สริมจากสวนปาลม์ พื้นท่ีประมาณ 
50 ไร่  เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5มีบุตรจาํนวน 4 คน ซ่ึงปัจจุบนั มีบุตรสาวคนท่ี4 รับช่วงต่อในการดูแล
การเล้ียงโคขนุของครอบครัว ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 5 กล่าววา่ “ เร่ิมต้น เราเรียนรู้กับม.เกษตร
เป็นหลกัตอนน้ัน เกษตร กก็าํลงัพัฒนาพนัธ์ุกาํแพงแสน เรากใ็ช้ววัเราเป็นท่ีทดลองด้วย มีอบรม ไปดู
งานท่ีไหน เรากไ็ป น้องสาวกใ็ห้ไป กลบัมากม็าทาํ มาคิดมาปรับ อย่างใต้น่ีมีอะไรเยอะ ปาล์มเยอะ จะ
เอามาใช้ยงัไงบ้าง ว่ิงไปมาบ่อยหล่ะ กาํแพงแสน เดก็กม็าเรียนกับเราทาํให้รู้จริง”    
 

 โคสายพนัธ์ุหลกัท่ีเล้ียงส่วนใหญ่  เป็นสายพนัธ์ุกาํแพงแสน คิดเป็นร้อยละ 98 ส่วนท่ีเหลือเป็น
สายพนัธ์ุบราห์มนัพื้นเมือง(ลูกผสมพื้นเมืองบรามนัห์50:50) และ มีท่ีผสมพนัธ์ุวากิวเขา้ไปในแม่พนัธ์ุ
กาํแพงแสนอีกทีเพื่อเอาลูกท่ีไดข้นุ โดยขณะน้ีมีการนาํพนัธ์ุ Beefmaster (บีฟมาสเตอร์) ทดลองมาผสม
แม่พนัธ์ุกาํแพงแสนอีกทีเพือ่เอาลูกท่ีไดข้นุ ฟาร์มชวนช่ืนนอกจากการเล้ียงขนุเพื่อส่งใหก้บัทาง
สหกรณ์แลว้ วตัถุประสงคห์ลกัอีกประการคือเนน้เร่ืองของการปรับปรุงพนัธ์ุ พฒันาสายพนัธ์ุ
กาํแพงแสนเป็นหลกั  ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 5 กล่าววา่  “ววัท่ีขนุในฟาร์มจะเป็นลกูวัวท่ีเกิดจากแม่
พันธ์ุในฟาร์ม 100 เปอร์เซ็นต์ เน่ืองจาก ฟาร์มเราเป็นฟาร์มพัฒนาพันธ์จึงมีแม่พันธ์ุ 200 กว่าตัว เม่ือได้ลกู
จะต้องมีการคัดเลือก คัดออก ตลอดเวลา 98 เปอร์เซ็น เป็นกาํแพงแสน การผสมจะเป็นการผสมเทียม
กาํแพงแสน กับ กาํแพงแสน แบบรักษาระดับสายเลือด”  
 

ปัจจุบนั แรงงานหลกัในการดูแลจะมีการจา้งนกัสตัวบาล จาํนวน 2 คน มาประจาํฟาร์ม เพื่อ
ดูแลเร่ืองการเล้ียง และ เร่ืองอาหาร และมีคนงานช่วยงานในฟาร์ม อีก 3-4 คน จาํนวนโค ท่ีเล้ียงมีทั้งโค
แม่พนัธ์ุ และ โคขนุ รวมจาํนวน 557 ตวั (ตามเอกสารรายงานประจาํเดือน ณ วนัท่ี 1 เดือน กรกฎาคม 
2557) แบ่งเป็น โคเกรดเอ คือ เป็นโคหนุ่มเพศผูท่ี้ขนุส่งตลาดประจาํเป็นหลกัคือ สหกรณ์โคเน้ือ
กาํแพงแสน (KU Beef) และมีเครือข่ายกบัสหกรณ์โคเน้ืออ่ืนๆ เช่น สหกรณ์การเล้ียงปศุสตัว ์กรป.กลาง 
โพนยางคาํ จาํกดั  สหกรณ์หนองสูง (สาขาปศุสตัว)์ จาํกดั  สหกรณ์เคยบีูบ ส่วนโคเกรดบี คือโคแม่ท่ี
ปลดอายใุชง้าน คืออาย ุ15-17 ปี คดัส่งขายตลาดทัว่ไปทางภาคใต ้ เช่น ตลาดทางภูเกต็ พงังา เป็นตน้ 
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สถานการณ์การเลีย้งโคขุน ณ ปัจจุบัน 
 เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 มองวา่ ตลาดเน้ือโคขนุยงัเป็นท่ีตอ้งการ เพราะมีตลาดของสหกรณ์ท่ี
รองรับอยู ่ และตอ้งการปริมาณเน้ือโคออกสู่ผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง แต่มีสองเร่ืองท่ีจะส่งผลต่อตลาด
ราคาเน้ือโคในไทย คือ การลกัลอบเขา้มาของเน้ืออินเดีย หมายถึง เน้ือโคและรวมถึงเน้ือควายท่ีมาจาก
ประเทศอินเดีย โดยปกติจะไม่สามารถนาํเขา้มาในประเทศได ้ เน่ืองจากเร่ืองของมาตรฐานสุขอนามยัท่ี
ยงัไม่ปลอดโรค จึงเกิดการลกัลอบโดยนาํเขา้ทางประเทศมาเลเซีย แลว้ลกัลอบส่งผา่นเขา้ประเทศไทย 
เป็นมานาน 10 กวา่ปี ทาํใหต้ลาดเน้ือโคไทย มีปัญหา เน่ืองจาก เน้ือจากอินเดียจะมีราคาถูก ไม่มีตน้ทุน
การผลิตท่ีสูง เพราะจะเป็นการซ้ือววัปลดระวางนาํมาชาํแหละ  ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 5 กล่าววา่ 
“ ปัญหานีจ้ะส่งผลต่อตลาดเนือ้ววัในชุมชนในท้องถ่ินอยู่มาก ส่งผลต่อผู้ เลีย้ง เพราะแต่ละเขียง ท่ีมีอยู่ทุก
อาํเภอ ปกติจะเป็นวัวบ้านเราส่งเขียง ทีนีพ้อการลกัลอบเนือ้เถ่ือนเข้ามามากขึน้ ย่ิงช่วงรัฐบาลส่งเสริมให้
เกษตรกรหันมาปลกูพืชพลงังานมากขึน้ เกษตรกรเลีย้งวัวเปล่ียนอาชีพ วัวไทยท่ีมีกข็ายส่งออกตลาดเพ่ือน
บ้านเยอะ หลายคนจะหันกลบัมาเลีย้งววักท็าํได้ยากขึน้ วัวขาดแคลน ราคาวัวสูงขึน้ อย่างตอนนี ้วัวสาวอาย ุ 8 
เดือน – 2 ปี  ราคาอยู่ ท่ี 4-5หม่ืน สายพันธ์ุกาํแพงแสน เป็นพันธ์ุ อเมริกันบรามนัร์ ราคาหลกัแสนขึน้ไป”  
 

  

ส่วนเน้ือโคตลาดกลางหรือตลาดบน เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 มองวา่อาจมีปัญหาท่ีเป็น
ผลกระทบจากการนาํเขา้เน้ือเกรดคุณภาพจากประเทศออสเตรเลีย ตามท่ีไทยไดท้าํขอ้ตกลงสญัญาFTA 
ไว ้ท่ีกาํหนดใหไ้ทยตอ้งลดภาษีการนาํเขา้เน้ือววัลง จากอดีตเคยเกบ็สูงถึงร้อยละ50 ปัจจุบนั ปี2557 ลด
ภาษีอยูท่ี่ร้อยละ 20  และ มีขอ้กาํหนด สินคา้ปศุสตัว ์ (เน้ือววั เน้ือหมู นม เนย) จะทยอยลดภาษีเป็นศูนย ์
ภายในช่วงในปี 2558 – 2563 ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 กล่าววา่ “ ส่ิงหน่ึงท่ีต้องเข้าใจคือ เนือ้
ออสเตรเลียจะเป็นเนือ้ท่ีมาจากวัวแก่ คือเน้นตามมาตรฐานตลาดโลก ยโุรป อเมริกา ท่ีนิยม บริโภคเนือ้ววัท่ี
ต้องมีอายไุม่เกิน2 ปี ถือว่า จะปลอดภัยจากโรควัวบ้า และ กินเนือ้นุ่ม ดังน้ันต้องเป็นวัวหนุ่ม จะเนือ้นุ่มไขมนั
น้อย เน้นกินเป็นเนือ้เสตก็ น่ีเป็นมาตรฐานผู้บริโภคต่างประเทศ แต่แม่วัวท่ีอายเุกินจะส่งตลาดยโุรป อเมริกา
ไม่ได้ จึงส่งมาทางตลาดเอเชีย ทางไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว เขมร ซ่ึงจะบริโภคเนือ้วัวแก่ นาํมาทาํเป็น
อาหาร หลายประเภท เช่นแกง พะแนง เนือ้ตุ๋น ท่ีไม่ใช่เน้นเนือ้เสตก็ ”  

      

นอกจากนั้น ในแง่ความเขา้ใจพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มตลาด ก็เป็นประเด็นท่ีเกษตรกร
ตน้แบบคนท่ี5 เห็นวา่ผูเ้ล้ียงโคในประเทศตอ้งเขา้ใจและคาํนึงถึง ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 กล่าวว่า  
“ พฤติกรรมการกิน มี2อย่าง หน่ึง กินเนือ้นุ่มไขมันน้อย อายุไม่เกิน2ปี สองเนื้อนุ่มเหมือนกัน แต่มีไขมัน
แทรก ซ่ึงวัวไขมนัแทรกต้องเป็นวัวอายมุากจึงจะมีไขมนั สมยัก่อนคนไทยเราเองไม่ได้กินวัวมีไขมันแทรก จะ
กินวัวอายุมาก แต่นาํมาปรุงเป็นอาหารประเภทต่างๆ เพ่ือให้นุ่ม ไม่มีกล่ิน เช่นเนือ้ตุ๋น เนือ้เป่ือย ทางอีสาน
นิยมสับปรุงเป็นอาหาร ส่วนถ้าเป็นทางแถบญ่ีปุ่น เกาหลี จะชอบประเภทไขมันแทรกเยอะ จะนิยมสไลด์ เนือ้
บางๆ”       
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 หากมองในแง่การเล้ียงโคขนุใหป้ระสบความสาํเร็จ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 จะใหค้วามสาํคญั
กบัตลาด เป็นอนัดบัแรก ตอ้งเขา้ใจตลาดพฤติกรรมความชอบ แหล่งรับซ้ือ ตอ้งชดัเจน เพราะในแง่
ความรู้ทกัษะในการเล้ียงนัน่ มองว่า ผูท่ี้สนใจจริงสามารถท่ีจะเรียนรู้ลงมือฝึกปฏิบติัจนชาํนาญกนัได้
ไม่ยาก   

บทบาททางสังคม 
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 ปัจจุบนัเป็นนายกสมาคมโคเน้ือแห่งประเทศไทย อดีตเคยเป็น นายก

สมาคมโคเน้ือพนัธ์ุกาํแพงแสน และประธานสหกรณ์โคเน้ือมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาํแพงแสน จาํกดั รวมถึงเป็นกรรมการกองทุนฟ้ืนฟเูกษตรกรแห่งชาติ  และยงัเป็นท่ีปรึกษาในหลาย
ส่วนของกรมปศุสตัว ์ 
 

ทศันคติต่ออาชีพการเลีย้งโค 
 เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 พดูถึงการทาํอาชีพการเล้ียงโคขนุอยา่งภูมิใจ ในการสร้างความสาํเร็จ

จากอดีต ข้ึนมาจนไดรั้บการยอมรับจาก สังคม และการเป็นผูมี้โอกาสถ่ายทอดแบ่งปันประสบการณ์
ความรู้ไปบุคคลอ่ืนมาอยา่งต่อเน่ือง ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 กล่าวว่า  “บอกเลย ไปไหน งานไหนท่ี
เค้าเชิญ เราใส่ชุดคาวบอย  คนอ่ืนใส่ กไ็ม่เหมือนเรา เราน่ีหล่ะคาวบอยตัวจริง ของจริงบุกเบิกมา ไม่ใช่ใส่
เพราะแค่ดูเท่นะ แต่เราภูมิใจ”  

 
2. กระบวนการจัดการความรู้ของ เกษตรกรต้นแบบคนที ่5 
กระบวนการจดัการความรู้ ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี5  ตั้งแต่เร่ิม

ประกอบอาชีพการเล้ียงโคขนุคุณภาพ จนไดรั้บการยอมรับจากสงัคม พบวา่ มีขั้นตอน ดงัน้ี 
 

จุดเร่ิมต้นสู่อาชีพการเลีย้งโคขุน  
เร่ิมแรก เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 ประกอบอาชีพการทาํสวนยาง มีการเล้ียงแม่โคเป็นอาชีพ

เสริม เล้ียงแม่โค 5 ตวั เนน้เล้ียงเพื่อพฒันาสายพนัธ์ุ ยงัไม่มีการขนุ จนเม่ือ ช่วงปีพ.ศ. 2532 มีพายเุก เขา้
ทางภาคใต ้ทาํใหส้วนยางไดรั้บความเสียหาย ในขณะท่ีโคท่ีเล้ียงไม่ไดรั้บผลกระทบแต่อยา่งใด จึงมอง
วา่ การเล้ียงโคเป็นอาชีพน่าจะช่วยลดความเส่ียงความเสียหายของธรรมชาติท่ีเกิดกบัพืชผลได ้ ดงัท่ี 
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 กล่าววา่  “ ช่วงปี 32  พายเุกย์ เข้าภาคใต้ สวนยางเราเสียหาย แต่สังเกต ุวัวท่ีเลีย้งไม่
เป็นไร เลยคดิ การเลีย้งววัเป็นอาชีพ น่าจะช่วยลดความเส่ียงความเสียหาย กเ็ลีย้งมา จน ช่วงปี 36 กคิ็ดกับ
อาจารย์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ทาํอย่างไรอาชีพการเลีย้งโคจะอยู่ได้  กเ็ร่ิมเรียนรู้ทีจ่ะเลีย้งแบบยนื
โรง”   
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การค้นหาความรู้ 
การหาความรู้ในเร่ืองการเล้ียงโคขนุของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี5  เป็นการศึกษาเรียนรู้ดว้ย

ตวัเอง แหล่งความรู้ส่วนใหญ่มาจากเพ่ือนนกัวิชาการ อาจารยท่ี์รู้จกั เน่ืองจาก เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5
จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประกอบกบัเป็นช่วงท่ีมหาวิทยาลยัพฒันาสายพนัธ์โคเน้ือ
กาํแพงแสน และจดัตั้งสหกรณ์โคเน้ือฯกาํแพงแสนข้ึน เพื่อส่งเสริมการผลิตเน้ือโคคุณภาพสู่ตลาด ดงั
ตวัอยา่งท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 กล่าววา่ “ ตอนน้ันกป็รึกษากับอาจารย์ท่ีเกษตร กพ็ัฒนาพันธ์ุ
กาํแพงแสนกัน มองว่าทาํแล้วตลาดกต้็องมี กต้ั็งสหกรณ์ของมหาลยั จากมหาลยัน่ันหล่ะเร่ิมต้น พวกทีไ่ป
อบรมจากมหาลยั อย่างพวกน้องกบัหลานผมไปอบรมกลบัมามีความรู้กเ็อามาทาํ”  

      การหาความรู้ของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 นอกจาการอบรมแลว้ ยงัมีการหาความรู้จาก
การศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 กล่าววา่ “ …เยีย่มฟาร์ม

อ่ืนๆ ไปดูงานต่างประเทศ อย่างในประเทศน่ีไปมาทัว่ อย่างฟาร์มลงุเชาว์ สุพรรณ ต่างประเทศน่ีไป
ออสเตรเลีย อเมริกา มนักย่ิ็งรุ้เร่ือง น่ีน้องผมเค้ากไ็ปดูงานต่างประเทศ ไปฝร่ังเศส ออสเตรเลีย อเมริกา...น่ีจะ
บอกเป็นหลกัเลยนะ ในการเลีย้งววั ถ้าคณุไม่ไปดูงาน หรือ ไปดูคนอ่ืนนะ คณุไปไม่ได้แน่ นอกจากคุณเก่งจริง 
แต่การไปดู  คนอ่ืนมนัทาํให้เราปรับความคิดเลยนะ ว่า เราคิดอย่างนีม้นัผิด หรือถกู ทาํไงให้เราเลีย้งได้ดีขึน้”  

เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 ยงัมีการหาความรู้ดว้ยตวัเองจากการรับส่ือ อยา่งต่อเน่ือง จนถึง
ทุกวนัน้ี จาก วารสารต่างๆ ท่ีเป็นสมาชิก ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 กล่าววา่   “เรากมี็อ่านวารสาร 
ข้อมูลทางช่องทางอ่ืนส่วนใหญ่จากเอกสาร เช่นวารสารไทยคาวบอย วารสารออสเตเรียนบรามัน บรามัน
นิวส์ เราเป็นสมาชิกอยู่ ในฐานะนายกสมาคมโคขนุ  อเมริกาบรามันเจอนัล ของอเมริกา หนังสือสัตวบาล 
ของสมาคมสัตวบาล หนังสือของม.เกษตร ส่วนข่าวสารทางทวี ี มันมีบ้าง แต่มันฉาบฉวย หลงัๆเอกสารก็
รับมาอ่านกนัทุกคน ทีผ่่านมาเน้ือหามีบ้างทีเ่ราเอามาใช้ประโยชน์ เช่นเร่ืองโรค เร่ืองอาการท่ีเรากล็องเอามา
สังเกตดู เทคนิคการจัดการเลก็น้อยๆ...”   

นอกจากนั้น ยงัพบวา่ ในระหวา่งกระบวนการเล้ียง เม่ือเกิดปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ข เกษตรกร
ตน้แบบคนท่ี5กจ็ะไดมี้โอกาสไดรั้บความรู้เพิ่มเติม ไดอี้กดว้ย ดงัตวัอยา่งท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 
กล่าววา่ “ ท่ีฟาร์ม แต่ก่อนเร่ิมเลีย้งใหม่ๆ เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ใช้สังเกตดูไปเร่ือย  อย่างววัป่วย พอเห็น
เร่ิมติดต่อไปตัวท่ีสาม ท่ีส่ี กต้็องรีบแจ้งไปทีก่รมปศุสัตว์ เพือ่ให้เข้ามาดู มาแนะนํามาบอก น่ีเราเรากไ็ด้รู้
เพิม่ขึน้” 

 

การทดลองเลีย้ง  
เม่ือไดค้วามรู้หรือขอ้มูลใหม่ๆมา  เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 จะนาํมาคุยกบัคนในครอบครัว เพื่อ

ดูถึงความน่าสนใจ ในการนาํไปทดลองทาํ ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 กล่าววา่ “ ไปดูงานแต่ละที่
กลบัมา ทุกคร้ังจะกลบัมาคยุกนั เลอืก ทีเ่ข้ากบัเรา เหมาะกบัเรา  ดูงานบางทีก่ ็ดนีะ แต่เราไม่ได้ใช้ เช่น บางท่ี
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ไปดู มีทาํบ่อหมกัแก๊ชชีวภาพ กลบัมาคุยกันท่ีบ้าน ดีนะ แต่เรายงัไม่ทาํเพราะเรามองว่ายงัไม่จาํเป็น บางท่ีไปดู
เร่ืองคอกท่ีมนัใหญ่ แต่เลีย้งวัวน้อยตัว เรากเ็อามาปรับขนาดคอกเรา”  
 ความรู้ใดท่ีอยูใ่นความสนใจ เช่น อาจเป็นเร่ืองท่ีกาํลงัหาทางแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นขณะนั้น 
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 จะนาํมาทดลองทาํ หรือ ปรับใหเ้หมาะกบัตวัเองท่ีจะปฏิบติั แลว้ลองทาํ เพื่อดู
ผลท่ีเกิดข้ึน ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 กล่าววา่ “ อย่างล่าสุดทีเ่อามาประยกุต์ใช้ กค็อืการทาํหลงัคา

พลาสติกคลุมกนัฝนสาด ทีเ่ห็นกาํลงัขึน้โครงน่ี  กไ็ปดูฟาร์มโคนมทีเ่ชียงใหม่ เค้าจะทาํหลังคาพลาสติก คือ ต่อ
จากหลงัคากระเป้ืองอีกที เพ่ือให้แสงแดดผ่านได้ แต่จะกันฝนไม่ให้ลงมาท่ีคอก จะทาํให้คอกไม่เละ ไม่เปียก 
สามารถเกบ็ขีไ้ด้ ซ่ึงทีฟ่าร์มเรามีปัญหามากเพราะฝนตกเยอะ ตกตลอด ววัไม่สบาย คอกสาดเปียกเละ ซ่ึงเรามี
แค่หลงัคากระเบือ้ง ส่วนใหญ่ทีไ่ม่ได้คลมุหมดทัง้คอก ใช้เป็นพลาสติกยวู ี กนัเฉพาะหลงัคา  มันเป็นการต้อง
ลงทุนเพิม่ แต่มันคุ้มระยะยาว แล้วคอกไม่เปียกเละ ขีว้ัวเองกใ็ช้ได้หมด เอามาขายได้ คือเอาท่ีวัวก่อน ท่ีน่ีฝน
ตกติดต่อกันหลายวันน่ี คอกเละเลย วัวกไ็ปกองอัดอยุ่เกิดววัป่วย ถ้ามนัคลมุได้ แสงกเ็ข้า ลมกเ็ข้า แต่ฝนไม่เข้า 
วัวกมี็ความสุข  คุ้ม  เพราะวัวป่วย1ตัว เกิดตายน่ี 5 หม่ืนเลยนะ  น่ีพอเราดูแล้ว มาลองเลย ”   
 

นอกจากนั้น ยงัพบวา่ แนวทางหน่ึงในการสร้างความรู้ของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 เกิดจาก
การเขา้ร่วมเป็นฟาร์มทดลองในโครงการวิจยั ซ่ึงทาํใหเ้กษตรกรตน้แบบคนท่ี5 ไดร่้วมเรียนรู้ และมีการ
ติดตามผลร่วมกบันกัวิจยั ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5  กล่าววา่ “ ตอนน้ัน ฟาร์มผมน่ีหล่ะมีส่วนสร้าง

สายพนัธ์ุกาํแพงแสน โครงการอาจารย์ปรารถนา แกมาประจํา พาคนมา พานิสิตมา เรากไ็ด้เรียนรู้กบัแกไป
ด้วย”      

 

เปลีย่นจากทาํสวนยางพาราเพยีงอย่างเดยีวมาสู่การเลีย้งโคขุนเป็นอาชีพทีส่อง 
ผลจากการเรียนรู้และการทดลองเล้ียงดว้ยตวัเองอยา่งต่อเน่ืองของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 ทาํ

ให้การเล้ียงโคขุนกลายเป็นอาชีพท่ีสองของครอบครัว ควบคู่กบัการทาํสวนยาง และ สวนปาล์มมา
จนถึงปัจจุบนั    

 

เกดิการสะสมความรู้ใหม่ในตัวเอง 
การพฒันากระบวนการเล้ียงของตวัเองมาอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหเ้กษตรกรตน้แบบคนท่ี5  มีการ

สะสมความรู้และประสบการณ์ในตวัเองจนไดรั้บการยอมรับวา่เป็นผูรู้้ในเร่ืองการเล้ียงโคขนุ  ความรู้ท่ี
สะสมไว ้ สามารถเล่าถ่ายทอดไดอ้ยา่งชดัเจน เป็นความรู้ท่ีนาํไปใชง้านจริงไดใ้นทางปฏิบติั  ดงัท่ี 
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 กล่าววา่ “ “ คาํว่า ตัวเลก็ ตัวใหญ่ จะดูอย่างไรน่ี ผู้เลีย้งต้องอาศัยประสบการณ์
การดูวัวมาเยอะ อย่างเราดู สังเกตมา จนมีบรรทดัฐานในใจว่า ไม่ต้องมีอะไรมาวัด วัวช่วงอายเุท่าไหร่ 
ควรมีขนาดวัวโตได้แค่ไหน ถ้าดูแล้วว่า โครงร่างเลก็ กระดูกเลก็ๆ หนังตึงๆ  เลก็กว่าววัตวัอ่ืนในช่วง
อายเุดียวกัน แปลว่า เป็นววัตัวเลก็... นอกจากน้ัน เราบอกจําไว้เลย วัวตัวเมีย จะสะสมไขมนั ได้ดีกว่าววั
ตัวผู้  ถ้าวิชาการเค้าว่าเพราะเก่ียวกับฮอโมนต์” 
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การเปลีย่นแปลงยกระดับการเลีย้งสู่ระบบฟาร์มขนาดใหญ่และจัดตั้งเป็นบริษัท 
การเล้ียงโคขนุของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 เร่ิมตน้จาก การวางระบบการเล้ียงตามมาตรฐานท่ี

ไดอ้บรมมา นบัจากปีพ.ศ.2537 เพื่อส่งโคขนุสู่ตลาดส่งสหกรณ์โคเน้ือฯ กาํแพงแสน เป็นหลกั โดยท่ี
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5  เห็นวา่ตลาดเน้ือคุณภาพยงั เป็นท่ีตอ้งการอยา่งต่อเน่ือง จึงมีการหาความรู้เพื่อ
ขยายปริมาณการเล้ียง และยกระดบัการเล้ียงกลายเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ และจดัตั้งเป็นบริษทั ดงัท่ี 
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 กล่าววา่ “ ววัท่ีเราขนุในฟาร์ม จะเป็นลกูวัวท่ีเกิดจากแม่พันธ์ุในฟาร์ม 100 
เปอร์เซ็นต์   เน่ืองจาก ฟาร์มเราเป็นฟาร์มพัฒนาพันธ์ด้วย  เราใช้เป็นท่ีเรียนรู้ไปด้วย  จึงมีแม่พันธ์ุ 200 กว่าตัว 
เม่ือได้ลกูจะต้องมีการคัดเลือก คัดออก ตลอดเวลา ตลอดเวลา 98 เปอร์เซ็น การผสมจะเป็นการผสมเทียม
กาํแพงแสน กับ กาํแพงแสน แบบรักษาระดับสายเลือด…เรารักษามาตรฐานการเลีย้งต้องได้ เนือ้เกรดดียงัมี
ตลาด มาพอกมี็ในบางช่วง   ”  

   
การจัดเกบ็ความรู้  
การจดัเกบ็ความรู้ของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 นอกจากจะสะสมเป็นภูมิปัญญาในตวัเองแลว้  

ส่วนใหญ่จะเป็นการจดบนัทึกขอ้มูล ต่างๆท่ีเก่ียวกบักระบวนการเล้ียง มีการป้อนขอ้มูลใชโ้ปรแกรม
คาํนวณเขา้ช่วย ซ่ึงจะใชส้อนถ่ายทอดใหก้บัคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง  ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 กล่าว
วา่  “  อย่างคิดต้นทุนวัวขนุอยู่ ท่ีประมาณ 5 หม่ืน ถึงห้าหม่ืนสอง ท่ีส่งให้สหกรณ์ ได้กาํไร รวมค่าลกูคอก 
หมายถึงตอนท่ีเราให้เค้าขึน้ทะเบียนขนุ อยู่ท่ีประมาณ ตัวละ 7 พัน ถึงหน่ึงหม่ืนบาท โดยเฉล่ีย ต้นทุนน่ีรวมค่า
ซื้อพันธ์ หรือค่าตัววัว ค่าอาหาร ค่าไฟ ค่าแรง การคดิน่ีจะใช้โปรแกรมสําเร็จรูปของ อ.ปรารถนา (ใช้โปรแกรม 
ใช้การบนัทกึข้อมูล ) เวลารับคนดูแลฟาร์ม มาใหม่ วธีิการสอนงานทีน่ี่ ตอนแรกเลยให้อ่านค่าเป็น ดูเป็นทาํ
พร้อมกนั” 
   

การถ่ายทอดความรู้ 
การสอนถ่ายทอดความรู้ของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี5  มีทั้งการถ่ายทอดใหก้บัคนในครอบครัว 

กบัคนท่ีรับทาํงานในฟาร์ม  โดยการสอนฝึกสงัเกต การใหล้งมือปฏิบติั ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5  
กล่าววา่ “ อย่างเร่ืองสายพันธ์ุเราเรียนมา เรารู้เร่ืองสายพันธ์ุ มาเราบอกเลย การดูสายพันธ์ุท่ีดีให้สังเกตลกัษณะ
วัวภายนอก คือหู อย่าให้ยาว อย่าให้มีแต่โหนกมาก หรือใหญ่มาก คือ ถ้าหูยาวมาก โหนกมาก หรือใหญ่มาก 
แสดงว่า มีสายพันธ์ุบรามนัห์ มีเลือดเมืองร้อนสูงเกินไป ขนอย่าให้ยาวมากเกิน น่ีต้องหัดดูหัดสังเกต ” 
    นอกจากนั้น ฟาร์มของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 ยงัเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีผูส้นใจแวะเวียนมาขอ
คาํแนะนาํ เป็นแหล่งรับนิสิตฝึกงาน และ แหล่งทาํวิจยัของนกัวิชาการ และเกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 
ไดรั้บเชิญไปแบ่งบนัประสบการณ์อยูเ่ร่ือยๆ  ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 กล่าววา่ “ ทีผ่่านมา มี
เกษตรกรแวะเวยีนมาดูงาน มาถามอยู่บ้าง แบบกลุ่มเลีย้งววั มาดูงาน มาขอให้เล่า ประสบการณ์ หรือแบบ
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เดนิทางมาเองรายบุคคล กม็ี อย่างกลุ่มทางสุราษฎ์ ชุมพร ยะลา ปัตตานี กจ็ะมาดูการเลีย้งบ่อยๆ เฉล่ีย เป็นกลุ่ม  
4 – 5 กลุ่ม ต่อปี รายบคุคล มาเร่ือยๆ เฉล่ีย ประมาณ 20 – 30 คน ได้ คนท่ีมาท่ีฟาร์มจะนาํดูของจริง การเลีย้ง
จริง...ทีน่ี่เป็นแหล่งฝึกงานของนิสิต เช่น จากเกษตร เป็นแหล่งข้อมูลพวกอาจารย์มาขอข้อมูล มาเกบ็ตัวเลข
ต่างๆ เพือ่ทาํการวจิัยอยู่อยู่เร่ือยๆ...ช่วงนีก้มี็โอกาสไปพูดคุย กับสถาบัน หน่วยงานบ้าง ในฐานะนายก ส่วน
ใหญ่รัฐบาลจัด จะพูดแนว นโยบาย สถานการณ์ AEC บ้าง ช่วงน้ี  ผมจะเน้นแลกเปลีย่นนะ ฟังเค้า พูดให้เค้า
ฟัง”   

ปัจจุบนั เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 มีการใชเ้คร่ืองมือทาง Social Network เป็นช่องทาง
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือนเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ ซ่ึงเห็นวา่ มีความสะดวก ประหยดัเวลา ค่าใชจ่้าย 
และส่ือสารกนัไดท้นัที  ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 กล่าววา่ “ เดยีวน้ี มันยิง่ส่ือสารกนัง่าย อย่าง
พลาสติกน่ี คนคิดอยู่เชียงใหม่เลีย้งววันม ไปเห็นพลาสติกจากเนอซาร่ีต้นไม้ เค้าคิดกลบัมาท่ีวัว น่ีเค้าเก่งมาก
นะ มาแล้วกท็าํ ทีนีเ้รารู้ว่าเค้าทาํ เรากไ็ปดูว่าเค้าทาํแล้วได้มัย้ เราไปเราเลีย้งวัว เราดูป้ับรู้เลย น่ีโอเค  เรารู้จากมี
การส่ือสารมา จากการคยุกนัในไลน์  ทีน่ี่ตอนน้ีทุกคนมีไลน์หมด จะต้องส่งไลน์กนั เราต้ังไลน์เป็นกลุ่ม ต้ัง
กลุ่มกนั เรามีกลุ่มฟาร์มชวนช่ืน สมาชิก คอื คนทีท่าํงานทีฟ่าร์ม ทุกฝ่าย มกีลุ่มไลน์ของกาํแพงแสน และ จาก
กลุ่มคนทีเ่ลีย้งววัในเพสบุคส์ เค้าจะส่งข่าว ข้อมูลกนั เรามเีรากส่็งไปให้...”  

ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัในการแลกเปล่ียนส่ือสารกนัระหวา่งบุคคล พบวา่ คือ การเปิดใจรับฟังซ่ึง
กนัและกนั จะทาํใหไ้ดป้ระโยชน์กนัทุกฝ่าย  ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 กล่าววา่ “ คอื เวลามีปัญหาเรา

จะคยุกนักบัเครือข่ายพรรคพวก เรืองน้ีใครแก้ไง รู้อะไร  หลกัมันอยู่ตรงน้ีว่า คณุชัดว่าคณุ open mind มั้ย ถ้า
คณุ open mind น่ีข้อมูลมาเยอะแน่ แต่ถ้าคณุไม่น่ี ข้อมลูมนักไ็ม่ได้ คาํว่า open ขอผม คอื เรารับฟัง แล้วเรามี
ไรเรากบ็อก เรารับฟังมากกว่าพูด”  

โดยสรุป   กระบวนการจดัการความรู้ ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5  ตั้งแต่
แรกเร่ิมประกอบอาชีพการเล้ียงโคขนุคุณภาพ จนไดรั้บการยอมรับจากสงัคม พบวา่ สรุปเป็นขั้นตอน 
ไดต้ามแผนภาพท่ี 28  ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 28  กระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี 5 

 

จุดเร่ิมตน้ของการ
เปล่ียนแปลง 

สู่การเล้ียงโคขนุ 

สาเหตุ:  ความเสียหายจากภยัธรรมชาติท่ีส่งผลต่อความเสียหาย
จากการทาํสวนปาลม์ 

การเรียนรู้เกิดจากการ 
คิดเทียบเคียงกบัส่ิงท่ี

ปฏิบติัเดิมอยู ่

เพ่ิมการเล้ียงโคขนุเป็น
อาชีพร่วมกบัการทาํสวน
ยางพาราและสวนปาลม์ 

การไปเขา้อบรม 

สะสมความรู้ใหม่ใน
ตวัเองของเกษตรกร 

ถ่ายทอดความรู้ 

จดัเกบ็ความรู้ท่ี
เป็นระบบ 

พดูคุยกบั 

คนในครอบครัว  

ทดลองทาํ 

เล้ียงตวัเอง 

: สอนคนภายนอก 

เป็นวทิยากรอบรม 

:ฟาร์มกลายแหล่ง
เรียนรู้ ฝึกงานนิสิต 
ทาํวจิยั  

ความเส่ียงในอาชีพ 

เม่ือเกิดภยัธรรมชาติ 

การไปดูฟาร์มตวัอยา่งใน
ประเทศ และต่างประเทศ 

: สอนคนใน
ครอบครัว 

:สอนคนงาน 

และสัตวบาล
ในฟาร์ม 

ลองทาํ 2-3 ตวั 

สังเกตผล 
ปรับเปล่ียน 

ลองทาํซํ้ า 

คน้หาความรู้ 

จากบุคคล:  ปศุสัตว ์นกัวชิาการ อาจารย ์ 

หน่วยงาน : กรมปศุสัตว ์มหาวทิยาลยั  

ส่ือ: วารสาร เอกสาร ตาํรา 

เปล่ียนแปลง 

ยกระดบักระบวนการเล้ียง
จากสู่ระบบฟาร์มขนาด
ใหญ่และตดัตั้งเป็นบริษทั 

เห็นผล 

และยอมรับ 
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โดยสรุป ผลจากการศึกษากระบวนการจดัการความรู้เฉพาะของแต่ละบุคคล ของเกษตรกร
ตน้แบบทั้ง 5 ราย พบวา่ มีกระบวนการจดัการความรู้ท่ีเกิดข้ึน เป็นไปตามวิถีการดาํเนินชีวติของ
เกษตรกรท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อการประกอบอาชีพ ท่ีมีขั้นตอน หรือ วิธีการท่ีสอดคลอ้งใกลเ้คียงกนั  แต่มี
ความแตกต่างกนัในรายละเอียดบางประเดน็ท่ีเป็นเฉพาะของแต่ละบุคคล สรุปไดต้ามตารางท่ี10   ดงัน้ี  
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ตารางที่ 10  สรุปภาพรวมกระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ 5 ราย 
ขั้นตอน เกษตรกรต้นแบบ คนที ่1 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่2 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่3 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่4 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่5 

1.จุดเริ่มต้นสู่
อาชีพการเลีย้งโค
ขุน 
 

1.สภาพปัญหารายไดข้อง
ครอบครัวไม่เพียงพอ 
 2. ไดร้ับการแนะนาํจากปศุ
สัตวจ์งัหวดั เกิดการมองเห็น
โอกาสในการเพิ่มรายได ้   

1.ตอ้งการเพิ่มรายไดข้อง
ครอบครัว  จากการเลี้ยงโคขนุ
แบบโควตาส่งสหกรณ์ฯโพน
ยางคาํ  
2.ขอ้จาํกดัดา้นการลงทุน  จึง
ใชว้ธิีสร้างการวมกลุ่มผูเ้ลี้ยง
ในพื้นที่ เพื่อแกป้ัญหา และ
ช่วยเพิ่มรายไดใ้หก้บัคนใน
พื้นที่ 

1.ตอ้งการเปลี่ยนจากอาชีพ
เกษตรเดิมที่ส่งผลเสีย  ต่อ
สุขภาพของตนเอง และคนใน
ครอบครัว 
 

1.การหาวธิีการใชป้ระโยชน์
จากมนัสาํปะหลงัในการเลี้ยง
ปศุสัตว ์ 
 2. การไดร้ับผลกระทบดา้น
สุขภาพจากอาชีพเดิมที่ทาํอยู ่
 

1.การหาอาชีพเสริมที่ ลด
ความเสี่ยงทางรายไดข้อง
ครอบครัว เมื่อเกิดภยั
ธรรมชาติที่ส่งผลเสียหายต่อ
พืชที่ปลกู 
 

2.การแสวงหา
ความรู้ 

 

1.บุคคลรู้จกัที่ใหข้อ้มูลที่เกี่ยว
ขอ้ได ้เช่น เพื่อนเกษตรกร 
เจา้หนา้ที่สหกรณ์ฯ  
2.การดูตวัอยา่งจากผูท้ี่เลี้ยงโค
ขนุมาก่อนในพื้นที่ใกลเ้คียง 
3.การเขา้อบรม  ประชุม 
สัมมนา การศึกษาดูงานที่จดั
โดยหน่วยงานต่างๆ  เช่น  
สหกรณ์ฯโพนยางคาํ  ปศุสัตว ์
หรือ สถาบนัการศึกษา 

1.บุคคลรู้จกัที่ใหข้อ้มูลที่เกี่ยว
ขอ้ได ้เช่น เพื่อนร่วมงานใน
สหกรณ์ฯโพนยางคาํ 
เจา้หนา้ที่ปศุสัตว ์ 
2. การดูพร้อมของตนเอง ดา้น
การลงทุน สภาพการเลี้ยงโค
ในพื้นที่ ที่ตนเองอาศยัอยู ่ 
3. การเขา้อบรม ศึกษาดูงาน
ตวัอยา่งฟาร์มจากที่อื่นๆ 

 

1.บุคคลรู้จกัที่ใหข้อ้มูลที่เกี่ยว
ขอ้ได ้เช่น เพื่อนเกษตรกร 
พอ่คา้โค จากบุคคลที่มี
ความสัมพนัธ์ ความสนิท
ไวว้างใจ 
2.เอกสาร หรือ สื่อที่หาได ้
3. การเขา้อบรม ศึกษาดูงาน
ตวัอยา่งฟาร์มจากที่อื่นๆ 

 

1.บุคคลรู้จกัที่ใหข้อ้มูลที่เกี่ยว
ขอ้ได ้เช่น นกัวิชาการ 
อาจารย ์เจา้หนา้ที่ปศุสัตว ์
2.ขอ้มูลจากถาบนัการศึกษา 
ที่ใกลใ้นพื้นที่  จากกรมปศุ
สัตว ์
3.เอกสาร ตาํรา วารสารทาง
วชิาการต่างๆ   
 

1.บุคคลรู้จกัที่ใหข้อ้มูลที่
เกี่ยวขอ้ได ้เช่น นกัวิชาการ  
อาจารย ์ 
2.จากสื่อวารสารต่างๆ เช่น 
วารสารไทยคาวบอก วารสาร
ออสเตเรียนบรามนั บรามนั
นิวส์ อเมริกาบรามนัเจอนลั 
ของอเมริกา วรสารจาก
สมาคมสัตวบาล และ การดู
ข่าวสารทางทีวี 
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ตารางที่ 10  สรุปภาพรวมกระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ 5 ราย (ต่อ) 
ขั้นตอน เกษตรกรต้นแบบ คนที ่1 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่2 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่3 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่4 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่5 

2.การแสวงหา
ความรู้(ต่อ) 

 

 4.ทบทวนความรู้เดิมที่เรียนมา
จากหลกัสูตรเกษตรกรรม 
ดา้นสัตวใ์หญ่-โคเนื้อโค
กระบือ 

 4.การเขา้อบรม การศึกษาดู
งาน ตามที่ต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

3.การเขา้อบรม ศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศ และ 
ต่างประเทศ 

3.การนําความรู้
ทีไ่ด้มาใหม่ 
เทยีบเคยีงกบั
ประสบการเดมิ
ของตนเอง 

ปรึกษาพดูคุยกบัภรรยา เพื่อ
ทบทวนกบัสิ่งที่เคยทาํมา 
ก่อนการตดัสินใจลองทาํตาม 
 

1.ปรึกษาพดูคุยกบัภรรยา เพื่อ
วางแผนการเลี้ยง วางแผนการ
เลี้ยง และแผนการตลาดเพื่อ
ส่งตลาดจามจาํนวนโควตา้
สหกรณ์ฯโพนยาง  
2.ทบทวนความพร้อม
ขอ้จาํกดัของตนเอง  และ 
ช่องทางแกป้ัญหา  
3.หาแนวทางสร้างการ

รวมกลุ่มเกษตรกรผูส้นใจ

เลี้ยงโคขนุเพื่อสร้างรายได้

ร่วมกนั    

ปรึกษาพดูคุยกนั กบัคนใน
ครอบครัวดูความสนใจ ดูถึง
โอกาสและความเป็นไปได ้
ในทางปฏิบตัิที่เหมาะสมกบั
บริบท ความพร้อมของตนเอง 
และคิดเทียบกบัวธิีการปฏิบตัิ
เดิมที่ทาํอยู ่

ปรึกษาร่วมกนั กบับิดา หา
ความรู้เบื้องตน้ เพื่อนาํมา
เปรียบเทียบกบัสิ่งที่ในอาชีพ
ที่ตนเองปฏิบตัิอยู ่ 

ปรึกษาพดูคุยกนักบัภรรยา 
และ นอ้งสาว  เพื่อดูถึงความ
น่าสนใจ การนาํมาลองปรับ
ใชก้บัการเลี้ยงของครอบครัว 
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ตารางที่ 10  สรุปภาพรวมกระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ 5 ราย (ต่อ) 
ขั้นตอน เกษตรกรต้นแบบ คนที ่1 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่2 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่3 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่4 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่5 

4.ส ร้ า ง ค ว า ม
สนใจ เ บื้อ ง ต้น 
เพือ่การรวมกลุ่ม 
 

 1.พาเกษตรกรผูส้นใจไป
ศึกษากระบวนการเลี้ยง และ
ช่องทางการตลาด ที่สหกรณ์ฯ
โพนยางคาํ 
2.หาผูท้ี่สนใจรวมกลุ่มทดลอง
เบื้องตน้ 

   

5.สร้างการ
ยอมรับ โดยการ
ทาํเป็นตวัอย่าง
และการเรียนรู้
ทาํร่วมกนัแบบ
กลุ่มเลก็ๆ 
 

 1.ใชพ้ื้นที่ฟาร์มของตวัเอง
และลงทุนในการเริ่มทดลอง
เลี้ยงเป็นตวัอยา่ง 

2.ทาํขอ้ตกลงกบัเกษตรกรที่
สนใจกลุ่มเลก็ๆ ใหเ้ขา้มาร่วม
เรียนรู้ในกระบวนการเลี้ยง
ดว้ยกนั เพื่อให ้เกษตรกรเห็น
ผลที่เกิดขึ้น 
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ตารางที่ 10  สรุปภาพรวมกระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ 5 ราย (ต่อ) 
ขั้นตอน เกษตรกรต้นแบบ คนที ่1 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่2 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่3 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่4 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่5 

6.ทดลองทําด้วย
ตนเอง 

ทดลองทาํดว้ยตนเอง มีการ
ทาํซํ้ า ปรับวธิีการเพื่อหา
แนวทาง วธิีใหเ้หมาะสมกบั
ตนเอง 

1.ทดลองลงมือทาํ เพื่อดูผลที่
เกิดขึ้น เปรียบเทียบกบัวธิีการ
เดิมที่ทาํอยู ่เพื่อตดัสินใจวา่จะ
ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบตัิของ
ตนใหม่ หรือไม่ 
2.เมื่อเกิดขอ้สงสัย หรือเกิด
ปัญหา มีการทางแกเ้บื้องตน้ 
ดว้ยตวัเอง มีการนาํความรู้เดิม
มาคิดปรับเปลี่ยน ลองผดิลอง
ถกู ซึ่งทาํใหม้ีโอกาสคน้พบ
วธิีการแนวปฏิบตัิใหม่โดย
บงัเอิญดว้ยตวัเอง 

เริ่มตน้ทดลองเลี้ยงดว้ยตวัเอง 
ควบคู่กบัหาความรู้เรียนรู้
อยา่งต่อเนื่อง นาํมาลองมา
ปรับ ลองทาํซํ้ าไปจนกวา่ จะ
เห็นผลที่ไดข้อ้สรุปของ
ตนเอง 

1.มีการทดลองทาํในสิง่ที่อยู่
ในความสนใจ หรือ เป็นสิ่งที่
กาํลงัหาทางแกป้ัญหาที่เกิด
ขึ้นอยู ่ใน ทาํ หรือ ปรับให้
เหมาะสมกบัตวัเองที่จะ
ปฏิบตัิ แลว้ลองทาํซํ้ า เพื่อดู
ผลที่ได ้
2. มีการเขา้ร่วมเป็นฟาร์ม
ทดลองในโครงการวจิยั ทาํ
ใหม้ีโอกาสในการลองทาํสิ่ง
ใหม่ๆ และมีการติดตามผล 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกนักบั
นกัวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

223 



224 
 

 
 

ตารางที่ 10  สรุปภาพรวมกระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ 5 ราย (ต่อ) 
ขั้นตอน เกษตรกรต้นแบบ คนที ่1 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่2 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่3 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่4 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่5 

7.การเปลีย่น 

แปลงของ

เกษตรกร 

1.การเลี้ยงโคขนุกลายเป็น
อาชีพหลกัร่วมกบัการทาํนา 
ทาํไร่ 
2.เปลี่ยนการเลี้ยงโคเนื้อตาม
ธรรมชาติ เป็นการเลี้ยงแบบ
ระบบขนุยนืโรง 

1.ลาออกจากงานประจาํ มาทาํ
อาชีพเลี้ยงโคขนุเป็นอาชีพ
หลกั 
2.เปลี่ยนการเลี้ยงโคเนื้อตาม
ธรรมชาติ เป็นการเลี้ยงแบบ
ระบบขนุ 
3.เกิดการรวมกลุ่มกลายเป็น
โรงเรียนสอนการเลี้ยงโคขนุที่
ชดัเจน    
4.มีการกาํหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้ใหก้บัสมาชิกในกลุ่ม 
เช่น การอบรม การศึกษาดู
งาน ทาํการตลาดเชื่อมโยงกบั
สหกรณ์ฯโพนยางคาํ  
5.มีการวางพื้นฐานการเลี้ยงโค
ขนุเป็นมาตรฐานเดียวกนั และ
การร่วมหุน้ลงทุน   

1.มีการเลี้ยงโคขนุเป็นอาชีพ
เสริมจาการทาํนา 
2.ปรับวธิีการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อ
ซื้อ-ขยายตลาดโคมีชีวติ มา
เป็นการเลี้ยงขนุเพื่อส่งตลาด
เนื้อโคคุณภาพ และการเลี้ยง
ขนุระยะสั้น เพื่อส่งตลาด
ทัว่ไป 

1.เปลี่ยนจากปลูกและแปรรูป
มนัสาํปะหลงั เป็น การเลี้ยง
โคขนุ เป็นอาชีพหลกั 
2.ลดพื้นที่การปลกูมนั
สาํปะหลงั และปลกูเพื่อเป็น
อาหารโค  

1.มีการเลี้ยงโคขนุเป็นอาชีพ
ที่สองร่วมกบัการทาํสวน
ยางพารา และสวนปาลม์ 
2.เปลี่ยนการเลี้ยงโคเนื้อตาม
ธรรมชาติ เป็นการเลี้ยงแบบ
ระบบขนุ และการเลี้ยงแม่
พนัธุ์เพื่อพฒันาสายพนัธุ์ 
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ตารางที่ 10  สรุปภาพรวมกระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ 5 ราย (ต่อ) 
ขั้นตอน เกษตรกรต้นแบบ คนที ่1 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่2 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่3 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่4 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่5 

8.การสะสม
ความรู้ใหม่ของ
เกษตรกร  
 

ความรู้ใหม่ถูกสะสมร่วมกบั
ความรู้เดิมที่มี กลายเป็นภมูิ
ปัญญาในตวัเกษตรกร 

ความรู้ใหม่ถูกสะสมร่วมกบั
ความรู้เดิมที่มี กลายเป็นภมูิ
ปัญญาในตวัเกษตรกร 

ความรู้ใหม่ ความรู้ที่คน้พบ
โดยบงัเอิญ ถูกสะสมร่วมกบั
ความรู้เดิมที่มี กลายเป็นภมูิ
ปัญญาในตวัเกษตรกร 

ความรู้ใหม่ถูกสะสมร่วมกบั
ความรู้เดิมที่มี กลายเป็นภมูิ
ปัญญาในตวัเกษตรกร 

ความรู้ใหม่ถูกสะสมร่วมกบั
ความรู้เดิมที่มี กลายเป็นภมูิ
ปัญญาในตวัเกษตรกร 

สังเกตจาก การเล่าเรื่องราว ขั้นตอน วธิีการเทคนิคต่างๆ โดยไม่ตอ้งเปิดตาํราสามารถเล่าถ่ายทอดได ้อยา่งชดัเจน ของเกษตรกรตน้แบบ ทั้ง 5 ราย 
9.การ
เปลีย่นแปลง
ยกระดบั
มาตรฐานฟาร์ม
ของเกษตรกร 

มีการทาํมาตรฐานการเลี้ยง 
กลายเป็น โรงเรียนตน้แบบ
การเลี้ยงโคขนุบา้นท่าเยีย่ม 
 

มีการทาํมาตรฐานการเลี้ยง 
กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ กลุ่ม
เกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคหนองแหน 
 

มีการทาํมาตรฐานการเลี้ยง 
กลายเป็นฟาร์มสาธิตการเลี้ยง
สตัวภ์ายใตศู้นยบ์ริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร 
ประจาํตาํบลส้มป่อย 

มีการทาํมาตรฐานการเลี้ยง
เป็นระบบฟาร์มขนาดใหญ่ 
และตั้งเป็นบริษทั “ฟาร์มลุง
เชาว”์  

มีการทาํมาตรฐานการเลี้ยง
เป็นระบบฟาร์มขนาดใหญ่ 
และตั้งเป็นบริษทั ”ฟาร์ม
ชวนชื่น” 

10.การจัดเกบ็
ความรู้ของ
เกษตรกร 

1.การเขา้อบรม อบรมหลกัสูตร 
“เกษตรกรวิทยากรปศุสัตว”์ มี
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้ามามี
ส่วนช่วยให้เกษตรกรมีบทบาท
ในการเป็นผูถ้่ายทอด 
2.การจดัทาํพื้นที่ฟาร์มเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 
3.การทาํแผ่นพบั แสดงป้าย 
แสดงข้อมูล  ความรู้ด้านการ
คดัเลือกโคเขา้ขนุ  

การจดัทาํคู่มือการเลี้ยงโคขนุ 
การจดัทาํตารางอบรมที่มี
กาํหนดหวัขอ้ระยะเวลาที่
ชดัเจน  การทาํแผน่ป้ายให้
ความรู้   
 

การจดขอ้มูลในสมุดสาํหรับ
คนในครอบครัว 
การจดสูตรอาหารบนกระดาน
ไวใ้หผู้ส้นใจ 

การจดัเกบ็ขอ้มูลความรู้ใน
รูปแบบที่ง่ายต่อการบริหาร
จดัการ เช่น การนาํโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ช่วยคาํนวณ 
สูตรอาหาร การบนัทึกขอ้มูล
โค ตั้งแต่แรกเขา้ แรกเกิด 
นํ้าหนกั และช่วงเวลาที่ตอ้ง
ฉีดยา ดูแลสุขอนามยั 

การจดบนัทึกขอ้มูล เกี่ยวกบั
กระบวนการเลี้ยง มีการป้อน
ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมคาํนวณ
เขา้ช่วย    
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ตารางที่ 10  สรุปภาพรวมกระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ 5 ราย (ต่อ) 
ขั้นตอน เกษตรกรต้นแบบ คนที ่1 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่2 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่3 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่4 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่5 

11.ถ่ายทอด
ความรู้ของ
เกษตรกร 

1.ถ่ายทอดใหก้บัคนใน
ครอบครัว ภรรยา ลูกสาว 
2.สอนใหก้บัคนที่สนใจทัว่ไป  
เช่น เกษตรกรที่สนใจเดินทาง
มาดว้ยตวัเองหรือมาเป็นหมู่
คณะ จากในประเทศ และ
ต่างประเทศ การเป็นที่ฝึกงาน
นิสิตนกัศึกษา การเป็นแหล่ง
ทดลองวจิยัของ คณาจารย์
และนกัวชิาการ การรับเชิญ
เป็นวทิยากรในงานต่างๆ  
3.เนน้การถ่ายทอดสิ่งที่ เป็น
ประสบการณ์ตรง ที่ไดจ้าก
การทาํดว้ยตวัเองละเห็นวา่
ไดผ้ลดี   
 
 

1. ถ่ายทอดใหก้บัคนใน
ครอบครัว และสมาชิกในกลุ่ม
ผูเ้ลี้ยงโค กิจกรรมหลกัๆ คือ 
การจดัอบรมที่เนน้ใหส้มาชิก 
หรือ ผูเ้ขา้อบรมไดล้งมือทาํ 
2.ถ่ายทอดใหค้นทัว่ไป เช่น  
การเป็นแหล่งศึกษาดูงาน เป็น
แหล่งฝึกงานนิสิตนกัศึกษา 
การเป็นวทิยากรอบรม การเขา้
ร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
โครงการวจิยัของนกัวชิาการ 
3.เนน้การถ่ายทอด
กระบวนการเลี้ยงโคขนุให้
เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั 
สาํหรับสมาชิก และ  ถ่ายทอด
ความรู้ในภาษาที่เรียนรู้ ง่าย
เขา้ใจง่าย 

1.ถ่ายทอด ใหก้บัคนใน
ครอบครัว คือ บุตรชาย  
ลกูสะใภ ้ 
2.ถ่ายทอดความรู้ใหก้บัผูท้ี่
สนใจ ทั้งคนในพื้นที่ และ คน
ต่างพื้นที่ แวะเวียนมาดู
ตวัอยา่งกระบวนการเลี้ยง 
และ การรับเชิญไปร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ใหก้บัหน่วยงานต่างๆ 

1.ถ่ายทอดความรู้ใหก้บั 
คนงานในฟาร์ม นกัสัตวบาล
ในฟาร์ม เพื่อใหท้าํงานได้
อยา่งถกูตอ้งและเป็น
มาตรฐานเดียวกนั และสอน
ในลกัษณะที่ปฏิบตัิจริง เขา้ใจ
ง่าย 
2.ถ่ายทอดความรู้กบัคนทัว่ไป
ที่สนใจ เช่นเกษตรกรแวะมา
สอบถาม อาจารย ์นกัวชิาการ
ส่งนิสิตมาดูงาน ฝึกงาน หรือ 
การรับเชิญจากกรมปศุสัตว ์
ในฐานะผูม้ีความรู้และ
ประสบการณ์ 

1.ถ่ายทอดความรู้ใหก้บัคน
ในครอบครัว กบัคนที่รับ
ทาํงานในฟาร์ม  โดยการ
สอน การใหล้งมือปฏิบตัิ ให้
ฝึกสังเกต 
2.การถ่ายทอดใหก้บัคน
ทัว่ไป  
เช่น การเป็นวทิยากรรับเชิญ 
การรับคณะดูงาน นิสิต
ฝึกงาน  
3.มีใชเ้ครื่องมือทาง Social 
Network เป็นช่องทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัเพื่อน
เกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคเนื้อ ที่
ประหยดัเวลา ค่าใชจ้่าย และ
สื่อสารกนัไดท้นัที  คือ 
โปรแกรมคุย Line  และ Face 
book 
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ตารางที่ 10  สรุปภาพรวมกระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ 5 ราย (ต่อ) 
ขั้นตอน เกษตรกรต้นแบบ คนที ่1 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่2 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่3 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่4 เกษตรกรต้นแบบ คนที ่5 

11ถ่ายทอด
ความรู้ของ
เกษตรกร(ต่อ) 

 
4. มีใชเ้ครื่องมือทาง Social 
Network เป็นช่องทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัเพื่อน
เกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคเนื้อ ที่
ประหยดัเวลา ค่าใชจ้่าย และ
สื่อสารกนัไดท้นัที  คือ  Face 
book 
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1.2 กระบวนการเรียนรู้ ความรู้ และแนวปฏิบัติทีใ่ช้ในการเลีย้งโคขุนของเกษตรกรต้นแบบ 
 

ขอ้คน้พบท่ีได้จาก การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล สภาพการเล้ียงทัว่ไป ตั้ งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั และกระบวนการจดัการความรู้เฉพาะของแต่ละบุคคล ของเกษตรกรตน้แบบ ทั้ง 5 ราย พบว่า 
ความรู้ และแนวปฏิบติัท่ีใชใ้นการเล้ียงโคขนุของเกษตรกรท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นแนวทางท่ีดี  นั้น
มาจากกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนของเกษตรกร ท่ีมีระยะเวลามาต่อเน่ือง  โดยพบว่า กระบวนการ
เรียนรู้ของเกษตรกรตน้แบบทั้ง 5 ราย มีความสอดคลอ้งกนั ดงัน้ี   

 

1.เกษตรกรจะเร่ิมตอ้งการเรียนรู้ส่ิงใหม่ เม่ือมีความตอ้งการ ท่ีเป็นวตัถุประสงค ์เฉพาะของแต่
คน  ซ่ึงพบวา่ มาจาก ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อตวัเกษตรกรโดยตรง เช่น สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น   
การไดเ้ห็นตวัอย่าง การไดรั้บคาํแนะนาํช้ีแนะจากบุคคลรอบขา้งในประเด็นท่ีกาํลงัอยู่ในความสนใจ 
หรือ ความคิดเห็นจากสมาชิกในครอบครัว   

2.กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกร เป็นลกัษณะเรียนรู้ดว้ยตวัเอง วิธีการเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็น
การเขา้อบรม ดูงาน หรือการเขา้ประชุมรวมถึงการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามวิถีชีวิต ตามความพร้อมและ
ความสนใจของเกษตรกร กระบวนการเรียนรู้จะเร่ิมข้ึนจาก  การคน้หาหาความรู้ นํามาสู่การคิด
เทียบเคียงกบัความรู้และประสบการณ์เดิมท่ีตนเองมีอยู่  มีการปรึกษาหารือกบัคนในครอบครัว ซ่ึง
พบวา่ โดยธรรมชาติของเกษตรกร จะไม่เช่ือในขอ้มูล หรือ ส่ิงท่ีไดรั้บฟังมาในทนัทีทนัใด จนกว่า จะมี
การลองลงมือทาํดว้ยตวัเอง อาจมีการปรับวิธีการแลว้ลองทาํซํ้าๆ จาํนวนเลก็ๆ เพื่อดูผลท่ีเกิดข้ึน   

3.การเปล่ียนแปลงวิธีการปฏิบติัจากเดิมไปสู่ส่ิงใหม่ จะเกิดข้ึนเม่ือเกษตรกรไดเ้ห็นผลจากการ
ทดลองทาํดว้ยตวัเอง แลว้เห็นว่า เป็นผลดี และเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัสําหรับตนเองและครอบครัว 
เช่น พบว่า ประหยดัค่าใชจ่้ายมากข้ึน วตัถุดิบสามารถหาได ้หรือ เป็นการแกปั้ญหาท่ีมีอยูไ่ด ้เกษตรกร
จึงจะยอมรับในความรู้ใหม่นั้น   

4.ผลของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน ทาํให้เกษตรกร พฒันากระบวนการเล้ียงโคขนุได ้ตั้งแต่ 
การเล้ียงในลกัษณะเฉพาะของตนเองเพื่อเพิ่มรายไดข้องครอบครัว  การเล้ียงในลกัษณะการรวมกลุ่ม
เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกนั และยกระดบัการเล้ียงใหข้ยายเป็นธุรกิจฟาร์มขนาดใหญ่ได ้รวมถึง เกิดการ
เปล่ียนแปลงบทบาทของเกษตรกร จากผูไ้ม่รู้ กลายเป็นผูรู้้  จนกลายเป็นผูถ่้ายทอด แลกเปล่ียนกบั
บุคคลอ่ืนได ้และ ไดรั้บการยอมรับจากสงัคม   

 
ความรู้และ และแนวปฏิบติัท่ีใชใ้นการเล้ียงโคขนุของเกษตรกรตน้แบบ ท่ีไดรั้บการยอมรับ ว่า

เป็นแนวทางท่ีดี  พบว่า เป็นการยอมรับในความรู้และประสบการณ์ของเกษตรกรท่ี ไดป้ฏิบติัดว้ย
ตนเอง แลว้ไดผ้ลดี โดยดูจากการเปล่ียนแปลงในเชิงรายได ้ฐานะครอบครัว หรือ การขยายกลายเป็น
ฟาร์มขนาดใหญ่เกิดข้ึน  โดยภาพรวมพบว่า เกษตรกรตน้แบบทั้ง 5 ราย  มีการใชค้วามรู้ และขั้นตอน
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การเล้ียงหลกัใหญ่ท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ อยู่บนพื้นฐานของหลกัวิชาการร่วมกบัการใชค้วามรู้ และแนว
ปฏิบติับนพื้นฐานตามบริบทสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล จึงทาํให้มีรายละเอียดการปฏิบติับาง
ประการท่ีแตกต่างกนั  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

การเร่ิมต้นสําหรับผู้ทีส่นใจการเลีย้งโคขุน 
เกษตรกรตน้แบบทั้ง 5 ราย มีความเห็นสอดคลอ้งกนั สาํหรับการเร่ิมตน้ของผูท่ี้คิดจะเล้ียงโค

ขุนเป็นอาชีพหลกัหรืออาชีพเสริมให้ประสบความสําเร็จ มีสองประการแรก ท่ีตอ้งคาํนึงถึง คือ1) 
ทศันคติของเกษตรกรผูคิ้ดจะเล้ียง และ 2)ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นการตลาดท่ีควรทราบ 

 

ทศันคติของเกษตรกรผู้คดิจะเลีย้งโคขุน 
เกษตรกรตน้แบบทั้ง 5 ราย เห็นว่า เป็นปัจจยัแรกท่ีสาํคญัสาํหรับ ผูส้นใจ หรือ เกษตรกรท่ีคิด

จะทาํอาชีพการเล้ียงสัตว ์คือ ตอ้งเป็นผูมี้ใจรัก และมีความพร้อม หมายถึง ตอ้งมีเวลาดูแลเอาใจใส่ 
อยา่งจริงจงั ไม่ปล่อยท้ิงกวา้ง ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 1 คนท่ี 2 และคนท่ี 5 กล่าววา่          

 

“ ต้องมีใจรักท่ีจะทาํอาชีพนี ้ คือการเลีย้งวัวต้องมีใจรักววั  ไม่รังเกียจ ดแูลนํา้อาหาร ความสะอาด
สุขภาพ ทิง้ไม่ได้” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี1) 
 

 

“ หัวใจสาํคัญคือ คุณต้องมีใจรักก่อน คนท่ีมีใจรักถึงจะทาํได้ คนไม่มีใจรักทาํไม่ได้ เพราะ
ผลตอบแทนท่ีจะได้ของวัวมนัช้า เงินทุนต้องอยู่ตรงน้ันต้ังนาน การเลีย้งต้องใช้ความรักประคบประ
หงมเค้าต้ังนานกว่าเค้าจะได้... การเลีย้งเค้ากเ็หมือนกับการเลีย้งลกูน่ันหล่ะ  ต้องรัก ผกูพนั ใส่ใจ คุย
กับเค้าทุกวันเลยนะ เค้ารู้สึกนะ สุขเป็น เหงาเป็น สังเกตได้เลย” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี2) 
 

“ ถ้าจะเลีย้งโคเก่งแบบพ่อ มนัเป็นความสามารถเฉพาะตัว คาํว่าความสามารถเฉพาะตัว มนัเป็นส่ิงท่ี
สอนถ่ายทอดกันได้ แต่ปัจจัยสาํเร็จต้อง อยู่ท่ีตัวของเค้าเองก่อนเลย ว่าอยากเก่งจริงเปล่า บางคนเค้าก็
ไม่ชอบ ไม่รักจะเลีย้งจะดูแล สอนไป พาไปทาํ กไ็ม่ได้เก่ง อย่างลกูตนโตพ่อไม่ชอบ เค้ากเ็รียนไปทาํ
อย่างอ่ืน แต่อย่างคนเลก็น่ีเค้าชอบเค้ารัก พ่อสอนแบบตัวอย่างท่ีดี มีค่ากว่าคาํสอน พ่อกท็าํให้เค้าดู 
ขยนัให้เค้าดู ให้เห็น ให้ทาํ วันนีเ้ค้ากเ็ก่ง การเลีย้งวัวน่ีต้องใจรักด้วย ถึงจะเลีย้งได้ เคยมีหลานเองมา
อยู่จากหนองววัลาํภู กลบัไปกท็าํไม่ได้ มาเพราะแม่อยากให้มา ตัวเค้าไม่ได้อยากเลีย้ง...” (เกษตรกร
ต้นแบบคนท่ี3) 
  

“ หลกัคิดจริงๆ อย่ามาคิดหาเงินกับวัวนะ วัวไม่ใช่ตัว make money นะ ไม่ใช่ ว่าจะเอาเป็นล้านสอง
ล้าน ถ้าง้ันไปทาํธุรกิจอ่ืน ววันีถ้้าจะเลีย้งต้องรักวัวนะ ชอบด้วย รักด้วย ถ้าไม่ชอบไม่รัก อย่ามาเลีย้ง 
รักชอบของเราคือ เห็นวัวแล้วเรามีความสุข อยู่กับเค้าได้ท้ังวัน คุณอยู่ได้มัย้หล่ะ ตัวเหมน็ท้ังวัน ไป
ตลาดกไ็ม่ได้ (หัวเราะ)  คือ ต้องอย่าคิดแต่ธุรกิจอย่างเดียว ต้องรักมีความสุขกับมนั เพราะการเลีย้ง
มนัช้า ใช้เวลา พอไม่มีเวลาเอาใจใส่ ดูแล มนักเ็จ้งไป”  (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี5) 
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ควรทราบความรู้เบือ้งต้นทีเ่กีย่วกบัตลาดแหล่งจําหน่าย 
เกษตรกรตน้แบบเห็นตรงกนัวา่ ผูท่ี้คิดจะเล้ียงโคเน้ือโคขนุเป็นอาชีพ ตอ้งรู้และเขา้ใจเบ้ืองตน้

ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัตลาด ความตอ้งการของตลาด ความตอ้งการของผูบ้ริโภค การซ้ือขาย แหล่งจาํหน่าย
โคเน้ือ ราคา ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 4 และคนท่ี 5 กล่าววา่    

“  ตลาดสาํคัญท่ีสุด ถ้าใจรักจะเลีย้งววั ผมถามเลยจะเลีย้งน่ีเอากล่อง หรือเอาเงินจะเอารายได้ ต้อง
เข้าใจตลาดด้วย กถึ็งบอกว่า เค้าชอบหุงต้มยงัไง อย่างฝร่ังชอบเสตก็ กต้็องวัวหนุ่มเนือ้นุ่ม อย่างจีน
ชอบตุ๋น สังเกตต้อง 2 ช่ัวโมงขึน้ นาน ท่ีนีถ้้าวัวอ่อน ตุ๋นช่ัวโมงเดียวและหมด เห็นมัย้  ฝร่ังไม่กินแก่
กลวัววับ้า จีนเวียดนาม มาเล กินวัวแก่ ไทยกินวัวแก่” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี4) 
 

“ ถ้าจะแนะนาํคนท่ีจะเร่ิมต้น เร่ืองเงินทีหลัง ใจรักต้องมาก่อน แล้วต้องรู้ตลาดก่อน รู้การเลีย้ง คือ 
คุณต้องรู้เร่ืองการขนุวัว แล้วไปดูมาให้ท่ัวนะ  เร่ิมคิด ขนุวัวน่ีจะส่งใคร ต้องเจาะตัวนีก่้อนให้ได้ ขนุ
ส่งใคร ตลาดไหน แน่นอนมั้ย การเงินเค้าเป็นไงบ้าง  ต้องชัดเจน อย่างเจ้าหน้าท่ีทางใต้ พากลุ่มมา
อยากจะส่งเสริมให้มีการเลีย้งวัวขนุ  ผมต้ังคาํถามเลย ขนุแล้วจะขายใคร บอกขายมาเลเซีย ผมถามต่อ 
มาเลเซียคนไหน ซื้อเดือนละเท่าไหร่  ซื้ออย่างไร การเงินเป็นไงบ้าง ถ้าไม่รู้ เจ้ง” (เกษตรกรต้นแบบ
คนท่ี5) 
 
 

ความรู้ และแนวปฏิบัติทีสํ่าคญัและจําเป็น 

จากประสบการณ์การเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกรต้นแบบทั้ ง 5 ราย ท่ีผ่านมา มีความเห็น
สอดคลอ้งกันว่า เกษตรกรหรือผูท่ี้จะหันมาเล้ียงโคขุนให้ประสบความสําเร็จ ในเร่ืองของความรู้ 
หลกัการท่ีสาํคญัและจาํเป็นในการเล้ียงโคนั้น เป็นส่ิงท่ี ผูท่ี้สนใจจริงจะสามารถคน้หาเรียนรู้ไดไ้ม่ยาก  
ในปัจจุบนั แต่ในส่วนทกัษะ ความชาํนาญจะข้ึนกบัประสบการณ์การลงมือปฏิบติัของแต่ละบุคคล ดงัท่ี 
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 2 และคนท่ี 3 กล่าววา่      

 

“ ความรู้เร่ืองการเลีย้งต้องรู้อะไร ข้อนี ้เกษตรกรสามารถเรียนรู้ได้ ถ้ามีใจรักจริง สนใจจริง มาเรียนรู้
ท่ีฟาร์มเอง หรือ หาความรู้เพ่ิมเติมจากหนังสือ เอกสาร หรือ การศึกษาดูงาน การสอบถามจาก
เจ้าหน้าท่ีปศสัุตว์หรือ ผู้มีประสบการณ์  เด๋ียวนีไ้ม่ใช่เร่ืองยาก” ( เกษตรกรต้นแบบคนท่ี2) 

“ ถ้าจะเลีย้งโคเก่งแบบพ่อ มนัเป็นความสามารถเฉพาะตัว คาํว่าความสามารถเฉพาะตัว มนัเป็นส่ิงท่ี
สอนถ่ายทอดกันได้ แต่ปัจจัยสาํเร็จต้อง อยู่ท่ีตัวของเค้าเองก่อนเลย ว่าอยากเก่งจริงเปล่า...” 
(เกษตรกรต้นแบบคนท่ี3) 
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ความรู้ และแนวการปฏิบติั ท่ีเป็นหลกัการท่ีสาํคญัในการเล้ียงโคขนุของเกษตรกรตน้แบบทั้ง 
5 ท่าน โดยทัว่ไป คือ เร่ืองของการจัดการฟาร์ม ประกอบด้วย แม่พนัธ์ุและสายพนัธ์ุสําหรับขุนท่ี
เหมาะสม  การคดัเลือกโคเขา้สู่ระยะขุน  การเตรียมโคก่อนการขุน โรงเรือน อาหาร ระยะขุน 
สุขอนามยั และผลพลอยไดจ้ากการขนุโค โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี   
 

แม่พนัธ์ุ และสายพนัธ์ุสําหรับขุนทีเ่หมาะสม 
แหล่งท่ีมาของโคท่ีจะนาํมาใชข้นุ เกษตรกรจะเรียกแตกต่างกนั ดงัน้ี 1) โคตน้นํ้า หมายถึง โค

แม่พนัธ์ุท่ีเกษตรกรเล้ียงเพื่อผลิตโคเน้ือลูกผสมจนถึงระยะหยา่นม แลว้จึงขายลูกววัสู่ตลาด 2)โคกลาง
นํ้า หมายถึง จากลูกววัระยะหยา่นมนาํมาเล้ียงใหไ้ดน้ํ้ าหนกัในระยะหน่ึงแลว้ขาย เช่น ลูกผสมพนัธ์ุชา
โรเลส์ (Charolais)  เกษตรกรจะทาํการคดัเลือกเพ่ือซ้ือนาํมาทาํการขนุ 3)โคปลายนํ้า หมายถึง โคเขา้สู่
ระยะขนุ เพื่อส่งโคเขา้ตลาดรับซ้ือโคขนุ ต่อไป ดงันั้น เกษตรกรตน้แบบจึงมีแนวคิดดา้นการตลาดท่ี
สอดคลอ้งกนัวา่ หากเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุ สามารถเล้ียงโคตน้นํ้าเองได ้กจ็ะช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือ
โคเขา้ขนุลงไปได ้ ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 1 กล่าววา่    

 

“ กคื็อหน่ึง ถ้าการเลีย้งแม่พันธ์ุ ว่าลดต้นทุน การเลีย้งขนุน่ี ต้องคนมีเงินจักหน่อย เพ่ินถึงสิเลีย้งได้ 
ปัจจุบันนี ้แต่ว่าถ้าข้าเจ้าบ่มีเงินน่ะ อยากเลีย้งวัวขนุเน่ีย เจ้าต้องเลีย้งแม่พันธ์ุไปก่อน”  

การเลือกแม่พนัธ์ุ  เกษตรกรจะเรียก ดูววัเป็น หมายถึง การท่ีตอ้งรู้จกัลกัษณะของสายพนัธ์ุ 
ลกัษณะท่ีเหมาะสมจะนาํมาเป็นแม่พนัธ์ุ และนาํมาขนุ  แม่พนัธ์ุควรเป็นแม่พนัธ์ุบราห์มนั  มีโครงสร้าง
ไม่ใหญ่เกินไป การเล้ียงความแน่นของเน้ือจะเร็ว ส่งอาหารไดเ้ร็ว ทนต่อสภาพแวดลอ้ม ทนต่อโรค
แมลงดี  ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 2 และคนท่ี 4 กล่าววา่ 

“ หน่ึงแม่พันธ์ุบรามนั หรือไทยใหญ่ท่ีผมบอกน่ะ  ลกูมนัจ่ังสิออกมาดี แล้วกใ็ห้เนือ้คุณภาพดี แล้วก็
เลีย้งง่าย เอาแม่พันธ์ุบรามนัหรือไทยใหญ่มาก่อน แล้วกผ็สมเทียม..คือ บ่แม่นแม่พันธ์ุชาโรเล่ย์  ถ้า
พันธ์ุชาโรเล่ย์ แล้วเอาชาโรเล่ย์มาทับอีกเน่ียมนักน็อน (นอ็ก)”  (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี1) 

  

“ อันดับหน่ึงเลยคือแม่พันธ์ุบราห์มนั ถ้าเป็นแม่พันธ์ุ ฮินดูบราซิล โครงใหญ่ ใช้เวลานานมากก กว่าท่ี
จะได้ แต่ถ้าเป็นแม่พันธ์ุบราห์มนัมนักโ็อเคเลย คือโครงสร้างไม่ใหญ่เกินไป การเลีย้งความแน่นขอ
เนือ้จะเร็วกว่า ส่งอาหารได้เร็วกว่า” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี2)  

“ ผู้ ท่ีคิดจะเลีย้งต้องรู้ พันธ์ไทยบรามนัห์ เน่ืองจากบรามนัห์เป็นวัวเมืองร้อนแต่มีโครงสร้างใหญ่กว่า
วัวไทยพืน้เมืองนาํมาผสมวัวไทยพืน้เมืองมีความสมบูรณ์พันธ์ คือ เป็นสัดเร็ว ผสมติดง่าย ได้ลกูทุกปี
ท้ังๆท่ีได้รับอาหารไม่ค่อยสมบูรณ์นัก” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี4)  

  

ในการเลือกแม่พนัธ์ุท่ีดี ตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะโครงสร้างสมบูรณ์ ใหญ่ มีนํ้ าหนกัไม่ตํ่ากวา่ 300 
หรือ 350 กิโลกรัม อายปุระมาณ หน่ึงปีคร่ึง เป็นโคสาวรุ่น ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 1  กล่าววา่ 
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“ แม่พันธ์ุให้พยายามนํา้หนักดี ๆ แหน่ อ่ันแม่คอลอแข่แหล่ (ง่องแง่งๆ ) ซํ้าน่ีกบ่็เป็นตา (ไม่สมควร 
ไม่เหมาะสม)  บอกชาวบ้านเขาอ่ันนะ ท่ีสามารถซ้ือได้อย่างน้อย ๆ แม่พันธ์ุน่ะผมบ่อยากให้ตํา่กว่า
สามร้อยกิโล สามร้อยสามร้อยห้าสิบน่ะ  อายกุป็ระมาณสักปีคร่ึง เรียกแม่สาว วัวสาว” 
 (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี1) 

 

เกษตรกรท่ีเล้ียงแม่พนัธ์ุ ตอ้งมีการสงัเกตอาการโคเม่ือเขา้สู่ระยะท่ีพร้อมผสมพนัธ์ุ เรียกอาการ
จบัสดัของโค โดย การสงัเกตภายนอกจาก อาการเบ้ืองตน้ คือ โคจะยนืใหต้วัอ่ืนปีน หรืออาจปีนตวัอ่ืน 
จะร้อง กระวนกระวาย ท่ีอวยัวะเพศจะบวมแดง มีนํ้ าเมือกไหลออกจากช่องคลอด เกษตรกรโดยทัว่ไป
จะมีเทคนิคการปฏิบติั  ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 1  กล่าววา่ 

 “ ยามวัวมนัเป็นสัด กสิ็เอามาผสมเทียม กพ็ยายามเบ่ิงนํา้เมือกมนั มนัจะขึน้ (หมายถึงอาการเป็นสัด)  

พอถึงมนัฮอดมือ้กรี็บแจ้งปศสัุตว์อาํเภอ หรือปศสัุตว์จังหวดั หรือทางสหกรณ์ฯโพนยางคาํมาผสม

พันธ์ุให้ แต่ว่ามันขึน้ปุ้บ อย่างฟ่าวผสม (อย่าเพ่ิงผสม) บอกชาวบ้านเขาเบือ้งต้นน่ะ  พอมนัขึน้ปุ้บเน่ีย 

ต้องรออย่างน้อย 18 ช่ัวโมงหรือ 10 ช่ัวโมง ต้องรอเป็นช่ัวโมง ๆ ถ้าพูดภาษาง่าย ๆ ภาษาชาวบ้านก็

คือตอนเช้าน่ะล่ะ ถ้าขึน้ตอนแลง (ตอนเยน็) ตอนเช้าผสม ไปแจ้ง ไปบอกหมอเขา ไปบอกอาสาเขา… 

หลงัจากน้ันลกูท่ีออกมามนักจ็ะได้ลกัษณะท่ีดีแล้วนะทีนี ้ ถ้าได้แม่พันธ์ุอย่างนี ้ลกัษณะมนัดีน่ี ถ้าซ้ือ

มาเท่ากับกใ็ห้คัดเบ่ิง อกใหญ่ไหล่บ๋ึง ถ้าเบ่ิงบ่เป็นกใ็ห้มาตามผม หรือตามสมาชิกกไ็ด้  พอลกูมนั

ออกมาจากแม่พันธ์ุน่ะ  เราเอาชาโรเล่ย์ไปผสม ลกูมนักจ็ะกลายเป็นพันธ์ุชาโรเล่ใช่มัย้ กเ็ลีย้งลกูมนั 

รอเข้าขนุ”  

ในการนาํแม่พนัธ์ุมาผสมเทียมกบัสายพนัธ์ุเลือดยโุรปเพ่ือการเล้ียงขนุ สายพนัธ์ุท่ีนิยมส่วน
ใหญ่คือ สายพนัธ์ุลูกผสมชาโรเลส์ 50 เปอร์เซ็นต ์ ท่ีทาํการผสมเทียมระหวา่งแม่พนัธ์ุบราห์มนั กบั
นํ้าเช้ือจากพอ่พนัธ์ุชาโรเลส์เลือด 100 เปอร์เซ็นต ์ลูกท่ีไดเ้ป็นสายเลือดอเมริกนับราห์มนั 50 เปอร์เซ็นต ์ 
ชาโรเลส์ 50 เปอร์เซ็นต ์ เน่ืองจาก เจริญเติบโตเร็ว มีประสิทธิภาพในการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือไดดี้  
ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 2 และ คนท่ี 4  กล่าววา่ 

“ ลกูผสมชาโรเลส์ 50 เปอร์เซ็นต์ จะเหมาะสมท่ีจะขนุ จะโตเร็ว ประสิทธิภาพในการเปล่ียนอาหาร
เป็นเนือ้มนัดี เนือ้ท่ีได้จะมีคุณภาพดี ตัววัวจะออกสีขาวครีม หรือ ออกทอง ไม่มีตะโหนก ลาํตัว
กว้างยาวลึก เป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขาใหญ่แขง็แรง” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี2) 
 

“ วัวพืน้เมืองไม่นาํมาเลีย้งเป็นโคขนุในระบบธุรกิจได้ เพราะขนาดตัวเลก็ และโตช้า  ผสมให้ได้เป็น
ไทยบราห์มนั แล้ว เอาววัยโุรปมาผสมเทียม ได้ลกูมาขนุ ถ้าอยากจะได้เนือ้นุ่ม ต้องมีเลือดยโุรปอย่าง
น้อย 50 เปอร์เซ็นต์ หรือ 65 เปอร์เซ็นต์กจ็ะดี อย่างพันธ์ุกาํแพงแสนน่ีก ็50 เปอร์เซ็นต์ ใช้สายพันธ์ุชา
โรเลส์” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี4) 
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ในการเล้ียงแม่พนัธ์ุของเกษตรกรตน้แบบ การเล้ียงเพ่ือใหแ้ม่พนัธ์ุสามารถใหลู้กไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง มีวิธีการปฏิบติั เม่ือคลอดลูกววั ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 1  กล่าววา่ 

“ พอลูกมันออกมาแล้ว เรากเ็ลีย้งดูมัน ถ่ายพยาธิมัน หาแร่ก้อนให้กิน ให้กินตลอดอยู่ครับ ให้กิน
ตลอดอยู่ครับ ส่วนมากเขากใ็ห้กินเหมิดอยู่ ล่ะ แล้วกห็ลังจากน้ันก ็6-8 เดือนกแ็ยกออกจากแม่น่ะ  
พยายามแยกออกจากแม่ด้วยการเฮ็ดคอกน้อย ๆ ไว้  แม่มนัสิได้เป็นสัดไว จริงๆแล้ว ตามวิชาการเขาก็
บอก4-5 เดือน อย่างน้ัน  แต่ก่อนผมเคยเอาไว้เป็นปีมันกบ่็ยอมเป็นสัด ลูกมันจะกินนมตลอด แม่กไ็ม่
มีเวลาน่ะ กเ็ลยทาํตามเขาเว้า  แยกลูกมันเน่ีย แม่มันจะเป็นสัดขึน้เร็ว แยกแล้วอีกเดือนสองเดือนเราก็
ผสมรอบใหม่ได้ สามปีสิได้ลกูสองเทือ (สองคร้ัง)”  
 

นอกจากใชส้ายพนัธ์ุลูกผสมชาโรเลส์แลว้ เกษตรกรตน้แบบมีสายพนัธ์ุววัอ่ืนๆ ท่ีนาํมาขนุ ให้
เน้ือคุณภาพดีไดอี้ก คือ สายพนัธ์ุลูกผสมลิมูซ่า 50 เปอร์เซ็นต ์ เกิดจากการผสมระหวา่งแม่พนัธ์ุ
อเมริกนับราห์มนั กบัพอ่พนัธ์ุลิมูซ่า ลูกท่ีไดจ้ะมีลกัษณะคลา้ยชาโรเลส์ แต่เป็นสีแดง ขอบตาสีดาํ เลบ็
ดาํ ไม่มีตะโหนก ส่วนลาํตวักวา้งยาวลึก เป็นส่ีเหล่ียมพืนผา้ และ สายพนัธ์ุซิมเมนทอล 50 เปอร์เซ็นต ์ 
เกิดจากการผสมระหวา่งแม่พนัธ์ุอเมริกนับราห์มนั กบัพอ่พนัธ์ุซิมเมนทอล ลูกท่ีไดจ้ะมีลกัษณะ ลาํตวัมี
สีนํ้ าตาล หรือแดงเขม้ มีสีขาวกระจายอยูท่ ัว่ไป หนา้ด่าง ทอ้งขาว ขาขาว พูห่างมีสีขาว (ชาวบา้นเรียก 
หนา้ด่าง หางดอก) ซ่ึงเกษตรกรทางภาคอีสานนิยมเล้ียงขนุ ส่วนสายพนัธ์ุกาํแพงแสน ซ่ึงกคื็อ ลูกผสม 
3 สายเลือด คือ นาํโคพนัธ์ุบราห์มนัเขา้มาผสมร่วมกบัโคไทย และชาโรเลส์ เล้ียงทางภาคกลาง   
 

การคดัเลอืกโคเข้าสู่ระยะขุน 
การเลือกโคเขา้ขุนของเกษตรกรตน้แบบนั้น พบว่า พิจารณาจาก โครงสร้าง สายพนัธ์ุ  และ 

ช่วงอายแุละนํ้ าหนกัของโค โดยใชห้ลกัอิงกบัมาตรฐานวิชาการ เป็นขอ้มูลตามเกณฑส์หกรณ์แหล่งรับ
ซ้ือกาํหนด และ ประสบการณ์ของเกษตรกรตน้แบบท่ีสงัเกตเห็น  

การดูโครงสร้างโค เลือกโคท่ีมีโครงสร้างใหญ่  ขาเหยยีดตรงดูแขง็แรง เลบ็ไม่นอนเกินไป 
ลกัษณะเขา อวยัวะ และสีของเลบ็ สีปาก และ จมูก เหล่าน้ีบ่งบอกถึงการเล้ียงง่ายและเหมาะกบัการ
นาํมาเล้ียงขนุเพื่อไดเ้น้ือในระยะเวลาท่ีไม่นานเกินไป  ซ่ึงเกษตรกรตน้แบบมีขอ้สงัเกต  ดงัท่ี เกษตรกร
ตน้แบบคนท่ี 1 คนท่ี 2 และ คนท่ี3  กล่าววา่ 

“ ถ้าตอนเราซื้อเข้าทีแรกเน่ีย คือลกัษณะนี ้คือ หน่ึง ไหล่กว้าง ๆ บ่แม่นมันไหล่แคบ  สองหางก้นมัน
น่ี กพ็ยายามให้มนัสูงกว่าทางหน้า  เวลาเบ่ิงวัวสิเอามาเลีย้งน่ะ  ถ้าก้นตํา่กว่าข้างหน้าน่ี จบเลย  ดูเวลา
มันก้มน่ะครับ ก้มเน่ีย ก้นตรงนีม้ันจะโยง ๆ ขึน้ มันอ้วนได้…แล้วท้ายมันกคื็อกัน ท้ายมันน่ีก ็ให้มัน
เว้าคือน่ีครับ ถึงสิถืกต้อง เลบ็กต้็องให้มันตรง ให้เลบ็ตรงบ่แม่นเลก็เป็นแผ่น ถ้าเลบ็เป็นแผ่นมาน่ี ถ้า
กีบเลบ็ยานแล้วเวลามนัอ้วนมนัสิรับนํา้หนักบ่ได้ครับ คือถ้าบ่ตรงนี ้มนัสิเรียกว่าวัวพิการแล้วครับ ถ้า
คนเบ่ิงบ่เป็น บ่รู้เร่ืองเลย…”  (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี1) 
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“ แล้วกล็ูกอัณฑะมันครับ ลูกอัณฑะให้มีสองอันครับ บางตัวมันมีตัวเดียว มันมีอีกลูกนึงแต่มันอยู่
ข้างใน เลีย้งบ่คอยได้ดีเท่าไหร่นะท่ีเคยเจอ มันสิคุณภาพเนื้อบ่ได้เลย แล้วก็ไหมมัน (เส้นขนตรง
อวัยวะเพศ) เวลามันย้อยลงมา ไหมมันน่ีถ้ามันเป็นคราบหินปูนน่ี ห้าม ห้ามซ้ือ ไหมวัวคือมันย้อยลง
มาเวลามันเย่ียวแล้วมันสิผ่านไหลลงมา ถ้าเป็นคราบหินปูน คือ  กินท่ัวไป กินนํา้สกปรก หรืออีหยัง
มาน่ี มันสิเป็นคราบหินปูนน่ันล่ะ เวลาแห้งมันสิเป็นคราบสีข้าว ๆ ขึน้ ถ้าเอามาขนุ กักบริเวณน่ี 5-6 
เดือนเท่าน้ันแหล่ะ เป็นเย่ียว บ่ ออกครับ” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี1) 

 “ เร่ืองการดูโครงสร้างวัว  หากต้องเลือกซื้อวัว ให้เลือกวัวท่ีมีโครงสร้างใหญ่ หนังหนา มีลึงค์หย่อน
พอสมควร ขาเหยียดตรงดูแขง็แรง เลบ็ไม่นอนเกินไป แบบนีว้ัวจะโตเร็ว ถ้าวัวลักษณะดังกล่าวเป็น
วัวผอม สามารถนาํมาขนุให้อ้วนได้ง่าย เลีย้งมีกาํไร ไม่จาํเป็นต้องหาซ้ือวัวท่ีตัวอ้วน เพราะราคาจะ
สูงต้นทุนกจ็ะสูงตาม” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี2)  
 

 “ ลักษณะของวัวท่ีเลีย้งขนุง่าย ต้องมี ปากใหญ่   ขนถ่ีๆ   หนังหนา  หางยาว   อวัยวะเพศสวย  โคน
หางปิดก้นมิดชิด   นิสัยไม่ดุ สามารถจับได้   อายุไม่เกิน 3 ปี    หน้าไม่ด่าง   หางไม่ดอก  ตาไม่
ดาํ   ไม่เป็นโรค   ขาไม่ผิดปกติ ขาไม่ถ่าง " (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี3)  

การขนุโคส่วนใหญ่เกษตรกรจะซ้ือโคเขา้คอก ดงันั้นในการดูการดูเปอร์เซ็นตส์ายเลือดยโุรป
ของโคท่ีจะขุน ก็เป็นส่ิงสาํคญัเน่ืองจากโคขนุโดยมาตรฐานทางวิชาการตอ้งมีปริมาณเลือดผสมยุโรป 
50 เปอร์เซ็นตข้ึ์นไป เน่ืองจากส่งผลต่อความสามารถในการเปล่ียนอาหารแปลงเป็นไขมนัแทรกสะสม
ในเน้ือไดเ้ป็นอยา่งดี  วิธีการดูเปอร์เซ็นตส์ายเลือดยโุรปอยา่งง่ายของเกษตรกรตน้แบบ   คือการสังเกต
จากเขาโคท่ีงุม้มาทางขา้งหรือดา้นหลงั และปริมาณเส้นขนในหูขอโค ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 1 
และ คนท่ี5  กล่าววา่ 

 “เขามนันิ ดูเขามนั มาข้างหรือไปหลงั เขาเรียกวัวหลงั จะเป็นพวกประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ เบ่ิงบ่ยาก
ดอก เพราะว่าถ้าไปข้างหน้าน่ีกถื็อว่า 50 หรือ 60 เปอร์เซนต์  แล้วกถ้็าไปแฮง ๆ ขนหูหลาย ๆ น่ีก็
สายเลือดสูง บ่ ต้องเบ่ิงให้ยากเลยล่ะ” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี1) 
 

“ การดูสายพันธ์ุท่ีดีให้สังเกตลักษณะวัวภายนอก คือหู อย่าให้ยาว อย่าให้มีแต่โหนกมาก หรือใหญ่
มาก คือ ถ้าหูยาวมาก โหนกมาก หรือใหญ่มาก แสดงว่า มีสายพันธ์ุบรามันห์ มีเลือดเมืองร้อนสูง
เกินไป ขนอย่าให้ยาวมากเกิน” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี5)  
 

นอกจากนั้น การเลือกโคท่ีจะเล้ียงขนุ เกษตรกรตน้แบบจะเลือกลกัษณะโคท่ีเล้ียงง่าย หมายถึง 
กินอาหารดี จะทาํใหอ้ว้นง่ายไดน้ํ้ าหนกัดี ส่งผลต่อระยะเวลาขนุท่ีเร็ว โดยสงัเกตลกัษณะจาก สีเลบ็ สี
ปาก และ ขนาดจมูกของโค   ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 2 กล่าววา่ 
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“ ถ้าเลบ็ดาํปากดาํน่ีก ็น่ีเลีย้งง่ายครับ ดูจมูกใหญ่เน่ีย เค้าเรียกว่าวัวมันจะกินอาหารดี แต่ถ้าเลบ็แดง
ปากแดง ตาแดงน่ี เลีย้งยาก  อันนีห้ลกัๆ ท่ีผมคาํนึงอยู่ เท่าท่ีรู้สึก  ย่ีสิบกว่าปีละ น่ีคือการดูให้เป็น”  

 

นอกจากนั้นหากเป็นลกัษณะโคหากมาจากทางเหนือ เกษตรกรตน้แบบจะเลือก โครงสร้างเนน้
เต้ียและหนา เพราะส่งผลต่อการเติบโตไดดี้ ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 4 กล่าววา่ 

"การจัดซ้ือข้างนอก โดยจะซื้อเป็นแบบตีตัว ดูมีรูปร่างรูปทรงตรงตามความต้องการหรือไม่ โดย
ส่วนมากจะซ้ือโคจากโซนทางภาคเหนือ อย่างท่ี ลพบุรี เพชรบูรณ์ สุโขทัย เป็นหลัก เพราะขุนแล้ว
โตเร็ว การซ้ือโคน้ันต้องดูหลายอย่าง รูปร่างโค ท่ีต้องการคือ ต้องเตีย้หนา ขนุแล้วโตได้ดี” 
 

โดยภาพรวม จากประสบการณ์ของเกษตรกรตน้แบบ พบว่าโคในหลายๆสายพนัธ์ุทั้ง ชาร์โร
เล่ส์ ลิโมซิน หรือซิเม่นทอล  จะใชห้ลกัการดงักล่าวในการเลือกซ้ือ  

 

ส่วนการดูช่วงอายุและนํ้ าหนักโคท่ีจะคดัเขา้ขุน อายุววั 2 ปีข้ึนไปไม่เกิน 3 ปี เป็นช่วงโครง
กระดูกสมบูรณ์ เปล่ียนอาหารเป็นเน้ือไดดี้ โคอว้นเร็ว การสังเกตอายดูุจากฟันแทข้องโค  ฟันแท ้ 1 – 2 
ซ่ี คือ โคอาย ุไม่เกิน 30 เดือน หรือ 2 ปีคร่ึง และ ฟันแท ้3 – 4 ซ่ี คือ โคอาย ุไม่เกิน 36  เดือน หรือ 3 ปี   

ซ่ึงเกษตรกรต้นแบบใช้การสังเกตตามหลักวิชาการท่ีได้อบรมมา  อย่างไรก็ตามจาก
ประสบการณ์เกษตรกรตน้แบบ เห็นตรงกนัว่า ปัจจุบนั เกษตรกรจะขนุโคอายุเร็วข้ึน เน่ืองจาก การหา
โคอาย ุ3 ปีเป็นเร่ืองยาก จากการท่ีเกษตรกรนิยมขายลูกโคเน่ืองจากราคาดี และประกอบกบั เกษตรกรท่ี
เล้ียงโคขนุตอ้งการรอบการขนุใหเ้ร็วข้ึน เพื่อใหไ้ดร้ายไดก้ลบัมาเร็ว  เกษตรกรจึงปรับวิธีการโดยเอาลูก
โคระยะอย่านมมาเล้ียง แต่ไม่ไดขุ้นทนัทีเพราะ  หากนาํโคอายุน้อยมารีบทาํการขุน  จะเป็นช่วงท่ีววั
กาํลงัพฒันาสร้างโครงสร้าง การขนุแมจ้ะดูอว้นข้ึน แต่เน้ือจะไม่แน่น จะพบปัญหาเน้ือซากท่ีไดจ้ะไม่
ค่อยมีไขมนัแทรก จะไม่ไดเ้กรดคุณภาพ ดงันั้นลูกโคหยา่นม (คือ อายปุระมาณ 6-7 เดือน)  ตอ้งนาํมา
เล้ียงให้มีโครงสร้างสมบูรณ์ ไดอ้ายุจึงเร่ิมนาํมาเขา้คอกขุน ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 2 และ คนท่ี4  
กล่าววา่ 

“ เกษตรกรเด๋ียวนีข้นุวัวเร็วขึน้ กใ็ห้ดูช่วงอายกุับนํา้หนักตัว คือเม่ือโคท่ีมีอาย ุ1 ปีขึน้ไป ต้องเลีย้งจน
ได้นํา้หนักไม่ตํา่กว่า 300 – 350 กิโลกรัม จึงจะเร่ิมนาํมาขนุ กส็ามารถทาํได้”  
(เกษตรกรต้นแบบคนท่ี2)      

  

“โคขนุต้องมีอาย ุ6-7 เดือน ขึน้ไป หรือต้องมีฟันแท้ไม่เกิน 1 คู่   แต่ดูนํา้หนักต้องได้ด้วย 300 ขึน้ไป
น่ีได้…การเลือกวัวเข้าขนุของฟาร์ม  อันดับแรกจะดูนํา้หนักก่อน ต้องมีนํา้หนักท่ีได้ 300 กิโลกรัมขึน้
ไป สองอายวุัวตัวผู้ อย่างมาก อาย ุ 18 เดือน ไม่เกิน 2 ปี จะขนุหมดทุกตัว ถ้าไม่ได้จดประวัติวัว ให้
สังเกตฟันแท้ อย่าให้เกิน 2 คู่ น่ีคือ การขนุวัวอายนุ้อย หากนํา้หนักถึง300 แต่อายยุงัไม่ถึง 18 เดือน ก็
ขนุได้” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี4) 
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 แง่คิดจากเกษตรกรตน้แบบจะพบวา่  การฝึกดูลกัษณะโครงสร้าง อายนุํ้ าและหนกัเหล่าน้ี เป็น
ทกัษะ ท่ีเกษตรกรตอ้งเรียนรู้ ตอ้งใชเ้วลา และประสบการณ์ในการดูลกัษณะพนัธ์ุ หากทาํเป็นประจาํ
ต่อเน่ือง จะสามารถเกิดความชาํนาญเองได ้  
  

การเตรียมโคก่อนการขุน 
เม่ือคดัเลือกโคท่ีไดร้ะยะท่ีเหมาะสม การเตรียมโคก่อนการขุน เกษตรกรตน้แบจะปฏิบติัเป็น

มาตรฐานเดียวกัน คือ การดูแลเร่ืองของสุขอนามยัโคตามมาตรฐานวิชาการ โดยจะมีการดูแลจาก
เจา้หนา้ท่ีปศุสัตว ์เจา้หนา้ท่ีจากทางสหกรณ์ท่ีเกษตรกรสังกดั หรือ เป็นเกษตรกรอาสา คือผูท่ี้ผา่นการ
อบรมความรู้ สามารถปฏิบติังานดา้นการดูแลโคไดอ้ย่างถูกตอ้ง เกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีนิยมเรียกว่า  
หมออาสา เหล่าน้ีจะกระจายอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรอาศยั เน่ืองจากบางพื้นในเขตจงัหวดัทางภาคอีสาน 
มีพื้นท่ีห่างไกลต่อการเดินทาง จึงจาํเป็นตอ้งมีหมออาสา เพื่อการดูแลโคของเกษตรกรไดอ้ยา่งทนัเวลา 
และทัว่ถึง  

การดูแลโดยพ้ืนฐานทัว่ไปในเร่ืองสุขอนามยัโค จะประกอบไปดว้ย 1) ทาํการถ่ายพยาธิภายใน 
คือ พยาธิตวัตืด พยาธิตวักลม พยาธิใบไมใ้นตบั และพยาธิภายนอก คือ พวกเห็บ เหา ไร ข้ีเร้ือน เป็นยา
ฉีดหรือกรอก และ 2) ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคปากและเทา้เป่ือย  และฉีดวคัซีนป้องกนัโรคคอบวมทุกๆ  6 
เดือน ส่วนช่วงการขนุ ทาํการถ่ายพยาธิ ทุกๆ   4 – 6 เดือน และการมีการใหย้าบาํรุงบา้งในบางราย ดงัท่ี 
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 2 และ คนท่ี3  กล่าววา่  

“ วัวเข้าคอกขนุ ต้องถ่ายพยาธิ และฉีดยาพวกเห็บ เหา ไร ขีเ้ร้ือน หรือกรอกยา กไ็ด้ ยาถ่ายพยาธิจะ
หาได้จากร้านสัตว์แพทย์ หรือ จากสํานักงานปศุสัตว์อาํเภอทุกจังหวัดจะมีให้ แล้วกถ่็ายพยาธิเป็น
ระยะ ทุกๆ   4 – 6 เดือน วัคซีน ต้องฉีดวัคซีนพวกปากเท้าเป่ือย  และพวกโรคคอบวมทุกๆ 6 เดือน” 
(เกษตรกรต้นแบบคนท่ี2)  
 
 

“ การเลีย้งขนุไม่ยาก ต้องฉีดยาถ่ายพยาธิ เดินดูตลอดเช้าเยน็ การจดข้อมูลหลักๆ วันเข้าคอก นํา้หนัก
ตัว อย่างวัวเข้ามาเรากจ็ะฉีดยา วันนี ้หรือ วันสองวัน  เราฉีดเองเลย พวกยาถ่ายพยาธิ หรือยาบาํรุง
พวกคาโตซานนะ กฉี็ดได้ แล้วค่อยปล่อยเข้าคอก” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี3) 
    

นอกจากนั้นเกษตรกรตน้แบบท่ีมีการเล้ียงในระดบัฟาร์มใหญ่ คือ จดข้ึนทะเบียนเป็นรูปแบบ 
บริษทั จะมีเจา้หน้าท่ีสัตวบาลประจาํฟาร์ม ทาํหน้าท่ีดูแลเป็นหลกั ในท่ีน้ี คือ ฟาร์มของเกษตรกร
ตน้แบบคนท่ี 4 และ คนท่ี 5  ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 5  กล่าววา่  

“ ก่อนเร่ิมขนุ วัวตัวผู้จะทาํการตอน แล้วฉีดวัคซีนปากและเท้าเป่ือย ทาํการถ่ายพยาธิ และช่ังนํา้หนัก 
จดบันทึกดูการโต แถวนีต้ั้งฟาร์มมา20กว่าปี ปีท่ีผ่านมาเพ่ิงมีโรคปากเท้าเป่ือยระบาด เพราะ มีคนซื้อ
วัวมาเลีย้งไว้ล่ามท่ีติดกันข้างๆ โดยท่ีววัมนัเป็นโรคอยู่ มนัเป็นเชือ้ไวรัส วัวก่อนขนุท่ีเรายงัเลีย้ง
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ปล่อย กติ็ดได้ การติดง่ายมาก… ปกติวัวปล่อยไล่ทุ่งพยาธิจะเยอะ แต่ถ้าวัวยืนคอก โอกาสติดพยาธิจะ
ไม่เยอะ แต่ต้องถ่ายพยาธิเพราะจะทาํให้วัวไม่ค่อยโต พยาธิและปากเท้าเป่ือยจะฉีดวัวขนุเพียงคร้ัง
เดียวก่อนขนุ ท่ีระยะขนุหกถึงแปดเดือน จะไม่ฉีดซํา้ เพราะจะมีการตกค้าง แต่ยกเว้นขนุเกิน 1 ปี จะ
ฉีดซํา้ แต่ในแม่พันธ์ุจะฉีดทุกๆ 6 เดือน  อย่างท่ีน่ี ให้นักสัตวบาลเค้าทาํ ผมไม่ได้ทาํ เค้าทาํมีปัญหา
ค่อยมาคุยกัน” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี5)  

  
โรงเรือน  
การเล้ียงโคขุนเป็นการมุ่งให้โคมีนํ้ าหนักดีและมีไขมนัแทรก เพื่อให้ได้คุณภาพเน้ือตาม

ตอ้งการ การเล้ียงจึงเป็นลกัษณะการขนุแบบยนืโรง คือ โคหน่ึงตวัจะถูกจาํกดับริเวณพื้นท่ี เพื่อใหโ้คใช้
พลงังานนอ้ยท่ีสุด เพื่อสะสมไขมนัและเพ่ิมนํ้ าหนกัตวั ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 คนท่ี 2 และ คนท่ี
3  กล่าววา่ 

 “ การเฮ็ดคอกวัวอ่ะเนาะ อาจารย์เพ่ินมาเห็นคอกวัวผมแล้ว เพ่ินว่าเฮ็ดแบบนีบ่้ได้เนาะ มนัทรมาน
สัตว์ ต้องปล่อยให้มนัออกกาํลงักาย  โอ้ย บ่ ได้ ผิด ผมเคยเลีย้งมาแล้ว...วัวพวกนีอ้อกกาํลงักาย บ่ได้ 
ออกหลาย บ่ ได้ “(เกษตรกรต้นแบบคนท่ี1) 
 

 

“ วัวขนุน่ี ไม่ปล่อยเดิน เหมือนวัวเลีย้งปล่อยทุ่งท่ัวไป ไม่ได้ มนัต้อง กินแล้วนอน ถ้ากินดี นอนดี น่ี 
นํา้หนักไม่ต้องห่วง” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี2) 
 

“ แต่ก่อนเลีย้งปล่อย ตอนนี ้ไม่แล้ว เรายืนคอก เพราะ ถ้ามนัเดินมาก ตากแดด ผกูตามทุ่ง สังเกตจะ
ไม่ค่อยอ้วน กินอ่ิมกไ็ม่อ้วน” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี3) 
 
การสร้างโรงเรือนตอ้งอยู่ห่างจากท่ีอยู่อาศยั เป็นพื้นสูงระบายนํ้ าไดดี้ มีรางหญา้ รางอาหาร 

และอ่างนํ้ าให้โคกินอย่างเพียงพอ  รางอาหารควรมีความกวา้ง 80-100 เซนติเมตร ลึกประมาณ 80 
เซนติเมตร พื้นท่ีการเล้ียงต่อตวั ประมาณ 2 คูณ 2.5 ตารางเมตรต่อตวั  ทิศทางของโรงเรือน หากเป็น
เกษตรกรรายย่อย อาจจาํกดัดว้ยพื้นท่ี และ งบประมาณ แต่โดยหลกั ควรสร้างในทิศทางท่ีมีอากาศ
ถ่ายเท  ใช้ว ัสดุท่ีมีความแข็งแรง  และคํานึงถึงอันตรายท่ีอาจเกิดกับโค  เช่น  การชนกัน  หรือ 
สตัวเ์ล้ือยคลาน ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 คนท่ี 2 และ คนท่ี4  กล่าววา่ 

 

“ กั้นคอกน่ีสองเมตร สองเมตรห้าสิบ ยาวบ่เกินสามเมตร แต่ผมเฮ็ดไซส์วัวใหญ่ วัว 400-500 กิโล 
ขึน้ไป  ต้องเฮ็ดเท่านี ้ถ้าเฮ็ดแคบกว่านี ้ มันแคบโพด(แคบเกิน) คือให้อยู่ได้ประมาณสองเมตร สอง
เมตรห้าสิบ ยาวสามเมตร คือเฮาต้องกักบริเวณมัน บ่ ให้มันออกกาํลังหายหลายน่ะ (หมายถึงนํา้หนัก
หาย)” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี1) 
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“ คอกน่ี  ความยาวคอก ควรอยู่ในแนวตะวันออก-ตะวันตก จะทาํให้อากาศถ่ายเทได้ดี หลบแดดร้อน
ในตอนกลางวัว แต่ได้แดดในตอนเช้าและตอนเยน็จะส่องผ่านช่วยฆ่าเชือ้โรคได้” (เกษตรกรต้นแบบ
คนท่ี2) 
 
 

“ ส่วนคอกเลีย้ง โคท้ังหมดเป็นตัวผู้  จึงต้องกันคอกให้ดีเพ่ือป้องกันคอกพัง แล้วโคจะไปชนกัน
ได้รับบาดเจ็บ ท่ีฟาร์มใช้เหลก็กั้นอย่างดี ผมออกแบบแขง็แรงแบบต่างประเทศมาเลย มี 2 ส่วน คือ
ส่วนร่ม และส่วนกลางแจ้ง เพ่ือโคจะได้รับอากาศท่ีดี ถ่ายเทตลอดเวลา จะส่งผลให้โคมีความแขง็แรง  
ท่ีต้ังคอก ต้องเป็นท่ีโล่ง อากาศถ่ายเทดี  กันพวกสัตว์เลือ้ยคลานท่ีเข้ามา” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี4) 
 
การทาํหลังคาโรงเรือน เสา และร้ัวกั้นสามารถเลือกใช้วสัดุท่ีเหมาะกับงบประมาณท่ีมี 

เกษตรกรตน้แบบมีทั้งการใชว้สัดุท่ีใชเ้ป็น หลงัคากระเบ้ือง และ สังกะสี แต่กรณีเป็นหลงัคา สังกะสี
ควรใหช้ายล่างหลงัคาสูงจากพื้นดินประมาณ  250 เซนติเมตร เพื่อใหอ้ากาศภายในคอกในฤดูร้อนร้อน
มาก  เสาโรงเรือนท่ีใช ้มีทาํจากไมเ้น้ือแขง็ ไม่ไผ่ ไมส้น และเสาเหล็ก และคอนกรีต ส่วนร้ัวกนั 
สามารถทาํดว้ยวสัดุต่าง เช่น ไมเ้น้ือแขง็ ไม่ไผ ่เหลก็  โดยการเลือกใชต้อ้งคาํนึงถึงการรับแรงกระแทก
จากโคไวด้ว้ย 

 การทาํโรงเรือนของเกษตรกรส่วนใหญ่จะแยกโคขุนยืนโรงเป็นช่องๆ เพื่อแยกโคแต่ละตวั
ชดัเจน อยา่งไรก็ตาม เกษตรกรตน้แบบก็มีการเล้ียงยืนโรง แบบขุนรวม สามารถทาํได ้ในกรณีท่ีโคท่ี
ขนุนั้นไม่ไดซ้ื้อมาจากท่ีต่างกนั เป็นโคท่ีคุน้เคย หรือ เกิดจากแม่พนัธ์ุในฟาร์มเดียวกนั ดงัท่ี เกษตรกร
ตน้แบบคนท่ี5 กล่าววา่ 

“ การขนุท่ีน่ี จะเป็นการปล่อยรวม ไม่แยกช่องเป็นลอ็คๆ เลือกแบบปล่อยรวม การซอยเป็นห้องๆ 
ค่าใช้จ่ายมนัเกิน กับการทาํคอกมาก ท่ีน่ีส่วนใหญ่เป็นวัวลกูคอก คือเกิดอยู่ด้วยกันมาต้ังแต่เลก็ 
สามารถอยู่รวมกันได้ การจะสังเกตวัวแต่ละตัวกไ็ม่ยากอะไร ส่วนใหญ่จะเดินสังเกตทุกวัน  แต่คอก
รวมท่ีดีกไ็ม่ควรให้กว้างเกิน ของท่ีน่ี  จะเฉล่ียขนาดคอก ยาว 42 เมตร กว้าง 15 เมตร ต่อ วัว 30 ตัว 
ท่ีน่ีจะไม่จาํกัดพืน้ท่ียืนโรง เพราะจะทาํให้วัวเครียดเกิน แต่การขนุ จะอยู่ในบริเวณคอกท่ีกาํหนด
พืน้ท่ี จะไม่ ปล่อยออกเดินทุ่ง” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี5)  
 
 

พื้นท่ีใชท้าํโรงเรือนสามารถทาํไดส้องแบบ คือ เป็นพื้นดินซ่ึงใชง้บประมาณไม่มากนกั หรือ 
พื้นคอนกรีต ซ่ึงเป็นโรงเรือนมาตรฐานตามหลกัวิชาการ ทั้งน้ีข้ึนกบังบประมาณ ของเกษตรกรผูเ้ล้ียง 
ซ่ึงทั้งสองประเภทมีดี และ ขอ้จาํกดัท่ีแตกต่างกนั ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 คนท่ี3  และ คนท่ี5  
กล่าววา่ 
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“ ถ้าเป็นพืน้คอนกรีตให้มีความลาดเอียงเลก็น้อย ในช่วงตอนท่ีเทพืน้พอกาํลงัหมาด ให้ใช้ไม้กวาด
ก้านมะพร้าวกวาดให้เป็นร่องเลก็น้อย เพ่ือป้องกันไม่ให้โคล่ืนล้ม และต้องหมัน่ทาํความสะอาดทุก
วัน” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี2) 
 

“ ท่ีน่ีจะเป็นพืน้ดิน มนัจะแฉะอยู่ตลอด เวลาฉ่ี ขึ ้มลูจะไม่แห้ง นอนมนัจะไม่ค่อยนอน  เลยเอาแกลบ
เข้าอยู่เร่ือยๆ ให้มนัแห้ง ไม่ได้ทาํพืน้คอนกรีต” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี3) 
 
 

“ พืน้ต้องเป็นพืน้ปูน แม้ต้นทุนสูงกว่า แต่ดีกว่า หากเป็นคอกดิน ถามว่าใช้ได้มัย้ กไ็ด้ถ้ามีงบน้อย แต่
วัวจะอยู่ในคอกนาน ท้ังเย่ียวท้ังขีม้นัลงไป มนักจ็ะเหยียบจมลึกลงไป จะอยู่ยาก ไม่สบาย ต้องระวัง 
แต่คอกปูน สามารถเอาออกทาํความสะอาดได้เร่ือยๆ” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี5) 
 
 

ท่ีสาํคญัท่ีสุดในการสร้างคอกตอ้งมีรางอาหาร นํ้า ให้ไดกิ้นตลอดเวลา รางอาหารมีไดท้ั้งแบบ
รางยาว หรือ เป็นรางเฉพาะช่องแต่ละตวั  ความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร กวา้งประมาณ 90 
เซนติเมตร ตอ้งไม่แคบเกินไป จะมีปัญหาเร่ืองสูญเสียอาหารตกหล่น  อ่างนํ้ า วางอยูน่อกคอกแลว้ทาํ
ช่องใหโ้คโผล่หวัออกไปด่ืมนํ้าได ้ขนาดของอ่างนํ้ าควรคาํนวณใหส้ามารถ บรรจุนํ้ าไดพ้อเพียงสาํหรับ
โคทุกตวัในคอก โค 1 ตวัด่ืมนํ้ าวนัละ 20-30 ลิตร  หรือคิดง่ายๆท่ีววัหน่ึงตวัตอ้งการนํ้ าประมาณวนัละ 
5-10 เปอร์เซ็นต ์ของนํ้าหนกัตวั 
 

อาหาร 
อาหารท่ีใชเ้ล้ียงโคขนุของเกษตรกรตน้แบบ เป็นประเภทอาหารตามหลกัการเล้ียงโคขนุทาง

วิชาการ โดยทัว่ไป แบ่งเป็น สองประเภทหลกัๆ คือ  1) อาหารหยาบ หมายถึงอาหารท่ีมีเยือ่ใยสูง ใชท้ั้ง 
หญา้สด ฟาง และหญา้พนัธ์ุดี เช่น หญา้รูซ่ี หญา้กีนีสีม่วง หญา้เนเปียร์ปากช่อง หญา้อะตราตมั และ 2)
อาหารขน้ หมายถึงอาหารท่ีไม่มีเยือ่ใย เนน้ใหโ้ปรตีน แก่สตัวเ์ล้ียง ไดแ้ก่ พวกรํา ปลายขา้ว ใบ กระถิน
ป่น มนัเสน้ นิยมใชอ้าหารขน้แบบอดัเมด็ เพราะเวลาสตัวกิ์นจะไม่ฟุ้ งกระจาย ไม่เขา้จมูกเขา้ตาโค  กาก
ปาลม์ เมลด็ทานตะวนั ขา้วโพด ปลาป่น  นอกจากนั้น ยงัมีอาหารเสริมเพ่ือใหเ้กิดการเติบโตอยา่งมี
คุณภาพ คือ การให ้ กากนํ้าตาล เพื่อใหเ้กิดไขมนัแทรกเน้ือดี ช่วยยอ่ยอาหารหยาบ ช่วยใหไ้ดไ้ขมนั
แทรกเน้ือดีทาํใหเ้น้ือนุ่ม  และการให ้ แร่ธาตุกอ้น การขนุววัเป็นการเล้ียงแบบขงัยนืโรง จาํเป็นตอ้ง
เสริมแร่ธาตุกอ้น เพื่อใหข้าและกระดูกแขง็แรง 

อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบติั เกษตรกรตน้แบบ แต่ละรายอาจมีรายละเอียดปลีกยอ่ยท่ีใกลเ้คียง 
เช่น ระยะเวลา ช่วงเวลาในการใหอ้าหาร หรือ ต่างกนัเลก็นอ้ย เช่น การเลือกประเภทหรือชนิดวตัถุดิบ
อาหารท่ีใชเ้ล้ียง การผสมอาหาร หรือ การใชอ้าหารสาํเร็จรูป หรือ ปริมาณการอาหารท่ีให้ในแต่ละวนั 
ซ่ึงพบว่า ข้ึนอยูก่บั สามปัจจยัหลกั คือ ความสามารถในการหาวตัถุดิบอาหารในพ้ืนท่ี  ราคาอาหารใน



240 
 

 
 

แต่ละช่วงเวลาท่ีเปล่ียนแปลง  และเวลาและความคล่องตวัในการบริหารจดัการของเกษตรกร ดงัท่ี
เกษตรกรตน้แบบทั้ง 5 ราย กล่าววา่  

  

“ ผมให้ชาวบ้านเฮ็ดอาหารเลีย้งเอง กมี็มัน มีรําข้าว ปลายข้าว กระถินแล้วก ็บางทีพวกเปลือกหอย 
พวกนีล่้ะ สารเร่งฮอร์โมน บ่ มีครับ ผมเอาเฮ็ดมาตลอด  แล้วกมี็หญ้า หญ้ากเ็อามาหมัก กากปาล์มผม
น่ีล่ะ กคื็อถนอมอาหาร... ผสมน่ี ผสมมือเอง คือพูดง่าย ๆ ว่าเราซ้ือวัตถุดิบมาเลย แล้วเรากเ็อามาบด
เอง เคร่ืองบดน่ีหล่ะ บดมนั บดเมด็ข้าวโพด อ้อยทุกอย่าง เด๋ียวสิพาไปเบ่ิง ”  
(เกษตรกรต้นแบบคนท่ี1)  
 

“ อาหารหยาบ น่ี กพ็วก หญ้าสด ฟาง ท่ีสมาชิกกห็าได้เองโดยไม่ต้องซื้อเป็นการลดต้นทุน อย่าง 
หญ้าจากติท่ัวๆไป ฟาง ท่ีเหลือจากการทาํนา  แต่มีท่ีปลกูหญ้าเองจะดี   ผมใช้หญ้าพันธ์ุรูซ่ี   หญ้ากีนี
สีม่วง หญ้าเนเปียร์แคระ หญ้าอัตราตัม อาหารข้น กใ็ช้จากทางสหกรณ์ฯโพนยางคาํ พวกนีอั้ตราส่วน
โปรตีนตามกาํหนดอยู่ ส่วนผสม กพ็วกรํา ปลายข้าว ใบกระถินป่น มนั อาหารสาํเร็จมีขายให้สะดวก 
พวกอาหารข้นแบบอัดเมด็จะดี เวลากินมนัไม่ฟุ้ ง เข้าจมกูเข้าตาวัว ” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี2) 
 
 
    

“แร่ธาตกุ้อน เป็นส่ิงสาํคัญ เพราะวัวไม่ได้ปล่อยให้ววัเดินออกหากินเอง ต้องเสริมแร่ธาตกุ้อน 
เพ่ือให้ขา และกระดูกแขง็แรง วัวถ้าได้แร่ธาตคุรบถ้วน จะแขง็แรง สุขภาพดี ไม่ค่อยป่วย ต้องมีใน
คอกไว้ตลอด มนักเ็ลียของมนัไป” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี3) 
 
   

“ สูตรอาหารผสมน่ี ใช้คอมพิวเตอร์คาํนวณอย่างเดียวแล้วตอนนี ้กมี็อาหารข้น อาหารหยาบ     แต่

ผมเน้นให้ใช้วัตถุดิบหลายๆตัว แต่ใช้อย่างละน้อย ผมให้ 7-8 อย่าง เพราะอะไรมั้ย เพราะอย่างเกิดมี

ซัก2-3 ชนิดท่ีมันหาไม่ได้ หรือมันแพงขึน้ เรากไ็ม่กระเทือน เรากง็ดได้ คือ อย่างนึงให้สูงสุดไม่เกิน 

8 เปอร์เซนต์ คือ สมมุติ รําข้าว ข้าวโพด ข้าวโพดเอทานอล กากถั่ว กากงา กากปาล์ม กากมะพร้าว 

อะไรกไ็ด้ อย่างให้น้อยกว่า 5 ไม่เกิน 8 เปอร์เซนต์ ของ100 ถ้าอะไรหาไม่ได้ หรือ แพง อย่างเราก ็ 

เอากากทานตะวันมาแทน วัวกไ็ม่สะเทือน แล้วอีกอย่าง  วัว ไม่เหมือนคนนะ คนกินเปล่ียนไปได้ แต่ 

วันน่ีกินอะไรต้องกินอย่างเดียว เพราะอาศัยจุลินทรียท่ีต้องย่อย อย่างอาหารหยาบ เราใช้หญ้าสด 

หญ้าเราเป็นปากช่อง1 กับเนเปีย  กับฟางข้าว จุลินทรีกค็นละตัว อาหารวัวต้องยืนหลักใหญ่ สมมุติ

มันกินมันเส้น 40 เปอร์เซนต์ พอเปล่ียน จุลินทรีมันไม่ย่อยแล้ว กว่าจะปรับตัว กเ็กือบสองอาทิตย์” 

(เกษตรกรต้นแบบคนท่ี4)   

 “ อาหารท่ีจะใช้ขนุต้องเป็นอาหารท่ีมีพลงังาน พอพลงังานเยอะมนักจ็ะกินเยอะ ได้พลงังานเยอะ ก็
ไปสะสมเป็นไขมนั ไมมนักจ็ะแทรกอยู่ในเนือ้ อาหารท่ีใช้ มี กากปาล์ม กับมนัเส้นเป็นหลกั อาหาร
วัตถดิุบจะซื้อจากข้างนอก กากปาล์มท่ีใช้ มี2อย่าง คือ กากปาล์มแบบหนีบ กับ กากปาล์มแบบสกัด
นํา้มนั ต่างกันท่ีกาํมะวิธีในการเอานํา้มนัออก ท่ีเราไม่ใช้แบบใดแบบหน่ึงเพราะ ความน่ากินมนัน้อย 
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และ ปริมาณบางทีมนัหายาก ต้องเอาท้ังสองแบบมารวมๆกัน  มีใบมนัแห้ง กากนํา้ตาล และแร่ธาตุ
อ่ืนๆ ...การผสมใช้แรงงานผสม วิธีการผสมวตัถดิุบ เรามีเคร่ืองผสมแบบยืน  เราต้องคิดก่อนว่า เรา
ต้องการได้โปรตีนเท่าไหร่ อย่างวัวขนุ ต้องได้โปรตีน12% เรากเ็ทียบว่า ใน 100 กิโล เราจะเอา
โปรตีนมาจากไหน กไ็ด้มาจาก ใบมนั และกากปาล์ม พอได้โปรตีน 12 % แล้ว ท่ีเหลือเป็นพลงังาน ก็
ใส่ให้ครบ 100  หลกัๆคือหาวตัถดิุบท่ีมนัหาง่าย และโปรตีนได้” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี5)  
 

  ส่วนวิธีการใหอ้าหารและการคาํนวณปริมาณอาหารขน้ และ อาหารหยาบท่ีจะใหใ้นแต่ละวนั  
เกษตรกรตน้แบบจะปฏิบติัในหลกัการเดียวกนั คือ ใหอ้าหารเป็นเวลา  เชา้ และ เยน็ แต่จะเป็น

เวลาอะไรแลว้แต่เกษตรกรแต่ละรายกาํหนด ในเวลาท่ีสะดวก แต่ตอ้งให้ตรงเวลาเดียวกนัทุกวนั เป็น
การหัดโคในการกินไปในตวั การให้อาหารเม่ือคาํนวณปริมาณอาหารในแต่ละวนัจากนํ้ าหนกัตวัแลว้ 
แบ่งปริมาณอาหารออกเป็นคร่ึงเชา้ และ เยน็ ในการคาํนวณ ปริมาณอาหารมีทั้งท่ีคาํนวณดว้ยหลกัการ 
ชัดเจน และการคาํนวณแบบ ประมาณการจากประสบการณ์ของผูเ้ล้ียงแต่ละคน ดังท่ี  เกษตรกร
ตน้แบบทั้ง 5 ราย กล่าววา่  
 

 “การให้อาหาร กคื็อจะแยกคอกละตัวเลย แล้วเราจะรู้เลย ว่าตัวนีกิ้นเท่าไหร่  ตัวนีเ้ป็นอะไร ให้ เช้า
คร้ัง เยน็คร้ัง คร้ังนึง กอ็าหารข้น แล้วกฟ็างแห้ง หญ้าสด ปนกันไปครับ แล้วกพ็วกใบหญ้า อาหาร ก็
อยู่ใน 60-70 เปอร์เซ็นต์ ผสมเอง กใ็ช้มันสาํปะหลังน่ีล่ะ หมักยีสต์บ้าง ตากแดดบ้าง แล้วแต่อากาศ 
ถ้าหน้าฝนกต้็องหมัก บ่มีท่ีตาก ไม่ง้ันมันเป็นรา แล้วถ้าหน้าแล้งกต็ากมันแห้งเอากากนํา้ตาลโรยใส่
ครับ”  (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี1) 
 
“ การคาํนวณนํา้หนักโค ผมสอนเลย ทาํเองได้ง่าย วัดความยาวเป็นนิว้ คูณ รอบอกเป็นนิว้สองคร้ัง 
แล้ว หารด้วย 300 จะเป็น นํา้หนักปอนด์ เอามา หารด้วย 2.24 จะได้ นาํหนักตัวเป็น กิโล ไปคาํนวณ
ปริมาณอาหารข้น และ อาหารหยาบต่อวัน ปริมาณอาหารข้น ต่อวัน เท่ากับ นํา้หนักตัว คูณ ด้วย 1 – 
1.5 เปอร์เซ็นต์  ส่วนอาหารหยาบ คือ ฟาง ต่อวัน เท่ากับ นํา้หนักตัว คูณ ด้วย 2 – 3 เปอร์เซ็นต์  หญ้า
สดน่ีต่อวัน เท่ากับ นํา้หนักตัว คูณ ด้วย 10 เปอร์เซ็นต์  ถ้าให้อาหารข้นแล้ว ให้ลดหญ้าสด เหลือ 4 
เปอร์เซ็นต์ต่อวันได้  อย่าง  ถ้า วัวหนัก 300 กิโล อาหารข้น 1 เปอร์เซ็นต์กคื็อ 3 กิโลต่อวัน กใ็ห้เช้า
1.5 กิโล เยน็ให้อีก 1.5 กิโล ฟาง 3 เปอร์เซ็นต์น่ี ก ็9 กิโลต่อวัน หญ้าสด  4 เปอร์เซ็นต์ก ็12 กิโลกรัม
ต่อวัน ผมมีเอกสารไว้เลย สอนหมด” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี2) 
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ภาพท่ี 9   การวดัความยาวและรอบอกเพ่ือการคาํนวณนํ้าหนกัโคอยา่งง่ายของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 
       
“ วิธีการผสมวตัถดิุบ เรามีเคร่ืองผสมแบบยืน  เราต้องคิดก่อนว่า เราต้องการได้โปรตีนเท่าไหร่ อย่าง
วัวขนุ ต้องได้โปรตีน12% เรากเ็ทียบว่า ใน 100 กิโล เราจะเอาโปรตีนมาจากไหน กไ็ด้มาจาก ใบมัน 
และกากปาล์ม พอได้โปรตีน 12 % แล้ว ท่ีเหลือเป็นพลงังาน กใ็ส่ให้ครบ 100  หลกัๆคือหาวัตถดิุบท่ี
มนัหาง่าย และโปรตีนได้...อัตราส่วนการให้อาหาร ท่ีฟาร์ม เฉพาะวัวขนุจะให้กินเตม็ท่ี เช่น ถ้าเราให้
ตอนเยน็  พอตอนเช้ามนัเหลือนิดๆ แสดงว่า ปริมาณอาหารเราให้ช่วงเยน็เหมาะสม ท่ีฟาร์ม จะให้
สองรอบ เช้า เยน็ สังเกต การกินจนเหลือ คือ ติดเลียๆราง เรากด็ูว่า คาํนวณท่ีเราให้ว่าก่ีกิโล ซ่ึงท่ีน่ีวัว
ในระยะขนุ เฉล่ีย 8 กิโลต่อตัวต่อวัน (เฉล่ียเช้า 4 กิโลกรัม เยน็ 4 กิโลกรัม) และ ให้ฟาง 20 ตัว จะให้
กิน 1 ก้อน อยู่ท่ี 12-15 กิโล ต่อ วัน” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี4)  

 

 

 “ ให้อาหารน่ีต้องเป็นเวลาเดียวกัน อย่างท่ีน่ี เช้า 8 โมง เยน็กบ่็ายสามโมง อาหารจะให้อาหารข้นกับ
หญ้า อาหารข้นไม่ได้อัดเมด็เป็นผง เป็นพวกมนั แต่ก่อนทาํเอง มนัยุ่งยาก เราเลยส่ังเค้า มีมัน
สาํปะหลงั ใบกระถิน ผสม ให้หญ้าเนเบีย เรามาบดเอง ให้แห้งมนัจะดี กว่าดีกว่าอาหารเปียก คือ บาง
ท่ีผสมกากเบียร์เค้าว่าดี มนัจะเปียก เคยทาํ แต่ ขายนํา้หนักมันจะลด เห็นอ้วนแต่ไม่หนักเท่าท่ีเราคิด 
เรากคิ็ดเองว่าเพราะกากเบียร์ เพราะเวลาวัวมนัอ้วนขึน้แต่เนือ้มนัไม่แน่น  สู้กินแห้งไม่ได้ แต่ก่อน
เลีย้งแบบโบราณ นะ ใส่นํา้ให้กิน มีกากเบียร์ มีอาหารข้นหน่อยนึง มีรํา ใส่นํา้ผสมให้ดูดกินเลย ววั
มนัอ้วนแบบบวมนํา้ เนือ้มนัไม่แน่น” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี3) 
 

“ เช้าจะให้อาหารเวลา 8 โมง และบ่าย 3 คร่ึง เวลานีทุ้กวัน  แล้วให้เกลือแร่ ผสมกระดูกป่น วิตามิน
แร่ธาต ุ  เป็นเกลือทะเลบวกกระดูกสัตว์กระดูกป่นจากโรงงาน ท่ีเราผสมเอง ใช้เกลือทะเล 20 ส่วน
(กิโล) กระดูกป่น 10 กิโล แร่ธาต ุ 1 กิโล คลกุใส่ให้เลียกินตามชอบใจ กินตลอด  ถ้าร่างกายไม่ขาด 
มนักไ็ม่กิน สูตรนีเ้ป็นสูตรของ อ.ปรารถนา ให้วัวเจริญเติบโตไม่ขาด แร่ธาตวิุตามิน ท่ีน่ีจะไม่ได้ให้

 



243 
 

 
 

หญ้าสด เน่ืองจากมีมาไม่เป็นเวลา จากประสบการณ์ท่ีเลีย้งตามความคิดผมว่า ถ้าหญ้ามาไม่เป็นเวลา 
การย่อยจะไม่ค่อยดี และ ถ้าหญ้ามาบางทีเป็นหญ้าสดเปียก ใส่ลงฟางท่ีมีอาหารอยู่ อาหารจะเสีย แต่
ฟางแห้ง มาเป็นเวลา แล้วคิดว่าจริงๆวัวขนุไม่ต้องการวิตามินแร่ธาตจุากหญ้าเลย ท่ีต้องการคือ เย่ือไย 
กินฟางกพ็อ”  (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี5) 
 

วิธีการให้อาหารโคขุนจะต่างจากการเล้ียงววัทัว่ไป เกษตรกรตน้แบบจะให้โคกินอาหารขน้
หมดก่อน จึงใหกิ้นฟางหรือหญา้ เพราะโดยธรรมชาติโคจะชอบกินหญา้ ถา้ใหฟ้างหรือหญา้ก่อน จะทาํ
ใหว้วักินอาหารขน้ไม่หมด หรือไม่กินเลย โคจะโตชา้ การเล้ียงแบบขนุเพื่อใหว้วัอว้นเร็วโดยอาหารขน้
เป็นหลกั หญา้กบัฟางเหมือนเป็นอาหารเสริม แต่อยา่งไรก็ตาม เกษตรกรตน้แบบบางราย มีขอ้ในการ
ปฏิบติั ท่ีอธิบายเพิ่มเติมออกไป  ดงัท่ี  เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 กล่าววา่  

 

“ เราเร่ิมจากเทฟางให้กินฟางก่อน หากกรณีเราซื้อววัมาใหม่ท่ียงักินอาหารข้นไม่เก่ง กต้็องเร่ิมต้นให้
ฟางเยอะหน่อย แล้วเร่ิมลดปริมาณฟาง เร่ิมให้อาหารข้น จนกว่าจะเข้าท่ี การให้อาหารของเราเป็นราง
อาหารยาวน่ี คือ เราจะคิดคาํนวณจากค่าเฉล่ีย ไม่สามารถคิดต่อตัวเด่ียวๆ หากจะเกบ็รายตัวเด่ียวต้อง
แยกคอก ดังน้ัน เราจึงให้ในปริมาณท่ีเหลือ เลียราง แปลว่า ได้กินอ่ิมทุกตัวอยู่แล้ว แต่ ถ้าเกลีย้งราง
แสดงว่าไม่พอ น่ีต้องสังเกต  วิธีการเทอาหารในรางยาว ให้เทยาวเตม็พืน้ท่ีท่ีวัวจะไม่ต้องยืนแย่งเบียด
กัน คือ มีพืน้ท่ีเข้ากินได้พร้อมๆกัน กท็าํให้กินได้ท่ัวถึง ท่ีเราเทเผ่ือไว้แล้ว”  

 

และ การเลือกวตัถุดิบอาหารเกษตรกรทุกรายเห็นวา่ ปัจจยัหลกั คือ เร่ืองของการลดตน้ทุนของ
ผูเ้ล้ียงใหไ้ดม้ากท่ีสุดแต่ยงัคงตอ้งคงคุณภาพโคท่ีเล้ียง  

 

“ ผู้ เลีย้งจะไปได้ ต้นทุนต้องถกู แต่คุณภาพวัวได้ผลด้วยนะ  ดังน้ัน แต่ละท่ีอาจใช้สูตรไม่เหมือนกัน 
ถ้าเราจะไปเลีย้งอะไรแปลกใหม่ตามเค้าหมดกไ็ม่ได้  อย่างวัวเราคิดว่า มนักินหญ้า เอาหญ้ามาอย่าง
เดียว อย่างอ่ืนกไ็ม่เท่าไหร่ สังเกตถ้ากินหญ้าพอ โรคต่างๆ กไ็ม่ค่อยมี เรากเ็ลีย้งแบบนีไ้ด้ ...อย่างฟัง
เพลงกดี็นะ แต่วัวเรามนักินท้ังวันอยู่แล้ว เรายงัไม่จาํเป็น”  
 

และทา้ยสุด ตอ้งนํ้าสะอาดมีไวใ้หว้วักินตลอดเวลา เกลือแร่กอ้นตอ้งมีไว ้ ใหโ้คสามารถเลียได้
ตลอดเวลา เม่ือใหอ้าหารขน้และหญา้เสร็จแลว้ โคกจ็ะนอนพกัผอ่น ในช่วงเวลาน้ี จะเป็นเวลาท่ี
เกษตรกรตน้แบบทาํการเดินตรวจสงัเกตสุขภาพโคแต่ละตวั 

 

ระยะเวลาในการขุน 

ระยะเวลาขนุโค โดยหลกัทัว่ไปจะมีความสมัพนัธ์กบัช่วงอายโุค  ถา้ขนุโคอายนุอ้ยตอ้งใชเ้วลา
มากกว่าการขนุโคอายมุาก  เช่น โคหยา่นม ใชเ้วลาขนุประมาณ 10 เดือน แต่ถา้เป็นโคอาย ุ1 ปี ใชเ้วลา
ประมาณ 8 เดือน โคอาย ุ1 ปีคร่ึง ใชเ้วลาขนุประมาณ 6 เดือน ทั้งน้ี การเล้ียงโคเพ่ือให้ไดเ้กรดเน้ือ
คุณภาพสูงจากอดีตท่ีผา่นมา เกษตรกรจะเล้ียงกนัในระยะเวลานาน เพ่ือให้ไดน้ํ้ าหนกัและไขมนัแทรก
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สูง เช่น 12 เดือน 15 เดือน บางคร้ังนาน 18 เดือน แต่จากประสบการณ์เกษตรกรตน้แบบ จะพบว่า 
ปัจจุบนั เกษตรกรตอ้งการขนุโคเร็วข้ึน เนน้การขนุโคระยะสั้นท่ีไม่ใชเ้วลานานมาก  และ การคดัโคเขา้
ขนุจะเร่ิมท่ีโคเพศผูอ้าย ุ1 ปี คร่ึง  เน่ืองจาก การหาโคอาย ุ2-3 ปี เป็นเร่ืองยาก จากการท่ีเกษตรกรนิยม
ขายลูกววัเน่ืองจากราคาดี และประกอบกบั เกษตรกรท่ีเล้ียงโคขนุตอ้งการรอบการขนุใหเ้ร็วข้ึน เพื่อให้
ไดร้ายไดก้ลบัมาเร็ว และประหยดัตน้ทุนค่าอาหารเล้ียงดู  ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 คนท่ี3 คนท่ี 4 
และคนท่ี5 กล่าววา่  

 

“การขนุโคท่ีเร่ิมขนุเม่ือโคมีอายปุระมาณ 1 ปีคร่ึง หรือมีนํา้หนักประมาณ 350-400 กิโล ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 6 เดือน ให้ได้นํา้หนักไม่น้อยกว่า 600 กก. นะ ส่งโพนยางคาํ ” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี2)  
 

“ เด๊ียวนีไ้ปดูได้ เกษตรกรรายย่อยนะ ขนุนาน เราซื้อมาขนุระยะส้ัน 3-4 เดือน เรากข็ายแล้ว ถ้า
นํา้หนักมนัได้อยู่ยงัไงกก็าํไร” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี3) 

  

“การท่ีฟาร์มเร่ิมขนุอาย1ุ8เดือน เป็นโคอายนุ้อย เหตท่ีุไม่รอให้ถึง 2ปี เน่ืองจากประสบการณ์เดิม เร่ิม
ขนุเม่ืออาย ุ2 ปี และลองขนุ เม่ืออาย ุ18 เดือน พบว่า เม่ือดูไขมนัแทรกแล้วไม่มีความแตกต่างกัน จะ
เร่ิมขนุเม่ือ 18 เดือน ไปจนถึง 2 ปี หรือ เร่ิมขนุต้ังแต่ 2 ปี ไปจนถึง 2ปีคร่ึง ไขมนัแทรกไม่ต่างกัน 
ระยะการขนุของท่ีฟาร์มจะอยู่ท่ี 6 เดือนขึน้ไปเอาท่ีนํา้หนัก 500 550 ขึน้ไป ได้นํา้หนักกส่็งตลาดได้ 
แต่ถ้าไม่ถึงเรากข็นุต่อ ท่ีเคยนานสุด 14 เดือน ถึง 18 เดือน กมี็ คือ ตัวท่ีมนัไม่โต ระยะเวลาท่ีนาน
ต่างกันส่งผลต่อต้นทุนค่าอาหารท่ีเพ่ิมขึน้ ย่ิงขนุระยะเวลาน้อยเท่าไหร่และได้นํา้หนักดี ย่ิงได้กาํไร
มาก  อย่างสายพันธ์ุกาํแพงแสนท่ีเลีย้งจะเฉล่ียระยะขนุ 6 – 8 เดือน”  (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี4) 
 

“ ผมจะเน้นว่า ถ้าจะทาํแบบมีเงินต้องระยะส้ันนะ ถ้าทาํ 8 เดือนขนุ ก ็ นาน ต้องขนุระยะส้ันแต่
นํา้หนักได้ จัดการอาหารถึง แต่ก่อนผมทาํ 12 เดือน ลดมา 8 ตอนนี ้ ส่งสหกรณ์กาํแพงแสน ขนุ 6 
เดือนขาย ผมว่า ย่ิงต้องลดอีก ทาํ 4 เดือนให้ขนุได้ สหกรณ์ หล่ะต้องหาวิธี เกษตรกรถึงจะอยู่ได้ ขนุ
นานไม่ได้มนัไม่คุ้ม” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี5) 

 

อยา่งไรกต็ามมีเกษตรกรตน้แบบบางท่านยงัคงท่ีใชเ้วลาการขนุระยะนาน  เหตุผลประการหน่ึง
คือ การท่ีเกษตรกรสามารถลดตน้ทุนอาหาร โดยการจดัการผสมอาหารดว้ยตวัเองได ้ การขนุโค
ระยะเวลาหลายเดือนจึงส่งผลต่อตน้ทุนอาหารไม่มากนกั  ดงัท่ี เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 กล่าววา่  

“ ระยะขนุของผมเดิม เป็นระยะส้ัน 4 -5 เดือน แต่ปัจจุบัน ระยะขนุอยู่ ท่ี 10 – 15 เดือน เพ่ือให้ได้

คุณภาพเนือ้ เว้าเลยได้เกรดซาก 3 ขึน้ไปทุกคร้ัง ผม บ่ รีบ แต่จัดการได้ ให้มีวัวส่งหมนุเวียนสหกรณ์

ได้อยู่ทุกเดือน รายได้สิกมี็หมนุอยู่”   
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การดูแลสุขอนามัยระยะขุน  
 

การเล้ียงโคขนุนั้น แมก่้อนการนาํโคเขา้สู่การขนุเกษตรกรจะทาํการเตรียมความพร้อมดว้ยการ
ฉีดวคัซีนและถ่ายพยาธิมาแลว้เบ้ืองตน้ แต่ยงัจาํเป็นตอ้งดูแลเอาใจใส่ สังเกตการณ์กินอาหาร อาการ
ของโคแต่ละตวัในทุกๆวนั ทั้งน้ีเน่ืองจากโคหน่ึงตวัในปัจจุบนันบัว่ามีราคาสูงสาํหรับเกษตรกรหาก
เกิดความเสียหาย หรือลม้ตาย การสังเกตอาการของโคท่ีมีโอกาสเป็นโรค นั้น ข้ึนกบัประสบการณ์และ
ความชาํนาญของเกษตรกร    ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในขณะขนุ  เช่น ทอ้งเสีย อาจเกิดจากอาหาร เช่น 
เปล่ียนอาหาร กินกากนํ้ าตาลมากเกินไป กินเกลือมากเกินไป หรืออาหารมียูเรียมากเกินไป   การมี
บาดแผลท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการขวิดกนัเองของโค   โรคตาอกัเสบ อาจเกิดจากมีการอกัเสบมีเช้ือ โดยมี
แมลงหวี่ตอมจาํนวนมากหากคอกสกปรก  อาการเป็นหวดัในหนา้ฝน ท่ีสาํคญั อาการทอ้งข้ึน หรือ
ทอ้งอืด อาจเกิดจากปริมาณแก๊สในกระเพาะมากเกินไปจนระบายออกไม่ทนั เน่ืองจากโคกินหญา้สดท่ี
อวบนํ้ามากเกินไป  และ โรคปากเทา้เป่ือยของววั  ดงัท่ี  เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2  และ คนท่ี5  กล่าววา่  
 

 “ดู บอกเลย ต้องดูทุกวัน ทุกตัว อย่างถ้ามีแมลงหว่ี แมลงวันตอมเยอะน่ีม่ดีแน่ ย่ิงถ้าตอมแล้ว วัวไม่ 
สดุ้ง (หมายถึงผิวไม่ส่ันเผ่ือไล่แมลงรบกวน) ถ้านอนน่ิงตาแฉะ ต้องแก้แล้ว วัวกินอาหารเมือนกัน 
ดูท้อง ท้องกลมลกูโป่งน่ีผิดสังเกต แปลว่ามนัจะอืดลมในท้องเยอะ” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี2) 
 

 
 

“วัวท่ีเป็นปากเท้าเป่ือยจะไม่ทาํให้วัวตาย แต่จะทาํให้วัวไม่กินอาหาร หรือ กินอาหารน้อยลง
ติดต่อกัน 7-8 วัน ถ้าเป็นวัวขนุจะเสียหายหนัก เพราะเราต้องการทาํนํา้หนัก จะขาดทุนได้ แต่หาก
เป็นวัวแม่ วัวรุ่น จะไม่ส่งผลเสียหายมาก การสังเกตปากเท้าเป่ือย เพ่ิงมาเห็นอาการท่ีฟาร์มนีชั้ดเจน 
จะมีอาการไอ สาํรอกคล้ายมีก้าง หรือ ส่ิงติดขวางในลาํคอ จะมีไข้ นํา้ตาไหล นํา้มกูไหล ใบหูตะตก 
ลิน้จะห้อย ฟองออกมา มีนํา้ลายยืด ดูไม่สดช่ืน ระยะต่อมาจากเร่ิมเป็นแผลพฟุองท่ีลิน้ ท่ีปาก จะเร่ิม
ลงเป็นแผลท่ีกลีบตามไรกลีบจะอ้าออก และสังเกตแค่วันท่ี2 – 3 ตัวอ่ืนๆจะเร่ิมเป็นอาการเดียวกัน 
แสดงว่า ติด ปากเท้าเป่ือยแล้ว  ถ้าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดา ตัวอ่ืนๆจะไม่เป็น และจะไม่มีการเป็นแผล
พพุอง เหลานีด้ไูด้จากประสบการณ์  (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี5) 

  

  การสงัเกตอาการเบ้ืองตน้หากเป็นเกษตรกรผูท่ี้ยงัไม่มีความชาํนาญ ส่วนใหญ่เกษตรกรจะมี
การพดูคุยสอบถามกนัและกนัในเบ้ืองตน้ก่อนเสมอ  เช่น โทรติดต่อมายงัเกษตรกรตน้แบบเล่าอาการ 
ขอคาํแนะนาํ หรือปรึกษาเจา้หนา้ท่ีปศุสตัว ์หรือ อาสาปศุสตัวไ์ด ้
 
 
 
 



246 
 

 
 

ผลพลอยได้จากการเลีย้งโค 

นอกจากขายโคขนุแลว้ มูลโคยงัเป็นรายไดเ้พิ่มท่ีดีใหก้บัเกษตรกรอีกทางหน่ึง เน่ืองจากมูลโค
มีประโยชน์ต่อการเพราะปลูกพืชอ่ืนๆ เช่น ขา้ว  ไร่มนัสาํปะหลงั ยางพารา สวนปาลม์ หรือ เกษตรกร
ตน้แบบบางรายส่งมูลโคท่ีได ้เขา้สู่โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย ์เกิดเป็นธุรกิจต่อยอดไดอี้ก  ดงัท่ีเกษตรกร
ตน้แบบ คนท่ี 1 กล่าววา่  

“ ขีม้นักไ็ด้เงินอยู่ 4-5 หม่ืน  ขีม้นัน่ีเขาต้องการมากเลยมนัมีกากนํา้ตาล มียเูรียอีหยงัน่ีหลาย ๆ 

มีอีหยงัเท่าไหร่ขายเหมิดเลยครับ”  

โดยสรุป ผลการวิเคราะห์ ความรู้และแนวปฏิบติัของเกษตรกรตน้แบบทั้ง 5 ราย ท่ีใชใ้นการ
เล้ียงโคขุน ให้ความสาํคญัเร่ิมตน้กบัทศันคติของเกษตรกรผูคิ้ดจะเล้ียงตอ้งมีใจรัก และมีความพร้อม
หมายถึง ตอ้งมีเวลาดูแลเอาใจใส่ อยา่งจริงจงั และ ตอ้งรู้และมีความชดัเจนเร่ืองของตลาด การซ้ือขาย 
แหล่งจาํหน่าย สําหรับแนวปฏิบติัเป็นไปตามหลกัการเล้ียงการจดัการฟาร์ม สรุปไดต้ามตารางท่ี 11  
ดงัน้ี         
ตารางท่ี 11  ความรู้และแนวปฏิบติัท่ีใชใ้นการเล้ียงโคขนุของเกษตรกรตน้แบบ 

ขั้นตอน ความรู้ทีใ่ช้ วธีิการปฏบิตัิ 
1.การเร่ิมตน้
สาํหรับผูท่ี้คิดจะ
เล้ียงโคขนุ 

1.ความรู้เร่ืองของ
ตลาด การซ้ือขาย 
แหล่งจาํหน่ายโค และ 
เน้ือโค       

เกษตรกรตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัตลาด ตั้งแต่ตลาด
แหล่งซ้ือขาย โคเน้ือมีชีวิต ตลาดรับซ้ือเน้ือโคขนุ ความ
ตอ้งการของตลาดเน้ือโคทั้งในประเทศ ประเทศเพื่อน
บา้น เช่น จีน เวียดนาม มาเลเซีย ฯลฯ 

2.ความรู้เร่ืองการ
จดัการฟาร์มในการ
เล้ียงโคเน้ือ  

เกษตรกรตอ้งหาความรู้ เร่ืองหลกัการท่ีสาํคญัและ
จาํเป็นในการเล้ียงโคขนุ ประกอบดว้ย  แม่พนัธ์ุและสาย
พนัธ์ุสาํหรับขนุท่ีเหมาะสม  การคดัเลือกโคเขา้สู่ระยะ
ขนุ  การเตรียมโคก่อนการขนุ โรงเรือน อาหาร ระยะขนุ 
สุขอนามยั  

ความรู้เบ้ืองตน้เหล่าน้ี เกษตรกรสามารถคน้หาได้
จากหลายแหล่ง เช่น จากบุคคลเช่น เพื่อนบา้นผูมี้
ประสบการณ์ จากปศุสตัว ์จากสหกรณ์แหล่งรับซ้ือและ
ผลิตเน้ือโคขนุส่งตลาด หรือจาก เอกสารหนงัสือ ตาํรา
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ การเขา้อบรมในหลกัสูตร หรือ 
โรงเรียนปศุสตัวท่ี์เป็นแหล่งเรียนรู้  
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ตารางท่ี 11  ความรู้และแนวปฏิบติัท่ีใชใ้นการเล้ียงโคขนุของเกษตรกรตน้แบบ (ต่อ) 

ขั้นตอน ความรู้ทีใ่ช้ วธีิการปฏบิตัิ 
2.แม่พนัธุ์ และสาย
พนัธุ์สาํหรับขนุ  

1.การเลือกแม่พนัธ์ุ   การเลือกแม่พนัธ์ุ  หรือเกษตรกรจะเรียกวา่ “การดูววั
เป็น” หมายถึง การท่ีตอ้งรู้จกัลกัษณะของสายพนัธ์ุ 
ลกัษณะท่ีเหมาะสมของโคท่ีจะนาํมาเป็นแม่พนัธ์ุ และโคท่ี
จะนาํมาขนุ 

1)  แม่พนัธ์ุควรเป็นแม่พนัธ์ุบราห์มนั  มีโครงสร้าง
ไม่ใหญ่เกินไป การเล้ียงความแน่นของเน้ือจะเร็ว ส่ง
อาหารไดเ้ร็ว ทนต่อสภาพแวดลอ้ม ทนต่อโรคแมลงดี 
เน่ืองจากบรามนัห์เป็นววัเมืองร้อน   

2) ในการเลือกแม่พนัธ์ุท่ีดี ตอ้งมีลกัษณะโครงสร้าง
สมบูรณ์ ใหญ่ มีนํ้ าหนกัไม่ตํ่ากวา่ 300 หรือ 350 กิโลกรัม 
อายปุระมาณ หน่ึงปีคร่ึง เป็นโคสาวรุ่น  

 
2 การสงัเกตอาการ
โคแม่พนัธุ์เม่ือเขา้สู่
ระยะผสมพนัธุ์ 

การสังเกตอาการโคแม่พนัธุ์เม่ือเขา้สู่ระยะพร้อม
ผสมพนัธ์ุ หรือ เกษตรกรเรียก “การดูอาการจบัสัดของโค” 
โดย การสังเกตอาการเบ้ืองตน้ท่ีโคแสดงออก คือ โคจะยืน
ให้ตวัอ่ืนปีน หรืออาจปีนตวัอ่ืน จะร้อง กระวนกระวาย ท่ี
อวยัวะเพศจะบวมแดง มีนํ้ าเมือกไหลออกจากช่องคลอด 
หมายถึงโคเขา้สู่ระยะพร้อมผสมพนัธ์ุ  เกษตรกรตน้แบบมี
เทคนิคการปฏิบติั ดงัน้ี  

1) เมือเร่ิมสงัเกตเห็นอาการเป็นสดัเกษตรกรจะรอ
ใหแ้สดงอาการอยา่งนอ้ย 10 – 18 ชัง่โมง หรือ มีวิธีการดู
อยา่งง่าย คือ หากแสดงอาการตอนเชา้  ใหผ้สมเทียมตอน
เยน็ หรือ แสดงอาการตอนเยน็  ใหผ้สมเทียมตอนเชา้ 

2) ในการผสมเทียมโค เกษตรกรจะแจง้ไปยงัผูท่ี้
ใหบ้ริการในเร่ืองการผสมเทียม เช่น ปศุสตัวอ์าํเภอ หรือ 
แจง้เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯท่ีเกษตรกรสงักดัข้ึนทะเบียนโคขนุ
ไว ้หรือ แจง้ปศุสตัวอ์าสา ซ่ึงอาจเป็นเกษตรกรท่ีผา่นการ
อบรมเป็นอาสาสมคัรในการใหบ้ริการผสมเทียมในพ้ืนท่ี 
เพื่อมาดาํเนินการผสมเทียม 
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ตารางท่ี 11  ความรู้และแนวปฏิบติัท่ีใชใ้นการเล้ียงโคขนุของเกษตรกรตน้แบบ (ต่อ) 

ขั้นตอน ความรู้ทีใ่ช้ วธีิการปฏบิตัิ 
2.แม่พนัธุ์ และสาย
พัน ธุ์ สํ า ห รั บ ขุ น 
(ต่อ) 

3. สายพนัธุ์ท่ีใช้
นาํมาผสมเทียม 

เพื่อใหไ้ดลู้กโคเพื่อการเล้ียงขนุ เกษตรกรจะนาํแม่
พนัธ์ุมาผสมเทียมกบันํ้าเช้ือโคสายพนัธ์ุเลือดยโุรป โดยมี
หลกัการคือ ลูกท่ีเกิดข้ึนหากตอ้งการนาํมาขนุใหไ้ดเ้น้ือนุ่ม 
ตอ้งมีเลือดยโุรปอยา่งนอ้ย 50 เปอร์เซ็นต ์หรือ 65 
เปอร์เซ็นตข้ึ์นไป 

1) สายพนัธ์ุท่ีนิยมส่วนใหญ่คือ สายพนัธ์ุลูกผสมชา
โรเลส์ 50 เปอร์เซ็นต ์คือเกิดจากการผสมเทียมระหวา่งแม่
พนัธ์ุบราห์มนั กบันํ้าเช้ือจากพอ่พนัธ์ุชาโรเลส์เลือด 100 
เปอร์เซ็นต ์ลูกท่ีไดเ้ป็นสายเลือดบราห์มนั 50 เปอร์เซ็นต ์ 
ชาโรเลส์ 50 เปอร์เซ็นต ์เป็นลูกผสมท่ีเหมาะสาํหรับการ
เล้ียงขนุ โคลูกผสมท่ีไดจ้ะมีลกัษณะออกสีขาวครีม หรือ 
ออกทอง ไม่มีตะโหนก ลาํตวักวา้งยาวลึก เป็น
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ ขาใหญ่แขง็แรง จะเจริญเติบโตเร็ว มี
ประสิทธิภาพในการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือไดดี้ เน้ือท่ีไดจ้ะ
มีคุณภาพดี 

2) สายพนัธ์ุลูกผสมยโุรปอ่ืนๆโคท่ีเกษตรกรใชเ้ล้ียง
ขนุ ไดแ้ก่  สายพนัธ์ุลูกผสมลิมูซ่า 50 เปอร์เซ็นต ์เกิดจาก
การผสมระหวา่งแม่พนัธ์ุอเมริกนับราห์มนั กบัพอ่พนัธ์ุลิมู
ซ่า ลูกท่ีไดจ้ะมีลกัษณะคลา้ยชาโรเลส์ แต่เป็นสีแดง ขอบ
ตาสีดาํ เลบ็ดาํ ไม่มีตะโหนก ส่วนลาํตวักวา้งยาวลึก เป็น
ส่ีเหล่ียมพืนผา้ และ สายพนัธ์ุซิมเมนทอล 50 เปอร์เซ็นต ์ 
เกิดจากการผสมระหวา่งแม่พนัธ์ุอเมริกนับราห์มนั กบัพอ่
พนัธ์ุซิมเมนทอล ลูกท่ีไดจ้ะมีลกัษณะ ลาํตวัมีสีนํ้ าตาล 
หรือแดงเขม้ มีสีขาวกระจายอยูท่ ัว่ไป หนา้ด่าง ทอ้งขาว ขา
ขาว พูห่างมีสีขาว (ชาวบา้นเรียก หนา้ด่าง หางดอก) ซ่ึง
เกษตรกรทางภาคอีสานนิยมเล้ียงขนุ ส่วนสายพนัธ์ุ
กาํแพงแสน ซ่ึงกคื็อ ลูกผสม 3 สายเลือด คือ นาํโคพนัธ์ุบ
ราห์มนัเขา้มาผสมร่วมกบัโคไทย และชาโรเลส์ 50 
เปอร์เซ็นต ์นิยม เล้ียงทางภาคกลาง 
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ตารางท่ี 11  ความรู้และแนวปฏิบติัท่ีใชใ้นการเล้ียงโคขนุของเกษตรกรตน้แบบ (ต่อ) 

ขั้นตอน ความรู้ทีใ่ช้ วธีิการปฏบิตัิ 
2.แม่พนัธุ์ และสาย
พัน ธุ์ สํ า ห รั บ ขุ น 
(ต่อ) 

4. การดูแลลูกโคและ
การเล้ียงแม่พนัธุ์
เพ่ือใหส้ามารถใหลู้ก
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

 

1) การดูแลลูกโค ในช่วงแรก เม่ือลูกโค
อาย ุ3 สปัดาห์ เกษตรกรจะทาํการถ่ายพยาธิ และถ่ายซํ้ าอีก
เม่ืออายปุระมาณ 6 สปัดาห์  เม่ือลูกโคอาย ุ3-4 เดือน ทาํ
การฉีดวคัซีนโรคปากและเทา้เป่ือย 

2) ลูกโคจะกินนมแม่ ประมาณ 2-3 เดือน เกษตรกร
จะเร่ิมใหลู้กววัหดักินหญา้ อาหารขน้ และ กอ้นแร่ สงัเกต
ลูกโคจะเร่ิมหยา่นม คือกินนมลดลงเร่ือยๆ 

3) ลูกโคอายปุระมาณ  4-5 เดือน เกษตรกรจะแยกลูก
โคเล้ียงในคอกท่ีแยกออกจากแม่โค วิธีน้ีเป็นการทาํใหแ้ม่
โคกลบัมาสู่ระยะผสมพนัธ์ุไดเ้ร็วข้ึนกวา่การใหอ้ยูก่บัลูก
โคนานๆเน่ืองจากลูกโคจะกินนมตลอดเวลา ทาํใหใ้นรอบ
ปีหน่ึงๆเกษตรกรมีโอกาสในการไดลู้กโคหลายรอบ 

3. การคัดเลือกโค
เขา้สู่ระยะขนุ 

 

1.การดูลกัษณะ
โครงสร้างโค
ภายนอก  

การซ้ือโค หรือ คดัโคเพ่ือนาํมาเล้ียงขนุ เกษตรกร
กรจะใชก้ารดูลกัษณะโครงสร้างโคจากภายนอก เช่น 
ลกัษณะลาํตวั เขา อวยัวะ และ สีของเลบ็ สีปาก และ จมูก 
เหล่าน้ีบ่งบอกถึงการเล้ียงง่าย กินอาหารดี เหมาะกบัการ
นาํมาเล้ียงขนุเพื่อไดเ้น้ือคุณภาพ ในระยะเวลาท่ีไม่นาน
เกินไป  ซ่ึงเกษตรกรมีหลกัการสงัเกต ดงัไปน้ี 

1) การดูลกัษณะโคสร้างภายนอกโดยรวมเบ้ืองตน้ 
คือ โคท่ีมีโครงสร้างใหญ่  ขาเหยยีดตรงดูแขง็แรง ไม่โก่ง 
หนงัหนา มีลกัษณะปากใหญ่ มีลึงคห์ยอ่นพอสมควร ช่วง
ไหล่ตอ้งกวา้ง ๆ ไม่แคบเกิน  ส่วนกน้หรือป้ันทา้ยววัตอ้ง
ใหสู้งกวา่ทางส่วนหนา้  ใหส้งัเกตขณะโคกม้ส่วนหนา้ลง 
ลกัษณะหางตอ้งยาว โคนหางปิดกน้โคมิดชิด 

2) การดูลกัษณะกีบเลบ็ตอ้งมีลกัษณะเลบ็ตรง  ไม่
เลก็และไม่เป็นแผน่แผน่อนเกินไป เพราะจะส่งผลต่อการ
รับนํ้าหนกัตวัเม่ือโคมีนํ้าหนกัมากข้ึน หากกีบเลบ็เลก็ แผ่
แบนจะรับนํ้าหนกัตวัไดไ้ม่ดี     
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ขั้นตอน ความรู้ทีใ่ช้ วธีิการปฏบิตัิ 
3. การคัดเลือกโค
เขา้สู่ระยะขนุ (ต่อ) 

 

1.การดูลกัษณะ
โครงสร้างโค
ภายนอก (ต่อ) 

3) การดูลกัษณะลูกอณัฑะ ตอ้งมีสองขา้งให้
ครบถว้นสมบูรณ์ เน่ืองจากโคบางตวัอาจมีหน่ึงขา้งแต่เป็น
ลกัษณะหลบในท่ีไม่สมบูรณ์ จะส่งผลต่อการกินอาหาร 
และคุณภาพเน้ือท่ีไดจ้ะนอ้ยลง  

4) การดูลกัษณะเส้นไหมของโค (เส้นขนตรงอวยัวะ
เพศ) กรณีเลือกซ้ือววั ใหดู้ท่ีเส้นไหม หากมีคราบหินปูน 
คือ เกิดจาก โคถูกเล้ียงมาแบบปล่อยกินนํ้าตามแหล่งทัว่ไป 
หรือ นํ้าท่ีสกปรก เม่ือปัสสาวะออกมา จะไหลผา่นตามเส้น
ไหม เวลาแหง้จะเกิดคราบสีขาวๆข้ึนเกาะ  ไม่ควรซ้ือมา
เล้ียงขนุ เน่ืองจาก หากเล้ียงไประยะหน่ึง จะเกิดอาการ
ปัสสาวะขดั  หรือ ปัสสาวะไม่ออก กลายเป็นปัญหา 

5) การดูลกัษณะโค ท่ีจะกินอาหารดี จะทาํใหอ้ว้นง่าย
ไดน้ํ้ าหนกัดี ส่งผลต่อระยะเวลาขนุท่ีเร็ว ใหเ้ลือกโคท่ีมี
จมูกใหญ่ มีสีเลบ็ สีปาก สีตา เป็นสีดาํ จะกินอาหารได้
ดีกวา่ โคท่ีมี สีเลบ็ สีปาก สีตา เป็นสีแดง     

 
2.การดูลกัษณะสาย
พนัธุ์จากโครงสร้าง
ภายนอก   

 

 โคท่ีจะนาํมาขนุ เกษตรกรจะดูเปอร์เซ็นตส์ายเลือด
ยโุรปของโคเป็นส่ิงสาํคญั  โคขนุตามมาตรฐานทาง
วิชาการตอ้งมีปริมาณเลือดผสมยโุรปร้อยละ 50 ข้ึนไป 
เน่ืองจากส่งผลต่อความสามารถในการเปล่ียนอาหารเป็น
ไขมนัแทรกสะสมในเน้ือไดเ้ป็นอยา่งดี  ดงันั้นเกษตรกรมี
หลกัการสงัเกต เปอร์เซ็นตส์ายเลือดยโุรปอยา่งง่าย คือการ
สงัเกตจากเขาโค  และ ปริมาณเส้นขนในหูขอโค ดงัน้ี  

1) การสงัเกตโคท่ีมีเขาโคง้มาทางดา้นหนา้ จะเป็นโค
ท่ีแนวโนม้มีเปอร์เซ็นตเ์ลือดยโุรปสูง คือร้อยละ 50 – 60 
ข้ึนไป  หาก โคท่ีเขาโคง้ไปทางดา้นหลงั เกษตรกรจะเรียก 
“ววัหลงั” จะไม่นิยมเล้ียงขนุ เพราะแนวโนม้จะมี  
เปอร์เซ็นต ์เลือดยโุรปตํ่ากวา่ ร้อยละ 50  

2) การสงัเกตลกัษณะขนในหู โคท่ีมีขนในหูปริมาณ
มากแนวโนม้มีเปอร์เซ็นตเ์ลือดยโุรปสูง กวา่ โคท่ีมีขนใน
หูนอ้ย  
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ขั้นตอน ความรู้ทีใ่ช้ วธีิการปฏบิตัิ 
3. การคัดเลือกโค
เขา้สู่ระยะขนุ (ต่อ) 

 

3.การดูช่วงอายแุละ
นํ้าหนกัโคท่ีจะคดัเขา้
ระยะขนุ 

ส่วนการดูช่วงอายโุคท่ีจะคดัเขา้ขนุ แมต้ามหลกั
เกษตรกรใชก้ารสงัเกตตามหลกัวิชาการท่ีไดอ้บรมมา
ทราบวา่ อายวุวั 2 ปีข้ึนไปไม่เกิน 3 ปี เป็นช่วงโครงกระดูก
สมบูรณ์ เปล่ียนอาหารเป็นเน้ือไดดี้ โคอว้นเร็ว การสงัเกต
อายดูุจากฟันแทข้องโค  ฟันแท ้ 1 – 2 ซ่ี คือ โคอาย ุไม่เกิน 
30 เดือน หรือ 2 ปีคร่ึง และ ฟันแท ้3 – 4 ซ่ี คือ โคอาย ุไม่
เกิน 36  เดือน หรือ 3 ปี   

อยา่งไรกต็ามจากประสบการณ์เกษตรกร เห็น
ตรงกนัวา่ ปัจจุบนั เกษตรกรจะขนุโคอายเุร็วข้ึน เน่ืองจาก 
การหาโคอาย ุ3 ปีเป็นเร่ืองยาก จากการท่ีเกษตรกรนิยม
ขายลูกโคเน่ืองจากราคาดี และประกอบกบั เกษตรกรท่ี
เล้ียงโคขนุตอ้งการรอบการขนุใหเ้ร็วข้ึน เพื่อใหไ้ดร้ายได้
กลบัมาเร็ว  เกษตรกรจึงมีการปรับเปล่ียนวิธีการ
ปฏิบติั คือ  
การคดัโคเขา้ขนุจะเร่ิมท่ีโคเพศผูอ้าย ุ1 ปี คร่ึง  หรือนาํลูก
โคระยะอยา่นมมาเล้ียงแต่ไม่ไดข้นุทนัทีเพราะ  หากนาํโค
อายนุอ้ยมารีบทาํการขนุ  จะเป็นช่วงท่ีววักาํลงัพฒันาสร้าง
โครงสร้าง การขนุแมจ้ะดูอว้นข้ึน แต่เน้ือจะไม่แน่น จะพบ
ปัญหาเน้ือซากท่ีไดจ้ะไม่ค่อยมีไขมนัแทรก จะไม่ไดเ้กรด
คุณภาพ ดงันั้นลูกโคหยา่นม (คือ อายปุระมาณ 6-7 เดือน)  
ตอ้งนาํมาเล้ียงใหมี้โครงสร้างสมบูรณ์  และเกษตรกรจะดู
นํ้าหนกัโคใหมี้นํ้าหนกัอยูท่ี่ 350 – 400 กิโลกรัมข้ึนไป จึง
เร่ิมนาํมาเขา้คอกขนุ 

4 .  การ เต รี ยมโค
ก่อนการขนุ 

 

ก า ร ดู แ ล เ ร่ื อ ง ข อ ง
สุ ข อ น า มั ย โ ค ต า ม
มาตรฐานวิชาการ 

เกษตรกรมีการปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนั คือ 
การดูแลสุขอนามยัตามหลกัวชิาการ ดงัน้ี  

1) ก่อนเร่ิมขนุ โคตวัผูจ้ะทาํการตอน ชัง่นํ้ าหนกั  
และจดบนัทึกนํ้าหนกัตวั เพื่อดูการเจริญเติบโต 
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ขั้นตอน ความรู้ทีใ่ช้ วธีิการปฏบิตัิ 
4 .  การ เต รี ยมโค
ก่อนการขนุ (ต่อ) 

 

การ ดูแล เ ร่ื องของ
สุขอนามัยโคตาม
มาตรฐานวิชาการ 

2) การดูแลโดยพื้นฐานทัว่ไปในเร่ืองสุขอนามยั
โค จะประกอบไปดว้ย  ทาํการถ่ายพยาธิภายใน คือ พยาธิ
ตวัตืด พยาธิตวักลม พยาธิใบไมใ้นตบั และพยาธิภายนอก 
คือ พวกเห็บ เหา ไร ข้ีเร้ือน เป็นยาฉีดหรือกรอก และ การ
ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคปากและเทา้เป่ือย  และฉีดวคัซีน
ป้องกนัโรคคอบวมทุกๆ 6 เดือน ส่วนช่วงการขนุ ทาํการ
ถ่ายพยาธิ ทุกๆ   4 – 6 เดือน และการมีการใหย้าบาํรุง    

3) เม่ือระยะขนุ ไดป้ระมาณ  6 – 8 เดือน จะหยดุ
การฉีดวคัซีน เพื่อป้องกนัการตกคา้งเม่ือถึงกาํหนดส่งโค
เขา้ชาํแหละ   
        ทั้งน้ี แนวการปฏิบติับางประการ ท่ีแตกต่างกนั ตาม
ขนาดของจาํนวนโคท่ีเล้ียง และ ขนาดฟาร์ม ดงัน้ี 

(1) กรณีเกษตรกรรายยอ่ยจะมีแหล่งขอ้มูลและ  
การจดัหา ยา วคัซีน ติดต่อไดจ้าก ร้านยาจากสตัวแ์พทย ์
หรือ จากสาํนกังานปศุสตัวอ์าํเภอทุกจงัหวดัในพ้ืนท่ี และ 
เกษตรกรจะการดาํเนินการเอง 
(2) กรณีเกษตรกรท่ีมีการเล้ียงในระดบัฟาร์มใหญ่ คือ จด
ข้ึนทะเบียนเป็นรูปแบบบริษทั มีจาํนวนโคมากกวา่ 100 
ตวัข้ึนไป เช่น ลุงเชาวฟ์าร์ม ของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 
วชัราไทย และฟาร์มชวนช้ืน ของ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 
นิคมรัตน ์ จะมีเจา้หนา้ท่ีสตัวบาลประจาํฟาร์ม ทาํหนา้ท่ี
ดูแลเป็นหลกั 

5. โรงเรือน การทาํโรงเรือน
สาํหรับการเล้ียงโค
ขนุ 

 เกษตรกรใชว้ิธีการเล้ียงในลกัษณะการขนุแบบ
ยนืโรง คือ โคหน่ึงตวัจะถูกจาํกดับริเวณพื้นท่ี เพื่อใหโ้คใช้
พลงังานนอ้ยท่ีสุด เพื่อสะสมไขมนัและเพ่ิมนํ้ าหนกัตวั   
เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพเน้ือตามตอ้งการ จะแตกต่างจากการเล้ียง
โคในอดีตของเกษตรกรท่ีเล้ียงแบบปล่อยเดิน ปล่อยตาม
ทุ่ง โคจะมีลกัษณะผอมไม่มีการสะสมไขมนั หรือ ได้
นํ้ าหนกัดี เหมือนกบัการเล้ียงแบบยนืโรง 
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ขั้นตอน ความรู้ทีใ่ช้ วธีิการปฏบิตัิ 
5. โรงเรือน (ต่อ) การทาํโรงเรือน

สาํหรับการเล้ียงโคขนุ
(ต่อ) 

การสร้างโรงเรือนของเกษตรกรโดยภาพรวม 
ยดึตามหลกัวิชาการ คือ สร้างห่างจากท่ีอยูอ่าศยั ทาํพ้ืน
สูงเพ่ือใหร้ะบายนํ้าไดดี้ มีรางหญา้ รางอาหาร และอ่าง
นํ้าใหโ้คกินอยา่งเพียงพอ  รางอาหารควรมีความกวา้ง 
80-100 เซนติเมตร ลึกประมาณ 80 เซนติเมตร พื้นท่ีการ
เล้ียงต่อตวั ประมาณ 2 คูณ 2.5 ตารางเมตรต่อตวั  ทิศทาง
ของโรงเรือน หากเป็นเกษตรกรรายยอ่ย อาจจาํกดัดว้ย
พื้นท่ี และ งบประมาณ แต่โดยหลกั ควรสร้างในทิศทาง
ท่ีมีอากาศถ่ายเท ใชว้สัดุท่ีมีความแขง็แรง และคาํนึงถึง
อนัตรายท่ีอาจเกิดกบัโค เช่น การชนกนั หรือ 
สตัวเ์ล้ือยคลาน และมีรายละเอียดท่ี การปฏิบติัท่ีแตกต่าง
กนั ดงัน้ี 

1) การทาํโรงเรือนของเกษตรกรมีการปฏิบติั 2 
แบบ คือ แบบแรก สาํหรับโคเล้ียงขนุ เกษตรกรส่วน
ใหญ่จะแยกโคขนุยนืโรงเป็นช่องๆ เพื่อแยกโคแต่ละตวั
ชดัเจน การกั้นคอกพื้นท่ี ต่อ โค หน่ึงตวั เกษตรกรจะใช้
ขนาดประมาณกวา้ง 2 หรือ 2.5 คูณ 3 เมตร เพื่อ เม่ือถึง
เวลาโคมีนํ้าหนกัตวัมากข้ึน เช่น 400 – 500 กิโลกรัม โค
จะไม่เกิดความอึดอดั   
          และ แบบท่ีสอง เป็นการเล้ียงโคแบบรวมไม่ไดก้ั้น
พื้นท่ีแยกต่อตวั สาํหรับโคแม่พนัธ์ุ โคท่ียงัไม่เขา้สู่การ
เล้ียงขนุ  เป็นการเล้ียงแบบฟาร์มขนาดใหญ่มีพื้นท่ี 
สามารถทาํได ้ และทาํไดใ้นกรณีท่ีโคท่ีขนุนั้นไม่ไดซ้ื้อ
มาจากท่ีต่างกนั เป็นโคท่ีคุน้เคย หรือ เกิดจากแม่พนัธ์ุใน
ฟาร์มเดียวกนั โคจะปล่อยเดินรวมกนั ขนาดของคอก
รวมท่ีดีกไ็ม่ควรใหก้วา้งเกิน โดยเฉล่ียคอกมีขนาด ความ
ยาว ยาว 42 เมตร กวา้ง 15 เมตร ต่อ โค 30 ตวั จะไม่
จาํกดัพ้ืนท่ียนืโรง เพราะจะทาํใหว้วัเครียดเกิน แต่เม่ือเขา้
สู่การเล้ียงขนุ จึงจะจาํกดัพ้ืนท่ี  

 



254 
 

 
 

ตารางท่ี 11  ความรู้และแนวปฏิบติัท่ีใชใ้นการเล้ียงโคขนุของเกษตรกรตน้แบบ (ต่อ) 

ขั้นตอน ความรู้ทีใ่ช้ วธีิการปฏบิตัิ 
5. โรงเรือน (ต่อ) การทาํโรงเรือน

สาํหรับการเล้ียงโคขนุ
(ต่อ) 

2) ท่ีตั้งคอก ตอ้งเป็นท่ีโล่ง อากาศถ่ายเทดี  ความยาว
คอก ยูใ่นแนวตะวนัออก-ตะวนัตก จะทาํใหอ้ากาศถ่ายเท
ไดดี้ หลบแดดร้อนในตอนกลางววั  แต่ใหไ้ดแ้ดดในตอน
เชา้และตอนเยน็จะส่องผา่นช่วยฆ่าเช้ือโรค  

กรณีท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ เช่นเกษตรกรท่ีเล้ียงแบบ
ฟาร์มใหญ่ มีการทาํคอก 2 ส่วน คือบริเวณส่วนร่ม  และ
ส่วนกลางแจง้ เพื่อโคจะไดรั้บอากาศท่ีดี ถ่ายเทตลอดเวลา 
จะส่งผลใหโ้คมีความแขง็แรง   

3) การทาํหลงัคาโรงเรือน เสา และร้ัวกั้นสามารถ
เลือกใชว้สัดุท่ีเหมาะกบังบประมาณท่ีมี เกษตรกรตน้แบบ
มีทั้งการใชว้สัดุท่ีใชเ้ป็น หลงัคากระเบ้ือง และ สงักะสี แต่
กรณีเป็นหลงัคา สงักะสีควรใหช้ายล่างหลงัคาสูงจาก
พื้นดินประมาณ  250 เซนติเมตร เพื่อใหอ้ากาศภายในคอก
ในฤดูร้อนร้อนมาก   

4)  เสาโรงเรือนท่ีใช ้มีทาํจากไมเ้น้ือแขง็ ไม่ไผ ่ไม้
สน และเสาเหลก็ และคอนกรีต ส่วนร้ัวกนั สามารถทาํดว้ย
วสัดุต่าง เช่น ไมเ้น้ือแขง็ ไม่ไผ ่เหลก็  โดยการเลือกใชต้อ้ง
คาํนึงถึงการรับแรงกระแทกจากโคไวด้ว้ยการป้องกนัการ
พงัของคอก และการชนของโคท่ีอาจชนคอกเกิดการ
บาดเจบ็ กรณีเป็นเกษตรกรรายยอ่ย จะใชไ้มเ้ป็นวสัดุทาํ
คอก  กรณีกรณีท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ เช่นเกษตรกรท่ีเล้ียง
แบบฟาร์มใหญ่ ใชเ้หลก็กั้นทาํคอกเพื่อความแขง็แรง 

5) พื้นท่ีใชท้าํโรงเรือน เกษตรกรมีการทาํ สองแบบ 
คือ ทาํคอกเป็นเป็นพื้นดินซ่ึงใชง้บประมาณไม่มากนกั 
หรือ ทาํคอกพ้ืนคอนกรีต ซ่ึงเป็นโรงเรือนมาตรฐานตาม
หลกัวิชาการ ทั้งน้ีข้ึนกบังบประมาณ ของเกษตรกรผูเ้ล้ียง 
ซ่ึงทั้งสองประเภทมีดี และ ขอ้จาํกดัท่ีแตกต่างกนั คือ  
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ขั้นตอน ความรู้ทีใ่ช้ วธีิการปฏบิตัิ 
5. โรงเรือน (ต่อ) การทาํโรงเรือน

สาํหรับการเล้ียงโค
ขนุ(ต่อ) 

กรณีเป็นพื้นดิน งบประมาณจะถูก แต่มีขอ้จาํกดั คือ 
พื้นดินจะแฉะช้ืน จากมูลโค ปัสวะโคท่ีถ่ายลงไป ส่งผลให้
เร่ืองของสุขอนามยั และโคจะไม่ชอบนอนเน่ืองจากไม่
สบายตวั วิธีแก ้คือ นาํแกลบเททบัพ้ืนเพื่อใหดิ้นแหง้ และ 
หมัน่ทาํความสะอาด  

กรณีเป็นพื้นคอนกรีต จะใชง้บประมาณเพ่ิมข้ึนกวา่
พื้นดิน แต่การดูแลทาํความสะอาดจะง่ายกวา่ การเทพื้น
ควรใหมี้ความลาดเอียงเลก็นอ้ย ในช่วงตอนท่ีเทพื้นพอ
กาํลงัหมาด ใหใ้ชไ้มก้วาดกา้นมะพร้าวกวาดใหเ้ป็นร่อง
เลก็นอ้ย เพื่อป้องกนัไม่ใหโ้คล่ืนลม้ และตอ้งหมัน่ทาํ
ความสะอาดทุกวนั 

6) การสร้างคอกตอ้งมีรางอาหาร นํ้า ใหไ้ดกิ้น
ตลอดเวลา รางอาหารมีไดท้ั้งแบบรางยาว หรือ เป็นราง
เฉพาะช่องแต่ละตวั  ความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร กวา้ง
ประมาณ 90 เซนติเมตร ตอ้งไม่แคบเกินไป จะมีปัญหา
เร่ืองสูญเสียอาหารตกหล่น  อ่างนํ้า วางอยูน่อกคอกแลว้ทาํ
ช่องใหโ้คโผล่หวัออกไปด่ืมนํ้าได ้ขนาดของอ่างนํ้าควร
คาํนวณใหส้ามารถ บรรจุนํ้าไดพ้อเพียงสาํหรับโคทุกตวั
ในคอก โค 1 ตวัด่ืมนํ้าวนัละ 20-30 ลิตร  หรือคิดง่ายๆท่ีโค
หน่ึงตวัตอ้งการนํ้าประมาณวนัละ 5-10 เปอร์เซ็นต ์ของ
นํ้าหนกัตวั 

6 . ก า ร ขุ น แ ล ะ
ระยะเวลาในการขนุ 

1.อาหารในการเล้ียง
ขนุ 

อาหารท่ีใชเ้ล้ียงโคขนุของเกษตรกรตน้แบบ เป็น
ประเภทอาหารตามหลกัการเล้ียงโคขนุทางวิชาการ 
โดยทัว่ไป แบ่งเป็น สาม ประเภทหลกัๆ คือ 

 1) อาหารหยาบ หมายถึงอาหารท่ีมีเยือ่ใยสูง ใช้
ทั้ง หญา้สด ฟาง และหญา้พนัธ์ุดีท่ีเกษตรกรใชเ้ล้ียงโค 
ไดแ้ก่ หญา้รูซ่ี หญา้กีนีสีม่วง หญา้เนเปียร์ปากช่อง 
หญ้าอะตราตัม  โดยเกษตรกรจะมีพื้นท่ีลูกแปลงหญา้เอง 
และ นาํฟางท่ีไดจ้ากการทาํนา มาใชใ้นการเล้ียงโค 
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ขั้นตอน ความรู้ทีใ่ช้ วธีิการปฏบิตัิ 
6 . ก า ร ขุ น แ ล ะ
ระยะเวลาในการขนุ 
(ต่อ) 

1 .อาหารในการ
เล้ียงขนุ (ต่อ) 

2) อาหารขน้ หมายถึงอาหารท่ีไม่มีเยือ่ใย เนน้ให้
โปรตีน แก่สตัวเ์ล้ียง ไดแ้ก่ พวกรํา ปลายขา้ว ใบ กระถินป่น 
มนัเส้นซ่ึงเกษตรกรนิยมซ้ืออาหารขน้แบบอดัเมด็ เพราะ
เวลาสตัวกิ์นจะไม่ฟุ้ งกระจาย ไม่เขา้จมูกเขา้ตาโค  และยงัมี 
กากปาลม์ เมลด็ทานตะวนั ขา้วโพด ปลาป่น  ช่วยใหโ้ปรตีน
กบัโค  

3) อาหารเสริมเพื่อใหเ้กิดการเติบโตอยา่งมีคุณภาพ 
คือ การให ้กากนํ้าตาล เพื่อใหเ้กิดไขมนัแทรกเน้ือดี ช่วยยอ่ย
อาหารหยาบ ช่วยใหไ้ดไ้ขมนัแทรกเน้ือดีทาํใหเ้น้ือนุ่ม  และ
การให ้แร่ธาตุกอ้น การขนุววัเป็นการเล้ียงแบบขงัยนืโรง 
จาํเป็นตอ้งเสริมแร่ธาตุกอ้น เพื่อใหข้าและกระดูกแขง็แรง  
เกษตรกรจะแขวนกอ้นแร่ไวใ้นคอก เพื่อใหโ้คเลียกินเองได้
ตลอดเวลา 

 2.การผสมสูตร
อาหาร  

 

เกษตรกรจะยดึหลกั อาหารท่ีจะใชข้นุตอ้งเป็นสูตร
อาหารท่ีเนน้พลงังาน คือเนน้โปรตีนสูง โคเม่ือไดพ้ลงังาน
เยอะ แต่จาํกดัพ้ืนท่ีการเคล่ือนไหว จะเกิดการสะสมเป็น
ไขมนั แทรกอยูใ่นเน้ือ  วตัถุดิบอาหารส่วนใหญ่จะมีรํา มนั
เส้นเป็นส่วนประกอบ  หลกัการการผสมวตัถุดิบโดยทัว่ไป 
เร่ิมจากการคาํนวณ โปรตีนววัขนุ ตอ้งไดโ้ปรตีนร้อยละ 12  
เกษตรกรจะเทียบวา่ ใน 100 กิโลกรัม จะไดโ้ปรตีนจาก
วตัถุดิบใดไดบ้า้ง เช่น ปลาป่น รํา มนัเส้น ใบมนั  กากปาลม์ 
หรือ ทานตะวนั  จากนั้นท่ีเหลือเป็นพลงังาน ใส่ใหค้รบ 100  
หลกัๆคือหาวตัถุดิบท่ีมนัหาง่าย และใหโ้ปรตีนได ้ 

สาํหรับวิธีการผสมอาหารมีความต่างกนัข้ึนอยูก่บั
เกษตรกรแต่ละราย  กรณีเกษตรกรรายยอ่ย อาหารขน้จะมี
ทั้งการหาวตัถุดิบ และนาํมาผสมดว้ยตวัเอง มีเคร่ืองบด และ
ผสม ขนาดเลก็ในครอบครัว  รวมกบัการซ้ืออาหารเมด็จาก
สหกรณ์ท่ีเกษตรกรเป็นสมาชิก เน่ืองจากสะดวก และมีการ
กาํหนดอตัราส่วนโปรตีนในอาหารท่ีชดัเจน  
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ขั้นตอน ความรู้ทีใ่ช้ วธีิการปฏบิตัิ 
6 . ก า ร ขุ น แ ล ะ
ระยะเวลาในการขนุ 
(ต่อ) 

2.การผสมสูตร
อาหาร (ต่อ)  

 

กรณีเกษตรกรฟาร์มขนาดใหญ่ มีการจา้งแรงงาน
ผสม มีเคร่ืองผสมแบบใหญ่  และมีการใชค้อมพิวเตอร์ใน
การคาํนวณสูตรผสมอาหาร และใชเ้ทคนิคการใชว้ตัถุดิบ
หลายชนิด เช่น ผสมวตัถุดิบ  7-8 อยา่ง แต่ใชอ้ยา่งละ
ปริมาณนอ้ย ไม่เกิน 8 เปอร์เซนต ์ เพื่อกรณีวตัถุดิบ
บางอยา่งขาดตลาด หรือ มีราคาสูงข้ึน เม่ือผูเ้ล้ียงงดการใส่
วตัถุดิบนั้นลงไปในอาหาร จะทาํใหไ้ม่ส่งผลต่อ
ความคุน้เคยในการกินอาหารและระบบการยอ่ยของโค
เปล่ียนแปลงไป  

นอกจากนั้น การผสมอาหาร จะแตกต่างกนั หา
วตัถุดิบมาไดจ้ากในแต่ละพื้นท่ี เช่นเกษตรกรทางภาคใต ้
จะใช ้ กากปาลม์ กบัมนัเส้นเป็นหลกั  กากปาลม์ท่ี
เกษตรกรใช ้มี2 อยา่ง คือ กากปาลม์แบบหนีบ กบั กาก
ปาลม์แบบสกดันํ้ามนั ต่างกนัท่ีกาํมะวิธีในการเอานํ้ามนั
ออก ท่ีไม่ใชแ้บบใดแบบหน่ึงเพราะ จะมีความน่ากินนอ้ย 
และ ปริมาณบางทีมนัหายาก ตอ้งเอาทั้งสองแบบมา
รวมๆกนั   

สาํหรับสูตรอาหารเสริม คือ กลุ่มเกลือแร่ 
เกษตรกรมีการผสม คือนาํ วิตามิน แร่ธาตุ  เป็นเกลือทะเล 
ผสมกบักระดูกสตัวก์ระดูกป่นจากโรงงาน โดยใชส้ดัส่วน 
เกลือทะเล 20 (กิโลกรัม) กระดูกป่น 10 กิโลกรัม แร่ธาตุ 1 
กิโลกรัม คลุกใส่ใหโ้คเลียกินตามชอบใจ กินตลอด   

 3 .  ก า ร คํ า น ว ณ
ปริมาณอาหาร และ
วิธีการใหอ้าหาร 

การคาํนวณปริมาณอาหารในแต่ละวนัจากนํ้าหนกั
ตวัแลว้ แบ่งปริมาณอาหารออกเป็นคร่ึงเชา้ และ เยน็ ใน
การคาํนวณ ปริมาณอาหาร คาํนวณแบบ ประมาณการ 
ดงัน้ี 1) เกษตรกรใชก้ารคาํนวณนํ้าหนกัโค อยา่งง่าย โดย
การวดัความยาวเป็นน้ิว คูณ รอบอก เป็นน้ิวสองคร้ัง แลว้ 
หารดว้ย 300 จะเป็น นํ้าหนกัปอนด ์เอามา หารดว้ย 2.24 
จะได ้นาํหนกัตวัเป็น กิโลกรัม แลว้นาํไปคาํนวณปริมาณ
อาหารขน้ และ อาหารหยาบต่อวนั 
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ขั้นตอน ความรู้ทีใ่ช้ วธีิการปฏบิตัิ 
6 . ก า ร ขุ น แ ล ะ
ระยะเวลาในการขนุ 
(ต่อ) 

3. การคาํนวณปริมาณ
อาหาร และวธีิการให้
อาหาร (ต่อ)  

2) การคิดปริมาณอาหารต่อวนั มีการปฏิบติัท่ี
สอดคลอ้งกนั คือ ปริมาณอาหารขน้ ต่อวนั เท่ากบั นํ้าหนกั
ตวั คูณ ดว้ย 1 – 1.5 เปอร์เซ็นต ์ ส่วนอาหารหยาบ คือ ฟาง 
ต่อวนั เท่ากบั นํ้าหนกัตวั คูณ ดว้ย 2 – 3 เปอร์เซ็นต ์ หญา้
สด ต่อวนั เท่ากบั นํ้าหนกัตวั คูณ ดว้ย 10 เปอร์เซ็นต ์ ถา้ให้
อาหารขน้แลว้ ใหล้ดหญา้สด เหลือ 4 เปอร์เซ็นตต่์อวนัได ้ 
เช่น  ถา้ ววัหนกั 300 กิโล อาหารขน้ 1 เปอร์เซ็นตก์คื็อ 3 
กิโลต่อวนั กใ็หเ้ชา้1.5 กิโล เยน็ใหอี้ก 1.5 กิโล ฟาง 3 
เปอร์เซ็นต ์กคื็อ 9 กิโลต่อวนั หญา้สด  4 เปอร์เซ็นตก์ ็12 
กิโลกรัมต่อวนั  

3) การดูปริมาณอาหารท่ีเหมาะสมกบัโคในแต่ละวนั 
ดูวา่ จากท่ีเราใหก่ี้กิโลกรัม แลว้ใหส้งัเกตการณ์กินอาหาร
ของโค ในแต่ละรอบ หากโคกินหมดเกล้ียง หรือมีอาการ
แยกรางอาหารของโคขา้งๆ แปลวา่ เราใหน้อ้ยเกินไป แต่
หาก การกินจนเหลือ คือ ติดเลียๆราง เช่น ถา้ใหอ้าหารตอน
เยน็  พอตอนเชา้มีอาหารเหลือติดรางนิดหน่อย แสดงวา่ 
ปริมาณอาหารเราใหช่้วงเยน็เหมาะสม การเพ่ิมลดแต่ละคร้ัง
เกษตรกรจะเพิ่ม หรือลดคร้ังละ คร่ึงกิโลกรัม เพื่อหาความ
เหมาะสม 

4) ลาํดบัการใหอ้าหารโคขนุ เกษตรกรจะใหโ้คกิน
อาหารขน้หมดก่อน จึงใหกิ้นฟางหรือหญา้ เพราะโดย
ธรรมชาติโคจะชอบกินหญา้ ถา้ใหฟ้างหรือหญา้ก่อน จะทาํ
ใหว้วักินอาหารขน้ไม่หมด หรือไม่กินเลย โคจะโตชา้  
ในกรณีโคท่ีเพิ่งนาํมาเล้ียงหรือเร่ิมขนุในคร้ังแรกซ่ึงเป็นโค
ท่ียงัไม่เคยหรือคุน้กบัการกินอาหารขน้  มีวิธีการการปฏิบติั
มีดงัน้ี คือ เร่ิมจากใหกิ้นฟางก่อน เร่ิมตน้ใหฟ้างเยอะหน่อย 
แลว้เร่ิมลดปริมาณฟางลง เร่ิมใหอ้าหารขน้ จนกวา่โคจะเร่ิม
กินอาหารขน้ไดเ้ตม็ท่ี 
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ตารางท่ี 11  ความรู้และแนวปฏิบติัท่ีใชใ้นการเล้ียงโคขนุของเกษตรกรตน้แบบ (ต่อ) 

ขั้นตอน ความรู้ทีใ่ช้ วธีิการปฏบิตัิ 
6 . ก า ร ขุ น แ ล ะ
ระยะเวลาในการขนุ 
(ต่อ) 

3. การคาํนวณปริมาณ
อาหาร และวธีิการให้
อาหาร (ต่อ)  

5) วิธีการใหอ้าหารและการคาํนวณปริมาณอาหารขน้ และ 
อาหารหยาบท่ีจะใหใ้นแต่ละวนั เกษตรกรตน้จะปฏิบติัใน
หลกัการเดียวกนั คือ ใหอ้าหารเป็นเวลา  เชา้ และ เยน็ แต่
จะเป็นเวลาอะไรแลว้แต่เกษตรกรแต่ละรายกาํหนด ในเวลา
ท่ีสะดวก แต่ตอ้งใหต้รงเวลาเดียวกนัทุกวนั เช่น 8 โมง เชา้ 
กบั บ่าย 3 โมง กต็อ้งเป็นเวลาน้ีทุกวนั  เป็นการหดัโคใน
การกินไปในตวั  

6) ตอ้งนํ้าสะอาดมีไวใ้หโ้คกินตลอดเวลา เกลือแร่
กอ้นตอ้งมีไว ้ใหโ้คสามารถเลียไดต้ลอดเวลา เม่ือใหอ้าหาร
ขน้และหญา้เสร็จแลว้ โคกจ็ะนอนพกัผอ่น ในช่วงเวลาน้ี 
จะเป็นเวลาท่ีเกษตรกรจะทาํการเดินตรวจสงัเกตสุขภาพโค
แต่ละตวั 

 4.ระยะเวลาในการขนุ ระยะเวลาขนุโค โดยหลกัทัว่ไปจะมีความสมัพนัธ์
กบัช่วงอายโุค  ถา้ขนุโคอายนุอ้ยตอ้งใชเ้วลามากกวา่การขนุ
โคอายมุาก  เช่น โคหยา่นม ใชเ้วลาขนุประมาณ 10 เดือน 
แต่ถา้เป็นโคอาย ุ1 ปี ใชเ้วลาประมาณ 8 เดือน ดงันั้น จาก
อดีตท่ีผา่นมา เกษตรกรจะเล้ียงกนัในระยะเวลานาน เพื่อให้
ไดน้ํ้ าหนกัและไขมนัแทรกสูง เช่น 12 เดือน 15 เดือน 
บางคร้ังนาน 18 เดือน  

แต่พบวา่ ในปัจจุบนั เกษตรกรตอ้งการขนุโคเร็ว
ข้ึน เนน้การขนุโคระยะสั้นท่ีไม่ใชเ้วลานานมาก  เกษตรกร
ท่ีเล้ียงโคขนุตอ้งการรอบการขนุใหเ้ร็วข้ึน เพื่อใหไ้ดร้ายได้
กลบัมาเร็ว และประหยดัตน้ทุนค่าอาหารเล้ียงดู  การเล้ียง
ขนุใชเ้วลาขนุเฉล่ียท่ีประมาณ 6  เดือน แต่ทั้งน้ี นํ้าหนกัตวั
ของโคจะตอ้งไดต้ามมาตรฐานของตลาดรับซ้ือ ซ่ึง
เกษตรกรส่วนใหญ่ส่งตลาดสหกรณ์โคเน้ือคุณภาพสูง 
กาํหนดใหมี้นํ้าหนกัตวัไม่นอ้ยกวา่ 600 กิโลกรัมข้ึนไป 

และหากเป็นการเล้ียงขนุเพื่อส่งขายตลาดโรงเชือด
ทัว่ไป ท่ีไม่เนน้เกรดเน้ือคุณภาพ เกษตรกรจะใชร้ะยะเวลา
ขนุ อยูท่ี่ 4 – 5 เดือน 
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ตารางท่ี 11  ความรู้และแนวปฏิบติัท่ีใชใ้นการเล้ียงโคขนุของเกษตรกรตน้แบบ (ต่อ) 

ขั้นตอน ความรู้ทีใ่ช้ วธีิการปฏบิตัิ 
6 . ก า ร ขุ น แ ล ะ
ระยะเวลาในการขนุ 
(ต่อ) 

5. การดูแลสุขอนามยั
ระยะขนุ  
 

การดูแลสุขอนามยัโคในขณะระยะขนุ เกษตรกร
จะสงัเกตการณ์กินอาหาร อาการของโคแต่ละตวั โดยการ
เดินดูในทุกๆวนั  

  ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในขณะขนุ  เช่น ทอ้งเสีย 
อาจเกิดจากอาหาร เช่น เปล่ียนอาหาร กินกากนํ้าตาลมาก
เกินไป กินเกลือมากเกินไป หรืออาหารมียเูรียมากเกินไป   
การมีบาดแผลท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการขวิดกนัเองของ
โค   โรคตาอกัเสบ อาจเกิดจากมีการอกัเสบมีเช้ือ โดยมี
แมลงหวี่ตอมจาํนวนมากหากคอกสกปรก  อาการเป็นหวดั
ในหนา้ฝน ท่ีสาํคญั อาการทอ้งข้ึน หรือทอ้งอืด อาจเกิดจาก
ปริมาณแก๊สในกระเพาะมากเกินไปจนระบายออกไม่ทนั 
เน่ืองจากโคกินหญา้สดท่ีอวบนํ้ามากเกินไป  และ โรคปาก
เทา้เป่ือยของววั  การสงัเกตอาการผดิปกติของโค เช่น 
1) การสงัเกตอาการผดิปกติจากแมลงหวี่ หรือแมลงวนัท่ี
ตอมโค หากมีปริมาณมากผดิปกติ และ โคไม่แสดงอาการ 
“สะดุง้”  (หมายถึงผวิไม่สัน่เผือ่ไล่แมลงรบกวน) หากโค
นอนน่ิง ตาแฉะ แปลวา่โคเร่ิมผดิปกติ  
2) การสงัเกตอาการทอ้งอืด หลงัโคกินอาหาร หากดูทอ้ง มี
ลกัษณะกลมคลา้ยลูกโป่งผดิสงัเกต แปลวา่มนัมีลมในทอ้ง
เยอะ อนัตราย ใหรี้บสวนทวารเพื่อระบายลม  

3) ววัท่ีเป็นปากเทา้เป่ือยจะไม่ทาํใหว้วัตาย แต่จะ
ทาํใหว้วัไม่กินอาหาร หรือ กินอาหารนอ้ยลงติดต่อกนั 7-8 
วนั การสงัเกตปากเทา้เป่ือย จะมีอาการไอ สาํรอกคลา้ยมี
กา้ง หรือ ส่ิงติดขวางในลาํคอ จะมีไข ้นํ้าตาไหล นํ้ามูกไหล 
ใบหูตะตก ล้ินจะหอ้ย ฟองออกมา มีนํ้ าลายยดื ดูไม่สดช่ืน 
ระยะต่อมาจากเร่ิมเป็นแผลพฟุองท่ีล้ิน ท่ีปาก จะเร่ิมลงเป็น
แผลท่ีกลีบตามไรกลีบจะอา้ออก และสงัเกตแค่วนัท่ี2 – 3 
ตวัอ่ืนๆจะเร่ิมเป็นอาการเดียวกนั แสดงวา่ ติด ปากเทา้เป่ือย
แลว้  ถา้เป็นแค่ไขห้วดัธรรมดา ตวัอ่ืนๆจะไม่เป็น และจะ
ไม่มีการเป็นแผลพพุอง 
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ขั้นตอน ความรู้ทีใ่ช้ วธีิการปฏบิตัิ 
7.ผลพลอยไดจ้าก
การเล้ียงโค 

 

 นอกจากขายโคขนุแลว้ เกษตรกรจะเกบ็รวบรวม
มูลโค ไวส้าํหรับเป็นปุ๋ยใชเ้องในพื้นท่ี หรือขายใหก้บัผูรั้บ
ซ้ือนาํไปใชป้ระโยชนต่์อการเพราะปลูกพืชอ่ืนๆ เช่น ขา้ว  
ไร่มนัสาํปะหลงั ยางพารา สวนปาลม์ หรือ เกษตรกรมีการ
ส่งมูลโคท่ีได ้เขา้สู่โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ทาํใหเ้กิดรายได้
เพิ่มข้ึน 

 
 

1.3 กระบวนการจัดการความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ และ ผลของกระบวนการจัดการความรู้ทีเ่กดิขึน้ 

กระบวนการจัดการความรู้ของเกษตรกรต้นแบบผู้เลีย้งโคขุนทีป่ระสบความสําเร็จ 
ผลการวิเคราะห์ ภาพรวมของกระบวนการจดัการความรู้ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เกษตรกร

ตน้แบบ ทั้ง 5 ราย  พบวา่ กระบวนการจดัการความรู้ท่ีเกิดข้ึน มีขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ือง และ มีวิธีการ 
ท่ีสอดคลอ้งกนัในแต่ละบุคคล ท่ีมีจุดเร่ิมตน้จากการมีเป้าหมายหรือความตอ้งการเฉพาะ ของแต่ละ
บุคคล นาํไปสู่ขั้นตอน และวิธีการการจดัการความรู้ในระดบับุคคล  ท่ีสรุปแบ่งออกไดเ้ป็น 6 ขั้นตอน 
คือ ความตอ้งการความรู้ของเกษตรกร การคน้หาความรู้ การสร้างความรู้ การใชค้วามรู้ การจดัเกบ็
ความรู้ และ การถ่ายทอดความรู้  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

  

1. ความต้องการความรู้ของเกษตรกร  
ความตอ้งการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ พบวา่ จะเกิดข้ึนเม่ือปัจจยัท่ีส่งผลกระตุน้ให้

เกษตรกรเกิดความตอ้งการขอ้มูล ความรู้ใหม่ๆ เพื่อนาํมาปฏิบติั  แบ่งออกไดเ้ป็น ปัจจยัภายใน คือ 
สาเหตุจากเกษตรกร และ  ปัจจยัภายนอก คือ สภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเกษตรกร  

ปัจจยัภายใน คือ เป็นความตอ้งของเกษตรกรโดยตรง  ท่ีทาํตอ้งการขอ้มูลความรู้เพื่อนาํมาสู่
การเปล่ียนแปลงตนเองและครอบครัว ซ่ึงพบวา่การเพิม่รายไดใ้นครัวเรือนเป็นความตอ้งการหลกัของ
เกษตรกรในการประกอบอาชีพ และ พบสาเหตุอ่ืนท่ีเป็นความตอ้งการเฉพาะบุคคล เช่น 1) การไดรั้บ
ผลกระทบทางลบจากการประกอบอาชีพเดิมท่ีทาํอยู ่ เช่น การเกิดปัญหาดา้นสุขภาพ ของเกษตรกร
ตน้แบบคนท่ี3 และ คนท่ี 4  การเกิดความเสียหายในการเพาะปลูกจากภยัธรรมชาติ ของเกษตรกร
ตน้แบบคนท่ี 5   2) เม่ือเกษตรกรมีการสงัเกตเห็นตวัอยา่งท่ีน่าสนใจ เป็นเหตุใหเ้กษตรกรเกิดขอ้สงสยั 
และนาํมาสู่การแสวงหาคาํตอบได ้ เช่น เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 4 ท่ีสงัเกตเห็นการใชม้นัสาํปะหลงัใน
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การเล้ียงสตัวใ์นต่างประเทศ และ 3)   ความตอ้งการความรู้เพื่อการยกมาตรฐานการเล้ียงการทาํฟาร์ม 
เพื่อการคา้ในเชิงธุรกิจ ในรูปแบบบริษทัท่ีชดัเจน พบในเกษตรกรท่ีมีฟาร์มขนาดใหญ่ และ มีเงินลงทุน 
เช่น เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 4 และ คนท่ี 5   

 

ปัจจยัภายนอก หมายถึง เป็นความตอ้งการของเกษตรกรท่ีเกิดข้ึน เม่ือมี สภาวะหรือเหตุการณ์
ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพการเล้ียงโคขนุของเกษตรกร คือ เร่ืองของการตลาดและตน้ทุนท่ี
เปล่ียนแปลง  เช่น การขาดแคลนแม่พนัธ์ุโค ราคาโคมีชีวิตและราคาอาหารโคเพ่ิมสูงข้ึน วตัถุดิบอาหาร
ววัขาดแคลนในบางช่วงเวลา  ปริมาณความตอ้งการเน้ือโคคุณภาพไม่เพียงพอ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความตอ้งการขอ้มูล ความรู้ใหม่ๆ เพื่อการปรับตวัของเกษตรกร ซ่ึง ประเดน็ความรู้ ท่ีเกษตรกรตอ้งการ 
จึงเป็นความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการฟาร์มและสูตรอาหารเพื่อลดตน้ทุนการเล้ียง  และ การเล้ียงแม่
พนัธ์ุโคท่ีเกษตรกรเรียก “การเล้ียงโคตน้นํ้า” เพื่อแกปั้ญหาโคขาดแคลน และมีราคาแพง  

 
2. การค้นหาความรู้ 

การคน้หาความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ พบวา่ เกษตรกรมีแหล่งความรู้ และ วิธีการท่ีช่วยใหไ้ด้
ขอ้มูลความรู้ ดงัน้ี 

แหล่งความรู้  แหล่งความรู้ของเกษตรกรตน้แบบทั้ง 5 ราย แบ่งออกเป็น  3 ประเภท คือ 
ประเภทบุคคล ประเภทหน่วยงาน และ ประเภทส่ือ  

แหล่งความรู้ประเภทบุคคล  เป็นความรู้ท่ีจากคนในครอบครัวและเครือญาติ ของเกษตรกรเอง  
เช่น บิดามารดา ภรรยา พี่น้อง  โดยการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ส่งต่อให้รุ่นลูก รุ่นหลานผ่าน
วิธีการสอนในลกัษณะให้เรียนรู้และลงมือทาํ ทาํควบคู่กนัไปจนเกิดทกัษะประสบการณ์ ดงัตวัอยา่ง 
บุตรชายเกษตรกรตน้แบบคนท่ี 3 และ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 กล่าววา่  

“ จากรุ่นพ่อ เลีย้งโคแม่พันธ์ุ เน้นการซ้ือมาขาย เลีย้งแม่พันธ์ุเป็นหลกั แกเป็น นายฮ้อย ด้วย อาทิตย์

นึงกเ็ลีย้งไว้ 30 20 แม่  จนเร่ิมหันมาเลีย้งขนุ พ่อเค้ากล็องเปล่ียนปรับเอาเองแหละ เรากเ็ร่ิมช่วยพ่อดู

ววัต้ังแต่อยู่ ป.6 ให้ช่วยงาน สอนซ้ือสอนขาย สอนเลีย้ง ต้องเป็น จะได้กาํไร” 

 (บตุรชายเกษตรกรต้นแบบคนท่ี3) 

“พ่อผมเป็นครูมาก่อน แกชอบเรียนรู้  รู้อะไรกม็าบอก อย่างวัวนี ้แกไปฟังมา ม.เกษตร ปศสัุตว์ คน
รู้จัก กม็าสอนผมต่อ ลองทาํกัน...”  (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี4) 

 

และ แหล่งความรู้ประเภทบุคคล ท่ีมาจาก คนรู้จกัของเกษตรกร เช่น เพื่อนเกษตรกร พอ่คา้ววั 
เจา้หนา้ท่ีปศุสตัว ์ เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ นกัวชิาการ อาจารย ์  หรือเป็นบุคคลท่ีเกษตรกรเห็นวา่ สามารถ
พดูคุย ปรึกษาหารือในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกรได ้ และตอ้งอาศยัปัจจยัความ
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ไวว้างใจ การมีสายสมัพนัธ์ส่วนบุคคลอนัดีต่อกนั  ดงัตวัอยา่งเกษตรกรตน้แบบคนท่ี 5 กล่าววา่  “ ท่ี
ฟาร์ม แต่ก่อนเร่ิมเลีย้งใหม่ๆไม่รู้ว่าเป็นอะไร สังเกตดูไปเร่ือย อย่างวัวป่วย พอเห็นเร่ิมติดต่อไปตัวท่ีสาม ท่ีส่ี  
กต้็องรีบแจ้งไปทีก่รมปศุสัตว์ เพือ่ให้เข้ามาดู น่ีหล่ะ เรากไ็ด้ความรู้ไปด้วย  เค้ามาแนะนํามาบอก เรากรู้็
เพิม่ขึน้”  

 

ความรู้จากแหล่งความรู้ประเภทบุคคล ส่วนใหญ่จะเป็นความรู้แบบภูมิปัญญา คือมีการปฏิบติั
สืบต่อมาเป็นประจาํ  เป็นเทคนิควิธีการแบบชาวบา้น ท่ีทาํง่ายๆ มีหลกัการง่าย  และอาจมีเป็นความรู้
ตามหลกัวิชาการท่ีนาํมาร่วมปฏิบติั หรือ ปรับใชแ้ลว้เห็นผลดี เป็นประสบการณ์ตรงของผูท่ี้บอกเล่า  
ตวัอยา่ง เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 และ คนท่ี 5 กล่าววา่ 

 

“การฉีดยาววัน่ีไม่เคยอบรม พ่อจับฉีดเลย เรากดู็ตามน้ําหนักววัตามใบทีเ่ค้าเขยีนให้มา  เราก่ะ 
น้ําหนักววัถูกอยู่  กใ็ช้น้ํายาตามน้ัน  พ่อกไ็ม่ได้เรียน ถามร้านยา เค้ากส็อนมายาตัวน้ีสิด ี  ฉีดไปท่ีต้น
คอ เรากล็องเลย คิดว่าวัวเป็นของเราเอง ถ้ามนัตายกไ็ม่เป็นไร.. กท็าํมาเร่ือยๆ ยา 1 ซีซี ต่อ นํา้หนัก 
5โล เค้ากเ็ขียนให้มา  ลกูพ่อกส็อนฉีดมาต้ังแต่ ป.5 ป.6 พ่อกฉี็ดมาเร่ือย แรกๆกมี็ยาเกินขนาด แต่ท่ีทาํ
มาไม่เคยถึงตาย” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี3) 
 

“ ... เรารู้เร่ืองสายพันธ์ุ ดูง่าย ถ้าเป็นเกษตรกรทัว่ไป  การดูสายพนัธ์ุทีด่ใีห้สังเกตลกัษณะววัภายนอก 
คอืหู อย่าให้ยาว อย่าให้มีแต่โหนกมาก หรือใหญ่มาก คอื ถ้าหูยาวมาก โหนกมาก หรือใหญ่มาก แสดง
ว่า มีสายพนัธ์ุบรามันห์ มีเลือดเมืองร้อนสูงเกินไป ขนอย่าให้ยาวมากเกิน   (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี5) 
 

นอกจากนั้น พบว่า เกษตรกรตน้แบบทั้ง 5 ราย มีช่องทางหลกัในการติดต่อกบัแหล่งความรู้
ประเภทบุคคลบุคคล คือ การใชโ้ทรศพัท ์ซ่ึงมีความสะดวก รวดเร็ว และประหยดัค่าใชจ่้าย และพบว่า 
ปัจจุบนั มีการใช ้Social Network ไดแ้ก่ โปรแกรมคุย Line และ Face Book  ดงัท่ีพบในเกษตรกร
ตน้แบบ คนท่ี2 และ คนท่ี5 

 

แหล่งความรู้ประเภทหน่วยงาน เป็นความรู้ท่ีมาจากหน่วยงานภาครัฐ  เช่น กรมปศุสัตว ์ปศุ
สัตวจ์งัหวดั ท่ีมีบทบาทในการส่งเสริมพฒันาอาชีพการเล้ียงโคของเกษตรกร สหกรณ์ปศุสัตว ์ท่ีเป็น
แหล่งรับซ้ือ และผลิตเน้ือโคขนุภาพ หรือ สถาบนัการศึกษา ท่ีมีการเรียนการสอน การวิจยัเก่ียวขอ้งกบั
สาขาปศุสตัว ์ เช่น มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฯลฯ 

ความรู้ท่ีได ้ส่วนใหญ่เป็นความรู้ตามหลกัวิชาการ ท่ีตอ้งการส่งเสริมเผยแพร่ให้เกษตรกร
นาํไปเป็นแนวทางปฏิบติั รวมถึงความรู้ในลกัษณะท่ีมีเกษตรกรปฏิบติัแลว้ไดผ้ลดีเป็นท่ียอมรับของ
หน่วยงานต่างๆใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีควรเผยแพร่ ดงัตวัอยา่ง เกษตรกรตน้แบบตน้ท่ี 1 และ คนท่ี 3 กล่าววา่  
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“ ความรู้เหล่านี ้ กคื็อ หน่ึงจากทีเ่ราได้เจอฟรังซัวร์ ผมเข้าเป็นสมาชิกใหม่ๆ เพ่ินสอน บอกก่ะ
หลกัการท่ีต้องรู้ แล้วกไ็ด้ความรู้จากพวกราชภฏั  แล้วก ็ม.เกษตร เกษตรสกล แต่ทีแรกน่ะบางเขนน่ะ 
เป็นนิสิต ท่ีเพ่ินมาอยู่ แล้วกอ็าจารย์เค้ากต็ามมา เค้ากม็าแนะนาํเรา” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี1) 
 

“ สมยัก่อน เราเลีย้งพวกแม่พนัธ์ุ อยากผสมเทยีมเป็น ตอนน้ัน มีอาจารย์ที ่ม.ขอนแก่น กม็าอบรมให้ 
สอนให้ เกษตรกรทาํเป็นเองยิง่ด ี เราซื้อแม่ววัมาทดลองทาํ สอนอยู่สองสามวัน  เค้าให้เราเตรียม แม่
วัวไว้ลองตัว เตรียม มดลกูวัวท่ีมนัเชือดแล้วมาสองอัน เอาไว้ให้ลองจกลองล้วง สอนให้ทาํเลย ตอน
น้ันกย็งัไม่กล้าทาํจริงรู้สึกว่ายงัไม่ผ่าน กพ็อดมีีการอบรมผสมเทยีม 1 อาทติย์ ที ่ขอนแก่น เป็นของ 
ส.ส.จังหวดัจัด เรากไ็ปอบรม มีแม่วัวเยอะเราทาํสอดปืนผสมเทียมเข้าไปในมดลอง ถ้าผ่านจะสอด
ง่าย ถ้าไม่ผ่านมนัจะติดๆ เราทาํเปรียบเทียบจนเรารู้แล้ว ผ่านการอบรม กไ็ด้เป็นหมอผสมเทียมด้วย” 
(เกษตรกรต้นแบบคนท่ี3)  
 

แหล่งความรู้ประเภทส่ือ เป็นความรู้ท่ีเกษตรกรไดรั้บมาจากการเปิดรับส่ือท่ีเกษตรกรมีความ
พร้อมและ เขา้ถึง ส่วนใหญ่ จะเป็นประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือ ตาํรา วารสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเล้ียงโคเน้ือโคขนุ  ดงัตวัอยา่ง เกษตรกรตน้แบบตน้ท่ี 2 คนท่ี3  และ คนท่ี 5  กล่าววา่ 

“พีน่ี่อ่าน หาอะไรอยู่เร่ือยๆ จาก เอกสารอ่านบ้าง จริงๆ พวกนิตยสารทางการเลีย้งววั ปศุสัตว์อะไร
ส่วนใหญ่ จะมาสัมภาษณ์เราขอข้อมูลจากเรามากกว่า เราซ้ืออ่านเหมือนกนั แต่ส่วนใหญ่ เจ้าทีเ่ค้าลง
หนังสือทีอ่ื่นจะเป็นการแชร์ประสบการณ์นะ คอื เล่าเร่ืองของเค้าให้ฟัง เรากจ็ะได้เทคนิคจากเค้าบ้าง 
มนัไม่ใช่เชิงวิชาการ หรือ การทดลองเกบ็ข้อมลูทางวิชาการอะไรมากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นเทคนิค
ท่ัวๆไปซ่ึงไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ๆ …..จะมีจากนิตยสาร หนังสือ เป็นหลกัด้วย รายการโทรทศัน์เอง มี
บ้างอยู่แต่น้อยมาก เพราะส่วนใหญ่ มนัจะออกรายการเป็นช่วงเวลา ท่ีน้อย เราเองกด็ูไม่ทัน ไม่ว่างดู 
และรายการโทรทัศน์ จริงๆอย่างข่าวเกษตร กแ็ทบไม่มีรายละเอียดอะไรให้เท่าไหร่  ข่าวการเกษตร
ให้เวลาน้อยมาก เราฟังไม่รู้เร่ืองนะ เพราะเวลาแค่ นาที สองนาทีเราไม่ได้เข้าใจอะไรเท่าไหร่” 
(เกษตรกรต้นแบบคนท่ี2)  
 

“ หลงัๆไม่ค่อยได้ไปอบรมอะไรนัก มีข้อมูลมาบ้าง ส่วนใหญ่จาก ปศุสัตว์ มีแผ่นพบั หนังสือมาให้
บ้าง กไ็ด้อ่านอยู่ พวกเอกสารตํารา หนังสือเกีย่วกบัปศุสัตว์ เรากซ้ื็อมาอ่านเร่ือยๆ ถ้าเราเจอประจํา 
ข้อมูลจากพวกหนังสือ ส่วนใหญ่เรากดู็อยู่ แต่บางทีเค้ากท็าํไม่เหมือนเรา บางอันกด็ูน่าสนใจ แต่เรา
รู้สึกว่าเราทาํได้ดีอยู่แล้ว อย่างลกูคนโตท่ีเป็นอาจารย์เทคโนโลยี ชีวภาพ สารคราม กเ็อาหนังสือ 
วารสาร ข้อมูลมาบอก มาเล่า พ่อกว่็า มนักไ็ม่เหมือนเราทาํ” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี3) 

     

“ ข้อมูลทางช่องทางอ่ืนส่วนใหญ่จากเอกสาร เช่นวารสารไทยคาวบอก วารสารออสเตเรียนบรามัน 
บรามันนิวส์ เราเป็นสมาชิกอยู่ ในฐานะนายกสมาคมโคขนุ  อเมริกาบรามันเจอนัล ของอเมริกา 
หนังสือสัตวบาล ของสมาคมสัตวบาล หนังสือของม.เกษตร ส่วนข่าวสารทางทวี ี มันมีบ้าง แต่มัน
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ฉาบฉวย หลงัๆเอกสารกรั็บมาอ่านกนัทุกคน ทีผ่่านมาเน้ือหามีบ้างทีเ่ราเอามาใช้ประโยชน์ เช่นเร่ือง
โรค เร่ืองอาการท่ีเรากล็องเอามาสังเกตดู เทคนิคการจัดการเลก็น้อยๆ...”  (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี5) 
  
 วธีิการเรียนรู้  เกษตรกรตน้แบบทั้ง 5 ราย  มีการเรียนรู้จากการดาํเนินวิถีชีวิตทัว่ไป เช่น การ

พบปะการพดูคุยแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนัตามโอกาสต่างๆ เช่น ตามตลาดนดัซ้ือขายโค ตามงาน
บุญในพื้นท่ี หรือ การแวะเยีย่มคอกโคของเพ่ือนบา้น เพื่อสอบถาม หรือ  ขอคาํปรึกษา  หรือการ
สงัเกตเห็นตวัอยา่งท่ีอ่ืนๆแลว้เกิดความสนใจ   ดงัตวัอยา่ง เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 คนท่ี2 และ คนท่ี3 
กล่าววา่  

“เว้ากัน ถามกนันีห้ล่ะ อย่างเจอกันท่ีวัดน่ีเพ่ินกเ็ว่ากัน วัวใครเป็นจะได๋ บ้านใครจะตก จะขาย แวะไป
เบ่ิงกันได้อยู่ อย่างเม่ือกีป้ระธานกลุ่ม2  เพ่ินแวะมากจ็ะให้ไปช่วยดูววัสมาชิก ” 
( เกษตรกรต้นแบบคนท่ี1) 
 

“ แต่ก่อนเราเลีย้งโคเราไม่เคยให้กากเบียรเลยนะ แต่วนันึงเราไปซ้ือววัทีฟ่าร์มทีเ่ราไปซ้ือเค้าใช้กาก
เบยีร คอื เราซ้ือววัเค้า แล้ว เราสังเกตุว่า ววัเค้าตัวเลก็นะ แต่น้ําหนักววัทีไ่ด้เยอะ คือ ปกติสมมติุเรา
ดูดั้วยตาเปล่าก่ะอยู่ ท่ี400 กิโล พอเราไปช่ัง มนัได้ 500กว่า เรากแ็ปลกใจว่า ทาํไมน้ําหนักด ีเราช่ังอยู่
สามรอบนะ กลวัตาช่ัวเสีย หรือเปล่า ไปช่างต่างทีก่ไ็ด้ เท่าเดมิ เลยย้อนกลบัมาถามเค้าทีฟ่าร์มว่า ววั
คณุกนิอะไร ทาํไมน้ําหนักด ีเค้ากบ็อกว่ากนิกากเบยีร ซ่ึงเป็นเร่ืองใหม่ของเรามากตอนน้ัน ไม่เคยมี
ใครบอกเรามาก่อน  เราเลยขอซื้อของเค้ามาเลย มาทดลอง” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี2)  
 

“ ได้ข้อมูลหลายมา กม็าจากคนทีต่ลาดทีเ่ค้าเลีย้ง แล้วมาซื้อวัว นัดโคกะบือ เค้าบอกต่อมาให้ฟัง นัด
มีสองจุด ท่ีอุบล  สัมป่อยน้อย แยกอุทุมพร แยกยโสธร มีแทบทุกวัน แล้วแต่ท่ีเราจะเลือกไปหล่ะ... 
ต้องรู้จกัหัดพูดจา คยุ ถาม ต่อรอง พอหลายๆคร้ังเรากจ็ะรู้ตลาด จะไม่ได้ต้องหาตาํราอ่านท่ีไหน”  
(เกษตรกรต้นแบบคนท่ี3) 

 

นอกจากนั้น เกษตรกรตน้แบบ มีการเรียนรู้จากการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีหน่วยงานจดัข้ึนตาม
โอกาสต่างๆ เช่น การเขา้ร่วมประชุมสมาชิกสหกรณ์ประจาํปี  การเขา้โครงการอบรมสัมมนา หรือเขา้
ร่วมในโครงการวิจยัของนักวิชาการ  การเท่ียวชมงานวนัเกษตรแห่งชาติ  งานนิทรรศการเผยแพร่
ความรู้  การจดัการประกวดโค หรือ การศึกษาดูงานฟาร์มตวัอยา่ง  ดงัตวัอยา่ง เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 2 
กล่าวว่า “ บอกเลยคนเราการเรียนมันไม่มีท่ีส้ินสุด เวลาเรามีการเข้าประชุม  เช่น มีการสัมมนาเร่ืองการเลีย้ง
โคเนือ้ เน๊ีย จะมีคนที่เค้าจะแชร์ประสบการณ์กัน เค้าจะเอาผู้ เลี้ยงมาคุยกัน เช่น ลุงคนน้ีแกเลี้ยงเคยได้เกรด 4 
ลุงทํายังไง แกก็จะเล่าให้ฟัง มันก็เป็นความรู้ใหม่ สําหรับเรา เช่น เอากากเบียรเข้ามาเสริม เอากากมันเข้ามา
เสริมนะ เอาลาํอ่อน มาใช้ มนัจะเป็นเทคนิคของแต่ละคนท่ีเรากไ็ด้รู้ เอามาลองปรับใช้”  
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3. การสร้างความรู้ 
การสร้างความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ พบวา่ มีการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกนั  เร่ิมจากเม่ือไดข้อ้มูล

ความรู้มา เกษตรกรจะยงัไม่เช่ือและปฏิบติัตามในทนัที  จะนาํมาคิดเปรียบเทียบกบัประสบการณ์เดิม
ของตนท่ีเคยทาํมาก่อน โดยการปรึกษาหารือร่วมกบัคนในครอบครัว ดูความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั
ของตนเอง ดูความน่าสนใจ แลว้จึงทดลองปฏิบติัดว้ยตนเอง เพื่อดูผลท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีจะยอมรับ หรือ 
หากยงัไม่เห็นผลอาจมีการปรับวิธีการตามสภาพความพร้อมตนเองแลว้ลองทาํซํ้า เม่ือเห็นผลจึงจะ
ยอมรับกลายเป็นความรู้ใหม่ของตวัเอง นอกจากนั้นในบางเหตุการณ์จาการลองถูกลองผดิของ
เกษตรกรอาจมีการคน้พบความรู้หรือวิธีการปฏิบติัเกิดข้ึนโดยบงัเอิญได ้ ดงันั้น การสร้างความรู้ของ
เกษตรกรตน้แบบ สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 

 

การเปรียบเทยีบข้อมูลความรู้ทีไ่ด้มากบัความรู้เดิมทีต่นมีอยู่  

เม่ือเกษตรกรรับขอ้มูลความรู้ใหม่มา ส่วนใหญ่เกษตรกรจะไม่เช่ือในทนัที  จะมีการนาํมาคุย
หารือกบัคนในครอบครัว เพื่อนเกษตรกรรายอ่ืน หรือเจา้เหนา้ท่ี เพื่อดูความเป็นไปได ้ความคุม้ค่าท่ีจะ
ปฏิบติัตาม หากปรึกษาพดูคุยแลว้ พบวา่  เป็นส่ิงท่ีปฏิบติัไดย้าก หรือ ไม่เหมาะสมกบับริบทสภาพการ
เล้ียงของตนเอง กไ็ม่นาํมาปฏิบติั  แต่หากพบวา่ เป็นขอ้มูลท่ีน่าสนใจ มีแนวโนม้จะปฏิบติัได ้ 
เกษตรกรจะนาํขอ้มูล ความรู้นั้นไปทดลองลงมือทาํ ดงัตวัอยา่งเกษตรกรตน้แบบคนท่ี 3 คนท่ี4 และ 
คนท่ี 5 กล่าววา่  

“  กไ็ด้ไปดูงานอยู่บ้างหลกัๆเรากป็รึกษากันเองข้อมลูในกลุ่มคนเลีย้งววั แล้ว เรากม็าวเิคราะห์เอง 
ส่วนใหญ่ ขึน้กบัความรู้สึกของเราเอง ดูว่าได้ ไม่ได้ อย่าง ท่ีตาก กาํนันเกษม เลีย้งด้วยสัปปะรด เอา
รดตักให้กินเลย สะดวกแต่บ่ได้เอาเป็นตัวอย่าง กมี็ตากน่ีไปดูเร่ืองการใช้เปลือกสัปประรถเป็นอาหาร 
กลบัมาคุยกัน ตาเราทาํไม่ได้ เพราะอาหารมนัวัตถดิุบไกล ทาํยาก ของเค้ามนัหาง่าย” (เกษตรกร
ต้นแบบคนท่ี3)  
 

“ ... แต่เราฟัง เราว่าเราตัดสินใจจากประสบการณ์เราเองดกีว่า คอกจะเลก็จะใหญ่ เรากล็องผิดลอง
ถกูมา...คอืรับฟังเค้ามาบ้างนะ แล้วเรากเ็อามาคดิว่า บางทมีันกไ็ม่เหมือนกบัทีเ่ราคดิ กก็ลบัมาคยุกนั
ว่าเราจะทาํอย่างทีเ่ค้าบอกมามัย๊ บางอย่างคยุกนัแล้วไม่เอาดกีว่า แต่บางทกีม็ีคดิถ้าทาํอย่างทีเ่ค้าบอก
ได้ผลเรากท็าํ ไม่ได้กเ็ลกิ ลองทาํดูก่อนว่าจะเป็นยงัไง บางทข้ีอมูลใหม่เราได้มา กลบัสู้เก่าเราไม่ได้ 
อย่างเร่ือง ฟางหมกั ก้อนแร่  กากเบียร มนักย็ุ่งยากในการจัดการ อ้วนช้าด้วยมนัไม่เร็ว พวกนีเ้พ่ิม
ค่าใช้จ่ายเรา เรากไ็ม่เอา ” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี3)   
 

“ วิธีเลีย้งการน่ีกม็าจากประสบการณ์หล่ะ สะสมมาเร่ือย อย่างเราไปฟังสัมมนา เรากรู้็ ไปฟังฝร่ัง 
มันเก่งนะยอมรับ มาทาํ ลองปรับ...อันไหนไม่เข้าใจ เรากถ็ามพวกอาจารย์น่ันหล่ะ แต่ถ้าตอบเราฟัง
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แล้ว เราว่าไม่เข้าท่าเรากไ็ม่ทาํ กย็งัเฉยๆ ถามไปเร่ือย จนฟังเออ เข้าท่าน่าจะเป็นจริง น่าเป็นไปได้ ก็
ค่อยมาลองทาํ ลองทดลอง” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี4)  
 

“ ไปดูงานแต่ละทีก่ลบัมา ทุกคร้ังจะกลบัมาคยุกนั เลอืก ทีเ่ข้ากบัเรา เหมาะกบัเรา  ดูงานบางท่ีก ็ดีนะ 
แต่เราไม่ได้ใช้ เช่น บางท่ีไปดู มีทาํบ่อหมกัแก๊ชชีวภาพ ดีนะ แต่เรายงัไม่ทาํเพราะเรามองว่ายงัไม่
จาํเป็น บางท่ีไปดูเร่ืองคอกท่ีมนัใหญ่ แต่เลีย้งวัวน้อยตัว เรากเ็อามาปรับขนาดคอกเรา” 
 (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี5) 
 
ทดลองทาํด้วยตนเองเพือ่ดูผลทีไ่ด้ 

เม่ือเกษตรกรตดัสินใจนาํขอ้มูลหรือความรู้ท่ีไดรั้บมาทดลองทาํ  เกษตรกรจะทาํการทดลองใน
ลกัษณะเปรียบเทียบผลจากการปฏิบติัแนวใหม่ กบั การปฏิบติัแบบเดิมท่ีเคยทาํมา อาจมีการปรับวธีิการ
ขั้นตอนเพ่ือใหเ้หมาะสมในทางปฏิบติัของตน แลว้ลองทาํซํ้า เพื่อดูความยากง่ายในการจดัการ ความ
คุม้ค่า ดา้นเวลา เงินทุน กบัผลลพัธ์ท่ีเกิดจึงจะตดัสินใจวา่จะนาํความรู้ใหม่นั้นมาใชห้รือไม่  ดงัตวัอยา่ง 
ท่ีเกษตรกรตน้แบบทั้ง 5 คน กล่าววา่  

  

“ คือประสบการณ์ของผมเอง เลีย้งผิดเลีย้งพลาด จากน้ันผมกเ็ออ เรียนรู้ด้วยตัวเองน่ันแหล่ะ ยอม
ทดลองสูตรอาหารเอง เททิง้กเ็ยอะแยะ ทดลอง แล้วกบ็ดัน้ีก ็ทางมหาลยัเค้ามาบอก ตัวน้ีบ่ได้เด้อ ตัว
น้ีมันดบิมันเป็นพษิ ต้องเฮ็ดแนวน้ัน ๆ น่ะ ผมรู้แล้วกเ็อามาปรับใช้ของผมเอง... เฮ็ดแนวได๋ เราไม่ได้
เช่ือหมด ทดลองเอง ดร...(เอ่ยช่ือ)  เฮ็ดมาให้ผม ลาวเก่ง ลาวจบด้านวิศวการ ลาวกม็าบอกว่าเลีย้ง น่ัน 
ๆๆ แต่ของผมกเ็ลีย้งแบบของผม ทาํสูตรของ ดร.บ้าง ทาํสูตรของเราบ้าง ผมกว่็าผมทาํง่ายกว่า” 
(เกษตรกรต้นแบบคนท่ี1) 
 

“ อาหารแต่ละสูตรก่อนใช้ทุกคร้ังทีป่รับ เราจะเอามาทดลองกบัววัเราก่อน 4 ตัว ใช้ได้ผลมั๊ย กนิ
เท่าไหร่ โตเท่าไหร่ คอื เราได้ข้อมูลใหม่ๆมา 1 ชุด เราจะเอามาลองทาํดูก่อนกบัววัเรา เลอืก 4 ตัว
เพราะ เป็นเหมอืน ทาํ treatment 2 ตัวควบคมุดูเปรียบเทยีบ เป็นการทดลองเลก็ๆ ดูผล ดูการเติบโต
แล้วจดข้อมลูไว้ด้วย เช่น วัวหนัก 350 กิโล กินนํา้หนัก 1 เปอร์เซ็นต่อตัว กิน ฟางเท่านี ้กินหญ้าเท่านี ้
กินเสริมตัวไหนเท่าไหร่ มนัถ่ายมลูออกมาเท่าไหร่ กินต่อวนัคิดเป็นมลูค่าเท่านี ้นํา้หนักเพ่ิมขึน้เท่านี ้
กาํไรจากการกินอาหารก่ีบาท และขีว้ัวมาตกตัวละก่ีกิโล ขีว้ัว สดๆ กิโลละ บาท ขีแ้ห้งบ้างไม่แห้ง
บ้าง 1.50 ขีแ้ห้ง 2 บาท คิดเป็นเงินออกมา ว่ามลูสัตว์ เค้าให้เราออกมาเท่าไหร่ ววันํา้หนักตัว 350 กิโล 
ถ่ายมลูออกมา วันละ 10.25 กิโล เรากช่ั็ง ทุก 24 ช่ัวโมงเรากช่็างตลอด ทาํเป็นเดอืนๆ น่ีคอืศึกษาจาก
การปฏบิติั” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี2)  
 

“ อย่างเราไปซื้อววัท่ีขอนแก่น เราเห็นเขาเลีย้ง เรากถ็าม แต่ก่อนเค้าบอกววัขุนให้กนิเป็นเวลา ให้
อาหารเป็นเวลา กากเบยีรอย่างน้ี เรากล็อง  แต่เวลาเราเอาไปทาํเนือ้แล้ว คนเชือดเค้านํา้หนักเนือ้มนั
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ไม่ดี เรากคิ็ดเองว่าเพราะกากเบียร เพราะเวลาวัวมนัอ้วนขึน้มาเนือ้มนัไม่แน่น กล็องกลบัมาเลีย้งใส่
กัน คือ ตัวนึงให้กากเบียร อีกตัวนึงให้อาหารข้น อย่างเลีย้งชุดแรก 30 ตัวเรากใ็ห้กากเบียร์หมด พอ
ชุดท่ีสองเรากเ็ปล่ียนอาหารใหม่ แล้วส่งเจ้าเก่าเค้าว่า สู้กินแห้งไม่ได้ มนัจะดีกว่า ดีกว่าอาหารเปียก
เราว่า”  (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี3) 
 

“ ผมน่ีเป็นเกษตรกรคนเดียวท่ีได้ไป (หมายถึงไปดูงานท่ีอเมริการ่วมกับอาจารย์จาก
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) พูดกไ็ม่เป็น ฟังกไ็ม่ออก แต่รู้หมดหล่ะ คือเรามนัทาํจริง เราไปเห็นคอก
วัวฝร่ังเรากอ่็านทะลแุล้ว คือทาํเองเรียนรู้มาปรับเอาเอง อย่างคอกทีม่องเห็นน่ีเอามาจากอเมริกา พอ
หลงักลบัจากเมกา ผมกเ็อาแบบมาประยกุต์สร้างเลย อย่างทีท่าํหลงัคา ...ผมเลยสนใจเคร่ืองจักรเค้า
มาก พอกลบัมาผมกม็าทาํเคร่ืองจักรดดัแปลงใช้เอง” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี4) 
 

“ อย่างล่าสุดทีเ่อามาประยกุต์ใช้ กค็อืการทาํหลงัคาพลาสติกคลุมกนัฝนสาด ทีเ่ห็นกาํลงัขึน้โครงน่ี  
กไ็ปดูฟาร์มโคนมทีเ่ชียงใหม่ เค้าจะทาํหลงัคาพลาสติก คือ ต่อจากหลงัคากระเป้ืองอีกที เพ่ือให้
แสงแดดผ่านได้ แต่จะกันฝนไม่ให้ลงมาท่ีคอก จะทาํให้คอกไม่เละ ไม่เปียก สามารถเกบ็ขีไ้ด้ ซ่ึงท่ี
ฟาร์มเรามีปัญหามากเพราะฝนตกเยอะ ตกตลอด ววัไม่สบาย คอกสาดเปียกเละ ซ่ึงเรามีแค่หลงัคา
กระเบือ้ง ส่วนใหญ่ท่ีไม่ได้คลมุหมดท้ังคอก ใช้เป็นพลาสติกยวีู กันเฉพาะหลงัคา  มันเป็นการต้อง
ลงทุนเพิม่ แต่มันคุ้มระยะยาว แล้วคอกไม่เปียกเละ ขีว้ัวเองกใ็ช้ได้หมด เอามาขายได้ คือเอาท่ีวัว
ก่อน ท่ีน่ีฝนตกติดต่อกันหลายวันน่ี คอกเละเลย วัวกไ็ปกองอัดอยุ่เกิดวัวป่วย ถ้ามนัคลมุได้ แสงกเ็ข้า 
ลมกเ็ข้า แต่ฝนไม่เข้า วัวกมี็ความสุข  คุ้ม  เพราะวัวป่วย1ตัว เกิดตายน่ี 5 หม่ืนเลยนะ” (เกษตรกร
ต้นแบบคนท่ี5) 
 

นอกจาก เกษตรกรตน้แบบส่วนใหญ่ จะใชว้ิธีการลองทาํดว้ยตวัเองในครอบครัวแลว้ ยงัพบวา่ 
เกษตรกรมีชกัชวนเพ่ือนเกษตรกรผูส้นใจ ทดลองความรู้ใหม่ร่วมกนัเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างการยอมรับ
ร่วมกนั เช่น การทดลองเปล่ียนวิธีการเล้ียงโคเน้ือตามธรรมชาติ เป็นการเล้ียงแบบขนุขงัคอกจาํกดั
บริเวณ เปล่ียนจากการปล่อยใหโ้คกินหญา้ตามทุ่ง เป็น การใหโ้คกินอาหารท่ีมีสูตรเฉพาะ และใหกิ้น
เป็นเวลา ดงัท่ีพบในเกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 

 
การพบความรู้โดยบงัเอญิ 
นอกจากนั้น เกษตรกรอาจมีการสร้างพบความรู้โดยบงัเอิญ เม่ือเกษตรกรอยูใ่นสถานการณ์ท่ี

เกิดขอ้สงสยั ตอ้งการแกปั้ญหา เกิดการสงัเกตเห็น เทียบเคียงกบัประสบการณ์เดิม ลองผดิลองถูกดว้ย
ตนเอง  จนเกิดเป็นขอ้คน้พบโดยบงัเอิญของตนท่ีเป็นผลดี   ดงัตวัอยา่ง เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 2 คนท่ี4 
และ คนท่ี5  กล่าววา่   
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กากถัว่เหลอืงกเ็ลีย้งววัได้ : เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 

“ ท่ีเราเอะใจ มีบ่อย กมี็นะ แต่ท่ีเจอบางคร้ังวัตถดิุบมนัจะหายาก เราดูแล้ว ปรับใช้ยุ่งยาก สมมุติว่า 
เจอว่า ถ้าให้พวกกากถัว่เพิม่มนัจะแทรกไขมนัได้ด ี  เคยเอากากถัว่เหลอืงจากการขายน้ําเต้าหู้ในตลาด 
กากถัว่เหลอืงสด แล้วกก็ากมะพร้าว ทีเ่ค้าคัน้กระทแิล้ว ถ้าเราได้มาให้ววักนิ ววัมันจะชอบกนิ แต่
ปัญหาคอื หายาก มันไม่ได้มีให้เราตลอด ในปริมาณมาก  เราอ่านหนังสือเจอว่ากากพวกน้ีมันมี
โปรตีนเยอะ เรากอ็ยากได้ ลองไปทีต่ลาดบอกแม่ค้าเกบ็กากไว้ให้ด้วย เอามาลองให้แล้วววัมันชอบกนิ 
แต่มันไม่มีให้เราเยอะ ของน้อย”  
 

การจัดการววัดุ ววัดือ้ : เกษตรกรต้นแบบคนที3่ 

“ เราทาํด้วยตัวเองท่ีผ่านมา ลองผิดถูกมาเอง อย่างววัดุร้าย เราจะจับยงัไงทาํยงัไง ววันอน ดือ้ไม่ลุก
เราจะทาํยงัไง ตําราไม่มีบอก หลายคนกไ็ม่รู้เหมือนเรา อย่างวัวนอน มนัไม่ยอมเดินขึน้รดเน๊ีย ทาํไงๆ
มนักง็อแงไม่อยากลกุขึน้รถ พ่อกว่็า เอ..จะทาํไงนะ ดึง ขู่ ดกุแ็ล้ว มนันอนน่ิงเลย เลยลองกัดหางมนั 
มนักส็ดุ้งลกูขึน้เองเลย ลองมาทุกอย่างแล้ว ลองเอาไฟมาเผาสุมมนัยงัไม่ลกุเลยนะ  ลองวิธีพ่อสิได้ผล
เลย (หัวเราะชอบใจ) ใครถามกจ็ะบอกวิธีนี ้  ถ้าใครฟันไม่ได้ กเ็อาคมีหนีบหางมันแทนได้ แต่ไม่
แนะนํานะ เพราะคมีน่ีเคยแล้วมันอันตรายทาํให้เกดิแผลได้  แต่ถ้าเรากดัน่ีมันจะกระโดดโหยงเลย มัน
กลวัท่ีสุดเลยหล่ะ”  
 

“ เร่ืองวัวดคุวายด ุอย่างท่ีคร้ังนึงซ้ือมาจากอุทัย ซื้อมาหลายตัว มนัดมุนัชนคน ไล่ชนคน เจ้าของเค้าก็
หมดปัญญาจะจับ เค้าว่าจะยิงให้ตายเอาไปทาํเนือ้ พ่อกห็าวิธี เอ..ทาํไงจะจับได้ พ่อกไ็ปจับ คือ เอาววั
ตัวหน่ึงทีม่ันเช่ือง มันไม่ดุ แต่ต้องเป็นตัวทีใ่หญ่กว่าตัวดุนะ กเ็อาเทยีบจับสะพายแล้วเดนิเคยีงเข้าไป
ใกล้ๆกบัววัตัวดุ พอใกล้กนั แล้ว มันไม่ดุไม่ชนกนั เรากจ็ับมันผกูเชือกไว้ด้วยกนั เวลาจงูเรากจ็งูตัวที่
ไม่ดุ เราเดนิข้าง ววัไม่ดุกเ็ป็นกาํบงัเรา ทาํได้ท้ังวัว ควาย วิธีนี ้เรากคิ็ดง่ายๆว่า ถ้าคนเข้าไปมนัชนคน
แน่นอน  แต่ถ้าเราเอาววัท่ีใหญ่กว่า มนัไม่กล้าสู้อยู่แล้ว กล็องดู   ต้องรู้ จาํเป็นเพราะบางทีวัว ควายท่ี
ดุๆ  เราจะซื้อได้ถกู เจ้าของบางทีเค้ากบ็อก ไปจับเอาเลย”  
 

ฉีดวคัซีนผดิวธีิแต่ได้ผลด ี: เกษตรกรต้นแบบคนที5่ 
“ จริงๆปศสัุตว์จะยงัไม่ให้ฉีดตอนท่ีวัวยงัเป็นโรค (หมายถึงโรคปากเท้าเป่ือย) เพราะ การฉีดช่วงท่ียงั
เป็นจะทาํให้เชื้อย่ิงปะทุขึน้มาหมด จะย่ิงเป็นหนัก ต้องรอให้ออกอาการหมดก่อน ปล่อยให้มนัติด
กันเอง ตัวไหนมีภูมิมนัจะไม่ติด  หายแล้วเดือนสองเดือนค่อยฉีด... แต่ตอนน้ันเค้าไม่ได้บอกเรา พอ
ได้วคัซีนมา เรากฉี็ดทนัท ีหมดเลย เป็นกนัออกกนัให้เกลีย้ง ไม่เกินหน่ึงเดือน เรากรั็กษาตามอาการ 
บางตัวแค่กินอาหารไม่ได้ บางตัวแค่มีนํา้มกูนํา้ลาย บางตัวหนักหน่อย แต่รวมแล้ว ประมาณ 2 เดือน 
หายหมด...เหตุทีเ่ราฉีดเลย เพราะเราไม่รู้ เค้าบอกเราช้า ไม่ได้ดือ้อะไรนะ แต่ เรากสั็งเกตผลทีเ่กดิ มัน
เหอะเป็นหมด  แต่อาการจะไม่เหมือนกนัหมด บางตัวเป็นน้อย แค่น้ําลายยดื วนัสองวนัหาย บางตัว
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แค่ลิน้เป็นแผล วนัทีส่ามกก็นิอาหารได้...การที่เราฉีดโดยทนัท ี เราสังเกตว่าน่าจะมีผลดกีว่า เน่ืองจาก
หากเราไม่ฉีด โรคกติ็ดอยู่ดี  โรคจะค่อยๆระบาดไป แต่หากเราฉีดมนัจะออกพร้อมกันทีเดียวเลย ตาม
ความคิดนะ ให้ออกติดพร้อมกันทีเดียวจบเลย จะดีกว่า การจัดการได้ทีเดียวประหยดัเวลาค่าใช้จ่าย 
และการติดพร้อมกันทีเดียวเลย ไม่ได้รุนแรงอะไร แต่ละตัวมีอาการรุนแรงไม่เท่ากัน ไม่ถึงขัน้ท่ีทาํ
ให้เกิดการล้มตาย เดียวนีถ้้าเจอป่วยเรากฉี็ดเลย”   
 

   4. การใช้ความรู้  
เกษตรกรตน้แบบท่ี 5 ราย มีการใช้ความรู้โดยการนําหลกัวิชาการมาปรับผสมตามความ

เหมาะสมกบับริบทของตนเองจากประสบการณ์การเล้ียงโดยตรง ท่ีผ่านการสังเกต การทดลองปฏิบติั 
เห็นผลดว้ยตนเอง  จะเช่ือในความรู้เชิงประจกัษข์องตนเหล่านั้นมากกวา่เช่ือวิชาการเพียงอยา่งเดียว  ดงั
ตวัอยา่งเกษตรกรตน้แบบคนท่ี 3 กล่าวว่า  “ อย่างปศุสัตว์มาแนะนาํ ตอนเร่ิมต้น ตามหลักการเลย แต่เราก็
ต้องมาดู ดูต้องเตรียมการหลายอย่าง ตอนนีก้ใ็ห้ลกุเค้าดูแลแทน เก่งทุกอย่าง เราสอนเองเลย  ให้ทาํเอง ถ้าไป
อบรมที่อ่ืนๆ ก็มีบาง เค้าเป็นอาจารย์ก็จริง เค้าวิชาการ แต่ประสบการณ์เค้าไม่เก่งเหมือนเรา วัวล้อม วัวป่วย
เจ็บไข้ เค้ากไ็ม่รู้เหมือนเรา เราทําด้วยตัวเองที่ผ่านมา ลองผิดถูกมาเอง  อย่างเราปรึกษาปศุสัตว์หาเค้าเร่ืองยา
ฉีด  เค้าจะแนะนําเราทาํยงัน้ีอย่างน้ัน พอเราทาํเอง ปรากฏว่า ยาทีป่ศุสัตว์แนะนําเรา มันไม่ดเีท่าทีเ่ราไปซ้ือเอง 
เราดูจากท่ีเค้ามาฉีดให้เราปศุสัตว์เขม็ละ 100 บาท ปรากฏว่า มันอ้วนไม่เร็วนะ ยามันไม่ได้ ยามันราคาถูก พอ
เราไปซื้อเอง เอาท่ียามันแพงกว่า ขวดนึงฉีดได้สิบกว่าตัวน่ี ขวดละพันกว่าบาท เป็นยาบาํรุง ฆ่าพยาธิภายนอก
ภายใน กว่าจะรู้ได้ว่ายาอะไรดี เรากต้็องศึกษา สังเกตดูว่ามันมียาอะไรบ้าง ตราอะไร ยาดี พวกเห็บเหาฉีดไป
มนัจะตายทันที” 

 

ความรู้เหล่านั้นจะถูกนาํมาใชต่้อเน่ืองจนเกิดการเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพของครอบครัว และ
ดา้นการยกระดบักระบวนการเล้ียงโคและการจดัการฟาร์มของของตนเอง  ดงัน้ี   

1.การเปล่ียนแปลงอาชีพของครอบครัว พบวา่ เกษตรกรกรตน้แบบเปล่ียนจากครอบครัวดั้งเดิม
มีการเล้ียงโคเน้ือเพียงไม่ก่ีตวั เล้ียงแบบปล่อยตามธรรมชาติ  มาเป็นการเล้ียงแบบระบบขนุยนืโรง  และ
เรียนรู้พฒันาดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองจนการเล้ียงโคขนุกลายเป็นอาชีพหลกัของครอบครัวเกษตรกร ท่ี
ทาํควบคู่การทาํนา ดงัท่ีพบในเกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 คนท่ี 3 และเป็นอาชีพหลกัทาํควบคู่กบัการทาํ
สวนยางพารา และ ส่วนปาลม์นํ้ ามนั ดงัท่ีพบในเกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 และ การเล้ียงโคขนุเป็นอาชีพ
หลกัเพียงอยา่งเดียวของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 และ คนท่ี4   
 2. การเปล่ียนแปลงยกระดับกระบวนการเล้ียงและการจดัการฟาร์มของของตนเอง พบว่า 
เกษตรกรกรตน้แบบมีการเรียนรู้ดว้ยตน้เอง พฒันากระบวนการเล้ียงและการจดัการฟาร์มอยา่งต่อเน่ือง 
จนไดรั้บการยอมรับ กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นการเล้ียงโคเน้ือโคขนุในพ้ืนท่ี  ไดแ้ก่ การเป็นโรงเรียน
ตน้แบบการเล้ียงโคขนุบา้นท่าเยีย่มของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี 1 การเป็นแหล่งเรียนรู้โคเน้ือโคขนุกลุ่ม
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เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคหนองแหนของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี 2  และ การเป็นฟาร์มสาธิตการเล้ียงสัตว์
ภายใตศู้นยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจาํตาํบลสม้ป่อยของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี 3 
แหล่งเรียนรู้เหล่าน้ีมีการใชค้วามรู้ท่ีไดป้ฏิบติัจริงมากาํหนดเป็นกิจกรรม หรือขอ้มูลการเรียนรู้ ให้กบั
สมาชิก หรือผูส้นใจท่ีตอ้งการเรียนรู้กระบวนการเล้ียงโคขนุใหมี้ประสิทธิภาพ  
 นอกจากนั้น ยงัพบว่า เกษตรกรมีการนาํความรู้ไปใชพ้ฒันาอยา่งต่อเน่ืองในดา้นการยกระดบั
การจดัการฟาร์มท่ีมาตรฐานการเล้ียงเป็นระบบฟาร์มขนาดใหญ่ และจดัตั้งเป็นรูปแบบบริษทั  ไดแ้ก่ 
การจดัตั้งบริษทัโคเน้ือครบวงจรในนาม “ฟาร์มลุงเชาว”์ ของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 และ  การจดัตั้ง
บริษทั “ฟาร์มชวนช่ืน” ของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี 5 
 

5. การจัดเกบ็ความรู้ 

ความรู้ของเกษตรกรตน้แบบนั้น พบว่า จะเป็นความรู้ท่ีมาจากการเรียนรู้ของตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง นบัจากการเร่ิมตน้หาความรู้เพื่อการเล้ียงโคเน้ือโคขนุ สะสมประสบการณ์ทดลองถูกลองผิด 
ทาํซํ้ า และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลายาวนานจนไดรั้บการยอมรับว่าประสบความสาํเร็จใน
อาชีพการเล้ียงโคขนุ  ความรู้ของเกษตรกรตน้แบบทั้ง 5 ราย จึงเป็นความรู้ทั้งเก่าและใหม่ ท่ีมาจากการ
ลองทาํและการคน้พบโดยบงัเอิญ หลอมรวมกนักลายเป็นประสบการณ์  

ดงันั้น การจดัเก็บความรู้ของเกษตรกรโดยหลกั จึงเป็นไปโดยธรรมชาติ คือ สะสมจดจาํเป็น
ภูมิปัญญาภายในตวัเอง สะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้าก การเล่าเร่ืองราว ประสบการณ์บอกต่อ สอน หรืออธิบาย 
เกร็ดความรู้ท่ีเก่ียวกบัการเล้ียงโคเน้ือโคขุน ให้กบัผูอ่ื้นฟัง เป็นขั้นตอน ไดอ้ย่างชดัเจน  ดงัตวัอย่าง 
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 คนท่ี2 และ คนท่ี 5 กล่าววา่  

 

“ กะ หลกั ๆ กต้็องเบ่ิงวัวเป็น ต้องมีความรู้ในเร่ืองของการดูสายพันธ์ุ โอ้ย ไปเอาหุ่นมาเลย  โอ้ย ยาว

เลยเร่ืองนีม้นัละเอียด  บางคนสิขาดทุนย้อนเร่ืองพวกนีล่้ะมาดูตัวอย่างเลยจะเว้าให้เห็น...หุ่นนี้

สหกรณ์ให้มาเอาไว้เบ่ิงเอาไว้สอนเลย จะเว้าให้ฟัง” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี1) 
 

“ เราต้องทาํอยู่แล้ว อาชีพเราเราต้องพัฒนาตัวเอง เราก็บอกลูกว่า ต้องทาํไง สอนลูกยังไงให้ทาํ
อะไรบ้าง  ขณะเดียวกันเรากไ็ม่ได้เกบ็ความรู้นีไ้ว้คนเดียวนะ เรากบ็อกเค้า เค้ากม็าศึกษาดูงานกับเรา 
ปศุสัตว์เองกมี็มาบ้าง  คนสนใจบ้าง  ชาวบ้านบ้าง พาดูพาคุยเราบอกได้  แต่มันต้องมีความสามารถ
เฉพาะตัว ต้องสะสมประสบการณ์อย่างเรา” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี3)   
 

“ คาํว่า ตัวเลก็ ตัวใหญ่ จะดูอย่างไรน่ี ผู้เลีย้งต้องอาศัยประสบการณ์การดูววัมาเยอะ อย่างเราดู 
สังเกตมา จนมีบรรทดัฐานในใจว่า ไม่ต้องมีอะไรมาวดั ววัช่วงอายเุท่าไหร่ ควรมีขนาดวัวโตได้แค่
ไหน ถ้าดูแล้วว่า โครงร่างเลก็ กระดูกเลก็ๆ หนังตึงๆ  เลก็กว่าวัวตัวอ่ืนในช่วงอายเุดียวกัน แปลว่า 
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เป็นวัวตัวเลก็... นอกจากน้ัน เราบอกจําเลย ววัตัวเมีย จะสะสมไขมนั ได้ดีกว่าวัวตัวผู้  วิชาการเค้าว่า
เพราะเก่ียวกับฮอโมนต์เพศเมียจะสะสมไขมันได้ดีกว่า  และ สาม วัวอายมุากจะสะสมไขมนัได้ดีกว่า 
วัวอายนุ้อย เพราะตามหลกัช่วงอาหารสร้างการเจริญเติบโต ถ้าฟาร์มส่วนใหญ่ขนุวัวอายนุ้อย  ทาํให้
ยากท่ีจะได้เกรดถึง 4 -5...” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี5) 
 

นอกจากนั้น ยงัพบวา่ เกษตรกรตน้แบบ มีการจดัเกบ็ความรู้ในรูปแบบ ท่ีปรากฏเห็นเป็นเชิงประจกัษ ์ 
คือการจดบนัทึกขอ้มูล การทาํบญัชี ตวัเลข การวาดภาพ การเขียนอธิบาย  การใชโ้ปรแกรม เนน้ใหอ้ยู่
ในใหเ้ขา้ใจง่ายดูง่าย  เพื่อสอนถ่ายทอดใหค้นในครอบครัว หรือคนงานในฟาร์มไดใ้ชข้อ้มูล ดงัตวัอยา่ง 
เกษตรกรตน้แบบคน4 และ คนท่ี5 กล่าววา่ 

“ อย่างไปดูท่ีฝร่ัง จะมี EDP*  ระยะกินโต ให้ลกู คือ การให้ลกูยงัไง โครงสร้างยงัไง กินยงัไง มนัทาํ
จดละเอียด ช่วยการคัดพันธ์ุ...พอเราสังเกตเออใช่อย่างท่ีฝร่ังมนัพูด โครงสร้างใหญ่กล็กูห่าง 
โครงสร้างเลก็กล็กูถ่ี เรากม็านึกถึง ววัไทยท่ีให้ลกูปีละ ตัว เพราะโครงมนัเลก็ อาหารมนักเ็พียงพอ  
แต่ก่อนหญ้าธรรมชาติกเ็ยอะ แต่วัวโครงสร้างใหญ่มนัถึงต้องปลกูหญ้าให้พอไง  วธีิการเหล่าน้ีเราไป
ดูมาเรากเ็อามาลองจด มาดูมาทาํแบบไม่ต้องยุ่งยากแบบนักวชิาการ  เรากจ็ดกท็าํของเราอย่างน้ีหล่ะ 
12 13 14 15 เรากติ็กๆๆๆ ...ข้อมูลเกบ็จนรู้จดไว้หมด น่ีพอรุ่นลูกสบายแล้ว เราให้วธีิไป แต่ไม่สอน
หมด ให้ไปอยู่ฟาร์มฝึกงานเอา ”  

(Expected progeny difference, EPD) * เป็นขอ้มูลทางสถิติท่ีจะบอกเราไดว้า่พอ่พนัธ์ุท่ีเราซ้ือนํ้าเช้ือ
มาผสมนั้นมีคุณลกัษณะเพียงได การเกบ็ผลการทดสอบจะนาํนํ้าเช้ือมาทดสอบกบัแม่พนัธ์ุมาตรฐานของสาย
พนัธุ์นั้นๆ แลว้ดูลูกท่ีได ้เกบ็คะแนน แลว้นาํมาประมวลผลทางสถิติ โดยจะกาํหนดตวัเลขมาตรฐาน มี 2 แบบ
คือ มาตรฐานของสายพนัธุ์ท่ี 100 และท่ี 0 หากพอ่พนัธ์ุตวัใดใหลู้กท่ีมีคะแนนตํ่ากวา่มาตรฐานแสดงวา่พอ่
พนัธุ์ตวันั้นใหศ้กัยภาพทางการผลิตท่ีตํ่าดว้ย (สาํนกัเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตปศุสตัว ์ สมุดพอ่พนัธ์ุโคนม 
2553 กรมปศุสัตว ์) 

 

“ ตอนนีต้้นทุนวัวขนุอยู่ ท่ีประมาณ 5 หม่ืน ถึงห้าหม่ืนสอง ท่ีส่งให้สหกรณ์ ได้กาํไร รวมค่าลกูคอก 
หมายถึงตอนท่ีเราให้เค้าขึน้ทะเบียนขนุ อยู่ท่ีประมาณ ตัวละ 7 พัน ถึงหน่ึงหม่ืนบาท โดยเฉล่ีย 
ต้นทุนน่ีรวมค่าซ้ือพันธ์ หรือค่าตัววัว ค่าอาหาร ค่าไฟ ค่าแรง การคดิน่ีจะใช้โปรแกรมสําเร็จรูปของ 
อ.ปรารถนา (ใช้โปรแกรม ใช้การจดบนัทกึ ) การรับคนดูแลฟาร์ม มาใหม่ วธีิการสอนงานทีน่ี่ ตอน
แรกเลยอ่านค่าเป็นดูเป็นทาํพร้อมกนั” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี5)   

 

ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นฟาร์มตน้แบบดา้นการเล้ียงโคเน้ือโคขนุ ทาํใหเ้กษตรกรตน้แบบ มีการ
จดัเกบ็ความรู้เพ่ือการเผยแพร่ถ่ายทอดใหผู้ท่ี้สนใจ ในรูปแบบต่างๆ เช่นจดัทาํเอกสารคู่มือ  เอกสารแผน่พบั  
โปสเตอร์ อธิบายใหค้วามรู้ต่างๆ  เช่น วิธีการเล้ียง สูตรอาหาร ติดไวใ้นบริเวณพื้นท่ีบา้นของเกษตรกร  มี
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โมเดลจาํลองการดูลกัษณะสายพนัธุ์โคท่ีดี  ดงัตวัอยา่ง เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 กล่าววา่   “ ทุกขัน้ตอนมนัมี
รายละเอียด...รายละเอียดเหล่าน้ี เราบอกหมดนะ สอนหมด เรามีเราทาํคู่มือบอกไว้ให้  ก่อนทีค่ณุจะมาเลีย้งววั 
คณุมาเตรียมตัวยดูก่อน หน่ึงคณุมีใจรักมั๊ย พร้อมดูแลมั๊ย สองเรามีขัน้ตอนให้ สําหรับคนทีม่าอบรม คนทีอ่่าน
ไม่คล่องไม่ออกจะอาศัยการฟังเป็นหลกัแต่เราให้เอกสารไปเราจะบอกว่า กลบัไปบ้านให้ลูกหลานอ่านให้ฟังนะ 
อ่านแล้วให้ปฏบิติัตามนะ น่ีคอืขุมทรัพย์มหาศาล   เป็นมลูค่ามหาศาลนะ เป็นอาชีพของคุณได้ ถ้าคุณเลีย้งโดย
ไม่อ่านรายละเอียด ไม่ศึกษาก่อน มนัเหมือนกับคุณกินยาไม่อ่านฉลาก คุณอาจจะตายได้ (หัวเราะ)”  

 
6. การถ่ายทอดความรู้  

การถ่ายทอดความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ ทั้ง 5 ราย พบว่า แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ถ่ายทอดให้
บุคคลในครอบครัว และ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพของตน  และ  การถ่ายทอดให้กบั
บุคคลทัว่ไป 

1. ถ่ายทอดใหบุ้คคลในครอบครัวและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพของตน หมายถึง  
เกษตรกรตน้แบบมีการแบ่งบนัความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ใหก้บัคนในครอบครัว เช่น ภรรยา บุตร 
ญาติพี่น้อง ท่ีเป็นคนท่ีจะรับช่วงต่อการประกอบอาชีพจากตนในอนาคต และ ถ่ายทอดให้กบัคนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพของตนเอง เช่น พนกังาน ลูกจา้ง เจา้หนา้ท่ีประจาํฟาร์ม เพ่ือให้ทาํงาน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นมาตรฐานเดียวกนั ดงัท่ีพบในเกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 และ คนท่ี 5 ลกัษณะการ
ถ่ายทอด เกษตรกรจะใชก้ารอธิบาย บอกเล่า ใหฝึ้กสงัเกต และเรียนรู้ดว้ยการลองลงมือทาํดว้ยตนเอง   
 2 .  การถ่ายทอดให้กับบุคคลทั่วไป  หมายถึง  เกษตรกรต้นแบบในฐานะผู ้มีความรู้มี
ประสบการณ์และไดรั้บการยอมรับจากสงัคมใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นการเล้ียงโคเน้ือโคขนุ  จึงมีโอกาส
การแบ่งบันความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผูท่ี้สนใจทั่วไป ซ่ึงมีทั้ งแบบ ไม่มีการกําหนด
วตัถุประสงค์ และรูปแบบกิจกรรมท่ีชัดเจนแน่ชัด เป็นการแบ่งบนัถ่ายทอดตามวิถีชีวิต เช่น เม่ือมี
เกษตรกรแวะเวียนมาสอบถาม โทรศพัทม์าพูดคุย หรือ สนทนากนัในกลุ่มโปรแกรมLine หรือ Face 
book  ดงัตวัอยา่ง ภรรยาเกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 คนท่ี3 และคนท่ี5 กล่าววา่  
 

  “ท่ีจริงลงุกับป้าน่ะ ทาํมาต้ังนมต้ังนานแล้ว ไม่ได้ทาํแบบว่าเป็นครูเป็นโรงเรียนอะไรแบบน้ีนะ  คอื

คนเข้ามาศึกษาเรียนรู้น่ีล่ะค่ะ ไม่รู้ว่ากีปี่แล้ว   ใครและมาเรากใ็ห้ความรู้ เราต้อนรับต้ังแต่ยาจก ยนั

รัฐมนตรี ” (ภรรยาเกษตรกรต้นแบบคนท่ี1)  

“ชาวบ้านแถวน้ี ไม่มีการรวมกลุ่ม ต่างคนต่างเลีย้ง แต่เค้ามอีะไรเค้ากจ็ะมาถามเรา... แถวนีห้ลกัๆเค้า
ปลกุสวนหอมแดงกัน วัวน่ีเสริม ถ้ามีความรู้อะไรทีจ่ะทาํให้ววัดขีึน้กเ็ราอยากได้ ชาวบ้านอยากได้เรา
กบ็อก...คนมาขอคาํแนะนาํ แต่ให้สอนเลยยงัไม่มี มกัมาถามท่ีสงสัยมากกว่า การแนะนําการซ้ือการ
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ขายให้เค้า ถ้าดสุีดเราจะพาไปดูตลาดเลยพาไปแล้วแนะนํา พาเดนิดู แล้วให้ไปเรียนรู้เอาเอง ช้ีให้เห็น
ของจริงเลย” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี3)  
 

“ เดยีวน้ี มันยิง่ส่ือสารกนัง่าย อย่างพลาสติกน่ี คนคิดอยู่เชียงใหม่เลีย้งววันม ไปเห็นพลาสติกจาก
เนอซาร่ีต้นไม้ เค้าคิดกลบัมาท่ีวัว น่ีเค้าเก่งมากนะ มาแล้วกท็าํ ทีนีเ้รารู้ว่าเค้าทาํ เรากไ็ปดูว่าเค้าทาํ
แล้วได้มัย้ เราไปเราเลีย้งววั เราดูป้ับรู้เลย น่ีโอเค  เรารู้จากมีการส่ือสารมา จากการคยุกนัในไลน์  ทีน่ี่
ตอนน้ีทุกคนมไีลน์หมด จะต้องส่งไลน์กนั เราต้ังไลน์เป็นกลุ่ม ต้ังกลุ่มกนั เรามีกลุ่มฟาร์มชวนช่ืน 
สมาชิก คอื คนทีท่าํงานทีฟ่าร์ม ทุกฝ่าย มีกลุ่มไลน์ของกาํแพงแสน และ จากกลุ่มคนทีเ่ลีย้งววัในเพส
บุคส์ เค้าจะส่งข่าว ข้อมูลกนั เรามีเรากส่็งไปให้  อย่ารายนีเ้ป็นการคุยกันบอกต่อกันมาจากคุณศิริพร รู้
เร่ืองนี.้.. มาคุยกันว่า เรามีปัญหาคล้ายๆกัน คุณศิริพร เลยว่า คุณชนะการณ์ ท่ีเชียงใหม่ ใช้วิธีนี ้ ผมต้ัง
ช่ือให้เค้าเลยชนะการณ์โมเดล เพราะเค้าคิด เผยแพร่ไปกใ็ห้ตัวอย่างมาเลย เอาพ่ีเหลก็พ่ีเอาเลย
ตัวอย่างเอาไป คอื เวลามีปัญหาเราจะคยุกนักบัเครือข่ายพรรคพวก เรืองน้ีใครแก้ไง รู้อะไร  หลกัมัน
อยู่ตรงน้ีว่า คุณชัดว่าคณุ open mind มั้ย ถ้าคณุ open mind น่ีข้อมูลมาเยอะแน่ แต่ถ้าคุณไม่น่ี ข้อมูล
มันกไ็ม่ได้ คาํว่า open ขอผม คอื เรารับฟัง แล้วเรามีไรเรากบ็อก เรารับฟังมากกว่าพูด” (เกษตรกร
ต้นแบบคนท่ี5) 

 

และ การถ่ายทอดความรู้ แบบท่ีมีการกาํหนดวตัถุประสงค ์รูปแบบกิจกรรมท่ีค่อนขา้งชดัเจน 
โดยการเขา้ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ มีทั้งท่ีอยู่ในบทบาท เป็นผูถ่้ายทอดความรู้ประสบการณ์
บุคคลอ่ืน เช่น การจดัอบรมระยะส้ัน อบรมระยะยาว ให้กบัสมาชิกกลุ่มผูเ้ล้ียงโค  การรับนักศึกษา
ฝึกงานมาเรียนรู้ประจาํอยูท่ี่ฟาร์มของเกษตรกร โดยตรง การรับกลุ่มศึกษาดูงานเยีย่มชมฟาร์ม หรือการ
ไดรั้บเชิญเป็นวิทยากร หรือ รับเชิญเขา้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้ขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะ เช่น ไดรั้บ
เชิญร่วมระดมความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง การไดรั้บเลือกเป็นฟาร์มตวัอยา่งเขา้โครงการวิจยัต่างๆ
ของนกัวิชาการ ลกัษณะการถ่ายทอด จะเป็นการบอกเล่า ประสบการณ์ตรง ท่ีไดจ้ากการทาํดว้ยตวัเอง
และเห็นวา่ไดผ้ลดี มีการบอกเล่าอธิยายในภาษาท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ  ดงัตวัอยา่งท่ี เกษตรกรตน้แบบ ทั้ง 
5 ราย กล่าววา่   

 

“ เขามาถามเอาเอง เด๋ียวเขานาํมาเทือละคนสองคน มาเอาความรู้ ตะก๊ีท่ีมากม็าจากปักษ์ใต้...ส่วน
ใหญ่อยากรู้เฮ้ดจ่ังได๋ วัวนิ..อย่างพวกบริษัทกมี็เค้ากเ็ชิญไปเว้า อย่างนอร์ทเทิร์นฟาร์ม ท่ีเชียงใหม่ ก็
มาเชิญผมไป กไ็ปขายความรู้เนาะ ให้กับพวกบริษทั“(เกษตรกรต้นแบบคนท่ี1) 

   

“ เราเป็นโรงเรียนถ่ายทอดให้กลุ่มสมาชิกเราในทุกขัน้ตอนมั๊ย  ใช่เราสอนให้ทุกขัน้ตอน...นอกจาก
สมาชิก เป็นคนอ่ืน คนนอกเรากใ็ห้หมด อย่างย่ิงช่วงนี ้ต่างชาติกม็าเรียนรู้กบัเรามี เยอะ อย่างฝร่ังเมีย
ไทย กม็าหาเราเยอะ พวกนีมี้เงิน อยากเลีย้ง ขอมาเรียนรู้กับเรา แต่บางคร้ังกโ็ดนหลอกมา ชอบมาให้
เราทาํให้วางระบบใหญ่โต จะให้เราจัดการให้ ถ้าอย่างนีเ้ราไม่เอา เพราะเราต้องการคนท่ีใจรักท่ีจะทาํ
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จริง... หน่ึงคนมา หรือ เป็นกลุ่มมา ระยะเวลา บางทหีน่วยงานจะบอกเรามา ขอระยะส้ัน หน่ึงวนันะ 
อบรม ดูงาน ไปกลบักไ็ด้ หรือ อยากเรียนรู้เยอะ เค้ากจ็ะขอค้างคนื สองวนั หน่ึงคนื   พีจ่ะทํา
หลกัสูตรกนัไว้นะ คือ ถ้ามาคนเดียว วันเดียว จะฟังเราพูดอย่างเดียวบรรยายแล้วพาเดินดู จบในหน่ึง
วัน แต่ถ้ามานอนปุ๊ปเราจะส่งเค้าไปนอนกับเกษตรกร ช่วยเลีย้งววั ให้อาหารวัว เค้าทาํอะไร ทาํกับเค้า
เลย แล้ว กลบัมาสรุปท่ีน่ี เราจะทาํเป็นกาํหนดการไว้เลย  เราออกแบบจากประสบการณ์ตัวเอง บวก
กับท่ีเรากเ็คยไปอบรมตามท่ีต่างๆ เรากม็าปรับใช้” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี2)  
 

“ คนมาดูเรา จะมีบ้าง อย่างจากมหาลยัราชภฎัสารคามจะพาลูกศิษย์มาดูงานอยู่  อยากพวกการ
อบรม กม็ีมาบ้าง ส่วนใหญ่จะเชิญพ่อไปมากกว่า หลงัๆไม่ค่อยมีเวลา ไปร่วมสัมมนาส่วนใหญ่ ปี ละ
คร้ัง สองคร้ัง  พวกโรงเรียนกม็ีเชิญมา ให้ไปถ่ายทอดประสบการณ์ชีวติ..ทุกวันนี ้ เค้ากเ็ชิญไปเป็น
วิทยากร ปศสัุตว์ กเ็ชิญไปพูดให้เกษตรกร หรือ บางทีเค้าอบรมอะไรเก่ียวกับปศสัุตว์ กเ็ชิญเราไป
เสริม ปีๆนึงก ็หลายคร้ังอยู่ พามาดูงานท่ีเราบ้าง เป็นหน่วยงานน้อยมาก แต่พวกตามโรงเรียนจะเป็น
พวก ม.6 เค้าจะมีจัด ให้เดก็ๆฟังว่า ถ้าจบ ม.6 คุณไม่เรียนต่อ คุณจะมีงานอะไรวิถีแบบไหนท่ีถ้าคุณ
ทาํได้ เพราะเดก็ไม่ได้เรียนเก่งทุกคน ถ้าเค้าจะออก เค้าจะทาํยงัไง โรงเรียนแถวจังหวัดเราน่ีหล่ะ พ่อ
กจ็ะบอกเค้า เรียนไม่เก่งแต่ขอให้คุณขยนัเรียนรู้ มีความสามารถคุณกอ็ยู่แล้ว  เกษตรกรกเ็หมือนกัน  
แต่ท่ีสนใจมาเองมีเร่ือยๆ เราไม่ปิดบัง มาเลย เราพาไปดูแนะนาํได้” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี3) 
 

 “..ทีน่ี่เปิด รับเดก็ฝึกงาน เกษตรกรกม็าดูงาน  จากปศุสัตว์ส่งเข้ามีตลอด มาส้ันๆวันเดียว แต่เค้ากว่็า 
เราใหญ่ผมกท็าํไม่ได้หรอก กต้็องอธิบาย ว่าน่ีให้เห็นตัวอย่าง ให้เห็นรูปแบบ ไม่ได้ต้องกลบัไปทาํ
เป็นนี ้  ให้ปรับเอา…ทีน่ี่กม็ีคนจบมาหาความรู้ผมกม็ีรับ แต่หลงัๆไม่ค่อย แต่รับเดก็ท่ีมาฝึกแล้วอยู่
นาน อย่างลูกคนรู้จักเกษตรกร กม็าฝึกเป็นงาน สังเกต ถ้าคนผ่านฟาร์มลุงชาญน่ีรับรองเป็นงาน 
สมคัรกรมปศุสัตว์กรั็บสบายใจ ...น่ีกเ็ชิญผมไปประชุมทีเ่พชรบูรณ์ มนัก้อไม่อยากไปขดั(หัวเราะ) 
คือ อย่างประชุม ว่าเลีย้งววัของประเทศท่ีมนักาํลงัขาด จะทาํไง... กจ็ะไปประชุมสัมมนาของ
กระทรวงพานิช เร่ืองจะห้ามเนือ้โคอินเดียนาํเข้า กบ็อกผมมาว่ามีแนวคดิกนัยงัไง ให้ไปupdate
สถานการณ์กนัหน่อย” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี4) 

  

“ ทีผ่่านมา มเีกษตรกรแวะเวยีนมาดูงาน มาถามอยู่บ้าง ทัง้แบบกลุ่มเลีย้งววั มาดูงาน มาขอให้
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ หรือแบบเดนิทางมาเองรายบุคคล กม็ี อย่างกลุ่มทางสุราษฎ์ ชุมพร 
ยะลา ปัตตานี กจ็ะมาดูการเลีย้งบ่อยๆ เฉล่ีย เป็นกลุ่ม  4 – 5 กลุ่ม ต่อปี รายบคุคล มาเร่ือยๆ เฉล่ีย 
ประมาณ 20 – 30 คน ได้ คนท่ีมาท่ีฟาร์มจะนาํดูของจริง การเลีย้งจริง...ฟาร์มท่ีน่ีจึงเป็นแหล่งฝึกงาน
ของนิสิต เช่น จากเกษตร เป็นแหล่งข้อมลูท่ีมีอาจารย์มาขอข้อมลู มาเกบ็ตัวเลขต่างๆ เพ่ือทาํการวิจัย
อยู่อย่างต่อเน่ือง...ช่วงนีก้มี็โอกาสไปพูดคุย กับสถาบัน หน่วยงานบ้าง ในฐานะนายก ส่วนใหญ่
รัฐบาลจัด จะพูดแนว นโยบาย สถานการณ์ AEC บ้าง ช่วงนี ้  ไปผมจะเน้นแลกเปล่ียนนะ ฟังเค้า พูด
ให้เค้าฟัง”  (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี5) 
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การถ่ายทอดความรู้ทั้งสองแบบน้ี จะเกิดข้ึน โดยอาศยัปัจจยัหลกัคือ  ความสมัพนัธ์อนัดี และ 
การเปิดใจรับฟังซ่ึงกนัและกนั “ open mind”. ระหวา่งบุคคล  และ ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งเกษตรกร 
กบัหน่วยงาน  การยอมรับท่ีมีต่อเกษตรกรในบทบาทของผูท่ี้มีประสบการณ์และความสาํเร็จในอาชีพ 
และ ความพร้อมของเกษตรกรในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือเป็นผูจ้ดักิจกรรมต่างๆ   เช่น 
ระยะเวลา สถานท่ี  ระยะทางการเดินทาง  งบประมาณ ท่ีเอ้ือต่อความพร้อมของเกษตรกร 

 
โดยสรุป กระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบผูเ้ล้ียงโคขนุ  สามารถสรุปเป็น

ขั้นตอนได ้ดงัแผนภาพท่ี 29     
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:บทบาทเกษตรกรวิทยากร 
:ฟาร์มกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ 
:อบรม รับคณะดูงาน นิสิตฝึกงาน 
:เป็นฟาร์มวจิยั วทิยากรรับเชิญ 

แผนภาพที่ 29   สรุปภาพรวมกระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบผูเ้ลี้ยงโคขนุ 
 

 
 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความตอ้งการความรู้
ของเกษตรกร 

สาเหตุ : ตามความตอ้งการเฉพาะของแต่ละบุคคล  

เปรียบเทียบขอ้มูลใหม่กบัความรู้เดิม 

ถ่ายทอดความรู้

การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการเลี้ยงโค 
สะสมเป็นภมูิปัญญาในตวัเอง 

การคน้หาความรู้ 

บุคคล:  เพื่อนเกษตรกร ปศุสตัว ์นกัวชิาการ อาจารย ์ 
หน่วยงาน : สหกรณ์ กรมปศุสตัว ์ สถาบนัการศึกษา 
 สื่อ: วารสาร เอกสาร ตาํรา  

การใชค้วามรู้ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เครื่องมือ 

พดูคุย  การสงัเกต ในชีวติประจาํวนั อบรม  
ศึกษาดูงาน  ประชุม สมัมนา   

โทรศพัท ์ โปรแกรมคุย Line   Face book   การสร้างความรู้ 

ไม่ทาํ  

ทดลองทาํ ปรับลองทาํซํ้ า 

ยกระดบัมาตรฐานการ
เลี้ยง เป็นระบบฟาร์ม

ขนาดใหญ่ 

การจดัเกบ็ความรู้ 

ความรู้เก่า+ความรู้ใหม่ 

+ความรู้โดยบงัเอิญ 

จดัเกบ็เพื่อถ่ายทอดต่อ 

เอกสาร คู่มือ แผน่ป้ายความรู้ 
โปรแกรมคาํนวณสูตรอาหาร 
โมเดลจาํลอง  

สนใจลองทาํ  

เห็นผลและยอมรับ

ยกเลิก 

ทดลองเฉพาะของตน  
ทดลองทาํร่วมกนัเป็นกลุ่ม ยกระดบัมาตรฐานการ

เลี้ยงและฟาร์มเป็น
แหล่งเรียนรู้ 
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แหล่งความรู้ 

สู่คนทัว่ไป สู่คนในครอบครัว 

แรงงานฟาร์ม 
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ผลของกระบวนการจัดการความรู้ทีเ่กดิขึน้ 
 

กระบวนการจดัการความรู้ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ในระดบับุคคลของเกษตรกรตน้แบบทั้ง 5 
ราย  ตั้งแต่แรกเร่ิมประกอบอาชีพการเล้ียงโคขนุ จนไดรั้บการยอมรับจากสังคมว่าเป็นแบบอยา่งของ
เกษตรกรท่ีประสบความสาํเร็จ ทาํใหเ้กิดผลปรากฏชดัในลกัษณะ 5 ประการ คือ 

 

1. ยกระดับการประกอบอาชีพการเลีย้งโคขุนของครอบครัวให้ดีขึน้ เกษตรกรตน้แบบมีการ
พฒันากระบวนการเล้ียงโคขนุอยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง  เห็นไดจ้ากคุณภาพของผลผลิต เกรด
เน้ือโคขนุท่ีได ้โดยเฉล่ียอยู ่ท่ีระดบั 3 คือ ระดบัเน้ือคุณภาพดี มีกระบวนการเล้ียงเป็นไปตามมาตรฐาน
ของแหล่งรับซ้ือคือสหกรณ์ท่ีเกษตรกรสังกดัสมาชิกอยู่ ดงัตวัอยา่ง เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 กล่าวว่า 
"สมัยน้ัน กบ็อกตรงๆ ส่ือกันตรงๆ ว่า โคเนือ้กต้็องการเนือ้อะไร ได้โคเป็นลูกผสมบ้าง ไทยแท้บ้าง กเ็ลีย้งกัน
ไปเร่ือยๆ .แต่ก็ยังไม่เข้าระบบเท่าใดนัก ตลาดท่ีไม่แน่นอน ไม่มีมาตรฐานการรับซ้ือ ตีกันไปแบบไม่มี
หลักเกณฑ์ท่ีแน่นอน เงินกช้็าหรือไม่ได้บ้าง เร่ิมเบ่ือระบบนี ้...แต่มาคดิๆ ดูกต็รงจริงอย่างที่เขาว่า เน้ือโคต้อง
ผ่านมาตรฐาน เพราะต้องมองไปถึงคนที่บริโภคเน้ือเข้าไปแล้วจะต้องไม่มีผลกระทบหรือผลข้างเคียงอย่าง
เดด็ขาด กค็ดิว่าต้องทาํแบบมีความรู้จริง ฟาร์มของเราจึงหันมาเอาใจใส่เร่ืองของความมีมาตรฐานให้มากที่สุด
ให้รู้ทุกรายละเอียด เพ่ือให้ได้มาซ่ึงความเช่ือถือและคุณภาพ" 

 

2. เกิดการส่ังสมความรู้ และทักษะ  โดยเป็นความรู้และทกัษะในลกัษณะท่ีเกษตรกรสามารถ
เรียกใชไ้ดท้นัที เช่น เม่ือมอง หรือ สังเกต ก็จะสามารถเขา้ใน ปรากฏการณ์ หรือขอ้มูลได ้ในลกัษณะ
ของการเป็นผูรู้้ หรือ ผูเ้ช่ียวชาญ ในเร่ืองของการเล้ียงโคเน้ือเพื่อการขนุ ตั้งแต่กระบวนการการซ้ือ การ
คดัเลือกแม่พนัธ์ุการประเมินราคา การดูสายพนัธ์ุ กระบวนการจดัการฟาร์ม การดูแลอาหาร และ 
สุขอนามยั  ดงัตวัอยา่ง เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 และ คนท่ี 5 กล่าววา่  

“ บอกเลยคนเราการเรียนมันไม่มีทีส้ิ่นสุด เวลาเรามีการเข้าประชุม เช่นมีการสัมมนาเร่ืองการเลีย้งโค
เนือ้ เน๊ีย จะมีคนท่ีเค้าจะแชร์ประสบการณ์กัน เค้าจะเอาผู้ เลีย้งมาคุยกัน เช่น ลงุคนนีแ้กเลีย้งเคยได้
เกรด 4 ลงุทาํยงัไง แกกจ็ะเล่าให้ฟัง มันกเ็ป็นความรู้ใหม่ สําหรับเรา เช่น เอากากเบียร์เข้ามาเสริม เอา
กากมนัเข้ามาเสริมนะ เอาลาํอ่อน มาใช้ มันจะเป็นเทคนิคของแต่ละคนทีเ่ราอยากรู้ว่ามันดจีริงมั้ย ก็
เอามาลองปรับใช้” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี2)  

 

“ คาํว่า ตัวเลก็ ตัวใหญ่ คัดวัว จะดูอย่างไรน่ี ผู้ เลีย้งต้องอาศัยประสบการณ์การดูวัวมาเยอะ อย่างเราดู 
สังเกตมา จนมีบรรทัดฐานในใจว่า ไม่ต้องมีอะไรมาวัด วัวช่วงอายุเท่าไหร่ ควรมีขนาดวัวโตได้แค่
ไหน ถ้าดูแล้วว่า โครงร่างเลก็ กระดูกเลก็ๆ หนังตึงๆ  เลก็กว่าววัตัวอ่ืนในช่วงอายเุดยีวกนั แปลว่า เป็น
วัวตัวเล็ก หรือ ดูการกินการนอน รู้เลย อย่างยืนสะบัดหางผิวสะดุ้งได้อยู่ น่ีวัวปกติ แต่ยืนน่ิงตาแฉะ
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แดง น่ี ท่าจะไม่ดีแล้ว คนเลี้ยงต้องดูปุ๊ ปรู้ป้ับนะ น่ีประสบการณ์สะสมมาสําคัญ” “เกษตรกรต้นแบบ
คนที5่” 

3. เกดิคุณค่าแห่งตน  แบ่งเป็น ความภูมิใจในคุณค่าของตนเองท่ีเกิดจาก ความพยายามเรียนรู้
ลองผดิลองถูกดว้ยตวัเองอยา่งต่อเน่ือง จนประสบความสาํเร็จในอาชีพการเล้ียงโคเน้ือโคขนุ  สังเกตได ้
จากคาํพดู ท่าทาง การแต่งกาย ดงัตวัอยา่ง เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 5 กล่าวว่า “บอกเลย ไปไหน งานไหน
ท่ีเค้าเชิญ เราใส่ชุดคาวบอย  คนอ่ืนใส่ กไ็ม่เหมือนเรา เราน่ีหล่ะคาวบอยตัวจริง ของจริงบุกเบิกมา ไม่ใช่ใส่
เพราะแค่ดูเท่นะ แต่เราภูมิใจ”  (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี5) 

และ ความภูมิใจในคุณค่าของตนเองท่ีเกิดจาก คุณค่าท่ีบุคคลอ่ืนและสังคมมอบให้ เช่น การ
ไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนบา้น จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบนัการศึกษา เช่น การไดรั้บเชิญเขา้
ร่วมประชุม ร่วมหารือแสดงความคิดเห็น การถูกเชิญเป็นวิทยากร เป็นกรรมการ เป็นท่ีปรึกษา การ
ได้รับเลือกเป็นแหล่งเรียนรู้ และการไดรั้บเกรียติรางวลัในระดับจงัหวดั หรือ ระดับประเทศ และ 
ขณะเดียวกนัเกิดความภูมิใจในการมองคุณค่าของตนเองท่ีสามารถเป็นผูใ้ห้ คือทาํประโยชน์ใหเ้กิดกบั
บุคคลอ่ืน ช่วยเหลือถ่ายทอดความรู้ทกัษะ ใหก้บับุคคลอ่ืนอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด ส่งผลต่อความมัน่
ในในการประกอบอาชีพการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกร ดงัตวัอยา่ง ภรรยาเกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 กล่าว
ว่า  “ เราเลีย้งวัวมา เค้าว่าเราเก่ง ไม่รู้หรอก แต่ บอกเลย รางวัลอะไรท่ีได้ น่ีเราภูมิใจ นะ ภูมิใจ เราทาํด้วยตัว
เราเอง ใครมาเราสอน เราบอก…  คือคนเข้ามาศึกษาเรียนรู้น่ีล่ะค่ะ ไม่รู้ว่าก่ีปีแล้ว   ใครมาเรากใ็ห้ความรู้ เรา
ต้อนรับต้ังแต่ยาจก ยนัรัฐมนตรี เราอยากบอกอยากให้นะ ”  

4. ความคงอยู่ของอาชีพ  หมายถึง มีความภาคภูมิใจในอาชีพการเล้ียงโคขนุท่ีสืบต่อมา และ 
มัน่ใจกบัการยงัคงประกอบอาชีพดงักล่าวในปัจจุบนั ว่าสามารถเป็นแหล่งรายไดใ้ห้กบัครอบครัว
เกษตรกร ทั้งการเล้ียงแบบอาชีพหลกั หรือ การเล้ียงแบบอาชีพเสริม ตวัอยา่งเช่น  สามารถมีรายไดส่้ง
บุตรหลานเรียนจนจบมหาวิทยาลยั การขยายกิจการจนเกิดเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ เช่น ฟาร์มลุงเชาวข์อง
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4   และฟาร์มชวนช่ืนของ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 ท่ีสร้างรายไดอ้ย่างต่อเน่ือง
ส่งต่อใหรุ่้นลูกต่อไปได ้หรือ ดงัตวัอยา่ง เกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 และ คนท่ี2 กล่าววา่   

“ผมสิเว้า ถ้าเพ่ินเข้าใจ เลีย้งให้ดี คือมีความรู้ สิประหยัดต้นทุนได๋น่ี รายได้ให้กลับครอบครัวหลาย 
ผมเว้า” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี1) 

“... กท็าํให้เค้าเห็นว่าเราขายได้เท่านี ้หัก ค่าอาหาร ค่าเลีย้งดู ค่า รถ มันกย็งักาํไร ให้เค้าเห็น เข้าใจว่า
น่ีคือ อาชีพการเลีย้งวัวขุน อาหารท่ีเราซื้อให้วัวกิน มันคือการลงทุน เพ่ือให้เกิดเป็นเนือ้ เพ่ิมมูลค่า
เป็นเนือ้ และเลีย้งแล้วมีตลาดรองรับ...อย่างเราบอกเลย ท่ีผ่านมาค่าใช้จ่ายในครอบครัว ส่งลูกๆเรียน
จนจบ กเ็งินจากเลีย้งวัวท้ังหมด ถ้าทาํให้ดีจะทาํรวยเรากว่็ารวยได้นะ” (เกษตรกรต้นแบบคนท่ี2) 
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5. เกิดคุณลักษณะรักการเรียนรู้เกิดขึน้ในตัวเกษตรกร จะเห็นไดว้่า เกษตรกรตน้แบบจะให้
ความสําคญักบัการเรียนรู้ การคน้หาขอ้มูล ความรู้ เทคนิควิธีการใหม่ๆอย่างต่อเน่ือง ดังตวัอย่างท่ี 
ภรรยาเกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 กล่าววา่ “ บอกเลย เราต้องเรียนรู้ เรียนรู้ไม่มีวันส้ินสุด การเลีย้งวัวน่ี ยงัต้อง
พัฒนาต่อไปเร่ือยๆ ทาํไงจะลดต้นทุนได้  อาหาร สายพันธ์ุ วัวต้นนํา้ โอ้ย น่ีสาํคัญ”   

เกษตรกรตน้แบบจึงยงัมีความตอ้งการความรู้เพื่อพฒันากระบวนการเล้ียงโคขนุใหดี้ข้ึน และ 
ทนัต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลง ซ่ึงความรู้ท่ีเกษตรกรตน้แบบตอ้งการ พบวา่ เก่ียวกบั ในการจดัการ
โรงเรือนและรางอาหาร การเล้ียงแม่พนัธ์ุโค การหาวิธีปรับปรุงสายพนัธ์ุโคท่ีเล้ียงใหไ้ดร้ะยะสั้นและโตเร็ว 
การผสมเทียมแบบคดัเพศลูกววัได ้และ สูตรอาหารท่ีสามารถลดตน้ทุน และเพิ่มคุณภาพเน้ือ 

 
 
1.4 องค์ประกอบและปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการจัดการความรู้  
 

กระบวนการการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ จะพบวา่ มีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
สาํคญัส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการดงักล่าว ไดแ้ก่  1) บุคคล   2) กระบวนการ  และ  3 ) ความรู้  มี
รายละเอียด ดงัน้ี 

 

1.บุคคล หมายถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีทาํใหเ้กิดกระบวนการจดัการความรู้ ในท่ีน้ีหมายถึง  
 

ตัวเกษตรกร  จะเห็นไดว้า่ ตวัเกษตรกรตน้แบบเองส่วนใหญ่ เป็นผูรั้กการเรียนรู้การพฒันาใน
การประกอบอาชีพการเล้ียงโคมาอยา่งต่อเน่ือง โดยมีจุดมุ่งหมายชดัเจนคือเพื่อการปรับตวัในและ
สามารถประกอบอาชีพการเล้ียงโคเน้ือใหอ้ยูร่อดได ้ เช่น การเผชิญกบัสภาวะการขาดแคลนแม่พนัธ์ุ 
ราคาววัท่ีสูงข้ึน การปรับกระบวนการเล้ียงการทดลองสูตรอาหาร การดูแลโรค  เกษตรกรเป็นผูมี้
ลกัษณะเปิดรับความรู้ ขณะเดียวกนักไ็ม่ปิดกั้นความรู้ คือ พร้อมท่ีจะแบ่งปันความรู้ไปสู่บุคคลอ่ืน ท่ี
สนใจ  

บุคคลทีเ่ป็นส่วนสนับสนุน หมายถึง สมาชิกในครัวเรือน เกษตรกรเพือ่นบา้น ซ่ึงในการไดรั้บ
ขอ้มูลข่าว หรือ ความรู้ใหม่มา ส่วนใหญ่เกษตรกรตน้แบบจะนาํขอ้มูลมาพดูคุย ปรึกษาหารือกนักบั
สมาชิกในครัวเรือน เกษตรกรเพ่ือนบา้นท่ีไวว้างใจท่ีประกอบอาชีพเดียวกนั ช่วยใหเ้กิดความคิด การ
ตดัสินใจ เกิดการนาํไปสู่การทดลองปฏิบติั เกิดการคิดร่วมกนัในการหาแนวทางหรือการปรับวิธีการท่ี
เหมาะสม  เหล่าน้ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัเกิดเป็นการยกระดบัความรู้สมาชิกในครอบครัวไดต่้อไป  

บุคคลทีเ่อือ้ให้เกดิโอกาสการเรียนรู้  หมายถึง ผูท่ี้มีส่วนหรือ มีบทบาทในการเอ้ือใหเ้กษตรกร
เกิดการเรียนรู้ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ เช่น เจา้หนา้ท่ี
สหกรณ์ฯ ท่ีเกษตรกรเป็นสมาชิกสงักดัอยู ่  ปศุสตัวอ์าํเภอ ปศุสตัวจ์งัหวดั นกัวิชาการ เช่น อาจารย ์
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นกัวจิยั จากสถาบนัการศึกษาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง บุคคลกลุ่มน้ี มีส่วนสนบัสนุนใหเ้กษตรกรตน้แบบไดมี้
โอกาสเขา้ถึงแหล่งความรู้ และ สร้างโอกาสการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ใหก้บัเกษตรกร เช่น การออกเยีย่ม
เกษตรกร การจดัประชุม สมัมนา การจดังานนิทรรศการ การจดัอบรม กิจกรรมการประกวดโค 
การศึกษาดูงาน ฯลฯ และรวมถึงการเสริมสร้างแรงจูงใจใหก้บัเกษตรกรใหเ้กิดการยอมรับเช่นมีการยก
ยอ่งชมเชยใหเ้ป็นเกษตรกรดีเด่น การยกระดบัฟาร์มเกษตรกรใหเ้ป็นศูนยก์ารเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ 
การเชิญเกษตรกรใหร่้วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ เช่นสถาบนัการศึกษาในจงัหวดั คณะกรรมการกลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์  โดยมีส่วนร่วมในฐานะผูมี้ประสบการณ์ท่ีประสบความสาํเร็จ 

   
2. กระบวนการ กระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ เป็นการแสวงหาความรู้ของ

เกษตรกรเพื่อนาํไปสู่การเพิม่ประสิทธิภาพการทาํงาน คือเพื่อพฒันากระบวนการเล้ียงโคเน้ือใหไ้ด้
คุณภาพ มีกระบวนการสร้างและความรู้ยกระดบัความรู้ ผา่นการทดลองปฏิบติัดว้ยตวัเอง ลองผดิลอง
ถูกปรับเปล่ียนประยกุตก์ารปฏิบติั จนกลายเป็นความรู้ฝังในตวัเกษตรกรอยา่งต่อเน่ือง เกิดเป็น
ประสบการณ์ท่ีนาํไปสู่ความชาํนาญ และสามารถถ่ายทอดสอนต่อใหก้บับุคคลอ่ืน กระบวนการท่ี
เกิดข้ึนมี 6 ขั้นตอน สรุปประเดน็ได ้ดงัตารางท่ี 12  น้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 



282 
 

 
 

ตารางท่ี 12 องคป์ระกอบดา้นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ 
ขั้นตอน วธีิปฏบิตัขิอง เกษตรกรต้นแบบ 

1.การตอ้งการ
ความรู้ 
ของเกษตร 

1.ความตอ้งการส่วนบุคคล เช่น จากขอ้มูล พบวา่ แหตุผลของเกษตรกรโดยหลกั
คือ ตอ้งการเพ่ิมรายไดข้องครอบครัวจากอาชีพเดิม และ มีเหตุผลอ่ืนอีก คือ ตอ้งการ
ลดความเส่ียงจากการทาํอาชีพเกษตรกรรมประเภทอ่ืนเพียงอยา่งเดียว และ ตอ้งการ
ทาํอาชีพท่ีไม่มีความเส่ียงเกิดผลเสียต่อสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว  

2.เกษตรกรไดรั้บการกระตุน้ ไดรั้บขอ้มูล และช้ีนาํใหเ้ห็นโอกาสท่ีจะ
ตอบสนองส่ิง ท่ีเกษตรกรตอ้งการ เช่น จากการแนะนาํจากเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  ปศุ
สตัวจ์งัหวดั จากนกัวิชาการในมหาวิทยาลยั และ จากการไดมี้ประสบการณ์ในการ
ทาํงานในสหกรณ์ฯ โพนยางคาํ ทาํใหเ้กษตรกรเกิดการคิดเทียบเคียงกบัความรู้และ
สภาพการปฏิบติัเดิมของตน 

2.การคน้หาความรู้  1.การหาความรู้ดว้ยตงัเอง  เป็นการท่ีเกษตรกรจะเรียนรู้ดว้ยตวัเองในเวลา 
สถานท่ี และ สถานการณ์ ตามท่ีตนเองสนใจ และมีพร้อม  แหล่งความรู้ เป็นส่ิงท่ีอยู่
รอบตวั คือ 

 ประเภทบุคคล  คือ  คนท่ีเกษตรกรรู้จัก  มีความสนิทไว้วางใจ  เ ช่น  การ
ปรึกษาหารือกบัคนในครอบครัวและ เครือญาติ   และ การ หาความรู้จากบุคคลอ่ืนผู ้
มีความชาํนาญ เช่น เพื่อนเกษตรกร ปศุสัตวอ์าสา พ่อคา้ววั ผ่านการพูดคุย สังเกต 
สอบถาม ในสถานการณ์ต่างๆ   

เช่น การพบปะกนัตามตลาดนดัซ้ือขายโค งานบุญในพ้ืนท่ี การแวะเยีย่มคอก
ของเพ่ือนบา้น หรือ  การโทรหาเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ เมือตอ้งการสอบถามขอ้มูล ขอ้
สงสยั หรือปัญหา 

ประเภท ส่ือ ท่ีพบ คือ  ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น เอกสารตาํรา คู่มือ และ วารสารต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวงการปศุสตัว ์และการเล้ียงโคเน้ือ 

2.การหาความรู้จากการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีกลุ่ม หน่วยงาน องคก์ร เป็น ผูจ้ดั
ข้ึน เป็นการท่ีเกษตรกรเรียนรู้ภายใตรู้ปแบบหรือขอ้กาํหนดของผูจ้ดักิจกรรม เช่น 
การกาํหนดวนั ระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณ  รูปแบบกิจกรรมท่ีพบ ไดแ้ก่ เช่น 
การเขา้ประชุม อบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การจดังานนิทรรศการต่างๆ เช่น งาน
โคเน้ือแห่งชาติ  และการเขา้ร่วมเป็นฟาร์มทาํวิจยั ของนกัวิชาการ  
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ตารางท่ี 12 องคป์ระกอบดา้นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ (ต่อ) 
ขั้นตอน วิธีปฏิบติัของ เกษตรกรตน้แบบ 

 
3.การสร้างความรู้  1.มีการนาํขอ้มูลท่ีรับมาใหม่ พดูคุยหารือ กบัสมาชิกในครอบครัว 

2.ใชห้ลกัการทดลองลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง 
3. การทดลองจะการแบ่งทาํในขนาดเลก็ เช่น ทดลองกบัโคท่ี 2-3 ตวั   
4. มีการทดลองทาํแบบส่วนตวั และ แบบรวมกลุ่มเพ่ือนท่ีสนใจทดลองพร้อมกนั  
5.การทดลองอาจมีการปรับวิธีการใหเ้หมาะสมในทางปฏิบติัจริงของตนเอง 
6.ผลท่ีไดจ้ากการทดลองจะนาํมาคิดเปรียบเทียบกบัประสบการณ์เดิมและหาขอ้สรุป
สาํหรับตนเอง 
7. บางคร้ังเม่ือเกิดบญัหา เม่ือลองหาวิธีการต่างๆจนไดผ้ล กลายเป็นไดค้วามรู้ความรู้
ใหม่โดยบงัเอิญ 

4.การใชค้วามรู้  ความรู้ท่ีเกษตรกรสร้างข้ึนใหม่ จะถูกนาํไปใชใ้นการปรับเปล่ียนกระบวนการเล้ียง
โคของตนเอง และ นาํไปใชใ้นการยกระดบัการเล้ียง เช่น การขยายไปสู่การเป็น
ระบบฟาร์มขนาดใหญ่ มีการบริหารจดัการในรูปแบบบริษทั 

5.การจดัเกบ็ความรู้  1. สะสมเป็นภูมิปัญญารวมกบัความรู้เดิมในตวัของเกษตรกร 
2. จดัเกบ็ในรูปแบบท่ีเห็นเป็นรูปธรรม เช่น การจดัทาํคู่มือ การจดสูตรอาหาร 
ภาพวาด การทาํแผน่พบัความรู้ การทาํแผน่ป้ายใหค้วามรู้ 

6.การถ่ายทอด
ความรู้  

1. ถ่ายทอดใหค้นในครอบครัว บุตร หลาน และเครือญาติ โดยการสอน เป็นการ ฝึก
ใหล้งมือทาํควบคู่กนัไปกบัตนจนเกิดทกัษะ 
2.ถ่ายทอดให ้คนทาํงานในฟาร์ม เช่น ลูกจา้ง นกัสตัวบาลประจาํฟาร์ม เพื่อให้
ทาํงานแทนเกษตรกรได ้
3.ถ่ายทอดให้คนสนใจทัว่ไป ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ จดัการอบรม ดูงาน  ให้กบั 
เกษตรกร นิสิต เป็นฟาร์มทดลองให้กบันกัวิจยั  และ การเป็นเกษตรกรวิทยากร เม่ือ
ไดรั้บเชิญ 
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3. ความรู้  ความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ เป็นความรู้ในลกัษณะท่ีนาํหลกัวิชาการมาประยกุตใ์ช ้
เป็นความรู้ท่ีมีการปฏิบติั มีการผา่นการทดลองปรับเปล่ียน ใหเ้หมาะสมกบับริบทของตนเอง รวมถึงมี
การคน้เจอความรู้ดว้ยตนเองจากการทดลองแกปั้ญหา รวมถึงยงัมีความตอ้งการความรู้เพิ่มเติม  โดยมี
รายละเอียด ดงัในตารางท่ี 13   

 

ตารางท่ี13 องคป์ระกอบดา้นความรู้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ  
ประเด็น ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ 

ความรู้ท่ี
นาํมาใช ้

1. แม่พนัธุ์ววั ควรเป็นแม่พนัธ์ุบราห์มนั มีโครงสร้างไม่ใหญ่เกินไป การเล้ียความแน่น
ของเน้ือจะเร็ว ส่งอาหารไดเ้ร็ว ส่วนพนัธ์ุท่ีเล้ียงขุน ใชส้ายพนัธุ์ลูกผสมชาโรเลย ์50 
เปอร์เซ็นต ์ เจริญเติบโตเร็ว มีประสิทธิภาพในการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือไดดี้ และมีสาย
พนัธุ์อ่ืนๆท่ีเป็นเลือดผสมยุโรป 50 เปอร์เซ็นต ์ใชเ้ล้ียงขุนได ้เช่น พนัธ์ุลูกผสมลิมูซ่า 
พนัธุ์ซิมเมนทอล พนัธ์ุกาํแพงแสน     
2. โรงเรือน ควรอยูห่่างจากท่ีอยูอ่าศยั เป็นพื้นสูงระบายนํ้ าไดดี้ มีรางหญา้ รางอาหาร 
และอ่างนํ้าอยา่งเพียงพอ  รางอาหารควรมีความกวา้ง 80-100 เซนติเมตร ลึกประมาณ 80 
เซนติเมตร พื้นท่ีการเล้ียงต่อตวั ขนาด 2 คูณ 2.5 ตารางเมตร ถา้เป็นพื้นคอนกรีตให้มี
ความลาดเอียงเล็กนอ้ย ในช่วงตอนท่ีเทพื้นพอกาํลงัหมาดให้ใชไ้มก้วาดกา้นมะพร้านก
วาดใหเ้ป็นร่องเลก็นอ้ย เพื่อป้องกนัโคล่ืนลม้ และหมัน่ทาํความสะอาดทุกวนั  ก า ร
สร้างคอก ความยาวคอก ควรอยู่ในแนวตะวนัออก-ตะวนัตก เพื่ออากาศถ่ายเท  หลบ
แดดร้อนตอนกลางวนั ไดแ้ดดตอนเชา้และตอนเยน็ส่องผา่นช่วยฆ่าเช้ือโรค 
3. การเลือกววัเขา้ขนุ 1)ดูอายวุวั 2 ปีข้ึนไปไม่เกิน 3 ปี เป็นช่วงโครงกระดูกสมบูรณ์ 
เปล่ียนอาหารเป็นเน้ือไดดี้ ววัอว้นเร็ว การสังเกตอายดูุจากฟันแทข้องววั ฟันแท ้1 – 2 ซ่ี 
คือ ววัอายุ ไม่เกิน 30 เดือน หรือ 2 ปีคร่ึง และ ฟันแท ้3 – 4 ซ่ี คือ ววัอายุ ไม่เกิน 36 
เดือน หรือ 3 ปี  กรณีเกษตรกรตอ้งการขุนววัเร็วข้ึน ให้ดูช่วงอายุประกอบกับการดู
นํ้าหนกัตวั คือววัอาย ุ1 ปีข้ึนไป ตอ้งเล้ียงใหไ้ดน้ํ้ าหนกัตวัไม่ตํ่ากว่า 300 – 450 กิโลกรัม 
จึงจะเร่ิมนาํมาขุนได ้ 2)ดูโครงสร้างววั เลือกววัท่ีมีโครงสร้างใหญ่ หนงัหนา มีลึงค์
หยอ่นพอสมควร ขาเหยียดตรงดูแขง็แรง เล็บไม่นอนเกินไป และควรเป็นววัมาจากแม่
พนัธุอ์เมริกนับราห์มนั 
4. การเตรียมววัเขา้ขุน 1)ทาํการถ่ายพยาธิภายใน คือ พยาธิตวัตืด พยาธิตวักลม พยาธิ
ใบไมใ้นตบั และพยาธิภายนอก คือ พวกเห็บ เหา ไร ข้ีเร้ือน เป็นยาฉีดหรือกรอก 2)ฉีด
วคัซีนป้องกนัโรคปากและเทา้เป่ือย  และฉีดวคัซีนป้องกนัโรคคอบวมทุกๆ 6 เดือน 
ส่วนช่วงการขุน ทาํการถ่ายพยาธิ ทุกๆ   4 – 6 เดือน  วิธีการขนุเพื่อให้ไดเ้น้ือคุณภาพดี 
ววัเร่ิมขุนตั้งแต่อายุ 2 ปี ข้ึนไป ใช้ระยะเวลาในการขุน 8 เดือน  กรณีท่ีนําววัเขา้ขุน
ในช่วงอายนุอ้ย คือ ไม่ถึง 2 ปี ใหเ้พิ่มระยะเวลาการขนุ เป็น 12 – 14 เดือน   
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ตารางท่ี13 องคป์ระกอบดา้นความรู้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ 
 (ต่อ)  

ประเดน็ ความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ 
 5. อาหาร  1)อาหารหยาบ หมายถึงอาหารท่ีมีเยือ่ใยสูง ใชท้ั้ง หญา้สด ฟาง และหญา้พนัธ์ุ

ดี เช่น หญา้รูซ่ี หญา้กีนีสีม่วง หญา้เนเปียร์แคระ 2)อาหารขน้ หมายถึงอาหารท่ีไม่มีเยือ่ใย 
ไดแ้ก่ พวกรํา ปลายขา้ว ใบกระถินป่น มนัเส้น นิยมใชอ้าหารขน้แบบอดัเมด็ เพราะเวลา
สตัวกิ์นจะไม่ฟุ้ งกระจาย ไม่เขา้จมูกเขา้ตาววั  
3)กากนํ้ าตาล เพ่ือให้เกิดไขมนัแทรกเน้ือดี ช่วยยอ่ยอาหารหยาบ นาํกากนํ้ าตาลใหว้วักิน
สด ววั 1 ตวั กินวนัละประมาณ 2 กิโลกรัม แบ่งกิน เชา้–เยน็  จะไดไ้ขมนัแทรกเน้ือดีทาํ
ให้เน้ือนุ่ม 4)แร่ธาตุกอ้น การขุนววัเป็นการเล้ียงแบบขงัยืนโรง จาํเป็นตอ้งเสริมแร่ธาตุ
กอ้น เพ่ือใหข้าและกระดูกแขง็แรง ส่วนการคาํนวณปริมาณอาหารขน้ และ อาหารหยาบ
ท่ีจะให้ในแต่ละวนั คือ ปริมาณอาหารขน้ ต่อวนั เท่ากบั นํ้ าหนักตวั คูณ ด้วย 1 – 1.5 
เปอร์เซ็นต์  ส่วนอาหารหยาบ คือ  ฟาง ต่อวัน เท่ากับ นํ้ าหนักตัว  คูณ ด้วย 2 – 3 
เปอร์เซ็นต ์ หญา้สด ต่อวนั เท่ากบั นํ้าหนกัตวั คูณ ดว้ย 10 เปอร์เซ็นต ์ กรณีใหอ้าหารขน้
แลว้ ใหล้ดหญา้สด เหลือ 4 เปอร์เซ็นตต่์อวนั การเล้ียงโคแบบขนุยนืโรง จะใหอ้าหารเป็น
เวลา คือ เชา้ และ เยน็ เกษตรกรกาํหนดเวลาท่ีสะดวก แต่ตอ้งให้ตรงเวลาเดียวกนัทุกวนั
เป็นการหัดววัในการกิน เม่ือคาํนวณปริมาณอาหารในแต่ละวนัจากนํ้ าหนกัตวัแลว้ ให้
แบ่งปริมาณอาหารออกเป็นคร่ึงเชา้ และ เยน็ โดยตอ้งใหว้วักินอาหารขน้หมดก่อน จึงให้
กินฟางหรือหญา้ ตอ้งนํ้ าสะอาดมีไวใ้ห้ววักินตลอดเวลา เกลือแร่กอ้นตอ้งมีไว ้ให้ววั
สามารถเลียไดต้ลอดเวลา 
6. ระยะเวลาในการขนุ  ระยะเวลาขนุโค โดยหลกัทัว่ไปจะมีความสัมพนัธ์กบัช่วงอายโุค  
ถา้ขนุโคอายนุอ้ยตอ้งใชเ้วลามากกว่าการขนุโคมาก  เช่น โคหยา่นม ใชเ้วลาขนุประมาณ 
10 เดือน แต่ถา้เป็นโคอาย ุ1 ปี ใชเ้วลาประมาณ 8 เดือน โคอาย ุ1 ปีคร่ึง ใชเ้วลาขุน
ประมาณ 6 เดือน ปัจจุบนั เกษตรกรตอ้งการขนุโคเร็วข้ึน เนน้การขนุโคระยะสั้นท่ีไม่ใช้
เวลานานมาก  และ การคดัโคเขา้ขุนจะเร่ิมท่ีโคเพศผูอ้ายุ 1 ปี คร่ึง  เน่ืองจาก การหาโค
อาย ุ2-3 ปี เป็นเร่ืองยาก จากการท่ีเกษตรกรนิยมขายลูกววัเน่ืองจากราคาดี และประกอบ
กบั เกษตรกรท่ีเล้ียงโคขนุตอ้งการรอบการขนุใหเ้ร็วข้ึน เพื่อใหไ้ดร้ายไดก้ลบัมาเร็ว และ
ประหยดัตน้ทุนค่าอาหารเล้ียงดู  
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ตารางท่ี13 องคป์ระกอบดา้นความรู้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ 
 (ต่อ)  

ประเด็น ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ 
 7. การดูแลสุขอนามยัระยะขนุ  จาํเป็นตอ้งดูแลเอาใจใส่ สงัเกตการณ์กินอาหาร อาการ

ของโคแต่ละตวัในทุกๆวนั ทั้งน้ีเน่ืองจากโคหน่ึงตวัในปัจจุบนันบัวา่มีราคาสูงสาํหรับ
เกษตรกรหากเกิดความเสียหาย หรือลม้ตาย การสงัเกตอาการของโคท่ีมีโอกาสเป็นโรค 
นั้น ข้ึนกบัประสบการณ์และความชาํนาญของเกษตรกร    ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในขณะ
ขนุ  เช่น ทอ้งเสีย อาจเกิดจากอาหาร เช่น เปล่ียนอาหารกินกากนํ้าตาลมากเกินไป กิน
เกลือมากเกินไป หรืออาหารมียเูรียมากเกินไป   การมีบบาดแผล อาจเกิดข้ึนไดจ้ากการ
ขวิดกนัเองของโค   โรคตาอกัเสบ อาจเกิดจากมีการอกัเสบมีเช้ือ โดยมีแมลงหวี่ตอม
จาํนวนมากหากคอกสกปรก  อาการเป็นหวดัในหนา้ฝน ท่ีสาํคญั อาการทอ้งข้ึน หรือ
ทอ้งอืด อาจเกิดจากปริมาณแก๊สในกระเพาะมากเกินไปจนระบายออกไม่ทนั เน่ืองจาก
โคกินหญา้สดท่ีอวบนํ้ามากเกินไป  และ โรคปากเทา้เป่ือยของววั  

8. ผลพลอยไดจ้ากการเล้ียงโค มูลโคยงัเป็นรายไดเ้พิ่มท่ีดีใหก้บัเกษตรกรอีกทางหน่ึง 
เน่ืองจากมูลโคมีประโยชน์ต่อการเพราะปลูกพืชอ่ืนๆ เช่น ข้าว  ไร่มันสําปะหลัง 
ยางพารา หรือ เกษตรกรตน้แบบบางรายส่งมูลโคท่ีได ้เขา้สู่โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย ์เกิด
เป็นธุรกิจต่อยอด 

ความรู้ท่ี
คน้พบโดย
บงัเอิญ 

 

1.กากถัว่เหลืองววักท็านได ้ (เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2) 
จากการอ่านหนงัสือของเกษตรกรพบขอ้มูลท่ีกล่าวถึง กากถัว่เหลืองสด และกาก
มะพร้าว มีปริมาณโปรตีนสูง จึงลองนาํกากถัว่เหลืองจากการขายนํ้าเตา้หูใ้นตลาด กาก
ถัว่เหลืองสด แลว้กก็ากมะพร้าวหลงัจากการคั้นกะทิ นาํมาผสมในอาหาร พบวา่ ววั
สามารถทานได ้ และสงัเกตการณ์ทานอาหารในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน และช่วยเพิ่มไขมนั
แทรกไดดี้  แต่ขอ้จาํกดั คือ วตัถุดิบดงักล่าวค่อนขา้งหายาก และมีปริมาณนอ้ย 

 

 2.วิธีการจดัการววัด้ือ ววัดุ (เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3) 
เม่ือเกษตรกรเจอปัญหา ววันอน ด้ือไม่ลุก ใหล้องกดัหางววั ววัจะสะดุง้ลูกข้ึน ถา้ไม่กลา้
ใชฟั้นกดั  ใหใ้ชคี้มหนีบหางววัแทนได ้แต่ไม่แนะนาํ เพราะอาจทาํใหเ้กิดแผลได ้  ส่วน 
เร่ืองการจดัการววัดุ(หรือควายดุ) ใหน้าํววัตวัอ่ืนท่ีเช่ือง ไม่ดุ และตอ้งเป็นตวัท่ีใหญ่กวา่
ววัตวัดุ นาํมาเทียบจบัสะพายแลว้เดินเคียงเขา้ไปใกล้ๆ กบัววัตวัดุ พอใกลก้นัแลว้ หากววั
สองตวัไม่ดุไม่ชนกนั กจ็บัทั้งสองตวัมดัผกูเชือกไวด้ว้ยกนั เวลาจูงใหเ้กษตรกรจูงตวัท่ี
ไม่ดุ โดยเดินขา้งววัตวัท่ีไม่ดุเพื่อใชเ้ป็นเกราะกาํบงั 
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ตารางท่ี13 องคป์ระกอบดา้นความรู้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ 
 (ต่อ)  

ประเดน็ ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ 

ความรู้ท่ียงัเป็นท่ี
ตอ้งการ 

1.ความรู้ในการจดัการโรงเรือนใหดี้ข้ึน เช่นการออกแบบรางอาหารใหส้ะดวก เหมาะสม
กบัพ้ืนท่ี ประเภทอาหาร และการกินของโค 
การเล้ียงแม่พนัธุ์โค  
3.การหาวิธีการปรับปรุงใหไ้ดส้ายพนัธ์ุโคท่ีเล้ียงไดร้ะยะสั้นและโตเร็ว  
4.การผสมเทียมแบบคดันํ้าเช้ือแบบกาํหนดเพศลูกววัได ้
5.สูตรอาหารท่ีสามารถลดตน้ทุนและหรือสูตรอาหารท่ีทาํใหก้ารเล้ียงโคขนุไดเ้กรดเน้ือ
คุณภาพดียิง่ข้ึน 

 
ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการจัดการความรู้  

 

ปัจจยัท่ีส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ พบวา่ มีดงัน้ี 
1.การเป็นผู้รักการเรียนรู้ของเกษตรกร  เกษตรกรตน้แบบทั้งหมดมีทศันติท่ีเหมือนกนัคือ ให้

ความสําคัญกับการเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเน่ือง  ทาํให้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ต่างๆ เช่น การเขา้ประชุม สมัมนา อบรม การศึกษาดูงาน รวมถึงการเป็นผูเ้ปิดรับท่ีจะ
เรียนรู้ ลงมือทดลองในความรู้ใหม่ๆ เพื่อพฒันาการอาชีพการล้ียงโคเน้ือใหดี้ข้ึน 

2.การมีสายสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล เป็นปัจจยัท่ีสาํคญั ท่ีทาํใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั
ระหว่างบุคคล ท่ีในการดําเนินวิถีชีวิตตามปกติของเกษตรกร และในการเข้าร่วมกิจกรรมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ต่างๆท่ีจดัข้ึน เกษตรกรส่วนใหญ่จะ เปิดใจทั้งในฐานะเป็น “ผูรั้บความรู้” และใน
ฐานะเป็น “ผูใ้หค้วามรู้” กบับุคคลท่ีรู้สึกไวว้างใจ เช่ือใจ มีมิตรภาพอนัดีต่อกนั  

3.การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆในการสร้างโอกาสการเรียนรู้  โดยภาพรวมจะพบวา่ 
เกษตรกรตน้แบบทั้ง 5 เร่ิมตน้ อาชีพการเล้ียงโคขนุในฐานะสมาชิกสงักดัสหกรณ์ท่ีเป็นแหล่งรับซ้ือโค 
3 แหล่ง ไดแ้ก่ สหกรณ์การเล้ียงปศุสตัว ์กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกดั จงัหวดัสกลนคร  สหกรณ์
การเกษตรหนองสูง จาํกดั สาขาปศุสตัว ์ จงัหวดัมุกดาหาร  และ สหกรณ์โคเน้ือ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั จงัหวดันครปฐม เน่ืองจาก สหกรณ์ มีบทบาท
หนา้ท่ีส่วนหน่ึงในการส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาอาชีพของเกษตรกร จึงพบวา่ การเขา้เป็นสมาชิก
สหกรณ์ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหเ้กษตรกรตน้แบบมีโอกาสเขา้ถึง ความรู้ และแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีสหกรณ์และหรือหน่วยงานท่ีมีความร่วมมือกบั สหกรณ์ เช่น ปศุสตัวจ์งัหวดั มหาวิทยาลยัต่างๆ 
จดัข้ึน เช่น การจดัการประชุมสมาชิกของสหกรณ์ การจดัสมัมนา อบรมของกรมปศุสตัว์ การจดัศึกษาดู
งานใหก้บัเกษตรกร การเชิญเกษตรกรเป็นวิทยากรในหลกัสูตรอาชีพทอ้งถ่ินของสถานศึกษาในจงัหวดั 
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และ รวมถึงการคดัเลือกฟาร์มเกษตรใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ และ เป็นแหล่งศึกษาวิจยัจากโครงการวิจยั
ต่างๆของสถาบนัการศึกษา เหล่าน้ีลว้นเป็นการเพิ่มโอกาสใหเ้กษตรกรไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลและเขา้ถึง
โอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบับุคคลอ่ืนๆ  
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ตอนที2่  ผลการวเิคราะห์การสนทนากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผู้เลีย้งโคขุน 
  

ตอนท่ี2  เป็นการอธิบายขอ้มูลท่ีไดม้าจากการสนานากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคขุนท่ีเป็น
สมาชิก สังกดั สหกรณ์การเล้ียงปศุสัตว ์กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกดั  สหกรณ์การเกษตรหนองสูง 
จาํกดั สาขาปศุสตัว ์ และ สหกรณ์โคเน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั  ขอ้มูล
แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ขอ้มูลบริบททัว่ไปและกระบวนการจัดการความรู้ของ
สหกรณ์  2) กระบวนการเรียนรู้ ความรู้และแนวปฏิบติัท่ีใชใ้นการเล้ียงโคขนุของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์
3) กระบวนการจดัการความรู้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคขนุ และ ผลของกระบวนการจดัการ
ความรู้ท่ีเกิดข้ึน และ 4) องค์ประกอบและปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการจัดการความรู้ โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี  
 
2.1. ข้อมูลบริบททัว่ไป และกระบวนการจัดการความรู้ของสหกรณ์ 

ผลการวิเคราะห์บริบททัว่ไป และกระบวนการจดัการความรู้ของสหกรณ์ ทั้ง 3 แห่ง ไดม้าจาก
การอธิบายสภาพการดาํเนินงาน เง่ือนไข ขอ้กาํหนดทัว่ไปของสหกรณ์ ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ตวัแทน
สหกรณ์ จากการศึกษาภาคสนาม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี     
 

2.1.1 สหกรณ์การเลีย้งปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคาํ จํากดั  
  

ประวตัิสหกรณ์ฯ โพนยางคาํ 
 สหกรณ์การเล้ียงปศุสตัว ์กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกดั เรียกช่ือยอ่วา่ “สหกรณ์ฯ โพนยางคาํ”  
ตั้งอยูท่ี่ บา้นโพนยางคาํ หมู่ท่ี 10 ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เม่ือวนัท่ี 3 
มิถุนายน พ.ศ. 2523  มีวตัถุประสงคเ์พื่อทาํการผลิตเน้ือโคคุณภาพดี โดยเป็นแหล่งรับซ้ือผลผลิตจาก
เกษตรกรท่ีร่วมโครงการผสมพนัธ์ุเทียม ในช่วงเร่ิมตน้ ปี พ.ศ.2519  หน่วยทหารช่ือวา่ กรป.กลาง หรือ 
กองอาํนวยการกลางรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ ซ่ึงปัจจุบนัคือ หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 
กองบญัชาการกองทพัไทย ไดด้าํเนินการส่งเสริมการเล้ียงโคข้ึน ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มี
การจดัตั้งเป็นกลุ่มผูเ้ล้ียงโคขนุ เร่ิมตน้ท่ีบา้นโพนยางคาํ ตาํบลโนนหอม จงัหวดัสกลนคร และดาํเนิน
โครงการผสมเทียมโคพนัธ์ุเน้ือ โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝร่ังเศสในยคุ
เร่ิมตน้ เพื่อส่งเสริมการพฒันาพนัธ์ุโคเน้ือโดยการนาํนํ้าเช้ือโคพนัธ์ุเน้ือจากต่างประเทศมาบริการผสม
เทียมใหก้บัเกษตรกรสมาชิกกลุ่มผูเ้ล้ียงโคในภาคอีสานและจงัหวดัอ่ืนๆ โคขนุโพนยางคาํ หรือเรียกโค
เน้ือลูกผสมพนัธ์ุไทย-ฝร่ังเศส เกิดจากการผสมเทียมโดยใชน้ํ้ าเช้ือจากพอ่พนัธ์ุ-แม่พนัธ์ุโคเน้ือ 3 สาย
พนัธ์ุ ไดแ้ก่ พนัธ์ุชาโรเลยส์ (Charolais) ถ่ินกาํเนิดประเทศฝร่ังเศส เป็นสายพนัธ์ุหลกั พนัธ์ุซิมเมนทอล 
(Simmental) ถ่ินกาํเนิดประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ และพนัธ์ุลิมูซีน (Limusin) ถ่ินกาํเนิดประเทศฝร่ังเศส  
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และเพื่อจดัหาตลาดรองรับเน้ือโคพนัธ์ุลูกผสม จึงมีการจดัตั้ง สหกรณ์การเล้ียงปศุสตัว ์กรป.กลาง โพน
ยางคาํ จาํกดั เกิดข้ึน ณ บา้นโพนยางคาํ จงัหวดัสกลนคร ในปีแรกสหกรณ์มีสมาชิก 50 คน (สหกรณ์ฯ
โพนยางคาํ, 2554:1-2)   
 

การเป็นสมาชิก 
ปัจจุบนั (พ.ศ.2556) สหกรณ์ฯ โพนยางคาํ มีการแบ่งสมาชิกออกเป็น 2 ประเภท คือ สมาชิก 

ประเภทสามญั  แบ่งออกเป็น 22 กลุ่ม ตามเขตพื้นท่ี มีจาํนวน 4,477 ราย และ สมาชิกประเภทสบทบ 
จาํนวน 149 ราย (สหกรณ์ฯโพนยางคาํ, 2556:6) มีสมาชิกกระจายอยูใ่นเขตพื้นท่ีจงัหวดัสกลนคร 
นครพนม หนองคาย  และมีการกาํหนดคุณสมบติั สิทธิและหนา้ท่ี ของสมาชิกประเภทต่างๆ ดงัน้ี  
(สหกรณ์ฯโพนยางคาํ, 2554:1-2-1,2-13)   

 สมาชิกประเภทสามัญ กาํหนดคุณสมบติั ดงัน้ี  
 1.มีภูมิลาํเนาในเขตจงัหวดัสกลนครในทุกอาํเภอ หรือจงัหวดันครพนม (อาํเภอเมือง อาํเภอ
ปลาปาก อาํเภอธาตุพนม อาํเภอเรณูนคร อาํเภอนาแก อาํเภอวงัยาง) หรือ จงัหวดัหนองคาย 
(อาํเภอเซกา) 
 2.บรรลุนิติภาวะ (อาย ุ18ปี บริบูรณ์ข้ึนไป) 
 3.มีโคเตรียมขนุ 1 ตวัข้ึนไป 
  

สิทธิของสมาชิก 
 1.เขา้ประชุมกลุ่ม ประชุมใหญ่ 

2. เขา้ช่ือเรียกประชุมใหญ่วสิามญั 
3. รับเลือกตั้งเป็น กรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ 
4. รับบริการทางธุรกิจ และทางวิชาการจากสหกรณ์ 

 หน้าทีข่องสมาชิก 
1.ปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบั และคาํสัง่ของสหกรณ์ 
2.เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
3.ส่งเสริม สนบัสนุนกิจการสหกรณ์ฯ เพื่อใหส้หกรณ์ฯเขม้แขง็ 
4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ฯ 
5. ร่วมมือกบัคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ฯ เพื่อพฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเร่ือง 
และมัง่คง 
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สมาชิกสมทบ  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  สมาชิกสมทบประเภทผลิตโคขนุ กาํหนด
คุณสมบติั ดงัน้ี  
 1.ตอ้งเป็นนิติบุคคล องคก์ร หรือ กลุ่ม 

2. ตอ้งมีภูมิลาํเนาในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั นครพนม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอด็ กาฬสินธ์ุ อุดรธานี 
หนองคาย 

3.จาํกดัจาํนวนสมาชิกสมทบ(ประเภทผลิตโคขนุ)  ไม่เกิน 5 รายในแต่ละจงัหวดั 
4. แต่ละ “กลุ่ม” ตอ้งมีสมาชิกท่ีเล้ียงโคขนุ ไม่นอ้ยกวา่ 5 ราย 
5.จดัทาํทะเบียน แสดงช่ือท่ีอยูข่องสมาชิกองคก์รฯ พร้อมรายช่ือสมาชิกฯ 
6.เสนอรายงานการประชุม แต่งตั้งตวัแทน “กลุ่ม” ผูมี้หนา้ท่ีติดต่อกบัสหกรณ์ และรับเงินใน

นามของ “กลุ่ม” พร้อมการรับรองของปศุสตัวอ์าํเภอ หรือ ปศุสตัวจ์งัหวดั หรือ สหกรณ์จงัหวดั 
 ส่วนอีกประเภท คือ สมาชิกสมทบประเภทพนกังานสหกรณ์ ซ่ึงสิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิก
สมทบจะเหมือนกบัของสมาชิกสามญั แต่มีความแตกต่างกนั คือ สมาชิกสมทบ ไม่มีสิทธิซ้ือสินคา้จาก
สหกรณ์ในรูปเงินเช่ือ ไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม และ ไม่มีสิทธิในการรับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการดาํเนินงานของสหกรณ์ และผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์    
 ภารกิจของสหกรณ์ท่ีมีบริการใหก้บัสมาชิก ไดแ้ก่ บริการผสมพนัธ์ุเทียมโค ส่งเสริมการเล้ียง
โคขนุและโคแม่พนัธ์ุ บริการรักษาสตัวข์องสมาชิก จาํหน่ายอาหารสตัว(์อาหารขน้)ใหก้บัสมาชิก รับ
ซ้ือโคขนุของสมาชิก และจดัการแปรรูปและจาํหน่ายเน้ือ  
 

บทบาทของสหกรณ์ฯโพนยางคาํ ทีมี่ต่อการพฒันาสมาชิก 
  

 ผูว้ิจยัไดส้มัภาษณ์ตวัแทนผูจ้ดัการสหกรณ์ฯโพนยางคาํ  คือ นกัวิชาการ ประจาํสหกรณ์ เป็นผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลสมาชิกของสหกรณ์  ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557 ณ สาํนกังานสหกรณ์ฯโพน
ยางคาํ  เม่ือเวลา 10.30 น.  โดยนกัวิชาการผูแ้ทนสหกรณ์ ไดเ้ล่าประวติัการก่อตั้งสหกรณ์  ขอ้มูล
พื้นฐานทัว่ไป จาํนวนสมาชิก รวมถึงระเบียบการเขา้เป็นสมาชิกของเกษตรกรผูส้นใจ  ในดา้นการ
บริการใหค้วามรู้แก่เกษตรกรสมาชิก  พบวา่ สหกรณ์ฯโพนยางคาํ  มีแนวทางการส่งเสริมใหค้วามรู้
เกษตรกรอยา่งต่อเน่ือง โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่เม่ือมีเกษตรกรรายใหม่ท่ีสนใจสมคัรเขา้เป็นสมาชิก จะมี
ขอ้กาํหนดการเขา้เรียนรู้ใหก้บัเกษตรกร คือตอ้งเรียนรู้เร่ืองของกฎระเบียบของสหกรณ์ และ ความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเล้ียงโคเน้ือขนุ  และก่อนสมคัรเป็นสมาชิก จะมีเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ลงตรวจดูความ
พร้อมของฟาร์มเกษตรกร ดูการจดัการอาหาร นํ้า โคท่ีจะเล้ียง แลว้จึงจะมีสิทธิสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 
พร้อมรับคาํแนะนาํติดตามในระยะเร่ิมแรกจากเจา้หนา้ท่ี ดงัท่ี นกัวชิาการผูแ้ทนสหกรณ์ กล่าววา่  “ 
เกษตรกรผู้ เลีย้งท่ีจะเข้าเป็นสมาชิกกับเรา จะเป็นได้ต้องรู้รายละเอียดข้อกาํหนดของสหกรณ์ท้ังหมด แล้วเรา
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ให้ความรู้ต้ังแต่เร่ิมต้นเลีย้งคือเร่ืองของสายพันธ์ุ การเร่ิมต้นจะเลีย้ง เป็นลกูผสมแบบไหน อายเุท่าไหน 
นํา้หนักเท่าไหร่เราถึงจะขนุให้ มีคู่มือสหกรณ์สาํหรับสมาชิกใหม่ท่ีสมคัรเข้ามาบอกวิธีการเลีย้ง การดูแล ปฐม
พยาบาลสัตว์เจบ็ป่วยเบือ้งต้น เรามีให้ ให้มาดูฟาร์มท่ีสหกรณ์ก่อน แล้วเรากไ็ปดูของเขา”  

 

 เม่ือเกษตรกรเขา้เป็นสมาชิกแลว้ สหกรณ์ฯโพนยางคาํ จะมีระบบติดตามดูแลสมาชิกอยา่ง
ต่อเน่ืองโดยมีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่งเสริมออกเยีย่มฟาร์มดูแลโรงเรือน และใหบ้ริการสมาชิก เช่น ใหบ้ริการ
ผสมเทียม ถ่ายพยาธิ ฉีดวคัซีน การจดัส่งอาหารโค กากนํ้าตาล การดูแลใหค้วามรู้หรือแกปั้ญหาใหก้บั
สมาชิก การติดต่อส่ือสานกบัสมาชิก แบ่งออกเป็นสองลกัษณะ คือ การท่ีสมาชิกสามารถติดต่อมาทาง
สหกรณ์ไดโ้ดยตรง และ การแบ่งสมาชิกรออกเป็นกลุ่มๆ ตามเขตพื้นท่ี และมีประธานกลุ่มเป็นผู ้
ประสานงานเพื่อความคล่องตวัในการติดต่อกบัทางสหกรณ์  ซ่ึงปัจจุบนั มีการแบ่งออกเป็น 22 กลุ่ม ดงั
แสดงในตารางท่ี 14  ดงัท่ี  นกัวิชาการผูแ้ทนสหกรณ์ กล่าววา่   “ การดูแลสมาชิกหลกัๆ มีสองแบบ คือ 
เกษตรกรมีปัญหา ต้องการรู้อะไร กจ็ะโทรมาท่ีสหกรณ์ กับอีกวิธีสหกรณ์จะมีตัวแทนกลุ่มของเกษตรกร
เน่ืองจากพืน้เรากว้าง และสมาชิก เกือบ 5000 กว่าราย จะมีการแบ่งโซนการบริหารออกเป็น 22 กลุ่ม แต่ละ
กลุ่มจะคัดเลือกตัวแทนของเค้าขึน้มาเป็นประธานกลุ่ม แล้วคัดเลือกเข้ามาเป็นคณะกรรมการ เป็นอนุกรรมการ 
น่ีมีระบใุนคู่มือสหกรณ์” 
 

ตารางท่ี 14  การแบ่งกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคาํ 

กลุ่มท่ี ช่ือกลุ่ม กลุ่มท่ี ช่ือกลุ่ม 
1. คาํผกัแพว 12. พรรณนานิคม 
2. โนนหอม 13. วาริชภูมิ 

3. ตองโขบ 14. กสุุมาลย ์
4. นามน 15. พงัโคน 
5. โพนปอหู 16. กดุบาก 
6. เมืองสกลนคร 17. สวา่งแดนดิน 
7. ยอดชาด 18. ปลาปาก 
8. โคกก่อง 19. คาํตากลา้ 
9. โพนนาแกว้ 20. นาแก 
10. อากาศอาํนวย 21. เรณูนคร 
11. วานรนิวาส 22. ธาตุพนม 

ท่ีมา: (สหกรณ์การเล้ียงปศุสตัว ์กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกดั,2556 :16) 
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สหกรณ์ฯโพนยางคาํ มีบทบาทหลกั คือการรับซ้ือซากโคเพ่ือแปรรูปเน้ือออกสู่ตลาด  ส่วนการ
เสริมความรู้ หรือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหก้บัสมาชิกของสหกรณ์นั้น พบวา่ แบ่งเป็น สอง แบบ    
คือ แบบแรก  เป็นการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนใหญ่ คือ 
หน่วยงานจากปศุสตัวจ์งัหวดั และ สถาบนัการศึกษาเช่นมหาวิทยาลยัต่างๆ ในเขตพื้นท่ีภาคอีสาน  ดงัท่ี  
นกัวิชาการผูแ้ทนสหกรณ์ กล่าววา่  “มีเร่ือยๆการอบรมความรู้ต่างๆ โครงการต่างๆ ส่วนมากจะเป็นปศุสัตว์
จังหวัด และมีของมหาวิทยาลัยอย่างราชภัฏสกลนคร ม.เกษตรสกลนคร ท่ีทาํงานกันมาตั้งแต่เร่ิมต้นต้ัง
สหกรณ์ จะเข้ามาอบรม วิจัย กับชาวบ้าน มีงานอะไรกจ็ะแจ้งมาเรากบ็อกต่อสมาชิก หลักๆกเ็ป็นเร่ืองของการ
เลีย้ง อาหาร การจัดการอะไรท่ีทาํให้เกษตรกรเลีย้งดีขึน้”  

   

แบบท่ีสอง เป็นการดาํเนินงานตามแผนงานประจาํปีของสหกรณ์เอง จดัประชุมแบบเป็น
ทางการปีละ 1-2 เช่น การจดัประชุมรายงานประจาํปี ผลการดาํเนินงาน งบประมาณ สถานการณ์ตลาด 
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมาชิกท่ีเป็นปัจจุบนั และ มีการจดัโครงการอบรมเป็นทางการอีกปีละหน่ึงคร้ัง 
โดยจดัร่วมกบัหน่วยงานภายนอก เช่น ปศุสัตวจ์งัหวดั มหาวิทยาลยั หรือมีบริษทัเอกชนเขา้ร่วม และ
การจะจดัการประชุมกลุ่มสมาชิกในพื้นท่ีทุกๆตน้ปี คือช่วงเดือน มกราคม ถึง กุมภาพนัธ์ โดยนดัหมาย
ผ่านทางประธานกลุ่มเพื่อแจง้ข่าวนัดหมายสมาชิกกลุ่ม เป็นการออกเยี่ยมฟาร์มสมาชิกในพื้นท่ี ให้
ความรู้ เก่ียวกับการเล้ียงโคการแก้ปัญหา หรือสอบถามความต้องการของสมาชิกโดยเจ้าหน้าท่ี
นกัวิชาการ ปศุสัตวอ์าสา หรือตวัแทนจากสหกรณ์ ลงพื้นท่ี ดงัท่ี  นกัวิชาการผูแ้ทนสหกรณ์ กล่าวว่า 
“สหกรณ์เอง มีการจัดให้ความรู้อยู่ เร่ือยกเ็ร่ืองงบ ผลงานในแต่ละปี เฉล่ียปีละคร้ังสองคร้ัง...เรามีแผนงาน
ออกไปให้ความรู้ ก็จะมีประชุมกลุ่มทุกๆต้นปี ช่วงมกรา กุมภา  ประธานกลุ่มจะนัดกับสมาชิก เราไปให้
ความรู้ เก่ียวกับการเลีย้งเป็นไงบ้าง คอกเป็นไง สหกรณ์ตอนนีมี้อะไรบ้าง อยากได้อะไรคุยกัน อันนีต้้องดูงบ
หน่อยเพราะแต่ละกลุ่มท่ีไกลๆต้องนัดรวมกันดีๆ”  

 

การจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใหก้บัสมาชิกท่ีผา่นมา ผูแ้ทนสหกรณ์ใหค้วามเห็นวา่
เพียงพอ เน่ืองจากสมาชิกส่วนใหญ่มีความรู้ในการเล้ียงโคขนุเป็นพื้นฐานอยูแ่ลว้ การอบรมโดยทัว่ไป 
หลกัๆจึงเป็นเร่ืองของสหกรณ์ท่ีมีขอ้มูล สถานการณ์ หรือ การเปล่ียนแปลงใหม่ๆ เช่น สถานการณ์
ราคาโค โรคระบาด ตลาดเน้ือราคากาํไรตน้ทุนต่างๆ ท่ีสมาชิกควรทราบ และ การจดักิจกรรม    

 

นอกจากนั้น ยงัพบวา่ สหกรณ์มีการกาํหนดให ้สมาชิกมาส่งโคทุกวนัจนัทร์และวนัพฤหสับดี  
และมารับเงินจากการส่งโคเขา้สหกรณ์ในทุกๆวนัพฤหสับดีของสปัดาห์ ดงันั้นเป็นโอกาสท่ีเกษตรกร
จะมาพบกนัเกิดการพดูคุยแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกนักบัเจา้หนา้ท่ีไดบ่้อยคร้ัง  ดงัท่ี  
นกัวิชาการผูแ้ทนสหกรณ์ กล่าววา่ “ สมาชิกจะมาท่ีสหกรณ์ มาส่งวัวทุกวันจันทร์กับวันพฤหัส เพ่ือ
ชาํแหละทุกวันอังคารและวันศกุร์ ทุกพฤหัสน่ีมาแน่ต้องมารับเงิน สมาชิกแต่ละกลุ่มจะมา จะได้เจอกันเป็น
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กลุ่มๆ มนักเ็ป็นโอกาสท่ีจะได้พูดคุยกัน เร่ืองของการเลีย้ง ใครมีปัญหา ข้อสงสัยอะไร กถ็ามกัน หรือจะถาม
กันกับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมเรากมี็”  
 

ความคดิเห็นทีมี่ต่อการส่งเสริมและพฒันาสมาชิก 
 เม่ือมองภาพรวมของการประเมินคุณภาพซากเน้ือท่ีไดจ้ากการเล้ียงโคของสมาชิกสหกรณ์ฯ
โพนยางคาํ ขอ้มูลจากผูแ้ทนสหกรณ์ พบวา่  เกรดเน้ือท่ีได ้ คิดเป็นร้อยละ 90 เฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 3 ข้ึนไป 
คือคุณภาพระดบัดี อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานการเล้ียงของสหกรณ์ท่ีกาํหนดไว ้ และพบวา่ มีเกษตรกรบาง
ราย ท่ีไดเ้กรดซากอยูท่ี่ระดบั 4 – 4.5 คือคุณภาพระดบัดีมาก แต่พบวา่ ไม่เสมอไปทุกคร้ัง และอาจไม่ใช่
เกษตรกรรายเดิม มีพบเกษตรกรหมุนเวียนไป และ มีเพียงไม่ถึงร้อยละ 1 ท่ีอาจพบวา่ เกษตรกรไดผ้ล
การประเมินคุณภาพซากเน้ือโคอยูท่ี่ระดบั 5  คือคุณภาพระดบัดีเยีย่ม ทั้งน้ีเน่ืองจากคุณภาพเน้ือนั้นมา
จากหลายปัจจยั เช่น สายพนัธ์ุโคท่ีเล้ียง อายรุะยะเวลาการเล้ียง การจดัการของเกษตรกร และภาพรวม
ของตน้ทุนการเล้ียงเม่ือเทียบกบัรายได ้ ดงัท่ี นกัวิชาการผูแ้ทนสหกรณ์ กล่าววา่ “ สมาชิกท่ีส่งซากวัว 
จากการประเมินภาพรวม เกรดเนือ้โค90 เปอเซนต์ จะอยู่ ท่ีเกรด3 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของเรา 4 หรือ  4.5 มี
บ้างประปราย 5 มีแต่น้อยมากไม่ถึง1 เปอเซนต์ เพราะการท่ีจะได้เกรด5 ต้องประกอบด้วยหลายอย่าง พันธ์ุ 
อายกุารเลีย้ง การจัดการ ของเกษตรกรท่ีต้องสมบูรณ์จริงๆ แล้วต้องดูทุนการเลีย้งคุ้มหรือเปล่า อย่างสูงสุดท่ี
เจอมี 4.5 มาบ้างในบางเดือน อย่างเฉล่ีย เดือนๆท่ีวัวเข้ามา 600กว่าตัว มีมีเกรดเนือ้ท่ี 4 อยู่ประมาณ 3 - 4 ตัว 
เท่าน้ัน ส่วนใหญ่ จะเป็น 3 ถึง 3.5”  

 

อยา่งไรกต็าม เกษตรกรในรายท่ีไดคุ้ณภาพซาก ตั้งแต่ ระดบั 4 ถึง 5 ในเดือนต่างๆ สหกรณ์มี
การเกบ็ขอ้มูลหลกัฐาน ทาํใหท้ราบวา่ สมาชิกคนใด หรือ กลุ่มใดท่ีมีการเล้ียงไดใ้นระดบัดี สามารถ
เป็นท่ีเรียนรู้ใหก้บัสมาชิกคนอ่ืนๆได ้ และมีการเสริมแรงจูงใจใหก้บัสมาชิก คือ การมอบเงินรางวลั 
และการประกาศผลสมาชิกดีเด่นของสหกรณ์ในการประชุมสามญัประจาํปีของสหกรณ์ การคดัเลือกมี
สองประเภท คือ  ประเภทเกษตรกรรายบุคคล ผูมี้จาํนวนโคท่ีเล้ียงตั้งแต่ 5 ตวัข้ึนไป  และประเภทดีเด่น
ภายในระดบักลุ่มของตนเอง โดยท่ีจะมีจาํนวนโคท่ีเล้ียงก่ีตวักไ็ด ้ และสหกรณ์จะเปิดโอกาสใหส้มาชิก
ท่ีมีไดร้างวลัไดแ้บ่งบนัประสบการณ์ เช่น เม่ือมีผูส้นใจมาศึกษาดูงาน หรือ การร่วมเป็นตวัแทนกลุ่ม
สมาชิกในกิจกรรมต่างๆ ดงัท่ี นกัวิชาการผูแ้ทนสหกรณ์ กล่าววา่ “ อย่างสมาชิกท่ีประเมินแล้วได้รางวัลท่ี
เราเกบ็ข้อมลูไว้ เวลาใครติดต่อขอดูฟาร์มเรากพ็าไป ให้เค้าอธิบาย ให้เค้าได้แลกเปล่ียนกัน มีอย่างมาจาก
ต่างประเทศ ปศสัุตว์ส่งมา มาดูฟาร์มของสหกรณ์ แล้วกอ็ยากดูท่ีสมาชิกทาํจริงๆ”  

 
อุปสรรคทีพ่บ 
การพฒันาคุณภาพการเล้ียงของเกษตรกร ผูแ้ทนสหกรณ์ฯโพนยางคาํ ใหค้วามสาํคญักบัการท่ี

เกษตรกรตอ้งเอาใจใส่ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะการเขา้ร่วมกิจกรรม หรือโครงการต่างๆท่ี
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สหกรณ์หรือหน่วยงานต่างๆจดัข้ึน ปัจจุบนัสหกรณ์มีการส่งขอ้มูลข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆผา่น
ไปยงัตวัแทน คือ ประธานของแต่ละกลุ่ม ซ่ึงพบวา่ ส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะการส่งสมาชิก เป็นตวัแทน
เขา้ร่วมกิจกรรม ส่วนสมาชิกกลุ่มคนอ่ืนๆจะไม่เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีหน่วยงานต่างๆจดัเท่าใดนกั สมาชิก
ในแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่จะมีลกัษณะการเล้ียงแบบบา้นใครบา้งมนั ยกเวน้กิจกรรมท่ีสหกรณ์บงัคบัให้
สมาชิกตอ้งเขา้ร่วม เหตุผลส่วนใหญ่ของเกษตรกรคือไม่ค่อยมีเวลา ไม่สะดวกเดินทางในกรณีระยะ
ทางไกลๆ เร่ืองของค่าใชจ่้าย และ คิดวา่มีประธานกลุ่มเป็นผูแ้ทนเขา้ร่วมอยูแ่ลว้ จึงไม่จาํเป็นตอ้งมา 
ดงันั้น หากสมาชิกในแต่ละกลุ่มรวมตวักนัในลกัษณะมีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัได ้ การพฒันา
กระบวนการเล้ียง  อาจเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนท่ี  การขอการสนบัสนุนต่างๆ เช่น เร่ืองเงินทุน แม่
พนัธ์ุ หรือการติดต่อประสานกบัหน่วยงานของรัฐ สถาบนัการศึกษาเพื่อหาเงินทุนมาดาํเนินการบริหาร
กิจกรรมโครงการของกลุ่มน่าจะเป็นไปไดดี้ข้ึน ดงัท่ี นกัวิชาการผูแ้ทนสหกรณ์ กล่าววา่ “ กลุ่ม
เกษตรกรท่ีค้อนข้างเด่นชัดพอมีอยู่ก ็กลุ่มโนนหอม บ้านท่าเย่ียม เป็นกลุ่มตัวแทนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ
ต่างๆ ของรัฐ ปศสัุตว์ มีการเกบ็ข้อมลูบันทึกข้อมลูท่ีสามารถนาํเสนอผลงานของกลุ่มได้ชัดเจน ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ 
จริงๆกมี็ศักยภาพนะ แต่เป็นลักษณะรวมกลุ่มแต่เลีย้งบ้านใครบ้านมนั พอมีตัวแทนคือประธาน เค้ากไ็ม่ค่อย
ได้ยุ่งกับหน่วยงานอ่ืนๆส่วนใหญ่กบ็อกไม่มีเวลา ไม่อยากเดินทางไกล ยกเว้นงานสหกรณ์จัดจะมา ถ้ารวมตัว
พัฒนากันได้กว่านี ้ การขอหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างเงินทุนบ้าง แม่พันธ์ุบ้าง การติดต่อประสานกับ
หน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลยั หาทุนมาดาํเนินการของกลุ่มกน่็าจะได้ดีขึน้ ” 
 
กระบวนการจัดการความรู้ของ สหกรณ์ฯ โพนยางคาํ 

ผลวิเคราะห์ กระบวนการจดัการความรู้ของ สหกรณ์ฯ โพนยางคาํ พบวา่ มีขั้นตอน วิธีการ 
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  สรุปได ้ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี15 ผลวิเคราะห์ กระบวนการจดัการความรู้ของสหกรณ์ฯ โพนยางคาํ 
กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอน วธีิการ /กจิกรรม 

1.เกษตรกร
ผูส้นใจสมคัร
สมาชิกสหกรณ์ 

1.กาํหนดเง่ือนไข
ความรู้เบ้ืองตน้สาํหรับ
เกษตรกรก่อนสมคัร
เป็นสมาชิก 

ผูส้นใจตอ้งมาเรียนรู้เร่ืองกฎระเบียบ ขอ้กาํหนด ของ
สหกรณ์ และ ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล้ียงโคขนุ ตาม
มาตรฐานของสหกรณ์ โดยเจา้หนา้ท่ีจะมีคู่มือสมาชิก
สหกรณ์ฯโพนยางคาํให ้ และ พาดูฟาร์มตวัอยา่งของ
สหกรณ์ท่ีดาํเนินการอยู ่ ดูลกัษณะโค โรงเรือน การให้
อาหาร    

 2.การตรวจสอบความ
พร้อมของผูส้นใจ 

เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ จะลงพ้ืนท่ีไปพบเกษตรกร เพื่อ
ตรวจดูโคท่ีจะเล้ียง ลกัษณะการจดัการฟาร์ม เพื่อประเมิน
ความพร้อมของเกษตรกร ก่อนสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์     
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ตารางท่ี15 ผลวิเคราะห์ กระบวนการจดัการความรู้ของสหกรณ์ฯ โพนยางคาํ (ต่อ) 
กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอน วธีิการ /กจิกรรม 

2.สมาชิกสหกรณ์ 3.การติดตามให้
คาํแนะนาํสมาชิก 

1.มีระบบติดตามใหค้าํแนะนาํสมาชิกอยา่งต่อเน่ืองโดย
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่งเสริมของสหกรณ์ 

2.มีการออกเยีย่มฟาร์ม และใหบ้ริการสมาชิก เช่น 
ใหบ้ริการผสมเทียม ถ่ายพยาธิ ฉีดวคัซีน การจดัส่งอาหารโค 

3.การติดต่อส่ือสารกบัสมาชิก เพื่อใหแ้นะนาํหรือ
แกปั้ญหา แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ  

-สมาชิกสามารถติดต่อมาทางสหกรณ์โดยตรงทาง
โทรศพัท ์หรือแวะมาท่ีสหกรณ์  

-การแบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มๆ ตามเขตพื้นท่ี และตั้ง
ประธานกลุ่ม เป็นผูแ้ทนประสานงานกบัสหกรณ์ 

 4.การพฒันาความรู้
สมาชิก 

1.การจดักิจกรรมนอกแผนงานของสหกรณ์ เป็นกิจกรรม
ท่ีจดัข้ึนจากหน่วยงานภายนอก เช่น กรมปศุสตัว ์
สถาบนัการศึกษา จดัโครงการอบรม สมัมนา หรือ การศึกษา
ดูงาน ท่ีเก่ียวกบัการเล้ียงโคเน้ือ โคขนุ โดยสหกรณ์ทาํหนา้ท่ี
ประสานความร่วมมือ ประชาสมัพนัธ์ใหส้มาชิกเขา้ร่วมจดั
กิจกรรม  

2.การจดักิจกรรมตามแผนงานประจาํปีของสหกรณ์ 
ไดแ้ก่ การจดัประชุมรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 
เพื่อใหท้ราบสถานการณ์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมาชิกท่ีเป็น
ปัจจุบนั และ กาํหนดจดัโครงการอบรมใหก้บัสมาชิกปีละ 1
คร้ัง โดยจดัร่วมกบัหน่วยงานภายนอก เช่น ปศุสัตวจ์งัหวดั 
มหาวิทยาลยั หรือมีบริษทัเอกชนเขา้ร่วม และการจดัการ
ประชุมกลุ่มสมาชิกในพ้ืนท่ีทุกๆตน้ปี คือช่วงเดือน มกราคม 
ถึง กมุภาพนัธ์ โดยนดัหมายผา่นทางประธานกลุ่มเพ่ือแจง้
ข่าวสมาชิกกลุ่ม วตัถุประสงคเ์พื่อการออกเยีย่มฟาร์มของ
สมาชิกในพ้ืนท่ี การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเล้ียงโค และ การ
สอบถามความตอ้งการ และการสอบถามปัญหา และการ
แกปั้ญหาของสมาชิก โดยมีเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม นกัวิชาการ ปศุ
สตัวอ์าสา หรือตวัแทนจากสหกรณ์ ร่วมลงพ้ืนท่ีในแต่ละคร้ัง  
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ตารางท่ี15 ผลวิเคราะห์ กระบวนการจดัการความรู้ของสหกรณ์ฯ โพนยางคาํ (ต่อ) 
กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอน วธีิการ /กจิกรรม 

2.สมาชิกสหกรณ์ 
(ต่อ) 

5.การจดัเกบ็ขอ้มูล 1.สหกรณ์มีการรวบรวมขอ้มลูกฎระเบียบ และความรู้
เร่ืองเล้ียงโคขนุท่ีเป็นแนวทางปฏิบติัสาํหรับสมาชิก ใน
รูปแบบการจดัทาํ คู่มือสมาชิกสหกรณ์ฯ โพนยางคาํ 

2.สหกรณ์มีการรวบรวมขอ้มลูสมาชิกในรายท่ีได้
คุณภาพซาก ตั้งแต่ ระดบั 4 ถึง 5 ในแต่ละเดือน จดัทาํเป็น
ฐานขอ้มูลเพื่อการนาํไปใชป้ระโยชน ์ 

 6.การเสริมแรงจูงใจ 1.สหกรณ์มีวิธีสร้างแรงจูงใจใหก้บัสมาชิก คือ การ
มอบเงินรางวลั มอบประกาศนียบตัร และ การประกาศ
รายช่ือสมาชิกดีเด่น ในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 
ของสหกรณ์ 

2.การคดัเลือกแบ่งเป็นประเภท คือ 1) ประเภท
เกษตรกรรายบุคคล เป็นผูมี้จาํนวนโคท่ีเล้ียงตั้งแต่ 5 ตวัข้ึน
ไป  และ 2)ประเภทดีเด่นในระดบักลุ่ม คือประกวดกนั
ภายในกลุ่มของตนเอง  โดยไม่กาํหนดจาํนวนโคท่ีเล้ียง
ของสมาชิก 

 7.การเผยแพร่
ความสาํเร็จของสมาชิก 

สหกรณ์จะคดัเลือกฟาร์มของสมาชิกท่ีมีผลงานดีใหเ้ป็น 
ฟาร์มตวัอยา่ง และ ใหส้มาชิก ไดแ้บ่งบนัประสบการณ์ 
เม่ือมีโอกาส เช่น เม่ือมีผูส้นใจมาศึกษาดูงาน หรือ การร่วม
เป็นตวัแทนกลุ่มสมาชิกในกิจกรรมต่างๆ  

 
 

2.1.2 ข้อมูลทัว่ไปสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จํากดั สาขาปศุสัตว์ 
 

ประวตัิสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จํากดั 
  สหกรณ์การเกษตรหนองสูง  จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เม่ือวนัท่ี 10 

กรกฎาคม 2528 ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนประเภทสหกรณ์การเกษตร มีสมาชิกแรกตั้ง 250 คน มีทุนเรือนหุน้ 
25,000 บาท มีคณะกรรมการบริหาร 13 คน สหกรณ์การเกษตรหนองสูง  จาํกดั   ไดด้าํเนินงานโดยยดึ
หลกัการและอุดมการณ์ของสหกรณ์  โดยใหส้มาชิกช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดย
ทาํธุรกิจและกิจกรรม ระดมหุน้ ระดมเงินฝาก รวมกนัซ้ือ รวมกนัขาย ทาํใหมี้ความเจริญกา้วหนา้มา
เป็นลาํดบั สหกรณ์การเกษตรหนองสูง   จาํกดั   มีฐานะเป็นนิติบุคคลข้ึนตรงต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สหกรณ์จะตอ้งดาํเนินงานภายใต ้ พ.ร.บ.สหกรณ์ และกาํหนดขอ้บงัคบั 
ระเบียบข้ึนมาถือใช ้ โดยขอ้บงัคบันั้นจะตอ้งมาจากมติท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิก ระเบียบเป็นหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูก้าํหนดและแกไ้ข   

การดาํเนินธุรกิจ ของสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จาํกดั ปัจจุบนัมีสมาชิก 4,532 คน มีการ
ดาํเนินการเงินรับฝากจากสมาชิก และดาํเนินธุรกิจดงัน้ี 1) ธุรกิจสินเช่ือ 2)ธุรกิจจดัหาสินคา้มาจาํหน่าย 
3) ธุรกิจรวบรวมผลิตผล และ 4)ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินคา้  สหกรณ์การเกษตร
หนองสูง จาํกดั  มีการแบ่งสาํนักงานออกเป็น 2 สาขา  คือ  สาํนักงานสาขา-นํ้ ามนัเช้ือเพลิง บริหาร
จดัการดูแลดา้นนํ้ามนัเช้ือเพลิงใหก้บัสมาชิกของสหกรณ์ และ สาํนกังานสาขา- ปศุสตัว ์

สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จาํกดั สาขาปศุสัตว ์จาํกดั  เรียกสั้นๆว่า “สหกรณ์ปศุสัตวห์นอง
สูง”      ตั้งอยูเ่ลขท่ี  51  หมู่  6 ต.หนองสูงเหนือ  อ.หนองสูง  จ.มุกดาหาร เนน้การดาํเนิน   ธุรกิจแปร
รูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินคา้เกษตร ผลิตภณัฑท่ี์โดดเด่นและมีช่ือเสียงไดแ้ก่  การผลิตเน้ือ
โคขนุหนองสูง (Hi Land Beet) ท่ีสะอาดปลอดภยั มีรสชาติอร่อย และ ปัจจุบนัมีการส่งเสริมสมาชิกให้
เล้ียงโคขุนคุณภาพ รวบรวมนาํมาชาํแหละแลว้จดัจาํหน่ายเป็นธุรกิจท่ีครบวงจร สามารถสร้างรายได้
ให้กบัสมาชิกซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีสามารถให้สมาชิกมีรายไดเ้พิ่มทุกกิจกรรม เช่น สมาชิกผูเ้ล้ียงโคแม่
พนัธ์ุผลิตลูก สมาชิกกลุ่มผูเ้ล้ียงโคก่อนขุน สมาชิกกลุ่มผูเ้ล้ียงโคขุน สมาชิกกลุ่มผูป้ลูกพืชวตัถุดิบ
อาหารสตัว ์สมาชิกกลุ่มผูท้าํปุ๋ยหมกัจากมูลโค สมาชิกกลุ่มผูแ้ปรรูปผลพลอยไดจ้ากการชาํแหละโคขนุ 
รวมทุกกิจกรรม ทาํใหส้มาชิกมีรายไดเ้พิ่มข้ึนในแต่ละปี  

การเป็นสมาชิก 
ขั้นตอนการเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองสูง  จาํกดั กาํหนดคุณสมบติัของเกษตรกรท่ี 

จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไวส้องประเภท ดงัน้ี 
ประเภทสมาชิกสามญั  คุณสมบติัของสมาชิก   สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
          1. ตั้งบา้นเรือนและดาํเนินงานเกษตรกรรมอยูใ่นทอ้งท่ีดาํเนินงานของสหกรณ์ 
          2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
          3. เป็นผูซ่ื้อสตัย ์ มีช่ือเสียงดี  ขยนัขนัแขง็ในการประกอบอาชีพและรู้จกัประหยดั 
          4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
          5. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลายหรือเป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั 
          6.  ไม่เป็นผูเ้คยถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ใด  ๆ โดยมีความผดิ  เวน้แต่พน้กาํหนดสองปีนบั 
แต่วนัท่ีถูกออก 
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ประเภทสมาชิกสมทบ  คุณสมบติัของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
         1. เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
         2. เป็นบุคคลธรรมดาทั้งบรรลุนิติภาวะและยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ในกรณีท่ียงัไม่บรรลุนิติ 

ภาวะจะตอ้งไดรั้บคาํยนิยอมจากผูป้กครองเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
         3. ตั้งบา้นเรือนอยูท่อ้งท่ีทุกอาํเภอ  ทุกจงัหวดั  
         4. เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดีงาม 
         5. เป็นผูท่ี้จะปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสัง่ของสหกรณ์ 
 
บทบาทของสหกรณ์สหกรณ์ปศุสัตว์หนองสูง ทีมี่ต่อการพฒันาสมาชิก 

 

ผูว้ิจยัไดส้มัภาษณ์ผูแ้ทนท่ีมีบทบาทดา้นบริหารจดัการสหกรณ์ 2 ท่าน   ผูจ้ดัการสหกรณ์หนอง
สูง จาํกดั และ ผูช่้วยผูจ้ดัการสหกรณ์หนองสูง ผูดู้แลสาํนกังานสาขา ปศุสตัว ์ ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 
2557 ณ สาํนกังานสหกรณ์หนองสูง เวลา 14.00 น.  

 

เร่ิมต้น ผูช่้วยผูจ้ ัดการสหกรณ์หนองสูง ได้เล่าถึง ประวติัความเป็นมา และภาพรวมการ
ดาํเนินงานของสหกรณ์หนองสูง สาขาปศุสัตว ์ว่าจากเดิมสมาชิกเป็นเกษตรกรรายยอ่ยท่ีรวมตวักนัเพื่อ
ส่งขายผลผลิตทางการเกษตรกบัทางสหกรณ์ ต่อมา ช่วงปี พ.ศ.2549 พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีการ
เล้ียงโคเน้ือกนัเป็นอาชีพเสริมจาํนวนมาก สหกรณ์หนองสูงจึง เร่ิมมีนโยบายส่งเสริมการเล้ียงโคเน้ือ
ข้ึนอย่างจริงจงั โดยจดัตั้งสํานักงานสหกรณ์ สาขาปศุสัตวข้ึ์น เพื่อเป็นแหล่งตลาดรับซ้ือโคขุนจาก
เกษตรกร นาํมาชาํแหละและแปรรูป  ปัจจุบนัสหกรณ์มีจาํนวนสมาชิกประมาณ 800 ราย ท่ีส่วนใหญ่มี
การเล้ียงโคขุนเป็นรายย่อย แลว้รวมกลุ่มกนั สมาชิกแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ประเภทสมาชิก
สามญั หมายถึงเกษตรกรท่ีอาศยัอยู่ในเขตจงัหวดัมุกดาหาร และ ประเภทสมาชิกสมทบ หมายถึง 
เกษตรกรท่ีอาศยั    อยู่ในจงัหวดัอ่ืนๆ เช่น จงัหวดัร้อยเอ็ด จงัหวดัยโสธร จงัหวดักาฬสินธ์ุ จงัหวดั
นครพนม จงัหวดั หนองคาย เป็นตน้ สหกรณ์มีการกาํหนดสัดส่วนสมาชิกประเภทสามญัไวท่ี้ร้อยละ 
60 สมาชิกประเภทสบทบร้อยละ 40 และมีการจดักลุ่มสมาชิก มีจาํนวน 27 กลุ่ม ตามลกัษณะเขตพื้นท่ี
เพื่อสะดวกในการดูแลและติดต่อประสานงานโดยแต่ละกลุ่มจะมีการคดัเลือกประธานกลุ่มเพื่อบริหาร
สมาชิกในกลุ่มของตนเอง ดงัท่ี ผูช่้วยผูจ้ดัการสหกรณ์หนองสูง กล่าวว่า  “ เดิมสหกรณ์ส่งเสริมการปลูก
ข้าว ปลูกพืชไร่ พืชสวน และมีส่วนหน่ึงท่ีสมาชิกเลีย้งโคส่งโพนยางคาํ รวมๆแล้วมีประมาณ 200 กว่าตัว
ในช่วงน้ัน จึงเกิดแนวคิดว่า ระยะทางท่ีเกษตรกรส่งโคไกล และศักยภาพสหกรณ์เองมาคุยกันว่าเราจะทาํได้มั๊ย 
เราว่า เราพอจะทาํได้ เลยส่งผู้ ช่วยไปเรียนรู้งานอยู่ ท่ีสหกรณ์ฯโพนยางคาํ 2 เดือน ฝึกงานเรียนรู้ และกลับมา
ทดลองทาํเอง จาก 200ตัว กเ็พ่ิมขึน้มาเร่ือยๆ”  
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 เกษตรกรในเขตจงัหวดัมุกดาหาร และเขตใกลเ้คียง จึงเลือกส่งโคขนุเขา้สหกรณ์ปศุสตัวห์นอง
สูง ดว้ยปัจจยัดา้นระยะทางของแหล่งจาํหน่ายท่ีใกล ้ ประกอบกบัสหกรณ์เนน้หลกัการสร้างสาย
สมัพนัธ์อนัดีกบัสมาชิก และการอาํนวยความสะดวกการช่วยเหลือใหก้บัเกษตรกร  จึงเกิดการบอกต่อๆ 
เกิดการรวมตวักนัเขา้สมคัรเขา้เป็นสมาชิก เน้ือโคขนุหนองสูงโดยรวมปัจจุบนั พบวา่ไดคุ้ณภาพซาก 
ตั้งแต่ ระดบั 3 คือคุณภาพระดบัดีข้ึนไป โดยมีคุณภาพเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 3.25 ดงัท่ี ผูจ้ดัการสหกรณ์
หนองสูง กล่าววา่  “ เกรดไขมันเน้ือโคขุนของเราเฉลีย่อยู่ทีเ่กรด 3.25 จากข้อมูลทีส่หกรณ์เกบ็มาตลอด เรา
และสามารถท่ีจะคัดเลือกเกษตรกรดระดับดี ได้ในแต่ละปี”  
 

บทบาทของสหกรณ์ปศุสตัวห์นองสูง ท่ีมีต่อการพฒันาสมาชิก พบวา่ สหกรณ์มีแนวทางให้
ขอ้มูลแก่เกษตรกรผูส้นใจก่อนการตดัสินใจเล้ียง และสมคัรเขา้เป็นสมาชิก คือ เม่ือมีเกษตรกรท่ีสนใจ
การเล้ียงโคขนุ และไม่เคยมีประสบการณ์ในการเล้ียงมาก่อน เกษตรกรสามารถติดต่อขอขอ้มูลความรู้
จากสหกรณ์ โดยติดต่อมาไดท้ั้งแบบรายบุคคล และ แบบรวมกลุ่มเกษตรกรผูส้นใจ สหกรณ์จะนดั
หมายเกษตรกรเพ่ือมาศึกษาดูงานตวัอยา่งฟาร์มตน้แบบการเล้ียงโคขนุตามมาตรฐานของสหกรณ์  ซ่ึง
อยูใ่นบริเวณพื้นท่ีของสหกรณ์ปศุสตัวห์นองสูง  ขณะเดียวกนั ในกรณีท่ีเกษตรกรรวมกลุ่มกนัเพือ่ขอ
ขอ้มูลการเล้ียงโค แต่ไม่สะดวก หรือไม่สามารถท่ีจะเดินทางมาดูตวัอยา่งฟาร์มตน้แบบท่ีสหกรณ์ได ้
สหกรณ์จะเปิดโอกาสใหก้ลุ่มเกษตรกรสามารถทาํหนงัสือแจง้ความจาํนงมาท่ีสหกรณ์ เพือ่ท่ีทาง
สหกรณ์จะจดัส่งเจา้หนา้ท่ีออกไปใหค้วามรู้ในพ้ืนท่ีของเกษตรกรต่อไป  

ขอ้มูลท่ีเกษตรกรไดรั้บคือ การเล้ียงโคขนุตามมาตรฐานสหกรณ์ตอ้งปฏิบติัอยา่งไร รวมถึง 
การช้ีแจงขั้นตอนการเขา้เป็นสมาชิกผูเ้ล้ียงโคของสหกรณ์หนองสูง เช่น สามารถสมคัรในนามส่วนตวั 
ตอ้งใชส้าํเนาบตัรประชาชน ทะเบียนบา้นเป็นหลกัฐาน หรือสมคัรในนามกลุ่มเกษตรกร กรณีสมคัรใน
นามกลุ่มเกษตรกร จะตอ้งมีมติท่ีประชุมกลุ่ม สาํเนาผลมติท่ีประชุมกลุ่ม และหนงัสือมอบอาํนาจของ
กลุ่มวา่ใครจะเป็นผูแ้ทนกลุ่ม และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  เม่ือเกษตรกรไดรั้บทราบขอ้มูล และพิจารณา
ความพร้อมร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์แลว้ จึงค่อยตดัสินใจต่อไป ดงัท่ี ผูจ้ดัการสหกรณ์หนองสูง 
กล่าววา่  “ เกษตรกรส่วนใหญ่ มาดูตัวอย่างการเลีย้งทีส่หกรณ์ เฉลีย่จะมาดูประมาณ 3 คร้ัง ก่อนทีจ่ะ

ตัดสินใจเลีย้ง จะมาศึกษารายละเอียดทีส่หกรณ์ จะแนะนําพาชมบ้าง มีการจัดอบรมให้บ้าง ได้มาดูพืน้ทีจ่ริง 
คอกจริง ฟาร์มจริง และพาดูฟาร์มตัวอย่างทีส่หกรณ์มีไว้ในพืน้ที ่หลงัจากน้ัน การตัดสินใจ ต้องของตัวเอง จะ
สมคัรหรือไม่สมคัร ถ้าสมคัรเรากบ็อก สหกรณ์จะมีการประชุมกรรมการเดือนละ 1 คร้ังนะ กจ็ะนาํใบสมคัร
เข้าพิจาณารับ  เม่ือรับแล้ว กม็าชาํระค่าสมัครสามญั 50 บาท หรือ สมทบ 40 บาท และ ชาํระค่าหุ้น จาํนวน 10 
หุ้น 100 บาท รับคู่มือการเลีย้งไป”   

 หลงัจากการสมคัรเป็นใหม่ สหกรณ์หนองสูงจะมีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่งเสริม ออกติดตามเกษตรกร
สมาชิกใหม่ ทุกๆ 3 เดือน จนสมาชิกใหม่เร่ิมมีประสบการณ์  เพื่อตรวจดูสภาพความพร้อมของการ
เล้ียง เช่น การทาํคอกโคใหเ้รียบร้อยโดยดูตน้แบบไดท่ี้สหกรณ์ ใหค้วามรู้การเล้ียง สายพนัธ์ุ อาหาร 
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การดูแลโรค ส่วนใหญ่ จะเป็นกลุ่มเกษตรกร มีโคตั้งแต่ 10 ตวั ข้ึนไป  นอกจากนั้น เจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ส่งเสริมจะทาํหนา้ท่ีคอยใหบ้ริการแก่เกษตรกร เม่ือมีการแจง้มายงัสหกรณ์ เช่น กรออกไปถ่ายพยาธิ 
การตอน การใหว้คัซีน การหนีบหูข้ึนทะเบียนเป็นโคของสหกรณ์หนองสูง และแนะนาํการใหอ้าหาร
การดูแลต่างๆ รวมถึงการออกตรวจเป็นระยะๆเพื่อตรวจดูสภาพโควา่มีปัญหาอะไรหรือไม่ อว้นข้ึน
เพียงใด ส่วนมากเม่ือเกษตรกรเกิดปัญหาจะโทรแจง้มาทางสหกรณ์เพื่อใหส่้งทีมเจา้หนา้ท่ีไปดูแล
ต่อไป 

การดาํเนินงานฟาร์มตวัอย่างของสหกรณ์หนองสูง สาขาปศุสัตวมี์มาต่อเน่ือง จนปัจจุบนัได้
จดัตั้ งเป็น ศูนยเ์รียนรู้การสหกรณ์จงัหวดัมุกดาหาร สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จาํกัด โดยมีการ
กาํหนดพื้นท่ีการเรียนรู้ ระยะเวลา และ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเป็นรูปแบบชดัเจน ในลกัษณะเน้นการ
เรียนรู้ระยะสั้น ศูนยเ์รียนรู้น้ีดูแลโดยเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ใชเ้ป็นพื้นท่ีในการเล้ียงโคขุน เป็นฟาร์ม
ตวัอย่าง เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบัสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรและผูส้นใจทัว่ไป ในการศึกษาดูงานฟาร์ม
ตวัอยา่ง จะมีเจา้หนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํเกษตรกร ในลกัษณะเนน้การใหข้อ้มูล และนาํชมสภาพฟาร์มในแต่
ละจุด  ในระยะเวลา 1 วนั ไม่มีการลงมือปฏิบติั  สหกรณ์แบ่งสถานท่ีและกิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 4 
ส่วน มีการกาํหนดระยะเวลา เป็นปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้ มีรายละเอียดดงัในตารางท่ี16 ดา้นล่างน้ี 

ตารางท่ี 16  ปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้ ศูนยเ์รียนรู้สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จาํกดั 
สถานท่ีเรียนรู้ ช่วงเวลา 

การเรียนรู้ 
กิจกรรมเรียนรู้ ส่ิงท่ีได ้

เรียนรู้ 
เวลาท่ีใช ้
เรียนรู้ 

1. 
สาํนกังานสหกรณ์ 

มค.-ธค. 1. การส่งเสริมการเล้ียงโคขนุ 
2. การแปรรูปโคขนุ 
3. การรวบรวมโคขนุ 
4. การจดัจาํหน่ายเน้ือโคขนุ 
5. การตดัแต่งซากโคขนุ 

การบริหาร 
จดัการ 

1 ชัว่โมง 

2.  
โรงชาํแหละโค 

ทุกวนัศุกร์ 
ของสัปดาห์ 
มค.-ธค. 

1. การชาํแหละโคขนุ 
2. การบ่มซากโคขนุ 
3. การตดัแต่งซากโคขนุ 

การแปรรูป 
และ การตลาด 

1 ชัว่โมง 

3. 
โกดงัเกบ็อาหาร 
สัตวเ์พ่ือจาํหน่าย 

มค.-ธค. 
 

การจดัจาํหน่ายอาหารสัตว ์ การจดัจาํหน่ายและ 
การสร้างกลุ่ม 
เครือข่าย 

30 นาที 

4. 
โรงงานแปรรูป 
ผลิตภณัฑ ์

มค.-ธค. 
 

การแปรรูปเน้ือโคขนุ การผลิต 
และ การจาํหน่าย 

30 นาที 
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นอกจากฟาร์มตวัอยา่งท่ีสหกรณ์ จะเป็นแหล่งเรียนรู้แลว้ ยงัเป็นแหล่งรองรับโคจากเกษตรกร
ในกรณีท่ีเกษตรกรตอ้งการเลิกเล้ียงโคเพ่ือไปประกอบอาชีพอ่ืน สหกรณ์จะรับซ้ือโค และทาํการขุน
ต่อไป ขณะเดียวกนั สหกรณ์เองมีการซ้ือโคเขา้ขุนเป็นระยะๆในลกัษณะโคฝูง และเปิดโอกาสให้
เกษตรกรเลือกโคจากสหกรณ์เพื่อนาํไปขนุต่อไป  

สหกรณ์การเกษตรหนองสูง ยงัมีกิจกรรมการพฒันาสมาชิกในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีทาํเป็นแผนงาน
ต่อเน่ืองในรอบปี เช่น สหกรณ์จะมีแผนงานการจดัอบรม ใหก้บัประธานกลุ่ม และตวัแทนสมาชิกกลุ่ม 
อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง โดยเนน้การสร้างใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัระหวา่งสมาชิก หรือระหวา่ง
กลุ่มผูเ้ล้ียงโคขนุ  แต่พบขอ้สงัเกตวา่ ท่ีผา่นมา เกษตรกรยงัขาดทกัษะการถ่ายทอด การอธิบายส่ือความ
ใหก้บัเพื่อนสมาชิก ดงัท่ี ผูช่้วยผูจ้ดัการสหกรณ์หนองสูง กล่าววา่  “ นัดประธานกลุ่มมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ปีหน่ึงกป็ระมาณ สอง สามคร้ัง มารวมเจอกันท่ีสหกรณ์ ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองแนวทางการพัฒนาการเลีย้ง ให้ดี
ขึน้ การลดต้นทุน การพัฒนาเกรดไขมนัโคว่าทาํได้ดีขนาดไหน  แต่ทีผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่ จะไม่ค่อยพูด
ไม่ค่อยคุย บางคนเลีย้งได้ดี แต่พูดไม่เป็น เวลาถาม มกัจะตอบว่า เลีย้งเหมือนคนอ่ืนน่ันหล่ะ ไม่รู้เป็นเพราะ
อะไร จะเป็นเพราะท่ีเค้าไม่รู้จะอธิบายยงัไง พูดไม่เป็น หรือเกษตรกรอาจไม่ได้สังเกตตัุวเอง ท่ีทาํให้เลีย้งได้ดี
เกิดจากอะไร แต่การไม่อยากบอกคิดว่าไม่มี สังเกตว่าเค้าคิดออก แต่พูดถ่ายทอดไม่เป็นกมี็ ความรู้น่ี ไม่หวง
กันนะ มีเห็นกเ็วลาคุยนอกรอบมีถามกันคุยกันอยู่”  

นอกจากน้ี ในระหวา่งรอบปี สหกรณ์มีแผนการออกพบสมาชิก คือ การจดัการประชุมกลุ่มใน
พื้นท่ีของสมาชิก โดยนดัหมายแต่ละกลุ่ม ท่ีมีเขตพื้นท่ีจงัหวดั หรืออาํเภอใกลเ้คียงกนั นดัวนัเวลา 
สถานท่ีรวมตวักนั เพื่อพบกบัผูแ้ทนจากสหกรณ์ คือ ผูจ้ดัการสหกรณ์ รองผูจ้ดัการสหกรณ์ และ
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่งเสริม เป็นการออกเยีย่มสมาชิกเพื่อใหข้อ้มูลข่าวสารต่างๆ สร้างความสมัพนัธ์กบั
ระหวา่งสมาชิกและสหกรณ์  และเป็นการออกสอบถามสภาพปัญหา ความตอ้งการ และ รับฟัง
ขอ้เสนอแนะต่างๆ  แผนการออกพบสมาชิกทั้ง 27 กลุ่ม โดยเฉล่ีย คือ 2-3  คร้ัง ต่อปี การจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบอ่ืนๆใหก้บัสมาชิกของสหกรณ์  ในปัจจุบนัมีไม่บ่อยมากนกัทั้งน้ี ดว้ยปัจจยัขอ้จาํกดั
ดา้น เวลา งบประมาณ และความพร้อมของเจา้หนา้ท่ี และตวัเกษตรกรเอง  แต่มีบา้งตามโอกาสท่ีเขา้มา 
เช่น การพาสมาชิกไปดูงาน การปลูกแปลงหญา้อาหารสตัวท่ี์อาํเภอสีค้ิว และ อาํเภอปากช่อง ส่วนใหญ่ 
เม่ือมีขอ้มูลท่ีน่าสนใจสหกรณ์กมี็การสอบถามความสนใจไปยงัประธานกลุ่มสมาชิก  ดงัท่ี ผูจ้ดัการ
สหกรณ์หนองสูง กล่าววา่   “ ตอนน้ีการจัดเรียนรู้อ่ืนๆไม่บ่อยนักแต่กมี็ อย่างเวลาเราเจออะไรท่ีลดต้นทุนได้ 
เช่น รองถวลิเองไปเจอข้อมูล หรือแหล่งอะไรทีน่่าศึกษากม็านําเสนอว่า พาสมาชิกเราไปดูดมีั๊ย กดู็ว่าว่าง มีงบ 
กไ็ปกนั แต่น้อย เพราะงานปกติมันจะยุ่ง เน่ืองจากสหกรณ์หนองสูง ไม่ใช่แค่ปศสัุตว์ มีอย่างอ่ืนอีก เช่นงาน
ป๊ัมนํา้มนัท่ีมีอยู่สามป๊ัม รถว่ิงส่งนํา้มนัสามคัน โรงสี โรงรมควันยาง โรงผลิตอาหารสัตว์ มีกลุ่มเจ้าหน้าที่
แยกกนัดูแลกจ็ริง แต่ในการพาเกษตรกรไปดูงานต้องมีระดบัผู้บริหารสหกรณ์พาไป อย่างผู้ช่วยบ้าง ผมบ้าง 
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กรรมการบ้าง ส่วนระดบัปฏบิติังานจะไปไหนไม่ได้ เพราะมีงานประจําแต่ละวนัอยู่แล้ว เรายุ่ง เกษตรกรเวลา
เค้ากย็ุ่ง”  

การจดักิจกรรมใหค้วามรู้กบัสมาชิกในปัจจุบนัพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นในลกัษณะ จดัโดย
หน่วยงานภายนอก เช่น สหกรณ์จงัหวดั ปศุสตัวจ์งัหวดั ส่งผา่นขอความร่วมมือ โดยมีสหกรณ์เป็นผู ้
ประสานงานร่วมระหวา่งหน่วยงานภายนอกกบัเกษตรกร ดงัท่ี ผูจ้ดัการสหกรณ์หนองสูง กล่าววา่   “ 
ส่วนมากทีส่่วนราชการจะมีมาเร่ือย เช่น สหกรณ์จังหวดั ปศุสัตว์จังหวดั ทีม่ีงบประมาณ มาจัดอบรมให้ เช่น 
มีงบจากผูว้า่ฯ ของจงัหวดัทุกปีท่ีขอมา อยา่งมีจดัอบรมฟาร์มมาตรฐาน คือใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัการฟาร์ม 
เรากจ็ะกระจายข่าวให้กบัสมาชิก...”  
 

ความคดิเห็นทีมี่ต่อการส่งเสริมและพฒันาสมาชิก  
 

 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองสูงส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพหลกั คือ ทาํนา และเล้ียงโคขนุ
เป็นอาชีพเสริม มีจาํนวนโคเล้ียงโดยเฉล่ีย 10 ตวั ต่อ ครัวเรือน  ปัจจุบนั มีจาํนวนโคส่งเขา้ชาํแหละซาก
ท่ีประมาณ 120-180 ตวั ต่อเดือน ซ่ึงเพยีงพอต่อการส่งออกสู่ตลาด นอกจากนั้นปัจจุบนัสหกรณ์ยงัมี
ความตอ้งการขยายตลาดรับซ้ือเน้ือโคคุณภาพใหแ้พร่หลายมากยิง่ข้ึน ดงันั้น ผูแ้ทนสหกรณ์จึงเห็น
สอดคลอ้งกนัถึงการพฒันาความสามารถในการเล้ียงโคขนุของสมาชิกใหเ้พิ่มข้ึนจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วย
ใหเ้กิดการพฒันาใหไ้ดเ้น้ือคุณภาพออกสู่ตลาด ดงัท่ี ผูจ้ดัการสหกรณ์หนองสูง กล่าววา่ “ อยากเห็นนะ 
ถ้าทาํให้สมาชิกพัฒนาการเลีย้งดีขึน้ มีความรู้ ชาํนาญ ได้โคเนือ้คุณภาพ ตลาดกดี็ขึน้ เพราะแน่นอนตลาด
ต้องการท่ีฟรีเม่ียมท่ีสุด ราคาเค้าไม่เก่ียง” และ ผู้ช่วยผูจ้ดัการสหกรณ์หนองสูง กล่าววา่   “ ตอนนีส้มาชิกท่ี
เลีย้งววัจริงๆ ประมาณ พันสอง ท่ีสังกัดสหกรณ์ แต่สมาชิกท้ังสหกรณ์ ส่ีพันกว่าราย  ในพันกว่าราย โคเข้า
สหกรณ์เพียงพออยู่ แต่ ตลาดท่ีรับซื้อสหกรณ์ตอนนี ้ เค้าขอเพ่ิมอีก เดือนละ 30ตัว คงไม่พอแน่ อยากส่งเสริม
ให้เลีย้งกันอีกมากขึน้”   

ปัญหาทีพ่บ 
อยา่งไรกต็าม แมส้หกรณ์จะมีแนวทางการพฒันาสมาชิกท่ีดาํเนินการอยูอ่ยา่งชดัเจน แต่พบวา่ 

ส่งหน่ึงท่ียงัขาด คือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัอยา่งมีประสิทธิภาพระหวา่งสมาชิกเกษตรกรดว้ยกนัเอง 
ซ่ึงผูแ้ทนสหกรณ์เห็นวา่เป็นแนวทางท่ีสาํคญัและเหมาะสมในการพฒันาสมาชิก  ดงัท่ี ผูจ้ดัการสหกรณ์
หนองสูง กล่าววา่  “ เกรดไขมนัเน้ือโคขนุของเราเฉล่ียอยูท่ี่เกรด 3.25 จากขอ้มูลท่ีสหกรณ์เกบ็มาตลอด และ
สามารถท่ีจะคดัเลือกเกษตรกรดระดบัดีไดใ้นแต่ละปี แต่ท่ีผา่นมาเรายงัไม่เคยนาํเกษตรกรท่ีเล้ียงววัดีดีมานัง่
คุยกนัซกัคร้ัง  วา่ใครทาํยงัไงเกรดเน้ือท่ีไดถึ้งสูง เราอยากไดต้รงน้ีมาเป็นความรู้เป็นเทคนิคดีๆขอ้สรุปออกมา 
ใหเ้คา้คุยกนัเอง ถ่ายทอดกนัเอง เพ่ือไปสู่คนเล้ียงท่ียงัดอ้ยอยูม่นัเป็นประโยชนไ์ม่ใช่หรือ เราเองกย็งัไม่เคยทาํ
เป็นเร่ืองเป็นราวสกัที”   
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การพฒันาทกัษะความรู้ในการเล้ียงโคขนุของเกษตรกรโดยภาพรวม สหกรณ์ปศุสตัวห์นองสูง
ดาํเนินการตั้งแต่การคดัเลือกสายพนัธ์ุ  วธีิการเล้ียง การจดัการคอก อาหาร การดูแล ซ่ึงเกษตรกรราย
ใหม่จะไดรั้บการอบรมจากสหกรณ์  ในเบ้ืองตน้ มีเจา้หนา้ท่ีช่วยดู ช่วยคดัพนัธ์ใหค้วามรู้ต่างๆ ในช่วง
เร่ิมตน้ จนเร่ิมมีประสบการณ์ อยา่งไรกต็ามการเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะรายบุคคล มากกวา่ ส่ิงท่ี
สหกรณ์เห็นวา่ยงัขาดคือ การรวมกลุ่มกนัเพื่อการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ือง เพราะสามารถทาํ
ได ้จะส่งผลต่อการจดักิจกรรม และการเสนอโครงการส่งเสริมอบรมสมาชิกไปยงัหน่วยงานต่างๆ เพิ่ม
โอกาสการเรียนรู้ใหส้มาชิกมากยิง่ข้ึน ดงัท่ี ผูจ้ดัการสหกรณ์หนองสูง กล่าววา่  “ ส่วนใหญ่เค้าจะ
ดาํเนินการเอง ในแง่การหาความรู้เพ่ิมเติม ใครอยากรู้อะไรกห็า กถ็ามเอง ท่ีอยากเห็นมากกว่า อยากให้มาเป็น
กลุ่ม กคิ็ดนะกลุ่มเกษตรกรทาํไงให้รวมกันเขม็แขง็ มีบ้างนะท่ีชัดท่ีเขม็แขง็รวมตัวกันเองเพ่ือพัฒนาการเลีย้ง
ของสมาชิกกลุ่มของเค้าเอง คือ กลุ่มสมาชิกเกษตรกรหนองแหน ท่ีกดุชุม น่ีได้เผยแพร่ผ่านส่ือ มีโคขึน้
ทะเบียนร้อยกว่าตัว พัฒนาการเลีย้ง การลดต้นทุน กันเอง เค้าชัดเจนต่อเน่ือง”    

  
กระบวนการจัดการความรู้ของ สหกรณ์ปศุสัตว์หนองสูง  
ผลวิเคราะห์ กระบวนการจดัการความรู้ของ สหกรณ์ปศุสตัวห์นองสูง พบวา่ มีขั้นตอน วิธีการ 

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  สรุปไดต้ามตารางท่ี 17  ดงัน้ี 
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ตารางท่ี17  ผลวิเคราะห์กระบวนการจดัการความรู้ของสหกรณ์ปสุสตัวห์นองสูง 
กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอน วธีิการ /กจิกรรม 

1.เกษตรกร 
ผูส้นใจสมคัร
สมาชิก 

1.การใหค้วามรู้
เบ้ืองตน้สาํหรับ
เกษตรกร หรือกลุ่ม
เกษตรกรท่ีสนใจ 

1.เกษตรกรท่ีสนใจการเล้ียงโคขนุ และไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการเล้ียงมาก่อน สามารถติดต่อขอขอ้มูล
ความรู้จากสหกรณ์โดยตรงไดท้ั้งแบบรายบุคคล และ แบบ
รวมกลุ่มผูส้นใจมาพร้อมกนั 

2.สหกรณ์จะนดัหมายผูใ้นใจมาศึกษาดูงานตวัอยา่งฟาร์ม
ตน้แบบการเล้ียงโคขนุตามมาตรฐานของสหกรณ์   

3.ฟาร์มตน้แบบ มีการแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 4 ส่วน ตาม
ปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสหกรณ์กาํหนด ภายในเวลา 1 วนั 
เนน้การใหข้อ้มูลผูส้นใจ ใหเ้ห็นตวัอยา่ง ไม่มีการลงมือปฏิบติั  

4.กรณีท่ีเกษตรกรไม่สามารถเดินทางมาดูตวัอยา่งฟาร์ม
ตน้แบบท่ีสหกรณ์ได ้ สหกรณ์เปิดโอกาสใหเ้กษตรกรรวมกลุ่ม 
ทาํหนงัสือแจง้ความจาํนงมาท่ีสหกรณ์ สหกรณ์จะส่งเจา้หนา้ท่ี
ออกไปใหค้วามรู้ในพื้นท่ีของเกษตรกรโดยตรง 

5.ความรู้ท่ีเกษตรกรไดรั้บ คือ วิธีการการเล้ียงโคขนุตาม
มาตรฐานสหกรณ์ และ การช้ีแจงขั้นตอนการเขา้เป็นสมาชิก
ของสหกรณ์  

 2.การตรวจสอบ
ความพร้อมของ
ผูส้นใจ 

เม่ือเกษตรกรไดรั้บทราบขอ้มูล สามารถท่ีจะสมคัร หรือไม่
สมคัรสมาชิกกไ็ด ้หากมีความสนใจ เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ จะ
ส่งพ้ืนท่ีไปพิจารณาความพร้อมของเกษตรกรก่อนการสมคัร
เป็นสมาชิก 

2.สมาชิก 
  สหกรณ์ 

3.การติดตามใหค้าํ   
  แนะนาํสมาชิกใหม่ 

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่งเสริม มีการติดตามและให้บริการเก่ียวกบั
กระบวนการเล้ียงโคขุนของสมาชิกใหม่ เช่น กรออกไปถ่าย
พยาธิ การตอน การใหว้คัซีน การหนีบหูข้ึนทะเบียนโค แนะนาํ
การให้อาหาร การดูแล ตรวจดูสภาพโค ทุกๆ 3 เดือน จน
สมาชิกใหม่มีประสบการณ์   

 4.การพฒันาความรู้ 
   สมาชิก 

1. จดัทาํฟาร์มตวัอยา่งของสหกรณ์ และตั้งเป็น ศูนยเ์รียนรู้
การสหกรณ์จงัหวดัมุกดาหาร สหกรณ์การเกษตรหนองสูง 
จาํกดั  มีการกาํหนดจุดเรียนรู้ ระยะเวลา และ กิจกรรมการ
เรียนรู้ ท่ีเป็นรูปแบบชดัเจน เนน้การเรียนรู้ระยะสั้น ใช้
ระยะเวลา 1 วนั   
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ตารางท่ี17  ผลวิเคราะห์กระบวนการจดัการความรู้ของสหกรณ์ปสุสตัวห์นองสูง (ต่อ) 
กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอน วธีิการ /กจิกรรม 

2.สมาชิก 
สหกรณ์ (ต่อ) 

4.การพฒันาความรู้
สมาชิก (ต่อ) 

2.การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพฒันาสมาชิกตามแผนงาน
ท่ีกาํหนดในรอบปี ดงัน้ี 

- จดักิจกรรมอบรม ใหก้บั สมาชิก อยา่งนอ้ยปีละ 2  คร้ัง 
 - จดักิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัระหวา่งสมาชิก 

ปีละ 2 – 3 คร้ัง 
 - การจดัการประชุมกลุ่มในพ้ืนท่ีของสมาชิกทั้ง 27 กลุ่ม  

เพื่อพบกบัผูแ้ทนสหกรณ์ คือ ผูจ้ดัการสหกรณ์ รองผูจ้ดัการ
สหกรณ์ และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่งเสริม เป็นการออกเยีย่มสมาชิก
เพื่อใหข้อ้มูลข่าวสารต่างๆ สร้างความสมัพนัธ์ ระหวา่งสมาชิก
และสหกรณ์ เป็นการออกสอบถามสภาพปัญหา ความตอ้งการ 
และ รับฟังขอ้เสนอแนะต่างๆ  โดยเฉล่ีย คือ 2-3  คร้ัง ต่อปี 

- ความรู้ท่ีส่งเสริมใหส้มาชิกเนน้เพื่อการพฒันา
กระบวนการเล้ียงโคขนุของสมาชิกใหดี้ข้ึน 

3.การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพฒันาสมาชิกตามโอกาสท่ี
อยูน่อกแผนงาน เช่น  การพาสมาชิกไปศึกษาดูงาน  การจดั
กิจกรรมตามความตอ้งการของสมาชิก  

4.มีการส่งเสริมใหส้มาชิกรับทราบข่าวสารขอ้มูล และเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีมีหน่วยงานภายนอกเป็นผูจ้ดั เช่น โครงการ
อบรมมาตรฐานฟาร์ม ของกรมปศุสตัว ์   

 5.การจดัเกบ็ขอ้มูล 1.มีการจดัเกบ็ความรู้ในการเล้ียงโคในรูปแบบ คู่มือการ
เล้ียงสมาชิกสหกรณ์  

2.มีการจดัทาํฐานขอ้มูลเกษตรกรผูท่ี้มีเกรดซากโคในระดบั 
ดีในรายเดือน  

3. เจา้หนา้ท่ีจะมีถอดความรู้จากสมาชิก ผูท่ี้มีแนวทางการ
เล้ียงท่ีดี รวบรวม จดัทาํเป็นเอกสารเผยแพร่ใหก้บัสมาชิก และ
ผูส้นใจ เช่น การทาํเอกสาร “เร่ืองเล่าหนองสูง”    

 6.การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

มีการกิจกรรมเพ่ือสร้างแลกเปล่ียนเรียนรู้กันระหว่าง
สมาชิก หรือ ระหว่างกลุ่มผูเ้ล้ียงโคขุน  โดยการนัดประธาน
กลุ่ม  และตวัแทนสมาชิกกลุ่ม มาพบปะแลกเปล่ียนความรู้กนัท่ี
สหกรณ์ ปีละ 2 – 3 คร้ัง  
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2.1.3 ข้อมูลทัว่ไปสหกรณ์โคเนือ้มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน จํากดั   
 

ประวตัิสหกรณ์โคเนือ้ กาํแพงแสน 
สหกรณ์โคเน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํพงแสน จาํกดั เรียกสั้ นๆว่า “ สหกรณ์โคเน้ือ 

กาํแพงแสน” เร่ิมก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2536  เร่ิมจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  มีโครงการปรับปรุง
พันธุกรรมและสมรรถภาพการผลิตโคพันธ์ุท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทยคือพันธ์ุ “โคเน้ือ
กาํแพงแสน”  โดยมีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ มีการผลิตลูกโคทั้งเพศผู ้ เพศเมีย  เพศเมียใชเ้ป็นแม่
พนัธ์ุส่วนเพศผูมี้เพียงบางส่วนท่ีสามารถนาํมาเป็นพ่อพนัธ์ุได ้ แต่โดยเฉล่ียในเพศผู ้ 100  ตวั  สามารถ
ทาํเป็นพ่อพนัธ์ุไดเ้พียง  20  ตวั  เท่านั้น  จึงเกิดปัญหาโคท่ีเหลือจาํเป็นตอ้งขนุเพื่อขายเป็นเน้ือและหา
แหล่งจาํหน่าย เป็นจุดเร่ิมตน้สหกรณ์โคเน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั 
โดยมีคณาจารยแ์ละมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสนสนบัสนุนการดาํเนินงาน (รายงาน
ประจาํปี 2556 สหกรณ์โคเน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั) 

สหกรณ์โคเน้ือกาํพงแสน เป็นแหล่งผลิตเน้ือโคขุนคุณภาพสูงท่ีรู้จกัในนาม KU Beef  มี
บทบาทหลกัในการรับซ้ือโคขนุจากสมาชิกนาํมาชาํแหละซากตดัแต่งเป็นช้ินส่วนส่งออกตลาดและมี
การนาํเน้ือมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์เพื่อจาํหน่าย และรวมถึงมีบทบาทในการช่วยส่งเสริมให้สมาชิก
สหกรณ์เล้ียงโคขุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ขอ้กาํหนดต่างๆในการเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ มี
รายละเอียด ดงัน้ี    
 

การเป็นสมาชิกสหกรณ์  
สหกรณ์จะดาํเนินการเปิดรับสมาชิกทัว่ประเทศ สมาชิกส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของโครงการ

ปรับปรุงพนัธุกรรมและสมรรถภาพการผลิตโคเน้ือพนัธ์ุกาํแพงแสน และสมาชิกทัว่ไป (คือซ้ือลูกโคมา
ขนุเอง โดยไม่มีแม่พนัธ์ุก็ได)้ ปัจจุบนัสหกรณ์โคเน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน จาํกดั มี
จาํนวนสมาชิกทั้งส้ิน 147 คน แบ่งออกเป็น สมาชิกสามญั 129 คนและสมาชิกสมทบ 18 คน 
 

หลกัเกณฑ์การเป็นสมาชิก  
 สหกรณ์ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารเขา้เป็นสมาชิกไว ้3 หลกัเกณฑด์งัน้ี  

หลกัเกณฑ์ที ่1. คุณสมบัตขิองสมาชิก สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  
- เป็นเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ บรรลุนิติภาวะและมีสญัชาติไทย 
- เป็นผูซ้ื้อสตัย ์ขยนัขนัแขง็ในการประกอบอาชีพและรู้จกัประหยดั 
- เล้ียงโคเน้ือผลิตลูกเพ่ือขนุหรือแม่พนัธ์ุไม่นอ้ยกว่า 5 ตวัข้ึนไป และมีรายไดจ้ากการ

ผลิตโคเน้ือ 
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- ไม่เป็นบุคคลท่ีมีบุคคลอ่ืนในครอบครัวเดียวกนั เป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์และใน
ขณะเดียวกนัตอ้งไม่เป็นสมาชิกในสหกรณ์โคเน้ืออ่ืน 

- ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
- ไม่เป็นผูเ้คยถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ใด ๆ โดยมีวามผดิเวน้แต่พน้กาํหนด 2 ปี

นบัตั้งแต่วนัท่ีถูกออก  
- มีฟาร์มท่ีไดรั้บการรับรองเป็นมาตรฐานฟาร์มโคเน้ือจากกรมปศุสตัว ์ 

หลกัเกณฑ์ที ่2. การเข้าเป็นสมาชิก 
ผูส้มคัรเป็นสมาชิกตอ้งยื่นใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบฟอร์มท่ีกาํหนดไว ้ เม่ือ

คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา เห็นสมควรรับเขา้เป็นสมาชิกได้ จะแจง้ผูส้มคัรให้ลง
ลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก พร้อมชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และชาํระค่าหุน้ตามจาํนวนท่ีจะ
ถือจนครบถว้นแลว้จึงถือวา่ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ 
หลกัเกณฑ์ที ่3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เงินค่าหุ้น 

ผูส้มคัรสมาชิกจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ให้กบัสหกรณ์คนละ 1,000 บาท
จะตอ้งชาํระค่าหุ้นตามจาํนวนท่ีจะถือจนครบถว้น จาํนวน 200 หุน้ เป็นเงิน 2,000 บาทและ
ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ภายใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้อนุมติัให้เป็นสมาชิก
สหกรณ์ (สหกรณ์โคเน้ือ มก. กพส. จาํกดั, ม.ป.ป) 

  

 เม่ือเขา้เป็นสมาชิก สหกรณ์โคเน้ือกาํแพงแสนจะมีคู่มือแจง้ระเบียบสหกรณ์ วา่ดว้ยการเล้ียงโค
ขนุ พ.ศ. 2552  แจง้ใหเ้กษตรกรถือปฏิบติั  
  

บทบาทของสหกรณ์โคเนือ้ กาํแพงแสน ทีมี่ต่อการพฒันาสมาชิก 
 

ผูว้ิจยัไดส้มัภาษณ์ผูแ้ทนท่ีมีบทบาทดา้นบริหารจดัการสหกรณ์โคเน้ือกาํแพงแสน คือ ผูจ้ดัการ
สหกรณ์โคเน้ือ กาํแพงแสน  ในวนัท่ี  17 กรกฎาคม  2557  ณ สหกรณ์โคเน้ือกาํแพงแสน  เม่ือเวลา 
15.00 น.  เร่ิมตน้ ผูจ้ดัการสหกรณ์ ไดเ้ล่าถึง ประวติัความเป็นมาและภาพรวมการดาํเนินงานของ
สหกรณ์โคเน้ือ กาํแพงแสน  นอกจากจะมีบทบาทหลกัในดา้นการตลาดให้กบัสมาชิก ยงัมีส่วนช่วย
ส่งเสริมพฒันากระบวนการเล้ียงโคขนุของสมาชิกอยา่งต่อเน่ือง  เช่นการดูแลดา้นตน้ทุน แหล่งเงินทุน 
การส่งเสริมให้สมาชิกเล้ียงแม่พนัธ์ุ อาหารโค และการจดัการฟาร์มของสมาชิก ดงัท่ี ผูจ้ดัการสหกรณ์ 
กล่าวว่า “ สหกรณ์จะต้องดูแลสมาชิก คือ ต้องวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของสมาชิกว่า ปัจจุบันผลตอบแทน
ของสมาชิกอยู่ ในระดับท่ีเหมาะสมแล้วหรือไม่  ต้องวิเคราะห์ต้นทุนเทียบกับสมาชิก แล้วเอาตัวเลขการ
วิเคราะห์สมาชิกมาใช้ประโยชน์  อย่าง การปรับราคาวัว การให้เงินสนับสนุน การขนุโคเพ่ือเป็นการลดต้นทุน
การผลิต  ในส่วนอ่ืน ๆ มีเร่ืองของเงินกู้  เราให้เงินกู้กับสมาชิก เงินกู้ เพ่ือการขุนโค 1 ตัว กู้ ได้ 50,000  มี
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หลักทรัพย์หรือใช้บุคคลอ่ืนคํา้ประกันได้  สหกรณ์รับกู้มาจาก ธกส. ร้อยละ 5  แต่มาปล่อยให้สมาชิก ร้อยละ 
3 เราต้องการให้สมาชิกเข้าถึงแหล่งทุน ตรงนีส้หกรณ์สนับสนุนให้”   
  

 การจดัหาอาหารโคของสมาชิก  สหกรณ์จะทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาในการทาํสูตรอาหาร การ
ดูแลจัดหาวตัถุดิบอาหารให้กับสมาชิก แต่สหกรณ์ไม่ดาํเนินการผลิตอาหารโคขายให้กับสมาชิก
เน่ืองจากสมาชิกส่วนใหญ่อยู่กระจายในหลายจงัหวดั  สมาชิกสามารถจดัหาอาหารไดท่ี้เหมาะสมกบั
ระยะทางการขนส่ง ราคาท่ีไม่เป็นการเพิ่มตน้ทุนการผลิตใหก้บัสมาชิก  

ดา้นการตลาด สหกรณ์จะมีระบบการพยากรณ์ล่วงหนา้จาํนวนโคเขา้แปรสภาพในแต่ละเดือน 
เพื่อควบคุมจาํนวนการผลิตใหมี้เพียงพอเหมาะ ออกสู่ตลาดอยา่งต่อเน่ือง เพื่อป้องกนัการเกิดปัญหาเน้ือ
ววัขาดตลาด หรือลน้ตลาดซ่ึงอาจส่งผลต่อราคาและกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ นอกจากนั้น ปัจจุบนั 
สหกรณ์มีการการส่งเสริมกระตุน้ใหส้มาชิกหนัมาเล้ียงโคตน้นํ้า คือการเล้ียงโคแม่พนัธ์ุของตวัเอง เพื่อ
แกปั้ญหาการขาดแคลนโค ท่ีทาํใหต้น้ทุนการซ้ือโคของเกษตรกรสูงข้ึน  ดงัท่ี ผูจ้ดัการสหกรณ์ กล่าววา่ 
“  ตอนนี ้ ถ้าจะให้ธุรกิจหลกัของสหกรณ์ยืนอยู่ได้ สหกรณ์จะต้องมีผู้ ท่ีเลีย้งแม่พันธ์ุมากขึน้ เพ่ือให้สามารถ
ผลิตลกูโคมาส่งขนุให้กับสหกรณ์ เราทาํโครงการคืนประโยชน์ให้กับต้นนํา้ (ต้นนํา้คือคนเลีย้งแม่พันธ์ุ) โดย
เรียกว่าเงินค่าลกูครอก คือ สมาชิกต้นนํา้เลีย้งแม่พันธ์ุ พอแม่พันธ์ุวัวให้ลกูเสร็จแล้วจะทาํการสักเบอร์หู แล้ว
นาํไปลงทะเบียนกับสหกรณ์ พอลงทะเบียนเสร็จ เม่ือวัวตัวผู้นํา้หนักได้ 350 กิโลกรัม จะแจ้งเข้าขนุกับ
สหกรณ์สมาชิก เจ้าของแม่วัวจะได้รับเงินฟรีจากสหกรณ์ตัวละ 3,000 บาท  ” 

 

การเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์โคเน้ือกาํแพงแสน เร่ิมจาก เม่ือมีเกษตรกรผูส้นใจเขา้มาเป็นสมาชิก 
สหกรณ์จะมีการให้ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้กาํหนดของสมาชิก เบ้ืองตน้ก่อน จากนั้นจะมีเจา้หนา้ท่ีลงพื้นท่ีเพื่อ
ประเมินความพร้อม และ เกบ็ขอ้มูลของเกษตรกรเม่ือสมคัรเป็นสมาชิกใหม่ 

 ดา้นบทบาทการพฒันาความรู้ ทกัษะ สหกรณ์มีแนวทาง โดยการ แบ่งสมาชิกออกเป็น สอง
ประเภทคือ   หน่ึง สมาชิกใหม่ คือ ท่ีเม่ือเกษตรกร สมคัรเขา้มา จะมีการจดัให้ความรู้  2 คร้ัง ภายใน
เวลา 1 ปีแรก  เพื่อใหท้ราบเก่ียวกบัระเบียบขอ้กาํหนดปฏิบติัต่าง ๆ ของสมาชิกสหกรณ์ และ จดัอบรม
ให้ความรู้ในลกัษณะการฝึกปฏิบติัเก่ียวกับการเล้ียงโคขุนให้มีประสิทธิภาพตามหลกัวิชาการ ซ่ึง
สมาชิกใหม่จะตอ้งผา่นการอบรม  และ สอง ผูเ้ล้ียงโคขนุท่ีไม่เป็นสมาชิกใหม่แลว้ คือเกษตรกรท่ีเป็น
สมาชิกมาเป็นเวลา 1 ปีข้ึนไป จะมีการพฒันาใหค้วามรู้อยา่งนอ้ยปีละ  1 คร้ัง โดยการจดักิจกรรมใหก้บั
สมาชิก  เช่น จดัประชุม สัมมนา เสวนาโต๊ะกลม หรือ จดัอบรม เป็นตน้ ดงัท่ี ผูจ้ดัการสหกรณ์ กล่าวว่า 
“ สหกรณ์จะมีการจัดอบรมให้กับสมาชิก 1 คร้ัง ต่อปี แต่สมาชิกใหม่น่ีเราจะมีการอบรมมากว่าสมาชิกเก่า คือ
จะจัดอบรม 2 คร้ังต่อปี  กาํหนดช่วงเลยในปีแรก  ต้องผ่านต้องเข้า อย่างกฎระเบียบต้องรู้เข้าใจก่อน แล้ว
ฝึกอบรมสอนให้ฝึกให้ทาํ การเลีย้งการจัดการฟาร์มให้เป็น สหกรณ์กจ็ะมีออกตรวจเย่ียมสมาชิกใหม่ว่ามีการ
จัดการท่ีดีหรือไม่อย่างไร”    
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การส่งเสริมความรู้ให้กบัสมาชิกของสหกรณ์โดยภาพรวม สหกรณ์จะกาํหนดแผนตารางการ
ตรวจเยี่ยมสมาชิก 1 คร้ัง ในทุกๆ 4 เดือน โดยมีการจดัเป็นรอบการตรวจเยี่ยมฟาร์ม โดยมีเจา้หนา้ท่ี
ส่งเสริมงานฟาร์มของสหกรณ์ จาํนวน 2 คน และคณะกรรมการฝ่ายผลิตของสหกรณ์ จาํนวน 1 คน 
ออกเยี่ยมฟาร์มสมาชิกเพื่อดูแล การแก้ปัญหา การสอบถามความต้องการของสมาชิก เพื่อให้
กระบวนการเล้ียงมีประสิทธิภาพ 

นอกจากการออกตรวจเยีย่มฟาร์มของเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์แลว้ ยงัมีการใหข้อ้มูลข่าวสารผา่นการ
ออกจดหมายข่าวเป็นประจาํทุกเดือน การจดัประชุมสมาชิก ทุกๆ6 เดือน แหล่งขอ้มูลความรู้ข่าวสาร
ส่วนใหญ่มาจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน หน่วยงานภาครัฐ เช่น ปศุสัตว์จังหวดั 
นอกจากนั้น สหกรณ์ใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมสมาชิกท่ีประสบความสาํเร็จในการเล้ียงโคขนุ ใหมี้
โอกาสพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับสมาชิกคนอ่ืนๆ เช่น ในเวทีประชุม 
สัมมนา หรือ การ นาํสมาชิกรายใหม่เขา้ไปศึกษาเรียนรู้ท่ีฟาร์มของผูป้ระสบความสาํเร็จโดยตรง ส่วน
กรณีท่ีเกษตรกรตอ้งการคาํปรึกษา  สอบถามปัญหา ส่วนใหญ่จะเป็นการโทรศพัทติ์ดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี
เน่ืองจากสะดวกรวดเร็วท่ีสุด รวมถึงสหกรณ์มีการคดัเลือกเกษตรกรท่ีมีความรู้มีประสบการณ์ใหเ้ป็นท่ี
ปรึกษาแก่เพื่อนสมาชิกในเขตพื้นท่ี ท่ีอยู่ใกลเ้คียงกนั  ดงัท่ี ผูจ้ดัการสหกรณ์ กล่าวว่า  “ นอกจากการ
ตรวจเย่ียมฟาร์มแล้ว จะมีจดหมายข่าวออกทุกเดือน เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และมีการเรียกประชุม
สมาชิก  6 เดือนต่อคร้ัง ส่วนถ้ามีปัญหาอะไร สมาชิกจะโทรศัพท์มาปรึกษาเป็นส่วนใหญ่  โทรมากจ็ะมี
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ หรือกรรมการท่ีมีความรู้มีประสบการณ์เก่ียวกับการเลีย้งวัวรับสาย  และเราจะจัดกลุ่ม
สมาชิกพืน้ท่ีจังหวัดใกล้เคียงกัน แล้วดูว่าใครเป็นผู้ มีความสามารถมากท่ีสุด กจ็ะให้คนน้ันเป็นท่ีปรึกษาของ
กลุ่มน้ัน ”    
 

ในการเล้ียงโคขุนของสมาชิกให้ประสบความสําเร็จ ผูจ้ ัดการสหกรณ์ เห็นว่า รายได้เป็น
แรงจูงใจส่วนหน่ึง แต่ท่ีสาํคญั ตอ้งเร่ิมตน้จากการมีใจรักของเกษตรกร และสหกรณ์มีส่วนช่วยสงเสริม
สนับสนุนดา้นปัจจยัต่างๆ ตามขอบเขตหน้าท่ีของสหกรณ์ เช่น การเป็นแหล่งตลาดรับซ้ือ การเป็น
ส่ือกลางระหว่างสมาชิกกบัหน่วยงานภาครัฐ สถาบนัการศึกษาในการพฒันาความรู้ความสามารถของ
สมาชิก ดงัท่ี ผูจ้ดัการสหกรณ์ กล่าววา่  “ จะพัฒนาการเลีย้งให้ดี ราคาตลาดจากสหกรณ์ ไม่ใช่ส่ิงจูงใจหลัก 
เพราะว่าการเลีย้งโคท่ีดีจะต้องเร่ิมจากพืน้ฐานของตัวเกษตรกร ว่า เขามีใจรักท่ีจะเลีย้งวัวหรือไม่  มีผู้ สืบต่อ
หรือไม่ เพราะการจัดการสัตว์ใหญ่ค่อนข้างลาํบาก ถ้าตัวสมาชิกไม่มีใจรัก สหกรณ์จะส่งเสริมให้ไปกอ็าจไม่
ยัง่ยืน”  
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ความคดิเห็นทีมี่ต่อการส่งเสริมและพฒันาสมาชิก  
การพฒันาสมาชิกท่ีสหกรณ์โคเน้ือ กาํแพงแสน ท่ีดาํเนินการอยู ่ผูจ้ดัการสหกรณ์  เห็นว่าควรมี

บทบาทท่ีจะช่วยพฒันาดา้นความรู้ให้สมาชิกเกิดประสิทธิภาพในการเล้ียง และสร้างโอกาสใหส้มาชิก
ท่ีประสบความสาํเร็จไดมี้ส่วนเป็นผูถ่้ายทอดประสบการณ์ให้กบัเพ่ือนสมาชิกอยา่งต่อเน่ือง  ปัญหาท่ี
ผา่นมาคือ มีสมาชิกบางรายท่ีอยูไ่กลจากสหกรณ์ บางคร้ังสมาชิกไม่สะดวกในการเดินมาร่วมกิจกรรม 
และบางคร้ังติดเร่ืองของเวลา   ดงันั้นทาํอยา่งไรให้เพิ่มโอกาส การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกท่ี
ประสบความสําเร็จกบัเพื่อนสมาชิกในพื้นท่ีใกลเ้คียงกนัให้มีมากข้ึน และการให้สมาชิกได้เขา้ถึง
ความรู้ขอ้มูลข่าวสารอยา่งรวดเร็วและทัว่ถึง โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์โดยตรงกบัสมาชิก ท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยู่เป็นระยะๆ  เก่ียวกบัราคาปัจจยัดา้นการเล้ียง เช่น อาหารโค ราคาแม่พนัธ์ุ  ดงัท่ี 
ผูจ้ดัการสหกรณ์ กล่าวว่า  “ เร่ืองของการลดต้นทุนการผลิตเป็นปัจจัยหลัก จะทาํอย่างไรให้ตัวสมาชิกอยู่ได้ 
และได้รับผลตอบแทนในอัตราท่ีเหมาะสม สมาชิกควรต้องรู้ทันข้อมูล จะได้ปรับตัวได้ เลีย้งได้ดีขึน้  การ
วัดผลว่าสหกรณ์ประสบผลสําเร็จหรือไม่สําเร็จ ไม่ได้วัดท่ีตัวสหกรณ์ แต่จะวัดท่ีตัวสมาชิก เม่ือสมาชิกมี
รายได้มากขึน้ มีความเป็นอยู่ ท่ีดีขึน้ น่ันคือสหกรณ์ก็ประสบความสําเร็จไปด้วย สมาชิกเรามีเยอะ อยู่ไกล 
อีสาน กมี็ ใต้กมี็  จะมาสหกรณ์ไม่ได้ง่ายกับทุกคน เราอยากมีเครือข่ายสมาชิกแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ”    

 
กระบวนการจัดการความรู้ของ สหกรณ์โคเนือ้ กาํแพงแสน  
ผลวิเคราะห์ กระบวนการจดัการความรู้ของ สหกรณ์โคเน้ือ กาํแพงแสน พบวา่ มีขั้นตอน 

วิธีการ กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  สรุปได ้ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี18  ผลวิเคราะห์กระบวนการจดัการความรู้ของสหกรณ์โคเน้ือกาํแพงแสน 
กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอน วธีิการ /กจิกรรม 

1.เกษตรกร 
ผูส้นใจสมคัร
สมาชิก 

1.การตรวจสอบความ
พร้อมของผูส้นใจ 

1.เกษตรกรผูส้นใจจะไดรั้บขอ้มูล กฎระเบียบขอ้กาํหนด
ของการเป็นสมาชิกเบ้ืองตน้ 

2. เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์จะลงพ้ืนท่ีเพื่อประเมินความพร้อม 
และ เกบ็ขอ้มูลของเกษตรกรเม่ือสมคัรเป็นสมาชิกใหม่ 

2.สมาชิกใหม่
ของสหกรณ์ 

2.การพฒันาความรู้
สมาชิกใหม่   

สมาชิกใหม่ คือ เกษตรกรท่ีสมคัรเป็นสมาชิกไม่ถึง 1 ปี  
สหกรณ์จะการจดัอบรมใหค้วามรู้  2 คร้ัง  คือ อบรมความรู้
เก่ียวกบัระเบียบขอ้กาํหนดปฏิบติัต่าง ๆ ของสหกรณ์  และ 
จดัอบรมความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงโคขนุใหมี้ประสิทธิภาพตาม
หลกัวิชาการ เป็นการอบรมแบบฝึกปฏิบติั    
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ตารางท่ี18  ผลวิเคราะห์กระบวนการจดัการความรู้ของสหกรณ์โคเน้ือกาํแพงแสน (ต่อ) 
กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอน วธีิการ /กจิกรรม 

3.สมาชิกทัว่ไป 3.การพฒันาความรู้   
สมาชิก 

1.เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกมาเป็นเวลา 1 ปีข้ึนไป จะมีการ
พฒันาใหส้มาชิก อยา่งนอ้ยปีละ  1 คร้ัง โดยการจดักิจกรรม
ต่างๆ เช่น จดัการประชุม สมัมนา เสวนาโตะ๊กลม หรือ จดั
อบรม  

2.สหกรณ์กาํหนดแผนกิจกรรมการส่งเสริมพฒันา
สมาชิก ดงัน้ี 

- กาํหนดตารางการตรวจเยีย่มสมาชิก 1 คร้ัง ในทุกๆ 4 
เดือน  โดยมีทีมเจา้หนา้ท่ี ประกอบดว้ย เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมงาน
ฟาร์ม จาํนวน 2 คน และคณะกรรมการฝ่ายผลิต จาํนวน 1 คน 
การตรวจเยีย่มฟาร์มสมาชิกเพื่อดูแล การแกปั้ญหา การ
สอบถามความตอ้งการของสมาชิก ท่ีเก่ียวกบัการเล้ียงโคเน้ือ
โคขนุ การลงพ้ืนท่ีจะมีการนดัหมายสมาชิก ท่ีอยูใ่นบริเวณ
ใกลเ้คียงกนัใหม้าพบเพ่ือพดูคุยแลกเปล่ียนกนั 

- การจดัประชุมสมาชิก ทุกๆ6 เดือน ท่ีสหกรณ์ 
3.  แหล่งขอ้มูลความรู้ข่าวสารส่วนใหญ่มาจาก 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน หน่วยงานภาครัฐ 
เช่น ปศุสัตวจ์งัหวดั 

 4.การจดัเกบ็ขอ้มูล 
 

1.คู่มือสมาชิก  
2.เอกสารเผยแพร่ แผน่พบั  
3.ฐานขอ้มูลสมาชิก 

 5.การเผยแพร่ความรู้ 1.การจดัส่งจดหมายข่าวเป็นประจาํทุกเดือนใหก้บั
สมาชิก เพื่อใหท้ราบขอ้มูลข่าวสารต่างๆ  

2.Website ของสหกรณ์ 
3.วิทย ุมก. 

 6.การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 1.การส่งเสริมโอกาสการพดูคุยแลกเปล่ียนความรู้ 
สอดแทรกในกิจกรรมต่างๆ เช่น ในเวทีประชุม สมัมนา 

2.การนาํสมาชิกรายใหม่เขา้ไปศึกษาเรียนรู้ท่ีฟาร์มของผู ้
ประสบความสาํเร็จโดยตรง 

3.การคดัเลือกสมาชิกท่ีมีความรู้มีประสบการณ์ใหเ้ป็นท่ี
ปรึกษาแก่เพื่อนสมาชิกในเขตพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั 
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โดยสรุป ผลการวิเคราะห์ ขอ้มูลบริบททัว่ไปของสหกรณ์ และขอ้มูลการสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ี
ตวัแทนสหกรณ์ จะพบวา่ นอกจากสหกรณ์ทั้ง สามแหล่ง มีบทบาทหนา้ท่ีทางดา้นการตลาด เป็นแห่ง
รับซ้ือโคขนุของสมาชิกเกษตรกรเพ่ือเขา้สู่กระบวนการแปรรูปแลว้ สหกรณ์ยงัมี บทบาทท่ีเอ้ือต่อการ
ส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้ เพื่อพฒันาประสิทธิภาพการเล้ียงโคของสมาชิกท่ีสอดคลอ้งกนั คือ  
การเตรียมความรู้สาํหรับผูท่ี้สนใจ พฒันาความรู้และทกัษะสาํหรับสมาชิกใหม่ และ การจดักิจกรรม
เพื่อพฒันาความรู้ความรู้ใหก้บัสมาชิกทัว่ไปของสหกรณ์อยา่งต่อเน่ือง  

 

 นอกจากนั้น ดา้นความตอ้งการของสหกรณ์ ท่ีมีต่อการพฒันาสมาชิก พบวา่ ท่ีสรุปได ้ดงัน้ี  
   

สหกรณ์ฯ โพนยางคาํ 
1.การส่ือสาร กบักลุ่มสมาชิก เพื่อใหท้ราบขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรม หรือโครงการต่างๆท่ีทาง

สหกรณ์ หรือหน่วยงานต่างๆจดัข้ึน  ใชว้ิธีการผา่นตวัแทนกลุ่ม  คือ ประธานของแต่ละกลุ่มสมาชิก  
2.การเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของสมาชิกเกษตรกร พบวา่ ส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะการส่ง

ตวัแทนเขา้ร่วมกิจกรร เช่น ประธานกลุ่ม กรรมการกลุ่ม เป็นตน้  ส่วนสมาชิกกลุ่มคนอ่ืนๆ จะไม่เขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีหน่วยงานต่างๆจดัเท่าใดนกั ยกเวน้กิจกรรมท่ีสหกรณ์บงัคบัใหส้มาชิกตอ้งเขา้ร่วม 
สมาชิกในแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่จะมีลกัษณะการเล้ียงแบบบา้นใครบา้งมนั เหตุผลส่วนใหญ่ของ
เกษตรกรคือ ไม่ค่อยมีเวลา ไม่สะดวกเดินทางในกรณีระยะทางไกลๆ  เร่ืองของค่าใชจ่้าย และ คิดวา่มี
ประธานกลุ่มเป็นผูแ้ทนเขา้ร่วมอยูแ่ลว้  

3.สหกรณ์ตอ้งการใหเ้กิดกิจกรรมในลกัษณะการเรียนรู้ร่วมกนัไดใ้นพื้นท่ี เช่น การพฒันา เป็น
แหล่งเรียนรู้ในพ้ืนท่ี การรวมกลุ่มทาํโครงการเกิดข้ึนในพื้นท่ี ลกัษณะน้ี จะเพิ่มโอกาสในการขอรับการ
สนบัสนุนต่างๆ เช่น เร่ืองเงินทุน แม่พนัธ์ุ หรือการติดต่อประสานกบัหน่วยงานของรัฐ 
สถาบนัการศึกษา เพื่อหาเงินทุนมาดาํเนินการบริหารกิจกรรม   

 

สหกรณ์ปศุสัตว์ หนองสูง  
1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผา่นมา แมส้หกรณ์จะเนน้เปิดโอกาสใหส้มาชิกเกษตรกรเขา้ร่วม 

และเนน้การสร้างใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัระหวา่งสมาชิก แต่พบวา่ ยงัขาดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้กนัอยา่งมีประสิทธิภาพระหวา่งสมาชิกเกษตรกรดว้ยกนัเอง คือ เกษตรกรยงัขาดทกัษะการ
ถ่ายทอด การอธิบายส่ือความใหก้บัเพื่อนสมาชิก ซ่ึงผูแ้ทนสหกรณ์เห็นวา่เป็นแนวทางท่ีสาํคญัและ
เหมาะสมในการพฒันาสมาชิก   

2.การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบอ่ืนๆใหก้บัสมาชิกของสหกรณ์ในปัจจุบนั ไม่บ่อยมากนกั
ทั้งน้ี ดว้ยปัจจยัดา้น เวลา งบประมาณ และพบวา่ ขอ้จาํกดัท่ีสาํคญั คือ ความพร้อมของทางสหกรณ์ 
ความพร้อมของเจา้หนา้ท่ี และ ตวัเกษตรกรเอง   
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3.ปัจจุบนัสหกรณ์ยงัมีความตอ้งการขยายตลาดรับซ้ือเน้ือโคคุณภาพใหแ้พร่หลายมากยิง่ข้ึน 
ดงันั้น การพฒันาความสามารถในการเล้ียงโคขนุของสมาชิกใหเ้พิ่มข้ึน จะเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยใหเ้กิด
การพฒันาใหไ้ดเ้น้ือคุณภาพออกสู่ตลาด  

4.แมก้ารพฒันาทกัษะความรู้ในการเล้ียงโคขนุของเกษตรกรโดยภาพรวม สหกรณ์ดาํเนินการ
ใหเ้กษตรกรไดรั้บการอบรมจากสหกรณ์ มีเจา้หนา้ท่ีช่วยให ้จนเกษตรกรมีประสบการณ์ ซ่ึงพบวา่ การ
เรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะรายบุคคล ส่ิงท่ีสหกรณ์เห็นวา่ยงัขาด คือ การรวมกลุ่มกนัเพื่อการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ือง เพราะหากทาํได ้ จะส่งผลต่อการจดักิจกรรม และการเสนอโครงการ
ส่งเสริมอบรมสมาชิกไปยงัหน่วยงานต่างๆ เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ใหส้มาชิกมากยิง่ข้ึน 

 
 

สหกรณ์โคเนือ้ กาํแพงแสน    
1.สหกรณ์ต้องสร้างโอกาสให้สมาชิกท่ีประสบความสําเ ร็จได้มีส่วนเป็นผู ้ถ่ายทอด

ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกอย่างต่อเน่ือง  โดยเฉพาะการเพิ่มโอกาส การแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างสมาชิกท่ีประสบความสาํเร็จกบัเพ่ือนสมาชิกในพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั ให้มีมากข้ึน  เน่ืองจากผา่น
มา สมาชิกบางรายท่ีอยู่ไกลจากสหกรณ์ จะมีปัญหาความไม่สะดวกในการเดินมาร่วมกิจกรรม และ
บางคร้ังติดเร่ืองของเวลา    

2. การส่ือสารให้สมาชิกไดเ้ขา้ถึงความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร อย่างรวดเร็วและทัว่ถึง โดยเฉพาะ
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์โดยตรงกบัสมาชิก ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่เป็นระยะๆ  เช่น เก่ียวกบัราคาปัจจยั
ดา้นการเล้ียง เช่น อาหารโค ราคาแม่พนัธ์ุ เป็นตน้ 
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2.2 กระบวนการเรียนรู้ ความรู้และแนวปฏิบตัิของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผู้เลีย้งโคขุน 
 

ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลบริบททัว่ไป และการสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีผูแ้ทนสหกรณ์ 
ทั้ง 3 แห่ง พบวา่  สหกรณ์มีส่วนส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ของสมาชิกสหกรณ์ ท่ีชดัเจน ดงั
เห็นไดจ้าก มีการกาํหนดกิจกรรมอบรม การออกตรวจเยีย่มสมาชิกในแผนปฏิบติังาน  และ มีหน่วยงาน
เครือข่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในดา้นการพฒันาความรู้ ของสมาชิก ขอ้คน้พบท่ีได ้มีดงัน้ี 

   

1. สหกรณ์มีการกาํหนดเง่ือนไขการเรียนรู้ท่ีชดัเจน และกิจกรรม  ทั้งสาํหรับใหม่สมาชิก
สหกรณ์ และสมาชิกปัจจุบนัของสหกรณ์ เช่น สมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคาํ จะไดรั้บคู่มือสมาชิก เพื่อ
เรียนรู้กฎระเบียบและวิธีการเล้ียงตามมาตรฐานของสหกรณ์ และ มีเจา้หนา้ท่ีติดตามใหค้วามรู้ในระยะ
เร่ิมตน้ สมาชิกสหกรณ์ปศุสตัวห์นองสูงตอ้งเรียนรู้วิธีการเล้ียง และศึกษาดูงานฟาร์มตวัอยา่งของ
สหกรณ์ ก่อนสมคัรเป็นสมาชิก และ สมาชิกใหม่ของสหกรณ์โคเน้ือกาํแพงแสน ภายในระยะเวลา 1 ปี
แรก  ตอ้งไดรั้บการอบรมกฎระเบียบขอ้กาํหนด และ เขา้อบรมการเล้ียงโคขนุกบัสหกรณ์  
 2. สหกรณ์เป็นผูป้ระสานงานกลางระหวา่งเครือข่ายหน่วยงานมีส่วนสร้างการเรียนรู้ใหส้มาชิก 
โดยทาํหนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์ ส่งข่าวสาร ใหค้วามร่วมมือในการจดักิจรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์
สาํหรับสมาชิก  

3. สหกรณ์ มีแนวทางการดาํเนินงานท่ีเนน้ใหส้มาชิกเกิดการการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น การจดั
ประชุมกลุ่มสมาชิก การออกพบสมาชิกในพ้ืนท่ีของทีมเจา้หนา้ท่ี หรือ การใหส้มาชิกท่ีมีการเล้ียงท่ีดี 
เป็นตวัอยา่งใหค้าํแนะนาํช่วยเพื่อนเกษตรกร   

4. สหกรณ์มีประกวดใหร้างวลัสมาชิก ดีเด่น และมีการถอดความรู้ของสมาชิกท่ีมีแนวทาง
ปฏิบติัท่ีดีจดัทาํเป็นเอกสารเพ่ือ เพื่อเผยแพร่ และประชาสมัพนัธ์ผลงานดีเด่นของสมาชิก  

ในส่วน ผลวิเคราะห์ความรู้และแนวปฏิบติัของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีได้จากการศึกษา
ภาคสนาม มีดงัน้ี  

 
2.2.1 ความรู้และแนวปฏิบัติของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ โพนยางคาํ  
 

การจดัวงสนทนากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ โพนยางคาํ ผูว้ิจยัไดติ้ดต่อเชิญเกษตรกรตามรายช่ือท่ี
ได้รับการเสนอจากผูแ้ทนสหกรณ์ฯ ท่ีพิจารณาร่วมกัน 2 ท่าน คือผูช่้วยผูจ้ ัดการสหกรณ์ฯ และ 
นกัวิชาการประจาํสหกรณ์ฯ   รายช่ือเกษตรกรท่ีเสนอมามีจาํนวน 14 ท่าน ท่ีพิจารณาตามเกณฑท่ี์ผูว้ิจยั
กาํหนด คือ เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิก ท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุท่ีประสบความสาํเร็จ  
และมีผลผลิตเน้ือโคขนุอยูท่ี่ระดบัเกรด 3 ถึง 5 (premium grade ระดบักลาง  ถึง ระดบัสูง)  และมี
ระยะเวลาในการประกอบอาชีพเล้ียงโคขนุและเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป รวมถึง เป็นผูมี้ส่วนร่วม 
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และ/หรือมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆท่ีจดัข้ึนโดยสหกรณ์ หรือ กลุ่มสมาชิก และ เป็นผูมี้ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น กบั เพ่ือนร่วมอาชีพ อยูเ่สมอๆ ทั้งน้ีมีเกษตรกรตอบรับการเขา้ร่วมวงสนทนา 
ทั้งส้ิน จาํนวน 10 ราย ดงัรายช่ือท่ีปรากฏในภาคผนวก ง 

 

ผูว้ิจยั ไดจ้ดัวงสนทนาข้ึนในวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ หอ้งประชุม 
สหกรณ์การเล้ียงปศุสตัว ์กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกดั โดยมีผูช่้วยวจิยั ทาํหนา้ท่ีบนัทึกเสียง จดบนัทึก
ขอ้สงัเกตทัว่ไป เม่ือถึงเวลาผูว้ิจยัเร่ิมตน้ดว้ยการแนะนาํตวั แนะนาํผูช่้วยวจิยั และบอกวตัถุประสงค ์
และ ประเดน็ของการสนทนาคร้ังน้ี แลว้ใหผู้เ้ขา้ร่วมวงสนทนาแนะนาํตวัเพื่อสร้างบรรยากาศเป็น
กนัเองก่อนเร่ิมการสนทนา 

 
ข้อมูลทัว่ไปของสมาชิก   

ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมวงสนทนาทั้ง 10 ราย พบวา่ เป็นเพศชายทั้งหมด มี
อายเุฉล่ีย 51.6 ปี  ระดบัการศึกษาสูงสุดคือ ปว.ช จาํนวน 1 ราย และ ม.6 จาํนวน 1 ราย ชั้นม.3 จาํนวน 
4 ราย และ ชั้น ป.6 จาํนวน 4 ราย เกษตรกรทั้งหมด มีอาชีพหลกั คือ ทาํนา และมีอาชีพรอง คือการเล้ียง
โคขนุ กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉล่ียจาํนวน 4 คน  มีแรงงานในการเล้ียงโคโดยเฉล่ีย 
จาํนวน 2.6 คน ประสบการณ์ในการเล้ียงโคโดยเฉล่ีย คือ 12.8 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่ เล้ียงโคเน้ือสาย
พนัธ์ุชาโลเลย ์  มีจาํนวนโคเน้ือท่ีเล้ียงขนุเฉล่ีย จาํนวน 8.7 ตวั  มีการเล้ียงโคแม่พนัธ์ุ โดยเฉล่ีย 2.2 ตวั  
และพบวา่ ส่วนใหญ่ คือ มีจาํนวน 6 คน เป็นเกษตรกรท่ีมีบทบาทเป็นประธานของกลุ่มผูเ้ล้ียงโคใน
สงักดั สหกรณ์ฯโพนยางคาํ  

 
ความรู้และแนวปฏิบตัิของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคาํ 
ความรู้และแนวปฏิบติัของกลุ่มสมาชิกท่ีใชใ้นการเล้ียงโคขุน โดยภาพรวมพบว่า สมาชิกมี

ขั้นตอนการเล้ียงท่ีคลา้ยคลึงกนั  สมาชิกทั้ง 10 ท่าน มีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั สาํหรับการเร่ิมตน้ของ
ผูท่ี้คิดจะเล้ียงโคขุนให้ประสบความสําเร็จ คือ เกษตรกรผูเ้ล้ียงตอ้งมีใจรัก มีเวลาเอาใจใส่ดูแลอย่าง
เตม็ท่ี  และการท่ีจะเล้ียงใหไ้ดเ้น้ือเกรดคุณภาพดี ในความเป็นจริงไม่สามารถกาํหนดคุณภาพเกรดเน้ือ
ท่ีแน่ชดัไดเ้สมอไป อยา่งไรก็ตามเกษตรกรตอ้งมีความรู้เร่ืองการเลือกสายพนัธ์ุ และ การเอาใจใส่อยา่ง
ต่อเน่ือง จะส่งผลต่อคุณภาพเน้ือท่ีได ้ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี 2  คนท่ี6 คนท่ี9 และคนท่ี10  กล่าววา่ 

“ มันไม่มีสูตรสําเร็จตายตัว นะ มันแล้ว แต่สายเลือดสําคัญ กับวิธีการเลีย้ง อาหารน่ีมันต้องเสริม
กัน” (สมาชิกคนท่ี2) 
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“ จริงๆแล้ว ทุกคนกอ็ยากได้เกรดดีหมด แต่ว่า การปฏิบัติอาจจะยากนิดนึง สังเกตสมาชิกท่ีเข้ามา
ใหม่เกือบทุกราย การเลีย้งจะได้เกรดดี แต่พอนานเข้า กลายเป็นปล่อยปะละเลย ความเอาใจใส่ลดลง 
บางคน ผมสังเกตสมาชิกในกลุ่มผม  ห้าทุ่ม สองยามลุกขึน้มาให้อาหาร  มาดูแล วัวน่ีอ้วนสมบูรณ์ 
พอไปโรงน่ี 3.5  4 กอ็ยู่ ท่ีความเอาใจใส่ต่อเน่ือง”  (สมาชิกคนท่ี6) 

“... ผมเลยคดิว่า เกรดน่ีมันน่าจะอยู่กบัสายพนัธ์ุวัว สายเลือด นะ บางตัวดูแล้วน่าจะ 3.5 พอเลีย้งไป
ไปกไ็ม่ได้ ..กว่็าอยู่ ท่ีสายเลือด สายพันธ์ุ เร่ิมต้นก่อน  แล้วเลีย้งน่ีถ้าดี ย่ิงมีวิธีการดี กโ็อกาสได้เกรด
สูงอยู่ ” (สมาชิกคนท่ี9) 

 “ ผมเน้นนะ ว่า มันอยู่กับสายพนัธ์ุวัว อายุวัว สําคญั เราต้องรู้ เลือกเป็น อย่างปัจจุบันน่ี เรามาส่งมา
ชาํแหละน่ี เนือ้เกรดดีแน่นอน แต่จะเกรดเท่าไหร่กว่็ากัน” (สมาชิกคนท่ี 10) 

อยา่งไรกต็าม ความรู้หลกัการท่ีสาํคญัและจาํเป็น และการปฏิบติัในการเล้ียงโคขนุของกลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคาํ ทั้ง 10 ราย โดยทัว่ไป คือเร่ืองของการจดัการฟาร์ม ประกอบดว้ย  แม่พนัธ์ุ
และสายพนัธ์ุสาํหรับขนุท่ีเหมาะสม  การคดัเลือกโคเขา้สู่ระยะขนุ  การเตรียมโคก่อนการขนุ โรงเรือน 
อาหาร ระยะขนุ สุขอนามยั และผลพลอยไดจ้ากการขนุโค มีรายละเอียด ดงัน้ี  

  

แม่พนัธ์ุ และสายพนัธ์ุสําหรับขุนทีเ่หมาะสม 
เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมวงสนทนาส่วนใหญ่จะใชว้ิธีการซ้ือววัจากพ่อคา้เพื่อนาํมาเล้ียงขนุ มากกว่า

การเล้ียง ววัแม่พนัธ์ุเองแมส้หกรณ์ฯโพนยางคาํ จะมีนโนบายใหส้มาชิก หนัมาเล้ียงโคแม่พนัธ์ุ เป็นโค
ตน้นํ้ า เพ่ือลดตน้ทุน แต่เกษตรกรให้ความเห็นว่า การเล้ียงโคแม่พนัธ์ุมีส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงค่อนขา้งเยอะ 
จึงไม่นิยมเล้ียง ส่วนสายพนัธ์ุส่วนใหญ่ท่ีนิยมเล้ียงขนุคือ สายพนัธ์ุชาโลเลห์ ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี 1 กล่าว
ว่า  “ ท่ีน่ีเลีย้งชาโลเลห์กัน ได้เนือ้ท่ีต้องการดี จะซ้ือจากพ่อค้าวัว  แม่พันธ์ุมีเลีย้งไม่เยอะ การเลีย้งโคขนุน่ี
จุกจิกพอสมควร ถ้าจะเลีย้งแม่พันธ์ุด้วยเพ่ิม กมี็นะ แต่เฉล่ียสมาชิกท่ีไม่เกิน สองตัว ถ้าเยอะกว่าน้ัน จะมัวไป
ห่วงแต่กับวัวแม่พันธ์ุน่ันหล่ะ แต่เลีย้งเองได้มนักดี็ สหกรณ์เค้ากส่็งเสริม จะได้ลดค่าเงินค่าซ้ือวัวลงไป”  

 การคดัเลือกโคเพ่ือเล้ียงขนุใหไ้ดผ้ลดี นอกจากสายพนัธ์ุของโค แลว้เกษตรกรจะพิจารณา
โครงสร้างลกัษณะโคตอ้งมีความเหมาะสม เช่น ดูจากสดัส่วนขา ตอ้งตรงท่ีมีผลต่อการรับนํ้าหนกัตวั 
การดูสีปากและตาตอ้งเลือกท่ีมีสีดาํ ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี 5 คนท่ี9 และ คนท่ี10 กล่าววา่   
 

“ ปัจจัยท่ีผมคิดว่า ถ้าเราคัดเลือกววัเข้าขนุน่ี ต้องดู หน่ึง สายพันธ์ุท่ีมาของแม่พันธ์ุเป็นอย่างไร  สอง 
ดูโครงสร้างลกัษณะวัว ตรงสัดส่วนขาตรงมัย้การรับนํา้หนักน่าจะดีไหว บางคนท่ีชอบดูวัวชาโลเลห์ 
เค้าจะมีการดูตรงจมกู ถ้าจมกูแดงๆเค้าว่ามันจะไม่ค่อยกินเก่ง ถ้าใครได้จมกูดาํๆน่ีเค้าว่ามนักินเก่ง 
ผมสังเกต เออมนักจ็ริงนะ ปากแดง ตาแดง น่ีไม่ค่อยเก่ง ปากดาํ ตาดาํน่ี กินเก่งกว่า (ทุกคนเสริมพยกั
หน้าเห็นด้วย)” (สมาชิกคนท่ี10) 
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“ เค้าเรียกกินไม่สุด ลองไปตามตลาดนัดโคสิ เค้ารู้กัน นายห้อยเค้าไม่ชอบ แม้เป็นพันธ์ุเดียวกัน 
ชาโลเล่ แต่เกิดจากแม่อะไร ออกมากต่็างกัน ถ้าแม่วัวพืน้เมืองสีดาํ ออกมากด็าํ ถ้าพืน้เมืองสีแดง
ออกมากแ็ดง เค้าว่ามนัรักสวยรักงาม ส่วนมากเค้าเอาชาโลเลห์ผสมเมกันบรามนั ออกมาปากแดงไม่
ค่อยชอบ  เค้าไม่รู้หลกัวิชาการหรอก เค้าหลกัประสบการณ์บอกต่อกัน”  (สมาชิกคนท่ี5) 
 
 

“ จริงคับ ผมเคยเลีย้งแล้ว สังเกต ปากแดง ตาแดง เลีย้งท่ีแรก กินดีอยู่ แต่พออายสูุงๆมนัจะกินน้อยลง
น้อยลง กินไม่สุด เราต้องการให้มนัอ้วน แต่มนักินแบบถนอมหุ่น ส่วนมาก 10 เดือนไปแล้ว เร่ิม
ถอยๆๆๆ เร่ิมลด น่ีกปั็ญหาหล่ะ เนือ้มนักห็ายไปด้วย ตัวกเ็ลก็ลง” (สมาชิกคนท่ี9)  
 
นอกจากนั้น เกษตรกรยงัมีความเห็นวา่ แมเ้ป็นสายพนัธ์ุเดียวกนั แต่โคลูกผสมท่ีมีแม่เป็นสาย

พนัธ์ุไทยพ้ืนบา้นจะใหเ้น้ือเกรดค่อนขา้งดี แต่ ลูกผสมท่ีเกิดจากพอ่พนัธ์ุเลือดยโุรปผสมกบัแม่พนัธ์ุ
พื้นบา้นมีนอ้ย เน่ืองจากลูกววัท่ีไดจ้ากการท่ีพอ่พนัธ์ุเป็นเลือดยโุรป จะตวัใหญ่ นํ้าหนกัเยอะ ลูกท่ีไดจึ้ง
เส่ียงต่อการคลอดยาก จึงไม่เป็นท่ีนิยมปฏิบติั ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี 10 กล่าววา่  “ แม้ชาโลเลห์ สามตัวเรียง
กันอายเุท่ากัน กไ็ม่ใช่จะได้ผลเท่ากัน กต้็องเผ่ือใจ อยู่ท่ีมาจากแม่ไหน ถ้าได้ยโุรปมาผสมแม่พืน้บ้านน่ีกว็ัว
ไทยพืน้บ้านน่ีหล่ะ เคยสังเกตนะจะได้เกรดดี มนัอดทนสภาพบ้านเราดี  แต่ปัญหาคือ ตัวเลก็ นํา้หนักซากไม่
ค่อยจะถึง 300  ตอนคลอดตอนออกลกูจะยากอยู่” 

 

การคดัเลอืกโคเข้าสู่ระยะขุน 
 ช่วงอายขุองโคท่ีเหมาะสมสาํหรับการเร่ิมขนุ เกษตรกรแนะนาํวา่โดยหลกัอายคุวรไม่เกิน 3 ปี 
แต่ปัจจุบนัสมาชิกนิยมขนุโคอายท่ีุนอ้ยลง คือ โดยเฉล่ียจะเร่ิมขนุโคเม่ือมีอายหุน่ึงปีคร่ึง เน่ืองจาก
จาํนวนโคตน้นํ้าท่ีจะนาํมาเล้ียงขนุมีปริมาณลดลงในขณะท่ีความตอ้งการเน้ือโคคุณภาพมีเพิ่มข้ึน และ 
ราคาซ้ือขายโคในตลาดมีราคาสูงข้ึน จึงทาํใหส้มาชิกปรับตวัโดยการเร่งรอบการขนุใหเ้ร็วข้ึน ดงัท่ี 
สมาชิกคนท่ี 6 คนท่ี7 และ คนท่ี8 กล่าวา่   

“  เม่ือก่อนโคท่ีขนุสมาชิกอยู่ ท่ี 3 ปี แต่ปัจจุบันสมาชิกลดอายลุงเหลือปีคร่ึง  เหตท่ีุลด เพราะจาํนวน
วัวลดลง ผลิตไม่ทัน เลยต้องขนุโคท่ีมีขนาดเลก็ลง น่ีคือ ปัญหา แล้วอีกอย่าง สมาชิกท่ีซื้อโคน่ีต้อง
ซื้อราคาสูงขึน้ เม่ือก่อน สองหม่ืน หรือ สองหม่ืนห้า ได้ตัวใหญ่พอสมควรอาย ุสามปีขึน้ แต่เด่ียวนี้
วัว ปีคร่ึงน่ี กส็ามหม่ืนเกือบ ส่ีหม่ืนแล้ว” (สมาชิกคนที6) 

“ วัวน่ี จริงๆววัอายนุ้อย มนัไม่ค่อยจะดี มนัสร้างโครงสร้าง ไม่ถึงเวลาสร้างไขมนั แต่กต้็องเร่ิมขนุ 
เลือกโครงสร้างดีๆ อาหารให้มนัดี กช่็วยได้” (สมาชิกคนท่ี8) 
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“ ราคาแม่พันธ์ุน่ีแพงมาก  สหกรณ์กับปศุสัตว์กาํลงัสาํรวจว่า แม่พันธ์ุตอนนีเ้รามีเท่าไหร่ ราคาวัว
แพง น่ีเป็นสาเหตท่ีุเราขนุโคอายนุ้อยลง เร่ืองท่ีจะทาํคะแนนไขมนักเ็ป็นเร่ืองยากขึน้หน่อย ความจริง
ท่ีเราเรียนมาแต่ก่อนเน้อ ว่า เป็นสูตรของเรา 3 ปีขึน้ไปขนุ  แต่การตลาดเดียวนีไ้ม่เหมือนเดิม กต้็อง
ปรับลงเป็นปีคร่ึงน่ีกาํลงัดีอยู่” (สมาชิกคนท่ี7) 

 
 

การเตรียมโคก่อนการขุน 
เม่ือโคถึงอายท่ีุจะเร่ิมขนุ เกษตรกรจะพิจารณานํ้าหนกัตวัเป็นเกณฑป์ระกอบ คือ โคจะตอ้งมี

นํ้าหนกั 350 กิโลกรัมข้ึนไป จึงจะถือวา่เหมาะสม แลว้จึงเตรียมโคในการแจง้ข้ึนทะเบียนเพ่ือขนุกบั
ทางสหกรณ์ฯ เพื่อไดรั้บการฉีดวคัซีน ดูแลความสะอาด ก่อนนาํเขา้เล้ียงขนุแบบยนืโรง ดงัท่ีสมาชิกคน
ท่ี 10 กล่าววา่  “  ขัน้ตอนกคื็อ เตรียมวัวท่ีขนาดนํา้หนักได้ คือ 350 กิโลกรัม ยึดนํา้หนักตัวเป็นหลกั อย่างได้
ลกูชาโลเล่ห์ 50 เปอร์เซ็นต์  อายไุม่ถึงหย่อนปีคร่ึงมาได้ดูนํา้หนัก กถ้็า 14 เดือน คือได้ 350 ขึน้ไป เรากแ็จ้ง
ทางสหกรณ์ สหกรณ์กจ็ะส่ง เจ้าหน้าท่ีออกไปฉีดวัคซีน ขึน้ทะเบียนขนุ ตอนให้เสร็จ ต้องตอนทุกวัว  วัคซีนน่ี
ท่ีต้องฉีดกป็ากเท้าเป่ือย ฆ่าพยาธิ สักใบหู  แล้วเข้ายืนโรง” 

 
โรงเรือน  
การเล้ียงโคขนุของสมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคาํ เป็นการเล้ียงแบบยนืโรง คือ จาํกดัพื้นท่ีโคอยู่

ภายในคอก ลกัษณะโรงเรือนเกษตรกรเห็นวา่ หากผูเ้ล้ียงรายใดมีทุนท่ีสามารถทาํคอกแบบพื้น
ปูนซีเมนตต์ามมาตรฐานท่ีทางสหกรณ์กาํหนดไดก้จ็ะส่งผลดีในดา้นการจดัการคอก  ไดแ้ก่การทาํความ
สะอาด ดูแลสุขอนามยั  แต่พบวา่เกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์ส่วนใหญ่มีงบลงทุนท่ีจาํกดั ดงันั้นการ
ทาํโรงเรือนส่วนใหญ่ จะเป็นพื้นดิน เน่ืองจากประหยดัเงินทุน โดยมีขอ้ปฏิบติัในการดูแลท่ีเกษตรกร
เห็นวา่ไดผ้ลไม่แตกต่างกนัเท่าใดนกั ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี2 คนท่ี4 และ คนท่ี10 กล่าววา่  

“ ท่ีน่ีจะเลีย้งยืนโรง ไม่ปล่อยออกเดิน โรงเรือน ส่วนใหญ่เป็นพืน้ดิน  คือ ท่ีน่ีเรากส่็งเสริมให้สมาชิก
ทาํคอกมาตรฐาน แต่กย็งัอยู่ในเกณฑ์น้อยอยู่” (คุณทองพูน) 
“ คือ อย่างของผมท่ี เพ่ิงมาทาํ 2 ปีท่ีแล้ว แสนหกนะ โรงเรือนนะ วัสดมุนัแพง น่ีสิได้คอกมาตรฐาน 
”  (สมาชิกคนท่ี2) 

 

“ คู่มือมีบอกอยู่  แต่ก่อนมนัไม่มีงบประมาณทาํคอกซีเมนต์เหมือนกับสหกรณ์เค้าทดลอง เกษตรกร
ทุกหมู่บ้านกมี็อยู่  แต่ส่วนใหญ่เงินหาซื้อวัวกห็มดแล้ว  อย่างคอกน่ีทาํกเ็ป็นแสนนะ  แต่ละคนท่ีมาน่ี 
หรือ สมาชิกส่วนใหญ่ จะเป็นคอกดิน ถ้าเปียกแฉะมากกเ็อาแกลลบมาลง  ถ้าถามความต่าง อย่าผมก็
กาํลงัทดลอง ระหว่างดิน กับซีเมนต์น่ี ผมสังเกตว่ามนัดีขึน้  มนัสะอาด อยู่สบาย มนักกิ็นดีนะครับ” 
(สมาชิกคนท่ี4) 
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“ ผมเสริมนะ คอกดินน่ี เรากท็าํให้ดี ถ้าเราพยายามอัดดินให้แน่น พยายามให้คอกแห้ง วัวกจ็ะชอบ 
ถ้าคอกซีเมนต์ผมนีก้วาดทุกวนั ล้างทุกวัน ทุกเช้า เยน็ วันละคร้ังพอ  คือหน่ึง คนกเ็หน่ือยขึน้หล่ะ แต่
ถ้าดินน่ีใช้แกลบอัดให้แน่น พอถึงส้ินปี กข็ดุดินทาํปุ๋ยคอกอีกที  แต่ซีเมนต์น่ี วัวจะดูดีขึน้ แต่สังเกต
เม่ือนํา้หนักตัวมากขึน้จะเป็นปัญหาท่ีข้อเท้า ท่ีกีบ วัว 8 เดือนขึน้ไปน่ีมนัแบกนํา้หนักตัวเยอะ กีบรับ
นํา้หนักยาก.... มนัจะดี คนละอย่าง” (สมาชิกคนท่ี10) 
 

อาหาร 
อาหารท่ีใชเ้ล้ียงโคขนุของเกษตรกร ประกอบไปดว้ยอาหารหยาบ อาหารขน้ และกากนํ้ าตาล

เป็นหลกั โดยเฉพาะอาหารขน้ เกษตรกรจะใชอ้าหารสาํเร็จรูปสูตรเป็นโปรตีนอดัเมด็ท่ีสหกรณ์ฯโพน
ยางคาํ ส่งเสริมให้กบัสมาชิก ในการให้อาหารโคสมาชิกจะปฏิบติัเหมือนกนั คือ จะให้อาหารหยาบ
ก่อน แลว้จึงใหอ้าหารขน้ตาม และสงัเกตการณ์กินกากนํ้ าตาล หากโคกินกากนํ้ าตาลไดดี้ จะมีแนวโนม้
ไดเ้กรดไขมนัในระดบัดี ดงัท่ีสมาชิกคนท่ี8 คนท่ี9 และคนท่ี10 กล่าววา่ 

“ ทางสหกรณ์ เค้าส่งเสริมจะมีเป็นเร่ืองของ อาหารข้น  คืออาหารสาํเร็จรูปท่ีสหกรณ์จัดซ้ือจาก
โรงงานภายนอกมาจาํหน่ายให้สมาชิก การเลีย้งกแ็นะนาํให้อาหารหยาบ กากนํา้ตาลเป็นสาํคัญนะ ถ้า
กินดีโคของสมาชิกมีอาหารสมบูรณ์อ้วน ได้นํา้หนักเกรดไขมนัดี   แต่มนักขึ็น้กับตัววัวด้วย ตัวไหน
ชอบกินกากนํา้ตาลดี สังเกตเลย โอกาสได้เกรดไขมนัสูงขึน้จะดี แต่บางตัวไม่ชอบ มนักลวัเบาหวาน 
(หัวเราะ) บางตัวมนัทานน้อยกมี็ มนัแล้วแต่วัว”  (สมาชิกคนท่ี10) 

“ ส่วนมากต้็องโปรตีนจากอาหารเมด็น่ีหล่ะ กากนํา้ตาลน่ีเพ่ิมรสชาด และกเ็พ่ิมรสชาดของเนือ้ววั น่ี
จะทาํให้อ้วน แต่ไม่ได้ให้ไขมันเท่าไหร่ แต่จะทาํให้รสชาดในเนือ้หอมหวานเวลาทาํอาหาร อย่าง
เวลาย่าง กล่ินจะหอม  กากเบียร์ กมี็ นะ เอามาเป็นอาหารหยาบ”  (สมาชิกคนท่ี8) 

“ การเลีย้งขนุ...แนะนาํต้ังแต่การเร่ิมขนุโค การนาํโคเข้าคอก ยืนโรง การกินอาหารน่ีให้อาหารหยาบ
เป็นหลกัก่อน ถ้าให้อาหารข้นน่ี ต้องให้อาหารหยาบรองท้อง ก่อน สักคร่ึงท้องอย่าให้อ่ิมมาก แล้วให้
อาหารข้นทีหลงั  แต่ว่า ถ้าเค้าเคยกินฟาง กินหญ้าก่อน แล้ว เวลาให้อาหารเสริม อาหารข้นเข้าจะไม่
กิน มนัเป็นธรรมชาติของสัตว์ เรากต้็องบังคับ ให้กินอาหารหยาบก่อน เพ่ือป้องกันโรคท้องอืด เพราะ
ระบบการย่อยขอเค้าจะเคยชินกับอาหารหยาบมากกว่า”  (สมาชิกคนท่ี9) 

“ ทีนี ้ถ้าเกษตรกรไปเลีย้งเองให้อาหารข้นก่อนเค้าจะไม่กิน แต่ถ้าให้อาหารหยาบอ่ิม กจ็ะไม่กิน
อาหารข้น ดังนี ้ต้องให้หยาบน้อยก่อน แล้วตามด้วยข้นทีหลงั  น่ีผมเคยศึกษาตาํราสหกรณ์” (สมาชิก
คนท่ี10) 

 สดัส่วนอาหารโคเร่ิมตน้ในการเล้ียงขนุ เกษตรกรแนะนาํเทคนิคการใหป้ริมาณอาหาร เฉล่ียท่ี 
3-5 กิโลกรัม ต่อ1 ตวั ต่อ 1 ม้ือ โดย เร่ิมจาก ใหอ้าหารขน้ในสดัส่วน 1 กิโลกรัม ต่ออาหารหยาบ 4 
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กิโลกรัม แต่ทั้งน้ีใหส้งัเกต ปริมาณการกินท่ีววัแต่ละตวัอ่ิมพอดี ( คือ ดูจากอาหารไม่เหลือเยอะเกินไป 
หรือ หมดเกล้ียงในขณะท่ีววัยงัไม่อ่ิมจะเวียนอยูแ่ถวรางอาหารหรือแยง่อาหารในรางของววัตวัอ่ืน) 
จากนั้น 1 สปัดาห์ ใหป้รับสดัส่วน จาํนวนอาหารขน้เพิ่มข้ึน และ ลดจาํนวนอาหารหยาบลง เป็น
สดัส่วนยอ้นกลบั จนกวา่โคจะชินกบัการกินอาหารขน้  ท่ีสาํคญัเกษตรกรแนะนาํวา่ท่ีขาดไม่ไดคื้อการ
ใหห้ญา้สด ซ่ึงอธิบายวา่เป็นอาหารท่ีโคชอบมากท่ีสุด และจะใหปิ้ดทา้ยหลงัสุด  หญา้ท่ีเกษตรกรให้
ส่วนใหญ่เป็นหญา้กินนีสีม่วง  รองลงมาคือ หญา้รูซ่ี ทั้งสองชนิดน้ี มีการจดัการง่าย คือ โคกินไดท้นัที 
ไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองบด จึงเป็นท่ีนิยมของเกษตรกรส่วนใหญ่จะมีแปลงปลูกใกล้ๆ กบัคอกโค ส่วนหญา้เน
เปียร์ เกษตรกรเห็นวา่ การจดัการค่อนขา้งยุง่ยาก เน่ืองจากลาํตน้มีขนาดใหญ่ จะตอ้งนาํมาบดสบัก่อน
ใหโ้คกิน เกษตรกรจึงไม่แนะนาํ นอกจากนั้นในการจดัการดูแลเร่ืองอาหารยงัมีขอ้ท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่
ปฏิบติัจากประสบการณ์ ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี1 คนท่ี3 และคนท่ี6 กล่าววา่ 

“ เอางี ้ เอาประสบการณ์ว่ากันเลย อาหารพวกรํา ฟาง หญ้าน่ีอย่าให้ขาด แต่กอ็ย่าเยอะเกิน วัวน่ีเลีย้ง
ได้ 4 - 5เดือนขึน้ไปพยายามให้กินหญ้าแต่น้อยลง ถ้าเราไม่ให้เลย วัวจะเกิดตาบอดฝ้าฟาง จะเป็นวิน 
เป็นลมหน้ามืด นํา้สะอาด อย่าขาด ฟางน่ีสาํคัญป้องกันโคท้องอืด ให้เวลาสมํา่เสมอ การให้อาหาร 
ให้ตรงเวลา เช้า เยน็ กลางวัน นํา้ ถ้ารอบดึกจะให้กไ็ด้ เป็นพวกฟางหญ้า ไม่ใช่อาหารข้น” (สมาชิก
คนท่ี6) 

“ อัตราส่วนการให้น่ีอยู่ ท่ีโคด้วย  บางตัวกกิ็นเยอะ บางตัวกินน้อย สังเกตพฤติกรรมการกิน ถ้ากา
ละมงัมือ้นีเ้หลือ มือ้ต่อไปกล็ดลง ถ้าเกลีย้งปกติ กเ็อามาเติมเพ่ิมมือ้ต่อไป จะได้เพ่ิมนํา้หนัก เช่น ให้ 
สามโล กินเกลีย้ง ลองเพ่ิมอีก เป็น สามโลคร่ึง ถ้าหมดพอดีเหลือบ้างนิดๆหน่อยๆ น่ีโอเค แต่ถ้า
เกลีย้ง อาจยงัไม่พอ กล็องเพ่ิมอีก ถ้าเหลือเยอะ กล็ด ส่วนใหญ่ บวกคร่ึงลดคร่ึงแต่ละคร้ัง”  (สมาชิก
คนท่ี3) 

“ อาหารท่ีอ่ืนบางทีให้ยาวเลย ปล่อยให้กินท้ังวัน อย่างน้ันกไ็ด้ แต่จะสังเกตพฤติกรรมการกินวัวแต่
ละตัวมนัยาก ค่อนข้างยาก นะ แบบปล่อยตัวไหนอยากเข้าร่องไหนกกิ็น  ท่ีน่ีส่วนใหญ่พวกผมจะ
แยก เป็นช่องเฉพาะ หรือ เป็นกะละมงั คอกละ1ตัว”  (สมาชิกคนท่ี1) 

นอกจากนั้น การใหก้ากนํ้าตาล ส่วนใหญ่เกษตรกรจะผสมรวมไปกบัอาหาร เช่น ผสมรวมกบั
กากรํา และมีการปฏิบติัแตกต่างกนัออกไปบา้ง เช่น บางรายนาํกากนํ้าตาลราดลงในฟาง ซ่ึงเกษตรกร
ทุกคนเห็นตรงกนัวา่ ไม่ไดส่้งผลใหคุ้ณภาพเกรดเน้ือท่ีไดมี้ความแตกต่างกนัแต่อยา่งใด และท่ีขาด
ไม่ไดต้อ้งใหก้อ้นแร่กบัววัดว้ยเสมอ เพื่อเพิ่มธาตุอาหาร ดงัท่ีสมาชิกคนท่ี9 และคนท่ี10 กล่าววา่  

“กากนํา้ตาลน่ีให้อยู่แล้ว ส่วนมากสมาชิกพวกผมจะผสมกับอาหาร อย่างผมน่ี กากรํา อาหารผสมเลย 
แบบเรียกผสมเปียก” (สมาชิกคนท่ี9) 
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“ ผมน่ี เอาเอากากนํ้าตาลราดฟาง พอกินอาหารขน้เสร็จ มนักม็ากินฟาง วิธีต่างกนัน้ี ไม่กลา้ยนืยนัวา่
ใหผ้ลต่างกนัมั้ย แต่ท่ีผา่นมามนักไ็กลเ้คียงกนั เกรด 3 เกรด 4 ไม่ไดแ้ตกต่างกนั แลว้กก็อ้นแร่ ตอ้งมี 
น่ีผกูไวเ้ลย แลว้แต่เคา้กิน”  (สมาชิกคนท่ี10) 

ในส่วนของกากเบียร์ มีประปรายท่ีสมาชิกบางรายนาํมาผสมเป็นอาหารหยาบ เพื่อช่วยในแง่
การลดตน้ทุนค่าอาหาร แต่การจดัการค่อนขา้งยุง่ยาก แต่เกษตรกรพบวา่ไม่ไดส่้งผลต่อคุณภาพเน้ือโคท่ี
ได ้ใหเ้ห็นแตกต่าง ดงัท่ีสมาชิกคนท่ี 4 และคนท่ี6 กล่าวา่  

“ ผมเคยทดลองเอากากเบียร์มานะ ให้แทนฟาง สาโทหล่ะ เอามาสดๆยงัร้อนเลย เอามาแต่มนัยากท่ี
เกบ็ เวลานํา้มนัไหลออกมามนัเหมน็ ผมยกเลิกไป สังเกต กินกากเบียร์ไม่ค่อยกินนํา้  กแ็ปลก
เหมือนกันนะ ผมเอามา ดูจากอาจารย์ท่ีเค้าทดลองแล้วมาบอก มาให้ข้อมลู ไปเห็นกลุ่มนึงเค้าใช้อยู่  
พอไปดูกไ็ด้ 3 เหมือนเรา ไม่ได้ต่างไร” (สมาชิกคนท่ี6)  
“ ผมว่า ถ้าให้กใ็ห้นิดหน่อยพอเจริญอาหาร เหมือนเรากินเหล้า  จริงๆมีกากมนั กากเบียร์  มนัช่วยอยู่
ในแง่ลดต้นทุนนะ แต่เรากมี็อาหารข้นของเราอยู่แล้ว  คือ แต่ละคนกห็าวิธีการลดต้นทุนในการผลิต 
อย่างอาหารสหกรณ์เองกสู็งขึน้ๆ (สมาชิกคนท่ี4) 

 
 นอกจากนั้น เกษตรกรยงัเล่าถึงเทคนิคอ่ืนๆในการเล้ียงโคขนุท่ีไดมี้ประสบการณ์หรือรับรู้มา 
เช่น การเปิดวทิยใุหโ้ค ดงัท่ีสมาชิกคนท่ี2 และ คนท่ี3 กล่าววา่  

“ เทคนิคอ่ืน มีอย่างทางกลุ่ม 10 ทางนครพนมน่ี เปิดวิทยท้ัุงวันเลยหล่ะ คนกฟั็ง วัวกฟั็ง จริงๆกค็นห
ล่ะฟังผมว่า  แต่กมี็บางเจ้านะ ฟาร์มใหญ่น่ีเปิดวิทยใุห้วัว บางคนเค้าว่าดี มนัจะกินดี แต่ ผมว่า กไ็ม่
แตกต่างนะ มนักค็วามเช่ือหล่ะ” (สมาชิกคนท่ี2) 
“ เคยไปฟังวิยากรเค้าว่าเปิดเวลาให้อาหาร พอเปิดเพลงปุ้บ มนัลกุมากินอาหารเลยเค้าว่า  ผมกว่็าปลา
ในนํา้ นะ ไม่ต้องเรียกช่ือหรอก เคาะกาละมงั เวลาให้อาหาร ต่อไปๆ เคาะกาละมงัอย่างเดียวมนัก็
มาแล้ว ” (สมาชิกคนท่ี3) 

 
ระยะเวลาในการขุน 
ระยะเวลาในการเล้ียงขนุโคเน้ือของเกษตรกรผูเ้ล้ียงสมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคาํ จะมีการ

ปฏิบติัเหมือนกนั คือ รอบแรกจะเล้ียงขนุใชเ้วลา 10 เดือน และหรือถึง 10 เดือนคร่ึง เม่ือครบกาํหนด จะ
มีการแจง้เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ เพื่อมาประเมินตรวจสอบคุณภาพโค ทั้งน้ีส่วนใหญ่เกษตรกรเห็นตรงกนัวา่ 
ระยะเวลาในการขนุท่ีไดคุ้ณภาพเน้ือเกรดดีข้ึนไปคืออยูใ่นช่วง 1 ปี  ดงัท่ีสมาชิกคนท่ี7 และ คนท่ี9 
กล่าววา่  
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“ 10 เดือนเป็นหลัก หรือ 10 เดือนคร่ึงแจ้งคัด จะมีคณะกรรมการคัด ขึน้คอมพิวเตอร์ไว้เลยนะ อย่าง
ว่า วัวในกลุ่มของเอกพลท่ีแจ้ง 10 เดือน มันมีก่ีตัว กลุ่มทองพูน 10 เดือนน่ีมีก่ีตัว ถ้าสมาชิกอยากขาย
กเ็ร่ิมแจ้งได้ กมี็บ้างถ้ายงักเ็ลีย้งไปเร่ือยๆ” (สมาชิกคนท่ี7) 

“ แต่สังเกตนะ ส่วนใหญ่วัวท่ีเกรดสูงๆน่ี คือรอบแรกเค้าไม่เลือก ปล่อยทิง้ไปก่อน ทีนีเ้ลีย้งต่อ อายุ
ขนุมันถึงหรือเปล่า กินอาหารต่อได้ท่ี ชาํแหละกไ็ด้ เกรด 3.5 ได้ 4 กัน  แต่กอ็าจมีไม่ได้บ้าง สังเกต 
ส่วนใหญ่เลยระยะประมาณ 1 ปีน่ีดี ได้ดี 12 เดือน แต่เรากเ็ห็นใจสมาชิกเน้อ 10 เดือนน่ี กน็านหนัก
อยู่” (สมาชิกคนท่ี9)  

 ในการดูลกัษณะโคท่ีพร้อมส่งเขา้ชาํแหละเน้ือของคณะกรรมซ่ึงประกอบดว้ยเจา้หน้าท่ีจาก
สหกรณ์ จาํนวน 2 คน และเกษตรกรผูแ้ทนสมาชิก ส่วนใหญ่ คือ เป็นประธานกลุ่มแต่ละกลุ่ม อีก 
จาํนวน 2 คน จะร่วมกนัการประเมินดว้ยสายตาอาศยัประสบการณ์ ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี10 กล่าวว่า  “ 
กรรมการจะมาดู ด้วยตาเปล่า ดูลักษณะของความอ้วน  สมควรยัง ดูโคนหางพอกนูนขึน้  โคนอันฑะ
ใหญ่ๆ หน้าอกลูกมะพร้าวหน้าอกใหญ่ๆ  กล้ามเนือ้ตามลาํตัวท่ีจะขึน้มา ตามซ่ีโครงจะมีปูด มีนูนขึน้  
เรากจ็ะสามารถมองเห็นได้ ถ้าวัวอ้วนธรรมดา แบบไม่มีไขมนัแทรก ไม่ได้ท่ี กจ็ะอ้วนแบบกลมๆ อย่าง
ลกูแตงโม แต่ถ้าอ้วนแบบไขมนัแทรก จะขึน้รูปกล้ามเนือ้ต่างๆเห็นสัดส่วนขดัเจน  ถ้าบางคนดูละเอียด
หน่อยคอกสะอาดหน่อย อาจดูท่ีมูลโคท่ีถ่ายออกมา มันเป็นก้อนแขง็เลก็ และเป็นสีกากนํา้ตาลเข้ม 
เพราะถ้าวัวท่ีกินกากนํา้ตาลเยอะ ถ้าอ้วน ลาํไส้จะเลก็ลง ตีบลง มลูถ่ายมาก้อนเลก็ลงกไ็ด้” 

  

การดูแลสุขอนามัยระยะขุน  
 

การดูดา้นสุขอนามยัของโคเม่ือเขา้สู่ระยะขนุนั้น นอกจากการเร่ิมตน้ท่ีเกษตรกรจะทาํการ
เตรียมความพร้อมดว้ยการฉีดวคัซีน ถ่ายพยาธิ ตามขอ้กาํหนดของการเล้ียงทัว่ไป เกษตรกรยงัใหส้งัเกต
สุขภาพโคตลอดระยะการเล้ียงขนุ โดยเฉพาะหากเกิดอาการโคทอ้งอืดจากการกินอาหาร  ดงัท่ีสมาชิก
คนท่ี3 คนท่ี6 และ คนท่ี9 กล่าววา่  
 

“ ท่ีน่ีส่วนใหญ่พวกผมจะแยก เป็นช่องเฉพาะ หรือ เป็นกาละมงั คอกละ1ตัว  เฉล่ียน่ีให้สามกิโลต่อ
ตัวต่อมือ้  ตัวใหญ่หน่อยบางทีถึงส่ีกิโล วันนึงกป็ระมาณ 5-6กิโลต่อตัว อาหารเมด็อาหารข้น ส่วน
หญ้าฟางกแ็ล้วแต่ใครจะให้ น้อยให้มาก ระวังสุด ก ็ หญ้าสดเยอะเกิน เฉล่ีย 8 กิโลต่อวัน ถ้าเกินน่ี 
ท้องอืด ท้องเสีย (สมาชิกคนท่ี9) 

“ วัวท้องอืดน่ีตายเร็วนะ  อันดับแรกต้องรีบแจ้งสหกรณ์ด่วน สังเกตท้องจะเป่งขึน้ๆ เป็นลกูโป่งเลย
น่ีรีบแจ้งเจ้าหน้าท่ี สองดูเลยถ้าวัวยงัไม่นอน อย่าพยายามให้นอน ถ้าวัวนอนเม่ือไหร่ ต้องรีบด่วน ใช้
สายยางแยงเข้าท่ีก้น ระบายลมออก ใช้นํา้มนัพืชกรอกปาก กลืนให้เข้าไปขบัลม ถามว่า พวกผมรู้ได้
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ไง กเ็คยๆกันมาอย่างนี ้ประสบการณ์ทาํมา กบ็อกต่อๆกันมา บอกเลยได้ผล ทางแพทย์ เข้าบอกลาํไส้
จะล่ืน แล้วมนัจะถ่ายออก”  (สมาชิกคนท่ี6)  

“ ถ้ามนันอนแผ่ลกุไม่ขึน้จริงๆ มาตรการสุดท้าย เอาเขม็ฉีดยาขนาดใหญ่และยาวน่ี ขนาด  เบอร์18 
กดเข้าไปตรงสวาท มนัจะอยู่ตรงสีข้างกระเพาะอาหาร กดให้ลึกท่ีสุด ไล่ลมออก แต่ต้องระวัง นํา้ของ
เสีย จะออกมาด้วย  แต่ไม่ใช่ทุกคนทาํได้ อยู่ท่ีประสบการณ์ ต้องรู้จุด เขม็ท่ีจิม้แล้วกดน่ิงๆลงไปเลย
จนถึงกระเพราะ จนกว่าจะมีลมดันออกมา ถ้ามนัเร่ิมลกุได้ น่ีกพ็ยายามอย่าให้นอนอีก อันตราย”  
(สมาชิกคนท่ี3) 

 
ผลพลอยได้จากการเลีย้งโค  

นอกจากรายไดจ้ากการเล้ียงโคขนุแลว้ กลุ่มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคาํยงัมีรายได้
เสริมจากการการขายมูลโค เพื่อนาํไปใชเ้ป็นปุ๋ยในนาขา้วในแถบภาคอีสานอีกดว้ย ดงัท่ี สมาชิก คนท่ี5 
และ คนท่ี7 กล่าววา่  

“ มลูโค พวกผมกข็ายเป็นโล เป็นกระสอบ ขายเป็นล้อกมี็ ล้อรถเขน็น่ีหล่ะ รถอีแตก็ มีคนมาซ้ือดี” 
(สมาชิกคนท่ี7)  
“ ถ้าขยนักก็รอกกระสอบขาย  กระสอบอาหารสัตว์ เฉล่ียโลละ 40 บาท  เกษตรกรกเ็อาไปใส่นา  
สวนยาง พืชไร่ ผกัได้หมด ผมเองขายน้อยนะ ใช้กับนาท่ีบ้านเองส่วนใหญ่” (สมาชิกคนท่ี5)   

 
2.2.2  ความรู้และแนวปฏิบัติของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ปศุสัตว์หนองสูง  
 

การจดัวงสนทนากลุ่มสมาชิกสหกรณ์การปศุสตัวห์นองสูง คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดติ้ดต่อเชิญเกษตรกร
ตามรายช่ือท่ีไดรั้บการเสนอมาจากผูแ้ทนสหกรณ์ฯ ท่ีพิจารณาร่วมกนั 2 ท่าน คือ ผูจ้ดัการสหกรณ์
หนองสูง จาํกดั และ ผูช่้วยผูจ้ดัการสหกรณ์หนองสูง สาขา ปศุสตัว ์โดยมีรายช่ือเกษตรกรทีเสนอมามี
จาํนวน 10 ท่าน ท่ีพิจารณาตามเกณฑท่ี์ผูว้ิจยักาํหนด  คือ เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสงักดัสหกรณ์ ท่ี
ไดรั้บการคดัเลือกเป็นเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุท่ีประสบความสาํเร็จ  และมีผลผลิตเน้ือโคขนุอยูท่ี่ระดบั
เกรด 3 ถึง 5 (premium grade ระดบักลาง  ถึง ระดบัสูง)  และมีระยะเวลาในการประกอบอาชีพเล้ียงโค
ขนุและเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป รวมถึง เป็นผูมี้ส่วนร่วม และ/หรือมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆท่ีจดั
ข้ึนโดยสหกรณ์ หรือ กลุ่มสมาชิก และ เป็นผูมี้ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี แลกเปล่ียนความคิดเห็น กบั เพือ่นร่วม
อาชีพ อยูเ่สมอๆ ทั้งน้ีมีเกษตรกรตอบรับการเขา้ร่วมวงสนทนา ทั้งส้ิน จาํนวน 9 ราย ดงัรายช่ือท่ีปรากฏ
ในภาคผนวก ง 
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ผูว้ิจยั ไดจ้ดักิจกรรมวงสนทนาข้ึนในวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ หอ้ง
ประชุม สหกรณ์หนองสูง จาํกดั โดยมี ผูช่้วยผูจ้ดัการสหกรณ์หนองสูง สาขา ปศุสตัว ์ เขา้ร่วม
สงัเกตการณ์ในกิจกรรมคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเร่ิมตน้กิจกรรมดว้ยการแนะนาํตวั แนะนาํผูช่้วยวิจยั และบอก 
วตัถุประสงค ์ และ ประเดน็ของการสนทนาคร้ังน้ี แลว้ใหผู้เ้ขา้ร่วมวงสนทนาแนะนาํตวัเพื่อสร้าง
บรรยากาศเป็นกนัเองก่อนเร่ิมการสนทนา 

 
ข้อมูลทัว่ไปของสมาชิก   

ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมวงสนทนาทั้ง 9 คน พบวา่ เป็นเพศชาย 8 คน เป็น
เพศหญิง 1 คน มีอายเุฉล่ีย 56.6 ปี  ระดบัการศึกษาสูงสุดคือ ปวส. จาํนวน 1 คน และ ม.6 จาํนวน 2 คน 
ชั้น ม.ศ.3 จาํนวน 1 คน ชั้น ป.6 จาํนวน 3 คน และ ชั้น ป.4 จาํนวน 2 คน เกษตรกรส่วนใหญ่ คือมี
จาํนวน 8 คน มีอาชีพหลกั คือ ทาํนา และมีอาชีพรอง คือการเล้ียงโคขนุ มีเกษตรกรเพียง 1 คน ท่ีมี
อาชีพการเล้ียงโคขนุเป็นอาชีพหลกั  กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉล่ียจาํนวน 5 คน  มี
แรงงานในการเล้ียงโคโดยเฉล่ีย จาํนวน 2 คน ประสบการณ์ในการเล้ียงโคโดยเฉล่ีย คือ 7.3 ปี 
เกษตรกรส่วนใหญ่ทุกคน เล้ียงโคเน้ือสายพนัธ์ุชาโลเลย ์  มีจาํนวนโคเน้ือท่ีเล้ียงขนุเฉล่ีย จาํนวน 12.5 
ตวั  มีการเล้ียงโคแม่พนัธ์ุ โดยเฉล่ีย 1.6 ตวั  สถานภาพทางสงัคม พบวา่ เกษตรกรทั้ง 9 คน เป็นสมาชิก
กลุ่มผูเ้ล้ียงโคเน้ือของจงัหวดัมุกดาหาร และเป็นสมาชิกสงักดัสหกรณ์การเกษตรหนองสูง และมี 1 คน 
เป็นท่ีมีบทบาทเป็น ประธานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร และประธานกองทุนสตรี คาํปะอี จงัหวดัมุกดาหาร 

 

ความรู้และแนวปฏิบตัิของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ปศุสัตว์หนองสูง 
ความรู้และแนวปฏิบติัของกลุ่มสมาชิกท่ีใชใ้นการเล้ียงโคขนุให้มีประสิทธิภาพ โดยภาพรวม

พบว่า  สมาชิกทั้ง 9 ราย มีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั สําหรับการเร่ิมตน้ของผูท่ี้คิดจะเล้ียงโคขุนให้
ประสบความสาํเร็จ สาํคญัสุด คือ ตอ้งมีทุนเพียงพอ และ การมีความรู้ในการเล้ียงเป็นส่ิงสาํคญั แต่ท่ีจะ
ประสบผลสาํเร็จนั้นตอ้งอยูท่ี่ประสบการณ์ของแต่ละคน ดงัท่ีสมาชิกคนท่ี5 และ คนท่ี8 กล่าววา่  

“ ตลาดดีมนัน่าสนใจอยู่ แต่สมาชิกหลายคนไม่มีต้นทุน  แหล่งทุนไม่มี ตาสีตาสาไม่ไหว กินแต่หญ้า
กไ็ม่โต ต้องมีทุนสาํคัญเลย  ทาํคอก  ค่าพันธ์วัว น่ีสามส่ีหม่ืน  อาหารอีก 2 หม่ืน วัวนี ้5หม่ืนขึน้แล้ว” 
(สมาชิกคนท่ี5) 

 

“พูดจริงๆ ความรู้น่ีธรรมดาพืน้บ้านเฮากเ็ลีย้งได้ หาความรู้ได้  แต่จะได้ดีน่ีต้องอาศัยประสบการณ์ 
ผมเลีย้งทีแรกน่ีไม่รู้อะไรเลยนะ เค้าให้อะไรมาขนุเรากข็นุ น่ีประสบการณ์มาเร่ือยๆ เป็น 10 ปี (ทุก
คนพยักหน้าเห็นด้วย) แต่กไ็ม่ใช่จะร้อยเปอเซนต์ทุกตัวนะเกรด 3 เกรด 4 บางทีกอ็ยู่ ท่ีวัว” (สมาชิก
คนท่ี8) 
 



326 
 

นอกจากนั้นผูเ้ล้ียงตอ้งมีใจในการเล้ียง มีเวลาเอาใจใส่ดูแล  เน่ืองจากการเล้ียงโคขุนเป็นการ
เล้ียงแบบตอ้งมีการจดัการท่ีดีทั้งโรงเรือน อาหาร สุขอนามยั ไม่ใช่การเล้ียงปล่อยตามธรรมชาติ ดงัท่ี
สมาชิกคนท่ี3 และ คนท่ี4  กล่าววา่  

“ การเลีย้งตอนนี ้กระแสโคขนุน่ีมาแรงเร่ืองการต้องการบริโภคเยอะ ความต้องการท้องตลาดเยอะ 
ท้ังโคขนุ โคพืน้เมืองกเ็หมือนกัน  แต่คือจาํนวนวัวตอนนีม้ันลดลง  สวนทางความต้องการ หลักๆ
สมาชิกหนองสูงเราทาํนาเป็นหลกั วัวเนือ้เสริม แต่เลีย้งต้องดูแลจริงจังให้เวลา เลีย้งปล่อยทิง้ทุ่งไม่ได้
นะจะเอาวัวขนุคุณภาพน่ี” (สมาชิกคนท่ี4) 
 

“ ต้องใจมาเร่ิมแรก ใจไม่มกัเลีย้ง บ่ ได้  ต้องเอาใจใส่ดูแล ใจรักเลีย้งสัตว์ วัวนีต้้องรักต้องดูแลเอาใจ
ใส่ตลอด ย่ิงจะให้สมบูรณ์เกรดไขมนัดี น่ีต้องดูแลช้ันหน่ึง” (สมาชิกคนท่ี3)  
 

 ความรู้หลกัการท่ีสาํคญัและจาํเป็น และการปฏิบติัในการเล้ียงโคขนุของกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียง
โคขนุท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์หารเกษตรหนองสูง ทั้ง 9 ท่าน เห็นสอดคลอ้งกนัว่า ในการเล้ียงโคใหไ้ด้
เน้ือเกรดคุณภาพดีข้ึนไป ตอ้งอาศยัปัจจยัหลกัๆ  คือ พนัธ์ุโคท่ีนาํมาเล้ียง อาหาร และการจดัการใน
กระบวนการเล้ียง ซ่ึงผูท่ี้คิดจะเล้ียงตอ้งมีความรู้และปฏิบติัให้เหมาะสม ดงัท่ีสมาชิกคนท่ี4 กล่าวว่า  “ 
พวกผมว่า เกรด 3 4 5 น่ี มันอยู่ ท่ีวัว คือ มันมีสามอย่าง นะ เร่ืองเกรด คือ หน่ึง พันธ์ุวัว อาหาร และการจัดการ 
เวลาอายกุารเลีย้ง  ท่ีเราต้องรู้เป็น ทาํเป็น” 

 
ดังนั้น เกษตรกรมีขอ้แนะนําในกระบวนการเล้ียง ท่ีผูเ้ล้ียงโคขุนจะตอ้งเขา้ใจในและตาม

ประสบการณ์ของแต่ละคน ในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี  
แม่พนัธ์ุ และสายพนัธ์ุสําหรับขุนทีเ่หมาะสม 
การเล้ียงโคขนุใหไ้ดเ้น้ือคุณภาพดี เกษตรกรจะตอ้งเลือกสายพนัธ์ุ และสามารถดูลกัษณะ

โครงสร้างโคท่ีเหมาะสมได ้ในท่ีน้ีเกษตรกรส่วนใหญ่จะนิยมเป็นหลกัเล้ียงคือ โคสายพนัธ์ุลูกผสมชา
โลเลย ์ดงัท่ีสมาชิกคนท่ี2 และ คนท่ี4 กล่าวา่  

  

“ ท่ีน่ีหลกัๆทุกบ้านกพ็ันธ์ุชาโลเลย์  มีกาํแพงแสน ตาก ซิอมนทอลบ้าง แล้วแต่นํา้เชือ้ปศสัุตว์” 
 (สมาชิกคนท่ี5) 
“ ถ้าเร่ิมต้นแนะนาํชาโลย์ เพราะเลีย้งง่าย ตัวโต เกรดไขมนัดี ชาโลเล่ย์เลือด 50  แต่สายพันธ์ุ ความ
สวยงาม กมี็ผลต่อราคาต่อทุนต้องลง”  ( สมาชิกคนท่ี2) 
 

นอกจากนั้น เกษตรกรวิธีการดูลกัษณะโครงสร้างโคท่ีจะคดัเล้ียงเพื่อขนุ คือ ดูลกัษณะปาก ขอ้
เทา้ และการดูลกัษณะกลา้มเน้ือสะโพกท่ีจะส่งผลต่อลกัษณะการกินอาหารของโค และแนวโนม้ในการ
ไดเ้กรดเน้ือคุณภาพดี ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี 3 คนท่ี 7 และ คนท่ี 8 กล่าววา่   
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“ ลกัษณะของชาโลเลย์ลกูผสม 50 เน้อ คือ แม่ไทยใหญ่บรามนั ผสมนํา้เชือ้ หลอดชาโลเล เรากด็ู
โครงสร้างมนัว่า กินอาหารเก่ง บ้านผมกจ็ะบอกว่า ปากใหญ่ คอส้ัน ข้อเท้าต้องไม่ยาว ต้องส้ัน เพราะ
เวลากินอาหารน่ีจะรับนํา้หนักไม่ได้ แข้งขากต้็องใหญ่ โครงสร้างต้องใหญ่” (สมาชิกคนท่ี8) 
 

“ เลือกเหมือนคนหล่ะ คนใหญ่ กินเยอะ   ลกัษณะขอ้เทา้ สาํคญั เลก็น่ีรับนํ้าหนกัไม่ดี มนัจะไม่ค่อย
กินเยอะ” (สมาชิกคนท่ี3) 
 

“ แล้วมีรายละเอียดปลีกย่อยอีก อย่างผม น่ี วัวถ้ามนัจะดี ได้เกรดไขมนัดี จับเลยดูกล้ามเนือ้ตรง
สะโพก เวลามนักินอาหารไป บีบดูมนัจะแน่น  ถ้าตัวไหนบีบแล้วน่ิม นํา้หนักซากมนัจะเบา เกรด
ไขมนัมนักไ็ม่ค่อยได้ น่ีผมบีบคัดต้ังแต่ทีแรกเลย ใครมาถามผมสอนให้ลองจับสังเกตเองเลย ไม่ต้อง
ไปอ่านตาํรา” (สมาชิกคนท่ี7) 

 

การคดัเลอืกโคเข้าสู่ระยะขุน และระยะเวลาในการขุน 
 การดูความพร้อมของโคเพื่อเขา้สู่การเล้ียงขนุ โดยภาพรวมเกษตรกรทราบถึงหลกัทางวิชาการ
ท่ีเหมาะสม คือ โคตอ้งมีนํ้ าหนกัตวัไม่ตํ่ากว่า 350 กิโลกรัม หรือ มีอายปุระมาณ 2 ปี แต่อยา่งไรก็ตาม 
ในการปฏิบติัของเกษตรกรในปัจจุบนั จะเร่ิมตน้ขนุเม่ือโคมีอายโุดยเฉล่ีย 1 ปี 6 เดือน เน่ืองจากปริมาณ
โคในตลาดท่ีลดลง และตอ้งการให้เกิดรายไดเ้ร็วข้ึน  และระยะเวลาในการขนุของเกษตรกรจะใชเ้วลา
เหมือนกนั คือ อยู่ท่ี 10 – 12 เดือน จะเร่ิมแจง้สหกรณ์เพื่อดูความพร้อม หากนํ้ าหนักยงัไม่ไดต้ามท่ี
สหกรณ์กาํหนด จะเล้ียงต่อเพื่อใหไ้ดน้ํ้ าหนกั ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี1 คนท่ี4 และ คนท่ี8 กล่าววา่  

“ ส่วนใหญ่กต็ามหลกัการ ทฤษฎีท่ีบอก ว่า วัวท่ีจะเอาเข้าขนุ ต้องมีนํา้หนัก 350 ขึน้ไป อายวุัวจริงๆ 
 2 ปี 2ปีคร่ึง จะดี ตรงนีก้รู้็กัน อยา่งววัน่ีตอ้งเป็นววัแก่จะไดดี้ 14-15 เดือน อยา่งปีนึงมาขนุน้ียงั ไม่ดี 
” (สมาชิกคนท่ี4) 
 

“ แต่ก่อนได้นะ แต่ตอนน่ี วัวสองปีหาไม่ได้  ปีคร่ึง กข็ายแล้ว กข็นุแล้ว เพราะถ้ารอววั 2ปี น่ีราคาวัว
จะแพง ส่วนมาก เดียวนี ้ปีคร่ึง กเ็อาเข้าคอก” (สมาชิกคนท่ี1)   
 

“ ส่วนใหญ่ ระยะขนุ กเ็หมือนๆกัน เด๋ียวนี ้ 10-12 เดือนขึน้ไป กใ็ห้สหกรณ์มาดู เลีย้งนานกใ็ช่ว่า
ไขมนัมนัจะเพ่ิมเยอะ แต่กเ็คยนะ ตอนน้ันเกรด 5 เลย น่ีเลีย้ง 20 เดือน แต่กไ็ม่เจออีก อาหารกินยาว 
มนักต้็องดูคุ้มทุนมัย้” (สมาชิกคนท่ี8) 

 

โรงเรือน 
การเล้ียงโคขุนของกลุ่มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์หนองสูงจะเล้ียงขงัแบบยืนโรง โดยสมาชิก

ส่วนใหญ่จะทาํโรงเรือนแบบพื้นปูนตามมาตรฐานฟาร์มท่ีสหกรณ์กาํหนด อย่างไรก็ตามเกษตรกร
แนะนาํผูท่ี้มีทุนนอ้ย ท่ีจะเร่ิมตน้เล้ียงก็สามารถเล้ียงในโรงเรือนแบบพื้นดินได ้ใชต้น้ทุนท่ีถูกกว่า การ
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เล้ียงในโรงเรือนแบบพ้ืนปูนและแบบพื้นดิน เกษตรกรให้ขอ้แตกต่างในเร่ืองของการจดัการ การดูแล
และการรองรับนํ้าหนกัโค เม่ือมีนํ้ าหนกัเพิ่มข้ึน  ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี 3 คนท่ี5 คนท่ี6  และ คนท่ี7 
 กล่าววา่  

 

“ ส่วนใหญ่เราใช้คอกปูน แต่เร่ิมแรก ไม่มีทุนใช้คอกดินกไ็ด้  ปศสัุตว์เค้ากแ็นะนาํหล่ะ  ผู้ใดมีทุนก็
เร่ิมปูนให้เป็นตามมาตรฐานฟาร์มหล่ะ ไม่มีกค็อกดินก่อน” (สมาชิกคนท่ี6) 
 “  คอกดิน  มันจะหลมุ วัวตัวมนัใหญ่ มนัจะหลุ่ม  คอกปูนมนัจะแน่น” (สมาชิกคนท่ี7) 
“ คอกปูนน่ี การจัดการมนัง่าย ทาํความสะอาดง่าย วัวลกุน่ีไม่ใช้แรงเยอะ ถ้าคอกดินวัวลกุน่ีมนัจะ
คอยจม ต้องออกแรง” (สมาชิกคนท่ี5) 
 “พ่ีว่ามีผลต่อนํา้หนักวัว  พ่ีคิดเองนะ พลงังานแทนท่ีมนัจะเกบ็ไว้อ้วน มนักเ็อาไปใช้ในคอกดิน มนั

ใหญ่ จะจม ต้องออกแรงมาก” (สมาชิกคนท่ี3)  
 

อยา่งไรกต็ามเกษตรกรใหข้อ้พึงระวงัถึงการเล้ียงโคในคอกปูน คือ เร่ืองของโอกาสเกิดการล่ืน
ลม้ของโคเม่ือมีนํ้ าหนักเพิ่มมากข้ึน และมีแนวปฏิบติัของเกษตรกรเพ่ือป้องกนั ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี 1 
คนท่ี3  และ คนท่ี6 กล่าววา่  

 

“ แต่คอกปูนน่ีเสียอย่างนะ วัวท่ีตัวโตน่ีมนัจะล่ืนล้ม เวลาโต เม่ือสองอาทิตย์ก่อนของผมเพ่ิงล้ม
สาหัสเลย” (สมาชิกคนท่ี1) 
“ จริงๆผมว่ามนัควรผสมกันดินด้วยปูนด้วย. มนัดีคนละอย่าง  สมมติุว่าเราเลีย้งสัก หก เจด็ เดือน  ตัว
มนัเร่ิมลกุยากแล้ว มนัจะล่ืน เรากเ็อาลงคอกดิน  เอาเกลบมาใส่รองพืน้ กไ็ด้ ผมน่ีถ้าหน้าฝนเรากเ็อา
ขึน้คอกปูน พอหน้าแห้ง ดินไม่แฉะ กล็งดินบ้า ง” (สมาชิกคนท่ี6)  
“ อย่างคอกปูนเราไม่มีปัญหานะ เราใส่เกลบรองพืน้ อาทิตละคร้ัง อาทิตย์ละกระสอบ  มนักจ็ะไม่ล่ืน
เลย อาทิตย์ หรือสองอาทิตย์ ทาํความสะอาด ลงแกลบใหม่กไ็ด้ น่ีกป้็องกันได้” (สมาชิกคนท่ี3)  
 
อาหาร 
การให้อาหารโคในการขุน ส่วนใหญ่เกษตรกร จะใชอ้าหารหลกัคือ อาหารขน้สูตรจากทาง

สหกรณ์หนองสูง เน่ืองจากสะดวก และ อาหารหยาบ คือ หญ้าสด แต่ท่ีเกษตรกรทุกคนปฏิบัติ
เหมือนกนัคือ ตอ้งใหฟ้างขา้วทุกวนั เพื่อช่วยในระบบการยอ่ย ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี1 คนท่ี2  คนท่ี3  คนท่ี
4 และคนท่ี8 กล่าวา่  

“อาหาร แต่ละท่านให้ไม่เหมือนกันนะ แต่หลกัๆ คือให้ สองเวลา เช้า เยน็ ส่วนตัวผมน่ี ผมจะลด
ต้นทุนโดยการเข้ามาใหม่ๆ จะให้ปริมาณน้อย ต่อมือ้ ใหม่ๆ สัก กิโลนึง เช้ากิโล เยน็ กิโล พอส้ิน
เดือน ค่อย ขยบัขึน้ไป สอง ขยบัขึน้ไป สาม จน นํา้หนัก ท่ีกินได้เตม็ท่ีเท่าไหร่ให้กิน”  
(สมาชิกคนท่ี4) 
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“ สมาชิกหนองสูงตอนนี ้ จะใช้อาหารของหนองสูงเอง มีโรงผลิตอาหาร แต่ไม่ได้บังคับ สมาชิก
แล้วแต่  แต่สูตรของสหกรณ์ เป็นสูตรอาหารเมด็ท่ีกินได้ต้ังแต่เร่ิมขนุจนขาย  สะดวกอยู่ แล้วผมมีตัว
เสริม ใช้กากเบียร์ แต่บางเจ้าเสริมน่ีใช้กากมนั คือ แล้วแต่สมาชิกหาวิธรีการลดต้นทุนนะ”  
(สมาชิกคนท่ี1)  
 

“ กมี็หญ้าอีกนะ กินี เนบียร์ ปากช่อง ส่วนใหญ่จะปลกูกันเอง พอมีท่ี  ไม่ต้องใช้ท่ีเยอะ คร่ึงไร่ กอ็ยุ่ 
แต่กต้็องไม่ให้เยอะ อย่าให้เยอะ ส่วนมากเค้ากินอาหารเสร็จน่ี ตอนเยน็ จะให้หญ้าไว้ ประมาณ กิโล 
แต่ละตัว  แต่ฟางน่ีห้ามขาดนะ ต้องให้ตลอด” (สมาชิกคนท่ี3) 
 

“ ฟางอย่าขาดมนัเป็นอาหารหยาบช่วยในระบบการย่อยนะ วัวไม่ย่อยท้องอืดน่ีเร่ืองใหญ่เลย” 
 (สมาชิกคนท่ี2) 
 

“ ผมน่ีไม่ได้ให้หญ้าสดเลย ให้แต่ฟาง เพราะมนั หน่ึงใช้เวลา ต้องไปตัด ถ้าเราให้หญ้า  ผมสังเกต วัว
มนัไม่ค่อยกินอาหาร กินไม่ค่อยเยอะ แต่ฟางน่ีต้องให้” (สมาชิกคนท่ี8) 

 
นอกจากนั้น ส่วนใหญ่มีการใหอ้าหารเสริมใหก้บัโค เช่น กากเบียร์ เพื่อช่วยในการเจริญอาหาร

ของโค และรวมถึงกอ้นแร่ท่ีจาํเป็นเพื่อเสริมแร่ธาตุโคใหแ้ขง็แรง ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี4 และ คนท่ี6 กล่าว
วา่  

“ กากเบียร์ กากมันกใ็ห้ ลดต้นทุน ผมกเ็อากากเบียร์ผสมอาหารหล่ะ อาหาร 270 กิโลกรัมน่ี เบียร์ 
ร้อยกว่า ถ้าให้กินแต่หัวอาหารมนัจะต้นทุนสูง” (สมาชิกคนท่ี6)   
 

“ เคยลองนะ ตัวนึงอาหาร อีกตัวอาหารผสมกากเบียร์ สังเกต กากเบียร์จะช่วยให้วัวอยากกิน กินได้
เยอะขึน้ ผมว่ามีผลต่อนํา้หนักนะ พ่ีธงชัย กับพ่ีชัยยศ กสู็ตรเดียวกันน่ีหล่ะ  อย่างผมน่ี  กากเบียร์น่ีลด
ต้นทุนแน่ รู้ได้ไง ก ็สังเกตท่ีว่า หน่ึงเคยเลีย้งอาหารอย่างเดียว ได้เกรด 3 -3.2- 3.5 บ้าง ท่ีนีก้ล็องกาก
เบียร์ดู สมมตุเราให้อาหาร 5 กิโล เปล่ียนเป็น อาหาร 3 กากเบียร์ 2 ลดต้นทุนลงแล้ว  พอขาย เกรด ก็
ออกมาเหมือนกับท่ีเราให้อาหารค้นอย่างเดียว คือ 3 - 3.5 มนักไ็ม่ต่าง มนักป็ระหยดั” 
 (สมาชิกคนท่ี4)  

 

การดูแลสุขอนามัยระยะขุน  
การดูแลดา้นสุขภาพอนามยัของโคตั้งแต่เขา้ขนุตลอดการเล้ียงเกษตรกรทุกคนจะมีการปฏิบติั

ตามมาตรฐานการเล้ียงของสหกรณ์เป็นหลกั ตั้งแต่การฉีดวคัซีนป้องกนัโรค การถ่ายพยาธิ โดยมี
เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ท่ีเป็นผูดู้แล และเกษตรกรเองมีการจดบนัทึกเพื่อให้การดูแลสุขภาพโคเป็นไป
ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม และการดูแลเร่ืองความสะอาดของคอก และบริเวณโดยรอบ ดงัท่ี สมาชิก
คนท่ี2 คนท่ี4 และ คนท่ี9 กล่าวา่  

 



330 
 

“ อย่างการดูแลหลกัๆของพวกผมกต็ามหลกัท่ัวไป การฉีดวัคซีน การพ่นยากาํจัดแมลง การถ่ายพยาธิ
ภายใน สหกรณ์จะมีโปรแกรมค่อยบอก กจ็ะจดระยะเวลากาํหนดของแต่ละคนไว้ ว่าบ้านไหน ครบ
กาํหนดต้องทาํอะไร” (สมาชิกคนท่ี4) 

 

“ วัคซีนอย่างพวกปากเท้าเป่ือย ไม่มีระบาดนะ แต่กฉี็ดตามโปรแกรม 6 เดือนฉีดที กปี็ละ 2 คร้ัง ฉีด
วันไหนเรากจ็ดไว้” (สมาชิกคนท่ี2) 

 

“ ถ้าหลกัๆเลีย้งกไ็ม่มีอะไร ระวังอย่างให้โคล้ม ส่วนมากกคื็อนํา้หนักล่ืนล้มถ้าพืน้คอกไม่ดี แต่กเ็ร่ือง
ท้องอืดต้องระวัง อย่าให้ท้องป่องกลมอืด อันนีอั้นตราย ถ้าเจอต้องรีบบอกพวกปศสัุตว์” 
 (สมาชิกคนท่ี9)      
 
 
2.2.3.  ความรู้และแนวปฏิบัติของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคเนือ้กาํแพงแสน 
 

การจดัวงสนทนากลุ่มสมาชิกสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์โคเน้ือกาํแพงแสน ผูว้ิจยัไดติ้ดต่อเชิญ
เกษตรกรตามรายช่ือท่ีไดรั้บการเสนอมาจากผูแ้ทนสหกรณ์ฯ คือ ผูจ้ดัการสหกรณ์สหกรณ์โคเน้ือ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กาํแพงแสน จาํกดั  มีรายช่ือเกษตรกรทีเสนอมามีจาํนวน 10 ท่าน 
ท่ีพิจารณาตามเกณฑท่ี์ผูว้ิจยักาํหนด คือ เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสงักดัสหกรณ์ ท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็น
เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุท่ีประสบความสาํเร็จ  และมีผลผลิตเน้ือโคขนุอยูท่ี่ระดบัเกรด 3 ถึง 5 (premium 
grade ระดบักลาง  ถึง ระดบัสูง)  และมีระยะเวลาในการประกอบอาชีพเล้ียงโคขนุและเป็นสมาชิก 
ตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป รวมถึง เป็นผูมี้ส่วนร่วม และ/หรือมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆท่ีจดัข้ึนโดยสหกรณ์ 
หรือ กลุ่มสมาชิก และ เป็นผูมี้ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี แลกเปล่ียนความคิดเห็น กบั เพื่อนร่วมอาชีพ อยูเ่สมอๆ 
ทั้งน้ีมีเกษตรกรตอบรับการเขา้ร่วมวงสนทนา ทั้งส้ิน จาํนวน 9 ราย  ดงัรายช่ือท่ีปรากฏในภาคผนวก ง 

ผูว้ิจยั ไดจ้ดักิจกรรมวงสนทนาข้ึนในวนัท่ี 21 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ หอ้ง
ประชุมภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตรกาํแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ผูว้ิจยัเร่ิมตน้กิจกรรมดว้ยการแนะนาํตวั แนะนาํผูช่้วยวิจยั  และบอกวตัถุประสงค ์และ ประเดน็ของการ
สนทนาคร้ังน้ี แลว้ใหผู้เ้ขา้ร่วมวงสนทนาแนะนาํตวัเพื่อสร้างบรรยากาศเป็นกนัเองก่อนเร่ิมการสนทนา 

 
ข้อมูลทัว่ไปของสมาชิก   

ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมวงสนทนาทั้ง 9 คน พบวา่ เป็นเพศชาย 8 คน เป็น
เพศหญิง 1 คน มีอายเุฉล่ีย 59.8 ปี  ระดบัการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาโท จาํนวน 1 คน ระดบั ปริญญา
ตรี จาํนวน 3 คน  ระดบัปวส. จาํนวน 1 คน ระดบั ม.3 จาํนวน 2 คน และระดบัชั้น ป.6 จาํนวน 2 คน 
เกษตรกรส่วนใหญ่ มีอาชีพหลกั คือ ทาํงานประจาํทัว่ไป เช่น เป็นเจา้หนา้ท่ีประจาํสหกรณ์โคเน้ือฯ 
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กาํแพงแสน ทาํอาชีพช่างซ่อมรถยนต ์ และทาํการเกษตร โดยการเล้ียงโคขนุ เป็นอาชีพรองหรือรายได้
เสริม มีเกษตรกรเพียง 1 คน ท่ีมีอาชีพการเล้ียงโคขนุเป็นอาชีพหลกั  กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกใน
ครัวเรือนโดยเฉล่ียจาํนวน 5 คน  มีแรงงานในการเล้ียงโคโดยเฉล่ีย จาํนวน 2 คน ประสบการณ์ในการ
เล้ียงโคโดยเฉล่ีย คือ 10.7 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่ทุกคน ส่วนใหญ่จะเป็นลูกผสมชาโลเล่หรือพนัธ์ุ
กาํแพงแสน ตามความตอ้งการของสหกรณ์ และตลาดรับซ้ือ มีจาํนวนโคเน้ือท่ีเล้ียงขนุเฉล่ีย จาํนวน 9.3 
ตวั  มีการเล้ียงโคแม่พนัธ์ุ โดยเฉล่ีย 5.22 ตวั โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะเล้ียงโคสายพนัธ์ุบาร์มนัเป็นแม่
พนัธ์ุ  สถานภาพทางสงัคม พบวา่ เกษตรกรทั้ง 9 คน เป็นสมาชิกสงักดัสหกรณ์โคเน้ือฯกาํแพงแสน 
และมี จาํนวน 1 คนท่ีเป็นสมาชิกสงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทอ้งถ่ิน 

 
ความรู้และแนวปฏิบตัิของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคเนือ้กาํแพงแสน 
ความรู้และแนวปฏิบติัของกลุ่มสมาชิกท่ีใชใ้นการเล้ียงโคขุน พบว่า มีขั้นตอนการเล้ียงการ

ปฏิบติัหลกัท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั โดยเฉพาะการเล้ียงตามมาตรฐานขอ้กาํหนดของสหกรณ์ โดยเนน้
เพ่ือการเล้ียงให้ไดเ้น้ือสู่ตลาดระดบัสูงหรือตลาดท่ีเนน้เน้ือคุณภาพท่ีมีราคาดีและมีความตอ้งการของ
ตลาดอยา่งต่อเน่ือง  ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี1 คนท่ี3 และ คนท่ี4 กล่าวา่  

“ตลาดโคขนุจะมีราคาของเนือ้โคท่ีดีกว่าตลาดล่าง เราส่งสหกรณ์ราคากไ็ด้กว่าเนือ้โคท่ัวไป” 
(สมาชิกคนท่ี1 ) 
“ ถ้าเป็นตลาดขัน้สูงหรือตลาดของสหกรณ์โคเนือ้ จะไม่ค่อยมีผลกระทบต่อราคา เพราะราคาขึน้แล้ว
ไม่ค่อยมีลง ส่วนใหญ่ราคาจะเป็นไปตามมาตรฐานไม่เปล่ียนแปลงเหมือนราคาท้องตลาดล่าง” 
 (สมาชิกคนท่ี4 ) 
“ตลาดโคเนือ้จะแบ่งเป็น 3 ตลาดหลกัๆ คือ หน่ึงตลาดช้ันล่าง...สองตลาดกลาง... และสามตลาด
ช้ันสูง เป็นโคสายพันธ์ุลกูผสมยโุรป โคพวกนีจ้ะไม่มีผลกระทบในเร่ืองของเนือ้เถ่ือนและราคาตก” 
(สมาชิกคนท่ี3) 
 

  เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัสาํหรับการเร่ิมตน้ของผูท่ี้คิดจะเล้ียงโคขนุให้
ประสบความสาํเร็จ และการเล้ียงใหไ้ดเ้น้ือเกรดคุณภาพดี จาํเป็นท่ีผูเ้ล้ียงตอ้งมีความรู้ ในเร่ืองของการ
จดัการฟาร์ม คือ กระบวนการดูแลตั้งแต่เร่ิมตน้เล้ียง การรู้จกัคดัเลือกโคเขา้สู่กระบวนการขุน การให้
เวลาเอาใจใส่ การให้อาหาร แหล่งวตัถุดิบ การดูแลสุขอนามยั และท่ีสาํคญัประสบการณ์ของผูเ้ล้ียงใน
การสังเกตลกัษณะอาการต่างๆของโคในระหว่างการเล้ียง ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี4 คนท่ี6 และคนท่ี7 กล่าว
วา่  

“ ผู้ ท่ีคิดจะเลีย้ง ผลว่าต้องมีความรู้อยู่ก่อนด้วย เช่น หากวัวไม่กินหญ้า ไม่กินอาหาร วัวเป็นอะไร ฟัน
หักไหม เป็นโรคหรือเปล่า โคขนุน่ีสาํคัญเร่ืองการกินอาหาร” (สมาชิกคนท่ี4) 
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“การเลีย้งวัวน้ันเราจาํเป็นต้องให้เวลา จะทิง้จะกว้างไม่ได้ ต้องรักเค้า ดูแลเค้า ต้องรู้ถึงลกัษณะของ
อาการป่วยจะได้ทาํการรักษาได้ ซ่ึงความรู้เหล่านีจ้ะได้มาจากหมอ และเกษตรกรท่ีเลีย้งโคด้วยกัน”  
(สมาชิกคนท่ี7) 

  

“ ท่ีจาํเป็นกค็วามรู้โดยท่ัวไป เช่น ลกัษณะของวัวต้องดูเป็น  การเลีย้ง การให้อาหาร การอาบนํา้ 
โดยเฉพาะเร่ืองอาหารจะมีผลต่อวัวเยอะ เพราะหากไม่ได้กินอาหารเพียงมือ้เดียว กจ็ะส่งผลเสียต่อววั
ทันที นอกน้ันเทคนิคพิเศษกไ็ม่ค่อยมีอะไรมาก ส่วนใหญ่กด็ูแลเหมือนๆกนั” (สมาชิกคนท่ี6) 

  

 ความรู้อีกประการหน่ึงท่ีเกษตรกรเห็นว่าจาํเป็น และส่งผลต่อประสิทธิภาพการเล้ียงและ
รวมถึงการคิดคาํนวณตน้ทุนการเล้ียง คือ ผูเ้ล้ียงตอ้งรู้เร่ืองของตลาด กลไกตลาด ดงัท่ีสมาชิกคนท่ี5 
และ คนท่ี8 กล่าววา่  

“ เกษตรกรจาํเป็นต้องรู้ในเร่ืองตลาด แหล่งท่ีเราจะนาํโคไปขาย ต้องดูถึงความมัน่คงของตลาด ราคา
ต้องไม่เปล่ียนแปลงมากเกินไป มีหลกัการว่าถ้าเราขนุโคชุดนี ้ ต้นทุนเท่านี ้ ถ้าขายให้ตลาดน้ันจะได้
ราคาเท่าไหร่ จะได้มีความมัน่ใจในการขนุ เพราะถ้าตลาดข้างนอกโดยปกติแล้ว ไม่มีพ่อค้าหลกั หรือ
คนมารับซื้อ โอกาสขาดทุนมี เพราะถ้าโคอ้วนแล้ว แต่ไม่มีคนมาซ้ือกต้็องเลีย้งต่อ การท่ีโคกินอาหาร
ต่อไปแต่กไ็ม่โตไปกว่านีแ้ล้ว กเ็กิดภาวะขาดทุนจากอาหารท่ีใช้เลีย้งโคเพ่ิมขึน้ได้” ( สมาชิกคนท่ี5) 
 

“จาํเป็นต้องรู้ถึงกลไกตลาดนะ  รู้ถึงความเคล่ือนไหวของโค รู้ราคาขึน้ราคาลงและวัตถดิุบท่ี
ใช้เลีย้งต้องมีอย่างต่อเน่ือง เพราะโคขุนถ้าขาดอาหารไปสักมือ้ ต้องขุนอีกหลายมื้อจึงจะ
กลบัมามีนํา้หนักเท่าเดิม และต้องรู้การจัดการฟาร์ม และการดูแลเร่ืองโรค”  ( สมาชิกคนท่ี8) 
 

ดงันั้น จะพบว่า ความรู้ท่ีจาํเป็นหลกัๆของเกษตรกรคือเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการฟาร์ม 
กระบวนการเล้ียง หรือ คือเป็นประเด็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเล้ียงโคขนุนัน่เอง ซ่ึงมีประเด็น
ต่างๆ ดงัน้ี  

 
แม่พนัธ์ุ และสายพนัธ์ุสําหรับขุนทีเ่หมาะสม 
เกษตรกรส่วนใหญ่พบว่าจะมีการเล้ียงโคแม่พนัธ์ุมากข้ึน  โดยเป็นแม่พนัธ์ุบาร์มนั เน่ืองจากมี

โครงสร้างใหญ่ แขง็แรง ทนต่อสภาพอากาศในเขตภาคกลางไดดี้ และนิยมนาํมาผสมกบัสายพนัธ์ุยโุรป 
คือ ชาโลเล่เพื่อขุนให้ได้เน้ือมีนํ้ าหนักดี ดังนั้น โคท่ีใช้เล้ียงขุนส่วนใหญ่ของเกษตรกร จึงเป็นโค
ลูกผสมสายพนัธ์ุบรามนัธ์กบัชาโลล ์ ซ่ึงส่วนใหญ่รู้จกัดีในช่ือโคพนัธ์ุกาํแพงแสน ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี1 
คนท่ี2 คนท่ี6 และ คนท่ี 9 กล่าววา่  
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“ โคแม่พันธ์ุ จะพัฒนาพันธ์ุจากบาร์มัน แล้วใส่เลือดยุโรปไป 50 เปอรเซนต์ จะซ้ือแม่พันธ์ุตาม
ท้องตลาดท่ีมีขาย แต่เราต้องเลือกแม่พันธ์ุท่ีโครงสร้างดี เลือดสูง ๆ อย่างพันธ์ุบาร์มันแล้วค่อยนาํมา
ผสมอีกที กมี็บ้างได้มาสายพันธ์ุพืน้เมืองกม็าผสมเลือดยโุรป” (สมาชิกคนท่ี1) 

 

“ โคแม่พันธ์ุ ส่วนใหญ่จะใช้สายพันธ์ุบาร์มัน จะหาซ้ือได้ตามท้องตลาดท่ัวไป การเล่ียงแม่พันธ์ุถือ
ว่าดี เพราะสามารถให้ลกูออกมาขายได้ ขนุเองได้” (สมาชิกคนท่ี6) 
 

“ ท่ีขนุส่วนใหญ่จะเป็นลูกผสมชาโลเล่หรือพันธ์ุกาํแพงแสนน่ันหล่ะ ท่ีเหมาะกับการขนุ  เพราะเป็น
โคท่ีตรงตามระเบียบท่ีสหกรณ์ต้องการ ผลิตลกูออกมาขนุเข้าสหกรณ์ได้ ” (สมาชิกคนท่ี9) 
 

“ ท่ีน่ีใช้สายพันธ์ุเป็นบาร์มันผสมชาโลเล่ พันธ์ุกาํแพงแสน จะหาซ้ือได้จากตลาดและตามฟาร์ม ซื้อ
แม่พันธ์ุจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน และตลาดกลางของสมาคมโคเนือ้กาํแพงแสน”  
(สมาชิกคนท่ี2) 

 
การคดัเลอืกโคเข้าสู่ระยะขุน และระยะเวลาในการขุน 
เร่ิมตน้คดัเลือกโคเขา้สู่ระยะขุน และใชร้ะยะเวลาเล้ียงขุน เกษตรกรจะปฏิบติัตามขอ้กาํหนด

ของทางสหกรณ์โคเน้ือกาํแพงแสน คือ เร่ิมขนุเม่ือโคมีอายไุม่เกิน 1ปีคร่ึง และตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่ตํ่ากว่า 
300 กิโลกรัม โดยจะทาํการลงทะเบียนโคกบัทางสหกรณ์แจง้ระยะเวลาขุน โดยไม่ตํ่ากว่า 6 – 8 เดือน 
และเม่ือถึงกาํหนดตามระยะเวลาท่ีแจง้ไว ้ โคจะตอ้งไดน้ํ้ าหนักตามท่ีสหกรณ์กาํหนด คือ ไม่ตํ่ากว่า 
550 กิโลกรัม จึงจะส่งแปรสภาพได ้ดงัท่ีสมาชิกคนท่ี 2 คนท่ี3 และ คนท่ี9 กล่าววา่ 

  

“ วิธีขนุ และระยะเวลาการขนุ จะขนุใช้ระยะเวลาขัน้ตํา่ 6 เดือน วัวจะต้องได้นํา้หนักตามท่ีสหกรณ์
กาํหนด คืออย่างตอนเร่ิมขุนหนักประมาณ 350 กิโลกรัม หลังขุนเสร็จแล้วคาดว่ามันจะมีนํา้หนัก
ประมาณ 550 กิโลกรัม ถ้านํา้หนักไม่ถึง 550  กข็นุต่อไปอีกประมาณ 1 เดือน เพ่ือให้ได้นํา้หนักตามท่ี
ต้องการ” (สมาชิกคนท่ี9) 

 

 “ เวลาขุน กจ็ะขุนด้วยระบบสหกรณ์ วัวก่อนเข้าขุนอายุต้องไม่เกิน ปีคร่ึง มีนํา้หนักประมาณ 300 
กินอาหารสูตร T.M.R. ตามระเบียบของสหกรณ์ อย่างพ่ีขนุ8 เดือน หรือมากกว่าน้ันจนวัวอ้วน หนัก
ประมาณ 550 กิโลกรัม กส่็งเข้าสหกรณ์ได้” (สมาชิกคนท่ี2) 

 

“ ระยะเวลาการขุนถ้าขุนท่ีสหกรณ์น่ีก็ 6-8 เดือนขึน้อยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของโค บางตัวต้อง
ยืดเวลาการขุนออกไปเพราะยังอ้วนไม่พร้อมท่ีจะเข้าเชือดก็มี ส่วนใหญ่ทุกคนก็เหมือนๆกันตาม
สหกรณ์กาํหนด” (สมาชิกคนท่ี3) 
 

นอกจากนั้น การคดัโคเขา้ขุนโดยดูจากช่วงอายุและนํ้ าหนักท่ีเหมาะสมแลว้ เกษตรกรยงัมี
ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัโครงสร้างภายนอกโคท่ีเหมาะสมเพ่ือใชป้ระกอบการคดัเลือก เช่น ควรมีกระดูกหนา้
ขาท่ีมีขนาดใหญ่ ซ่ึงจะมีแนวโนม้ในการเพิ่มข้ึนของเน้ือและนํ้ าหนักไดดี้ การดูสะโพกควรจะยาว มี
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ระยะห่างระหว่างกระดูกเชิงกรานกบักน้กบมากจะทาํให้มีเน้ือส่วนทา้ยไดม้าก จะไดเ้น้ือราคาดี   ดงัท่ี
สมาชิกคนท่ี 5 และ คนท่ี8 กล่าววา่  

 

“ ดูโครงสร้างน่ี ดูท่ีกระดูกหน้าแข้งใหญ่ ขนาดกระดูกมีผลกับปริมาณเนือ้ คือ ถ้ากระดูกใหญ่จะมี
โครงร่างใหญ่ และมีเนือ้มากด้วย สังเกตวัวท่ีมีกระดูกใหญ่จะมีอัตราการเจริญเติบโต และการเปล่ียน
อาหารดีกว่าด้วย” (สมาชิกคนท่ี5) 
“ ผมดูระยะห่างระหว่างเชิงกรานกับกระดูกก้นกบ ถ้ามาก สัดส่วนสะโพกจะยาว และมีเนือ้ส่วนนีมี้
ราคา แพงมาก ส่วนถ้าสะโพกส้ัน เนือ้ส่วนท่ีขายได้ราคาแพงจะมีน้อย” (สมาชิกคนท่ี8)  

 

โรงเรือน 

 ลกัษณะโรงเรือนของเกษตรกรค่อนขา้งมีความคลา้ยกันในการสร้างโรงเรือนท่ีแยกส่วน
สาํหรับการเล้ียงโคแม่พนัธ์ุ และการเล้ียงขนุ ในส่วนของการเล้ียงขนุจะเป็นการเล้ียงแบบยนืโรง ท่ีมีทั้ง
ทาํคอกแบบพื้นดิน และพ้ืนปูน มีการใช้วสัดุท่ีหลากหลาย แต่สร้างยึดตามมาตรฐานโรงเรือนท่ี
เหมาะสมและปรับกบัสภาพความพร้อมของแต่ละบุคคล เช่น การสร้างโรงเรือนในแนวความยาวทิศ
ตะวนัออก-ตะวนัตก การคาํนึงถึงวสัดุท่ีใชก้บัการระบายอากาศของโรงเรือน การระบายนํ้ า ดงัท่ี 
สมาชิกคนท่ี4 คนท่ี6 คนท่ี7 และคนท่ี9 กล่าววา่ 

“ คอกของผมจะปลกูปกติธรรมดา ร่มคร่ึงหน่ึงและแดดคร่ึงหน่ึง ยามตามแนวพระอาทิตย์ ก็
ตะวันออกไปตะวันตก” (สมาชิกคนท่ี4) 

 

 “ คอกกจ็ะเป็นแบบหลงัคาสังกะสี ผมทาํสูงประมาณ 2เมตรคร่ึงได้ จะได้ไม่ร้อนกลางวนั ใช้ไม้ล้อม
ทาํเป็นคอก” (สมาชิกคนท่ี7)  

 

“ ท่ีบ้านคอกจะเป็นแบบพืน้ปูน มีหลงัคากันแดดกันฝน นํา้ขงัน่ีสาํคัญไม่ได้เลย ต้องปรับพืน้ท่ีไม่ให้
นํา้ขงั นอกน้ันกมี็รางอาหาร ร้ัวไม้ของผมเป็นไม้ แต่บางเจ้าเค้ากเ็สาเหลก็ เห็นมีกแ็ล้วแต่”  (สมาชิก
คนท่ี6)  
“คอกท่ีใช้เป็นจะแบ่งเป็นคอก ไว้สาํหรับขนุ ไว้สาํหรับแม่พันธ์ุ แต่จะทาํให้สูงขึน้มาจากปกติ
ประมาณ 2 เมตรกว่า ๆ พืน้เป็นดินธรรมดา ร้ัวเป็นเหลก็ล้อม  ถ้าเป็นโคขนุส่วนมากจะเลีย้งในคอก
ดิน มีรางหน้าคอกเป็นปูน ประมาณ 1ใน3 ของคอกท้ังหมด มีหลงัคาคลมุรางอาหารและท่ีนอน” 
(สมาชิกคนท่ี9) 
 

อาหาร 
อาหารซ่ึงถือเป็นปัจจยัหลกัในการเล้ียงโคเพื่อขนุให้ไดเ้น้ือคุณภาพ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ 

จะเล้ียงดว้ยอาหารท่ีเรียกว่า T.M.R.  ยอ่มาจาก Total Mixed Ration หมายถึง อาหารผสมรวม หรือ 
อาหารผสมสาํเร็จ ท่ีมีส่วนผสมของอาหารขน้และอาหารหยาบอยูด่ว้ยกนั มีเยือ่ใยอาหารสูง สามารถให้
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กินไดเ้พียงอย่างเดียวโดยไม่ตอ้งเสริมอาหารอ่ืนใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากเห็นว่ามีสัดส่วนของอาหารท่ี
สมบูรณ์มีมาตรฐาน และ สะดวกในการจดัการของเกษตรกร นอกจากนั้นมีการให้อาหารหยาบ เช่น 
หญา้  ส่วนใหญ่ใช้หญา้เนเปียร์ หญา้แพงโกล่า ฟาง รวมถึง นํ้ า ก้อนแร่ ตามหลกัการเล้ียงโคขุน
โดยทัว่ไป ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี 6 คนท่ี7 และ คนท่ี9 กล่าววา่   

“ อาหารและสูตรอาหารผมจะให้กินอาหารสูตร T.M.R. ในตอนเช้า-เยน็ เวลาต้องตรงนะ คือ ให้กินก่ี
โมง ก็ต้องให้ตามน้ันทุกวัน วัวมันกินเป็นเวลา ไม่เหมือนเรา แล้วก็ให้กินฟางและหญ้าเนเปียร์” 
(สมาชิกคนท่ี7)    

    

“ผมซื้ออาหารท่ีผสมสาํเร็จแล้วมาเลีย้งด้วย ใช้สูตร T.M.R. ค่อนข้างสะดวก แต่ผมจะผสมด้วยปลาย
ข้าว มนับด ข้าวโพด ลงไป ถ้าวัวแม่พันธ์ุจะให้กินหญ้า ต้นข้าวโพดด้วย” (สมาชิกคนท่ี6) 

  

“ ผมให้ T.M.R.  ท่ีโปรตีน 12% ขนุต้ังแต่เร่ิมเลีย้งถึง 6 เดือนเลย  จัดการง่าย แล้วอย่างอ่ืนกเ็สริม
ตามปกติ มีกากนํา้ตาลให้ นํา้ ก้อนแร่ผกูไว้ต้องมี” (สมาชิกคนท่ี9) 

 นอกจากนั้นเกษตรกรยงันิยมนาํวตัถุดิบอาหารท่ีมีราคาถูกมาเสริมใหก้บัทั้งโคแม่พนัธ์ุ และโค
เขา้ขนุ เพื่อเป็นการลดตน้ทุนอาหารลง เช่น กลว้ยบด ตน้ขา้วโพด กากนํ้าตาล กากถัว่เหลือง ช่วยในการ
เพิ่มโปรตีน และอาหารหยาบใหก้บัโคได ้ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี 2 คนท่ี3 และ คนท่ี5 กล่าววา่  

“ขนุดีไม่ดีน่ีอยู่ ท่ีอาหาร หลักๆ T.M.R. แล้วจะใช้ฟางและกากนํา้ตาลไว้สาํหรับวัวขนุ ส่วนแม่พันธ์ุ
ผมจะเป็นพวกหญ้าสับ กล้วยบด ช่วงโคตัวใหญ่มีลกูกจ็ะเสริมด้วยอาหาร T.M.R.”(สมาชิกคนท่ี5) 

“ ถ้าแม่พันธ์ุ อาหารส่วนใหญ่กจ็ะเป็นหญ้าขนตามธรรมชาติ พ่ีปลูกหญ้าเอง กล็ดต้นทุนไปได้ วัวขนุ
นีห้ลักๆกอ็าหารสูตรสําเร็จ ผสมเองไม่ไหว เวลาไม่ค่อยมี ส่วนอาหารหยาบกจ็ะพวกเป็นข้าวโพด
หมกับ้าง ฟางหญ้า” (สมาชิกคนท่ี2) 

 

“ ถ้าวัวท่ีขนุต้องอาหารถึง ในกลุ่มกใ็ช้ T.M.R. กัน ตามสหกรณ์แนะนาํ สะดวกอยู่  ไม่ต้องใช้แรงงาน
เยอะ ส่วนเสริมอ่ืนๆกแ็ล้วแต่แต่ละคน อย่างผมแม่พันธ์ุจะใช้หญ้าแพงโกล่าและฟางเป็นหลัก ปน
เสริมกับกากถัว่เหลืองให้กิน ต้นทุนอาหารกล็ดลง” (สมาชิกคนท่ี3)  

 

การดูแลสุขอนามัยระยะขุน 
การดูแลสุขอนามยัในโคขนุ เกษตรกรพบว่า ไม่พบการระบาด หรือโรคร้ายแรงของโคเท่าใด

นกั ทั้งน้ีเน่ืองจาก เกษตรกรส่วนใหญ่มีปฏิบติัป้องกนัดูแลตามหลกัวิชาการ ตั้งแต่ระยะก่อนเร่ิมเล้ียง
ขนุ และตลอดช่วงการเล้ียง โดยเม่ือเร่ิมนาํโคเขา้ขนุ เกษตรกรจะทาํการฉีดวคัซีน เพื่อทาํการถ่ายพยาธิ 
ฉีดยาบาํรุง ยากาํจดัเห็บ และมีการฉีดดูแลเป็นระยะๆทุก 2-3 เดือน แต่ตอ้งหยดุฉีดยาต่างๆก่อนท่ีจะส่ง
โคเขา้แปรสภาพประมาณ ปีละ 2 คร้ัง แต่มีโรคท่ีเกษตรกรเห็นว่า ควรเฝ้าระวงัสังเกตหากอาการ
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ผดิปกติ  โรคปากและเทา้เป่ือย ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่ทุกรายจะฉีดวคัซีนป้องกนัโรคปากและเทา้เป่ือย
ในเบ้ืองตน้อยูแ่ลว้ ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี2 คนท่ี4 คนท่ี8 และคนท่ี9 กล่าววา่ 

  

“ ก่อนท่ีเอาวัวเข้าขนุ จะฉีดวัคซีน อย่างพวกถ่ายพยาธิ หรือหากตัวไหนมีเห็บ มีพยาธิมาก จะฉีดซํ้า
อีกคร้ังใน 2 เดือน แต่เราต้องหยดุฉีดยา ก่อนท่ีจะส่งเข้าแปรสภาพ ประมาณ 2 เดือน เช่น ผมขนุ 6 
เดือน จะฉีดในช่วง 1-4 เดือนแรกเท่าน้ัน ถ้าเข้าเดือนท่ี 5 และเดือนท่ี 6 จะไม่ฉีด แต่กขึ็น้อยู่กับกรณี 
ถ้าวัวมีปัญหาจาํเป็นกต้็องฉีด แล้วเล่ือนเวลาส่งโคสหกรณ์ออกไป” (สมาชิกคนท่ี9)  

 

“ ส่วนมากวัวจะไม่เป็นโรคเพราะมีการถ่ายพยาธิ การให้ยาบาํรุง เจอบ้างเป็นไข้ ขาแขง็เดินไม่ได้  
ต้องฉีดยาบาํรุงกับยาแก้ไข้ ไป ให้หมอมาดูมาฉีดให้” (สมาชิกคนท่ี4) 

 

“ ต้องฉีดวัคซีน เป็นยาบาํรุง ยาถ่ายพยาธิ หลักๆเลยเม่ือเร่ิมจะขนุ ส่วนในโรคอ่ืนๆไม่ค่อยเจอ  อย่าง
ปากเท้าเป่ือยกไ็ม่ค่อยเป็น มีเจ้าหน้าท่ีมาฉีดวัคซีนให้ตามรอบเวลา”(สมาชิกคนท่ี8) 

“ เก่ียวกับการดูแลโรค จะฉีดวัคซีนปกติ 2 คร้ังต่อปี และมีการฉีดยาถ่ายพยาธิปกติหลักๆ และจะถ่าย
พยาธิปีละ 2 คร้ังแต่ถ้าโคป่วยกจ็ะตามคนมาดูโคให้   โรคท่ีพบกจ็ะเป็นโรคปากเท้าเป่ือย นํา้ลายยืด 
โคจะกินอาหารน้อยแต่พอนานไปกห็ายเอง” (สมาชิกคนท่ี2) 
 

 เม่ือพิจารณาถึงเทคนิคหรือวิธีการท่ีจะสงผลต่อการเพิ่มคุณภาพซากเน้ือโคขุนให้ไดเ้กรดดี 
เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่า ไม่ได้ตอ้งมีวิธีการเล้ียงดูแลพิเศษอะไร แต่พบว่าจะให้ความสําคญัอยู่ท่ี
อาหารท่ีใชเ้ล้ียง ซ่ึงเกษตรกรจะใชเ้ป็นอาหารสูตรสาํเร็จ และ การเพ่ิมอาหารหยาบ ซ่ึงเกษตรกรเห็นว่า
ส่งผลต่อคุณภาพเกรดซากโดยตรง ตวัอยา่งเช่น ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 คนท่ี9 กล่าวา่  

“เทคนิคพิเศษบอกเลยพวกผมไม่มีอะไร จากการไปเย่ียมฟาร์มท่ีอ่ืนส่วนใหญ่จะเลี้ยงโคโดยใช้ 
T.M.R. แต่เราอาจจะมีการใส่หญ้าสับและข้าวโพดปนลงไปแต่เน้น T.M.R. อย่างผมให้กินเหลือคาราง
เลย เสริมด้วยฟางและกากนํา้ตาล อันนีช่้วยเพ่ิมไขมนัแทรก และเพ่ือให้โคเอาไปเคีย้วเอือ้ง”  
(สมาชิกคนท่ี1) 

“ไม่ได้มีวิธีแปลกๆอะไรนะ เลีย้งตามปกติธรรมดาท่ัวไปตามหลกัท่ีสหกรณ์ให้มา เจ้าหน้าท่ีเค้ากม็า
ดูแล แต่จะดูแลเร่ืองอาหารไม่ให้ขาด น่ีหล่ะสาํคัญ” (สมาชิกคนท่ี4) 

 

“ต้องเข้าใจก่อนว่าวัวเป็นสัตว์เคีย้วเอือ้ง อาจจะเอาฟางกิน แต่ผมจะให้กินเพียงเลก็น้อย เพราะบางที
อาหารท่ีให้ไปเย่ือใยอาจจะน้อย ต้องให้มนัได้เคีย้ว และให้ได้บ่อยคร้ังขึน้กจ็ะดี แต่ต้องดูเร่ืองความ
สะอาด นํา้ รางอาหาร ต้องมีเวลาดูแล” (สมาชิกคนท่ี9) 

 

“ท่ีจะเน้นเร่ืองอาหาร ต้องมีหลายอย่าง แต่วัวขุนต้องเป็นสูตร T.M.R. และต้องดูแลนํา้ให้สะอาด  
นอกน้ัน ไม่มีพิเศษอะไร ทาํการตามเลีย้งปกติท่ัวไป แต่ไม่ได้ปล่อยเลีย้ง จะเป็นแบบผูกเลีย้งท้ังหมด 
กเ็หมือนคนพอไม่ค่อยได้เดิน มนักอ้็วน” (สมาชิกคนท่ี2) 
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“ ท่ัวไปการขนุปกติกจ็ะให้อาหารข้นหรือT.M.R. แต่หากเราให้อาหารท่ีมีเย่ือใยสูง ๆ หรืออาหาร
หยาบเพ่ิมเข้าไปด้วย สังเกตเลยจะส่งผลให้คุณภาพซากดีขึน้ เพราะอาหารท่ีมีเย่ือใยจะทาํให้อาหาร
อยู่ในท้องนาน และการดูดซึมจะนานขึน้” (สมาชิกคนท่ี3) 
 
สรุปผลการการจดัวงสนทนากลุ่มสมาชิกสงักดัทั้ง 3 สหกรณ์ ในประเดน็ของความรู้และแนว

ปฏิบติัในการเล้ียงโคขนุใหป้ระสบความสาํเร็จ โดยภาพรวมจะพบวา่ มีการบวนการจดัการท่ีเป็นไปใน
แนวทางมาตรฐานเดียวกนั คือ ตามหลกัวิชาการ และภายใตข้อ้กาํหนดตามมาตรฐานของสหกรณ์ท่ี
เกษตรกรสงักดั แต่พบวา่ ในแต่ละขั้นตอนในกระบวนการเล้ียง มีการปฏิบติัแตกต่างกนัไปในการ
วิธีการ เช่นการเลือกวตัถุดิบอาหารท่ีใชเ้ล้ียง การทาํโรงเรือน  โดยมีการปรับขั้นตอนตามสภาพ ท่ี
เป็นไปไดใ้นการหาวิธีท่ีสะดวกเหมาะสมของแต่ละบุคคล  และการคาํนึงถึงตน้ทุนผลกาํไรท่ีจะเกิดข้ึน 
ดงันั้น ความรู้และแนวปฏิบติัในการเล้ียงโคขนุจากสมาชิกทั้งสามกลุ่ม สามารถสรุปได ้ดงัตารางท่ี 19 
ดงัน้ี   
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ตารางที่ 19 สรุปความรู้และแนวปฏิบตัิของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคาํ สหกรณ์ปศุสตัวห์นองสูง และ สหกรณ์โคเนื้อกาํแพงแสน 

 สหกรณ์ฯโพนยางคาํ สหกรณ์ปศุสัตว์หนองสูง สหกรณ์โคเนือ้ กาํแพงแสน 

1. คุณลกัษณะเบื้องตน้
ของเกษตรกรผู ้เ ลี้ยง
โคขุน ที่ จ ะประสบ
ความสาํเร็จ 
 

   1.  ตอ้งเป็นผูม้ีใจรักในการเลี้ยง
สตัว ์
   2. สามารถใหเ้วลาในการดูแลเอา
ใจใส่สตัวเ์ลี้ยงอยา่งเตม็ที่ 
   3. ต้องมีความรู้ที่จาํเป็นใน
กระบวนการเลี้ยง เช่น ความรู้เรื่อง
การคดัเลือกสายพนัธุ์ การดูอายโุค
เ ริ่ ม ขุ น ที่ เ ห ม า ะ ส ม  ก า ร ดู
โครงสร้างโค อาหาร การดูแลโรค 

   1. ต้องมีเงินทุนในการจัดการที่
เพียงพอ 
   2. ตอ้งมีความรู้ในวิธีการเลี้ยง และสั่ง
สมประสบการณ์ใหเ้กิดความชาํนาญ   
   3. ตอ้งมีใจรักในการเลี้ยงสัตว ์มีเวลา
เอาใจใส่ดูแลอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
การเลี้ยงโคขุนเป็นการเลี้ยงแบบตอ้งมี
การจัดการที่ดีทั้ งโรงเ รือน  อาหาร 
สุขอนามัย  ไม่ใช่การเลี้ยงสัตว์แบบ
ปล่อยตามธรรมชาติ   

   1. ตอ้งมีความรู้ ในเรื่องของการจดัการฟาร์ม คือ 
กระบวนการดูแลตั้งแต่เริ่มตน้เลี้ยง การรู้จกัคดัเลือกโค
เข้าสู่กระบวนการขุน การให้เวลาเอาใจใส่ การให้
อาหาร แหล่งวตัถุดิบ การดูแลสุขอนามยั 
    2.  การสั่งสมประสบการณ์ของผูเ้ลี้ยง เช่น การ
สงัเกตลกัษณะอาการต่างๆของโคในระหวา่งการเลี้ยง  
   3. ตอ้งมีความรู้เรื่องของตลาด กลไกตลาดเช่น ราคา
ตลาด ราคาววั การคิดคาํนวณตน้ทุนการเลี้ยง เพื่อดู
ความคุม้ค่า  

2. แม่พนัธุ์โค และสาย
พันธุ์โคที่นํามาเ ลี้ยง
ขนุ 
 

โคสายพนัธุ์ลูกผสมชาโลเลส์ 
 

โคสายพนัธุ์ลูกผสมชาโลเลส์  สายพนัธุ์
กาํแพงแสน สายพนัธุ์ตาก และ สาย
พนัธุ์ซิมเมนทอล  

 

1. โคสาํหรับเลี้ยงเป็นแม่พนัธุ์ คือ สายพนัธุ์ 
บรามนัห์ 
   2. โคสาํหรับเลี้ยงขนุ คือ สายพนัธุ์ลูกผสมชาโลเลส์ 
และ สายพนัธุ์กาํแพงแสน ( ลูกผสมสามสายเลือด คือ  
โคพนัธุ์บราห์มนัเขา้มาผสมร่วมกบัโคไทย และ 
ชาโรเลส์) 
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ตารางที่ 19 สรุปความรู้และแนวปฏิบตัิของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคาํ สหกรณ์ปศุสตัวห์นองสูง และ สหกรณ์โคเนื้อกาํแพงแสน (ต่อ) 

 สหกรณ์ฯโพนยางคาํ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง สหกรณ์โคเนือ้ กพส. 

3. การคดัเลือกลกัษณะ
โครงสร้างโคที่เหมาะ
เพื่อการเลี้ยงขนุ  

   1. พิจารณาจากสดัส่วนของขา 
เนื่องจากที่มีผลต่อการรับนํ้าหนกัตวั
ของโคเมื่อเพิ่มมากขึ้น คือ ขาตอ้ง
ตรง ไม่คดงอ จะรับนํ้าหนกัตวัไดด้ี  
   2. พิจารณาสีของปากและตาโค 
เกษตรกรจะเลือกโคที่มีสีปาก และ
ตาเป็นสีดาํ จะกินอาหารไดด้ี หาก
โคที่มีมีสีปาก และตาเป็นสีแดง
เกษตรกรไม่นิยมนาํมาเลี้ยงขนุ 

  

   1. พิจารณาลกัษณะปาก ตอ้งมีปากใหญ่  คอสั้น 
โครงสร้างตวัตอ้งใหญ่ โคมกัจะกินอาหารไดด้ีใน
ปริมาณมาก  
   2. พิจารณาลกัษณะของขอ้เทา้โค ตอ้งไม่ยาวเกินไป 
ตอ้งสั้น จะสามารถรับนํ้าหนกัตวัที่เพิ่มขึ้นไดด้ี 
   3. พิจารณาลกัษณะกลา้มเนื้อสะโพก โดยใชก้ารบีบ
ตรงบริเวณกลา้มเนื้อสะโพกเมื่อเลี้ยงก่อนการเริ่มขนุ 
สงัเกตดูความแน่นของเนื้อ หากแน่นดีหมายถึงโคกิน
อาหารเปลี่ยนเป็นเนื้อไดด้ี แต่หากบีบเนื้อมีลกัษณะนิ่ม
เหลว มีแนวโนม้เมื่อขนุแลว้จะไดน้ํ้ าหนกัซากนอ้ย 
เกรดไขมนัจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควร   

   1.  พิจารณาลกัษณะกระดูกหนา้
ขา ต้องมีขนาดใหญ่ ตรง ซึ่งจะมี
แนวโน้มในการเพิ่มขึ้นของเนื้อ 
และนํ้าหนกัไดด้ี  
   2. พิจารณาจากสะโพกควรจะยาว 
ควรมีระยะห่างระหว่างกระดูกเชิง
กราน กบักน้กบมาก จะทาํให้มีเนื้อ
ส่วนทา้ยไดม้าก จะไดเ้นื้อราคาดี     
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ตารางที่ 19 สรุปความรู้และแนวปฏิบตัิของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคาํ สหกรณ์ปศุสตัวห์นองสูง และ สหกรณ์โคเนื้อกาํแพงแสน (ต่อ) 

 สหกรณ์ฯโพนยางคาํ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง สหกรณ์โคเนือ้ กพส. 

4. เกณฑ์ในการเริ่มขุน
โค และ ระยะเวลาใน
การเลี้ยงขนุ  

เกษตรกรจะปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของทาง
สหกรณ์ คือ  
   1. เกษตรกรเริ่มนาํโคเขา้ขนุ เมื่อโคมีอาย ุ1 ปี 
6 เดือน และมีนํ้าหนกัตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 350 
กิโลกรัม   
   2. ระยะเวลาในการเลี้ยงขนุ รอบแรกจะเลี้ยง
ขนุใชเ้วลา 10 หรือถึง 10 เดือนครึ่ง เมื่อครบ  
กาํหนด จะมีการแจง้เจา้หนา้ที่สหกรณ์ เพื่อมา
ประเมินตรวจสอบคุณภาพ หากนํ้านกัยงัไม่ได้
ตามที่สหกรณ์กาํหนด คือ ไม่ตํ่ากวา่ 550 
กิโลกรัม จะขนุต่อ ส่วนใหญ่เกษตรกรใช้
ระยะเวลาในการขนุที่ไดคุ้ณภาพเนื้อเกรด
ระดบัดีขึ้นไปคืออยูใ่นช่วง 1 ปี   

เกษตรกรจะปฏิบัติตามข้อกําหนดของ
ทางสหกรณ์ คือ     
   1. เกษตรกรเริ่มนาํโคเขา้ขุนเมื่อโคมี
อาย ุ1 ปี 6 เดือน และมีนํ้ าหนกัตอ้งไม่ตํ่า
กวา่ 350 กิโลกรัม   
   2. ระยะเวลาในการขุนของเกษตรกร 
คือ 10 – 12 เดือน จะเริ่มแจง้สหกรณ์เพื่อ
ดูความ พร้อม หากนํ้ าหนกัยงัไม่ไดต้ามที่
สหกรณ์กําหนด  คือ   ไ ม่ตํ่ า กว่ า550 
กิโลกรัม จะเลี้ยงต่อเพื่อใหไ้ดน้ํ้ าหนกั 

เกษตรกรจะปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของ
ทางสหกรณ์ คือ  
    1. เกษตรกรเริ่มนาํโคเขา้ขนุเมื่อโคมี
อาย ุ1 ปี 6 เดือน และมีนํ้ าหนกัตอ้งไม่
ตํ่ากวา่ 300 กิโลกรัม   
   2. ระยะเวลาในการขนุของเกษตรกร 
คือ ไม่ตํ่ากว่า 6 – 8 เดือน และเมื่อถึง
กําหนดตามระยะเวลาที่แจ้งไว้  โค
จะตอ้งไดน้ํ้ าหนกัตามที่สหกรณ์กาํหนด 
คือ ไม่ตํ่ากว่า 550 กิโลกรัม จึงจะส่ง
แปรสภาพ 
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ตารางที่ 19 สรุปความรู้และแนวปฏิบตัิของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคาํ สหกรณ์ปศุสตัวห์นองสูง และ สหกรณ์โคเนื้อกาํแพงแสน (ต่อ) 

 สหกรณ์ฯโพนยางคาํ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง สหกรณ์โคเนือ้ กพส. 
5. การเตรียม
โคก่อนการ
ขนุ และ 
การดูแล
สุขอนามยั
ในช่วงระยะ
ขนุ  
 

  1. การเตรียมโคก่อนการขนุ เกษตรกรจะทาํการติดต่อ
เจา้หนา้ที่ทางสหกรณ์เพื่อทาํการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค
ปากเทา้เปื่อย ฉีดยาถ่ายพยาธิ ดูแลความสะอาดโค 
ความสะอาดโรงเรือน ทาํการสกัใบหูขึ้นทะเบียนกบั
ทางสหกรณ์ ก่อนนาํเขา้เลี้ยงขนุแบบยนืโรง 
   2. เกษตรกรจะสงัเกตสุขภาพโคตลอดระยะการเลี้ยง
ขนุ โดยเฉพาะระวงัการเกิดอาการโคทอ้งอืดจากการ
กินอาหาร โดยมากเกิดจากการกินหญา้สดเยอะเกิน ไม่
ควรเกิน 8 กิโลกรัมต่อวนั ถา้เกินนี่ ทอ้งอืด ทอ้งเสีย 
    3. กรณี โคเกิดอาการทอ้งอืด สงัเกตลกัษณะทอ้งโค
จะโตเป่งขึ้นคลา้ยลูกโป่ง เกษตรกรจะรีบแจง้เจา้หนา้ที่
สหกรณ์ พยายามอยา่ใหโ้คลม้นอน หากโคนอน แกไ้ข
โดยใชส้ายยางใสเขา้ที่กน้โคเพื่อระบายลมออก ใช้
นํ้ ามนัพืชกรอกปากใหโ้คกลืนใหเ้ขา้ไปขบัลม  

   1. เนน้การปฏิบตัิตามมาตรฐานการเลี้ยงของ
สหกรณ์เป็นหลกั ตั้งแต่การฉีดวคัซีนป้องกนั
โรค การถ่ายพยาธิ โดยมีเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์
ที่เป็นผูดู้แล และเกษตรกรเองมีการจดบนัทึก
เพื่อใหก้ารดูแลสุขภาพโคเป็นไปตามระยะเวลา
ที่กาํหนด 
   2. การฉีดวคัซีน การพน่ยากาํจดัแมลง การ
ถ่ายพยาธิภายใน เช่น วคัซีนอยา่งพวกปากเทา้
เปื่อย จะฉีดตามทุกๆ 6 เดือน หรือ ปีละ 2 ครั้ง 
   3. การเฝ้าระวงัในระหวา่งระยะขนุ ระวงัอยา่ง
ใหโ้คลม้ สาเหตุอาจเกิดจากนํ้าหนกัตวัที่เพิ่มขึ้น
มีโอกาสลื่นลม้ถา้พื้นคอกรองรับนํ้าหนกัไม่ดี 
การเฝ้าระวงัอาการทอ้งอืดในโคจากอาหารไม่
ยอ่ย ทอ้งป่องกลมอืด ใหร้ีบแจง้ปศุสตัว ์     
 

   1. การเตรียมนําโคเข้าขุน 
เกษตรกรจะทาํการฉีดวคัซีนเพื่อทาํ
การถ่ายพยาธิ ฉีดวคัซีนป้องกนัโรค
ปากและเทา้เปื่อย ฉีดยาบาํรุง และ 
ยากาํจดัเห็บ  
   2. ในช่วงการเลี้ยงขนุ หากพบว่า
โคตวัไหนมีเห็บ มีพยาธิมาก จะฉีด
ซํ้ าอีกครั้งใน 2 เดือน นบัจากครั้ง
แ ร ก ก่ อนก า ร ขุน  แ ต่ ก า ร ดู แ ล
โดยทัว่ไป เกษตรกรจะฉีดวคัซีนซํ้ า 
โดยปกติ 2 ครั้งต่อปี และมีการฉีด
ยาถ่ายพยาธิปกติหลกัๆ และจะถ่าย
พยาธิปีละ 2 ครั้ง 
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5. การเตรียม
โคก่อนการ
ขนุ และ 
การดูแล
สุขอนามยั
ในช่วงระยะ
ขนุ (ต่อ)  
 

โคจะเริ่มมีการขบัถ่ายออก เมื่อดีขึ้นโคจะเริ่มลุก
ขึ้นได ้ หากพบวา่โคยงัมีอาการนอนแผไ่ม่ลุกขึ้น 
ใหร้ีบนาํเขม็ฉีดยาขนาดใหญ่ คือ ขนาดเบอร์18 
กดเขา้ไปตรงบริเวณสวาท คือ บริเวณสีขา้ง
กระเพาะอาหาร กดใหล้ึกที่สุด ไล่ลมออก และ
ตอ้งระวงัจะมีนํ้าของเสียจะออกมาดว้ยปะบน   
เขม็ที่แทงลงแลว้กดนิ่งๆลงไปจนถึงกระเพราะ 
จนกวา่จะมีลมดนัออกมา จนโคเริ่มลุกได ้

  

6. โรงเรือน  
 

เกษตรกรเลี้ยงโคขนุแบบยนืโรง คือ จาํกดัพื้นที่
โคอยูภ่ายในคอก ลกัษณะโรงเรือนมีทั้งแบบที่
เป็นคอกพื้นปูนซีเมนต ์ และแบบเป็นพื้นดิน
เนื่องจากประหยดัเงินทุน โดยมีขอ้ปฏิบตัิหลกั
ใหญ่ คือ เรื่องการทาํความสะอาด ดูแลใหค้อก
แหง้ สะอาด ดงันี้  
  1. คอกพื้นปูนซีเมนต ์ เกษตรกรจะกวาด ลา้ง
ชาํระมูลโคทุกวนั วนัละครั้ง เวลา เชา้ หรือเยน็ 

เกษตรกรเลี้ยงโคขุนแบบยืนโรง ลกัษณะ
โรงเรือนมีทั้งแบบที่เป็นคอกพื้นปูนซีเมนต ์
และแบบเป็นพื้นดินเนื่องจากประหยัด
เงินทุน และมีการทาํโรงเรือนแบบผสม คือ 
มีพื้นที่ทั้งแบบปูนซีเมนต ์และ ดิน ผสมกนั 
โดยมีข้อปฏิบัติแตกต่างในเรื่องของการ
จดัการ การดูแลและการรองรับนํ้ าหนกัโค 
เมื่อมีนํ้ าหนกัเพิ่มขึ้น  ดงันี้  

เกษตรกรมีการสร้างโรงเรือนแยกส่วนสาํหรับ
การเลี้ยงโคแม่พนัธุ์ เป็นการเลี้ยงแบบคอก
ผสมกบัการปล่อยเดิน ส่วนการเลี้ยงเพื่อขนุจะ
เป็นการเลี้ยงแบบยืนโรงจาํกดัพื้นที่  ลกัษณะ
โรงเรือนมีทั้ งแบบพื้นปูนซีเมนต์ และแบบ
พื้นดินการใช้ว ัสดุที่หลากหลาย สร้างตาม 
มาตรฐานโรงเรือนที่เหมาะสมและปรับกับ
สภาพความพร้อมของแต่ละบุคคล ดงันี้ 
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6. โรงเรือน (ต่อ) 
 

   2. คอกพื้นดิน เกษตรกรจะอดัพื้นดิน
ใหแ้น่นดว้ยแกลบ คอยดูใหพ้ื้นคอก
แหง้ ถา้เปียกแฉะมากจะนาํแกลบมา
อดัลงพื้นเพิ่ม เมื่อไดร้ะยะเวลาหนึ่ง 
จะขดุดินออกเพื่อนาํไปเป็นปุ๋ยคอกใช้
ประโยชน ์หรือ ขายต่อไป   

   1. คอกพื้นปูนซีเมนต ์ ขอ้ดีคือ สามารถจดัการ
เรื่องความสะอาดไดง้่าย โดย เกษตรกรจะกวาด 
ชาํระมูลโคทุกวนั วนัละครั้ง  และ คอกพื้นปูนโค
จะลุกขึ้นง่ายไม่ตอ้งออกแรงเยอะ แต่มีขอ้จาํกดั 
คือ อาจเกิดโอกาสการลื่นลม้ของโคเมื่อมีนํ้าหนกั
เพิ่มมาก วิธีการป้องกนั คือ นาํแกลบมาเทรองพื้น
คอก อาทิตละครั้ง จากนั้นประมาณ หนึ่งหรือสอง
อาทิตย ์จึงทาํความสะอาด ลงแกลบใหม่ 
   2. คอกพื้นดิน ข้อดีคือ ประหยดัต้นทุน 
เกษตรกรจะอดัพื้นดินใหแ้น่นดว้ยแกลบ จะทาํให ้
โคไม่เกิดโอกาสลื่นล้ม แต่ขอ้จาํกัด คือ หากอดั
ดินไม่แน่น พื้นอาจเกิดเป็นลกัษณะหลุม ที่โคเดิน
แลว้ทาํใหจ้ม  ตอ้งออกแรงลุก และเดินมากขึ้น ทาํ
ใหส้่งผลต่อการสะสมนํ้าหนกัของโค 

   1. การสร้างโรงเรือนในแนวความยาวทิศ
ตะวนัออก-ตะวนัตก การคาํนึงถึงวสัดุที่ใช้
กับการระบายอากาศของโรงเรือน การ
ระบายนํ้ า เช่น คอกแบบหลงัคาสังกะสี จะ
ยกสูงประมาณ 2เมตรครึ่ง 
   2. การสร้างโรงเรือนแบบพื้นปูน มี
หลังคากันแดดกันฝน เกษตรกรจะปรับ
พื้นที่ให้ลาดเอียงเพื่อไม่ให้เกิดนํ้ าขงั นํ้ าขงั
นี่สาํคญัไม่ไดเ้ลย  
   3. มีรางหนา้คอกเป็นปูน ประมาณ 1ใน3 
ของคอกทั้งหมด มีหลงัคาคลุมรางอาหาร
และที่นอน 
 

343 



344 
 

ตารางที่ 19 สรุปความรู้และแนวปฏิบตัิของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคาํ สหกรณ์ปศุสตัวห์นองสูง และ สหกรณ์โคเนื้อกาํแพงแสน (ต่อ) 
 สหกรณ์ฯโพนยางคาํ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง สหกรณ์โคเนือ้ กพส. 

6. โรงเรือน (ต่อ) 
 

     3. คอกแบบผสม เกษตรกรจะเลี้ยงโคในพื้นที่
ที่เหมาะกับช่วงนํ้ าหนักของโคที่เพิ่มขึ้น เพื่อ
ป้องกนัปัญหาการลื้นลม้ คือ เมื่อเริ่มจะเลี้ยงใน
พื้นปูน ผา่นไปประมาณ 6 – 7 เดือน เมื่อโคมี
นํ้ าหนกัเพิ่มขึ้น จะยา้ยลงคอกพื้นดิน ที่มีการนาํ
แกลบอดัลงให้แน่น และ จะมีการเลี้ยงสลบักนั 
คือ  ช่วงฤดูฝน  จะนําโคย้ายเ ลี้ยงในคอกปูน 
เพื่อให้อยูใ่นที่แหง้ ทาํความสะอาดง่าย ส่วนช่วง
ฤดูร้อน จะยา้ยลงคอกดิน สลบักนัไป 

 

7. อาหาร    1.อาหารที่ใชเ้ลี้ยงโคขนุของ
เกษตรกร ประกอบไปดว้ยอาหาร
หยาบ อาหารขน้ และกากนํ้ าตาล
เป็นหลกั  อาหารขน้เกษตรกรจะ
ใชอ้าหารสาํเร็จรูปสูตรเป็นโปรตีน
อดัเมด็ของสหกรณ์ฯโพนยางคาํฯ 

   1. การให้อาหารโคในการขุน ส่วนใหญ่
เกษตรกร จะใช้อาหารหลกัคือ อาหารขน้สูตร
จากทางสหกรณ์หนองสูง เนื่องจากสะดวก และ 
อาหารหยาบ คือ หญา้สด แต่ที่เกษตรกรทุกคน
ปฏิบตัิเหมือนกนัคือ ตอ้งให้ฟางขา้วทุกวนั เพื่อ
ช่วยในระบบการยอ่ย 
 

   1. การเลี้ยงโคเพื่อขุนให้ไดเ้นื้อคุณภาพ  
เกษตรกรจะเ ลี้ยงด้วยอาหารที่ เ รียกว่า 
T.M.R.  ย่อมาจาก Total Mixed Ration 
หมายถึง อาหารผสมรวม หรือ อาหารผสม
สําเ ร็จ  ที่ มีส่วนผสมของอาหารข้นและ
อาหารหยาบอยู่ด้วยกัน มีเยื่อใยอาหารสูง 
สามารถให้กินไดเ้พียงอยา่งเดียวโดยไม่ตอ้ง
เสริมอาหารอื่นใดๆ ทั้งสิ้น  
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7. อาหาร (ต่อ)       2. การใหอ้าหารโค จะใหอ้าหารหยาบก่อน 
แลว้จึงใหอ้าหารขน้ตาม และกากนํ้าตาล ให้
สงัเกตการณ์กินกากนํ้าตาล หากโคกินกากนํ้าตาล
ไดด้ี จะมีแนวโนม้ไดเ้กรดไขมนัในระดบัดี 

3. สดัส่วนอาหารโคเริ่มตน้ในการเลี้ยงขนุ 
เกษตรกรมีเทคนิคการใหป้ริมาณอาหาร เฉลี่ยที่ 3-
5 กิโลกรัม ต่อ1 ตวั ต่อ 1 มื้อ โดย เริ่มจาก ให้
อาหารขน้ในสดัส่วน 1 กิโลกรัม ต่ออาหารหยาบ 
4 กิโลกรัม และใหส้งัเกต ปริมาณการกินที่ววัแต่
ละตวัอิ่มพอดี (คือ ดูจากอาหารไม่เหลือเยอะ
เกินไป หรือ หมดเกลี้ยงในขณะที่ววัยงัไม่อิ่มจะ
เวียนอยูแ่ถวรางอาหารหรือแยง่อาหารในรางของ
ววัตวัอื่น) จากนั้น 1 สปัดาห์ ใหป้รับสัดส่วน 
จาํนวนอาหารขน้เพิ่มขึ้น และ ลดจาํนวนอาหาร
หยาบลง เป็นสดัส่วนยอ้นกลบั จนกวา่โคจะชิน
กบัการกินอาหารขน้   

   2.  การใหอ้าหารขน้ เกษตรกรจะให ้สอง
เวลา คือ เชา้ เยน็ ส่วนตวัผมนี่ โดยโคที่เพิ่ง
เริ่มขุนใหม่ๆ จะให้ปริมาณน้อย ต่อมื้อ 
ใหม่ๆ เช่น 1 กิโลกรัม ต่อ มื้อ ผ่านไป 1 
เดือน จะเพิ่ม 
ปริมาณอาหารต่อมื้อขึ้นไป จนถึงปริมาณ
อาหารที่กินไดเ้ตม็ที่ ต่อมื้อของโค 
    3. อาหารหยาบ มีทั้งเป็นหญา้สด เช่น 
หญ้ากินี หญ้าเนบียร์ หญ้าปากช่อง ส่วน
ให ญ่ เ ก ษต ร ก ร จ ะป ลู ก เ อ ง ใน พื้ น ที่ 
เกษตรกรจะให้ในช่วงเย็นหลังโคกิน
อาหารขน้ โดยเฉลี่ย 1 กิโลกรัม ต่อตวั และ
ที่ขาดไม่ได ้คือฟาง ที่เกษตรกรจะให้โคไว้
กินต่อเนื่อง เพราะจะช่วยในระบบการยอ่ย
ของโคป้องกนัอาการทอ้งอืด 
 

เนื่องจากเห็นว่ามีสัดส่วนของอาหารที่
สมบูรณ์มีมาตรฐาน และ สะดวกในการ
จดัการของเกษตรกร โดยเนน้การให้ตรง
เวลาทุกมื้อในแต่ 
ละวนั 
   2. การให้อาหารหยาบ เช่น หญ้า 
เกษตรกรใช้หญา้เนเปียร์ หญา้แพงโกล่า 
ฟาง รวมถึง นํ้า กอ้นแร่ ตามหลกัการเลี้ยง
โคขนุโดยทัว่ไป  
   3. มีนาํวตัถุดิบอาหารที่มีราคาถูก และ
หาได้ง่าย มาเสริมให้กับทั้ งโคแม่พนัธุ์ 
และโคเข้าขุน  เพื่อ เป็นการลดต้นทุน
อาหารลง  เ ช่น  กล้วยบด  ต้นข้าวโพด 
กากนํ้ าตาล กากถัว่เหลือง ช่วยในการเพิ่ม
โปรตีน และอาหารหยาบใหก้บัโคได ้
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ตารางที่ 19 สรุปความรู้และแนวปฏิบตัิของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคาํ สหกรณ์ปศุสตัวห์นองสูง และ สหกรณ์โคเนื้อกาํแพงแสน (ต่อ) 
 สหกรณ์ฯโพนยางคาํ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง สหกรณ์โคเนือ้ กพส. 

7. อาหาร (ต่อ)    4. การใหห้ญา้สด ที่จาํเป็นสาํหรับโคจะใหป้ิดทา้ย
หลงัสุด  หญา้ที่เกษตรกรใหส้่วนใหญ่เป็นหญา้กินนีสี
ม่วง  รองลงมาคือ หญา้รูซี่ ทั้งสองชนิดนี้ มีการจดัการ
ง่าย คือ โคกินไดท้นัที ไม่ตอ้งใชเ้ครื่องบด จึงเป็นที่นิยม
ของเกษตรกรส่วนใหญ่จะมีแปลงปลูกใกล้ๆ กบัคอกโค 
ส่วนหญา้เนเปียร์ การจดัการค่อนขา้งยุง่ยาก  
เนื่องจากลาํตน้มีขนาดใหญ่ จะตอ้งนาํมาบดสบัก่อนให้
โคกิน เกษตรกรจึงไม่แนะนาํ  
   5. มีการเสริมอาหารใหก้บัโค เช่น การใหก้ากนํ้าตาล 
ส่วนใหญ่เกษตรกรจะผสมรวมไปกบัอาหาร เช่น ผสม
รวมกบักากรํา และ หรือนาํกากนํ้าตาลราดลงในฟาง ซึ่ง
เกษตรกรทุกคนเห็นตรงกนัวา่ ไม่ไดส้่งผลใหคุ้ณภาพ
เกรดเนื้อที่ไดม้ีความแตกต่างกนัแต่อยา่งใด และที่ขาด
ไม่ไดต้อ้งใหก้อ้นแร่กบัววัดว้ยเสมอ เพื่อเพิ่มธาตุอาหาร 
และ รวมถึงการใหน้ํ้ าสะอาด 

   4. อาหารเสริมที่เกษตรกรใชเ้ลี้ยงโค นิยม
ใชก้ากเบียร์ผสมกบัอาหาร สดัส่วนที่
เกษตรกรใช ้คือ เช่น ใหอ้าหาร 5 กิโลกรัม 
เป็นอาหารขน้ 3 ส่วน ผสมกากเบียร์ 2 ส่วน   
เพื่อช่วยในการเจริญอาหารของโคส่งผลต่อ
นํ้าหนกัและความอว้นของโค นอกจากนั้น
ยงัมีการใหก้ากมนั ผสม เหล่านี้ช่วยลด
ตน้ทุนค่าอาหารของเกษตรกร  และ
รวมถึงนํ้าสะอาด และ กอ้นแร่ที่จาํเป็นเพื่อ
เสริมแร่ธาตุโคใหแ้ขง็แรง 
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นอกจากนั้น  ความรู้ท่ีกลุ่มสมาชิกสหกรณ์จาก ทั้ง 3 แห่ง ตอ้งการเพิม่เติม พบวา่  สรุปเป็น
ประเดน็ต่างๆ ได ้ดงัน้ี 
 

กลุ่มสมาชิกสหกรณ์สหกรณ์ฯโพนยางคาํ  
 พบวา่มีประเดน็ความตอ้งการในการพฒันา 3 ประเดน็ ดงัน้ี  

1. ตอ้งการให้สหกรณ์ในฐานะตลาดรับซ้ือเน้ือโคขุน พฒันาและขยายตลาดเน้ือโคขุนของ
สหกรณ์ใหไ้ปสู่ ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศใหม้ากยิง่ข้ึน  

2.   ตอ้งการใหมี้หน่วยงานวิชาการ หรือสถาบนัการศึกษาใด ท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้มาส่งเสริมพฒันา
กระบวนการเล้ียง ใหไ้ดว้ิธีการเล้ียงโคขนุใหมี้คุณภาพไขมนัแทรกเน้ือดียิง่ข้ึน  

3. ตอ้งการให้สหกรณ์ส่งเสริมให้เกษตรกรต่ืนตวัเห็นความสาํคญั และรู้จกัการเล้ียงแบบเพ่ือ
พฒันาสายพนัธุ์โคให้ดีข้ึน ควบคู่ไปด้วย แมว้่าในการพฒันาสายพนัธ์ุเกษตรกรทราบดีว่าตอ้งใช้
ระยะเวลา แต่คาดว่าจะส่งผลดีต่ออาชีพการเล้ียงโคขุนในคนรุ่นต่อไป รวมถึง ควรมีแนวทางเพิ่ม
แรงจูงใจการเล้ียงโคแม่พนัธ์ุใหม้ากข้ึน  เป็นการช่วยในการผลิตโคตน้นํ้ าใหไ้ดคุ้ณภาพเพื่อเพียงพอต่อ
การขนุสู่ตลาดต่อไป  
 

กลุ่มสมาชิกสหกรณ์สหกรณ์ปศุสัตว์ หนองสูง 
 พบวา่มีประเดน็ความตอ้งการในการพฒันา 2 ประเดน็ ดงัน้ี  

1. ตอ้งการใหส้หกรณ์ มีการนาํสมาชิกศึกษาดูงาน ฟาร์มตน้แบบ หรือ ฟาร์มตวัอยา่งท่ีประสบ
ความสาํเร็จ เพื่อไดท้ราบเทคนิควิธีการของเกษตรกรรายอ่ืนๆ ท่ีทาํใหก้ระบวนการเล้ียงไดผ้ลดี  

2. ตอ้งการใหส้หกรณ์ ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ ในการคาํนวณตน้ทุนการเล้ียง และราคาตลาด 
ผลตอบแทนท่ีสมาชิกไดรั้บ เพื่อสร้างความเขา้ใจ และรวมถึงกระตุน้ใหเ้ห็นเป็นแรงจูงใจใหเ้กษตรกร
ในการประกอบอาชีพเล้ียงโคขนุต่อไป 

 

กลุ่มสมาชิกสหกรณ์สหกรณ์โคเนือ้ กาํแพงแสน 
 พบวา่มีประเดน็ความตอ้งการในการพฒันา 3 ประเดน็ ดงัน้ี  

1. ตอ้งการใหส้หกรณ์จดัอบรม หรือ ใหผู้เ้ช่ียวชาญมาสอน สาธิตรู้เร่ืองการผสมเทียม วิธีการท่ี
สามารถทาํเองและไดเ้ปอร์เซ็นตก์ารติดลูกสูง เน่ืองจากตอนน้ีสมาชิกหลายรายหนัมาการเล้ียงแม่พนัธ์ุ
เป็นของตวัเอง เพื่อช่วยในการลดตน้ทุนการซ้ือโคเขา้ขนุ 

2. ตอ้งการความรู้เร่ืองการเลือกใชย้าและวธีิการฉีดยาใหก้บัโคในกรณีเจบ็ป่วย 
3. ตอ้งการความรู้ท่ีเก่ียวกบัอาหารโค วสัดุดิบ สูตรอาหารในการเล้ียง รวมถึงหากมีการใช้

เทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีจะนาํไปใชใ้นระบบการจดัการฟาร์ม ใชใ้นการเล้ียงแม่พนัธ์ุ การเล้ียงขนุ ท่ีจะ
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เป็นการลดตน้ทุนการผลิต อยากใหส้หกรณ์จดัอบรม ใหก้บัสมาชิก รวมถึงการจดัเยีย่มชมฟาร์มผูเ้ล้ียง
ท่ีประสบความสาํเร็จในท่ีต่างๆ  

 
2.3. กระบวนการจัดการความรู้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผู้เลีย้งโคขุนและ ผลของกระบวนการ 

จัดการความรู้ทีเ่กดิขึน้ 
 

ผลวิเคราะห์กระบวนการจดัการความรู้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคขนุ ทั้ง 3 กลุ่ม พบวา่  
เป็นกระบวนการจดัการความรู้ ท่ีมีเป้าหมายมุ่งพฒันาสมาชิกดา้นการประกอบอาชีพเล้ียงโคขุนให้
เกิดผล มีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการจดัการความรู้ทั้งในระดบัตวับุคคลของเกษตรกร และใช้
กระบวนการจดัการความรู้ของสหกรณ์ท่ีกาํหนดแผนงานกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมพฒันาความรู้
ให้กบัสมาชิก ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี 10 กลุ่มสหกรณ์ฯ โพนยางคาํ กล่าวว่า  “ จริงๆส่วนมาก เว้ากันเลย 
เกษตรกรในท้องท่ีจะมีความรู้ในส่วนนีก้ันอยู่แล้วเรียนรู้กับครอบครัวกับในท้องท่ี อย่างผม เกิดมา อาย ุ17-18 
น่ี กท็าํหน้าท่ีให้อาหารวัวเป็นแล้ว คือการเรียนรู้กับความเป็นอยู่ของคนในพืน้ท่ีภาคอีสานนี ้แต่ถ้าคิดเลีย้งส่ง
สหกรณ์น่ีต้องเข้าใจ ต้องมีการจัดการท่ีดี จะเลีย้งแบบเดิมเราไม่ได้ ต้องมาเรียน สหกรณ์มีอบรมให้ สอนให้”  
 และ สมาชิกคนท่ี5 กลุ่มสหกรณ์ปศุสตัวห์นองสูง กล่าววา่ “ ถ้าพูดถึงเลีย้งววัน่ี อีสานน่ีเป็นหมด 
ทาํนากเ็ลีย้งวัว แต่พอเร่ิมเลีย้งแบบตลาดเนือ้ดี เนือ้ขนุ ทีนีม้นัต้องมีระบบมีมาตฐาน ความรู้มนักจ็าํเป็นต้องได้
ตามท่ีคนซื้อกาํหนด จะมาเลีย้งตามมีตามเกิดกไ็ม่ได้ มนักต้็องปรับ อย่างจะเป็นสมาชิกต้องรู้ ต้องมาอบรม
ก่อน”  

กระบวนการจดัการความรู้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 3 กลุ่ม เร่ิมตน้ดว้ยจากการมีเป้าหมาย
จากความสนใจในการประกอบอาชีพเล้ียงโคขนุ และตอ้งการสมคัรสมาชิกสหกรณ์เพื่อการมีตลาดรับ
ซ้ือท่ีแน่นอน ขั้นตอนการจดัการความรู้ท่ีเกิดข้ึน สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
  

2.3.1 กระบวนการจัดการความรู้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯโพนยางคาํ 

1.การค้นหาความรู้ก่อนเข้าเป็นสมาชิก  การคน้หาความรู้ เบ้ืองตน้ก่อนสมคัรเขา้เป็นสมาชิก

สหกรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ   

การหาความรู้ตามความต้องการของเกษตรกร คือ เกษตรกรท่ีตอ้งการเล้ียงโคขนุทั้งท่ีเป็น
อาชีพหลกั หรืออาชีพเสริม และ ตอ้งการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสงักดัสหกรณ์ โดยทัว่ไปเกษตรกรจะ
คน้หาความรู้ดว้ยตนเองก่อนเบ้ืองตน้ การหาความรู้ของเกษตรกรจะเป็นรูปแบบ  เช่น การสอบถาม
พดูคุยกบัเพื่อนเกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ในการเล้ียงโคขนุมาก่อน หรือ เพื่อนเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิก
สงักดัสหกรณ์อยู ่แลว้ ดงัท่ี  สมาชิกคนท่ี 8 กล่าวา่ “ ...คนท่ีผ่านอบรมสหกรณ์มาเค้ารู้ เรากถ็ามกไ็ปคุยกับ
เค้า กเ็พ่ือนๆกันน่ีหล่ะ ไปนัดวัว ทีกเ็จอกัน (ตลาดซ้ือขายโคกระบือ) ของใครเลีย้งแล้วเป็นยงัไง ย่ิงพวก
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ประธานกลุ่มเรากต้็องคุย แวะไปหาเค้า อย่างใครจะส่งวัวสหกรณ์ตอนนี ้ ทาํไง เค้าไม่รู้ เค้ากถ็ามเรา ให้เรา
แนะนาํ” 

การหาความรู้ตามข้อกาํหนดของสหกรณ์ คือ เม่ือเกษตรกรสนใจสมคัรเขา้เป็นสมาชิกผูเ้ล้ียง
โคของสหกรณ์ จะตอ้งเขา้อบรมเรียนรู้เก่ียวกบั กฎระเบียบขอ้กาํหนดการเป็นสมาชิก  และ เรียนรู้
เก่ียวกบัขั้นตอน วิธีในการเล้ียงโคขนุใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการเล้ียงของสหกรณ์ เป็นความรู้ท่ี
สหกรณ์กาํหนดเป็นความจาํเป็น  ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี 1 กล่าวา่ “ การเลีย้งขนุ ถ้าใครมาสมคัรใหม่  สหกรณ์
จะมีคู่มือชาวโพนยางคาํให้ 1 เล่ม จะบอกว่าสมาชิกต้องทาํอะไรบ้าง จะเลีย้งต้องเลีย้งแนวไหน คอกอาหาร จะ
บอกหมด ”  

เกษตรกรจะไดค้วามรู้จาก เอกสาร “คู่มือชาวสหกรณ์โพนยางคาํ” ดงัภาพท่ี10 และ ศึกษาดูงาน
ฟาร์มตวัอยา่งของสหกรณ์ท่ีมีดาํเนินงานอยู ่ และ พดูคุยสอบถาม กบัเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ก่อน การ
ตดัสินใจสมคัร ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี9 กล่าวา่ “ มีคู่มือมี บอกวิธีเลีย้ง อย่างไม่เป็นสมาชิกกม็าซ้ือได้ เอาไป
ดูไปศึกษา หรือ แวะมาคุยก่อน อย่างฟาร์มท่ีน่ี ใครสนใจกม็าดูได้ มีผมกพ็ามา ดแูล้วจะสมคัรสมาชิกก็
มาทาํเร่ือง” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 คู่มือชาวสหกรณ์โพนยางคาํ 
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2.การเปิดรับความรู้ในฐานะสมาชิกสหกรณ์ 

การเปิดรับความรู้ของกลุ่มสมาชิก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  การเปิดรับความรู้ ในฐานะ

สมาชิกสหกรณ์ และ การเปิดรับความรู้ตามความสนใจเฉพาะบุคคล 

การเปิดรับความรู้ ในฐานะสมาชิกสหกรณ์  เม่ือ เกษตรกรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ จะเกิด

เปิดรับความรู้ ในฐานะของสมาชิก ท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาความรู้ รูปแบบการเรียนรู้จะเป็นลกัษณะ

กลุ่มสมาชิกเรียนรู้ร่วมกนั แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ     

การรับความรู้ตามขอ้กาํหนดของสหกรณ์ คือ เกษตรกรสมาชิกใหม่ของสหกรณ์จะมีเจา้หนา้ท่ี
ออกเยีย่มใหค้าํแนะนาํความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการเล้ียง การจดัการฟาร์มของเกษตรกร และใหบ้ริการใน
ช่วงแรก เกษตรกรไดเ้รียนรู้ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี และลงมือทาํ ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี 10 กล่าว่า “คนใหม่ สมัคร
ใหม่น่ี เจ้าหน้าท่ีเค้าดูแล อย่างเราเป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกใหม่มา เรากไ็ปดูเค้า ไปกับเจ้าหน้าท่ีบ้าง แวะไป
เองบ้าง ส่วนใหญ่เลีย้งโคกันเป็น แต่บางอย่างต้องปรับ อย่างคอก ความสะอาดน่ีสาํคัญ อาหารแบบใหม่ ให้แต่
หญ้าไม่ได้”     
 นอกจากนั้น เกษตรกรจะรับความรู้จากกิจกรรมท่ี สหกรณ์จดัข้ึนตามแผนงานของเกษตรกร 
และกาํหนดให้กบัสมาชิกตอ้งเขา้ร่วม เช่น การจดัประชุมสมาชิกประจาํปี และการจดัประชุมกลุ่ม
สมาชิกในพื้นท่ี  และ การจดัอบรมความรู้ให้สมาชิก ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีเกษตรกรจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 
และ แลกเปล่ียนพูดคุยกบัเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ และเพื่อนสมาชิก ดงัท่ี สมาชิก คนท่ี 3 กล่าว่า “ อย่าง
ประชุมประจาํปีน่ี กาํหนดทุกคนต้องเข้า มาเซ็นช่ือ แต่จริงเดียวนี ้แจ้งได้บ้าง ใครติดอะไร แต่ส่วนใหญ่
มานะ มากันหมด มาฟังสหกรณ์ กไ็ด้รู้ตอนนี ้ตลาดเป็นไง ราคาวัว ราคาเนือ้ กลุ่มไหนเลีย้งเป็นไง ใคร
มีข้อมลูอะไรใหม่ๆ ใครเลีย้งดีได้รางวัลกม็าคุยกัน มาฟังเค้าเค้าทาํไง”  
 

    การรับความรู้แบบเป็นทางเลือก คือ สมาชิกจะไดรั้บขอ้มูลในเชิงของการประชาสัมพนัธ์ข่า
สาร กิจกรรม ท่ีเป็นประโยชน์ ให้สมาชิกได้รับทราบ เช่น มีโครงการอบรมของปศุสัตว์จงัหวดัท่ี
เก่ียวขอ้งกับการเล้ียงโคเน้ือ การแจ้งข่าว เกษตรกรจะได้รับข่าวจากประธานกลุ่มของตนเอง ซ่ึง 
กิจกรรมเหล่านน้ี สมาชิกสามารถเลือกเขา้รับความรู้ไดต้ามความสนใจ หรือความพร้อมของแต่ละคน   
ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี 4 กล่าวว่า “ กมี็ความรู้จากท่ีอ่ืนๆ มีท่ีไหนจัดอบรมอะไร ประธานกลุ่มเค้ากจ็ะแจ้ง
สมาชิก ใครสนใจ ใครจะไปบ้าง ส่วนใหญ่พวกผมไปนะ ถ้าไม่ติดอะไรจริงๆ อย่างเคยไปกาํแพงแสนก็
ไป ตอนน้ันงานโคเนือ้แห่งชาติ กไ็ปเท่ียวด้วย ไปความรู้ใหม่ๆเค้ามีอะไร แต่ส่วนใหญ่ถ้าไกลๆ กไ็ม่ได้
ไปกันหมดไม่มีเวลา บางทีสหกรณ์กว่็า ประธานไปหน่อย เป็นประโยชน์แล้วมาเล่ากันฟัง”   
  

การเปิดรับความรู้ตามความสนใจของเกษตรกร คือ  เกษตรกรมีการหาความรู้เพิ่มเติมดว้ย
ตวัเองเพ่ือให้การเล้ียงโคของตนเองได้ผลดี ส่วนใหญ่ มุ่งเน้นการหาวิธีการลดตน้ทุนในการเล้ียง 
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อาหารและวิธีการท่ีจะให้ไดคุ้ณภาพเน้ือระดบัดี แหล่งความรู้ของเกษตรกร จะเป็นไปตามวิถีชีวิต การ
แวะเยี่ยมฟาร์มของเพ่ือนเกษตรกร การพูดคุยกนัระหว่างเพ่ือนสมาชิกสหกรณ์เม่ือพบกนัในโอกาส
ต่างๆ เช่น การประชุมกลุ่มของสมาชิกในพื้นท่ี  การพบกนัวนัส่งโควนัรับเงินโคท่ีสหกรณ์กาํหนด และ 
ตามความสามารถเขา้ถึงแหล่งความรู้ของเกษตรกร เช่น การเปิดรับวารสารดา้นการเล้ียงสัตวร์ายปี การ
ไปดูงานฟาร์มตวัอยา่งท่ีตนเองสนใจ  ดงัท่ี สมาชิก คนท่ี 2 และ คนท่ี 6 กล่าวา่  

“ ส่วนใหญ่ อยากรู้อะไร ท่ีไหนดี เรากไ็ปถาม ไปดูเอง เอามาลองบ้าง อย่างผมแวะไปตากมา เค้ามี
เลีย้งโคเนือ้ กไ็ปแวะขอดู มีนะถ้าน่าสนใจกม็าบอกมาเล่าให้กันฟัง แต่พากันไปเป็นกลุ่มเดียวนีย้าก 
มนัว่างกันเท่าไหร่”  (สมาชิกคนท่ี 6) 
“ผมมีอ่านอยู่ หนังสือเพ่ือนโค น่ี กเ็ป็นสมาชิกเค้า ดูตอนนีส้ถานการณ์เป็นไง เค้ากมี็เขียนมีเล่า ใครมี
เทคนิคอะไรท่ีไหนเรากอ่็านอยู่ แต่จริงๆ กเ็วลาสหกรณ์น่ี กคุ็ยกันอยู่แล้ว ทุกอาทิตย์ วันไหนรับเงินนี้
คึกคักนะ ย่ิงคุยกันดี(หัวเราะ)”  (สมาชิกคนท่ี 2)  

   
3.การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ความรู้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ พบว่า  เป็นการพฒันาความรู้ข้ึนมาจากในระดบัตวับุคคล คือ
การเช่ือมโยงขอ้มูลเดิมท่ีตนเองมีอยู ่กบัความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากสหกรณ์ ผา่นการเรียนรู้จาก
กิจกรรมต่างๆ เช่น การเยี่ยมเยียนสมาชิก และ การจดัประชุมสมาชิกตามแผนการปฏิบติังานของ
เจา้หน้าท่ีสหกรณ์ การแวะเยี่ยมสมาชิกภายในกลุ่มเดียวกันของประธานกลุ่มตามบทบาทหน้าท่ีท่ี
สหกรณ์กาํหนด   การจดัประชุมประจาํเดือนของสหกรณ์  

ความรู้ท่ีรับสมาชิกรับมา มี 2 ประเภท คือ 1) ความรู้ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของสหกรณ์
กาํหนดให้ปฏิบติั หรือ เกษตรกรควรปฏิบติัตาม ส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลตามหลกัวิชาการ ขอ้มูลเหล่าน้ี
ส่วนใหญ่มาจากผูรู้้ภายในสหกรณ์ เช่น นกัวิชาการ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริม และมาจาก ผูรู้้ภายนอกสหกรณ์ 
เช่น ปศุสตัวอ์าสา ปศุสตัวอ์าํเภอ นกัวิชาการจากสถาบนัการศึกษา ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี3 กล่าวว่า  “ เค้าคิด
อยู่ เร่ือยหล่ะ มาคอยบอก เอาน่ีมาให้ลองทาํ เอาน่ันมาให้ลองทาํ..พวกปศุสัตว์ มหาลัยน่ีเค้ากติ็ดต่อผ่านทาง
สหกรณ์มา  เรียกสมาชิกมาอบรม  เค้าแนะนาํ แล้วกม็าติดตาม  เค้าใกล้ชิดขาวบ้าน มีหนังสือมาหาอยู่ ว่า มี
อบรม การเลีย้งโคขนุ มีเร่ืองอาหารเสริม วิตามินน่ันดี   ปีนึงกส็องสามคร้ัง  หลักๆ เร่ือง อาหารสัตว์ การดูแล
โรค แต่ตลาดน่ียงัไม่มี ”  
 และ ความรู้ตามประสบการณ์ภูมิปัญญาเดิมของบุคคลท่ีเคยปฏิบติักนัมา และเห็นว่าเป็นผลดี 

ขอ้มูลเหล่าน้ีส่วนใหญ่มาจาก การสอบถามพดูคุย แลกเปล่ียนเล่าสู่กนัฟัง ระหว่างเพ่ือนสมาชิกดว้ยกนั  

ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี 6 กล่าววา่ “ วัวท้องอืดน่ีตายเร็วนะ  อันดับแรกต้องรีบแจ้งสหกรณ์ด่วน สังเกตท้องจะเป่ง

ขึน้ๆ เป็นลกูโป่งเลยน่ีรีบแจ้งเจ้าหน้าท่ี สองดูเลยถ้าวัวยงัไม่นอน อย่าพยายามให้นอน ถ้าวัวนอนเม่ือไหร่ ต้อง
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รีบด่วน ใช้สายยางแยงเข้าท่ีก้น ระบายลมออก ใช้นํา้มันพืชกรอกปาก กลืนให้เข้าไปขับลม  ถามว่า พวกผมรู้

ได้ไง กเ็คยๆกันมาอย่างนี ้ประสบการณ์มา กบ็อกต่อๆกันมา บอกเลยได้ผล” 
    

การนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ของสมาชิก ความรู้ท่ีเป็นขอ้กาํหนดของสหกรณ์เกษตรกรจะ
นาํมาปฏิบติัในฐานะสมาชิกของสหกรณ์  เช่น การเล้ียงโคใหไ้ดน้ํ้ าหนกัตามเกณฑส์หกรณ์กาํหนด คือ 
ตอ้งเล้ียงให้ไดน้ํ้ าหนักตวั 550 กิโลกรัมข้ึนไป  อย่างไรก็ตามความรู้ตามหลกัวิชาการบางประการ 
รวมถึง ความรู้ตามประสบการณ์ของบุคคลอ่ืนท่ีปฏิบติัและนาํมาพูดคุยบอกเล่า เกษตรกรจะนาํขอ้มูล 
หรือความรู้เหล่านั้นมาทดลองปฏิบติั และหรือปรับใหเ้หมาะสมกบับริบทของตน จากนั้นเกษตรกรจะดู
ผลท่ีเกิดข้ึน โดยดูจาก ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั ความสะดวกในการจดัการ ผลลพัธ์ท่ีได ้เช่นเร่ือง 
การทาํโรงเรือน  การเลือกใชว้ตัถุดิบอาหารในการเล้ียงโค ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี4 และ คนท่ี10 กล่าววา่ 

“ คอก ในคู่มือกมี็บอก แต่เราทาํต่าง แต่ก่อนมันไม่มีงบประมาณทาํคอกซีเมนต์เหมือนกับสหกรณ์
เค้าทดลอง เกษตรกรทุกหมู่บ้านกมี็อยู่ แต่ส่วนใหญ่หาซ้ือวัวกห็มดแล้ว  อย่างคอกน่ีทาํกเ็ป็นแสนนะ  
แต่ละคนท่ีมาน่ี หรือ สมาชิกส่วนใหญ่ จะเป็นคอกดิน ถ้าเปียกแฉะมากกเ็อาแกลลบมาลง” 
(สมาชิกคนท่ี4) 
 

“ ตอนนีผ้มกาํลงัปลกูอ้อย อยุ่จะลองว่า ถ้าบดอ้อยให้กินท้ังต้น ไม่ซื้อกากนํา้ตาลจะได้มั้ย  อย่างหญ้า
สด อ้อยสด ผมคิดนะ ขนาดกากนํา้ตาลของเค้าทิง้ กินยงัอ้วนเลย แล้ว ถ้าเป็นของสดๆ มันจะไม่อ้วน
หรอ  น่ีกาํลังปลุกอยู่   คือผมสังเกตจากอะไร  คือท่ีใกล้ๆท่ีผมอยู่ เค้าเอาอ้อยสุพรรณบุรี52 มาค้น
นํา้อ้อยสด ชานอ้อยท่ีค้าทิง้ มันมีลูกวัวท่ีมันไปกินแล้วมันยังอ้วน ผมเลยจะเอาสดๆท้ังต้นท้ังใบให้
กินเลย บดเลย  (สมาชิกท่านอ่ืนๆบอกรอดูอยู่) น่ีถ้าดีกจ็ะบอกสหกรณ์ ” (สมาชิกคนท่ี10) 

   

นอกจากนั้น สมาชิกยงัมีการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์เพื่อมีส่วนช่วยการทาํงานของสหกรณ์ 
และเพื่อนสมาชิก การร่วมเป็นกรรมการคดัโคเขา้ชาํแหละ ซ่ึง สหกรณ์จะมีการสอนถ่ายทอดความรู้
ใหก้บัเกษตรกรท่ีสนใจ เป็นอาสาสมคัร ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี 10 กล่าวา่  

“ อย่างการคัดโคเข้าชาํแหล่ะ ท่ีบอกจะมีกรรมการ 4 คน เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 2 เกษตรกรตัวแทน อีก 2  
น่ีเรากอ็าศัยประสบการณ์ในการการคัดประเมิน  คือใครเก่ง กไ็ปด้วยกัน สอนกันดูพร้อมกันเลย ข้าง
คอก 4 คนท่ีไปคัดจะมีใบให้คะแนน คะแนนใกล้เคียงกันดี คือ ดูได้มาตรฐานตรงกัน... การสอนกัน
ในกลุ่มน่ี ไปดูกันเลย “  
 

4.การจัดเกบ็ความรู้ 

การจดัเกบ็ความรู้ของสมาชิกพบวา่ เป็นการบนัทึกความรู้ฝังในตวัเองกลายเป็นประสบการณ์ 
ท่ีสามารถดึงออกมาผา่นการเล่าเร่ืองราว ขั้นตอนวิธีการต่างๆ เรียบเรียงตามประสบการณ์ของแต่ละคน  
เป็นความรู้ในเชิงการนาํไปใชป้ฏิบติัจริง ตวัอยา่งการเล่าเร่ืองวิธีแกอ้าการโคทอ้งอืด ของสมาชิกคนท่ี 6 
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5. การแลกเปลีย่นเรียนรู้  การแบ่งบนัแลกเปล่ียนความรู้กนัของกลุ่มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ 
พบวา่ มีทั้งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มสหกรณ์สงักดัเดียวกนั และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายนอก
กลุ่มสหกรณ์ 

การแลกเปลีย่นเรียนรู้ภายในกลุ่มสหกรณ์สังกดัเดียวกนั วิธีการต่างๆท่ีเกษตรกรนาํไปปฏิบติั
จนเกิดการยอมรับเป็นความรู้ผนึกไวใ้นตนเอง กลายเป็นประสบการณ์ จะถูกนาํมาพดูคุยแลกเปล่ียนกบั
บุคคลอ่ืนในกลุ่มสมาชิก ระหวา่งเกษตรกรเพ่ือนสมาชิกดว้ยกนัเอง และ กบัเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ พื้นท่ีใน
การพดูคุย ม่ีทั้งแบบไม่เป็นทางการ เช่น การไปมาหาสู่กนัของสมาชิก และแบบเป็นทางการ การพบกนั
งานประชุมประจาํเดือนของสหกรณ์ งานสมัมานา การออกตรวจเยีย่มสมาชิกของเจา้หนา้ตามตาราง
การปฏิบติังาน หรือ การนาํเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกใหม่มาเยีย่มชมฟาร์มของสมาชิกท่ีสหกรณ์เห็นวา่
เป็นแบบอยา่งท่ีดี  ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี 10 กล่าวา่ “ คนใหม่ สมาชิกใหม่น่ี บางทีสหกรณ์กพ็ามา ใหม้าคุย
กบัเรา มาดูท่ีเราเล้ียง กเ็ล่าใหฟั้งเราทาํยงัไง”   

นอกจากนั้น สมาชิกยงัมีการแลกเปล่ียนส่งต่อไปใชป้ระโยชน์เพือ่มีส่วนช่วยการทาํงานของ
สหกรณ์ และเพ่ือนสมาชิก การร่วมเป็นกรรมการคดัโคเขา้ชาํแหละ ซ่ึง สหกรณ์จะมีการสอนถ่ายทอด
ความรู้ใหก้บัเกษตรกรท่ีสนใจ เป็นอาสาสมคัร ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี 10 กล่าวา่ “ อย่างการคัดโคเข้าชาํแหล่ะ 
ท่ีบอกจะมีกรรมการ 4 คน เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 2 เกษตรกรตัวแทน อีก 2  น่ีเรากอ็าศัยประสบการณ์ในการการ
คัดประเมิน  คือใครเก่ง ใครสนใจอยากคัดเป็น  กไ็ปด้วยกัน สอนกันดูพร้อมกันเลย ข้างคอก 4 คนท่ีไปคัดจะมี
ใบให้คะแนน คะแนนใกล้เคียงกันดี คือ ดูได้มาตรฐานตรงกัน... สอนกันในกลุ่มน่ี ไปดูกันเลย ลองคัดกัน 
บ่อยๆจะเก่ง “ 

การแลกเปลีย่นเรียนรู้ภายนอกกลุ่มสหกรณ์  ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ กบับุคคลอ่ืนๆท่ี
ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสงักดัสหกรณ์เดียวกนั เช่น เพื่อนเกษตรกรเล้ียงโคจากท่ีอ่ืนๆ หรือ กบัเจา้หนา้ท่ี 
นกัวิชาการ นกัวิจยั จากหน่วยงาต่างๆ ผา่นกิจกรรมแบบเป็นทางการ เช่น การเขา้ร่วมสมัมนา การเยีย่ม
ชมฟาร์มตวัอยา่งในจงัหวดัอ่ืนๆ  การมีบุคคล คณะบุคคลติดต่อสหกรณ์ขอมาศึกษาดูงาน  ดงัท่ี สมาชิก
คนท่ี10 กล่าวา่ “ ไปอบรม ดูงาน อย่าง กาํแพงแสน พวกผมกเ็คยไป เจอเพ่ือนทางกาํแพงแสน หนองสูงกไ็ป 
ติดต่อกันอยู่ บางอย่างมนักท็าํไม่เหมือนกัน ภาคกลาง กับอีสานเน้อ น่ีอาจารย์จากภาคกลางอย่างจุฬาฯเค้ากม็า
ทาํวิจัยนะ พานักศึกษามากันกมี็ กม็าเล่าให้เค้าฟัง  พาเค้าไปดูกลุ่มเราทาํยงัไง ” 

 
โดยสรุป   กระบวนการจดัการความรู้ ของกลุ่มสมาชิก สหกรณ์ฯโพนยางคาํ ตั้งแต่แรกเร่ิมเขา้

เป็นสมาชิก จนปัจจุบนั  สรุปเป็นขั้นตอน ได ้ตามแผนภาพท่ี 30  ดงัน้ี 
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  แผนภาพที่ 30  กระบวนการจดัการความรู้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ โพนยางคาํ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จุดเริ่มความตอ้งการความรู้ 
สาเหตุ: ความสนใจ ความตอ้งการสมคัรสมาชิกสหกรณ์ 
            เพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงโคขนุ             การหาความรู้เบื้องตน้ 

ตามวธิีการเฉพาะบุคคล ตามขอ้กาํหนดสหกรณ์ 

คู่มือชาวสหกรณ์โพนยางคาํ  เจา้หนา้ที่ประเมินความพร้อม 

การสร้างความรู้ของสมาชิก 

ทดลองเลี้ยง เจา้หนา้ที่ส่งเสริม ติดตามดูแล 

การับความรู้ต่อเนื่อง 

ตามวธิีการเฉพาะบุคคล ตามแผนงานกิจกรรมสหกรณ์ 

การเปลี่ยนแปลงของสมาชิก  

การแลกเปลี่ยนความรู้ของสมาชิก 

การจดัเกบ็ความรู้ของสมาชิก 

ผูส้นใจสมคัรสมาชิก 

สมาชิกสหกรณ์ 

การสะทอ้นผลการเปลี่ยนแปลง 

อบรม ศกึษาดงูานฟาร์มต้นแบบ ประชมุ สมัมนา 

เกรดเนือ้ที่ได้ ผลการประกวดกลุม่สมาชิกดีเดน่ประจําปี  

สะสมเป็นภมูิปัญญาในตวัสมาชิก 

สหกรณ์จดัเกบ็เป็นฐานขอ้มูล 

คู่มือชาวสหกรณ์โพนยางคาํ  

เลีย้งตามความรู้ที่ได้สหกรณ์+ความรู้ของตนเอง  354 
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2.3.2 กระบวนการจัดการความรู้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ปศุสัตว์หนองสูง 

1.การค้นหาความรู้ก่อนเข้าเป็นสมาชิก  การคน้หาความรู้ เบ้ืองตน้ก่อนสมคัรเขา้เป็นสมาชิก

สหกรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ   

การหาความรู้ตามความต้องการของเกษตรกร คือ เกษตรกรท่ีตอ้งการเล้ียงโคขนุทั้งท่ีเป็น
อาชีพหลกั หรืออาชีพเสริม และ ตอ้งการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสงักดัสหกรณ์ โดยทัว่ไปเกษตรกรจะ
คน้หาความรู้ดว้ยตนเองก่อนเบ้ืองตน้ การหาความรู้ของเกษตรกรจะเป็นรูปแบบ  เช่น การสอบถาม
พดูคุยกบัเพื่อนเกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ในการเล้ียงโคขนุมาก่อน หรือ เพื่อนเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิก
สงักดัสหกรณ์อยู ่แลว้ ดงัท่ี  สมาชิกคนท่ี 2 กล่าวา่ “ ..อย่างตอนน้ัน ผมกไ็ปคุยกับกลุ่มหนองแหน เค้าเลีย้ง
วัวขนุดัง กถ็ามเค้ากแ็นะนาํ ส่งหนองสูงได้ ส่งโพนยางคาํได้ แต่ผมกว่็าท่ีน่ีใกล้ กม็าดูมาถามสหกรณ์จะเป็น
สมาชิก ต้องทาํยงับ้าง แต่ก่อนทาํนา มีวัวแต่ไม่ได้เลีย้งแบบนี ้ ” 

การหาความรู้ตามข้อกาํหนดของสหกรณ์ คือ เม่ือเกษตรกรสนใจสมคัรเขา้เป็นสมาชิกผูเ้ล้ียง
โคของสหกรณ์ จะตอ้งเขา้อบรมเรียนรู้เก่ียวกบั กฎระเบียบขอ้กาํหนดการเป็นสมาชิก  และ เรียนรู้
เก่ียวกบัขั้นตอน วิธีในการเล้ียงโคขนุใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการเล้ียงของสหกรณ์ เป็นความรู้ท่ี
สหกรณ์กาํหนดเป็นความจาํเป็น  ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี 5 กล่าวา่ “  ถ้าใครไม่เคยเลีย้งมาก่อน ต้องมาดูก่อนว่า 
สหกรณ์เลีย้งยงัไง ท่ีน่ีเค้ามีฟาร์มของสหกรณ์ท่ีทาํอยู่ สหกรณ์มีคนพาดู บางทีพวกผมกพ็าดูพาแนะนาํได้ แล้ว
กมี็คู่มือไปอ่านไปดู  ”  

เกษตรกรจะไดค้วามรู้จาก เอกสาร “คู่มือการเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองสูง” ดงั
ภาพท่ี 11  และ ศึกษาดูงานฟาร์มตวัอยา่งของสหกรณ์ท่ีมีดาํเนินงานอยู ่ และ พดูคุยสอบถาม กบั
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ก่อน การตดัสินใจสมคัร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 คู่มือการเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองสูง 
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2.การเปิดรับความรู้   การเปิดรับความรู้ของกลุ่มสมาชิก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  การ

เปิดรับความรู้ ในฐานะสมาชิกสหกรณ์ และ การเปิดรับความรู้ตามความสนใจเฉพาะบุคคล 

การเปิดรับความรู้ ในฐานะสมาชิกสหกรณ์  เม่ือ เกษตรกรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ จะเกิด

เปิดรับความรู้ ในฐานะของสมาชิก ท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาความรู้ รูปแบบการเรียนรู้จะเป็นลกัษณะ

กลุ่มสมาชิกเรียนรู้ร่วมกนั แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ     

การรับความรู้ตามขอ้กาํหนดของสหกรณ์ คือ เกษตรกรสมาชิกใหม่ของสหกรณ์จะมีเจา้หนา้ท่ี
ออกเยีย่มใหค้าํแนะนาํความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการเล้ียง การจดัการฟาร์มของเกษตรกร และใหบ้ริการใน
ช่วงแรก เกษตรกรไดเ้รียนรู้ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี และลงมือทาํ และ รับความรู้จากกิจกรรมท่ี สหกรณ์จดั
ข้ึนตามแผนงานของเกษตรกร และ กาํหนดใหก้บัสมาชิกตอ้งเขา้ร่วม เช่น การจดัประชุมสมาชิก
ประจาํปี และการจดัประชุมกลุ่มสมาชิกในพ้ืนท่ี  และ การจดัอบรมความรู้ใหส้มาชิก ปีละ 1 คร้ัง ซ่ึง
เป็นโอกาสท่ีเกษตรกรจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร และ แลกเปล่ียนพดูคุยกบัเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ และเพื่อน
สมาชิก ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี 3 กล่าววา่ “ อย่างประชุมใหญ่น่ีต้องมากันมาฟัง สหกรณ์ตอนนีส้ถานการณ์
เป็นยงัไง อะไรท่ีเก่ียวกับเราบ้าง   เรากไ็ด้มาเจอกัน มีอบรมความรู้นะมี สหกรณ์จัดส่วนใหญ่กเ็ร่ืองการ
เลีย้งหล่ะ อย่างตอนน้ันเค้าจัดใหญ่ให้ปศสัุตว์มาพูดเร่ืองฟาร์มมาตรฐาน พ่ีกม็า ”  
    การรับความรู้แบบเป็นทางเลือก คือ สมาชิกจะไดรั้บขอ้มูลในเชิงของการประชาสัมพนัธ์ข่า
สาร กิจกรรม ท่ีเป็นประโยชน์ ให้สมาชิกได้รับทราบ เช่น มีโครงการอบรมของปศุสัตว์จงัหวดัท่ี
เก่ียวขอ้งกับการเล้ียงโคเน้ือ การแจง้ข่าว เกษตรกรจะได้รับข่าวจากประธานกลุ่มของตนเอง ซ่ึง 
กิจกรรมเหล่านน้ี สมาชิกสามารถเลือกเขา้รับความรู้ไดต้ามความสนใจ หรือความพร้อมของแต่ละคน   
ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี 4 กล่าวว่า “ อย่างอบรม พวกผมน่ีไปอบรมกันบ่อยมาก ทางสหกรณ์ ทางปศูสัตว์ ท่ีมีจัด 
เค้าจะบอก..ส่วนใหญ่ไปกัน สาํคัญนะผมว่า ”  
 

การเปิดรับความรู้ตามความสนใจของเกษตรกร คือ  เกษตรกรมีการหาความรู้เพิ่มเติมดว้ย
ตวัเองเพื่อใหก้ารเล้ียงโคของตนเองไดผ้ลดี ส่วนใหญ่ มุ่งเนน้การหาวิธีการลดตน้ทุนในการเล้ียง 
อาหารและวิธีการท่ีจะใหไ้ดคุ้ณภาพเน้ือระดบัดี แหล่งความรู้ของเกษตรกร จะเป็นไปตามวิถีชีวิต การ
แวะเยีย่มฟาร์มของเพ่ือนเกษตรกร การพดูคุยกนัปัญหากนัระหวา่งเพ่ือนสมาชิกเม่ือพบกนัในโอกาส
ต่างๆ ตามความสามารถเขา้ถึงแหล่งความรู้ของเกษตรกร เช่น การไปดูงานฟาร์มตวัอยา่งท่ีตนเองสนใจ  
ดงัท่ี สมาชิกท่ี 4 และ สมาชิกคนท่ี8 กล่าวา่  

“อย่างอบรม ผมน่ีไปอบรมกันบ่อยมาก ทางสหกรณ์ ทางปศูสัตว์ ท่ีมีจัด เค้าจะบอก...ดูจากเพ่ือน
สมาชิก ท่ี  เค้าเลีย้งกันเรากไ็ปดู แวะไป ถ้าเราเลีย้งววัขนุน่ี เราต้องไปดูคอกอ่ืนบ้านนะ ไม่ใช่ทาํแต่
ของเรา อย่างข่าวท่ีไหนดี จังหวัดไหนดี เรากม็าบอก ไปมั้ย สนใจมัย้ ส่วนใหญ่ ถ้าไม่ไกลมาก พวก
ผมกแ็วะไปดูกัน ” (สมาชิกคนท่ี4)  
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“ เวลาผมมีปัญหาผมกไ็ปดูคอกลงุฉลาด  เอ ของเค้าเป็นอย่างนี ้ของเราเป็นยงัไง ไปสังเกต ไปถาม  
แล้วมาคุยกัน  ส่วนมาก คนเลีย้งเค้าจะบอกกัน คุยกัน มีอะไรกถ็ามกันในหมู่ได้หมด” 
 (สมาชิกคนท่ี8) 

 

3.การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

การสร้างความรู้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ พบวา่  เป็นการพฒันาความรู้ข้ึนมาจากในระดบัตวั
บุคคล คือการเช่ือมโยงขอ้มูลเดิมท่ีตนเองมีอยู ่กบัความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากสหกรณ์ ผา่นการ
เรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ เช่น การเยีย่มเยยีนสมาชิก และ การจดัประชุมสมาชิกตามแผนการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ การแวะเยีย่มสมาชิกภายในกลุ่มเดียวกนัของประธานกลุ่มตามบทบาทหนา้ท่ีท่ี
สหกรณ์กาํหนด   การจดัประชุมประจาํเดือนของสหกรณ์  

ขอ้มูลท่ีรับสมาชิกรับมา มี 2 ประเภท คือ ขอ้มูล หรือ ความรู้ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของ
สหกรณ์กาํหนดใหป้ฏิบติั หรือ เกษตรกรควรปฏิบติัตาม ส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลตามหลกัวิชาการ ขอ้มูล
เหล่าน้ีส่วนใหญ่มาจากผูรู้้ภายในสหกรณ์ เช่น นกัวิชาการ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริม และมาจาก ผูรู้้ภายนอก
สหกรณ์ เช่น ปศุสตัวอ์าสา ปศุสตัวอ์าํเภอ นกัวิชาการจากสถาบนัการศึกษา ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี 4 กล่าว
วา่  “ มีบ่อย ทางพวกอาจารย์ ทีมวิจัยอาหารสัตว์ของจังหวัด วิจัยพืชอาหารสัตว์ของขอนแก่น ปศสัุตว์ เค้า
ทดลองมาก่อนแล้ว แล้วมาเค้ามาแนะนาํ เค้าทดลองกเ็อาววัเค้ามาทดลองท่ีสถานีของสหกรณ์เราน่ีแหละ พอ
ได้ผล กม็าอบรมให้สมาชิกต่อ ” 
 และ ขอ้มูลความรู้ตามประสบการณ์ภูมิปัญญาเดิมของบุคคลท่ีเคยปฏิบติักนัมา และเห็นวา่เป็น

ผลดี ขอ้มูลเหล่าน้ีส่วนใหญ่มาจาก การสอบถามพดูคุย แลกเปล่ียนเล่าสู่กนัฟัง ระหวา่งเพื่อนสมาชิก

ดว้ยกนั  ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี 6 กล่าววา่ “ วัวท้องอืดน่ีตายเร็วนะ  อันดับแรกต้องรีบแจ้งสหกรณ์ด่วน สังเกต

ท้องจะเป่งขึน้ๆ เป็นลกูโป่งเลยน่ีรีบแจ้งเจ้าหน้าท่ี สองดูเลยถ้าวัวยงัไม่นอน อย่าพยายามให้นอน ถ้าววันอน

เม่ือไหร่ ต้องรีบด่วน ใช้สายยางแยงเข้าท่ีก้น ระบายลมออก ใช้นํา้มนัพืชกรอกปาก กลืนให้เข้าไปขบัลม  ถาม

ว่า พวกผมรู้ได้ไง กเ็คยๆกันมาอย่างนี ้ประสบการณ์มา กบ็อกต่อๆกันมา บอกเลยได้ผล”    

การนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ของสมาชิก ความรู้ท่ีเป็นขอ้กาํหนดของสหกรณ์เกษตรกรจะ
นาํมาปฏิบติัในฐานะสมาชิกของสหกรณ์  เช่น การเล้ียงโคใหไ้ดน้ํ้ าหนกัตามเกณฑส์หกรณ์กาํหนด 
รวมถึง ความรู้ตามประสบการณ์ของบุคคลอ่ืนท่ีปฏิบติัและนาํมาพดูคุยบอกเล่า เกษตรกรจะนาํขอ้มูล 
หรือความรู้เหล่านั้นมาทดลองปฏิบติั และหรือปรับใหเ้หมาะสมกบับริบทของตน ดงัท่ีสมาชิกคนท่ี 5 
และ สมาชิกคนท่ี7 กล่าววา่  

“ จะว่าเลีย้งตามตาํราเป๊ะมัย้  ผมว่ามีรายละเอียดปลีกย่อยอีก อย่างผม น่ี วัวถ้ามนัจะดี ได้เกรดไขมนัดี 
จับเลยดูกล้ามเนือ้ตรงสะโพก เวลามนักินอาหารไป บีบดูมันจะแน่น  ถ้าตัวไหนบีบแล้วน่ิม นํา้หนัก
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ซากมนัจะเบา เกรดไขมนัมนักไ็ม่ค่อยได้ น่ีผมบีบคัดต้ังแต่ทีแรกเลย ใครมาถามผมสอนให้ลองจับ
สังเกตเองเลย ไม่ต้องไปอ่านตาํรา อันนีป้ระสบการณ์” (สมาชิกคนท่ี7) 
“ จริงๆ เลีย้งววัน่ี แต่ละคนกต่็างกันบางอย่าง ไม่เหมือนกนัหรอก อย่างคอก ดิน บ้าง ปูนบ้าง หรือ 
อาหารมีลองสูตรคนโน้นคนนี ้ แต่ตอนขาย วัวมนัต้องได้นํา้หนักตามสหกรณ์ ได้เนือ้เกรดดี นีย่ิ้ง
ใช้ได้ ดูตรงนี ้บางทีบางคนมีวิธีอะไรดีๆ กม็าแนะนาํกัน แนะนาํสหกรณ์ให้ลองกมี็” (สมาชิกคนท่ี5) 

 

   

4.การจัดเกบ็ความรู้ 

การจดัเกบ็ความรู้ของสมาชิกพบวา่ มีการจดัเกบ็ใน 2 แบบ คือ  
การบนัทึกความรู้ฝังในตวัเองกลายเป็นประสบการณ์ ท่ีสามารถดึงออกมาผา่นการเล่าเร่ืองราว 

ขั้นตอนวิธีการต่างๆ เรียบเรียงตามประสบการณ์ของแต่ละคน  เป็นความรู้ในเชิงการนาํไปใชป้ฏิบติั
จริง ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี3 กล่าววา่  “ ส่วนใหญ่ไม่จดกันหรอก อย่ารู้อะไรมาดูมาถาม จะพูดให้ฟัง  จดกข้็อมลู
หัวอาหาร ระยะขนุ ทุน กาํไร อันนีมี้จดอยู่ ค่าจ่ายอะไรบ้าง จริงๆ สหกรณ์กมี็ข้อมลูอยู่ ส่วนใหญ่ ไม่จดเพราะ
การเลีย้งประสบการณ์ เลีย้งดีไม่ดีอยู่ ท่ีประสบการณ์ อันนีส้อนได้เล่าได้หมด”   

การถอดความรู้เรียบเรียงเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์เป็นผูด้าํเนินการ สกดั
ความรู้จากสมาชิกท่ีเห็นวา่มีการเล้ียงท่ีดีนาํเป็นแบบอยา่งได ้ ความรู้ท่ีสะสมในตวัสมาชิกจะถูกบนัทึก
รวบรวม และ เผยแพร่ตามกระบวนการท่ีสหกรณ์กาํหนด เช่น การจดัทาํเอกสารเผยแพร่ “เร่ืองเล่าโค
ขนุหนองสูง” และ แผน่พบัเผยแพร่ความรู้ของสหกรณ์หนองสูง ท่ีเจา้หนา้ท่ีเผยแพร่ใหก้บัสมาชิก และ
ผูส้นใจทัว่ไป ดงัภาพท่ี12       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 12  เอกสาร “เร่ืองเล่าโคขนุหนองสูง” และแผน่พบัเผยแพร่ความรู้ 
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5.การแลกเปลีย่นเรียนรู้  การแบ่งบนัแลกเปล่ียนความรู้กนัของกลุ่มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ 
พบวา่ มีทั้งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มสหกรณ์สงักดัเดียวกนั และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายนอก
กลุ่มสหกรณ์ 

การแลกเปลีย่นเรียนรู้ภายในกลุ่มสหกรณ์สังกดัเดียวกนั วิธีการต่างๆท่ีเกษตรกรนาํไปปฏิบติั
จนเกิดการยอมรับเป็นความรู้ผนึกไวใ้นตนเอง กลายเป็นประสบการณ์ จะถูกนาํมาพดูคุยแลกเปล่ียนกบั
บุคคลอ่ืนในกลุ่มสมาชิก ระหวา่งเกษตรกรเพ่ือนสมาชิกดว้ยกนัเอง และ กบัเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ พื้นท่ีใน
การพดูคุย ม่ีทั้งแบบไม่เป็นทางการ เช่น การไปมาหาสู่กนัของสมาชิก และแบบเป็นทางการ การพบกนั
งานประชุมประจาํเดือนของสหกรณ์ งานสมัมานา การออกตรวจเยีย่มสมาชิกของเจา้หนา้ตามตาราง
การปฏิบติังาน  ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี 1 กล่าวา่ “ “ การดูววัเป็นน่ี สอนต่อมัย้  กบ็อกแนะนาํเขาสอนเขาอย่าง
สมาชิกด้วยกันมาใหม่ ไปดูกัน วัวน่ีอย่างน้อยท่ีสุด จะได้ ลักษณะท่ีดี อย่างเนือ้ตัวแน่นท่ีผมบอกน่ี หายากนะ 
เกรดดีแน่นอน เลยถ้าเนือ้แน่น ไปดูกันท่ีคอก ท่ีตลาด ใครเก่งใครรู้กถ็ามกัน อย่าง เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ถ้าใหม่
ประสบการณ์ยงัน้อย จะดูววั ประเมินวัวน่ี ต้องมากับเราหล่ะ มาดูมาสังเกต ”  

 

การแลกเปลีย่นเรียนรู้ภายนอกกลุ่มสหกรณ์  ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ กบับุคคลอ่ืนๆท่ี
ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสงักดัสหกรณ์เดียวกนั เช่น เพื่อนเกษตรกรเล้ียงโคจากท่ีอ่ืนๆ หรือ กบัเจา้หนา้ท่ี 
นกัวิชาการ นกัวจิยั จากหน่วยงาต่างๆ ผา่นกิจกรรมแบบเป็นทางการ เช่น การรับเชิญเขา้ร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในกิจกรรมต่างๆ ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี4 กล่าวา่ “ สหกรณ์ เคยเชิญไป เชิญบ่อย เวลาเค้ามี
สัมมนา อบรม กไ็ป ส่วนมากไปคุยให้เค้าฟัง เราทาํยงัไง เลีย้งยงัไง อย่าปศุสัตว์จัดเค้ากเ็ชิญเราไปเล่าให้เค้าฟัง 
พวกอาจารย์ มหาลยัเค้ากเ็ชิญไป บางทีกแ็วะมาหาเรา พาคนเรียนมาให้มาฟังเรา ” 

 
 โดยสรุป   กระบวนการจดัการความรู้ ของกลุ่มสมาชิก สหกรณ์ปศุสตัวห์นองสูง  ตั้งแต่
แรกเร่ิมเขา้เป็นสมาชิก จนปัจจุบนั  สรุปเป็นขั้นตอน ได ้ตามแผนภาพท่ี 31  ดงัน้ี 



360 
 

  แผนภาพที่ 31  กระบวนการจดัการความรู้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ปศุสตัวห์นองสูง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเริ่มความตอ้งการความรู้ 
สาเหตุ: ความสนใจ ความตอ้งการสมคัรสมาชิกสหกรณ์ 
            เพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงโคขนุ             

การหาความรู้เบื้องตน้ 

ตามวธิีการเฉพาะบุคคล 
ตามขอ้กาํหนดสหกรณ์ 

คู่มือสมาชิกสหกรณ์หนองสูง 

ศึกษาดูงานฟาร์มตวัอยา่งสหกรณ์หนองสูง  
เจา้หนา้ที่ประเมินความพร้อม 

การสร้างความรู้ของสมาชิก 

ทดลองเลี้ยงตามมาตรฐานสหกรณ์ เจา้หนา้ที่ส่งเสริม ติดตามดูแล 

เปิดรับความรู้ในฐานะสมาชิก 

ตามวธิีการเฉพาะบุคคล ตามแผนงานกิจกรรมสหกรณ์ 

การเปลี่ยนแปลงของสมาชิก  

การแลกเปลี่ยนความรู้ของสมาชิก 

การจดัเกบ็ความรู้ของสมาชิก 

ผูส้นใจสมคัรสมาชิก 

สมาชิกสหกรณ์ 

การสะทอ้นผลการเปลี่ยนแปลง 

อบรม ดงูานฟาร์มต้นแบบ ประชมุ สมัมนา 

เกรดเนือ้ที่ได้ ผลการประกวดกลุม่สมาชิกดีเดน่ประจําปี  

สะสมเป็นภมูิปัญญาในตวัสมาชิก 

สหกรณ์จดัถอดความรู้”เรื่องเลา่ชาวหนองสงู” 

ปรับวธิีการเลี้ยงโคในครอบครัว /ใชค้วามรู้สหกรณ์+ความรู้ตนเอง  360 
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2.3.3 กระบวนการจัดการความรู้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคเนือ้ กาํแพงแสน 

1.การค้นหาความรู้ของสมาชิกใหม่  สหกรณ์กาํหนดผูท่ี้เป็นสมาชิกใหม่ จะไดรั้บเอกสาร 
“คู่มือและแนวทางปฏิบติัของสมาชิกสหกรณ์โคเน้ือกาํแพงแสน” และ ตอ้งเขา้อบรมเรียนรู้เก่ียวกบั 
กฎระเบียบขอ้กาํหนด และ อบรมวิธีในการเล้ียงโคขนุใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการเล้ียงของสหกรณ์ 
ภายในระยะเวลา 1 ปี  ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี 3  กล่าววา่ “สหกรณ์เค้าจะมีเอกสารมาให้ ถ้าอย่างผมสมคัรใหม่ 
ต้องเข้าอบรมกับเค้าก่อน มาท่ี เกษตรกรน่ีหล่ะ เค้าจัดหมายวัน ให้เราลองทาํ อย่างอบรมทีกร็วมๆกันหลายคน 
เค้ากแ็จ้งมาว่า เราจ้องเข้าช่วงไหน ส่วนใหญ่อบรมท่ีน่ี พักท่ีน่ี     ” 

 
2.การเปิดรับความรู้   การเปิดรับความรู้ของกลุ่มสมาชิก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  การ

เปิดรับความรู้ ในฐานะสมาชิกสหกรณ์ และ การเปิดรับความรู้ตามความสนใจเฉพาะบุคคล 

การเปิดรับความรู้ ในฐานะสมาชิกสหกรณ์  เม่ือ เกษตรกรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ จะเกิด

เปิดรับความรู้ ในฐานะของสมาชิก ท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาความรู้ รูปแบบการเรียนรู้จะเป็นลกัษณะ

กลุ่มสมาชิกเรียนรู้ร่วมกนั แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ     

การรับความรู้ตามขอ้กาํหนดของสหกรณ์ คือ เกษตรกรสมาชิกใหม่ของสหกรณ์จะมีเจา้หนา้ท่ี
ออกเยีย่มใหค้าํแนะนาํความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการเล้ียง การจดัการฟาร์มของเกษตรกร และใหบ้ริการใน
ช่วงแรก เกษตรกรไดเ้รียนรู้ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี และลงมือทาํ และ รับความรู้จากกิจกรรมท่ี สหกรณ์จดั
ข้ึนตามแผนงานของเกษตรกร และ กาํหนดให้กับสมาชิกตอ้งเขา้ร่วม เช่น การจัดประชุมสมาชิก
ประจาํปี และ การจดัอบรมความรู้ให้สมาชิก ปีละ 1 คร้ัง ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีเกษตรกรจะไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสาร และ แลกเปล่ียนพูดคุยกบัเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ และเพื่อนสมาชิก ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี 8 กล่าวว่า 
“ตอนน้ัน เร่ิมเลีย้งเป็นสมาชิกมา มีนะ สหกรณ์กจ็ะแนะนาํวิธีการเลีย้งแบบท่ีเราต้องรู้ อย่างผมใหม่ๆเค้าจะให้
เข้าอบรมเลย สอง สาม คร้ังน่ีหล่ะ มีคู่มือให้ ท่ีเราต้องเข้า แล้วเค้าติดตาม เราไปทาํไปเลีย้ง คอก อาหาร ทาํ
ยงัไงได้ตามท่ีสหกรณ์แนะนาํมัย้  เรากรู้็หลายอย่างขึน้อีก” 

 

    การรับความรู้แบบเป็นทางเลือก คือ สมาชิกจะไดรั้บขอ้มูลในเชิงของการประชาสัมพนัธ์ข่า
สาร กิจกรรม ท่ีเป็นประโยชน์ ให้สมาชิกได้รับทราบ เช่น มีโครงการอบรมของปศุสัตว์จงัหวดัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเล้ียงโคเน้ือ การแจง้ข่าว เกษตรกรจะไดรั้บจดหมายข่าวรายเดือนจากทางสหกรณ์ ซ่ึง 
กิจกรรมต่างๆ สมาชิกสามารถเลือกเขา้รับความรู้ไดต้ามความสนใจ หรือความพร้อมของแต่ละคน   
ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี2 และคนท่ี 8 กล่าววา่  

“ อย่างมีสัมมนา สหกรณ์กแ็จ้งมา เชิญสมาชิก ส่วนใหญ่จะจัดท่ีมหาลัย ถ้าคนไกลหน่อยกม็ายาก แต่
งานใหญ่ๆจะมานะ มากัน อย่างท่ีจัดสัมมนาโคเนือ้ช่วงงานเกษตร จะมากันเยอะ ได้มาเท่ียวด้วย  กไ็ด้
เอกสาร ได้ข้อมลูกลบัไป” (สมาชิกคนท่ี8) 
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“ สหกรณ์มีการอบรมผู้ เลีย้งหน้าใหม่เม่ือต้นปี ให้เกษตรกรท่ีเลีย้งโคปัจจุบันท่ีค่อนข้างจะประสบ
ความสาํเร็จอย่างคุณอนันต์  มายกตัวอย่างให้ดู มาเล่าให้ฟัง แล้วเชิญปศุสัตว์มาให้คาํแนะนาํเร่ืองของ
โรค ส่วนใหญ่ปีละคร้ัง จัดท่ีตลาดกลาง ถ้าสหกรณ์จัดอบรมเรากจ็ะเข้าร่วมบ่อย ตามท่ีทางสหกรณ์
บอก  เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย คือได้ความรู้มาโดยท่ีไม่ต้องลงทุน แต่บางคร้ังกไ็ม่ได้เข้า เพราะไม่
ค่อยว่าง”  (สมาชิกคนท่ี2) 

การเปิดรับความรู้ตามความสนใจของเกษตรกร คือ  เกษตรกรมีการหาความรู้เพิ่มเติมดว้ย
ตวัเองเพื่อใหก้ารเล้ียงโคของตนเองไดผ้ลดี ส่วนใหญ่ มุ่งเนน้การหาวิธีการลดตน้ทุนในการเล้ียง 
อาหารและวิธีการท่ีจะใหไ้ดคุ้ณภาพเน้ือระดบัดี แหล่งความรู้ของเกษตรกร ส่วนใหญ่จะเปิดรับส่ือ 
ข่าวสารทางวารสาร ฟังรายการความรู้จากส่ือวิทย ุ มก. การแวะเยีย่มฟาร์มของเพ่ือนเกษตรกรจะมีบา้ง
ไม่มากนกั เน่ืองจากสมาชิกส่วนใหญ่อยูก่ระจายห่างกนั และ เกษตรกรไม่มีเวลาเท่าใดนกั การพดูคุย
กนัปัญหากนัระหวา่งเพื่อนสมาชิกเม่ือพบกนัในโอกาสต่างๆ เช่น การประชุมสมาชิกสหกรณ์ประจาํปี 
ตามความสามารถเขา้ถึงแหล่งความรู้ของเกษตรกรเฉพาะบุคคล เช่น การใช ้ Line หรือ Facebook ของ
เพื่อนสมาชิก หรือ การหาขอ้มูลความรู้ทางอินเตอร์เน็ต ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี9 กล่าวา่ “ การเลีย้งววัเราต้อง
หาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ  อย่างโรคต่างๆ เพราะว่า โรคมีการพัฒนาไปเร่ือยๆ เราจึงต้องเรียนรู้ถึงวัคซีนท่ีใช้
รักษาโรคน้ันๆ  กห็าได้จากเกษตรกรสมาชิก เด่ียวนีมี้เฟสบุ๊ค มีไลน์  กแ็ลกเปล่ียนความรู้กัน ถาม-ตอบกนัได้ 
อย่างหลายๆเร่ืองอินเตอรเนต็กข้็อมลูเยอะ นอกจากนี ้ กมี็ไปดูฟาร์มของเกษตรกรคนอ่ืน ว่าเค้ามีอะไรแปลก
ใหม่ เรากไ็ปดูบ้าง” (สมาชิกคนท่ี9) 
 

3.การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

การสร้างความรู้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ พบว่า  เป็นการพฒันาความรู้ข้ึนมาจากในระดบัตวั
บุคคล คือการเช่ือมโยงขอ้มูลเดิมท่ีตนเองมีอยู ่กบัความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากสหกรณ์ ผา่นการ
เรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ เช่น การเยีย่มเยยีนสมาชิก และ การจดัประชุมสมาชิกตามแผนการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ การแวะเยี่ยมสมาชิกภายในกลุ่มเดียวกนัของประธานกลุ่มตามบทบาทหนา้ท่ีท่ี
สหกรณ์กาํหนด   การจดัประชุมประจาํเดือนของสหกรณ์  

ขอ้มูลท่ีรับสมาชิกรับมา มี 2 ประเภท คือ ขอ้มูล หรือ ความรู้ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของ
สหกรณ์กาํหนดใหป้ฏิบติั หรือ เกษตรกรควรปฏิบติัตาม ส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลตามหลกัวิชาการ ขอ้มูล
เหล่าน้ีส่วนใหญ่มาจากผูรู้้ภายในสหกรณ์ เช่น นกัวิชาการ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริม และมาจาก ผูรู้้ภายนอก
สหกรณ์ เช่น ปศุสตัวอ์าสา ปศุสตัวอ์าํเภอ นกัวิชาการจากสถาบนัการศึกษา ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี 6  กล่าว
วา่  “ สหกรณ์ท่ีน่ีมีฝึกอบรม เค้ามีอบรมผมกไ็ป อย่างพวก แนะนาํการเลีย้ง การดูโค การดูฟันโค ส่วนใหญ่จะ
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เป็นบรรยาย แล้วกพ็าไปดูวัวของใน ม.เกษตร และมีจดหมายข่าวเรียกประชุม กมี็  ปีละ 2 คร้ัง แต่หลงัๆจะไม่
ค่อยได้เข้าร่วมบ่อย เพราะไม่ค่อยมีเวลาว่าง แต่หากเป็นการประชุมใหญ่กจ็ะเข้าไป”   

และ ขอ้มูลความรู้ตามประสบการณ์ภูมิปัญญาเดิมของบุคคลท่ีเคยปฏิบติักนัมา และเห็นวา่เป็น
ผลดี ขอ้มูลเหล่าน้ีส่วนใหญ่มาจาก การสอบถามพดูคุย แลกเปล่ียนเล่าสู่กนัฟัง ระหวา่งเพื่อนสมาชิก
ดว้ยกนั  ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี 3 กล่าววา่ “ อย่างสูตรอาหารว่าโคกินอะไรได้บ้าง ผมดูในละแวกบ้านก่อน  
เพราะแต่ละภูมิภาควัตถดิุบต่างกัน  เร่ืองของการจัดการโค ระยะเวลาต้ังแต่โคท้อง แรกเกิด ไปถึงการขนุโคว่า
ต้องจัดการอย่างไรบ้าง เช่น การให้วัคซีน การฉีดยาถ่ายพยาธิ ความรู้ท่ีได้จะได้จากอาจารย์ และการอ่าน
หนังสือเองด้วย กม็าลองมาผสมกัน ท่ีทดลองเอง ส่วนมากเป็นเร่ืองอาหาร ”   

 

การนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ของสมาชิก ความรู้ท่ีเป็นขอ้กาํหนดของสหกรณ์เกษตรกรจะ
นาํมาปฏิบติัในฐานะสมาชิกของสหกรณ์  เช่น การเล้ียงโคใหไ้ดน้ํ้ าหนกัตามเกณฑส์หกรณ์กาํหนด 
รวมถึง ความรู้ตามประสบการณ์ของบุคคลอ่ืนท่ีปฏิบติัและนาํมาพดูคุยบอกเล่า เกษตรกรจะนาํขอ้มูล 
หรือความรู้เหล่านั้นมาทดลองปฏิบติั และหรือปรับใหเ้หมาะสมกบับริบทของตน ดงัท่ีสมาชิกคนท่ี 5 
และ สมาชิกคนท่ี1 และ คนท่ี 9  กล่าววา่   

 

“ ความรู้นี ้ ส่วนมากจะเป็นประสบการณ์เอง และกไ็ปดูฟาร์มอ่ืน ไปรับจ้าเขาทาํโค อย่างไปตอนโค 
กไ็ด้ศึกษาไว้เป็นความรู้ แต่อะไรรู้มาส่วนมากจะดูก่อน  ถ้าเขาเลีย้งเหมือนกบัเรา เม่ือกินแล้วมนัโตดี 
โตไว เรากจ็ะนาํมาปรับกับการเลีย้งของเราว่า กินเท่านี ้หรือกินอาหารปนกันจะทาํให้มีไขมนัแทรกดี 
เรากล็องด”ู (สมาชิกคนท่ี1) 
 

“ ความรู้บางส่วนกไ็ด้มาจากการฝึกอบรม ท่ีเราไป ท่ีสหกรณ์จัด เรากมี็มาลอง อย่าง รู้เร่ืองอาหารมา 
วิธี คือ ผมจะไม่ได้เปล่ียนอาหารในการขนุทันที  เพราะถ้าเปล่ียนทันทีน่ี อาจส่งผลววัไม่กินอาหาร
ได้ เพราะกต้็องปรับตัวเหมือนกัน แต่ผมจะลองเปล่ียนอาหารเม่ือมีการเลีย้งในรอบใหม่ เพ่ือเป็นการ
เปรียบเทียบ ถ้ามนัดีกว่าเดิม น่ีหล่ะเรากใ็ช้สูตรใหม่ กบ็อกต่อได้ บอกเลยใครจะทดลองสูตรอาหาร 
อย่างใจร้อน วัวไม่กินวันนึงน่ีกก็ระทบนํา้หนักแล้วนะ”  (สมาชิกคนท่ี 9 ) 

 

4.การจัดเกบ็ความรู้ 

การจดัเกบ็ความรู้ของสมาชิกพบวา่ มีการจดัเกบ็ใน 2 แบบ คือ  
การบนัทึกความรู้ฝังในตวัเองกลายเป็นประสบการณ์ ท่ีสามารถดึงออกมาผา่นการเล่าเร่ืองราว 

ขั้นตอนวิธีการต่างๆ เรียบเรียงตามประสบการณ์ของแต่ละคน  เป็นความรู้ในเชิงการนาํไปใชป้ฏิบติั
จริง ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี4 กล่าววา่  “ กท็าํแล้วจาํน่ันหล่ะ ส่วนใหญ่ถามว่าอธิบายแบบวิชาการได้มัย้ ไม่ค่อย
นะ แต่จะบอกแบบทาํยงัไง ใช้อะไร เท่าไหร่ น่ีบอกได้ กมี็ลกูๆเค้ามีจดพวกนํา้หนักตัว จดวันซื้อขาน ราคาน่ี
จด ”   
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การจดบนัทึกเป็นรายลกัษณ์อกัษร เกษตรกรมีการบนัทึกรวบรวมขอ้มูล พบวา่ เพื่อการใช้
ประโยชน์เฉพาะของตนและครอบครัว เช่น เกษตรกรคนท่ี 5 กล่าวา่ “ผมมีจดไว้ อย่างสูตรอาหารท่ีใช้ 
เพราะบางทีลองเปล่ียนสัดส่วน เปล่ียนวัตถดิุบ กจ็ะจดไว้ ใช้อะไร เท่าไหร่ น่ีกจ็ะได้ไม่ลืม ส่วนหน่ึง
ขอให้คนในบ้านมาทาํแทนเราได้ อย่างยาตัวไหนช่ืออะไร กมี็จดบ้างไว้บอกกนับ้าง”  

    

5.การแลกเปลีย่นเรียนรู้  การแบ่งบนัแลกเปล่ียนความรู้กนัของกลุ่มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ 
พบวา่ มีทั้งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มสหกรณ์สงักดัเดียวกนั และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายนอก
กลุ่มสหกรณ์ 

) การแลกเปลีย่นเรียนรู้ภายในกลุ่มสหกรณ์สังกดัเดียวกนั วิธีการต่างๆท่ีเกษตรกรนาํไปปฏิบติั
จนเกิดการยอมรับเป็นความรู้ผนึกไวใ้นตนเอง กลายเป็นประสบการณ์ จะถูกนาํมาพดูคุยแลกเปล่ียนกบั
บุคคลอ่ืนในกลุ่มสมาชิก ระหวา่งเกษตรกรเพ่ือนสมาชิกดว้ยกนัเอง ทั้งแบบไม่เป็นทางการ เช่น การไป
มาหาสู่กนัของสมาชิก ในลกัษณะเพื่อนช่วยเพื่อน คือ สหกรณ์คดัเลือกเกษตรกรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีใกลเ้คียง
กนัใหช่้วยแนะนาํดูแลกนั  และแบบเป็นทางการ การพบกนังานประชุมของสหกรณ์ งานอบรมสมัมนา
ต่างๆ ดงัท่ีสมาชิกคนท่ี 3 กล่าววา่ “ “อย่างความรู้สมาชิกใครอยู่ใกล้ใคร มาคุย มาเล่า มาปรึกษากัน  เพราะ
เกษตรกรเจอปัญหาน้ันเอง แล้วเค้าแก้ไขปัญหาน้ันได้  อย่างเวลามาประชุม หรือมีอบรม เพราะส่วนตัวผมเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ด้วย และอยู่ในศูนย์นํา้เชือ้ด้วยเวลาเกษตรกรมาประชุมกจ็ะถามเก่ียวกับนํา้เชือ้โค ว่า
นํา้เชือ้ตัวไหนดี ตัวไหนโครงสร้างดี ตัวไหนให้ลกูดี บางคร้ังสนับสนุนนํา้เชือ้โคโดยการแจกบ้าง ขายบ้าง 
ส่วนใหญ่กเ็ร่ืองการขนุ วิธีการขนุ ”  (สมาชิกคนท่ี3) 

  

ช่องทางการแลกเปล่ียนเรียนรู้ปัจจุบนั มีการใชS้ocial network มาช่วยใหเ้กิดการส่ือสารกนัง่าย
ข้ึนระหวา่งสมาชิก โดยการใช ้Line หรือ Facebook ของเพื่อนสมาชิก ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี9 กล่าวา่ “ การ
เลีย้งววัเราต้องหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ  อย่างโรคต่างๆ เพราะว่า โรคมีการพัฒนาไปเร่ือยๆ เราจึงต้องเรียนรู้
ถึงวัคซีนท่ีใช้รักษาโรคน้ันๆ  กห็าได้จากเกษตรกรสมาชิก เด่ียวนีมี้เฟสบุ๊ค มีไลน์  กแ็ลกเปล่ียนความรู้กัน 
ถาม-ตอบกันได้...” (สมาชิกคนที9่) 

 

การแลกเปลีย่นเรียนรู้ภายนอกกลุ่มสหกรณ์  ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ กบับุคคลอ่ืนๆท่ี
ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสงักดัสหกรณ์เดียวกนั เช่น เพื่อนเกษตรกรเล้ียงโคจากท่ีอ่ืนๆ หรือ การรับเชิญเขา้ร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ  ดงัท่ี สมาชิกคนท่ี2 กล่าววา่  “ การเลีย้งววัน้ันสามารถใช้ความรู้เดิม ๆ 
ได้ แต่ว่าเราต้องรู้ว่าจะหาวัตถดิุบชนิดอ่ืนๆท่ีจะช่วยลดต้นทุนในการผลิต และต้องคุยกับคนอ่ืน  มีอย่างคนท่ี
ไม่เคยเลีย้งโค แต่อยากจะเลีย้ง อยากเป็นสมาชิก กจ็ะเข้ามาขอข้อมลูในการเลีย้ง  ข้อมลูจะเข้าเป็นสมาชิก เราก็
ได้ให้คาํแนะนาํไป” (เกษตรกรคนท่ี2)  
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โดยสรุป จะเห็นไดว้า่ กระบวนการจดัการความรู้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคขนุทั้ง 3 
แห่ง มีขั้นตอนท่ี ความสอดคลอ้งกนั ดงัน้ี 

  

 1.การค้นหาความรู้ก่อนเข้าเป็นสมาชิก  
เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีการสอบถามหาขอ้มูลจากเพ่ือนเกษตรกรท่ีรู้จกัก่อนเบ้ืองตน้ และ  เม่ือ

มีการติดต่อขอขอ้มูลเพิ่มจากสหกรณ์ เกษตรกรตอ้งเรียนรู้เก่ียวกบั กฎระเบียบขอ้กาํหนดการเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ และ ความรู้ท่ีเก่ียวกบัวิธีในการเล้ียงโคขนุใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของสหกรณ์  
รูปแบบการเรียนรู้ และเน้ือหาเป็นไปตามท่ีสหกรณ์กาํหนด ไดแ้ก่ การเรียนรู้ผา่นคู่มือการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ การเขา้ศึกษาฟาร์มตวัอยา่ง โดยมีเจา้หนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํ  

2.การเปิดรับความรู้ในฐานะสมาชิกสหกรณ์ 
เม่ือเป็นสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกจะไดรั้บการติดตามส่งเสริมความรู้ ทั้งแบบเป็นทางการ คือ

สหกรณ์จดักิจกรรมใหก้บัสมาชิก เช่น การจดัประชุมประจาํปี การจดัอบรม การออกเยีย่มสมาชิก มีทั้ง
แบบกิจกรรมท่ีกาํหนดสมาชิกตอ้งเขา้ร่วม เช่น การอบรมใหก้บัสมาชิกใหม่ การประชุมสมาชิก
ประจาํปี และ กิจกรรมท่ีเป็นทางเลือกใหก้บัสมาชิกตามความสนใจ เช่น การมีโครงการอบรมท่ีจดัข้ึน
โดยปศุสตัวจ์งัหวดั  การเปิดรับข่าวสารความรู้ของสมาชิก จะมาจาก การรับจดหมายข่าว การบอกต่อ
ของประธานกลุ่ม จากไดรั้บข่าวจาก รายการวิทย ุวารสาร หรือ ส่ือทางอินเตอร์เน็ต  

3.การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ความรู้ท่ีสมาชิกนาํไปสู่การปฏิบติั  จะเป็นการผสมผสานความรู้ท่ีเป็นหลกัวิชาการท่ีเรียนรู้

จากสหกรณ์ ปรับร่วมกบั ความรู้ตามประสบการณ์ของตนเองท่ีมีมา หรือหามาเพ่ิม เกษตรกรจะนาํ
ขอ้มูล หรือความรู้เหล่านั้นมาทดลองปฏิบติั และหรือปรับใหเ้หมาะสมกบับริบทของตน  

4.การจัดเกบ็ความรู้  
สมาชิกส่วนใหญ่จะสะสมความรู้เป็นภูมิปัญญาในตนเอง ามารถดึงออกมาผา่นการเล่าเร่ืองราว 

ขั้นตอนวิธีการต่างๆ เรียบเรียงตามประสบการณ์ของแต่ละคน  เป็นความรู้ในเชิงการนาํไปใชป้ฏิบติั
จริง  และ การจดบนัทึกของสมาชิก จะเพือ่การใชป้ระโยชน์เฉพาะของตนและครอบครัว  
 นอกจากนั้น ความรู้ท่ีสะสมของเกษตรกร มีการถอดความรู้เรียบเรียงจดัเกบ็โดย เจา้หนา้ท่ี
สหกรณ์  เช่น การจดัทาํเอกสารเผยแพร่ แผน่พบัความรู้ เม่ือเห็นวา่มีสมาชิกท่ีการเล้ียงท่ีดี ควรไดรั้บ
การเผยแพร่ความรู้สู่สมาชิก และผูส้นใจทัว่ไป  

5.การแลกเปลีย่นเรียนรู้  
การแลกเปล่ียนเรียนรู้เกิดข้ึนทั้งในกลุ่มสมาชิก เด่ียวกนั ระหวา่งเพ่ือนสมาชิก และ กบั

เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  เป็นการพดูคุยกนั ตามโอกาสต่างๆ การเยีย่มเยยีนเพื่อนสมาชิกของกลุ่ม  การ
ประชุมกลุ่มสมาชิกในพื้นท่ีของสหกรณ์  การเขา้ประชุมสหกรณ์ประจาํปี และ  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
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ภายนอกกลุ่มสหกรณ์  ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ กบับุคคลอ่ืนๆท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสงักดัสหกรณ์
เดียวกนั เช่น เพื่อนเกษตรกรเล้ียงโคจากท่ีอ่ืนๆ หรือ กบัเจา้หนา้ท่ี นกัวิชาการ นกัวิจยั จากหน่วยงาน
ต่างๆ ผา่นกิจกรรมแบบเป็นทางการ  การ คณะบุคคลขอมาศึกษาดูงาน  

 

 โดยสรุป   กระบวนการจดัการความรู้ ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคเน้ือกาํแพงแสน  ตั้งแต่
แรกเร่ิมเขา้เป็นสมาชิก จนปัจจุบนั  สรุปเป็นขั้นตอน ได ้ตามแผนภาพท่ี 32  ดงัน้ี 
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  แผนภาพที่ 32  กระบวนการจดัการความรู้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อกาํแพงแสน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเริ่มความตอ้งการความรู้ 
สาเหตุ: ความสนใจ ความตอ้งการสมคัรสมาชิกสหกรณ์ 
            เพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงโคขนุ             

เปิดรับความรู้ในฐานะสมาชิก

ตามวธิีการเฉพาะบุคคล 
ตามขอ้กาํหนดสหกรณ์ 

คู่มือสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อกาํแพงแสน 

อบรมเชิงปฏิบตัิการเลี้ยงโคขนุ  
เจา้หนา้ที่ติดตามใหค้าํแนะนาํ 

การสร้างความรู้ของสมาชิก 

ทดลองเลี้ยงตามมาตรฐานสหกรณ์ เจา้หนา้ที่ส่งเสริม ติดตามดูแล 

เปิดรับความรู้ในฐานะสมาชิก 

ตามวธิีการเฉพาะบุคคล ตามแผนงานกิจกรรมสหกรณ์ 

การเปลี่ยนแปลงของสมาชิก  

การแลกเปลี่ยนความรู้ของสมาชิก 

การจดัเกบ็ความรู้ของสมาชิก 

สมาชิกใหม่  
ระยะเวลา 1 ปี จากเริ่มสมคัร 

สมาชิกสหกรณ์ 

การสะทอ้นผลการเปลี่ยนแปลง 

อบรม ศกึษาดงูาน ฟาร์มต้นแบบ ประชมุ สมัมนา 

เกรดเนือ้ที่ได้ 

ผลการประกวดกลุม่สมาชิกดีเด่นประจําปี 

สะสมเป็นภมูิปัญญาในตวัสมาชิก 

สหกรณ์จดัทาํฐานขอ้มูล เอกสารความรู้ 

ปรับวธิีการเลี้ยงโคในครอบครัว /ใชค้วามรู้สหกรณ์+ความรู้ตนเอง  367 
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ผลของการจัดการความรู้ทีเ่กดิขึน้ต่อกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผู้เลีย้งโคขุน 
ผลการศึกษากลุ่มสมาชิกสหกรณ์จาก ทั้ง 3 สหกรณ์ เม่ือพิจารณาถึงกระบวนการจดัการความรู้ 

ท่ีเกษตรกรมีการนาํความรู้ทางหลกัวิชาการมาผสมผสานกบัประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคล นาํไปสู่
การปฏิบติัท่ีเห็นผล เกิดเป็นการเรียนรู้ภายในตวับุคคล และนาํมาหมุนเวียนความรู้สู่เพื่อนเกษตรกรทั้ง
ภายในกลุ่มสหกรณ์เดียวกนั และแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่บุคคลภายนอกกลุ่มสหกรณ์ ตามโอกาสต่างๆ  
โดยภาพรวมจะพบวา่ ก่อใหเ้กิดผลท่ีตามมา ดงัน้ี  คือ  

1. การเรียนรู้กจิกรรมต่างๆ มีการขับเคลือ่นในลกัษณะเป็นกลุ่มสมาชิก เน่ืองจากสหกรณ์มี
การเกษตรกรออกเป็นกลุ่มยอ่ยตามเขตพ้ืนท่ีและมีการคดัเลือกประธานกลุ่มหมุนเวียนไปเป็นวาระ 
เพื่อใหก้ารประสานงานระหวา่งสหกรณ์กบัสมาชิกมีความคล่องตวั และ เป็นการใหเ้กษตรกรเขา้มี
บทบาทร่วมกบัสหกรณ์ ดงันั้น การจดักิจกรรมการเรียนรู้ หรือ ความร่วมมือต่างๆ ในลกัษณะกลุ่มจะ
ช่วยใหเ้กิดบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งสมาชิก และกบัเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์     

2. สมาชิกเกดิความภูมิใจ จะเห็นวา่ สมาชิกสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมวงสนทนา ใหค้วามสาํคญักบัการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง จากการท่ีเกษตรกรไดมี้ส่วนร่วมกบัสหกรณ์ในบทบาทต่างๆ เช่น การไดรั้บ
คดัเลือกเป็นประธานกลุ่ม การไดรั้บคดัเลือกเป็นผูป้ระเมินโค คดัโคร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ รวมถึง 
สหกรณ์มีแนวทางกระตุน้การพฒันาตวัเองของเกษตรกรเพ่ือใหมี้กระบวนการเล้ียงโคขนุเกิด
ประสิทธิภาพ เช่น มีการประกวดเกษตรกรดีเด่นของสหกรณ์ มีทั้งแบบเกษตรกรรายยอ่ย และ 
เกษตรกรดีเด่นระดบักลุ่ม ประจาํปี โดยจะไดรั้บเงินรางวลั และประกาศนียบตัรเกษตรกรดีเด่น หรือ
การไดรั้บการสมัภาษณ์ถอดความรู้ในฐานะสมาชิกผูป้ระสบความสาํเร็จและจดัทาํเป็นเอกสารเผยแพร่
ใหผู้ส้นใจทัว่ไป ไดรู้้จกัเกษตรกรมากข้ึน   

3. การเข้ามีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง กิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่ท่ีมีการดาํเนินการ หรือ
จดัข้ึน สหกรณ์จะมีส่วนประสานกบักลุ่มสมาชิก  และรวมถึงการประสานความร่วมมือกบักลุ่ม 
หน่วยงาน หรือสถาบนัการศึกษา ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การนาํกลุ่มเกษตรกรศึกษาดูงานตามท่ีต่างๆ การจดั
อบรมสมัมนาร่วมกบั กรมปศุสตัว ์ มหาวิทยาลยัต่างๆ และรวมถึง สหกรณ์ใหค้วามร่วมมือในการเป็น
แหล่งเรียนรู้ใหก้บัเกษตรกร นกัวิชาการ นิสิต นกัศึกษา หรือ บุคคลผูส้นใจทัว่ไป เหล่าน้ีเป็นการเพ่ิม
โอกาสการหมุนเวยีนความรู้ทั้งภายในกลุ่มสมาชิกกนัเอง และภายนอกสหกรณ์   
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2.4 องค์ประกอบ และ ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการจัดการความรู้  
 

กระบวนการการจดัการความรู้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ จะพบวา่ มีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
สาํคญัส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการดงักล่าว ไดแ้ก่ 1) หน่วยงาน   และ 2) กระบวนการ    มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

1. หน่วยงาน 
 ในท่ีน้ีหมายถึง สหกรณ์ท่ีเกษตรกรสงักดัเป็นสมาชิก ไดแ้ก่ สหกรณ์การเล้ียงปศุสตัว ์กรป.

กลาง โพนยางคาํ จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จาํกดั สาขาปศุสตัว ์  และ สหกรณ์โคเน้ือ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั ซ่ึงพบวา่ เกษตรกรในฐานะสมาชิกสหกรณ์จะมี
โอกาสไดรั้บขอ้มูลข่าวสารความรู้ และเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จ่างๆ ท่ีหน่วยงานจดัใหก้บัสมาชิก ท่ี
จะมีผลเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้ใหเ้กิดข้ึนกบัสมาชิก พบวา่ มีประเดน็ท่ี ดงัน้ี 

 นโยบายของหน่วยงาน จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและแทนสหกรณ์ทั้ง 3 แห่ง พบว่า มีความ
สอดคลอ้งกนั ในการใหค้วามสาํคญัและส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรมการเรียนรู้ และเห็นถึงความสาํคญัและ
ประโยชน์ของการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนัของสมาชิก  

การส่ือสารกบัสมาชิก สหกรณ์มีวิธีการส่ือสารกบัสมาชิก เพื่อใหไ้ดรั้บข่าวสารความรู้ เช่น การ
ส่งจดหมายข่าวรายเดือน การออกเยี่ยมสมาชิกตามปฏิทินการทาํงาน การส่ือสารผ่านประธานกลุ่ม
สมาชิกเพื่อเป็นส่ือกระจายขอ้มูลใหส้มาชิกของกลุ่มรับทราบ 

กจิกรรมการเรียนรู้ และ เคร่ืองมือ พบวา่ สหกรณ์มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาความรู้ 
ทกัษะให้กบัสมาชิกบรรจุในแผนปฏิบติังานประจาํปี เช่น กาํหนดจดัอบรมให้กบัสมาชิก ปีละ 2 คร้ัง 
การออกตรวจเยีย่มฟาร์มสมาชิกทุกๆ 4 เดือน และสหกรณ์ยงัมีการจดัทาํเคร่ืองมือช่วยในการเรียนรู้ของ
สมาชิก เช่น การทาํฟาร์มสาธิตในพ้ืนท่ีสหกรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้ การจดัทาํคู่มือความรู้กฎระเบียบ และ 
วิธีการเล้ียงโคขุนสําหรับสมาชิก หรือ การจดัทาํเอกสารเผยแพร่ความรู้การเล้ียงโคของสมาชิกท่ี
ประสบความสาํเร็จ   

องค์ความรู้  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์และสหกรณ์มีองคค์วามรู้ในเชิงวิชาการ ท่ีพร้อมถ่ายทอดและ
แนะนําให้กับสมาชิก ขณะเดียวกัน ส่งเสริมสมาชิกเล่าถ่ายทอดความรู้ของตนแลกเปล่ียนกันกับ
เจา้หนา้ท่ีและเพื่อนสมาชิก ทาํใหส้หกรณ์เป็นแหล่งท่ีมีชุดความรู้ท่ีเชิงวิชาการท่ีปรับใชจ้ริงได ้ 
ความรู้ โดยการเรียนรู้ตอ้งพิจารณาถึงเน้ือหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 

การยกย่องชมเชยและให้รางวลั  จะพบวา่ สหกรณ์มีการคดัเลือกเกษตรกรดีเด่นในแต่ละปี โดย
ดูจากเกรดซากท่ีไดร้ะดบัดี และ การมีกระบวนการเล้ียงโคท่ีดี  ทาํให้เป็นส่วนช่วยจูงใจให้เกิดความ
ตอ้งการในการพฒันาตนเองดา้นการเล้ียงโคได ้
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2.กระบวนการ  
กระบวนการจดัการความรู้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคขนุทั้ง 3 แห่ง ประกอบดว้ย  กลุ่ม

สมาชิกสหกรณ์การเล้ียงปศุสตัว ์กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกดั กลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตรหนองสูง 
จาํกดั สาขาปศุสัตว ์ และ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคเน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน 
จาํกดั   มีขั้นตอนท่ี ความสอดคลอ้งกนั ดงัน้ี  

 

 การค้นหาความรู้ก่อนเข้าเป็นสมาชิก  
เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีการสอบถามหาขอ้มูลจากเพื่อนเกษตรกรท่ีรู้จกัก่อนเบ้ืองตน้ และ  เม่ือ

มีการติดต่อขอขอ้มูลเพิ่มจากสหกรณ์ เกษตรกรตอ้งเรียนรู้เก่ียวกับ กฎระเบียบขอ้กาํหนดการเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ และ ความรู้ท่ีเก่ียวกบัวิธีในการเล้ียงโคขุนให้เป็นไปตามมาตรฐานของสหกรณ์  
รูปแบบการเรียนรู้ และเน้ือหาเป็นไปตามท่ีสหกรณ์กาํหนด ไดแ้ก่ การเรียนรู้ผา่นคู่มือการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ การเขา้ศึกษาฟาร์มตวัอยา่ง โดยมีเจา้หนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํ  

การเปิดรับความรู้ในฐานะสมาชิกสหกรณ์ 
เม่ือเป็นสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกจะไดรั้บการติดตามส่งเสริมความรู้ ทั้งแบบเป็นทางการ คือ

สหกรณ์จดักิจกรรมใหก้บัสมาชิก เช่น การจดัประชุมประจาํปี การจดัอบรม การออกเยีย่มสมาชิก มีทั้ง
แบบกิจกรรมท่ีกาํหนดสมาชิกต้องเขา้ร่วม เช่น การอบรมให้กับสมาชิกใหม่ การประชุมสมาชิก
ประจาํปี และ กิจกรรมท่ีเป็นทางเลือกให้กบัสมาชิกตามความสนใจ เช่น การมีโครงการอบรมท่ีจดัข้ึน
โดยปศุสัตวจ์งัหวดั  การเปิดรับข่าวสารความรู้ของสมาชิก จะมาจาก การรับจดหมายข่าว การบอกต่อ
ของประธานกลุ่ม จากไดรั้บข่าวจาก รายการวิทย ุวารสาร หรือ ส่ือทางอินเตอร์เน็ต  

การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ความรู้ท่ีสมาชิกนาํไปสู่การปฏิบติั  จะเป็นการผสมผสานความรู้ท่ีเป็นหลกัวิชาการท่ีเรียนรู้

จากสหกรณ์ ปรับร่วมกบั ความรู้ตามประสบการณ์ของตนเองท่ีมีมา หรือหามาเพิ่ม เกษตรกรจะนาํ
ขอ้มูล หรือความรู้เหล่านั้นมาทดลองปฏิบติั และหรือปรับใหเ้หมาะสมกบับริบทของตน  

การจัดเกบ็ความรู้  
สมาชิกส่วนใหญ่จะสะสมความรู้เป็นภูมิปัญญาในตนเอง ามารถดึงออกมาผา่นการเล่าเร่ืองราว 

ขั้นตอนวิธีการต่างๆ เรียบเรียงตามประสบการณ์ของแต่ละคน  เป็นความรู้ในเชิงการนาํไปใชป้ฏิบติั
จริง  และ การจดบนัทึกของสมาชิก จะเพื่อการใชป้ระโยชน์เฉพาะของตนและครอบครัว  
 นอกจากนั้น ความรู้ท่ีสะสมของเกษตรกร มีการถอดความรู้เรียบเรียงจดัเก็บโดย เจา้หน้าท่ี
สหกรณ์  เช่น การจดัทาํเอกสารเผยแพร่ แผ่นพบัความรู้ เม่ือเห็นว่ามีสมาชิกท่ีการเล้ียงท่ีดี ควรไดรั้บ
การเผยแพร่ความรู้สู่สมาชิก และผูส้นใจทัว่ไป 
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  การแลกเปลีย่นเรียนรู้  
การแลกเปล่ียนเรียนรู้เกิดข้ึนทั้ งในกลุ่มสมาชิก เด่ียวกัน ระหว่างเพื่อนสมาชิก และ กับ

เจา้หน้าท่ีสหกรณ์  เป็นการพูดคุยกัน ตามโอกาสต่างๆ การเยี่ยมเยียนเพื่อนสมาชิกของกลุ่ม  การ
ประชุมกลุ่มสมาชิกในพื้นท่ีของสหกรณ์  การเขา้ประชุมสหกรณ์ประจาํปี และ  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ภายนอกกลุ่มสหกรณ์  ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ กบับุคคลอ่ืนๆท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสังกดัสหกรณ์
เดียวกนั เช่น เพื่อนเกษตรกรเล้ียงโคจากท่ีอ่ืนๆ หรือ กบัเจา้หนา้ท่ี นกัวิชาการ นกัวิจยั จากหน่วยงาน
ต่างๆ ผา่นกิจกรรมแบบเป็นทางการ  การ คณะบุคคลขอมาศึกษาดูงาน  

 
ในดา้นปัจจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัการความรู้ ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้ง 3 แห่ง จะ

พบว่า การมีฐานะเป็นสมาชิกสหกรณ์ ส่งผลให้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ และกิจกรรม ได้รับการ
สนบัสนุนและส่งเสริมความรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ อยา่งต่อเน่ือง ทั้งจากสหกรณ์ท่ีสมาชิกสังกดัอยู ่และ 
หน่วยงานเคร่ืองข่ายความร่วมมือภายนอก ท่ีจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาสมาชิก เช่นการจดั
โครงการอบรมเร่ืองมาตรฐานฟาร์มโคเน้ือของกรมปศุสัตว ์การจดัสัมมนาเร่ืองสถานการณ์โคเน้ือโค
ไทยของ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  ขณะเดียวกนั สมาชิกสามารถเสนอความตอ้งการของตนเอง เช่น ความรู้ หรือ กิจกรรมท่ี
สมาชิก หรือ เป็นความตอ้งการของกลุ่มสมาชิก ตอ้งการ เช่น ตอ้งการความรู้ เร่ืองการเล้ียงโคแม่พนัธ์ุ 
ตอ้งการศึกษาดูงานฟาร์มตวัอย่าง เหล่าน้ี ซ่ึงความตอ้งการเหล่าน้ี มีโอกาสท่ีหน่วยงานจะพิจารณา 
ดาํเนินการ หรือ หาแห่งทุน แหล่งความร่วมมือ เน่ืองจากเป็นความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนจากสมาชิกโดยตรง  
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ตอนที ่3  ผลการวเิคราะห์แนวทางส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้สําหรับเกษตรกร 
              ผู้เลีย้งโคขุนคุณภาพสูง 

  

ตอนท่ี3 เป็นการนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการสัมภาษณ์เกษตรกรตน้แบบผูเ้ล้ียงโค
ขนุท่ีประสบความสาํเร็จ และ  ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคขนุ มาสรุป
เป็นประเด็นเพื่อนาํไปวิเคราะห์หาแนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้สาํหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียง
โคขนุคุณภาพสูง  ผลการวิเคราะห์ท่ีได ้มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  

 

3.1 ผลการวเิคราะห์กระบวนการจัดการความรู้สําหรับเกษตรกรผู้เลีย้งโคขุนคุณภาพสูง 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการจดัการความรู้ท่ีไดจ้ากภาคสนาม   สรุปเป็นประเด็นเพื่อนาํมา
พิจารณาในการจัดทาํแนวทางส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้สําหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขุน
คุณภาพสูง โดยมีรายละเอียด ดงัตารางท่ี  20  และ ตารางท่ี 21  ดงัน้ี  
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ตารางที่20  ขอ้คน้พบจากผลการวิเคราะห์กระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบผูเ้ลี้ยงโคขนุ 
ประเดน็ ขอ้คน้พบจากการศึกษา ขอ้พิจารณาในการจดัทาํแนวทาง 

1.
กระบวนกา
รจดัการ
ความรู้ของ
เกษตรกร  

กระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกร มีลกัษณะเป็นขั้นตอนเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
วิถีชีวิตของเกษตรกร บริบทของเฉพาะของแต่ละบุคคลเป็นที่ส่งผลแต่ละขั้นตอน  ตั้งแต่
การมีสาเหตุความตอ้งการจาํเป็นที่เป็นเฉพาะของตนเอง การมีความรู้ประสบการณ์เดิม 
สมาชิกในครอบครัว คนรู้จกั ความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล เขา้ถึงสื่อ ความ
พร้อมในการเขา้ร่วมกิจการเรียนรู้ต่างๆ  บทบาทในฐานะสมาชิกสหกรณ์ ในฐานะ
เกษตรกรวิทยากร  การเปลี่ยนจากฟาร์มเพื่อการเลี้ยง เป็นการเปลี่ยนจากฟาร์มเลี้ยงและ
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ หรือ การยกระดบัการเลี้ยงไปสู่ระบบฟาร์มขนาดใหญ่ 

การจดัทาํแนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้ 
ควรพิจารณา ดงันี้ 

1.ควรสอดคลอ้งหรือมีความใกลเ้คียงกบัลกัษณะ
ธรรมชาติวิถีชีวติของเกษตรกรการจดักิจรรมศึกษาดูงาน 
ใหก้บัเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโครายยอ่ย หรือระดบักลาง แหล่งดู
งาน ฟาร์มตวัอยา่ง ควรมีลกัษณะฟาร์ม ขนาดที่ใกลเ้คียงกบั
เกษตรกรที่จะสามารถคิดเทียบเคียงความรู้ซึ่งกนัและกนัได ้
มีโอกาสที่จะนาํไปใช ้หรือ ประยกุตใ์ชไ้ด ้   

2.ควรมีทางเลือกหลากหลาย เพื่อคาํนึงถึงความแตกต่าง
ในวิธีชีวิตธรรมชาติของแต่ละบุคคล เช่น การเขา้ถึงแหล่ง
เรียนรู การใชส้ื่อ เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3.ควรเอื้อต่อการเขา้ร่วมในกิจกรรม ใหก้บัเกษตรกร 
เช่น การจดักิจกรรมในพื้นที่ ที่เกษตรกรสามารถเดินทางเขา้
ร่วมไดง้่าย กาํหนดระยะเวลาที่เกษตรกรมีความพร้อม มี
งบประมาณสนบัสนุน  

4.ควรมีการใหค้วามหมายในบทบาทของเกษตรกรที่
ชดัเจนวา่ เกษตรกรเป็นทั้งผูม้ีประสบการณ์ ที่สามารถ
แลกเปลี่ยนใหป้ระสบการณ์กบัผูอ้ื่นได ้และ เป็นผูท้ี่สามารถ
เรียนรู้รับความรู้ใหม่ๆไดต้ลอดชีวิต  
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2.การมี
จุดมุ่งหมายใน
การเรียนรู้ของ
เกษตรกร 

จุดเริ่มตน้ของการเขา้สู่ขั้นตอนการจดัการความรู้ ของเกษตรกร
เพื่อการเลี้ยงโคขนุ จะมาจากความตอ้งการของเกษตรกรนั้น  พบวา่ 
มาจาก 

1.ความตอ้งการส่วนบุคคล เช่น จากขอ้มูล พบวา่ แหตุผลของ
เกษตรกรโดยหลกัคือ ตอ้งการเพิ่มรายไดข้องครอบครัวจากอาชีพเดิม 
และ มีเหตุผลอื่นอีก คือ ตอ้งการลดความเสี่ยงจากการทาํอาชีพ
เกษตรกรรมประเภทอื่นเพียงอยา่งเดียว และ ตอ้งการทาํอาชีพที่ไม่มี
ความเสี่ยงเกิดผลเสียต่อสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว  

2.เกษตรกรไดร้ับการกระตุน้ ไดร้ับขอ้มูล และชี้นาํใหเ้ห็นโอกาส
ที่จะตอบสนองสิ่ง ที่เกษตรกรตอ้งการ เช่น จากการแนะนาํจาก
เจา้หนา้ที่สหกรณ์  ปศุสัตวจ์งัหวดั จากนกัวิชาการในมหาวิทยาลยั 
และ จากการไดม้ีประสบการณ์ในการทาํงานในสหกรณ์ฯ โพนยางคาํ 
ทาํใหเ้กษตรกรเกิดการคิดเทียบเคียงกบัความรู้และสภาพการปฏิบตัิ
เดิมของตน 
ดงันั้น เกษตรกรจึงเกิดความตอ้งการการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู้ 
นาํมาสู่การเปลี่ยนแปลง จากเดิม มีการเลี้ยง โคปล่อย ตามธรรมชาติ
ทัว่ไป มาเลี้ยงแบบขนุยนืโรง โดยทาํเป็นอาชีพเสริม และกลายเป็น 
อาชีพหลกั  

การจดัทาํแนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้ ควรพิจารณา ดงันี้ 
1.ความต้องการในการเรียนรู้ของเกษตรกรใหญ่จะเป็นเรื่องที่

เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบอาชีพของตนเอง เช่น การมีรายไดเ้พิ่มขึ้น การลด
ตน้ทุนการเลี้ยง การปฏิบตัิที่ไม่มีความเสี่ยงต่อความเสียหาย 

2.ผูจ้ดักิจกรรม ควรเขา้ใจความตอ้งการของเกษตรกร เพื่อให้การจดั
กิจกรรมต่างๆ  สอดคล้อง  ใกล้เคียง  หรือ  ตรงกับความต้องการของ
เกษตรกร  

3.ผู ้จัดกิจกรรม  ควรสื่อสารสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร  ถึง
ประโยชน์ที่เกษตรกรจะไดร้ับ จากการเขา้มีส่วนในกิจกรรมต่างๆ ความ
ตอ้งการ เช่น มีการชี้แจง ชี้ใหเ้ห็นประโยชน์ ที่เกษตรกรจะไดร้ับว่าส่งผลดี
อยา่งไรกบัอาชีพที่การเลี้ยงโค 

4.การ สื่อสารกับ เกษตรกรควร สื่อสารให้ เ ห็นประโยชน์ เ ชิ ง
เปรียบเทียบกบัสภาพปัจจุบนั หรือ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นขา้งหนา้ เป็นการ
ชี้ให้เห็นโอกาส  เช่น การจดัอบรมการเลี้ยงแม่พนัธุ์โค ตอ้งให้เกษตรกร
เห็นไดว้่า หากหนัมาเลี้ยงแม่พนัธ์ จะประหยดัตน้ทุนจากเดิมลงไปเท่าไหร่ 
คาํนวณตวัเลขใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม 

ขอ้คาํนึงเหล่านี้ จะทาํเพิ่มโอกาสและความสนใจในการเขา้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของเกษตรกร 
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3.ความรู้ ความรู้ ที่นาํมาจดัการ จะมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวขอ้งกบั
กระบวนการเลี้ยงโคขนุใหไ้ดคุ้ณภาพ และมีประสิทธิภาพ มีหลกั
ใหญ่ คือ เรื่องแม่พนัธุ์โค สายพนัธุ์ การบริหารจดัการฟาร์ม และ สูตร
อาหาร   นอกจากนั้น พบวา่ จากสถานการณ์ปัจจุบนั ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเลี้ยงโคเนื้อโคขนุของเกษตรกร เช่น การขาดแคลนแม่พนัธุ์ววั 
ราคาซื้อขายโค หรือราคาอาหารโค เพิ่มสูงขึ้น ทาํใหเ้กษตรกร
ตอ้งการความรู้เพิ่มเติม 3 ประเดน็ คือ 1) การจดัการฟาร์มเพื่อการ
เลี้ยงโคแม่พนัธุ ์ 2) ความรู้เรื่องการผสมเทียม และ  3) ความรู้เกี่ยวกบั
การลดตน้ทุนดา้นอาหาร  

การจดัทาํแนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้  
นอกจาก ควรพิจารณากาํหนดประเดน็ความรู้พื้นฐาน ที่เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการเลี้ยงโคขนุของเกษตรกร แลว้ ควรมี
การหา และ กาํหนดประเดน็ที่อยูใ่นความสนใจ เป็นความตอ้งการ
ของเกษตรกร 
 

4.การคน้หาความรู้ของ
เกษตรกร 

การคน้หาความรู้ของเกษตร จะเป็นไปตามวิถีชีวิตและบริบท
แวดลอ้ม  วิธีการหาความรู้ของเกษตรกร มีดงันี้    

1.การหาความรู้ดว้ยตงัเอง  เป็นการที่เกษตรกรจะเรียนรู้ดว้ย
ตวัเองในเวลา สถานที่ และ สถานการณ์ ตามที่ตนเองสนใจ และมี
พร้อม  แหล่งความรู้ เป็นสิ่งที่อยูร่อบตวั คือ 

ประเภทบุคคล คือ คนที่เกษตรกรรู้จกั มีความสนิทไวว้างใจ เช่น 
การปรึกษาหารือกบัคนในครอบครัวและ เครือญาติ   และ การ หา
ความรู้จากบุคคลอื่นผูม้ีความชาํนาญ เช่น เพื่อนเกษตรกร ปศุสตัว์
อาสา พอ่คา้ววั ผา่นการพดูคุย สงัเกต สอบถาม ในสถานการณ์ต่างๆ   

การจดัทาํแนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้ ควร
คาํนึงถึงการสร้างโอกาสในการคน้หา และเขา้ถึงความรู้ของ
เกษตรกร เช่น    

1. ควรเปิดโอกาสใหเ้กษตรกรไดเ้รียนรู้ดว้ยตวัเอง ผา่น
ช่องทางที่ง่าย หลากหลาย และ ไม่ตอ้งเป็นทางการ เช่น การ
ติดต่อกนัโดยตรง กบับุคคล  การมีสื่อสาํหรับใหเ้กษตรกรเขา้ถึงได ้
หาอ่านได ้อยูใ่นพื้นที่ ในชุมชน  
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4.การคน้หาความรู้ของ
เกษตรกร (ต่อ) 

เช่น การพบปะกนัตามตลาดนดัซื้อขายโค งานบุญในพื้นที่ การ
แวะเยีย่มคอกของเพื่อนบา้น หรือ  การโทรหาเจา้หนา้ที่สหกรณ์ เมือ
ตอ้งการสอบถามขอ้มูล ขอ้สงสยั หรือปัญหา 

ประเภท สื่อ ที่พบ คือ  สื่อสิ่งพิมพ ์เช่น เอกสารตาํรา คู่มือ และ 
วารสารต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกบัวงการปศุสตัว ์และการเลี้ยงโคเนื้อ 

ปัจจยัที่ส่งผลการเขา้ถึงความรู้ในลกัษณะนี้จะขึ้นกบั
ความสมัพนัธ์อนัดี ความไวว้างใจของเกษตรกรที่มีต่อบุคคลอื่น และ 
ความสามารถในการเขา้ถึงสื่อ เข่น การอ่าน ค่าใชจ้่ายในการรับสื่อ 

 

2.การหาความรู้จากการเขา้ร่วมกิจกรรมที่มีกลุ่ม หน่วยงาน 
องคก์ร เป็น ผูจ้ดัขึ้น เป็นการที่เกษตรกรเรียนรู้ภายใตรู้ปแบบหรือ
ขอ้กาํหนดของผูจ้ดักิจกรรม เช่น การกาํหนดวนั ระยะเวลา สถานที่ 
งบประมาณ  รูปแบบกิจกรรมที่พบ ไดแ้ก่ เช่น การเขา้ประชุม อบรม 
สมัมนา การศึกษาดูงาน การจดังานนิทรรศการต่างๆ เช่น งานโคเนื้อ
แห่งชาติ  และการเขา้ร่วมเป็นฟาร์มทาํวิจยั ของนกัวิชาการ ซึ่ง ปัจจยั
ที่ส่งผลการเขา้ถึงความรู้ในลกัษณะนี่จะขึ้นกบัความพร้อมของ
เกษตรกร เช่น การเดินทาง ใกล-้ไกล วนัเวลา ค่าใชจ้่าย     

2.การจดักิจกรรมเพื่อใหค้วามรู้ ผูจ้ดัตอ้งคาํนึงถึง ความพร้อม
ของเกษตรกรในการเขา้ร่วมกิจกรรม  การกาํหนด ช่วงวนั เวลา ตอ้ง
ไม่ใชเ้วลาหลายวนั และ ไม่ตรงกบัช่วงกิจกรรมที่จาํเป็นของ
เกษตรกร เช่น เป็นช่วงฤดูเกี่ยวขา้ว   สถานที่ และการเดินทาง ไม่
ควรใกล ้ควรเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรสามารถเดินทางไดส้ะดวก  หากมี
ค่าใชจ้่ายผูจ้ดักิจกรรมควรมีการสนบัสนุนใหก้บัเกษตรกร  เพื่อไห้
เกษตรกรไม่รู้สึกเป็นภาระดา้นรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น     
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5.บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง กระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรมี บุคคลที่เป็นแหล่งความรู้ มี
ส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหก้บัเกษตรกร 
พบวา่ แบ่งได ้ดงันี้  

1.บุคคลในครอบครัว ไดแ้ก่ บิดาดามารดา ลูกหลาน และ เครือญาติ  
2.บุคคลแวดลอ้มเกษตรกร  เพื่อนเกษตรกร พอ่คา้โค  
3.บุคคลผูม้ีบทบาทเอื้อต่อการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาเกษตรกร  เช่น  

เกษตรกรตน้แบบปศุสตัวอ์าสา เจา้หนา้ที่ส่งเสริมสหกรณ์  นกัวิชาการ  
นกัวิจยั อาจารยม์หาวิทยาลยั  

ปัจจยัที่ส่งผลการเขา้ถึงบุคคลในลกัษณะนี้ จะขึ้นกบัความ 
สมัพนัธ์อนัดี ความไวว้างใจของเกษตรกรที่มีต่อบุคคล  

การจัดทําแนวทางส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ ควร
คาํนึงถึง การ มีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัเกษตรกร และ 
รวมถึงการมีโอกาสที่จะสามารถสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง
กนั เพื่อเป็นส่วนส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การ
จัดกิจกรรมในบรรยากาศที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย  ไม่เป็น
วิชาการเกินไป 

6.หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง กระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรมี หน่วยงานที่เป็นแหล่งความรู้ 
และ มีส่วนจดักิจกรรมการเรียนรู้ ใหก้บัเกษตรกร พบวา่ ส่วนใหญ่เป็น
หน่วยงานในพื้นที่ หรือใกลเ้คียงพื้นที่ของเกษตรกร  แบ่งได ้ดงันี้  

1. หน่วยงานเพือ่การพฒันาเกษตรกรโดยตรง เช่น กรมปศุสัตว ์ ปศุ
สตัวจ์งัหวดั สหกรณ์ฯที่เกษตรกรเป็นสมาชิก  

การจัดทําแนวทางส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ ควร
คาํนึงถึง การ  การสร้างเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ใกลเ้คียง
กันกับแหล่งที่อยู่ หรือสะดวกกับการติดกับกับเกษตรกร 
เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ หรือเข้าถึง
กิจกรรมของหน่วยงานได ้  
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6.หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
  (ต่อ) 

2.หน่วยงานที่ช่วยพฒันาเกษตรกรทางออ้ม เช่น สถาบนัการศึกษา ที่มีสาขา
เกี่ยวขอ้งกบัสตัวบาล หรือการเลี้ยงสตัวใ์หญ่  เช่น มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัราชภฎัศรีษะเกษ  และ 

 

7. เครื่องมือช่วยในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ในการหาความรู้ หรือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบวา่ เกษตรกรมีการใช ้
โทรศพัทเ์พื่อสื่อสารกนัเป็นหลกั  และ มีเกษตรกรเริ่มปรับตวั โดยใชช้่องทาง
Social media ไดแ้ก่ การตั้งกลุ่มผูเ้ลี้ยงโค ในโปรแกรมสนทนาทางLine และ 
Face-book  เพื่อช่วยในการสื่อสารระหวา่งกนั  

การจดัทาํแนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้ ควร
คาํนึงถึงความเป็นไปได้ในการนําเครื่องมือที่ช่วยเพิ่ม
ช่องทางในการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลที่
สะดวก เร็ว และ ประหยดัเวลา โดยดูความพร้อมของ
เกษตรกรในการเขา้ถึงเครื่องมือประเภทต่าง  

8.การสร้างความรู้ของ
เกษตรกร 

การสร้างความรู้ของเกษตรกร จะ วิธีการ ดงันี้  
1.มีการนาํขอ้มูลที่รับมาใหม่ พดูคุยหารือ กบัสมาชิกในครอบครัว 
2.ใชห้ลกัการทดลองลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง 
3. การทดลองจะการแบ่งทาํในขนาดเลก็ เช่น ทดลองกบัโคที่ 2-3 ตวั   
4. มีการทดลองทาํแบบส่วนตวั และ แบบรวมกลุ่มเพื่อนที่สนใจทดลอง

พร้อมกนั  
5.การทดลองอาจมีการปรับวิธีการใหเ้หมาะสมในทางปฏิบตัิจริงของตนเอง 
6.ผลที่ไดจ้ากการทดลองจะนาํมาคิดเปรียบเทียบกบัประสบการณ์เดิมและ

หาขอ้สรุปสาํหรับตนเอง 

การจดัทาํแนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้ ควร
คาํนึงถึง การสร้างโอกาสใหเ้กษตรกรสามารถเรียนรู้ดว้ย
ตนเองได้ และเรียนรู้ด้วยการการได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองเพื่อเป็นเกิดประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้
โดยธรรมชาติของเกษตรกร  
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 7. บางครั้งเมื่อเกิดบญัหา เมื่อลองหาวิธีการต่างๆจนไดผ้ล กลายเป็นได้
ความรู้ความรู้ใหม่โดยบงัเอิญ 

 

9.การใชค้วามรู้ของ
เกษตรกร 

ความรู้ที่เกษตรกรสร้างขึ้นใหม่ จะถูกนาํไปใชใ้นการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เลี้ยงโคของตนเอง และ นาํไปใชใ้นการยกระดบัการเลี้ยง เช่น การขยายไปสู่การ
เป็นระบบฟาร์มขนาดใหญ่ มีการบริหารจดัการในรูปแบบบริษทั 

การจดัทาํแนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้ ควร
คาํนึงถึง โอกาสในการพฒันายกระดบักระบวนการเลี้ยงโค
ขนุของเกษตรกร เช่น อาจตอ้งมีเจา้หนา้ที่ หรือคนที่สามารถ
ให้การปรึกษา แนะนาํ หรือ ช่วยสนบัสนุนให้เกษตรกรเห็น
โอกาสในการขยายต่อยอดได ้แต่ทั้งนี้ ตอ้งเป็นไปตามความ
ตอ้งกาและความพร้อมของเกษตรกร   

10.การจดัเกบ็
ความรู้ของ
เกษตรกร 

ความรู้ที่เกษตรกรสร้างขึ้น จะถูกจดัเกบ็ใน 2 ลกัษณะ คือ  1) สะสมเป็นภูมิ
ปัญญารวมกบัความรู้เดิมในตวัของเกษตรกร  2) จดัเกบ็ในรูปแบบที่เห็นเป็น
รูปธรรม เช่น การจดัทาํคู่มือ การจดสูตรอาหาร ภาพวาด การทาํแผน่พบัความรู้ 
การทาํแผน่ป้ายใหค้วามรู้  

การจดัทาํแนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้ ควรมี
หน่วยงาน  หรือเจ้าหน้าที่ช่วย  รวบรวมภูมิปัญหาของ
เกษตรกร จดัเกบ็ในรูปแบบที่บุคคลอื่นเขา้ถึงได ้  

11.ถ่ายทอดความรู้
ของเกษตรกร 

1. ถ่ายทอดใหค้นในครอบครัว บุตร หลาน และเครือญาติ โดยการสอน เป็น
การ ฝึกใหล้งมือทาํควบคู่กนัไปกบัตนจนเกิดทกัษะ 

2.ถ่ายทอดให ้คนทาํงานในฟาร์ม เช่น ลูกจา้ง นกัสตัวบาลประจาํฟาร์ม เพื่อให้
ทาํงานแทนเกษตรกรได ้

3.ถ่ายทอดใหค้นสนใจทัว่ไป ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ จดัการอบรม ดูงาน  
ใหก้บั เกษตรกร นิสิต เป็นฟาร์มทดลองใหก้บันกัวิจยั  และ การเป็นเกษตรกร
วิทยากร เมื่อไดร้ับเชิญ  

การจดัทาํแนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้ ควร
เนน้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกนัใหม้าก กว่าการ
ใหเ้กษตรกรเป็นผูร้ับฟังเพียงอยา่งเดียว  
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12.บทบาทของ
เกษตรกร 

ในกระบวนการจดัการความรู้ จะพบวา่ เกษตรกร 1 คน สามารถ อยู่
ในสถานะ เป็นผูค้น้ตอ้งการความรู้  ผูแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นผูส้ร้าง
ความรู้ และ ผูถ้่ายทอดความรู้ ได ้ 

การจัดทําแนวทางส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ ควรให้
เกษตรกรตระหนกั วา่ ตนเองมีความรู้และประสบการณ์สามารถเป็น
ผูใ้ห้ความรู้ กับบุคคลอื่น ประสบการณ์ของตนมีคุณค่าที่นํามา
แลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นได้  ซึ่งจะทั้ งตนเอง และคนอื่นจะได้
ประโยชนร์่วมกนั  
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1.กระบวนการจดัการ
ความรู้ของกลุ่มสมาชิก 

กระบวนการจดัการความรู้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ มีลกัษณะที่เกิดขึ้น
ภายใตก้ารดูแลของสหกรณ์ที่ เป็นส่วนสนบัสนุนส่วนใหเ้กิดการเรียนรู้ 
ของสมาชิก มีการเรียนรู้ตามแผนงานและกิจกรรม ตั้งแต่ก่อนการสมคัรเป็น
สมาชิก และเมื่อเป็นสมาชิกเรียบร้อยแลว้    

ในการจดัทาํแผนงานและกิจกรรมการเรียนรู้ที่สหกรณ์
ดาํเนินการอยู ่ควรใหม้ีความสอดคลอ้งกบัธรรมชาติการ
เรียนรู้ของเกษตรกร และเอื้อใหเ้กิดการสร้างกระบวนการ
จดัการความรู้ เกิดขึ้นในกลุ่มสมาชิก  

2.การมีจุดมุ่งหมายใน
การเรียนรู้ของกลุ่ม
สมาชิก 

จุดมุ่งหมาย ในการเรียนรู้ของกลุ่มสมาชิก จะมาจาก  2 ส่วน คือ 
1.ก่อนเป็นสมาชิก จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้มาจากความตอ้งการเฉพาะ

ของตนเอง คือ เมื่อเกิดความสนใจในการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ การ
เรียนรู้จึงเป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเขา้เป็นสมาชิก  

2.เมื่อเป็นสมาชิกแลว้  จุดมุ่งหมาย ในการเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกร มา
จาก   1) ตามความตอ้งการส่วนบุคคลของสมาชิก ที่มาจากเหตุผลของแต่
บุคคล เช่น ตอ้งการลดตน้ทุนการเลี้ยงของตนเอง   2) ตามความตอ้งการ
ของสหกรณ์ ที่มาจาก นโยบาย หรือ กิจกรรมที่สหกรณ์กาํหนดขึ้น และเห็น
ถึงประโยชนแ์ละความจาํเป็นกบัสมาชิกของสหกรณ์ เช่น การจดัอบรม 
สมัมนาเรื่องมาตรฐานการเลี้ยงโคเนื้อ     

สหกรณ์ควรทราบถึง จุดมุ่งหมาย ความตอ้งการของ
สมาชิก อาจมีการพดูคุยไม่เป็นทางการ หรือ มีการสาํรวจ  
และนาํขอ้มูลมาพิจารณาร่วมกบั ทิศทางหรือนโยบายการใน
การส่งเสริมสมาชิกของสหกรณ์ เพื่อกาํหนดแนวทาง แผนงาน 
และกิจกรรม ใหส้อดคลอ้งกนั หรือใกลเ้คียงกบัความตอ้งการ
ของทั้งหน่วยงาน และสมาชิก   
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3.ความรู้  ความรู้ที่กลุ่มเกษตรกรไดร้ับจะมี 2 ประเดน็หลกัคือ 
1. ขอ้กาํหนด กฎระเบียบของสมาชิก และ ความรู้ที่เกี่ยวกบักระบวนการเลี้ยง

โคขนุ และวิธีการจดัการฟาร์มที่เป็นไปมาตรมาตรฐานขอ้กาํหนดการเลี้ยง
ของสหกรณ์ 

2. ความรู้ที่ใชใ้นการปฏิบตัิจริงของกลุ่มเกษตรกร มีการปรับวธิีการเลี้ยงโค 
ขนุร่วมกบัความรู้เดิม หรือ ความรู้ที่คน้หามาไดข้องตนใหเ้หมาะสมกบับริบท
เฉพาะของแต่ละคน  

การกาํหนดประเดน็ความรู้ นอกจากใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานการเลี้ยงโคขนุของสหกรณ์แลว้ ควรพิจารณา
ถึงความรู้ในทางปฏิบตัิของสมาชิกที่ไดผ้ลดีสามารถ
นาํมาเผยแพร่บอกต่อได ้   

4.ความรู้ที่กลุ่มสมาชิก
สหกรณ์ฯโพนยางคาํ
ตอ้งการ 

1. ตอ้งการใหส้หกรณ์ในฐานะตลาดรับซื้อเนื้อโคขนุ พฒันาและขยายตลาด
เนื้อโคขนุของสหกรณ์ใหไ้ปสู่ ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศใหม้ากยิง่ขึ้น  

2.ตอ้งการใหม้ีหน่วยงานวิชาการ หรือสถาบนัการศึกษาใด ที่เกี่ยวขอ้ง เขา้มา
ส่งเสริมพฒันากระบวนการเลี้ยง ใหไ้ดว้ิธีการเลี้ยงโคขนุใหม้ีคุณภาพไขมนัแทรก
เนื้อดียิง่ขึ้น  

3.ตอ้งการใหส้หกรณ์ส่งเสริมใหเ้กษตรกรตื่นตวัเห็นความสาํคญั และรู้จกัการ
เลี้ยงแบบเพื่อพฒันาสายพนัธุ์โคใหด้ีขึ้น ควบคู่ไปดว้ย แมว้า่ในการพฒันาสาย
พนัธุ์เกษตรกรทราบดีวา่ตอ้งใชร้ะยะเวลา แต่คาดวา่จะส่งผลดีต่ออาชีพการเลี้ยงโค
ขนุในคนรุ่นต่อไป รวมถึง ควรมีแนวทางเพิ่มแรงจูงใจการเลี้ยงโคแม่พนัธุ์ใหม้าก
ขึ้น  เป็นการช่วยในการผลิตโคตน้นํ้าใหไ้ดคุ้ณภาพเพื่อเพียงพอต่อการขนุสู่ตลาด
ต่อไป  

เนื้อหาความรู้ที่สหกรณ์ควรนาํไปพิจารณาในการ
วางแนวทาง แผน หรือ กิจกรรมเพือ่ส่งเสริมสมาชิก
สหกรณ์ฯโพนยางคาํ ไดแ้ก่  

1.ประเดน็ดา้นการตลาด เนื้อโคคุณภาพทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ 

2.การพฒันากระบวนการเลี้ยงและการจดัการเพื่อ
เพิ่มคุณภาพไขมนัแทรกในเนื้อโค 

3.การส่งเสริมสมาชิกในการเลี้ยงแม่พนัธ์โคและ
การพฒันาสายพนัธุ์ 
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ตารางที่ 21   ขอ้คน้พบจากผลการวิเคราะห์กระบวนการจดัการความรู้ของ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ลี้ยงโคขนุ (ต่อ) 
ประเดน็ ขอ้คน้พบจากการศึกษา ขอ้พิจารณาในการจดัทาํแนวทาง 

5.ความรู้ที่กลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์
หนองสูงตอ้งการ 

1.ตอ้งการใหส้หกรณ์ มีการนาํสมาชิกศึกษาดูงาน ฟาร์มตน้แบบ หรือ ฟาร์ม
ตวัอยา่งที่ประสบความสาํเร็จ เพื่อไดท้ราบเทคนิควิธีการของเกษตรกรรายอื่นๆ 
ที่ทาํใหก้ระบวนการเลี้ยงไดผ้ลดี  

2.ตอ้งการใหส้หกรณ์ ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ ในการคาํนวณตน้ทุนการเลี้ยง 
และราคาตลาด ผลตอบแทนที่สมาชิกไดร้ับ เพื่อสร้างความเขา้ใจ และรวมถึง
กระตุน้ใหเ้ห็นเป็นแรงจูงใจใหเ้กษตรกรในการประกอบอาชีพเลี้ยงโคขนุต่อไป 

เนื้อหาความรู้ที่สหกรณ์ควรนาํไปพิจารณาในการวางแนวทาง 
แผน หรือ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสมาชิสหกรณ์ฯหนองสูง ไดแ้ก่  

1.การจดักิจกรรมศึกษาดูงานฟาร์มตน้แบบที่ประสบ
ความสาํเร็จ 

2.การคาํนวณตน้ทุนการเลี้ยง และราคาตลาด ผลตอบแทนใน
การเลี้ยงโคขนุ 

6.ความรู้ที่กลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์โค
เนื้อกาํแพงแสน
ตอ้งการ 

1.ตอ้งการใหส้หกรณ์จดัอบรม หรือ ใหผู้เ้ชี่ยวชาญมาสอน สาธิตรู้เรื่องการ
ผสมเทียม วิธีการที่สามารถทาํเองและไดเ้ปอร์เซ็นตก์ารติดลูกสูง เนื่องจาก
ตอนนี้สมาชิกหลายรายหนัมาการเลี้ยงแม่พนัธุ์เป็นของตวัเอง เพื่อช่วยในการลด
ตน้ทุนการซื้อโคเขา้ขนุ 

2.ตอ้งการความรู้เรื่องการเลือกใชย้าและวิธีการฉีดยาใหก้บัโคในกรณี
เจบ็ป่วย 

3.ตอ้งการความรู้ที่เกี่ยวกบัอาหารโค วสัดุดิบ สูตรอาหารในการเลี้ยง 
รวมถึงหากมีการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ที่จะนาํไปใชใ้นระบบการจดัการฟาร์ม 
ใชใ้นการเลี้ยงแม่พนัธุ์ การเลี้ยงขนุ ที่จะเป็นการลดตน้ทุนการผลิต อยากให้
สหกรณ์จดัอบรม ใหก้บัสมาชิก รวมถึงการจดัเยีย่มชมฟาร์มผูเ้ลี้ยงที่ประสบ
ความสาํเร็จในที่ต่างๆ  

เนื้อหาความรู้ที่สหกรณ์ควรนาํไปพิจารณาในการวางแนวทาง 
แผน หรือ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสมาชิสหกรณ์โคเนื้อฯ กาํแพงแสน 
ไดแ้ก่  

1.วิธีการผสมเทียม และการฝึกปฏิบตัิ 
2.การเลือกใชย้า และวิธีการฉีดยาโคเมื่อเจบ็ป่วย 
3.อาหารและระบบจดัการฟาร์มสมยัใหม่ที่ช่วยลดตน้ทุนใน

การเลี้ยงโคแม่พนัธุ์และการเลี้ยงโคขนุ 
4.การจดัศึกษาดูงานฟาร์มที่ประสบความสาํเร็จ 
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ตารางที่ 21   ขอ้คน้พบจากผลการวิเคราะห์กระบวนการจดัการความรู้ของ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ลี้ยงโคขนุ (ต่อ) 
ประเดน็ ขอ้คน้พบจากการศึกษา ขอ้พิจารณาในการจดัทาํแนวทาง 

7.การพฒันาเกษตรกร

ของสหกรณ์สหกรณ์ฯ 

โพนยางคาํ  

 
 

1.สหกรณ์มีการจดัทาํฐานขอ้มูลเกษตรกรในรายที่ไดคุ้ณภาพซาก 
ตั้งแต่ ระดบั 4 ถึง 5 ในเดือนต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการหาทางพฒันา
เกษตรกรรายอื่นๆ   

2.มีการการเสริมแรงจูงใจใหก้บัสมาชิก คือ การมอบเงินรางวลั และ
การประกาศผลสมาชิกดีเด่นของสหกรณ์ในการประชุมสามญัประจาํปีของ
สหกรณ์  

3.การสื่อสาร กบักลุ่มสมาชิก เพื่อใหท้ราบขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรม 
หรือโครงการต่างๆที่ทางสหกรณ์ หรือหน่วยงานต่างๆจดัขึ้น  ใชว้ธิีการ
ผา่นตวัแทนกลุ่ม  คือ ประธานของแต่ละกลุ่มสมาชิก  

4.การเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของสมาชิกเกษตรกร ส่วนใหญ่จะเป็น
ลกัษณะการส่งตวัแทนเขา้ร่วมกิจกรรม เช่น ประธานกลุ่ม กรรมการกลุ่ม  
ส่วนสมาชิกคนอื่นๆ จะไม่เขา้ร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆจดัเท่าใดนกั 
ยกเวน้กิจกรรมที่สหกรณ์บงัคบัใหส้มาชิกตอ้งเขา้ร่วม สาเหตุ จาก สมาชิก
ไม่มีเวลา ไม่สะดวกเดินทางในกรณีระยะทางไกลๆ  เรื่องของค่าใชจ้่าย 
และ คิดวา่มีประธานกลุ่มเป็นผูแ้ทนเขา้ร่วมอยูแ่ลว้  

5.สหกรณ์ตอ้งการใหเ้กิดกิจกรรมในลกัษณะการเรียนรู้ร่วมกนัไดใ้น
พื้นที่ เช่น การพฒันา เป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ การรวมกลุ่มทาํโครงการ
เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขอรับการสนบัสนุน และการติดต่อ
ประสาน  

การพฒันาเกษตรกรของสหกรณ์สหกรณ์ฯ โพนยางคาํ ควรพิจารณา

เพิ่มเติม ดงันี้   

1.ควรมีโอกาสใหเ้กษตรกรที่อยูใ่นระดบัดี ตามฐานขอ้มูลที่มี มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พดูคุกบัสมาชิกคนอื่นๆ หรือจดัเยีย่มชมฟาร์มของผูท้ี่
ไดผ้ลดี รวมถึงมีการนาํขอ้มูลมาพิจารณาร่วมกนักบัสหกรณ์อื่นๆ เพื่อ
สร้างโอกาสใหเ้กษตรกรที่มีผลการเลี้ยงที่ดีไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่ง
กนั   

2.มีการการเสริมแรงจูงใจใหก้บัสมาชิก นอกจากพิจารณาสมาชิก
จากความสาํเร็จในกระบวนการเลี้ยงที่ไดผ้ลดีแลว้ ควรเสริมแรงใหก้บั
สมาชิกในดา้นอื่นๆ เช่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์  หรือ
การร่วมมือในดา้นอื่นๆ อาจเป็นรางวลัประเภทบุคคล และประเภทกลุ่ม
สมาชิก เพื่อจูงใจ และกระตุน้ ประธานและสมาชิกแต่ละกลุ่ม ในการเขา้
ร่วมกิจกรรม 

3.การจดักิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สมาชิก ควรคาํนึงถึงความ
พร้อมของสมาชิกในการเขา้ร่วมกิจกรรม เช่น ความใกลไ้กล ระยะทาง
ในการเดินทาง ระยะเวลา ค่าใชจ้่าย   

4.ควรพฒันาฟาร์มในพื้นที่ของสมาชิกใหเ้ป็นจุดเรียนรู้ เพื่อความ
สะดวกในการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ของสมาชิกในพื้นที่เดียวกนั และ เพื่อ
โอกาสในการขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 384 
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ตารางที่ 21   ขอ้คน้พบจากผลการวิเคราะห์กระบวนการจดัการความรู้ของ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ลี้ยงโคขนุ (ต่อ) 
ประเดน็ ขอ้คน้พบจากการศึกษา ขอ้พิจารณาในการจดัทาํแนวทาง 

8.การพฒันาเกษตรกร

ของสหกรณ์ปศุสตัว์

หนองสูง  

 

1.การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ผา่นมา ยงัขาดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กนัอยา่งมีประสิทธิภาพระหวา่งสมาชิกเกษตรกรดว้ยกนั
เอง เกษตรกรขาดทกัษะการถ่ายทอด การอธิบายสื่อความใหก้บั
เพื่อนสมาชิก  

2.การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆใหก้บัสมาชิกของ
สหกรณ์ในปัจจุบนั ไม่บ่อยมากนกัทั้งนี้ ดว้ยขอ้จาํกดัดา้นเวลา 
งบประมาณ และ ความพร้อมของทางสหกรณ์ คือ ความพร้อม
ของเจา้หนา้ที่ และ ตวัเกษตรกรเอง   

3. การพฒันาความสามารถในการเลี้ยงโคขนุของสมาชิกให้
เพิ่มขึ้น จะเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพฒันาใหไ้ดเ้นื้อ
คุณภาพออกสู่ตลาด  

4. การเรียนรู้ส่วนใหญ่ของสมาชิกเป็นลกัษณะรายบุคคล 
ขาดการรวมกลุ่มกนัเพื่อการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง  

การพฒันาเกษตรกรของสหกรณ์ฯ หนองสูง ควรพิจารณาเพิ่มเติม ดงันี้   
1.การจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหก้บัสมาชิกควร เพิ่มโอกาสในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม ทั้งแบบในกลุ่มของสมาชิกเอง ที่แบ่ง
ตามเกณฑข์องสหกรณ์ และ ระหวา่งกลุ่มสมาชิกดว้ยกนั เพื่อส่งเสริมให้
เกิดเครือข่ายเพื่อนสมาชิกและความสมัพนัธ์อนัดี  

2.ควรจดักิจกรรมที่เพิ่มโอกาสในการฝึกทกัษะดา้นการสื่อสาร การ
ถ่ายทอดใหก้บัสมาชิก เช่น  การอบรม หรือ การกาํหนดบทบาทใหเ้ป็นผู ้
อธิบาย บอกเล่าความรู้ กบัเพื่อนสมาชิก หรือ ผูส้นใจที่มาเยีย่มชมฟาร์ม
ตน้แบบของสหกรณ์ 

3.การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของสมาชิก สหกรณ์ควรมีเครือข่ายเขา้
มาร่วมในการดาํเนินงาน เช่น หน่วยงานภายนอก หรือ ใหส้มาชิกเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม เพื่อลดขอ้ดา้นเวลา งบประมาณ และ ความ
พร้อมของเจา้หนา้ที่    
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9.การพฒันาเกษตรกร

ของสหกรณ์สหกรณ์

โคเนื้อกาํแพงแสน  

 

1.สหกรณ์ต้องการสร้างโอกาสให้สมา ชิก ที่ประสบ
ความสําเร็จได้มีส่วนเป็นผูถ้่ายทอดประสบการณ์ให้กับเพื่อน
สมาชิกอย่าง การเพิ่มโอกาส การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
สมาชิกที่ประสบความสําเร็จกบัเพื่อนสมาชิกในพื้นที่ใกลเ้คียง
กนั  

2.ต้องการพัฒนาการสื่อสารให้สมาชิกได้เข้าถึงความรู้ 
ขอ้มูลข่าวสาร อย่างรวดเร็วและทัว่ถึง โดยเฉพาะขอ้มูลที่เป็น
ประโยชน์โดยตรงกบัสมาชิก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ป็นระยะๆ  
เช่น เกี่ยวกับราคาปัจจัยด้านการเลี้ยง เช่น อาหารโค ราคาแม่
พนัธุ์ เป็นตน้ 

การพฒันาเกษตรกรของสหกรณ์โคเนื้อ กาํแพงแสน  ควรพิจารณา

เพิ่มเติม ดงันี้   

1.ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกที่ประสบความสําเร็จได้มีส่วนเป็นผู ้
ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิก เช่น จัดวงสนทนา จัดเวที
แลกเปลี่ยนความรู้ หรือ พาไปดูฟาร์มที่ทาํจริงในพื้นที่  และ ในเวลา ที่
สมาชิกสามารถเดินทางเขา้ร่วมไดส้ะดวก   

2.การพฒันาการสื่อสารให้สมาชิกไดเ้ขา้ถึงความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร 
ควรมีช่องทางที่หลากหมาย นอกจากการส่งจดหมายข่าว เช่น การ
โทรศพัทโ์ดยตรง การใช ้Social network มามีส่วนช่วย เช่น โปรแกรม
Line face book ของกลุ่มสมาชิก และ การเผยแพร่ขอ้มูลทาง website ของ
สหกรณ์  ซึ่งการเขา้ถึงขอ้มูลจะเป็นไปตามความพร้อมของสมาชิกแต่ละ
คน 
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ตารางที่ 21   ขอ้คน้พบจากผลการวิเคราะห์กระบวนการจดัการความรู้ของ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ลี้ยงโคขนุ (ต่อ) 
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10.การคน้หาความรู้ของ
สมาชิกสหกรณ์  

เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีการสอบถามหาขอ้มูลจากเพื่อนเกษตรกร
ที่รู้จกัก่อนเบื้องตน้ และ  เมื่อมีการติดต่อขอขอ้มลูเพิ่มจากสหกรณ์ 
เกษตรกรตอ้งเรียนรู้เกี่ยวกบั กฎระเบียบขอ้กาํหนดการเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ และ ความรู้ที่เกี่ยวกบัวิธีในการเลี้ยงโคขนุใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานของสหกรณ์  รูปแบบการเรียนรู้ และเนื้อหาเป็นไปตามที่
สหกรณ์กาํหนด ไดแ้ก่ การเรียนรู้ผา่นคู่มือการเป็นสมาชิกสหกรณ์ การเขา้
ศึกษาฟาร์มตวัอยา่ง โดยมีเจา้หนา้ที่ใหค้าํแนะนาํ  

การพฒันาเกษตรกรของสหกรณ์โคเนื้อ กาํแพงแสน  ควร
พิจารณาเพิ่มเติม ดงันี้   

1.ควรเพิ่มช่องทางประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารความรู้ 
ของ สหกรณ์ ผลงานของสมาชิกสหกรณ์ เช่น การใชส้ื่อใน
ชุมชนที่มี เพื่อใหผู้ส้นใจทัว่ไปเขา้ถึงขอ้มูลได ้ 

2.ส่งเสริมใหเ้กษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อทัว่ไปเขา้เป็น
สมาชิกสหกรณ์ เพื่อใหม้ีโอกาสในการเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ
ที่สหกรณ์ดาํเนินการ 

 
11.การเปิดรับความรู้ใน
ฐานะสมาชิกสหกรณ์ 

 

เมื่อเป็นสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกจะไดร้ับการติดตามส่งเสริม
ความรู้ ทั้งแบบเป็นทางการ คือสหกรณ์จดักิจกรรมใหก้บัสมาชิก เช่น การ
จดัประชุมประจาํปี การจดัอบรม การออกเยีย่มสมาชิก มีทั้งแบบกิจกรรมที่
กาํหนดสมาชิกตอ้งเขา้ร่วม เช่น การอบรมใหก้บัสมาชิกใหม่ การประชุม
สมาชิกประจาํปี และ กิจกรรมที่เป็นทางเลือกใหก้บัสมาชิกตามความสนใจ 
เช่น การมีโครงการอบรมที่จดัขึ้นโดยปศุสตัวจ์งัหวดั  การเปิดรับข่าวสาร
ความรู้ของสมาชิก จะมาจาก การรับจดหมายข่าว การบอกต่อของประธาน
กลุ่ม จากไดร้ับข่าวจาก รายการวิทย ุวารสาร หรือ สื่อทางอินเตอร์เน็ต  
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ตารางที่ 21   ขอ้คน้พบจากผลการวิเคราะห์กระบวนการจดัการความรู้ของ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ลี้ยงโคขนุ (ต่อ) 
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12.การนาํความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

 

ความรู้ที่สมาชิกนาํไปสู่การปฏิบตัิ  จะเป็นการ
ผสมผสานความรู้ที่เป็นหลกัวชิาการที่เรียนรู้จากสหกรณ์ ปรับ
ร่วมกบั ความรู้ตามประสบการณ์ของตนเองที่มีมา หรือหามาเพิ่ม 
เกษตรกรจะนาํขอ้มูล หรือความรู้เหล่านั้นมาทดลองปฏิบตัิ และ
หรือปรับใหเ้หมาะสมกบับริบทของตน  
 

การพฒันาเกษตรกรของสหกรณ์โคเนื้อ กาํแพงแสน  ควรพิจารณา
เพิ่มเติม ดงันี้  

 1.ควรเปิดโอกาสและสนบัสนุนในการคน้หา การทดลองใหม่
ของสมาชิก เช่น สูตรอาหารใหม่ โดยมีเจา้หนา้สหกรณ์ หรือ 
นกัวิชาการร่วม เรียนรุ้ และติดตามผลร่วมกนักบัสมาชิก  

2.ควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้กนัระหวา่งสมาชิก และกบั
เจา้หนา้ที่ และยกยอ่งเผยแพร่วิธีการที่เกษตรกรคน้ควา้ ทดลองดว้ย
ตนเองจนไดผ้ลดี  

13.การจดัเกบ็ความรู้  
 

สมาชิกส่วนใหญ่จะสะสมความรู้เป็นภูมิปัญญาใน
ตนเอง ามารถดึงออกมาผา่นการเล่าเรื่องราว ขั้นตอนวิธีการต่างๆ 
เรียบเรียงตามประสบการณ์ของแต่ละคน  เป็นความรู้ในเชิงการ
นาํไปใชป้ฏิบตัิจริง  และ การจดบนัทึกของสมาชิก จะเพื่อการใช้
ประโยชนเ์ฉพาะของตนและครอบครัว  
 นอกจากนั้น ความรู้ที่สะสมของเกษตรกร มีการถอด
ความรู้เรียบเรียงจดัเกบ็โดย เจา้หนา้ที่สหกรณ์  เช่น การจดัทาํ
เอกสารเผยแพร่ แผน่พบัความรู้ เมื่อเห็นวา่มีสมาชิกที่การเลี้ยงที่ดี 
ควรไดร้ับการเผยแพร่ความรู้สู่สมาชิก และผูส้นใจทัว่ไป  

การพฒันาเกษตรกรของสหกรณ์โคเนื้อ กาํแพงแสน  ควรพิจารณา
เพิ่มเติม ดงันี้  
1.ควรมีการจดัเกบ็ มีฐานขอ้มูลเกษตรกร ขอ้มูลความรู้ที่เป็นระบบ ง่าย
ต่อการ สืบคน้ และ เผยแพร่ต่อ 
2.รูปแบบการจดัเกบ็ความรู้ควรอยูใ่นรูปแบบที่เกษตรกร เรียนรู้ซํ้ าได้
ง่าย ใชภ้าษา ภาพสื่อที่เขา้ใจง่าย    
3.ควรมีจุดเรียนรู้ทั้งที่สหกรณ์เอง และกระจายในพื้นที่ของสมาชิก เพื่อ
สะดวกในการเขา้ถึงความรู้   
4.ควรมีการยกยอ่งสมาชิกที่เป็นเจา้ของความรู้ในโอกาสต่างๆ  
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14.การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้   

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มสมาชิก
สหกรณ์ ระหวา่งเพื่อนสมาชิก และ กบัเจา้หนา้ที่สหกรณ์  เป็นการ
พดูคุยกนั ตามโอกาสต่างๆ เช่น การเยีย่มเยยีนเพื่อนสมาชิกของกลุ่ม  
การประชุมกลุ่มสมาชิกในพื้นที่ของสหกรณ์  การเขา้ประชุมสหกรณ์
ประจาํปี 

 และ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอกกลุ่มสหกรณ์  ไดแ้ก่ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กบับุคคลอื่นๆที่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสงักดัสหกรณ์
เดียวกนั เช่น เพื่อนเกษตรกรเลี้ยงโคจากที่อื่นๆ หรือ กบัเจา้หนา้ที่ 
นกัวิชาการ นกัวิจยั จากหน่วยงานต่างๆ ผา่นกิจกรรมต่างๆ เช่น การ มี
คณะบุคคลขอมาศึกษาดูงาน 

การพฒันาเกษตรกรของสหกรณ์โคเนื้อ กาํแพงแสน  ควรพิจารณา
เพิ่มเติม ดงันี้  
1.สนบัสนุนใหม้ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใหเ้กิดขึ้นในโอกาสต่างๆ  
2.สนบัสนุนใหม้ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั ระหวา่งเครือข่าย
สมาชิกสหกรณ์ทั้งในสหกรณ์เดียวกนั และระหวา่งสหกรณ์อื่นๆ  
3. เจา้หนา้ที่ควรมีส่วนกระตุน้ใหส้มาชิกมีพดูคุยในเชิงเปรียบเทียบ
ความรู้ใหม่ๆกบัความรู้เดิมของตนเมื่อมีโอกาส 
4.ใหเ้กษตรกรไดม้ีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผา่นสื่อ เช่น รายการ
บางช่วงในสื่อทอ้งถิ่น 
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15.การสร้างความรู้ของ
กลุ่มเกษตรกร 

การสร้างความรู้ของกลุ่มเกษตรกร เกิดจาก  การนาํความรู้ที่
ได ้ไปปรึกษาหารือคนในครอบครัวแลว้ ทดลองลงมือทาํ
ของแต่ละคน ไม่ไดม้ีการรวมกลุ่มกนัทดลองเลี้ยง โดย
เกษตรกรจะไดร้ับการติดตามดูแลจากเจา้หนา้ที่ส่งเสริมของ
สหกรณ์ ในลกัษณะการลงพื้นที่เยีย่มเยยีนสมาชิก หรือ 
สมาชิกหากเกิดปัญหา ขอ้สงสยั กส็ามารถแจง้ผา่นประธาน
กลุ่ม หรือ ติดต่อเจา้หนา้ที่โดยตรงได ้
   

การจดัทาํแนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้   
1.ควรกระตุ้น หรือหาโอกาสให้เกษตรกรได้เล่าเรื่องราวการทดลองใน
กระบวนการเลี้ยง เช่น เทคนิค วิธีการ เครื่องมือ ขั้นตอนต่างๆ ที่ทาํด้วย
ตวัเอง ให้เพื่อนสมาชิกไดฟ้ัง เช่น กาํหนดเป็นกิจกรรมหนึ่งในการประชุม
ประจาํเดือน หรือ การประชุมประจาํปีของสหกรณ์ 
2.ควรมีการจดัเกบ็บนัทึกในการทดลองเรียนรู้ของสมาชิก เพื่อโอกาสนาํไปสู่
การต่อยอดความรู้ หรือ ขอ้คน้พบใหม่ๆ  อาจทาํโดยประธานกลุ่ม หรือ 
เจา้หนา้ที่ส่งเสริมสหกรณ์ โดยจดการบนัทึกอยา่งง่าย     
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16.การใชค้วามรู้ของ
กลุ่มเกษตรกร 

ความรู้ของกลุ่มเกษตรกร ถูกใชไ้ปใน 2 ลกัษณะ คือ  
1.เกษตรแต่ละคนจะนาํความรู้ไปใชใ้นการปรับเปลี่ยน

กระบวนการเลี้ยง และการจดัการฟาร์ม เป็นไปตามแนวทางที่ได้
ทดลองลงมือทาํแลว้เกิดการยอมรับวา่ เป็นไปไดส้าํหรับตนเองใน
การปฏิบตัิ และเป็นไปตามแนวทางที่เจา้หนา้ที่สหกรณ์แนะนาํ    

2.เจา้หนา้ที่สหกรณ์จะนาํความรู้ที่สมาชิกมีการปฏิบตัิไดผ้ลดี 
ไปใชเ้ผยแพร่บอกต่อใหก้บัสมาชิกของสหกรณ์ เพื่อการส่งเสริม
พฒันาประสิทธิภาพการเลี้ยงโคขนุใหก้บัสมาชิก เช่น การใหเ้ป็น
ฟาร์มตวัอยา่งใหส้มาชิกมาเรียนรู้ การเชิญเกษตรกรมาใหค้วามรู้
กบัเพื่อนสมาชิก  หรือ การบนัทึกรวบรวมเป็นเอกสารเผยแพร่
ความรู้   

รูปแบบการใชค้วามรู้จึงเป็นไปในลกัษณะ แนวทางการนาํ
ความรู้มาหมุนเวียนส่งเสริมใหค้วามรู้แก่สมาชิก  และ รวมถึงการ
นาํความรู้ไปใชเ้ผยแพร่สู่บุคคลผูส้นใจภายนอก  

การจดัทาํแนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้   
1..ควรจดัทาํฐานขอ้มูลบนัทึกความรู้ตามแนวทางปฏิบตัิที่ดีของสมาชิก 
เพื่อใช้เป็นประโยชน์สําหรับสมาชิก และ สําหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ในการเทียบเคียงความรู้เดิมหรือความรู้ตามหลกัวิชาการกบั
ความรู้ที่เกษตรกรนาํไปปฏิบตัิจริง 
2.ควรส่งเสริมบทบาทการเป็นผูถ้่ายทอดความรู้ให้กบัสมาชิก เช่น การ
เชิญเขา้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการจัดกิจกรรมเรียนรู้ในพื้นที่ที่
สมาชิกสะดวกในการเขา้ร่วมได ้ 
3 .ควรให้สมา ชิกมีความภู มิ ในในบทบาทการ เ ป็นผู ้ถ่ ายทอด
ประสบการณ์ อาจมีการประกาศ ยกย่อง ชมเชย เช่น การการประชุม
ประจาํปี ของสหกรณ์  
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17.การสะทอ้นผลการ
เปลี่ยนแปลง 

การนาํความรู้ไปใชข้องกลุ่มเกษตรกร ที่ทาํใหเ้กิดการ
ปรับเปลี่ยนในกระบวนการเลี้ยง มีการประเมินผลการ
ปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นวา่มีผลดี เกิดประสิทธิภาพเพียงใด โดย
ดูจากลพัธ์ที่ไดส้ะทอ้นออกมาตามเกณฑต์่างๆที่สหกรณ์
กาํหนด เช่น การบนัทึกขอ้มูลคุณภาพเกรดซากที่ไดข้อง
เกษตรกรรายบุคคล ผลการประกวดเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคขนุ
ดีเด่นประจาํปีของสหกรณ์ การไดร้ับการยอมรับใหเ้ป็น
ฟาร์มตวัอยา่ง สาํหรับถ่ายทอดความรู้ใหก้บัเพื่อนสมาชิก
และผูส้นใจทัว่ไป     

การจดัทาํแนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้ 
1 .นอกเหนือจากการให้ เ กียร ติรางวัล  ควรให้ เกษตรกรผู ้ที่ มี

กระบวนการเลี้ยงหรือการปฏิบัติได้ผลดี มีโอกาสวิเคราะห์ หรือถอด
บทเรียนในสิ่งที่ตนเองปฏิบตัิไดผ้ลดีมา ว่าเกิดจากอะไร มีวิธีการอยา่งไรบา้ง 
โดยเจา้หน้าที่สหกรณ์เป็นผูช้่วยเกษตรสรุปประเด็นจดบนัทึกสกดัความรู้ 
หรือ แนวทางนั้นๆออกมา   

2.ควรให้เกษตรกรมีโอกาสแบ่งบนัประสบการณ์กบัเพื่อนสมาชิก เช่น 
การมอบหมายบทบาท ในการเป็นเพื่อนช่วยเพื่อนในกลุ่ม หรือในพื้นที่
เดียวกนั ในการเรียนรู้ร่วมกนั  
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18.การจดัเกบ็ความรู้
ของกลุ่มเกษตรกร 

ความรู้ของกลุ่มเกษตรกรถูกจดัเกบ็ใน 2 ลกัษณะ คือ   
1. สะสมเป็นภูมิปัญญาในตวัสมาชิก รูปแบบการจดัเกบ็โดย

ส่วนใหญ่ อยูใ่นรูปของความรู้ที่ผนึกฝังในแต่ละบุคคลของ
เกษตรกร ดึงความรู้ออกมาโดยผา่นการเล่าเรื่องราว ขั้นตอน
วิธีการต่างๆ เรียบเรียงตามประสบการณ์ของแต่ละคน  

2. การประมวลเรียบเรียงจดัเกบ็เป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็น
ความรู้ที่อิงตามหลกัวิชาการ ผา่นการกลัน่กรองก่อนการ
เผยแพร่ก่อนการจดัเกบ็ โดยเจา้หนา้ที่สหกรณ์เป็นผูด้าํเนินการ 
จดัเกบ็ รวบรวม และ เผยแพร่ตามกระบวนการที่สหกรณ์
กาํหนด  เช่น คู่มือการเลี้ยงโคขนุของสมาชิก เอกสารเผยแพร่ “ 
เรื่องเล่าโคขนุหนองสูง” ของสหกรณ์หนองสูง แผน่พบัเผยแพร่
ความรู้ของสหกรณ์โคเนื้อกาํแพงแสน รายงานการประชุม
ประจาํปี ข่าวสาร ที่เจา้หนา้ที่เผยแพร่สมาชิกเมื่อมีการจดั
กิจกรรมต่างๆ โปสเตอร์ เผยแพร่ผลงานเกษตรกรดีเด่นประจาํปี 
ที่แจกในการจดังานสมัมนาประจาํปี และการนาํขอ้มูลความรู้ 
ข่าวสารลงในสื่ออิเลก็ทรอนิค (website) ของทางสหกรณ์      

การจดัทาํแนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้ 
1. ควรมีหน่วยงาน  หรือเจ้าหน้าที่ช่วยรวบรวมภูมิปัญญาของ

เกษตรกร 
 และ เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ เช่น การทาํในรูปของวีดิทัศน์ เอกสาร
เผยแพร่ความรู้ ที่มีภาพ การใชภ้าษาที่อ่าน และเขา้ใจง่ายสาํหรับเกษตรกร 

2. ควรมีการสร้างคลงัความรู้ของสหกรณ์ ที่เกษตรกรหรือผูส้นใจ
เขา้ถึงไดค้วามรู้ได ้ง่าย เมื่อมาที่สหกรณ์ เช่น มีมุมความรู้ของสหกรณ์ 

3. ควรส่งเสริมการมีคลังความรู้ในพื้นที่ชุมชนของกลุ่มสมาชิก 
เพื่อให้เกษตรกรหรือผูส้นใจเขา้ถึงไดค้วามรู้ได ้ง่ายยิ่งขึ้น ตามความพร้อม
ของแต่ละคน โดยไม่ตอ้งเดินทางไปไกล และความรู้ควรตอ้งจดัเก็บใน
รูปแบบที่เกษตรกรเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง และเรียนรู้ซํ้ าไดต้ามความตอ้งการ 
เช่น เอกสาร แผ่นพบั โปสเตอร์ความรู้ หรือ การใชส้ื่อ เช่น การรวบรวม
ฟาร์มตวัอยา่งจดัทาํเป็นวีดิทศันค์วามรู้   
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19.การแลกเปลี่ยน
ความรู้ของกลุ่ม
เกษตรกร 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกร มี 2 ลกัษณะ คือ  
1.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มสหกรณ์สงักดัเดียวกนั 

การพดูคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ระหวา่ง เพื่อนเกษตรกรสมาชิก
ดว้ยกนั และ ระหวา่งเกษตรกรกบัเจา้หนา้ที่สหกรณ์ ผา่น
กิจกรรมทั้งที่เป็นทางการ ที่สมาชิกไดม้าแลกเปลี่ยนพดูคุย เช่น 
การประชุมรายเดือน รายปี กิจกรรมการสมัมนา และ ในวิถี
ชีวิตประจาํวนัทัว่ไปไม่เป็นทางการ เช่นการพบปะเยีย่มเยยีน
เพื่อนสมาชิกในแต่ละกลุ่มยอ่ย   

2.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอกกลุ่มสหกรณ์  ไดแ้ก่ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กบับุคคลอื่นๆที่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสังกดั
สหกรณ์เดียวกนั เช่น เพื่อนเกษตรกรเลี้ยงโคจากที่อื่นๆ หรือ กบั
เจา้หนา้ที่ นกัวิชาการ นกัวิจยั จากหน่วยงานต่างๆ ผา่นกิจกรรม
แบบเป็นทางการ เช่น การรับเชิญเขา้ร่วมสมัมนา การเยีย่มชม
ฟาร์มตวัอยา่งในจงัหวดัอื่นๆ  การมีบุคคล คณะบุคคลขอมา
ศึกษาดูงาน การมาใชพ้ื้นที่ศึกษาทาํวิจยัของนกัวิชาการ อาจารย ์
นิสิต จากสถาบนัการศึกษาต่างๆ  

การจดัทาํแนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้ 
1. ควรให้เกษตรกรตระหนัก ว่า ตนเองมีความรู้และประสบการณ์

สามารถเป็นผูใ้ห้ความรู้ กบับุคคลอื่น ประสบการณ์ของตนมีคุณค่าที่นาํมา
แลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นได้  ซึ่งจะทั้งตนเอง และคนอื่นจะได้ประโยชน์
ร่วมกนั 

2.ควรใหเ้กษตรกรไดม้ีส่วนในการให้ขอ้มูลผูส้นใจสมคัรสมาชิก หรือ ผู ้
ที่ตอ้งการขอ้มูล เพื่อใหผู้ฟ้ังไดเ้ขา้ใจในการปฏิบตัิจริงของเพื่อนเกษตรกรใน
ฐานะสมาชิกของสหกรณ์  

3.เ มื่อเกษตรกรมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคคลภายนอกกลุ่มสหกรณ์ ควรเปิดโอกาสให้เกษตรกรไดน้าํขอ้มูลความรู้
กลบัมาบอกเล่าแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกนัภายในกลุ่มสมาชิก 
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3.2 ผลวเิคราะห์ แนวทางส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้สําหรับเกษตรกร 
ผู้เลีย้งโคขุนคุณภาพสูง 

 

 การจดัทาํแนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้สาํหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุคุณภาพสูง 
เป็นการวิเคราะห์โดยพิจารณาตามความสอดคลอ้งกบั ขอ้ควรพิจารณาท่ีไดจ้ากผลการศึกษา และ การ
ความสอดคลอ้งการส่งเสริมสําหรับเกษตรกรในระดบัรายบุคคล และ ระดบักลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ซ่ึง
เกษตรกรส่วนใหญ่มีบทบาทเป็นสมาชิกสงักดัสหกรณ์ ดงันั้น แนวทางส่งเสริมท่ีหน่วยงานหรือผูมี้ควร
เก่ียวขอ้ง ควรมีการดาํเนินงาน สามารถดาํเนินการเช่ือมโยงกนัประโยชน์ให้เกิดข้ึนได ้ทั้งในระดบั
บุคคล และ ระดบักลุ่มสมาชิก  
 แนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้สําหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขุนคุณภาพสูง ท่ีได ้มี
ทั้งหมด 6 แนวทางหลกั แต่ละแนวทางมีประเดน็ยอ่ย และรายละเอียดวิธีการ ดงัน้ี   
  
 1.แนวทางเชิงนโยบายของสหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรและสมาชิก ในการ
สร้างวฒันธรรมการเรียนรู้และการจดัการความรู้ร่วมกนั โดยมีวิธีการ ดงัน้ี  
 การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ ไดแ้ก่ 

1. สร้างความเขา้ใจและขอ้ตกลงร่วมกนัในการสร้างสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้และการจดัการ
ความรู้ร่วมกนั ให้เจา้หนา้ท่ีตระหนกัถึงความสาํคญั เห็นประโยชน์ท่ีจะเกิดกบั เจา้หนา้ท่ีเอง เช่น การ
พฒันาความรู้ของตนเอง ร่วมไปกบั การพฒันาความรู้ของเกษตรกรสมาชิก 

2. สร้างความเขา้ใจในเชิงความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ใหก้บัเจา้หนา้ท่ี เพื่อเขา้ใจใน
กระบวนการ องค์ประกอบ และปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการจัดการความรู้ โดยการจัด
กิจกรรมอบรม หรือ การเชิญผูมี้ความรู้ และ ประสบการณ์ดา้นการจดัการความรู้ในบริบทท่ีสอดคลอ้ง
กบัการทาํงานภาคเกษตร มาแลกใหค้วามรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์กบัเจา้หนา้ท่ี 

3. กาํหนดทิศทางการทาํงานในสหกรณ์ กาํหนดผูมี้ส่วนร่วมและมีบทบาท เช่น นกัวิชาการ
สหกรณ์ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์ 

 

การเตรียมความพร้อมการดําเนินงาน ไดแ้ก่ 
1. ทบทวนการดาํเนินงาน แผนงานกิจกรรมท่ีมีอยู่เดิม ท่ีสอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการ

ความรู้ และ กิจกรรมท่ีควรมีเพิ่มเติม 
2. บรรจุกิจกรรมการจดัการความรู้ไวใ้น แผนปฏิบติังานประจาํปีของสหกรณ์ ท่ีผ่านมา 

แผนการการปฏิบติังานส่งเสริมความรู้ของสหกรณ์มีในลกัษณะ การอบรม การออกเยีย่มสมาชิก การ
จดัประชุม ควรเพิ่มกิจกรรมท่ีเอ้ือให้เกิดการจดัการความรู้ ตวัอย่างเช่น กาํหนดให้มีการถอดความรู้
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สมาชิก และ การจดัส่ือเพื่อจดัเก็บและเผยแพร่ปีละ 1 เร่ือง เน่ืองจากในแต่ละปี สหกรณ์ จะมีการ
ประกวดสมาชิกดีเด่นดา้นการเล้ียงโคอยูเ่ป็นประจาํ    

3) ทบทวนจดัสรรดา้นงบประมาณ ระยะเวลา และการทาํงาน ท่ีไม่ทาํใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งรู้สึกว่า
เป็นการเพิ่มภาระ จากงานประจาํท่ีดีอยู ่

   

การเตรียมความพร้อมสมาชิก ไดแ้ก่  
การส่ือสารกบัสมาชิก ใหเ้ห็นประโยชน์ และเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ใหเ้ขา้มีส่วนร่วมการการ

จดัการความรู้ เช่น การจดัเวทีให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเสนอ กาํหนดเป้าหมายประเด็นความรู้ท่ี
ตอ้งการ ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี เพ่ือให้ประเด็นความรู้ ท่ีเป็นเร่ืองท่ีเกษตรกรสนใจ แลละตอ้งการ จะทาํให้
ดึงความสนใจและกระตุน้ในการเขา้ร่วมกิจกรรมของสมาชิก  การให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเสนอ
รูปแบบกิจ และการจดักิจกรรมท่ีสมาชิกตอ้งการ หรือ เขา้ถึงได ้เช่น การอบรมในพ้ืนท่ีใดท่ีหน่ึง เสนอ
สถานท่ี เวลา การ เสนอแหล่งศึกษาดูงาน หรือ รูปแบบส่ือ ช่องทางความรู้ท่ีเกษตรกรตอ้งการไดรั้บ
หรือเขา้ถึงไดข้องตนเอง    

 

การเตรียมเสริมแรงจูงใจ ไดแ้ก่ 
1. การเสริมแรงจูงใจ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และวฒันธรรมการจดัการความรู้ใน

สหกรณ์ ให้กับเจา้หน้าท่ี เช่น การให้เกียรติรางวลัด้านการส่งเสริมความรู้สมาชิก การเป็นผูแ้ทน
สหกรณ์ในงาน กิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค การระบุช่ือในส่ือความรู้ต่างๆท่ีมี
การจดัเกบ็   

2. การเสริมแรงจูงใจ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และวฒันธรรมการจดัการความรู้ใน
สหกรณ์ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ เช่น การให้เกียรติรางวลัสมาชิกท่ีมีการพฒันาตนเอง รางวลักลุ่ม
สมาชิกท่ีมีการพฒันาร่วมกนั  การเป็นใหส้มาชิกเป็นผูแ้ทนสหกรณ์ในงาน กิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวกบัการ
พฒันาเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค การระบุช่ือในส่ือความรู้ต่างๆท่ีมีการจดัเกบ็   

 
2.แนวทางส่งเสริมการค้นหาความรู้ของเกษตรกร  เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีโอกาสถึงแหล่ง

ความรู้ต่างๆไดโ้ดยง่าย  โดยมีวิธีการ ดงัน้ี  
 1. สร้างเครือข่ายร่วมกบัส่ือมวลชนทอ้งถ่ิน เช่น หนงัสือพิมพ ์สถานีวิทย ุช่องรายการโทรทศัน์
ทอ้งถ่ิน ใหมี้ส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล้ียงโคเน้ือโคขนุใหก้บัเกษตรกร 
เป็นการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ความรู้สู่พื้นท่ีของเกษตรกร  

2. จดัทาํคลงัความรู้ในพื้นท่ี คือ ส่งเสริมสนบัสนุนให้เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรในเขตพ้ืนท่ี
เดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนั คดัเลือก จุดท่ีจะเป็นคลงัความรู้ ใหเ้ป็นขมุทรัพยค์วามรู้ในพื้นท่ี สาํหรับเก็บ
ความรู้ต่างๆท่ีเก่ียวกบัการเล้ียงโคเน้ือโคขุน อาจเป็นฟาร์มของเกษตรกรท่ีไดรั้บการยอมรับในพื้นท่ี 
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หรือ เป็นพื้นท่ีส่วนใดส่วนหน่ึงของชุมชน ท่ีจดัเกบ็เอกสารเผยแพร่ความรู้ ติดประกาศ หรือ ติดภาพชุด
ความรู้ต่าง และรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีได ้และให้เกษตรกรและเจา้หนา้ท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งร่วมกนั
ดูแลคลงัความรู้   

3. จดัทาํคลงัความรู้ในสหกรณ์ คือ ดาํเนินการจดัพื้นท่ีเพื่อเป็นมุมความรู้ ท่ีรวบรวมความรู้ใน
รูปแบบท่ีจดัเกบ็ได ้เช่น เอกสารคู่มือ  แผน่พบัความรู้ ควรมีการเปิดรับวารสารความรู้ มีวิดิทศัน์รายการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นปศุสัตวก์ารเล้ียงโค เพื่อให้เกษตรกร สมาชิก หรือ ผูส้นใจทัว่ไปแวะมาหาความรู้
เบ้ืองตน้ได ้  

4. นาํเคร่ืองมือดา้น  Social  Network มาเป็นช่องทางการส่งขอ้มูลข่าวสารเพิ่ม เช่น การส่ง
ข่าวสารทาง โปรแกรมLine การโฟสความรู้ท่ีน่าสนใจทาง Face Book และทาง website ของสหกรณ์  
นอกเหนือจากการส่งข่าวสาร รายเดือนให้กับสมาชิก ซ่ึงยงัคงจาํเป็นอยู่ เน่ืองจากมีสมาชิกเพียง
บางส่วนท่ีใช ้ Social  Network ดงักล่าว  

5. สําการสํารวจภาพรวมของเกษตรกร และสมาชิกสหกรณ์ในการเปิดรับข่าวสารความรู้ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล ในการวางแผนหรือ แนวทางเพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัแทจ้ริงกบัเกษตรกร 
เช่น ประเภทของแหล่งขอ้มูลช่วงเวลาท่ีเปิดรับแหล่งขอ้มูล ความถ่ีในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล    
  

3.แนวทางส่งเสริมการสร้างความรู้และการใช้ประโยชน์ความรู้ของเกษตรกร  เพื่อช่วยส่งเสริม
ใหเ้กษตรกรเห็นความสาํคญัและประโยชน์ของการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง   โดยมีวิธีการ 
ดงัน้ี  

1. สนบัสนุนใหเ้กษตรกร เป็น “นกัวิจยัโคขนุทอ้งถ่ิน” ทั้งแบบเกษตรกรรายบุคคล หรือ ร่วม  
กลุ่มสมาชิกกนั เป็น “ทีมนกัวิจยัโคขนุทอ้งถ่ิน” เน่ืองจากธรรมชาติของเกษตรกรมีการเรียนรู้ดว้ยการ
ทดลองของตนเองในครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นการทดลองขนาดตวัอยา่งกลุ่มเลก็ และ เป็นการดูผลเชิง
เปรียบเทียบระหว่างความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม  ดงันั้น  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สหกรณ์ดา้นปศุสัตว ์
ควรส่งเสริม เช่น การช่วยสนับสนุนดา้นวตัถุดิบ แหล่งขอ้มูล  การมีเจา้หน้าท่ีติดตามเรียนรู้ร่วมกบั
เกษตรกร และ สรุปผลท่ีไดร่้วมกนั      

2. สนบัสนุนใหเ้กษตรกรไดมี้โอกาสเขา้ เป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจยั โครงการพฒันาต่างๆ
ท่ีมีหน่วยงานจดัข้ึน เช่น กรมปศุสัตว ์สถาบนัการศึกษา เพื่อให้เกษตรกรได้ทดลองเรียนรู้ร่วมกับ
นกัวิชาการ เป็นการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของเกษตรกรคือ ตอ้งลองทาํเองและเห็นผลกบัตา  

3. การยกย่องชมเชยเกษตรกร หรือกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ท่ีมีการพฒันาความรู้ของตนเองได้
ผลสําเร็จ เป็น รางวลัเพิ่มเติม รวมถึงเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวให้มีส่วนร่วมกบัรางวลัท่ีได ้
เช่น การเชิญร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ เล่าถึงผลสาํเร็จท่ีเกิดจากการใชค้วามรู้ท่ีไดท้ดลองทาํมา  
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4. นาํความรู้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของเกษตรกรมาร่วมพิจารณา หรือนาํมากาํหนด เป้าหมายในการ
จัดการความรู้เพื่อให้สอดคล้องกับความตอ้งการของเกษตรกร ซ่ึงมีประเด็นต่างๆ ซ่ึงพบว่า มี 3 
ประเด็นหลกั คือ 1) ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัด้านการตลาด เช่น การคาํนวณตน้ทุนการเล้ียง ราคาตลาด 
ผลตอบแทน รวมถึงขยายตลาดเน้ือโคขนุของสหกรณ์ใหไ้ปสู่ ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 2)ความรู้
ท่ีเก่ียวกบักระบวนการเล้ียง เช่น   การผลิตและเล้ียงโคตน้นํ้ าใหไ้ดคุ้ณภาพ การผสมเทียม การเลือกใชย้าและ
วิธีการฉีดยาให้กบัโคในกรณีเจ็บป่วย  การเลือกใชว้สัดุดิบและสูตรอาหารในการเล้ียงโคขุน และการใช้
เทคโนโลยีในระบบการจัดการฟาร์มเพ่ือการเล้ียงแม่พนัธ์ุและการเล้ียงขุน และ 3) กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เกษตรกรตอ้งการ คือ ตอ้งการกิจกรรมศึกษาดูงานท่ีเก่ียวกบัเทคนิควิธีการเล้ียงของเกษตรกรรายอ่ืนท่ีประสบ
ความสาํเร็จ  

 
4.แนวทางส่งเสริมการจัดเกบ็ความรู้ของเกษตรกร  ความรู้และประสบการณ์ของเกษตรกรแต่

ละบุคคลเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าเกิดจากการเรียนรู้สะสมต่อเน่ืองเป็นเวลานาน การเก็บรักษาความรู้ภูมิปัญหา
เหล่าน้ีไวจึ้งเป็นส่ิงสําคญั  ความรู้ท่ีถูกบนัทึกจดัเก็บ ควรอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นระบบ และง่ายต่อการ
เผยแพร่ใหบุ้คคลอ่ืนไดเ้รียนรู้และใชป้ระโยชน์ได ้  แนวทางการจดัเกบ็ความรู้มีวิธีการ ดงัน้ี 

 1. จดัทาํฐานขอ้มูล แบ่งออกเป็นฐานขอ้มูลเกษตรกร หรือกลุ่มสมาชิกท่ีไดร้างวลัดา้นการเล้ียง
โคเน้ือโคขุนและรางวลัต่างๆในรอบปี และ ฐานขอ้มูลความรู้ท่ีไดจ้ากการสกดัความรู้จาก เกษตรกร 
หรือ กลุ่มเกษตรกรท่ีไดรั้บรางวลั จดัเป็นระบบ ท่ีง่ายต่อการสืบคน้สาํหรับเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ หรือ การ
เช่ือมโรงขอ้มูลกบัสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีตอ้งการขอ้มูลเพื่อการใชป้ระโยชน์  

2. จดัทาํเร่ืองเล่าฉบบัชาวบา้น โดยทาํการสาํรวจรวบรวมเกร็ดความรู้ เทคนิควิธีของเกษตรกร 
หรือสมาชิกสหกรณ์ ท่ีมีการทาํแลว้ไดผ้ลดี ในแต่ละรอบปี  แลว้ดาํเนินการถอดความรู้ออกมาเป็น
ภาษาท่ีส่ือเขา้ใจง่าย อ่านง่าย เป็นขั้นตอน เห็นภาพ ประกอบท่ีชัดเจน อาจทาํใน วิดีทศัน์ เอกสาร 
โปสเตอร์ หรือ แผน่พบัเผยแพร่ความรู้ใหผู้ส้นใจทัว่ไปได ้   

3. นาํความรู้ท่ีจดัเก็บจดัไปเผยแพร่ในคลงัความรู้ในพื้นท่ี และ คลงัความรู้ในสหกรณ์ เพื่อการ
ใชป้ระโยชน์ รวมถึงควรเผยแพร่ให้กบัเครือข่ายสหกรณ์ดา้นการเล้ียงโคให้ไดค้วามรู้ร่วมกนั ซ่ึงอาจ
เกิดโอกาสใหส้มาชิกสหกรณ์ต่างพื้นท่ีไดน้าํไปปรับลองทาํ เกิดการขยายความรู้ออกไปไดอี้ก 

4. อบรมเจา้หนา้ท่ี หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งให้มีทกัษะส่ือสารเพื่อการจดัเก็บขอ้มูล เช่น ทกัษะ
การถาม การจบัประเด็น การสรุปประเด็น หรือ การจดบนัทึก เพื่อช่วยใหก้ารถอดความรู้จากเกษตรกร
มีประสิทธิภาพ 
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5. แนวทางส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ของเกษตรกร  ความรู้และประสบการณ์ของเกษตรกร
โดยเฉพาะบุคคลท่ีไดรั้บการยอมรับว่ามีกระบวนการเล้ียงท่ีดี มีผลสําเร็จในดา้นอาชีพการเล้ียงโค 
มกัจะไดรั้บการยกยอ่งในฐานะ เป็นเกษตรกรตวัอยา่ง เป็นตน้แบบ และกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนท่ี    
ทาํใหเ้กษตรกรเหล่าน้ี มีบทบาทการเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ใหก้บับุคคลท่ีสนใจ แนวทางการส่งเสริมการ
ถ่ายทอดความรู้ของเกษตรกร มีวิธีการ ดงัน้ี 

 1. จดักิจกรรมเสริมทกัษะดา้นการส่ือสารเชิงการถ่ายทอดความรู้ ใหก้บัเกษตรกร เช่น อธิบาย
การลาํดบัขั้นตอน การสรุปประเด็น เช่น การจดัอบรม จดักิจกรรมจาํลองให้เกษตรกรลองถ่ายทอด
ความรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง   

2. พฒันาให้มีจุดถ่ายทอดความรู้ในพื้นท่ี เพ่ือให้เกษตรกรในพื้นท่ีใกลเ้คียงสามารถเขา้ถึง
ความรู้ได ้โดยไม่ตอ้งเดินทางไกล  เช่น การคดัเลือกฟาร์มเกษตรกรใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ การสนบัสนุน
ดา้นส่ือ และงบประมาณเพ่ือช่วยเกษตรกรเจา้ของแหล่งเรียนรู้ เม่ือมีการจดักิจกรรมถ่ายทอดความรู้
ต่างๆ เช่น การจดัอบรม  การรับคณะศึกษาดูงาน และ พฒันายกระดบัจุดถ่ายทอดความรู้ในพ้ืนท่ี ให้
เกิดเป็น “ เครือข่ายโรงเรียนผูเ้ล้ียงโคเน้ือโคขนุ” 

3. เพิ่มช่องทางการถ่ายทอดความรู้ของเกษตรกร เช่น การเชิญเกษตรกรร่วมรายการทาง
ส่ือมวลชนทอ้งถ่ิน เช่น สถานีวิทย ุช่องรายการโทรทศัน์ทอ้งถ่ิน  

4. ยกยอ่งเกษตรกรและข้ึนทะเบียนให้เป็น วิทยากรเกษตรกร เป็นปราชญช์าวบา้นดา้นการ
เล้ียงโคเน้ือโคขนุ เกบ็เป็นฐานขอ้มูลของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  

6. แนวทางส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร  ความรู้และประสบการณ์ของ
เกษตรกรแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนั เม่ือมีการนาํมาพดูคุยแลกเปล่ียนกนั จะทาํใหมี้โอกาสเกิดการขยาย
ต่อยอดความรู้ และ เกิดการไหลและหมุนเวียนความรู้จากบุคคลสู่บุคคลและกลุ่มสมาชิก  แนวทางการ
ส่งเสริมการการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของเกษตรกร  มีวิธีการ ดงัน้ี  
 1. ควรกระตุน้เกษตรกรใหเ้ห็นว่า  ความรู้และประสบการณ์ของตนเอง และของผูอ่ื้นเป็นส่ิงมี
คุณค่า เกษตรกรเป็นทั้งผูมี้สามารถแลกเปล่ียนใหป้ระสบการณ์กบัผูอ่ื้นได ้และ เป็นผูท่ี้สามารถเรียนรู้
ส่ิงใหม่ๆไดต้ลอดชีวิต 

2. เพิ่มเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัมากข้ึน เช่น การเสริมช่วงเวทีแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น เป็นช่วงหน่ึงในกิจกรรม ในงาน โครงการต่างๆ เช่น การจดัประชุมสมาชิก การจดัอบรม 
หรือ การจดัศึกษาดูงาน  

3. การจดักิจกรรมช่วงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรจดับรรยากาศใหส้นุก ผอ่น
คลายเป็นกนัเอง อาจเป็นการจดักิจกรรมความบนัเทิง หรือ งานร่ืนเริงสอดแทรกกบัการพูดคุยสาระ
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แบบสบายๆ  และ กระตุน้ใหเ้กษตรกรไดพ้ดูคุยกนัทัว่ถึง และพดูคุยในแนวทางการเปรียบเทียบความรู้
ใหม่ กบัความรู้เก่าท่ีมี และ การคิดต่อยอดขยายผลของตนเอง    

4. กระตุน้ใหเ้กษตรกรในพ้ืนท่ีเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ช่วยเหลือ
กนั เม่ือเกิดปัญหาเบ้ืองตน้ ตามแนวทาง “เพื่อนช่วยเพื่อน” เน่ืองจากการเดินทางไปมาหากนัจะไม่ไกล
มากนกั  

5. จดักิจกรรมระหว่างเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคขนุ เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนั เช่น การจดัเยี่ยมชมสหกรณ์ การจดัประชุมสัญจรของเจา้หน้าท่ี และเสริมกิจกรรมท่ีสมาชิก
สหกรณ์สามารถเดินทางไปร่วมได ้เช่น การศึกษาดูงาน  

 
 



401 
 

บทที ่5 
 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ือง “กระบวนการจดัการความรู้สาํหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุคุณภาพสูง ” เป็นการ
วิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีมีวตัถุประสงคก์ารวิจยั คือ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการจดัการ
ความรู้ของเกษตรต้นแบบผู ้เ ล้ียงโคขุนท่ีประสบความสําเร็จ  และ 2) เพื่อหาแนวทางส่งเสริม
กระบวนการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสมสาํหรับเกษตรกรเพื่อการเล้ียงโคขนุคุณภาพสูง 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. เกษตรกรตน้แบบผูเ้ล้ียงโคขนุท่ีประสบความสาํเร็จ จาํนวน  5 ราย  

  2. กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเล้ียงปศุสตัว ์กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกดั จาํนวน 10 ราย กลุ่ม
สมาชิก สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จาํกดั สาขาปศุสตัว ์ จาํนวน 9 ราย และ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โค
เน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั จาํนวน 9 ราย 

   3.ผูบ้ริหารและผูแ้ทนสหกรณ์การเล้ียงปศุสตัว ์กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกดั จาํนวน 1 ราย 
ผูบ้ริหารและผูแ้ทนสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จาํกดั สาขาปศุสตัว ์จาํนวน 2 ราย และ ผูบ้ริหารและ
ผูแ้ทนสหกรณ์โคเน้ือมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั จาํนวน 1 ราย 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 
ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั แบ่งออกเป็น 7  ขั้นตอน  เพื่อศึกษากระบวนการจดัการความรู้ของ

เกษตรตน้แบบผูเ้ล้ียงโคขนุท่ีประสบความสาํเร็จ และ กระบวนการจดัการความรู้ของสมาชิกสหกรณ์ผู ้
เล้ียงโคขนุ โดยรวบรวม ขอ้มูลพื้นฐานของเกษตรกร ความรู้และแนวปฏิบติั กระบวนการ 
องคป์ระกอบ และ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  แลว้นาํมาวิเคราะห์เป็นแนวทางตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  
โดยมี ขั้นตอนดงัน้ี 
 

ขั้นที1่ การศึกษาเอกสาร เพือ่รวบรวมความรู้ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อกาํหนดเป็นกรอบ
แนวคิดท่ีเก่ียวกบัการจดัการความรู้ และแนวทางในการดาํเนินการวิจยัเชิงคุณภาพ 

  

ขั้นที2่  การลงภาคสนามเพือ่สํารวจข้อมูลเบือ้งต้น  เป็นการเขา้พบผูบ้ริหาร หรือผูแ้ทน
สหกรณ์ ทั้ง 3 แห่ง ไดแ้ก่ สหกรณ์การเล้ียงปศุสตัว ์กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกดั จงัหวดัสกลนคร  
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จาํกดั สาขาปศุสตัว ์ จงัหวดัมุกดาหาร  และ สหกรณ์โคเน้ือ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั จงัหวดันครปฐม  เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน
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เบ้ืองตน้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกษตรกรตน้แบบ การขอนดัหมายเพื่อสมัภาษณ์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ 
และ ขอความร่วมมือกบัสหกรณ์ในการคดัเลือกสมาชิกสหกรณ์เพื่อเขา้ร่วมในการวจิยั  

  

ขั้นที3่ การสร้างเคร่ืองมือวจัิย  เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์ก่ึง
โครงสร้าง (semi-structured interview) เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการสมัภาษณ์เกษตรกรตน้แบบผูเ้ล้ียงโค
ขนุ  และ กรอบประเดน็การสนทนากลุ่ม เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการสนทนากลุ่มสมาชิก
สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโค โดยพฒันาขอ้ประเดน็คาํถามตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร การวิจยั ท่ีไดท้บทวน
จากการตรวจเอกสาร  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของเคร่ืองมือวิจยั การ
พิจารณาความครอบคลุมสาระท่ีตอ้งการ ความตรงประเดน็ในการถาม ความเหมาะสมดา้นปริมาณ การ
เรียงประเดน็คาํถาม ภาษาท่ีใช ้และการทดลองใชเ้คร่ืองมือวิจยั โดยผูท้รงคุณวฒิุ และ นาํเคร่ืองมือท่ีได้
ปรับตามขอ้แนะนาํ ไปทดลองใช ้ (Try-out) กบัเกษตรกรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง แต่มีลกัษณะคลา้ยกลุ่ม
ตวัอยา่ง  ในเขตพื้นท่ีจงัหวดั สกลนคร ไดแ้ก่ การสมัภาษณ์เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุบา้นโนนหอม 
จาํนวน 2 ราย และ การสนทนากลุ่มยอ่ยสมาชิกสหกรณ์โคเน้ือฯโพนยางคาํ   จาํนวน 3 ราย  ก่อนการ
จดัทาํเป็นแบบสมัภาษณ์ฉบบัสมบูรณ์ 

 

ขั้นที4่ การดําเนินการวจัิย  ผูว้ิจยัมีการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
4.1 การลงภาคสนามคร้ังที1่ เพือ่พบผูบ้ริหาร หรือผูแ้ทนสหกรณ์ ทั้ง3 แห่ง ไดแ้ก่ สหกรณ์การ

เล้ียงปศุสตัว ์กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกดั จงัหวดัสกลนคร  สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จาํกดั สาขา
ปศุสตัว ์จงัหวดัมุกดาหาร  และ สหกรณ์โคเน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั 
จงัหวดันครปฐม  เพื่อการสมัภาษณ์ในประเดน็ท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป การดาํเนินงานของสหกรณ์ 
บทบาทการส่งเสริมพฒันาสมาชิก และขอคาํแนะนาํเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวกบัเกษตรกรตน้  และขอความ
ร่วมมือในการคดัเลือกสมาชิกสหกรณ์ เพื่อเขา้ร่วมในการจดัวงสนทนากลุ่ม ตามเกณฑท่ี์ผูว้ิจยักาํหนด 

4.2 การลงภาคสนาม คร้ังที ่2  เพือ่สัมภาษณ์เกษตรกรต้นแบบ 
ผูว้ิจยัดาํเนินการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก เกษตรกรตน้แบบ จาํนวน 5 ราย ท่ีไดรั้บการคดัเลือก

ตามเกณฑข์องผูว้ิจยักาํหนด คือ  เป็นผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นดา้นการเล้ียงโคขนุ ของ
กรมปศุสตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระหว่างช่วงปี 2545-2555  

4.3 การลงภาคสนาม คร้ังที ่3 เพือ่จัดวงสนทนากลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 
ผูว้ิจยัจดัวงสนทนากลุ่ม (focus group) คือ กลุ่มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเล้ียงปศุสตัว ์กรป.

กลาง โพนยางคาํ จาํกดั จงัหวดัสกลนคร จาํนวน 10 ราย    กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองสูง 
จาํกัด สาขาปศุสัตว์ จังหวัดมุกดาหาร จาํนวน 9ราย      และ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคเน้ือ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั จงัหวดันครปฐม จาํนวน 9 ราย     
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ขั้นที ่5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลพื้นฐานเชิงปริมาณของเกษตรกรตน้แบบ และ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคขุน นาํมา

การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติพื้นฐานหาค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพของเกษตรกรตน้แบบ 
และ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคขุน   ท่ีไดจ้าก การสัมภาษณ์ และ การจดัวงสนทนากลุ่ม ทาํการ
วิเคราะห์แบบอุปนยั หรือ การตีความ การจาํแนก  ชนิดประเภทขอ้มูล ท่ีจะนาํไปสู่ขอ้สรุป  

 

ขั้นที ่6 การวเิคราะห์แนวทางการส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ 
นาํผลการศึกษาท่ีสรุปรวบรวม และวิเคราะห์ได ้มาจดัทาํร่างแนวทางการส่งเสริมกระบวนการ

จดัการความรู้สาํหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุคุณภาพสูง และ เสนอผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 2 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะ    
  

ขั้นที ่7 สรุปผลการวจัิย  
เขียนสรุปผลการวิจยั ตรวจสอบความถูกตอ้ง และจดัทาํเล่มวิจยัฉบบัสมบูรณ์  

 
สรุปผลการวจัิย 

1. กระบวนการจัดการความรู้ของเกษตรต้นแบบผู้เลีย้งโคขุนทีป่ระสบความสําเร็จ 
ผลการวิเคราะห์ ภาพรวมของกระบวนการจดัการความรู้ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เกษตรกร

ตน้แบบ ทั้ง 5 ราย  พบว่า กระบวนการจดัการความรู้ท่ีเกิดข้ึน มีขั้นตอนต่อเน่ือง และ มีวิธีการท่ี
สอดคลอ้งกนัในแต่ละบุคคล ท่ีมีจุดเร่ิมตน้จากการมีเป้าหมายหรือความตอ้งการเฉพาะบุคคล นาํไปสู่
ขั้นตอน และวิธีการจดัการความรู้ สรุปไดเ้ป็น 6 ขั้นตอน คือ ความตอ้งการความรู้ของเกษตรกร การ
คน้หาความรู้ การสร้างความรู้ การใชค้วามรู้ การจดัเกบ็ความรู้ และ การถ่ายทอดความรู้  ดงัน้ี 

 

 1. ความต้องการความรู้ของเกษตรกร เกิดข้ึนเม่ือปัจจยัท่ีส่งผลกระตุน้ให้เกษตรกรเกิดความ

ตอ้งการขอ้มูล ความรู้ใหม่ๆ เพื่อนาํมาปฏิบติั  แบ่งออกไดเ้ป็น ปัจจยัภายใน คือ สาเหตุจากเกษตรกร 

และ  ปัจจยัภายนอก คือ สภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเกษตรกร  

ปัจจยัภายใน หมายถึงความตอ้งของเกษตรกรโดยตรง  ท่ีทาํตอ้งการความรู้เพื่อนาํมาสู่การ
เปล่ียนแปลงตนเองและครอบครัว ซ่ึงพบว่าการเพิ่มรายไดใ้นครัวเรือนเป็นความตอ้งการหลกัของ
เกษตรกรในการประกอบอาชีพ และ พบสาเหตุอ่ืนท่ีเป็นความตอ้งการเฉพาะบุคคล เช่น 1) การไดรั้บ
ผลกระทบทางลบจากการประกอบอาชีพเดิมท่ีทาํอยู่ เช่น การเกิดปัญหาดา้นสุขภาพ การเกิดความ
เสียหายในการเพาะปลูกจากภยัธรรมชาติ 2) เม่ือเกษตรกรมีการสังเกตเห็นตวัอยา่งท่ีน่าสนใจ เป็นเหตุ
ให้เกษตรกรเกิดขอ้สงสัย และนาํมาสู่การแสวงหาคาํตอบได ้และ 3)   ความตอ้งการความรู้เพื่อการยก
มาตรฐานการเล้ียงการทาํฟาร์ม เพื่อการคา้ในเชิงธุรกิจ ในรูปแบบบริษทั   



404 
 

ปัจจยัภายนอก หมายถึงความตอ้งการของเกษตรกรท่ีเกิดข้ึน เม่ือมีสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ี
ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพการเล้ียงโคขนุของเกษตรกร เช่น เร่ืองของการตลาดและตน้ทุนท่ี
เปล่ียนแปลง  การขาดแคลนแม่พนัธ์ุโค ราคาโคมีชีวิตและราคาอาหารโคเพิ่มสูงข้ึน วตัถุดิบอาหารววั
ขาดแคลนในบางช่วงเวลา  ปริมาณความตอ้งการเน้ือโคคุณภาพไม่เพียงพอ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
ตอ้งการขอ้มูล ความรู้ใหม่ๆ เพื่อการปรับตวัของเกษตรกร ดงัท่ีพบประเดน็ความรู้ ท่ีเกษตรกรตอ้งการ 
เป็นความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการฟาร์ม และสูตรอาหารเพื่อลดตน้ทุนการเล้ียง  และ การเล้ียงแม่
พนัธ์ุโคท่ีเกษตรกรเรียก “การเล้ียงโคตน้นํ้า” เพื่อแกปั้ญหาโคขาดแคลน และมีราคาแพง  

 

2. การค้นหาความรู้ 

การคน้หาความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ พบวา่ เกษตรกรมีแหล่งความรู้ และ วิธีการท่ีช่วยใหไ้ด้
ขอ้มูลความรู้ ดงัน้ี 

แหล่งความรู้  
แหล่งความรู้ประเภทบุคคล  แบ่งเป็น 1) ความรู้ท่ีจากคนในครอบครัวและเครือญาติ ของ

เกษตรกรเอง  เช่น เช่น  บิดามารดา ภรรยา พี่นอ้ง  โดยการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ส่งต่อใหรุ่้นลูก 
รุ่นหลานผา่นวิธีการสอนในลกัษณะให้เรียนรู้และลงมือทาํ ทาํควบคู่กนัไปจนเกิดทกัษะประสบการณ์  
และ 2) ความรู้ท่ีมาจากบุคคลทัว่ไป เช่น เพื่อนเกษตรกร พ่อคา้ววั เจา้หนา้ท่ีปศุสัตว ์เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
นกัวิชาการ อาจารย ์ เป็นบุคคลท่ีเกษตรกรเห็นว่า สามารถพูดคุย ปรึกษาหารือในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความตอ้งการของเกษตรกรได ้และตอ้งอาศยัปัจจยัความไวว้างใจ การมีสายสัมพนัธ์ส่วนบุคคลอนัดีต่อ
กนั   

ความรู้จากแหล่งความรู้ประเภทบุคคล ส่วนใหญ่จะเป็นความรู้แบบภูมิปัญญา คือมีการปฏิบติั
สืบต่อมาเป็นประจาํ  เป็นเทคนิควิธีการแบบชาวบา้น ท่ีทาํง่ายๆ มีหลกัการง่าย  และอาจมีเป็นความรู้
ตามหลกัวิชาการท่ีนาํมาร่วมปฏิบติั หรือ ปรับใชแ้ลว้เห็นผลดี เป็นประสบการณ์ตรงของผูท่ี้บอกเล่า   

ช่องทางหลกัในการติดต่อกบัแหล่งความรู้ประเภทบุคคลบุคคล คือ การใชโ้ทรศพัท ์ซ่ึงมีความ
สะดวก รวดเร็ว และประหยดัค่าใชจ่้าย และพบว่า ปัจจุบนั มีการใช ้Social Network ไดแ้ก่ โปรแกรม
คุย Line และ facebook    

แหล่งความรู้ประเภทหน่วยงาน เป็นความรู้ท่ีมาจากหน่วยงานภาครัฐ  เช่น กรมปศุสัตว ์ปศุ
สัตวจ์งัหวดั ท่ีมีบทบาทในการส่งเสริมพฒันาอาชีพการเล้ียงโคของเกษตรกร สหกรณ์ปศุสัตว ์ท่ีเป็น
แหล่งรับซ้ือ และผลิตเน้ือโคขนุภาพ หรือ สถาบนัการศึกษา ท่ีมีการเรียนการสอน การวิจยัเก่ียวขอ้งกบั
สาขาปศุสตัว ์ เช่น มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฯลฯ 
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ความรู้ท่ีได ้ส่วนใหญ่เป็นความรู้ตามหลกัวิชาการ ท่ีตอ้งการส่งเสริมเผยแพร่ให้เกษตรกร
นาํไปเป็นแนวทางปฏิบติั รวมถึงความรู้ในลกัษณะท่ีมีเกษตรกรปฏิบติัแลว้ไดผ้ลดีเป็นท่ียอมรับของ
หน่วยงานต่างๆใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีควรเผยแพร่  

แหล่งความรู้ประเภทส่ือ เป็นความรู้ท่ีเกษตรกรไดรั้บมาจากการเปิดรับส่ือท่ีเกษตรกรมีความ
พร้อมและ เขา้ถึง ส่วนใหญ่ จะเป็นประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือ ตาํรา วารสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเล้ียงโคเน้ือโคขนุ   
     

วธีิการเรียนรู้  เกษตรกรมีวธีิการเรียนรู้ ทั้งแบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ท่ีมาจากการการฟัง การ
ซกัถามพดูคุย กบับุคคล และการสงัเกตส่ิงเกิดข้ึนในวถีิชีวิต รวมถึงมีวิธีการเรียนรู้ท่ีตนเองสนใจและ
เขา้ถึงได ้ เช่น การอ่านหนงัสือ วารสาร ส่ือส่ิงพิมพ ์ ขณะเดียวกนั มีวิธีการเรียนรู้ท่ีนาํตนเองไปเรียนรู้
ร่วมกบับุคคลอ่ืน เช่น การเขา้อบรม สมัมนา การศึกษาดูงาน หรือร่วมกิจกรรมท่ีมีหน่วยงานจดัข้ึนตาม
โอกาสต่างๆการเท่ียวชมงานวนัเกษตรแห่งชาติ  งานนิทรรศการเผยแพร่ความรู้  การจดัการประกวดโค 
หรือ การศึกษาดูงานฟาร์มตวัอยา่ง ความรู้ท่ีเกษตรกรไดรั้บมา เกษตรแต่ละคนจะนาํมาประมวลผล 
พิจารณาตามความสนใจของแต่ละบุคคล ท่ีอาจมีโอกาสนาํไปสู่การทดลองทาํเกิดการสร้างความรู้ของ
เกษตรกรต่อไป 

 

3. การสร้างความรู้ 
การสร้างความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ พบวา่ มีการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกนั  เร่ิมจากเม่ือไดข้อ้มูล

ความรู้มา เกษตรกรจะยงัไม่เช่ือและปฏิบติัตามในทนัที  จะนาํมาคิดเปรียบเทียบกบัประสบการณ์เดิม
ของตนท่ีเคยทาํมาก่อน โดยการปรึกษาหารือร่วมกบัคนในครอบครัว ดูความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั
ของตนเอง ดูความน่าสนใจ แลว้จึงทดลองปฏิบติัดว้ยตนเอง เพื่อดูผลท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีจะยอมรับ หรือ 
หากยงัไม่เห็นผลอาจมีการปรับวิธีการตามสภาพความพร้อมตนเองแลว้ลองทาํซํ้ า เม่ือเห็นผลจึงจะ
ยอมรับกลายเป็นความรู้ใหม่ของตัวเอง นอกจากนั้ นในบางเหตุการณ์จาการลองถูกลองผิดของ
เกษตรกรอาจมีการคน้พบความรู้หรือวิธีการปฏิบติัเกิดข้ึนโดยบงัเอิญได ้ การสร้างความรู้ของเกษตรกร
ตน้แบบ มีขั้นตอน ดงัน้ี 

การเปรียบเทยีบข้อมูลความรู้ทีไ่ด้มากบัความรู้เดิมทีต่นมีอยู่  

เม่ือเกษตรกรรับขอ้มูลความรู้ใหม่มา เกษตรกรจะยงัไม่เช่ือในทนัที  จะมีการนาํมาคุยหารือกบั
คนในครอบครัว เพื่อนเกษตรกรรายอ่ืน หรือเจา้เหนา้ท่ี เพื่อดูความเป็นไปได ้ ความคุม้ค่าท่ีจะปฏิบติั
ตาม หากปรึกษาพดูคุยแลว้ พบวา่  เป็นส่ิงท่ีปฏิบติัไดย้าก หรือ ไม่เหมาะสมกบับริบทสภาพการเล้ียง
ของตนเอง กไ็ม่นาํมาปฏิบติั  แต่หากพบวา่ เป็นขอ้มูลท่ีน่าสนใจ มีแนวโนม้จะปฏิบติัได ้  เกษตรกรจะ
นาํขอ้มูล ความรู้นั้นไปทดลองลงมือทาํ 
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ทดลองทาํด้วยตนเองเพือ่ดูผลทีไ่ด้ 

เม่ือเกษตรกรตดัสินใจนาํขอ้มูลหรือความรู้ท่ีไดรั้บมาทดลองทาํ  เกษตรกรจะทาํการทดลองใน
ลกัษณะเปรียบเทียบผลจากการปฏิบติัแนวใหม่ กบั การปฏิบติัแบบเดิมท่ีเคยทาํมา อาจมีการปรับวธีิการ
ขั้นตอนเพ่ือใหเ้หมาะสมในทางปฏิบติัของตน แลว้ลองทาํซํ้า เพื่อดูความยากง่ายในการจดัการ ความ
คุม้ค่า ดา้นเวลา เงินทุน กบัผลลพัธ์ท่ีเกิดจึงจะตดัสินใจวา่จะนาํความรู้ใหม่นั้นมาใชห้รือไม่  และ
นอกจากการลองเรียนรู้ทาํดว้ยตวัเองกบัคนในครอบครัวแลว้ พบวา่ เกษตรกรมีชกัชวนเพ่ือนเกษตรกร
ผูส้นใจ ทดลองความรู้ใหม่ร่วมกนัเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างการยอมรับร่วมกนั  

การพบความรู้โดยบงัเอญิ 
นอกจากนั้น เกษตรกรอาจมีการสร้างพบความรู้โดยบงัเอิญ เม่ือเกษตรกรอยูใ่นสถานการณ์ท่ี

เกิดขอ้สงสัย ตอ้งการแกปั้ญหา เกิดการสังเกตเห็น เทียบเคียงกบัประสบการณ์เดิม ลองผิดลองถูกดว้ย
ตนเอง  จนเกิดเป็นขอ้คน้พบโดยบงัเอิญของตนท่ีเป็นผลดี   เช่น การพบ ว่า  กากถัว่เหลืองก็เล้ียงววัได ้
ของ  เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 และ วิธีการจดัการววัดุ ววัด้ือ ของ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3   

 

   4. การใช้ความรู้  
เกษตรกรตน้แบบมีการใชค้วามรู้โดยการนาํหลกัวิชาการมาปรับผสมตามความเหมาะสมกบั

บริบทของตนเองจากประสบการณ์การเล้ียงโดยตรง ท่ีผ่านการสังเกต การทดลองปฏิบติั เห็นผลดว้ย
ตนเอง  จะเช่ือในความรู้เชิงประจกัษข์องตนเหล่านั้นมากกว่าเช่ือวิชาการเพียงอย่างเดียว และ ความรู้
เหล่านั้นจะถูกนาํมาใชต่้อเน่ืองจนเกิดการเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพของครอบครัว และดา้นการยกระดบั
กระบวนการเล้ียงโคและการจดัการฟาร์มของของตนเอง  ดงัน้ี   

การเปล่ียนแปลงอาชีพของครอบครัว พบวา่ เกษตรกรกรตน้แบบเปล่ียนจากครอบครัวดั้งเดิมมี
การเล้ียงโคเน้ือเพียงไม่ก่ีตวั เล้ียงแบบปล่อยตามธรรมชาติ  มาเป็นการเล้ียงแบบระบบขนุยนืโรง  และ
เรียนรู้พฒันาดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองจนการเล้ียงโคขนุกลายเป็นอาชีพหลกัของครอบครัวเกษตรกร ท่ี
ทาํควบคู่การทาํนา ดงัท่ีพบในเกษตรกรตน้แบบคนท่ี1 คนท่ี 3 และเป็นอาชีพหลกัทาํควบคู่กบัการทาํ
สวนยางพารา และ ส่วนปาลม์นํ้ ามนั ดงัท่ีพบในเกษตรกรตน้แบบคนท่ี3 และ การเล้ียงโคขนุเป็นอาชีพ
หลกัเพียงอยา่งเดียวของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี2 และ คนท่ี4   
 การเปล่ียนแปลงยกระดับกระบวนการเล้ียงและการจัดการฟาร์มของของตนเอง พบว่า 
เกษตรกรกรตน้แบบมีการเรียนรู้ดว้ยตน้เอง พฒันากระบวนการเล้ียงและการจดัการฟาร์มอยา่งต่อเน่ือง 
จนไดรั้บการยอมรับ กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นการเล้ียงโคเน้ือโคขนุในพ้ืนท่ี  ไดแ้ก่ การเป็นโรงเรียน
ตน้แบบการเล้ียงโคขนุบา้นท่าเยีย่มของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี 1 การเป็นแหล่งเรียนรู้โคเน้ือโคขนุกลุ่ม
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เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคหนองแหนของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี 2  และ การเป็นฟาร์มสาธิตการเล้ียงสัตว์
ภายใตศู้นยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจาํตาํบลสม้ป่อยของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี 3 
แหล่งเรียนรู้เหล่าน้ีมีการใชค้วามรู้ท่ีไดป้ฏิบติัจริงมากาํหนดเป็นกิจกรรม หรือขอ้มูลการเรียนรู้ ให้กบั
สมาชิก หรือผูส้นใจท่ีตอ้งการเรียนรู้กระบวนการเล้ียงโคขนุใหมี้ประสิทธิภาพ  
 นอกจากนั้น ยงัพบว่า เกษตรกรมีการนาํความรู้ไปใชพ้ฒันาอยา่งต่อเน่ืองในดา้นการยกระดบั
การจดัการฟาร์มท่ีมาตรฐานการเล้ียงเป็นระบบฟาร์มขนาดใหญ่ และจดัตั้งเป็นรูปแบบบริษทั  ไดแ้ก่ 
การจดัตั้งบริษทัโคเน้ือครบวงจรในนาม “ฟาร์มลุงเชาว”์ ของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 และ  การจดัตั้ง
บริษทั “ฟาร์มชวนช่ืน” ของเกษตรกรตน้แบบคนท่ี 5 
 

5. การจัดเกบ็ความรู้ 

ความรู้ของเกษตรกรตน้แบบนั้น พบว่า จะเป็นความรู้ท่ีมาจากการเรียนรู้ของตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง นบัจากการเร่ิมตน้หาความรู้เพ่ือการเล้ียงโคเน้ือโคขุน สะสมประสบการณ์ทดลองถูกลองผิด 
ทาํซํ้ า และเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลายาวนานจนไดรั้บการยอมรับว่าประสบความสาํเร็จใน
อาชีพการเล้ียงโคขุน  ความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ จึงเป็นความรู้ทั้งเก่าและใหม่ ท่ีมาจากการลองทาํ
และการคน้พบโดยบงัเอิญ หลอมรวมกนักลายเป็นประสบการณ์  ดงันั้น การจดัเก็บความรู้ของ
เกษตรกรโดยหลกั จึงเป็นไปโดยธรรมชาติ คือ สะสมจดจาํเป็นภูมิปัญญาภายในตวัเอง สะทอ้นใหเ้ห็น
ไดจ้าก การเล่าเร่ืองราว ประสบการณ์บอกต่อ สอน หรืออธิบาย เกร็ดความรู้ท่ีเก่ียวกบัการเล้ียงโคเน้ือ
โคขนุ ใหก้บัผูอ่ื้นฟัง เป็นขั้นตอน ไดอ้ยา่งชดัเจน   

นอกจากนั้น ยงัพบว่า เกษตรกรตน้แบบ มีการจดัเก็บความรู้ในรูปแบบ ท่ีปรากฏเห็นเป็นเชิง
ประจกัษ ์ คือการจดบนัทึกขอ้มูล การทาํบญัชี ตวัเลข การวาดภาพ การเขียนอธิบาย  การใชโ้ปรแกรม 
เนน้ใหอ้ยูใ่นใหเ้ขา้ใจง่ายดูง่าย  เพื่อสอนถ่ายทอดให้คนในครอบครัว เจา้หนา้ท่ีคนงานในฟาร์มไดใ้ช้
ขอ้มูล  รวมถึง มีการจดัเก็บความรู้เพื่อการเผยแพร่ถ่ายทอดให้ผูท่ี้สนใจ ในรูปแบบต่างๆ เช่นจดัทาํ
เอกสารคู่มือ  เอกสารแผน่พบั  โปสเตอร์ อธิบายใหค้วามรู้ต่างๆ  เช่น วิธีการเล้ียง สูตรอาหาร ติดไวใ้น
บริเวณพ้ืนท่ีบา้นของเกษตรกร  มีโมเดลจาํลองการดูลกัษณะสายพนัธ์ุโคท่ีดี   

6. การถ่ายทอดความรู้  

การถ่ายทอดความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ถ่ายทอดให้บุคคลใน
ครอบครัว และ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพของตน  และ  การถ่ายทอดใหก้บับุคคลทัว่ไป 

ถ่ายทอดให้บุคคลในครอบครัวและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพของตน หมายถึง  
เกษตรกรตน้แบบมีการแบ่งบนัความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้กบัคนในครอบครัว เช่น ภรรยา บุตร 
ญาติพี่น้อง ท่ีเป็นคนท่ีจะรับช่วงต่อการประกอบอาชีพจากตนในอนาคต และ ถ่ายทอดให้กบัคนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพของตนเอง เช่น พนกังาน ลูกจา้ง เจา้หนา้ท่ีประจาํฟาร์ม เพ่ือให้ทาํงาน
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ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นมาตรฐานเดียวกนั ดงัท่ีพบในเกษตรกรตน้แบบคนท่ี4 และ คนท่ี 5 ลกัษณะการ
ถ่ายทอด เกษตรกรจะใชก้ารอธิบาย บอกเล่า ใหฝึ้กสงัเกต และเรียนรู้ดว้ยการลองลงมือทาํดว้ยตนเอง   
 การถ่ายทอดใหก้บับุคคลทัว่ไป หมายถึง เกษตรกรตน้แบบในฐานะผูมี้ความรู้มีประสบการณ์
และไดรั้บการยอมรับจากสงัคมใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นการเล้ียงโคเน้ือโคขนุ  จึงมีโอกาสการแบ่งบนั
ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ใหก้บัผูท่ี้สนใจทัว่ไป ซ่ึงมีทั้งแบบ ไม่มีการกาํหนดวตัถุประสงค ์ และ
รูปแบบกิจกรรมท่ีชดัเจนแน่ชดั เป็นการแบ่งบนัถ่ายทอดตามวิถีชีวิต เช่น เม่ือมีเกษตรกรแวะเวยีนมา
สอบถาม โทรศพัทม์าพดูคุย หรือ สนทนากนัในกลุ่มโปรแกรมLine หรือ facebook  

และ การถ่ายทอดความรู้ แบบท่ีมีการกาํหนดวตัถุประสงค ์รูปแบบกิจกรรมท่ีค่อนขา้งชดัเจน 
โดยการเขา้ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ มีทั้งท่ีอยู่ในบทบาท เป็นผูถ่้ายทอดความรู้ประสบการณ์
บุคคลอ่ืน เช่น การจดัอบรมระยะสั้ น อบรมระยะยาว ให้กบัสมาชิกกลุ่มผูเ้ล้ียงโค  การรับนักศึกษา
ฝึกงานมาเรียนรู้ประจาํอยูท่ี่ฟาร์มของเกษตรกร โดยตรง การรับกลุ่มศึกษาดูงานเยีย่มชมฟาร์ม หรือการ
ไดรั้บเชิญเป็นวิทยากร หรือ รับเชิญเขา้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้ขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะ เช่น ไดรั้บ
เชิญร่วมระดมความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง การไดรั้บเลือกเป็นฟาร์มตวัอยา่งเขา้โครงการวิจยัต่างๆ
ของนกัวิชาการ ลกัษณะการถ่ายทอด จะเป็นการบอกเล่า ประสบการณ์ตรง ท่ีไดจ้ากการทาํดว้ยตวัเอง
และเห็นวา่ไดผ้ลดี มีการบอกเล่าอธิยายในภาษาท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ  

การถ่ายทอดความรู้ทั้งสองแบบน้ี จะเกิดข้ึน โดยอาศยัปัจจยัหลกัคือ  ความสัมพนัธ์อนัดี และ 
การเปิดใจรับฟังซ่ึงกนัและกนั “open mind” ระหว่างบุคคล  และ ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างเกษตรกร 
กบัหน่วยงาน  การยอมรับท่ีมีต่อเกษตรกรในบทบาทของผูท่ี้มีประสบการณ์และความสาํเร็จในอาชีพ 
และ ความพร้อมของเกษตรกรในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือเป็นผูจ้ ัดกิจกรรมต่างๆ   เช่น 
ระยะเวลา สถานท่ี  ระยะทางการเดินทาง  งบประมาณ ท่ีเอ้ือต่อความพร้อมของเกษตรกร 
 

2.  ผลของกระบวนการจัดการความรู้ทีเ่กดิขึน้ 
 

1. ยกระดับการประกอบอาชีพการเลีย้งโคขุนของครอบครัวให้ดีขึน้ เกษตรกรตน้แบบมีการ
พฒันากระบวนการเล้ียงโคขนุอยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง  เห็นไดจ้ากคุณภาพของผลผลิต เกรด
เน้ือโคขนุท่ีได ้โดยเฉล่ียอยู ่ท่ีระดบั 3 คือ ระดบัเน้ือคุณภาพดี มีกระบวนการเล้ียงเป็นไปตามมาตรฐาน
ของแหล่งรับซ้ือคือสหกรณ์ท่ีเกษตรกรสงักดัสมาชิกอยู ่ 

2. เกิดการส่ังสมความรู้ และทักษะ  โดยเป็นความรู้และทกัษะในลกัษณะท่ีเกษตรกรสามารถ
เรียกใชไ้ดท้นัที เช่น เม่ือมอง หรือ สังเกต ก็จะสามารถเขา้ใน ปรากฏการณ์ หรือขอ้มูลได ้ในลกัษณะ
ของการเป็นผูรู้้ หรือ ผูเ้ช่ียวชาญ ในเร่ืองของการเล้ียงโคเน้ือเพื่อการขนุ ตั้งแต่กระบวนการการซ้ือ การ
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คดัเลือกแม่พนัธ์ุการประเมินราคา การดูสายพนัธ์ุ กระบวนการจดัการฟาร์ม การดูแลอาหาร และ 
สุขอนามยั   

3. เกดิคุณค่าแห่งตน  แบ่งเป็น ความภูมิใจในคุณค่าของตนเองท่ีเกิดจาก ความพยายามเรียนรู้
ลองผดิลองถูกดว้ยตวัเองอยา่งต่อเน่ือง จนประสบความสาํเร็จในอาชีพการเล้ียงโคเน้ือโคขนุ  สังเกตได ้
จากคาํพดู ท่าทาง การแต่งกาย ดงัตวัอยา่ง เกษตรกรตน้แบบคนท่ี 5 กล่าวว่า “บอกเลย ไปไหน งานไหน
ท่ีเค้าเชิญ เราใส่ชุดคาวบอย  คนอ่ืนใส่ กไ็ม่เหมือนเรา เราน่ีหล่ะคาวบอยตัวจริง ของจริงบุกเบิกมา ไม่ใช่ใส่
เพราะแค่ดูเท่นะ แต่เราภูมิใจ”  และ ความภูมิใจในคุณค่าของตนเองท่ีเกิดจาก คุณค่าท่ีบุคคลอ่ืนและ
สงัคมมอบให ้เช่น การไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนบา้น จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบนัการศึกษา 
เช่น การไดรั้บเชิญเขา้ร่วมประชุม ร่วมหารือแสดงความคิดเห็น การถูกเชิญเป็นวิทยากร เป็นกรรมการ 
เป็นท่ีปรึกษา การได้รับเลือกเป็นแหล่งเรียนรู้ และการได้รับเกรียติรางวลัในระดับจังหวดั หรือ 
ระดบัประเทศ และ ขณะเดียวกนัเกิดความภูมิใจในการมองคุณค่าของตนเองท่ีสามารถเป็นผูใ้ห้ คือทาํ
ประโยชน์ให้เกิดกบับุคคลอ่ืน ช่วยเหลือถ่ายทอดความรู้ทกัษะ ให้กบับุคคลอ่ืนอย่างต่อเน่ืองมาโดย
ตลอด ส่งผลต่อความมัน่ในในการประกอบอาชีพการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกร  

4. ความคงอยู่ของอาชีพ  หมายถึง มีความภาคภูมิใจในอาชีพการเล้ียงโคขนุท่ีสืบต่อมา และ 
มัน่ใจกับการยงัคงประกอบอาชีพดังกล่าวในปัจจุบนั ว่าสามารถเป็นแหล่งรายไดใ้ห้กบัครอบครัว
เกษตรกร ทั้งการเล้ียงแบบอาชีพหลกั หรือ การเล้ียงแบบอาชีพเสริม ตวัอยา่งเช่น  สามารถมีรายไดส่้ง
บุตรหลานเรียนจนจบมหาวิทยาลยั การขยายกิจการจนเกิดเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ เช่น ฟาร์มลุงเชาวข์อง
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี4   และฟาร์มชวนช่ืนของ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 ท่ีสร้างรายไดอ้ย่างต่อเน่ือง
ส่งต่อใหรุ่้นลูกต่อไปได ้ 

 
3. องค์ประกอบ และปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการจัดการความรู้  
 

กระบวนการการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ จะพบว่า มีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
สาํคญัส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการดงักล่าว ไดแ้ก่ 1) บุคคล 2) กระบวนการ และ3) ความรู้   

 

1.บุคคล หมายถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีทาํใหเ้กิดกระบวนการจดัการความรู้ ในท่ีน้ีหมายถึง  
 

ตัวเกษตรกร  จะเห็นไดว้่า ตวัเกษตรกรตน้แบบเองส่วนใหญ่ เป็นผูรั้กการเรียนรู้การพฒันาใน
การประกอบอาชีพการเล้ียงโคมาอย่างต่อเน่ือง โดยมีจุดมุ่งหมายชัดเจนคือเพื่อการปรับตวัในและ
สามารถประกอบอาชีพการเล้ียงโคเน้ือใหอ้ยูร่อด  
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บุคคลที่เป็นส่วนสนับสนุน หมายถึง สมาชิกในครัวเรือน เกษตรกรเพื่อนบา้น ซ่ึงในการไดรั้บ
ขอ้มูลข่าว หรือ ความรู้ใหม่มา ส่วนใหญ่เกษตรกรตน้แบบจะนาํขอ้มูลมาพูดคุย ปรึกษาหารือกนักบั
สมาชิกในครัวเรือน เกษตรกรเพื่อนบา้นท่ีไวว้างใจท่ีประกอบอาชีพเดียวกนั ช่วยให้เกิดความคิด การ
ตดัสินใจ เกิดการนาํไปสู่การทดลองปฏิบติั เกิดการคิดร่วมกนัในการหาแนวทางหรือการปรับวิธีการท่ี
เหมาะสม   

บุคคลที่เอือ้ให้เกิดโอกาสการเรียนรู้  หมายถึง ผูท่ี้มีส่วนหรือ มีบทบาทในการเอ้ือให้เกษตรกร
เกิดการเรียนรู้ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีของรัฐ เช่น เจา้หน้าท่ี
สหกรณ์ฯ  ท่ี เกษตรกรเป็นสมาชิกสังกัดอยู่  ปศุสัตว์อ ําเภอ  ปศุสัตว์จังหวัด  นักวิชาการ  จาก
สถาบนัการศึกษาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  

  
2.กระบวนการ กระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ เป็นการแสวงหาความรู้ของ

เกษตรกรเพื่อนาํไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน คือเพื่อพฒันากระบวนการเล้ียงโคเน้ือให้ได้
คุณภาพ มีกระบวนการสร้างและความรู้ยกระดบัความรู้ ผา่นการทดลองปฏิบติัดว้ยตวัเอง ลองผิดลอง
ถูกปรับเปล่ียนประยุกต์การปฏิบัติ จนกลายเป็นความรู้ฝังในตัวเกษตรกรอย่างต่อเน่ือง เกิดเป็น
ประสบการณ์ท่ีนาํไปสู่ความชาํนาญ และสามารถถ่ายทอดสอนต่อให้กับบุคคลอ่ืน กระบวนการท่ี
เกิดข้ึนมี 6 ขั้นตอน ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้   

 
3. ความรู้  ความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ เป็นความรู้ในลกัษณะท่ีนาํหลกัวิชาการมาประยกุตใ์ช ้

เป็นความรู้ท่ีมีการปฏิบติั มีการผา่นการทดลองปรับเปล่ียน ใหเ้หมาะสมกบับริบทของตนเอง รวมถึงมี
การคน้เจอความรู้ดว้ยตนเองจากการทดลองแกปั้ญหา รวมถึงยงัมีความตอ้งการความรู้เพิ่มเติม ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นความรู้ท่ีเก่ียวกบัการจดัการฟาร์ม เช่น เร่ืองของ แม่พนัธ์ุ การคดัเลือกโคเขา้ขนุ การเตรียมโค
ก่อนการขนุ โรงเรือน อาหาร วิธีการขนุ และ ความรู้การเล้ียงโคขนุใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน  เช่นท่ีพบ 
คือ การออกแบบรางอาหารใหส้ะดวก เหมาะสมกบัพื้นท่ี   การเล้ียงแม่พนัธ์ุโค  การปรับปรุงใหไ้ดส้าย
พนัธ์ุโคท่ีเล้ียงไดร้ะยะสั้นและโตเร็ว การผสมเทียมแบบกาํหนดเพศลูกววัได ้ และสูตรอาหารท่ีลด
ตน้ทุนและหรือเพิ่มคุณภาพเกรดเน้ือ และ พบการ สร้างความรู้โดยบงัเอิญของ เกษตรกรตน้แบบ เช่น
เร่ือง  วิธีการจดัการววัด้ือววัดุ กากถัว่เหลืองววัก็ทานได ้  วคัซีนปากเทา้เป่ือยฉีดไดท้นัทีไม่ตอ้งรอให้
ออกอาการหมด 
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ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการจัดการความรู้  

 

1.การเป็นผู้รักการเรียนรู้ของเกษตรกร  เกษตรกรตน้แบบทั้งหมดมีทศันคติท่ีเหมือนกนัคือ ให้
ความสําคัญกับการเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเน่ือง  ทาํให้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ต่างๆ เช่น การเขา้ประชุม สมัมนา อบรม การศึกษาดูงาน รวมถึงการเป็นผูเ้ปิดรับท่ีจะ
เรียนรู้ ลงมือทดลองในความรู้ใหม่ๆ เพื่อพฒันาการอาชีพการล้ียงโคเน้ือใหดี้ข้ึน 

2.การมีสายสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เป็นปัจจยัท่ีสาํคญั ท่ีทาํให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
กันระหว่างบุคคล ท่ีในการดาํเนินวิถีชีวิตตามปกติของเกษตรกร และในการเขา้ร่วมกิจกรรมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ต่างๆท่ีจดัข้ึน เกษตรกรส่วนใหญ่จะ เปิดใจทั้งในฐานะเป็น “ผูรั้บความรู้” และใน
ฐานะเป็น “ผูใ้หค้วามรู้” กบับุคคลท่ีรู้สึกไวว้างใจ เช่ือใจ มีมิตรภาพอนัดีต่อกนั  

3.การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆในการสร้างโอกาสการเรียนรู้  โดยภาพ  เกษตรกรตน้แบบ
ทั้ง 5 เร่ิมตน้ อาชีพการเล้ียงโคขนุในฐานะสมาชิกสังกดัสหกรณ์ท่ีเป็นแหล่งรับซ้ือโค 3 แหล่ง ไดแ้ก่ 
สหกรณ์การเล้ียงปศุสัตว ์กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกดั จงัหวดัสกลนคร  สหกรณ์การเกษตรหนองสูง 
จาํกดั สาขาปศุสัตว ์จงัหวดัมุกดาหาร  และ สหกรณ์โคเน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาํแพงแสน จาํกัด จังหวดันครปฐม เน่ืองจาก สหกรณ์ มีบทบาทหน้าท่ีส่วนหน่ึงในการส่งเสริม
สนบัสนุนการพฒันาอาชีพของเกษตรกร จึงพบว่า การเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้
เกษตรกรตน้แบบมีโอกาสเขา้ถึง ความรู้ และแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมต่างๆ ท่ีสหกรณ์และหรือ
หน่วยงานท่ีมีความร่วมมือกบั สหกรณ์ เช่น ปศุสัตวจ์งัหวดั มหาวิทยาลยัต่างๆ จดัข้ึน เช่น การจดัการ
ประชุมสมาชิกของสหกรณ์ การจดัสัมมนา อบรมของกรมปศุสัตว์ การจดัศึกษาดูงานให้กบัเกษตรกร 
การเชิญเกษตรกรเป็นวิทยากรในหลกัสูตรอาชีพทอ้งถ่ินของสถานศึกษาในจงัหวดั และ รวมถึงการ
คัดเลือกฟาร์มเกษตรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแหล่งศึกษาวิจัยจากโครงการวิจัยต่างๆของ
สถาบนัการศึกษา เหล่าน้ีลว้นเป็นการเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลและเขา้ถึงโอกาสในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบับุคคลอ่ืนๆ  

 

ดงันั้น โดยภาพรวมของ กระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบผูเ้ล้ียงโคขุนท่ีประสบ
ความสาํเร็จ จะมีองคป์ระกอบ กระบวนการและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปๆไดต้ามภาพท่ี 13  ดงัน้ี  
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ภาพที่  13 ภาพรวมองคป์ระกอบ ปัจจยั และกระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบผูเ้ลี้ยงโคขนุที่ประสบความสาํเร็จ 
 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้และแนวการปฏิบัติ    กระบวนการจัดการความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ 

 ความรู้ที่นําไปใช้ 
1. แม่พนัธุ์และสายพนัธุ์ 
2.การคดัเลือกโคเขา้ขนุ 
 3.การเตรียมโคก่อนการขนุ 
4.โรงเรือน 
5.อาหาร 
6.ระยะขนุ 
7.ผลพลอยไดจ้ากการขนุ

องค์ประกอบของการจัดการ
ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ 
1.บุคคล : ตวัเกษตรกร บุคคล
ส่วนสนบัสนุน บุคคลที่เอื้อให้
เกิดโอกาสการเรียนรู้ 
2.กระบวนการ 
3.ความรู้ 
  

1.การตอ้งการความรู้ 
2)การคน้หาความรู้ 
3)การสร้างความรู้ 
4)การจดัเกบ็ความรู้ 
5)การใชค้วามรู้ 
6)การถ่ายทอดความรู้ 

ผลที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการ
จดัการความรู้ 

ยกระดบัคุณภาพ 
การเลี้ยง 

การสัง่สมความรู้ 
 ทกัษะ 

คุณค่า 
แห่งตน 

ความคงอยู ่
ของอาชีพ 

ปัจจัยส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ 
1.การมีทศันคติรักการเรียนรู้ 
2.การมีสายสมัพนัธ์ที่ดีระหวา่ง 
  บุคคล 
3.การสนบัสนุนโอกาสการ
เรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆ เช่น 
 เครือข่ายเพื่อนร่วมอาชีพ คู่คา้ 

เอกชน หน่วยงานสหกรณ์  

ปศุสตัว ์สถาบนัทางวชิาการ   

 ความรู้ที่สร้างขึน้เอง 
1. วธิีการจดัการววัดื้อววัดุ 
2. กากถัว่เหลืองววักท็าน

 ความรู้ที่ยงัเป็นทีต่้องการ 
1.การออกแบบรางอาหารใหส้ะดวก เหมาะสมกบัพื้นที่ ประเภทอาหาร และการกินของโค 
2. การเลี้ยงแม่พนัธุ์โค   3.การปรับปรุงใหไ้ดส้ายพนัธุ์โคที่เลี้ยงไดร้ะยะสั้นและโตเร็ว  
4.การผสมเทียมแบบกาํหนดเพศลูกววัได ้  5.สูตรอาหารที่ลดตน้ทุนและหรือเพิ่มคุณภาพเกรดเนื้อ 

รักการเรียนรู้ 
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2. กระบวนการจัดการความรู้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผู้เลีย้งโคขุน 
 

กระบวนการจดัการความรู้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคขนุทั้ง 3 แห่ง ประกอบดว้ย  กลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์การเล้ียงปศุสตัว ์กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกดั กลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตรหนองสูง 
จาํกดั สาขาปศุสัตว ์ และ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคเน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน 
จาํกดั   มีขั้นตอนท่ี ความสอดคลอ้งกนั ดงัน้ี  

 1.การค้นหาความรู้ก่อนเข้าเป็นสมาชิก  
เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีการสอบถามหาขอ้มูลจากเพ่ือนเกษตรกรท่ีรู้จกัก่อนเบ้ืองตน้ และ  เม่ือ

มีการติดต่อขอขอ้มูลเพิ่มจากสหกรณ์ เกษตรกรตอ้งเรียนรู้เก่ียวกบั กฎระเบียบขอ้กาํหนดการเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ และ ความรู้ท่ีเก่ียวกบัวิธีในการเล้ียงโคขุนให้เป็นไปตามมาตรฐานของสหกรณ์  
รูปแบบการเรียนรู้ และเน้ือหาเป็นไปตามท่ีสหกรณ์กาํหนด ไดแ้ก่ การเรียนรู้ผา่นคู่มือการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ การเขา้ศึกษาฟาร์มตวัอยา่ง โดยมีเจา้หนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํ  

2.การเปิดรับความรู้ในฐานะสมาชิกสหกรณ์ 
เม่ือเป็นสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกจะไดรั้บการติดตามส่งเสริมความรู้ ทั้งแบบเป็นทางการ 

คือสหกรณ์จดักิจกรรมใหก้บัสมาชิก เช่น การจดัประชุมประจาํปี การจดัอบรม การออกเยีย่มสมาชิก มี
ทั้งแบบกิจกรรมท่ีกาํหนดสมาชิกตอ้งเขา้ร่วม เช่น การอบรมให้กบัสมาชิกใหม่ การประชุมสมาชิก
ประจาํปี และ กิจกรรมท่ีเป็นทางเลือกให้กบัสมาชิกตามความสนใจ เช่น การมีโครงการอบรมท่ีจดัข้ึน
โดยปศุสัตวจ์งัหวดั  การเปิดรับข่าวสารความรู้ของสมาชิก จะมาจาก การรับจดหมายข่าว การบอกต่อ
ของประธานกลุ่ม จากไดรั้บข่าวจาก รายการวิทย ุวารสาร หรือ ส่ือทางอินเตอร์เน็ต  

3.การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ความรู้ท่ีสมาชิกนาํไปสู่การปฏิบติั  จะเป็นการผสมผสานความรู้ท่ีเป็นหลกัวิชาการท่ีเรียนรู้

จากสหกรณ์ ปรับร่วมกบั ความรู้ตามประสบการณ์ของตนเองท่ีมีมา หรือหามาเพิ่ม เกษตรกรจะนาํ
ขอ้มูล หรือความรู้เหล่านั้นมาทดลองปฏิบติั และหรือปรับใหเ้หมาะสมกบับริบทของตน  

4.การจัดเกบ็ความรู้  
สมาชิกส่วนใหญ่จะสะสมความรู้เป็นภูมิปัญญาในตนเอง ามารถดึงออกมาผา่นการเล่าเร่ืองราว 

ขั้นตอนวิธีการต่างๆ เรียบเรียงตามประสบการณ์ของแต่ละคน  เป็นความรู้ในเชิงการนาํไปใชป้ฏิบติั
จริง  และ การจดบนัทึกของสมาชิก จะเพื่อการใชป้ระโยชน์เฉพาะของตนและครอบครัว  
 นอกจากนั้น ความรู้ท่ีสะสมของเกษตรกร มีการถอดความรู้เรียบเรียงจดัเก็บโดย เจา้หน้าท่ี
สหกรณ์  เช่น การจดัทาํเอกสารเผยแพร่ แผ่นพบัความรู้ เม่ือเห็นว่ามีสมาชิกท่ีการเล้ียงท่ีดี ควรไดรั้บ
การเผยแพร่ความรู้สู่สมาชิก และผูส้นใจทัว่ไป  
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5.การแลกเปลีย่นเรียนรู้  
การแลกเปล่ียนเรียนรู้เกิดข้ึนทั้ งในกลุ่มสมาชิก เด่ียวกัน ระหว่างเพื่อนสมาชิก และ กับ

เจา้หน้าท่ีสหกรณ์  เป็นการพูดคุยกัน ตามโอกาสต่างๆ การเยี่ยมเยียนเพื่อนสมาชิกของกลุ่ม  การ
ประชุมกลุ่มสมาชิกในพื้นท่ีของสหกรณ์  การเขา้ประชุมสหกรณ์ประจาํปี และ  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ภายนอกกลุ่มสหกรณ์  ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ กบับุคคลอ่ืนๆท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสังกดัสหกรณ์
เดียวกนั เช่น เพื่อนเกษตรกรเล้ียงโคจากท่ีอ่ืนๆ หรือ กบัเจา้หนา้ท่ี นกัวิชาการ นกัวิจยั จากหน่วยงาน
ต่างๆ ผา่นกิจกรรมแบบเป็นทางการ  การ คณะบุคคลขอมาศึกษาดูงาน  

 
กระบวนการจดัการความรู้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคขนุทั้ง 3 แห่ง สามารถสรุปไดต้าม

แผนภาพท่ี 33  ดงัน้ี 
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แผนภาพที่ 33  สรุปภาพรวมกระบวนการจดัการความรู้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ลี้ยงโคขนุ  
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ผลของการจัดการความรู้ทีเ่กดิขึน้ต่อกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผู้เลีย้งโคขุน 
 

1. การเรียนรู้กจิกรรมต่างๆ มีการขับเคลือ่นในลกัษณะเป็นกลุ่มสมาชิก เน่ืองจากสหกรณ์มี
การเกษตรกรออกเป็นกลุ่มยอ่ยตามเขตพ้ืนท่ีและมีการคดัเลือกประธานกลุ่มหมุนเวียนไปเป็นวาระ 
เพื่อใหก้ารประสานงานระหวา่งสหกรณ์กบัสมาชิกมีความคล่องตวั และ เป็นการใหเ้กษตรกรเขา้มี
บทบาทร่วมกบัสหกรณ์ ดงันั้น การจดักิจกรรมการเรียนรู้ หรือ ความร่วมมือต่างๆ ในลกัษณะกลุ่มจะ
ช่วยใหเ้กิดบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งสมาชิก และกบัเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

2. สมาชิกเกดิความภูมิใจ จะเห็นวา่ สมาชิกสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมวงสนทนา ใหค้วามสาํคญักบัการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง จากการท่ีเกษตรกรไดมี้ส่วนร่วมกบัสหกรณ์ในบทบาทต่างๆ เช่น การไดรั้บ
คดัเลือกเป็นประธานกลุ่ม การไดรั้บคดัเลือกเป็นผูป้ระเมินโค คดัโคร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ รวมถึง 
สหกรณ์มีแนวทางกระตุน้การพฒันาตวัเองของเกษตรกรเพ่ือใหมี้กระบวนการเล้ียงโคขนุเกิด
ประสิทธิภาพ เช่น มีการประกวดเกษตรกรดีเด่นของสหกรณ์ มีทั้งแบบเกษตรกรรายยอ่ย และ 
เกษตรกรดีเด่นระดบักลุ่ม ประจาํปี โดยจะไดรั้บเงินรางวลั และประกาศนียบตัรเกษตรกรดีเด่น หรือ
การไดรั้บการสมัภาษณ์ถอดความรู้ในฐานะสมาชิกผูป้ระสบความสาํเร็จและจดัทาํเป็นเอกสารเผยแพร่
ใหผู้ส้นใจทัว่ไป ไดรู้้จกัเกษตรกรมากข้ึน   

3. การเข้ามีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง กิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่ท่ีมีการดาํเนินการ หรือ
จดัข้ึน สหกรณ์จะมีส่วนประสานกบักลุ่มสมาชิก  และรวมถึงการประสานความร่วมมือกบักลุ่ม 
หน่วยงาน หรือสถาบนัการศึกษา ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การนาํกลุ่มเกษตรกรศึกษาดูงานตามท่ีต่างๆ การจดั
อบรมสมัมนาร่วมกบั กรมปศุสตัว ์ มหาวิทยาลยัต่างๆ และรวมถึง สหกรณ์ใหค้วามร่วมมือในการเป็น
แหล่งเรียนรู้ใหก้บัเกษตรกร นกัวิชาการ นิสิต นกัศึกษา หรือ บุคคลผูส้นใจทัว่ไป เหล่าน้ีเป็นการเพ่ิม
โอกาสการหมุนเวยีนความรู้ทั้งภายในกลุ่มสมาชิกกนัเอง และภายนอกสหกรณ์   
 

องค์ประกอบ และ ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการจัดการความรู้  
 

กระบวนการการจดัการความรู้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ จะพบวา่ มีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
สาํคญัส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการดงักล่าว ไดแ้ก่ 1) หน่วยงาน   และ 2) กระบวนการ     

1. หน่วยงาน ในท่ีน้ีหมายถึง สหกรณ์ท่ีเกษตรกรสงักดัเป็นสมาชิก ไดแ้ก่ สหกรณ์การเล้ียงปศุ
สตัว ์กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จาํกดั สาขาปศุสตัว ์  และ สหกรณ์โค
เน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั ซ่ึงพบวา่ เกษตรกรในฐานะสมาชิกสหกรณ์
จะมีโอกาสไดรั้บขอ้มูลข่าวสารความรู้ และเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จ่างๆ ท่ีหน่วยงานจดัใหก้บั
สมาชิก ท่ีจะมีผลเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้ใหเ้กิดข้ึนกบัสมาชิก พบวา่ มี
ประเดน็ท่ี ดงัน้ี 
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 นโยบายของหน่วยงาน จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและแทนสหกรณ์ทั้ง 3 แห่ง พบว่า มีความ
สอดคลอ้งกนั ในการใหค้วามสาํคญัและส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรมการเรียนรู้ และเห็นถึงความสาํคญัและ
ประโยชน์ของการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนัของสมาชิก  

การส่ือสารกบัสมาชิก สหกรณ์มีวิธีการส่ือสารกบัสมาชิก เพื่อใหไ้ดรั้บข่าวสารความรู้ เช่น การ
ส่งจดหมายข่าวรายเดือน การออกเยี่ยมสมาชิกตามปฏิทินการทาํงาน การส่ือสารผ่านประธานกลุ่ม
สมาชิกเพื่อเป็นส่ือกระจายขอ้มูลใหส้มาชิกของกลุ่มรับทราบ 

กจิกรรมการเรียนรู้ และ เคร่ืองมือ พบวา่ สหกรณ์มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาความรู้ 
ทกัษะให้กบัสมาชิกบรรจุในแผนปฏิบติังานประจาํปี เช่น กาํหนดจดัอบรมให้กบัสมาชิก ปีละ 2 คร้ัง 
การออกตรวจเยีย่มฟาร์มสมาชิกทุกๆ 4 เดือน และสหกรณ์ยงัมีการจดัทาํเคร่ืองมือช่วยในการเรียนรู้ของ
สมาชิก เช่น การทาํฟาร์มสาธิตในพ้ืนท่ีสหกรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้ การจดัทาํคู่มือความรู้กฎระเบียบ และ 
วิธีการเล้ียงโคขุนสําหรับสมาชิก หรือ การจดัทาํเอกสารเผยแพร่ความรู้การเล้ียงโคของสมาชิกท่ี
ประสบความสาํเร็จ   

องค์ความรู้  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์และสหกรณ์มีองคค์วามรู้ในเชิงวิชาการ ท่ีพร้อมถ่ายทอดและ
แนะนําให้กับสมาชิก ขณะเดียวกัน ส่งเสริมสมาชิกเล่าถ่ายทอดความรู้ของตนแลกเปล่ียนกันกับ
เจา้หนา้ท่ีและเพื่อนสมาชิก ทาํใหส้หกรณ์เป็นแหล่งท่ีมีชุดความรู้ท่ีเชิงวิชาการท่ีปรับใชจ้ริงได ้ 
ความรู้ โดยการเรียนรู้ตอ้งพิจารณาถึงเน้ือหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 

การยกย่องชมเชยและให้รางวลั  จะพบวา่ สหกรณ์มีการคดัเลือกเกษตรกรดีเด่นในแต่ละปี โดย
ดูจากเกรดซากท่ีไดร้ะดบัดี และ การมีกระบวนการเล้ียงโคท่ีดี  ทาํให้เป็นส่วนช่วยจูงใจให้เกิดความ
ตอ้งการในการพฒันาตนเองดา้นการเล้ียงโคได ้

 
2. กระบวนการ กระบวนการจดัการความรู้ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคขุนทั้ง 3 แห่ง 

ประกอบดว้ย  กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเล้ียงปศุสัตว ์กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกดั กลุ่มสมาชิก สหกรณ์
การเกษตรหนองสูง จาํกดั สาขาปศุสัตว ์ และ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคเน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั   มีขั้นตอนท่ี ความสอดคลอ้งกนั  5 ขั้นตอน ไดแ้ก่  การคน้หาความรู้ก่อน
เขา้เป็นสมาชิก  การเปิดรับความรู้ในฐานะสมาชิกสหกรณ์  การนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  การจดัเก็บ
ความรู้ และ การแลกเปล่ียนเรียนรู้  

ดา้นปัจจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัการความรู้ ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้ง 3 แห่ง จึง
พบว่า การมีฐานะเป็นสมาชิกสหกรณ์ ส่งผลให้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ และกิจกรรม ได้รับการ
สนบัสนุนและส่งเสริมความรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ อยา่งต่อเน่ือง ทั้งจากสหกรณ์ท่ีสมาชิกสังกดัอยู ่และ 
หน่วยงานเคร่ืองข่ายความร่วมมือภายนอก ท่ีจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาสมาชิก เช่นการจดั
โครงการอบรมเร่ืองมาตรฐานฟาร์มโคเน้ือของกรมปศุสัตว ์การจดัสัมมนาเร่ืองสถานการณ์โคเน้ือโค
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ไทยของ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ  สมาชิกสามารถเสนอความตอ้งการของตนเอง เช่น ความรู้ 
หรือ กิจกรรมท่ีสมาชิก หรือ เป็นความตอ้งการของกลุ่มสมาชิก ตอ้งการ เช่น ตอ้งการความรู้ เร่ืองการ
เล้ียงโคแม่พนัธ์ุ ตอ้งการศึกษาดูงานฟาร์มตวัอยา่ง เหล่าน้ี ซ่ึงความตอ้งการเหล่าน้ี มีโอกาสท่ีหน่วยงาน
จะพิจารณา ดาํเนินการ หรือ หาแห่งทุน แหล่งความร่วมมือ เน่ืองจากเป็นความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนจาก
สมาชิกโดยตรง  

 
3.  แนวทางส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้สําหรับเกษตรกรผู้เลีย้งโคขุนคุณภาพสูง 

 แนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้สาํหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุคุณภาพสูง มีทั้งหมด 
6 แนวทางหลกั ดงัน้ี   
  

 1.แนวทางเชิงนโยบายของสหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร และสมาชิก ในการ
สร้างวฒันธรรมการเรียนรู้และการจดัการความรู้ร่วมกนั  
 การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าทีส่หกรณ์  

 1. สร้างความเขา้ใจและขอ้ตกลงร่วมกนัในการสร้างสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้และการจดัการ
ความรู้ร่วมกนั ใหเ้จา้หนา้ท่ีตระหนกัถึงความสาํคญั เห็นประโยชน์ท่ีจะเกิดกบั เจา้หนา้ท่ีเอง เช่น การ
พฒันาความรู้ของตนเอง ร่วมไปกบั การพฒันาความรู้ของเกษตรกรสมาชิก 

2. สร้างความเขา้ใจในเชิงความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ใหก้บัเจา้หนา้ท่ี เพื่อเขา้ใจใน
กระบวนการ องคป์ระกอบ และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของการจดัการความรู้ โดยการจดั
กิจกรรมอบรม หรือ การเชิญผูมี้ความรู้ และ ประสบการณ์ดา้นการจดัการความรู้ในบริบทท่ีสอดคลอ้ง
กบัการทาํงานภาคเกษตร มาแลกใหค้วามรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์กบัเจา้หนา้ท่ี 

3. กาํหนดทิศทางการทาํงานในสหกรณ์ กาํหนดผูมี้ส่วนร่วมและมีบทบาท เช่น นกัวิชาการ
สหกรณ์ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์ 

 

การเตรียมความพร้อมการดําเนินงาน  
 1. ทบทวนการดาํเนินงาน แผนงานกิจกรรมท่ีมีอยู่เดิม ท่ีสอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการ

ความรู้ และ กิจกรรมท่ีควรมีเพิ่มเติม 
2. บรรจุกิจกรรมการจดัการความรู้ไวใ้น แผนปฏิบติังานประจาํปีของสหกรณ์ ท่ีผ่านมา 

แผนการการปฏิบติังานส่งเสริมความรู้ของสหกรณ์มีในลกัษณะ การอบรม การออกเยีย่มสมาชิก การ
จดัประชุม ควรเพิ่มกิจกรรมท่ีเอ้ือให้เกิดการจดัการความรู้ ตวัอย่างเช่น กาํหนดให้มีการถอดความรู้
สมาชิก และ การจดัส่ือเพื่อจดัเก็บและเผยแพร่ปีละ 1 เร่ือง เน่ืองจากในแต่ละปี สหกรณ์ จะมีการ
ประกวดสมาชิกดีเด่นดา้นการเล้ียงโคอยูเ่ป็นประจาํ    
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3. ทบทวนจดัสรรดา้นงบประมาณ ระยะเวลา และการทาํงาน ท่ีไม่ทาํให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรู้สึกว่า
เป็นการเพิ่มภาระ จากงานประจาํท่ีดีอยู ่

   

การเตรียมความพร้อมสมาชิก   
การส่ือสารกบัสมาชิก ใหเ้ห็นประโยชน์ และเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ใหเ้ขา้มีส่วนร่วมการการ

จดัการความรู้ เช่น การจดัเวทีใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการเสนอ กาํหนดเป้าหมายประเดน็ความรู้ท่ี
ตอ้งการ ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี เพื่อใหป้ระเดน็ความรู้ ท่ีเป็นเร่ืองท่ีเกษตรกรสนใจ แลละตอ้งการ จะทาํให้
ดึงความสนใจและกระตุน้ในการเขา้ร่วมกิจกรรมของสมาชิก  การใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการเสนอ
รูปแบบกิจ และการจดักิจกรรมท่ีสมาชิกตอ้งการ หรือ เขา้ถึงได ้เช่น การอบรมในพื้นท่ีใดท่ีหน่ึง เสนอ
สถานท่ี เวลา การ เสนอแหล่งศึกษาดูงาน หรือ รูปแบบส่ือ ช่องทางความรู้ท่ีเกษตรกรตอ้งการไดรั้บ
หรือเขา้ถึงไดข้องตนเอง    

 

การเตรียมเสริมแรงจูงใจ  
1. การเสริมแรงจูงใจ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และวฒันธรรมการจดัการความรู้ใน

สหกรณ์ ให้กับเจา้หน้าท่ี เช่น การให้เกียรติรางวลัด้านการส่งเสริมความรู้สมาชิก การเป็นผูแ้ทน
สหกรณ์ในงาน กิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค การระบุช่ือในส่ือความรู้ต่างๆท่ีมี
การจดัเกบ็   

2. การเสริมแรงจูงใจ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และวฒันธรรมการจดัการความรู้ใน
สหกรณ์ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ เช่น การให้เกียรติรางวลัสมาชิกท่ีมีการพฒันาตนเอง รางวลักลุ่ม
สมาชิกท่ีมีการพฒันาร่วมกนั  การเป็นใหส้มาชิกเป็นผูแ้ทนสหกรณ์ในงาน กิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวกบัการ
พฒันาเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค การระบุช่ือในส่ือความรู้ต่างๆท่ีมีการจดัเกบ็   

 
2.แนวทางส่งเสริมการค้นหาความรู้ของเกษตรกร  เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีโอกาสถึงแหล่ง

ความรู้ต่างๆไดโ้ดยง่าย   
 1.  สร้างเครือข่ายร่วมกบัส่ือมวลชนทอ้งถ่ิน เช่น หนังสือพิมพ ์สถานีวิทยุ ช่องรายการ
โทรทศัน์ทอ้งถ่ิน ใหมี้ส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล้ียงโคเน้ือโคขนุใหก้บั
เกษตรกร เป็นการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ความรู้สู่พื้นท่ีของเกษตรกร  

2.  จดัทาํคลงัความรู้ในพ้ืนท่ี คือ ส่งเสริมสนบัสนุนให้เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรในเขตพื้นท่ี
เดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนั คดัเลือก จุดท่ีจะเป็นคลงัความรู้ ใหเ้ป็นขมุทรัพยค์วามรู้ในพื้นท่ี สาํหรับเก็บ
ความรู้ต่างๆท่ีเก่ียวกบัการเล้ียงโคเน้ือโคขุน อาจเป็นฟาร์มของเกษตรกรท่ีไดรั้บการยอมรับในพื้นท่ี 
หรือ เป็นพื้นท่ีส่วนใดส่วนหน่ึงของชุมชน ท่ีจดัเกบ็เอกสารเผยแพร่ความรู้ ติดประกาศ หรือ ติดภาพชุด
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ความรู้ต่าง และรวมกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีได ้และให้เกษตรกรและเจา้หนา้ท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งร่วมกนั
ดูแลคลงัความรู้   

3. จดัทาํคลงัความรู้ในสหกรณ์ คือ ดาํเนินการจดัพื้นท่ีเพื่อเป็นมุมความรู้ ท่ีรวบรวมความรู้ใน
รูปแบบท่ีจดัเกบ็ได ้เช่น เอกสารคู่มือ  แผน่พบัความรู้ ควรมีการเปิดรับวารสารความรู้ มีวิดิทศัน์รายการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นปศุสัตวก์ารเล้ียงโค เพื่อให้เกษตรกร สมาชิก หรือ ผูส้นใจทัว่ไปแวะมาหาความรู้
เบ้ืองตน้ได ้  

4. นาํเคร่ืองมือดา้น  Social  Network มาเป็นช่องทางการส่งขอ้มูลข่าวสารเพิ่ม เช่น การส่ง
ข่าวสารทาง โปรแกรมLine การบรรจุความรู้ท่ีน่าสนใจทาง Face Book และทาง website ของสหกรณ์  
นอกเหนือจากการส่งข่าวสาร รายเดือนให้กับสมาชิก ซ่ึงยงัคงจาํเป็นอยู่ เน่ืองจากมีสมาชิกเพียง
บางส่วนท่ีใช ้ Social  Network ดงักล่าว  

5. สําการสํารวจภาพรวมของเกษตรกร และสมาชิกสหกรณ์ในการเปิดรับข่าวสารความรู้ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล ในการวางแผนหรือ แนวทางเพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัแทจ้ริงกบัเกษตรกร 
เช่น ประเภทของแหล่งขอ้มูลช่วงเวลาท่ีเปิดรับแหล่งขอ้มูล ความถ่ีในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล    
  

3.แนวทางส่งเสริมการสร้างความรู้และการใช้ประโยชน์ความรู้ของเกษตรกร  เพื่อช่วยส่งเสริม
ใหเ้กษตรกรเห็นความสาํคญัและประโยชน์ของการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง    

1. สนบัสนุนใหเ้กษตรกร เป็น “นกัวิจยัโคขนุทอ้งถ่ิน” ทั้งแบบเกษตรกรรายบุคคล หรือ ร่วม  
กลุ่มสมาชิกกนั เป็น “ทีมนกัวิจยัโคขนุทอ้งถ่ิน” เน่ืองจากธรรมชาติของเกษตรกรมีการเรียนรู้ดว้ยการ
ทดลองของตนเองในครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นการทดลองขนาดตวัอยา่งกลุ่มเลก็ และ เป็นการดูผลเชิง
เปรียบเทียบระหว่างความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม  ดงันั้น  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สหกรณ์ดา้นปศุสัตว ์
ควรส่งเสริม เช่น การช่วยสนับสนุนดา้นวตัถุดิบ แหล่งขอ้มูล  การมีเจา้หน้าท่ีติดตามเรียนรู้ร่วมกบั
เกษตรกร และ สรุปผลท่ีไดร่้วมกนั      

2. สนบัสนุนใหเ้กษตรกรไดมี้โอกาสเขา้ เป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจยั โครงการพฒันาต่างๆ
ท่ีมีหน่วยงานจดัข้ึน เช่น กรมปศุสัตว ์สถาบนัการศึกษา เพื่อให้เกษตรกรได้ทดลองเรียนรู้ร่วมกับ
นกัวิชาการ เป็นการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของเกษตรกรคือ ตอ้งลองทาํเองและเห็นผลกบัตา  

3. การยกย่องชมเชยเกษตรกร หรือกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ท่ีมีการพฒันาความรู้ของตนเองได้
ผลสําเร็จ เป็น รางวลัเพิ่มเติม รวมถึงเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวให้มีส่วนร่วมกบัรางวลัท่ีได ้
เช่น การเชิญร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ เล่าถึงผลสาํเร็จท่ีเกิดจากการใชค้วามรู้ท่ีไดท้ดลองทาํมา  

4. นาํความรู้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของเกษตรกรมาร่วมพิจารณา หรือนาํมากาํหนด เป้าหมายในการ
จดัการความรู้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกร มี 3 ประเดน็หลกั คือ ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง
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กบัดา้นการตลาด ความรู้ท่ีเก่ียวกบักระบวนการเล้ียง และ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเกษตรกรตอ้งการ คือ ตอ้งการ
กิจกรรมศึกษาดูงานท่ีเก่ียวกบัเทคนิควิธีการเล้ียงของเกษตรกรรายอ่ืนท่ีประสบความสาํเร็จ  
 

4.แนวทางส่งเสริมการจัดเกบ็ความรู้ของเกษตรกร  ความรู้และประสบการณ์ของเกษตรกรแต่
ละบุคคลเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าเกิดจากการเรียนรู้สะสมต่อเน่ืองเป็นเวลานาน การเก็บรักษาความรู้ภูมิปัญหา
เหล่าน้ีไวจึ้งเป็นส่ิงสําคญั  ความรู้ท่ีถูกบนัทึกจดัเก็บ ควรอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นระบบ และง่ายต่อการ
เผยแพร่ใหบุ้คคลอ่ืนไดเ้รียนรู้และใชป้ระโยชน์ได ้  

1. จดัทาํฐานขอ้มูล แบ่งออกเป็นฐานขอ้มูลเกษตรกร หรือกลุ่มสมาชิกท่ีไดร้างวลัดา้นการเล้ียง
โคเน้ือโคขุนและรางวลัต่างๆในรอบปี และ ฐานขอ้มูลความรู้ท่ีไดจ้ากการสกดัความรู้จาก เกษตรกร 
หรือ กลุ่มเกษตรกรท่ีไดรั้บรางวลั จดัเป็นระบบ ท่ีง่ายต่อการสืบคน้สาํหรับเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ หรือ การ
เช่ือมโรงขอ้มูลกบัสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีตอ้งการขอ้มูลเพื่อการใชป้ระโยชน์  

2. จดัทาํเร่ืองเล่าฉบบัชาวบา้น โดยทาํการสาํรวจรวบรวมเกร็ดความรู้ เทคนิควิธีของเกษตรกร 
หรือสมาชิกสหกรณ์ ท่ีมีการทาํแลว้ไดผ้ลดี ในแต่ละรอบปี  แลว้ดาํเนินการถอดความรู้ออกมาเป็น
ภาษาท่ีส่ือเขา้ใจง่าย อ่านง่าย เป็นขั้นตอน เห็นภาพ ประกอบท่ีชัดเจน อาจทาํใน วิดีทศัน์ เอกสาร 
โปสเตอร์ หรือ แผน่พบัเผยแพร่ความรู้ใหผู้ส้นใจทัว่ไปได ้   

3. นาํความรู้ท่ีจดัเก็บจดัไปเผยแพร่ในคลงัความรู้ในพื้นท่ี และ คลงัความรู้ในสหกรณ์ เพื่อการ
ใชป้ระโยชน์ รวมถึงควรเผยแพร่ให้กบัเครือข่ายสหกรณ์ดา้นการเล้ียงโคให้ไดค้วามรู้ร่วมกนั ซ่ึงอาจ
เกิดโอกาสใหส้มาชิกสหกรณ์ต่างพื้นท่ีไดน้าํไปปรับลองทาํ เกิดการขยายความรู้ออกไปไดอี้ก 

4. อบรมเจา้หนา้ท่ี หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งให้มีทกัษะส่ือสารเพื่อการจดัเก็บขอ้มูล เช่น ทกัษะ
การถาม การจบัประเด็น การสรุปประเด็น หรือ การจดบนัทึก เพื่อช่วยใหก้ารถอดความรู้จากเกษตรกร
มีประสิทธิภาพ 

 
5. แนวทางส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ของเกษตรกร  ความรู้และประสบการณ์ของเกษตรกร

โดยเฉพาะบุคคลท่ีไดรั้บการยอมรับว่ามีกระบวนการเล้ียงท่ีดี มีผลสําเร็จในดา้นอาชีพการเล้ียงโค 
มกัจะไดรั้บการยกยอ่งในฐานะ เป็นเกษตรกรตวัอยา่ง เป็นตน้แบบ และกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนท่ี    
ทาํใหเ้กษตรกรเหล่าน้ี มีบทบาทการเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ใหก้บับุคคลท่ีสนใจ แนวทางการส่งเสริมการ
ถ่ายทอดความรู้ของเกษตรกร  
 1. จดักิจกรรมเสริมทกัษะดา้นการส่ือสารเชิงการถ่ายทอดความรู้ ใหก้บัเกษตรกร เช่น อธิบาย
การลาํดบัขั้นตอน การสรุปประเด็น เช่น การจดัอบรม จดักิจกรรมจาํลองให้เกษตรกรลองถ่ายทอด
ความรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง   
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2. พฒันาให้มีจุดถ่ายทอดความรู้ในพ้ืนท่ี เพื่อให้เกษตรกรในพื้นท่ีใกลเ้คียงสามารถเขา้ถึง
ความรู้ได ้โดยไม่ตอ้งเดินทางไกล  เช่น การคดัเลือกฟาร์มเกษตรกรใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ การสนบัสนุน
ดา้นส่ือ และงบประมาณเพ่ือช่วยเกษตรกรเจา้ของแหล่งเรียนรู้ เม่ือมีการจดักิจกรรมถ่ายทอดความรู้
ต่างๆ เช่น การจดัอบรม  การรับคณะศึกษาดูงาน พฒันายกระดบัจุดถ่ายทอดความรู้ในพื้นท่ี ใหเ้กิดเป็น 
“ เครือข่ายโรงเรียนผูเ้ล้ียงโคเน้ือโคขนุ” 

3. เพิ่มช่องทางการถ่ายทอดความรู้ของเกษตรกร เช่น การเชิญเกษตรกรร่วมรายการทาง
ส่ือมวลชนทอ้งถ่ิน เช่น สถานีวิทย ุช่องรายการโทรทศัน์ทอ้งถ่ิน  

4. ยกยอ่งเกษตรกรและข้ึนทะเบียนให้เป็น วิทยากรเกษตรกร เป็นปราชญช์าวบา้นดา้นการ
เล้ียงโคเน้ือโคขนุ เกบ็เป็นฐานขอ้มูลของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

6. แนวทางส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร  ความรู้และประสบการณ์ของ
เกษตรกรแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนั เม่ือมีการนาํมาพดูคุยแลกเปล่ียนกนั จะทาํใหมี้โอกาสเกิดการขยาย
ต่อยอดความรู้ และ เกิดการไหลและหมุนเวียนความรู้จากบุคคลสู่บุคคลและกลุ่มสมาชิก  แนวทางการ
ส่งเสริมการการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของเกษตรกร   
 1. ควรกระตุน้เกษตรกรใหเ้ห็นว่า  ความรู้และประสบการณ์ของตนเอง และของผูอ่ื้นเป็นส่ิงมี
คุณค่า เกษตรกรเป็นทั้งผูมี้สามารถแลกเปล่ียนใหป้ระสบการณ์กบัผูอ่ื้นได ้และ เป็นผูท่ี้สามารถเรียนรู้
ส่ิงใหม่ๆไดต้ลอดชีวิต 

2. เพิ่มเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัมากข้ึน เช่น การเสริมช่วงเวทีแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น เป็นช่วงหน่ึงในกิจกรรม ในงาน โครงการต่างๆ เช่น การจดัประชุมสมาชิก การจดัอบรม 
หรือ การจดัศึกษาดูงาน  

3. การจดักิจกรรมช่วงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรจดับรรยากาศใหส้นุก ผอ่น
คลายเป็นกนัเอง อาจเป็นการจดักิจกรรมความบนัเทิง หรือ งานร่ืนเริงสอดแทรกกบัการพูดคุยสาระ
แบบสบายๆ  และ กระตุน้ใหเ้กษตรกรไดพ้ดูคุยกนัทัว่ถึง และพดูคุยในแนวทางการเปรียบเทียบความรู้
ใหม่ กบัความรู้เก่าท่ีมี และ การคิดต่อยอดขยายผลของตนเอง    

4. กระตุน้ใหเ้กษตรกรในพ้ืนท่ีเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ช่วยเหลือ
กนั เม่ือเกิดปัญหาเบ้ืองตน้ ตามแนวทาง “เพื่อนช่วยเพื่อน” เน่ืองจากการเดินทางไปมาหากนัจะไม่ไกล
มากนกั  

5. จดักิจกรรมระหว่างเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคขนุ เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนั เช่น การจดัเยี่ยมชมสหกรณ์ การจดัประชุมสัญจรของเจา้หน้าท่ี และเสริมกิจกรรมท่ีสมาชิก
สหกรณ์สามารถเดินทางไปร่วมได ้เช่น การศึกษาดูงาน  
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อภิปรายผลการวจัิย 
จากสรุปผลการวิจยัมีประเดน็ท่ีน่าสนใจท่ีนาํมาอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

1. กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรผู้เลีย้งโคขุน 
 

จากผลการศึกษา จะเห็นไดว้่า กระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขุน  เป็น
กระบวนการสร้างการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในระดบัตวับุคคลแบบ ในลกัษณะการเรียนรู้ และการสร้าง
ความรู้ผา่นประสบการณ์ตรง (Direct Experience Learning)  โดยผา่นกิจกรรมต่างๆท่ีสอดคลอ้งเป็นไป
ตามธรรมชาติวิถีชีวิตของเกษตรกร  เร่ิมจากเกษตรกรส่วนใหญ่จะเร่ิมตน้การเรียนรู้ สังเกต พูดคุย
สอบถามคนรู้จกั ท่ีคาดวา่ มีขอ้มูล หรือ มีประสบการณ์มาก่อน เช่น เพื่อนเกษตรกร พ่อคา้โคตามตลาด
นดัโคกระบือ ลกัษณะน้ี เกษตรกรอาจไดข้อ้มูล หรือ ไม่ไดรั้บการบอกเล่า เปิดเผยขอ้มูลอะไรมากนกั 
อยู่ท่ีความเต็มใจของผูใ้ห้ขอ้มูล นอกจากนั้นมีการเรียนรู้ จากนักวิชาการ และ จากหน่วยงานท่ีเป็น
แหล่งความรู้โดยตรงท่ีเกษตรกรสามารถเดินทางเขา้ถึงไดง่้าย  ลกัษณะน้ี เกษตรกรติดต่อพูดคุยกบั
นกัวิชาการ หรือ หาขอ้มูลส่ือตาํรา เอกสาร หรือ เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหน่วยงานนั้นๆ จดัข้ึน 
เช่น จดัการอบรมกบัสหกรณ์ท่ีตนเองเป็นสมาชิกอยู ่ ตวัอยา่ง เช่น เกษตรกรรายท่ี 1 เรียนรู้จากการเขา้
อบรมการเล้ียงโคขนุจาก มิสเตอร์ฟรังซวั ณ สหกรณ์ฯโพนยางคาํ จาํกดั  เกษตรกรรายท่ี 2 เรียนรู้จาก 
สถานท่ีทาํงานของตน คือขณะท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีอยู่ท่ีสหกรณ์ฯโพนยางคาํ จาํกดั  เกษตรกรรายท่ี 3 ใช้
การหาขอ้มูลจากเอกสาร มีการไปดูงาน กบัหน่วยงานท่ีจดัส่งเสริม เช่นปศุสัตวจ์งัหวดั   เกษตรกร ราย
ท่ี 4 และ 5 ท่ี ไดเ้อกสารตาํรา มาอ่านมาจากสถาบนัการศึกษา 

 

เกษตรกรจะมีการนาํขอ้มูลความรู้ท่ีไดรั้บมาสู่การทบทวนกับประสบการณ์เดิมของแต่ละ
บุคคล  (Review Background Experience)  ซ่ึงพบว่า ธรรมชาติของเกษตรกรส่วนใหญ่ จะไม่เกิดการ
ยอมรับเช่ือถือขอ้มูลต่างๆ ในทนัที จนกว่าจะไดเ้ห็นตวัอย่าสง หรือ การนาํไปทดลองให้เห็นผลดว้ย
ตนเอง ความคิดในลกัษณะน้ี สะทอ้นให้เห็นว่า การยอมรับความรู้ต่างๆ ตอ้งผ่านการลงมือทาํดว้ย
ตนเอง  เม่ือไดข้อ้มูล ไดค้วามรู้มา จะมีการทบทวนกบัความรู้ประสบการณ์เดิมท่ีตนมีอยู ่ส่วนใหญ่เป็น
การพดูคุยหารือ กบัคนในครอบครัว   

 

ความรู้ท่ีเกษตรกรสนใจ นาํมาสู่การทดลองลงมือทาํดว้ยตนเอง (Experimental Learning)  เพื่อ
ดูผลท่ีเกิดข้ึน มีการลองผดิลองถูก (Trail and Error)  การทดลองแบบทาํซํ้ าหรือ ปรับเปล่ียนวิธีการให้
เหมาะกบัตน เกษตรกรตน้แบบ หลงัจากอบรมเร่ืองสูตรอาหารกบัสหกรณ์ฯโพนยางคาํ ก็ลองกลบัมา
ปรับสูตรของตนเองและการลองถูกลองผิด อาจเกิดการคน้พบความรู้หรือวิธีการใหม่แบบบงัเอิญ  
(Accidental Learning)  เช่น เกษตรกรตน้แบบรายท่ี3 คน้พบวิธีจดัการววัดุ ววัด้ือโดยบงัเอิญ  
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ความรู้ท่ีไดผ้า่นการลงมือทาํ ส่วนใหญ่ จะมีการประยกุตใ์หเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทและ
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมของเกษตรกรแต่ละบุคคล (Adapted) และเม่ือความรู้นั้น 
เกษตรกรยอมรับวิธีการปฏิบติัท่ีเหมาะสมจนเกิดการนาํไปปฏิบติัจริง (Accepted and Application) นั้น 
คิอ เป็นการสร้างชุดความรู้ใหม่เกิดข้ึนและจะถูกฝังลึกลงไปในตวัเกษตรกร (Tacit Knowledge)  และมี
โอกาสท่ีจะถูกถ่ายทอดต่อไป   กระบวนการดงักล่าว สามารถอธิบายได ้ดงัแผนภาพท่ี 34   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 34  กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุ 

2. กระบวนการจัดการความรู้ทีเ่กดิขึน้เกษตรกรผู้เลีย้งโคขุน 
จากผลการวิจยัท่ีได ้พบว่า โดยภาพรวม กระบวนการจดัการความรู้มีมีทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบั

แนวคิดการจดัการความรู้ของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช (วิจารณ์ พานิช,2549: 12) ท่ีไดอ้ธิบายความหมาย 

โดยรวมวา่ การจดัการความรู้ มีความหมายรวมถึง การรวบรวม การจดัระบบ การจดัเก็บ และการเขา้ถึง

ขอ้มูลเพื่อสร้างเป็นความรู้และตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งปันความรู้ ดงัจะเห็นว่า เกษตรกรทั้งระดบั

รายบุคคล และ กลุ่มสมาชิก มีวิธีการรวบรวม จดัระบบความรู้ และ จดัเก็บความรู้ และการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ของแต่ละบุคคล อยา่งไรก็ตามแนวคิดการจดัการความรู้นั้น ตอ้งการผูท้รงความรู้ความสามารถ

ในการตีความและประยุกตใ์ชค้วามรู้ ในการสร้างนวตักรรม รวมทั้งตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญในสาขาใด

สาขาหน่ึงสาํหรับช่วยแนะนาํวิธีประยกุตใ์นการจดัการความรู้ ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากการจดัการความรู้

ของเกษตรกร จะพบว่า ความรู้ความสามารถของเกษตรกรนั้น ส่วนใหญ่จะมาจากการตีความของตวั

ความรู้ท่ีเผยแพร่ 
(Explicit Knowledge) 

เรียนรู้ผา่นการทดลองลงมือทาํ 
(Experimental Learning ) 

ลองผดิลองถูก 
(Trail and Error ) 

ประยกุตใ์ช ้
( Adapted  ) 

ยอมรับและนาํไปใช ้
( Accepted and Application  ) 

ภมิูปัญญา 
(Tacit Knowledge) 

ทบทวนประสบการณ์เดิม 
(Review background experience ) 

Learning 

Knowledge Creation 

เรียนรู้แบบบงัเอิญ 
(Accidental Learning) 

การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
( Direct Experience Learning ) 
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เกษตรกรเองเป็นสาํคญัท่ีจะยอมรับในความรู้ต่างๆเหล่านั้นหรือไม่ และกระบวนการตีความในท่ีน้ี ก็

คือ ขั้นการสร้างความรู้ คือเม่ือเกษตรกรสังเกต ฟัง ไดข้อ้มูลมา และสนใจท่ีจะทดลองลงมือทาํดว้ย

ตนเอง ปรับเปล่ียนทดลองทาํซํ้ า แลว้ตีความผลท่ีได ้ซ่ึงเกษตรกรจะเช่ือในผลท่ีเกิดจากทดลองลงมือ

ดว้ยตนเองเป็นสาํคญัมากกว่าการช้ีนาํจากบุคคลอ่ืน แมจ้ะเป็นผูเ้ช่ียวชาญก็ตาม  ดงันั้นกระบวนการ

จดัการความรู้ของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี นาํมาอภิปรายเทียบเคียงแนวคิดต่างๆได ้

ดงัน้ี 

ความต้องการความรู้ของเกษตรกรผู้เลีย้งโคขุน 
ความตอ้งการความรู้ของเกษตรกร เกิดข้ึนเม่ือปัจจยัท่ีส่งผลกระตุน้ให้เกษตรกรเกิดความ

ตอ้งการขอ้มูล ความรู้ใหม่ๆ เพื่อนาํมาปฏิบติั  แบ่งออกไดเ้ป็น ปัจจยัภายใน หมายถึงความตอ้งของ
เกษตรกรโดยตรง  ท่ีทาํตอ้งการความรู้เพื่อนาํมาสู่การเปล่ียนแปลงตนเองและครอบครัว ซ่ึง พบว่า การ
เพ่ิมรายไดใ้นครัวเรือนเป็นความตอ้งการหลกัของเกษตรกรในการประกอบอาชีพ และ พบสาเหตุอ่ืน 
เช่น การไดรั้บผลกระทบทางลบจากการประกอบอาชีพเดิมท่ีทาํอยู ่เช่น การเกิดปัญหาดา้นสุขภาพ การ
เกิดความเสียหายในการเพาะปลูกจากภยัธรรมชาติ   และ ปัจจยัภายนอก หมายถึงความตอ้งการของ
เกษตรกรท่ีเกิดข้ึน เม่ือมีสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพการเล้ียงโคขุนของ
เกษตรกร เช่น เร่ืองของการตลาดและตน้ทุนท่ีเปล่ียนแปลง  การขาดแคลนแม่พนัธ์ุโค ราคาโคมีชีวิต
และราคาอาหารโคเพิ่มสูงข้ึน วตัถุดิบอาหารววัขาดแคลนในบางช่วงเวลา  ปริมาณความตอ้งการเน้ือโค
คุณภาพไม่เพียงพอ เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้องการขอ้มูล ความรู้ใหม่ๆ เพื่อการปรับตัวของ
เกษตรกร ซ่ึงพบว่า สอดคลอ้งกบัแนวคิด Andragogy  เก่ียวกบัลกัษณะการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ของ 
Knowles (1978) ท่ีอธิบายว่า การมีจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ (orientation to learning)   ของผูใ้หญ่ มา
จาก ความตอ้งการเพื่อใช้ประโยชน์ไดจ้ริง ได้ทนัทีในชีวิตจริง  โดยเฉพาะ  ผูใ้หญ่มุ่งเรียนเพ่ือใช้
ประโยชน์ในชีวิตหรือมุ่งใชป้ระโยชน์ในงานอาชีพจะใหเ้กิดการช้ีนาํตนเองไปสู่การเรียนรู้ การยอมรับ
ความรู้  และ สอดคลอ้งกบั ชยัฤทธ์ิ โพธิสุวรรณ(2541) ท่ีอธิบายว่า เม่ือผูใ้หญ่ตระหนกัว่า การเรียนรู้
นั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการ (needs) และความสนใจของตนเอง ผูใ้หญ่ถูกกระตุน้จะเรียนรู้แลว้ 
เป็นเหมาะสมในการเร่ิมตน้กิจกรรมการเรียน รู้ ดังท่ีพบว่า เกษตรกรเม่ือตอ้งการเขา้เป็นสมาชิก
สหกรณ์ดา้นปศุสัตว ์จะเร่ิมมีการสอบถามหาขอ้มูลจากเพื่อนเกษตรกรท่ีรู้จกั มีการติดต่อขอขอ้มูลจาก
สหกรณ์ และ เปิดรับเรียนรู้เก่ียวกบั กฎระเบียบขอ้กาํหนดการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และ ความรู้ท่ี
เก่ียวกบัวิธีในการเล้ียงโคขนุใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของสหกรณ์   
 

ดงันั้น ในการจดัทาํแนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้  ในเชิงนโยบายของหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สหกรณ์ดา้นปศุสัตว ์ หรือ จึงควร มีการ ส่ือสารกบัสมาชิก ใหเ้ห็นประโยชน์ และเชิญ
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ชวนสมาชิกสหกรณ์ใหเ้ขา้มีส่วนร่วมการการจดัการความรู้ เช่น การจดัเวทีใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการ
เสนอ กาํหนดเป้าหมายประเด็นความรู้ท่ีตอ้งการ ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี เพ่ือใหป้ระเด็นความรู้ ท่ีเป็นเร่ืองท่ี
เกษตรกรสนใจ และตอ้งการ จะทาํใหดึ้งความสนใจและกระตุน้ในการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มาก
ยิง่ข้ึน  

การค้นหาความรู้ของเกษตรกรผู้เลีย้งโคขุน 
การคน้หาความรู้ของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรจะเร่ิมตน้หาความรู้จากแหล่งความรู้คนใน

ครอบครัวและเครือญาติ ของเกษตรกรเอง  เช่น  บิดามารดา ภรรยา พี่น้อง  โดยการถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ส่งต่อให้รุ่นลูก รุ่นหลานผา่นวิธีการสอนในลกัษณะให้เรียนรู้และลงมือทาํ ทาํควบคู่กนั
ไปจนเกิดทกัษะประสบการณ์  และ 2) ความรู้ท่ีมาจากบุคคลทัว่ไป เช่น เพื่อนเกษตรกร พ่อคา้ววั 
เจา้หนา้ท่ีปศุสัตว ์เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ นกัวิชาการ อาจารย ์ เป็นบุคคลท่ีเกษตรกรเห็นว่า สามารถพูดคุย 
ปรึกษาหารือในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกรได ้และตอ้งอาศยัปัจจยัความไวว้างใจ 
การมีสายสัมพนัธ์ส่วนบุคคลอนัดีต่อกนั  ความรู้จากแหล่งความรู้ประเภทบุคคล ส่วนใหญ่จะเป็น
ความรู้แบบภูมิปัญญา คือมีการปฏิบติัสืบต่อมาเป็นประจาํ  เป็นเทคนิควิธีการแบบชาวบา้น ท่ีทาํง่ายๆ 
มีหลกัการง่าย  และอาจมีเป็นความรู้ตามหลกัวิชาการท่ีนาํมาร่วมปฏิบติั หรือ ปรับใชแ้ลว้เห็นผลดี เป็น
ประสบการณ์ตรงของผูท่ี้บอกเล่า  ช่องทางหลกัในการติดต่อกบัแหล่งความรู้ประเภทบุคคลบุคคล คือ 
การใชโ้ทรศพัท ์ซ่ึงมีความสะดวก รวดเร็ว และประหยดัค่าใชจ่้าย และพบว่า ปัจจุบนั มีการใช ้Social 
Network ไดแ้ก่ โปรแกรมคุย Line และ facebook  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของ  มณีนุช ทิพยชิ์ต 
(2553) ท่ีศึกษา ความคิดและพฤติกรรม ของเกษตรกรกลุ่มรวมพลงัเกษตรชีวภาพ บา้นนาคู เพื่อหา
แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ระบบเกษตรชีวภาพ ตําบลนาคู อําเภอผกัไห่  จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา พบว่าวิธีการเรียนรู้ของเกษตรกรมี 3 ช่องทาง ประกอบดว้ย ส่ือบุคคลซ่ึงพบว่าเป็น
ช่องทางท่ีเกษตรกรใชม้ากท่ีสุด รองมาคือ ส่ือมวลชน ไดแ้ก่ โทรทศัน์ ส่ิงพิมพ ์วิทย ุ 

และ พบว่า เกษตรกรมีการเรียนรู้ ท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินวิถีชีวิตทัว่ไป เช่น การพบปะการ
พดูคุยแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนัตามโอกาสต่างๆ เช่น ตามตลาดนดัซ้ือขายโค ตามงานบุญในพ้ืนท่ี 
หรือ การแวะเยีย่มคอกโคของเพ่ือนบา้น เพื่อสอบถาม หรือ  ขอคาํปรึกษา  หรือการสังเกตเห็นตวัอยา่ง
ท่ีอ่ืนๆแลว้เกิดความสนใจ  สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ  Ian Falk and Lesley Harrison (1998) ไดว้ิจยั
เร่ืองการเรียนรู้ของชุมชนและทุนทางสังคม: “เพียงแค่การพูดคุยเลก็นอ้ย” ท่ีอธิบายว่า  เครือข่ายการ
เรียนรู้ท่ีไม่เป็นทางการเป็นส่ิงท่ี คนส่วนใหญ่มกัไม่นึกถึง และนาํมาใช ้เพราะกิจกรรมเหล่าน้ีไม่ไดเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของนโยบายการ เรียนรู้ท่ีไดรั้บการยอมรับ กิจกรรมการเรียนรู้เกิดข้ึนไดทุ้กวนัและมีมากมาย 
การเรียนรู้อาจเกิดข้ึน ท่ีสโมสรทอ้งถ่ิน หรือการรวมกลุ่ม เช่น การพบปะสมาคมของกลุ่มสตรีโรตาร่ี
คลบั สถานท่ีเล่น กีฬา การรวมตวัของกลุ่มเพื่อน การเรียนรู้อาจเกิดข้ึนไดร้ะหว่างการรอรับกลบับา้น
ของเดก็ การพดูคุยกบัขา้งบา้น การผอ่นคลายในสถานบนัเทิง หรือภายหลงัไปโบสถ ์ 
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 ดังนั้ น ในการจัดทาํแนวทางส่งเสริมกระบวนการจัดการ ด้านการคน้หาความรู้และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สามารถนําไปปรับใช้ได้ เช่น  การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในเชิงพบปะ
สังสรรค ์จดับรรยากาศให้สนุก ผ่อนคลายเป็นกนัเอง อาจเป็นความบนัเทิง สอดแทรกกบัการพูดคุย
สาระความรู้   
 

การสร้างความรู้ของเกษตรกรผู้เลีย้งโคขุน 
การสร้างความรู้ของทั้งเกษตรกรตน้แบบรายบุคคล และ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ พบว่า มีการ

ปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกนั  เร่ิมจากเม่ือไดข้อ้มูลความรู้มา นาํมาคิดเปรียบเทียบกบัประสบการณ์เดิมของตน
ท่ีเคยทาํมาก่อน โดยการปรึกษาหารือร่วมกับคนในครอบครัว ดูความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัของ
ตนเอง ดูความน่าสนใจ แลว้จึงทดลองปฏิบติัดว้ยตนเอง เพื่อดูผลท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีจะยอมรับ หรือ หากยงั
ไม่เห็นผลอาจมีการปรับวิธีการตามสภาพความพร้อมตนเองแลว้ลองทาํซํ้ า เม่ือเห็นผลจึงจะยอมรับ
กลายเป็นความรู้ใหม่ของตวัเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของคอบ์ (Kolb,1992) ท่ีอธิบายรูปของ
กระบวนการเรียนรู้ ท่ีเป็น วฎัจกัร 4 ขั้น  คือ ประสบการณ์จากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม (Concrete Experience) 
การสังเกตและไตร่ตรอง (Observation and Reflections) การสร้างแนวความคิดเชิงนามธรรมและสรุป
หลกัการ(Formation of Abstract Concepts and Generalization) และการทดลองหรือประยกุต ์หลกัการ
ท่ีสร้างข้ึนในสถานการณ์ใหม่ๆ (Testing Implications of Concepts in New Situations)  และ สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ ภณัฑิรา นนัทพงษ ์และคณะ (2547: 32) อธิบายถึงทฤษฎีกระบวนการเรียนรู้แบบสรรค์
สร้างความรู้ (constructivist)  เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้งการแสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ ความ
เขา้ใจข้ึนดว้ยตนเอง ความแข็งแกร่ง ความเจริญงอกงามในความรู้ จะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนไดมี้โอกาส
เรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัผูอ่ื้น หรือได้พบส่ิงใหม่ๆแลว้นาํความรู้ท่ีมีอยู่มาเช่ือมโยง 
ตรวจสอบกบัส่ิงใหม่ๆ   

 นอกจากนั้นในบางเหตุการณ์จาการลองถูกลองผิดของเกษตรกรอาจมีการคน้พบความรู้หรือ
วิธีการปฏิบติัเกิดข้ึนโดยบงัเอิญได ้ เม่ือเกษตรกรอยู่ในสถานการณ์ท่ีเกิดขอ้สงสัย ตอ้งการแกปั้ญหา 
เกิดการสงัเกตเห็น เทียบเคียงกบัประสบการณ์เดิม ลองผดิลองถูกดว้ยตนเอง  จนเกิดเป็นขอ้คน้พบโดย
บงัเอิญของตนท่ีเป็นผลดี   เช่น การพบ ว่า  กากถัว่เหลืองก็เล้ียงววัได ้ของ  เกษตรกรตน้แบบคนท่ี2   
การพบวิธีการการจดัการววัดุ ววัด้ือ ของ เกษตรกรตน้แบบคนท่ี3  และ พบวิธีฉีดโคท่ีไดผ้ลดีของ 
เกษตรกรตน้แบบคนท่ี5 ซ่ึง สอดคลอ้งกบั รูปแบบการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ ที่ พระราชวรมุนี
(สุมน อมรวิวฒัน์,2535) ท่ีอธิบายถึง การเรียนรู้แบบเพื่อแกปั้ญหา (แบบอริยสัจจ)์ วิธีเรียนรู้แบบน้ีเป็น
วิธีเรียนรู้ เพื่อการดบัทุกข ์และเป็นวิธีคิดหลกัท่ีสามารถครอบคลุมวิธีเรียนรู้ แบบอ่ืน ๆ ไดท้ั้งหมด วิธี
เรียนรู้ แบบน้ีมีลกัษณะทัว่ไป 2 ประการคือเป็นวิธีเรียนรู้ตามเหตุและผล เป็นไปตามเหตุและผล สืบ
สาวจากผลไปหาเหตุ แลว้แกไ้ขท่ีตน้เหตุ และตอ้งกาํหนดรู้ และทาํความเขา้ใจปัญหา ให้ชดัเจน  แลว้
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คิดแกไ้ขเหตุของปัญหาใหต้รงจุด ตรงเร่ือง ตรงความมุ่งหมาย ไม่ฟุ้ งซ่าน ออกไปเร่ืองอ่ืน และตอ้งเป็น
การแกไ้ขท่ีปฏิบติัไดจ้ริง  

ดงันั้น แนวทางส่งเสริมการสร้างความรู้และการใชป้ระโยชน์ความรู้ของเกษตรกร  จึงควรมี
ลกัษณะ สนบัสนุนให้มีการเรียนรู้ดว้ยการทดลองของตนเอง  หรือ เรียนรู้ทดลองส่ิงใหม่ร่วมกบักลุ่ม
เพื่อนเกษตรกร หรือ ร่วมกบันกัวิชาการ แลว้มีการเรียนรู้ผลลพัธ์และเผยแพร่เม่ือไดผ้ลดี   
 

การใช้ความรู้ของเกษตรกรผู้เลีย้งโคขุน 
ความรู้ท่ีเกษตรกรตน้แบบ และ สมาชิกสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคขนุนาํไปใชใ้นการปฏิบติัของ

ตน ส่วนใหญ่ จะมีการใชค้วามรู้โดยการนาํหลกัวิชาการมาปรับผสมตามความเหมาะสมกบับริบทของ
ตนเองจากประสบการณ์การเล้ียงโดยตรง ท่ีผ่านการสังเกต การทดลองปฏิบติั เห็นผลดว้ยตนเอง  จะ
เช่ือในความรู้เชิงประจกัษข์องตนเหล่านั้นมากกว่าเช่ือวิชาการเพียงอย่างเดียว  ความรู้เหล่านั้นจะถูก
นาํมาใชต่้อเน่ืองจนเกิดการเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพของครอบครัว และดา้นการยกระดบักระบวนการ
เล้ียงโคและการจดัการฟาร์มของของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ขอ้คบ้พบในกรณีศึกษาเร่ืองการบริหาร
จดัการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร (ศิริวรรณ หวงัดี,2553)  ท่ีแบ่ง
ความรู้ใช้ในการพฒันาเกษตรกร ออกเป็น 2 ระดบั คือ ความรู้ท่ีเกิดจากการทาํงานท่ีเป็นของ “ 
เจา้หน้าท่ีและหน่วยงาน” และ การทาํงานของเจา้หน้าท่ีท่ีลงไปทาํงานร่วมกบัเกษตรกร เรียกว่าเป็น 
“ความรู้ของเกษตรกร”   

ดังนั้น แนวทางส่งเสริมเกษตรกร ในด้านการถ่ายทอดความรู้ การจดัเก็บความรู้ และการ
เผยแพร่แลกเปล่ียนเรียนรู้   หน่วยงาน หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  จึงควรคาํนึงถึงการใชป้ระโยชน์ในชุด
ความรู้ทั้ง 2 ระดบัน้ี ใหเ้หมาะสม 

 

การจัดเกบ็ความรู้ 

ความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ และ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์นั้น จะเป็นความรู้ท่ีมาจากการเรียนรู้
ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง นบัจากการเร่ิมตน้หาความรู้เพื่อการเล้ียงโคเน้ือโคขนุ สะสมประสบการณ์
ทดลองถูกลองผดิ ทาํซํ้า และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลายาวนานจนไดรั้บการยอมรับวา่
ประสบความสาํเร็จในอาชีพการเล้ียงโคขนุ  ความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ จึงเป็นความรู้ทั้งเก่าและใหม่ 
ท่ีมาจากการลองทาํและการคน้พบโดยบงัเอิญ หลอมรวมกนักลายเป็นประสบการณ์  ดงันั้น การจดัเกบ็
ความรู้ของเกษตรกรโดยหลกั จึงเป็นไปโดยธรรมชาติ คือ สะสมจดจาํเป็นภูมิปัญญาภายในตวัเอง 
สะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้าก การเล่าเร่ืองราว ประสบการณ์บอกต่อ สอน หรืออธิบาย เกร็ดความรู้ท่ีเก่ียวกบั
การเล้ียงโคเน้ือโคขนุ ใหก้บัผูอ่ื้นฟัง เป็นขั้นตอน ไดอ้ยา่งชดัเจน   
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การจดัเกบ็ความรู้ในรูปแบบ ท่ีปรากฏเห็นเป็นเชิงประจกัษ ์  คือการจดบนัทึกขอ้มูล การทาํ
บญัชี ตวัเลข การวาดภาพ การเขียนอธิบาย  การใชโ้ปรแกรม เนน้ใหอ้ยูใ่นใหเ้ขา้ใจง่ายดูง่าย  เพื่อสอน
ถ่ายทอดใหค้นในครอบครัว เจา้หนา้ท่ีคนงานในฟาร์มไดใ้ชข้อ้มูล  รวมถึง มีการจดัเกบ็ความรู้เพื่อการ
เผยแพร่ถ่ายทอดใหผู้ท่ี้สนใจ ในรูปแบบต่างๆ เช่นจดัทาํเอกสารคู่มือ  เอกสารแผน่พบั  โปสเตอร์ 
อธิบายใหค้วามรู้ต่างๆ  เช่น วิธีการเล้ียง สูตรอาหาร ติดไวใ้นบริเวณพื้นท่ีบา้นของเกษตรกร  และ มี
การถอดชุดความรู้จากเกษตรกร เรียบเรียงจดัเกบ็โดยเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ การจดัทาํเอกสารเผยแพร่ เช่น 
“เร่ืองเล่าชาวหนองสูง” ของสหกรณ์ปศุสตัวห์นองสูง ท่ีถอดความรู้จากสมาชิกผูผู้เ้ล้ียงโคขนุท่ีมีผลงาน
ดี ควรไดรั้บการเผยแพร่ความรู้สู่สมาชิก และผูส้นใจทัว่ไป ขอ้คน้พบน้ี สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
ธวชัชยั รัตนชเลศ ฉนัทลกัษณ ติยายน และ รุ่งทิพย อุทุมพนธ ั(2553)  ท่ีการจดัการความรู้ชุมชนเกษตร
เพื่อพฒันาระบบการการผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก ท่ีพบวา่  การจดักิจกรรมถอดความรู้และ
การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ของเกษตรกรถอดเป็น เอกสาร “ชุดความรู้เกษตรดีท่ีเหมาะสมในการ
ผลิตมะม่วงสาํหรับชุมชน” จะทาํใหเ้กิดการไหลเวยีนองคค์วามรู้ภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่มเกษตรกร 
และ เกิดการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ทางดา้นอาชีพของเกษตรกร  

2.6  การถ่ายทอดความรู้ และ การแลกเปลีย่นเรียนรู้ของเกษตรกรผู้เลีย้งโคขุน  
การถ่ายทอดความรู้ของเกษตรกร  แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ  ถ่ายทอดใหบุ้คคลในครอบครัวและ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบอาชีพของตน หมายถึง  เกษตรกรตน้แบบมีการแบ่งบนัความรู้ 
ถ่ายทอดประสบการณ์ ใหก้บัคนในครอบครัว เช่น ภรรยา บุตร ญาติพี่นอ้ง ท่ีเป็นคนท่ีจะรับช่วงต่อการ
ประกอบอาชีพจากตนในอนาคต และ ถ่ายทอดให้กบัคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพของตนเอง 
เช่น พนกังาน ลูกจา้ง เจา้หนา้ท่ีประจาํฟาร์ม เพื่อให้ทาํงานไดอ้ย่างถูกตอ้งและเป็นมาตรฐานเดียวกนั   
และ การถ่ายทอดใหก้บับุคคลทัว่ไป หมายถึง เกษตรกรท่ีอยูใ่นฐานะผูมี้ความรู้มีประสบการณ์ ประสบ
ความสาํเร็จในการเล้ียงโคขนุไดผ้ลดี หรือเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นการเล้ียงโคเน้ือโคขุน จะมีโอกาส
การแบ่งบันความรู้  ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู ้ท่ีสนใจทั่วไป  มีทั้ งแบบ  ไม่มีการกําหนด
วตัถุประสงค์ และรูปแบบกิจกรรมท่ีชัดเจนแน่ชัด เป็นการแบ่งบนัถ่ายทอดตามวิถีชีวิต เช่น เม่ือมี
เกษตรกรแวะเวียนมาสอบถาม โทรศพัทม์าพูดคุย หรือ สนทนากนัในกลุ่มโปรแกรมLine หรือ Face 
book    และ  การถ่ายทอดความรู้ แบบท่ีมีการกาํหนดวตัถุประสงค ์รูปแบบกิจกรรมท่ีค่อนขา้งชดัเจน  
เช่น การจดัอบรมระยะสั้ น อบรมระยะยาว ให้กบัสมาชิกกลุ่มผูเ้ล้ียงโค  การรับนักศึกษาฝึกงานมา
เรียนรู้ประจาํอยูท่ี่ฟาร์มของเกษตรกร โดยตรง การรับกลุ่มศึกษาดูงานเยีย่มชมฟาร์ม หรือการไดรั้บเชิญ
เป็นวิทยากร หรือ รับเชิญเขา้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้ขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะ เช่น ไดรั้บเชิญร่วม
ระดมความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง การไดรั้บเลือกเป็นฟาร์มตวัอย่างเขา้โครงการวิจยัต่างๆของ
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นกัวิชาการ ลกัษณะการถ่ายทอด จะเป็นการบอกเล่า ประสบการณ์ตรง ท่ีไดจ้ากการทาํดว้ยตวัเองและ
เห็นวา่ไดผ้ลดี มีการบอกเล่าอธิยายในภาษาท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ  

ขอ้คน้พบน้ี สอดคลอ้งกบั กลัยา มิขะมา และคณะ (2555) ท่ีอธิบายถึง กระบวนการเรียนรู้ของ
เกษตรกรในชุมชนเกษตรกร ในงานวิจยัเร่ือง กระบวนการเรียนรู้และการสร้างความรู้ของเกษตรกรผู ้
ปลูกยางพารา มี 3 แนวทาง คือ 1) การเรียนรู้ระหว่างคนใน ครัวเรือน/เครือญาติลกัษณะการเรียนรู้ของ
เครือ ญาติหรือคนในชุมชนเป็นเร่ืองการหาแนวทางปฏิบติั ร่วมกนั หรือบางประเด็นท่ีตอ้งใชท้กัษะ 
และความ สัมพนัธ์ในการสอน เช่น การกรีด เกษตรกรท่ีไม่เคย ไดรั้บการฝึกอบรมการกรีดยางมาก่อน 
ใชก้ารเรียน รู้การฝึกกรีดโดยการสอนกนัเองในครัวเรือน หรือ ในกลุ่มญาติเน่ืองจากเป็นองคค์วามรู้ท่ี
ตอ้งเรียนรู้ ควบคู่กบัการฝึกปฏิบติั 2) การเรียนรู้ระหวา่งคนใน ชุมชน ลกัษณะการเรียนรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนเป็น ไปแบบไม่เป็นทางการ ในลกัษณะการพดูคุยซกัถาม การศึกษาตวัอยา่ง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการ
เรียนรู้เพื่อการ ตรวจสอบ หรือหาแนวทางการปฏิบติัท่ีเหมาะสมท่ีสุด กบัเกษตรกรเอง และ 3) การ
เรียนรู้ระหว่างคนในกับ คนนอกชุมชน คนนอกชุมชนมีทั้ งเจ้าหน้าท่ี เกษตร กรอ่ืนๆ และพ่อคา้ 
เกษตรกรมีโอกาสในการเรียนรู จากคนนอกชุมชนไม่เท่ากนั ทั้งน้ีอาจมีปัจจยัอ่ืนๆ มาเก่ียวขอ้ง เช่น 
โอกาสของแต่ละคน และลกัษณะการ ใฝ่เรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัของเกษตรกร  

 

นอกจากนั้น การถ่ายทอดความรู้ ของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุ จะเกิดข้ึนโดยอาศยัปัจจยัหลกัคือ  
ความสมัพนัธ์อนัดี และการเปิดใจรับฟังซ่ึงกนัและกนั “open mind” ระหวา่งบุคคล  และ ความสมัพนัธ์
อนัดีระหวา่งเกษตรกร กบัหน่วยงาน  การยอมรับท่ีมีต่อเกษตรกรในบทบาทของผูท่ี้มีประสบการณ์
และความสาํเร็จในอาชีพ และ ความพร้อมของเกษตรกรในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือเป็นผูจ้ดั
กิจกรรมต่างๆ   เช่น ระยะเวลา สถานท่ี  ระยะทางการเดินทาง  งบประมาณ ท่ีเอ้ือต่อความพร้อมของ
เกษตรกร ซ่ึง สอดคลอ้งกบั อญัชลี ยิม้สมบูรณ์ และคณะ (2554) ศึกษาเร่ือง การจดัการความรู้ดา้น
เกษตรอินทรียข์องเกษตรกร อาํเภอบางคนที  จงัหวดัสมุทรสงคราม ท่ีกล่าวถึง ปัญหาและอุปสรรคใน
การจดัการความรู้ เกิดจากตวัเกษตรกรเอง เช่น มีเวลานอ้ย ในการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล ช่วงเวลาในการ
จดัการแลกเปล่ียนความรู้มีค่อนขา้งจาํกดั  
 

ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกิดข้ึนทั้งระหวา่งเกษตรกรกบัเกษตรกร ระหวา่งกลุ่มสมาชิก
สหกรณ์เดียวกนั และระหวา่งเกษตรกรกบัเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  เป็นการพดูคุยกนั ตามโอกาสต่างๆ เช่น 
การเยีย่มเยยีนเพื่อนสมาชิกของกลุ่ม  การประชุมกลุ่มสมาชิกในพื้นท่ีของสหกรณ์  การเขา้ประชุม
สหกรณ์ประจาํปี และ  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายนอกกลุ่มสหกรณ์  ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ กบั
บุคคลอ่ืนๆท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสงักดัสหกรณ์เดียวกนั เช่น เพื่อนเกษตรกรเล้ียงโคจากท่ีอ่ืนๆ หรือ กบั
เจา้หนา้ท่ี นกัวิชาการ นกัวิจยั จากหน่วยงานต่างๆ ผา่นกิจกรรมแบบเป็นทางการ  การ คณะบุคคลขอมา
ศึกษาดูงาน  ซ่ึงพบวา่ เป็นไปตามแนวคิดของ ผอ่งพรรณ ตรัยมงคลกลู (2553: 2-4) ท่ีไดไ้ดอ้ธิบาย
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ลกัษณะของการใหค้วามรู้เกษตรกร ในมิติของการถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรในงานส่งเสริม
การเกษตร แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ยคุ คือ 1) ยคุของการเรียนรู้ผา่นการส่ือสาร  การถ่ายทอดความรู้เป็น
ลกัษณะการส่ือสารส่วนบุคคลจากเจา้หนา้ท่ีนกัส่งเสริมการเกษตร นกัวิชาการ การใชส่ื้อสารมวลชน 
เช่น วิทยแุละโทรทศัน์ และใชส่ื้อต่างๆเพื่อนาํสารในรูปของ ชุดความรู้สาํเร็จรูปใหก้บัเกษตรกร การ
ส่ือสารเป็นไปในแนวคิด รูปแบบการถ่ายทอดข่าวสาร (Transmission model) S-M-C-R เป็นการ
ส่ือสารทางเดียว เกษตรกร อยูใ่นบทบาท “ผูรั้บสาร”  ท่ีส่งมาจาก “ผูรู้้” 2) ยคุของการเรียนรู้ดว้ย
กระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนทศัน์การถ่ายทอดความรู้ มุ่งไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วม ใชก้ลยทุธ์
ต่างๆ เช่น สนบัสนุนการร่วมคิดร่วมแกข้องเกษตรกร ใหค้วามสาํคญักบักระบวนการท่ีเกิดความรู้ 
ความเขา้ใจและความคิดของเกษตรกรในการเรียนรู้ และรับ หรือ ไม่รับส่ิงใหม่ๆ การส่ือสารความรู้
ผา่นเพ่ือนเกษตรกรดว้ยกนัท่ีมีความรู้ ความชาํนาญ ( famer-to famer communication)  และ 3) ยคุของ
การเรียนรู้ดว้ยการเสริมพลงัการเรียนรู้ ท่ีมุ่งเนน้สร้างความยัง่ยนื นอกจากการสนบัสนุนการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกร ยงัใหค้วามสาํคญักบั ภูมิปัญญาและกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกร โดยการหนุนเสริม
ใหเ้กิดช่องทางและกลไกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ผา่นเครือข่ายการเรียนรู้แบบไม่เป็น
ทางการหรือก่ึงทางการ เช่น เวทีชุมชน กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนยก์ารเรียนรู้ และโรงเรียนเกษตรกร/โรงเรียน
ชาวนา โดยความรู้ท่ีส่ือสาร มีการผสมผสานความรู้สากล หรือเรียกวา่ความรู้ชดัแจง้ (explicit 
knowledge) กบัความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์จริง จนเป็นส่วนหน่ึงของภูมิปัญญาท่ีฝังในตวัคน (tacit 
knowledge) แนวคิดน้ี เกษตรกรมีบทบาทสาํคญัในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง (active learner) โดย
มีเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (facilitator)   

 
โดยสรุป จะเห็นไดว้่ากระบวนการจดัการความรู้ท่ีพบเหล่าน้ี เป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมการ

การเรียนรู้สร้างความรู้ให้เกิดข้ึนภายในตวัเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุทั้งในระดบัรายบุคคล และการเรียนรู้
ในลกัษณะกลุ่มบุคคล คือ สมาชิกสหกรณ์ ซ่ึงผลการวิจยัจะเห็นชดัวา่ โดยปกติเกษตรกรแต่ละบุคคลจะ
มีการเรียนรู้และการจดัการความรู้ของตนเองอยู่แลว้โดยธรรมชาติ ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทวิถีชีวิตของ
ตน แต่เน่ืองจากหากจะพฒันาส่งเสริมเกษตรกรใหมี้ความเป็นมืออาชีพ เน่ืองจาก การเล้ียงโคขนุใหไ้ด้
คุณภาพสูงตอ้งอาศยัความรู้และการปฏิบติั ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงเพ่ือให้ไดคุ้ณภาพเน้ือโคตามความ
ตอ้งกาของตลาด ซ่ึงเกษตรกรตอ้งมีกระบวนการเล้ียงท่ีแตกต่างจากการเล้ียงโคทัว่ๆไป ดงันั้น หาก
หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการพฒันาเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือโคขุน มีความเขา้ใจและนําแนว
ทางการจัดการความรู้มาปรับใช้ให้สอดคลอ้งกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเกษตรกร ได้อย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเน่ือง กระบวนการเหล่าน้ีจะมีส่วนช่วยเสริมให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ การพฒันา
ตวัเองของเกษตรกรในดา้นอาชีพการเล้ียงโคขนุใหดี้ยิง่ข้ึน  
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ข้อเสนอแนะ  
 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  
ขอ้เสนอแนะสาํหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักระบวนการจดัการความรู้  เพื่อการพฒันา

เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุในประเทศไทย การกาํหนดแนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้สาํหรับ
เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุคุณภาพสูง ควรมีหลกัคิดในการดาํเนินงาน  4 ประการ ดงัน้ี     
 

สอดคล้องกบัความต้องการ และ วถีิชีวติของบุคคล 
การจดัทาํแนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้ ควรพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของเกษตรกร ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพของตนเอง เช่น การมี
รายไดเ้พิ่มข้ึน การลดตน้ทุนการเล้ียง การปฏิบติัท่ีไม่มีความเส่ียงต่อความเสียหาย ดงันั้น ควรเขา้
ใจความตอ้งการของเกษตรกร  ขณะเดียวกนั ควรมีการส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบัเกษตรกร ถึง
ประโยชน์ท่ีเกษตรกรจะไดรั้บ จากการเขา้มีส่วนในกิจกรรมต่างๆ ความตอ้งการ เช่น มีการช้ีแจง 
ช้ีใหเ้ห็นประโยชน์ ท่ีเกษตรกรจะไดรั้บวา่ส่งผลดีอยา่งไรกบัอาชีพท่ีการเล้ียงโค และส่ือสารใหเ้ห็น
ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบกบัสภาพปัจจุบนั หรือ ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนขา้งหนา้ เป็นการช้ีใหเ้ห็น
โอกาส และตอ้งส่ือสารใหเ้กษตรกรเห็นภาพตามชดัเจนและใชภ้าษาท่ีเขา้ใจไดง่้าย 

 นอกจากนั้น ตอ้งคาํนึงถึงความสอดคลอ้ง กบัลกัษณะวถีิชีวิตของเกษตรกร เพื่อใหเ้กษตรกร
สามารถคิดเทียบเคียงความรู้เดิมท่ีมีอยูก่บัขอ้มูลใหม่ได ้และ ควรมีกิจกรรม หรือ ช่องทางเป็นทางเลือก
หลากหลาย เพือ่คาํนึงถึงความแตกต่างในวธีิชีวิตธรรมชาติของแต่ละบุคคล และ เอ้ือต่อการเขา้ถึงแหล่ง
เรียนรู้ และการเขา้ร่วมในกิจกรรม เช่น การพจิารณาความพร้อมของเกษตรกรในการเดินทาง 
ระยะเวลา ค่าใชจ่้าย หรือ ความสามรถในการเขา้ถึงส่ือ เช่น ช่วงวยั สไตลก์ารเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 
เช่นการอ่านส่ือส่ิงพิมพ ์การดูโทรทศัน์ การใชส่ื้อทอ้งถ่ิน หรือ ใช ้อินเตอรเน็ต หรือ  Social  Network  

บุคคลได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง 
การจดัทาํแนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้ ควรยึดหลกัสร้างโอกาสให้เกษตรได้

เรียนรู้ดว้ยการลงมือดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นไปตามธรรมชาติของเกษตรกรท่ีพบว่า การเรียนรู้จะเกิดข้ึน เม่ือ
ไดล้องทาํดว้ยตนเอง และนาํมาสู่การสร้างความเช่ือถือในขอ้มูลใหม่ๆ ดงันั้น ในการจดักิจกรรม เพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้ เช่น การหาความรู้ การสร้างความรู้ และ การถ่ายทอดความรู้ ควร
คาํนึงถึงการใหเ้กษตรกรไดมี้โอกาสในการลงมือทาํภายใตกิ้จกรรมต่างๆ 
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สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกนั 
การจดัทาํแนวทางส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้ ควรยึดหลกั การสร้างเครือข่ายการ

เรียนรู้ร่วมกนั ทั้งเครือข่ายในระดบั บุคคล  เช่น การเรียนรู้ ระหว่าง เกษตรกร กบั เพ่ือนเกษตรกร กบั 
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ นกัวิชาการ อาจารย ์หรือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในและกิจกรรม และควรคาํนึงถึงการมี
โอกาสท่ีจะสามารถสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกนั เพื่อเป็นส่วนส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างบุคคล และ เครือข่ายการทาํงานในระดับหน่วยงาน เช่น สหกรณ์ ปศุสัตว์จังหวดั 
สถาบนัการศึกษาในพื้นท่ี  ใหเ้ขา้มามีบทบาทสร้างการเรียนรู้ร่วมกนั  นอกจากนั้น ควรเป็นบุคคล หรือ
หน่วยงานท่ีเขา้ถึงเกษตรกรไดง่้าย และเกษตรกรก็สามารถเขา้ถึงได ้เช่น อยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียงกนักนักบั
เกษตรกรท่ีสามารถไปมาหาสู่กนัได ้ 

ความรู้สอดคล้องกบัความต้องการและสถานการณ์ 
ความรู้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกร หลกัใหญ่ คือ มีเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกับ

กระบวนการเล้ียงและการจดัการฟาร์มโคเน้ือ โคขุน  นอกจากนั้น ควรมีขอ้มูลเน้ือหาสาระท่ีเป็น
ปัจจุบนั จากสถานการณ์ปัจจุบนั ท่ีส่งผลกระทบต่อการเล้ียงโคเน้ือโคขุนของเกษตรกร เช่น การขาด
แคลนแม่พนัธ์ุววั ราคาซ้ือขายโค หรือการเพ่ิมข้ึนของราคาตน้ทุนอาหารโค เป็นตน้  
 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
จากผลการวิจยัท่ีได ้มีขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการวิจยัต่อไป ดงัน้ี  
ผลการศึกษากระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรกรตน้แบบ และกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียง

โคขนุ แมจ้ะพบวา่มีแนวปฏิบติัท่ีเป็นจุดเด่นมุ่งเนน้เพื่อการพฒันาความรู้เกษตรกร คือ การใชพ้ื้นท่ีของ
เกษตรกรเป็นจุดเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  และเน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัของ
เกษตรกร แต่พบว่า แมจ้ะมีสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลกัในพ้ืนท่ีในการพฒันาเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุ แต่
โดยภาพรวมยงัขาดการเรียนรู้แบบเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรกรท่ีเป็นรูปธรรม การจดักิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ยงัอยูใ่นวงจาํกดั รวมถึงพบว่า 
ปัจจุบนัเกษตรกรบางรายมีการใชร้ะบบสารสนเทศ หรือ ส่ือSocial media มาเป็นช่องทางการเรียนรู้ 
แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั    

ดงัน้ี ในการวิจยัคร้ังต่อไป จึงควรมีการศึกษา ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั การพฒันารูปแบบ 
หรือ กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเสริมพลงัการเรียนรู้ให้กบัเกษตรกร ท่ีสามารถผลกัดนัให้เกษตรกรรายยอ่ย 
หรือ กลุ่มเกษตรกรเขา้มามีส่วนร่วมมีบทบาทในการสร้างการเรียนรู้ หรือ เกิดกระบวนการจดัการ
ความรู้ของบุคคลหรือกลุ่มเกษตรกรใหข้ยายเช่ือมโยงกนัได ้รวมถึง การศึกษาการพฒันารูปแบบการใช้
ส่ือยุคปัจจุบนั เช่น ส่ือดิจิตอล หรือ Social media ส่ือมาใชป้ระโยชน์ให้เกิดการเรียนรู้ การจดัการ
ความรู้สาํหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุต่อไป   
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แบบบันทกึการสัมภาษณ์เชิงลกึเกษตรกรต้นแบบ 
งานวิจยัเร่ือง  กระบวนการจดัการความรู้สาํหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุคุณภาพสูง 

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันามนุษย ์ภาควิชาการศึกษาเพ่ือการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไป 
1.  ช่ือ............................ สกลุ ...........................อาย.ุ.........ปี  เพศ...............................     

ท่ีอยู ่เลขท่ี…………หมูท่ี…่…… …..ถนน / ซอย...................ตําบล…………….....…   
      อําเภอ…...................จงัหวดั……………..รหสัไปรษณีย์………..……โทร............…..   
2. ระดบัการศกึษา ...................................................................................................... 

3. อาชีพ อาชีพหลกั ................................................................................................ 
อาชีพรอง ........................................................................................................... 

4. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน........คน จํานวนแรงงานในครัวเรือน................................... 
5. สถานะทางสงัคม (การเป็นกรรมการ/สมาชิก กลุม่กิจกรรมตา่งๆ) ……………………… 
6. ประสบการณ์การเลีย้งโคเนือ้/โคขนุ………………………………. ปี 
7. สภาพการเลีย้งโคเนือ้/โคขนุในปัจจบุนั  

(เชน่ จํานวนโค/ สายพนัธุ์/ขนาดคอกโรงเรือน/แรงงานผู้ดแูล/แหลง่รับซือ้/ตลาด ฯลฯ) 
………………………………………………………………………………………………………… 

8.สถานการณ์ของอาชีพในปัจจบุนั ทศัคตติอ่อาชีพ ความยัง่ยืนในอนาคต 
  ……………………………………………………………………………………………………… 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการจัดการความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ 

วตัถุประสงค์การวจัิย : 1.เพื่อศึกษากระบวนการจดัการความรู้ของเกษตรตน้แบบผูเ้ล้ียงโคขนุท่ีประสบ
ความสาํเร็จ 
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กรอบแนวคดิการจัดการ
ความรู้  7 ขั้นตอน 

ข้อคําถามระดบัปัจเจกบุคคล ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

1.การกําหนดความรู้ที่
สําคญัและจําเป็น 
(Define) 

 

1) การประกอบอาชีพการเล้ียงโคขุนในปัจจุบนัท่านมีปัญหา
หรือพบสภาพปัญหาอะไรบา้ง 

 

2)การประกอบอาชีพการเล้ียงโคขนุท่านคิดวา่อะไรเป็นความรู้
ท่ีจาํเป็นหรือผูเ้ล้ียงตอ้งรู้ในเร่ืองราวอะไรบา้ง 

 

3) ความรู้ หรือส่ิงท่ีท่านวา่จาํเป็นเหล่าน้ีในปัจจุบนัท่านทราบดี
เพียงพออยูแ่ลว้หรือไม่ อยา่งไร  

 

4) ท่านเองมีการหาความรู้ใหม่ๆข้อมูลใหม่อยู่เสมอหรือไม่ 
เพราะอะไร   

 

2. การค้นหาความรู้ และ
จับยดึความรู้ 
 (Knowledge 
Identification and 
Capture)  

1.ท่ีผา่นมาท่านใชค้วามรู้ในเร่ืองอะไรบา้งในการเล้ียงโคขนุให้
ประสบความสํา เ ร็จ  (ยกตัวอย่างประกอบในขั้ นตอน / 
กระบวนการเล้ียงต่างๆ) 

 

2) จากท่ีท่านเล่ามา ความรู้หรือวิธีการเหล่าน้ี ท่านรู้มาจากท่ี
ใดบ้าง (เช่น ค้นพบด้วยตัวเอง ลองผิดลองถูก บรรพบุรุษ 
ครอบครัว ชุมชน กลุ่ม ส่ือ การอบรมฯลฯ ) 

 

3.ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ 
(Create)   
 

1)จากท่ีท่านเล่ามา เม่ือท่านไดข้อ้มูลใหม่ๆ ความรู้หรือวิธีการ
ใหม่ๆ ท่านนาํไปใช้ทนัทีหรือ มีการปรับใช้กบัการเล้ียงของ
ท่านเองหรือไม่ อยา่งไร  

 

2)ทาํไมท่านถึงนาํขอ้มูล ความรู้หรือวิธีการเหล่านั้นมาใช้
ทนัที และ/หรือ ทาํไมท่านถึงมีการปรับใชก้บัการเล้ียงของ
ท่าน 

 

3)โดยส่วนใหญ่ หากท่านตอ้งการวิธีการหรือความรู้เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือขอ้มูลใหม่ๆ ท่านจะไปหาจากแหล่งไหน
ช่องทางใด เพราะอะไร 

 

4.การประมวลและการ
ก ลั่ น ก ร อ ง ค ว า ม รู้ 
(Knowledge Codification 
and  Refinement)  

1)ขอ้มูล ความรู้หรือวิธีการท่ีแตกต่างไปจากเดิมท่ีท่านเคย
ทาํมาส่วนใหญ่ท่านนําไปลงมือทาํตามเลยหรือไม่ หรือ 
นาํไปปรับกบัวิธีการเดิมของท่าน เพราะเหตุใด อยา่งไร 
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กรอบแนวคดิการจัดการ
ความรู้  7 ขั้นตอน 

ข้อคําถามระดบัปัจเจกบุคคล ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

5.ก า ร จั ด เ ก็ บ ค ว า ม รู้ 
(Knowledge Organization)  

1) หลงัจากท่ีท่านไดท้ดลองวิธีการใหม่ๆ หรือนาํ
ความรู้ในการเล้ียงโคขุนใหม่ๆ มาลองทาํดูระยะ
หน่ึงแลว้จนแน่ใจวา่เป็นวิธีการท่ีดี ใหผ้ลดี ท่านทาํ
อยา่งไรต่อกบัความรู้เหล่าน้ี 

 

6. การแบ่งปันความรู้ 
(Knowledge Sharing)  

 

1) ท่านมีการแลกเปล่ียนขอ้มูล ความรู้เก่ียวกบัการ
เล้ียงโคขนุใหมี้ประสิทธิภาพ กบับุคคลอ่ืนๆ มีใคร
บา้ง ในรูปแบบ วิธีการใดบา้ง บ่อยแค่ไหน 

 

2) เหตุใด หรือ เพราะอะไรท่ี ทาํให้ท่านเกิดการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลกนั  

 

7.การใช้ความรู้(Use)  1) จากประสบการณ์ท่านท่ีผา่นมาการจะเล้ียงโคขนุ
ใหไ้ดคุ้ณภาพดี ท่านไดค้วามรู้ วิธีการจากแหล่งใด 
และในเร่ืองใดบา้งท่ีท่านนาํมาใชห้รืออปรับใชเ้ป็น
หลกั เพราะเหตุใด 

(เร่ืองใดใชม้ากท่ีสุด เร่ืองใดใชน้้อย หรือไม่ไดใ้ช้
เลย) 

 

2) ตวัท่านเองในวิถีชีวิตปกติมีการแสวงหาความรู้ 
วิธีการเล้ียงโคขนุใหม่ๆอยูเ่สมอหรือไม่ ส่วนใหญ่
ท่านจะไปท่ีใด จากแหล่งใด บ่อยแค่ไหน และ ใน
เร่ืองใดบา้ง 
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แบบบันทึกการสนทนากลุ่มเกษตรกร 
งานวิจยัเร่ือง  กระบวนการจดัการความรู้สาํหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุคุณภาพสูง 

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันามนุษย ์ภาควิชาการศึกษาเพ่ือการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วนัท่ีจดัสนทนากลุ่ม:  วนั.................................  เวลา ...................................... 
สถานท่ีจดั:  ................................................................................................ 
กลุ่มเป้าหมาย:  เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขนุสมาชิกสหกรณ์ 

(   ) สหกรณ์การเล้ียงปศุสตัว ์กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกดั   จาํนวน........  คน 
(   ) สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จาํกดั สาขาปศุสตัว ์ จาํนวน........  คน 
(   )  สหกรณ์โคเน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั จาํนวน........  คน   

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
1. รายช่ือผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่ 

ช่ือ..................... สกลุ ..........................................................อาย.ุ.........ปี เพศ.................     
ท่ีอยู ่เลขท่ี……………………หมูท่ี…่…… …..ถนน / ซอย...................ตําบล…………,,,… 

        อําเภอ…................จงัหวดั……………..รหสัไปรษณีย์………..……โทร.................…..…..   
2. ระดบัการศกึษา ................................................................................................................... 
3. อาชีพ 

อาชีพหลกั ....................................................................... 
อาชีพรอง ........................................................................ 

4. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน.........คน  จํานวนแรงงานในครัวเรือน......................... 
5. สถานะทางสงัคม (การเป็นกรรมการ/สมาชิก กลุม่กิจกรรมตา่งๆ) ……………............................ 
6. ประสบการณ์การเลีย้งโคเนือ้/โคขนุ………………………………. ปี 
7. สภาพการเลีย้งโคเนือ้/โคขนุในปัจจบุนัของสมาชิกกลุม่สหกรณ์ 

(เชน่ จํานวนโค/ สายพนัธุ์/ขนาดคอกโรงเรือน/แรงงานผู้ดแูล/แหลง่รับซือ้/ตลาด ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………… 

8.สถานการณ์ของอาชีพในปัจจบุนั ทศัคตติอ่อาชีพ ความยัง่ยืนในอนาคต 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลการจัดการความรู้ของกลุ่มสมาชิก 

วตัถุประสงค์การวจัิย : 1.เพื่อศึกษากระบวนการจดัการความรู้ของกลุ่มสมาชิกผูเ้ล้ียงโคขนุ 

กรอบแนวคดิการจัดการ
ความรู้  7 ขั้นตอน 

ประเด็นการสนทนา 

1.การกําหนดความรู้ที่สําคัญ
และจําเป็น 
(Define) 

 

1) ในการประกอบอาชีพท่ีผา่นมาสมาชิกกลุ่มสหกรณ์มีการเตรียม
ตวั ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีกระทบต่ออาชีพการเล้ียงโคขุน
ของท่านอยา่งไร 
2) อะไรเป็นความรู้ท่ีสาํคญั และจาํเป็นท่ีกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ตอ้งมี
เพ่ือการเล้ียงโคขุนให้มีประสิทธิภาพ เน้ือโคในระดับเกรดดี  
(ประเด็น : พนัธุ์โค การเตรียมคอก การเตรียมแปลงหญา้. อาหาร 
การขนุโค. การคดัเลือกโคขนุเพ่ือจดัลาํดบัส่งชาํแหละ การจดัส่ง
โคเขา้คอกพกัก่อนฆ่าชาํแหละ) 
3) เดิมความรู้เหล่าน้ีท่ีผา่นมาของสมาชิกกลุ่มสหกรณ์เป็นอยา่งไร 
เคยประสบปัญหาอะไรในอดีต และปัจจุบนัความรู้เหล่าน้ีของ
สมาชิกกลุ่มสหกรณ์เป็นอยา่งไร 
4) สมาชิกกลุ่มสหกรณ์มีเหตุผล หรือปัจจยัอะไรท่ีทาํใหเ้กิดความ
ตอ้งการความรู้ใหม่ๆขอ้มูลใหม่ๆ   
5) สหกรณ์มีวิธีการ วางแผน หรือ การหาความตอ้งการของสมาชิก
เพื่อพฒันาการเล้ียงโคขนุของสมาชิก หรือ ไม่ อยา่งไร 

2. การค้นหาความรู้ และจับ
ยดึความรู้ 
 (Knowledge Identification and 
Capture)  

1) ความรู้เหล่าน้ี ทางกลุ่มสมาชิกสหกรณ์แสวงหา มีวิธีการไดม้า
อย่างไร จากแหล่งใดบา้ง (เช่น คน้พบดว้ยตวัเอง ลองผิดลองถูก 
บรรพบุรุษ ครอบครัว ชุมชน กลุ่ม ส่ือ การอบรมฯลฯ ) 
2) สหกรณ์มีวิธีการอยา่งไรท่ีจะทาํใหค้วามรู้เหล่านั้นไปสู่สมาชิก
ทั้งแบบท่ีเป็นไปตามท่ีสมาชิกตอ้งการ หรือ เป็นไปตามท่ีสหกรณ์
ตอ้งการใหส้มาชิกไดรั้บทราบขอ้มูล ความรู้ต่างๆ 

3.การสร้างความรู้ (Create)   
 

1) กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ มีวิธีดึงเอาขอ้มูล ความรู้จากแหล่งต่างๆ มา
เพ่ือให้ท่านได้ทราบตรงกับความต้องการของสมาชิกอย่างไร  
สาํหรับการนาํไปใชใ้นการเล้ียงโคขนุใหไ้ดป้ระสิทธิภาพ 
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กรอบแนวคดิการจัดการ
ความรู้  7 ขั้นตอน 

ประเดน็การสนทนา 

 2. มีส่ือเทคโนโลยีใดๆท่ีสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ใช ้หรือ ตอ้งการใช้
เพื่อใหไ้ดค้วามรู้ ขอ้มูลใหม่ๆ 

3) ปัจจยัอะไรท่ีทาํใหก้ลุ่มสมาชิกสหกรณ์ กระตือรือร้น ใน คน้หา
ความรู้ และ มีความรู้อยา่งต่อเน่ือง 

 4. มีปัจจยัอะไร หรือ สหกรณ์มีวิธีการใดในการให้สมาชิกกลุ่ม
สหกรณ์เปิดรับความรู้ดว้ยความเตม็ใจ 

4.ก า ร ป ร ะ ม ว ล แ ล ะ ก า ร
กลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and  Refinement)  

1) การคดัเลือกขอ้มูล หรือความรู้ท่ีสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ไดม้าเพ่ือ
เอาไปใช ้ท่านมีวิธีเลือก หรือพิจารณาจากอะไร 

2) ขอ้มูล หรือความรู้ท่ีสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ไดม้าเพ่ือเอาไปใช ้ท่าน
ลองนาํไปปฏิบติัโดยตรง หรือ นาํไปปรับคิดกบัความรู้เดิมท่ีท่าน
เลยปฏิบติัมา เพราะเหตุใด อยา่งไร 
3) สหกรณ์มีการจดัทาํแผนพฒันาความรู้ใหก้บัสมาชิกหรือไม่  

5.ก า ร จั ด เ ก็ บ ค ว า ม รู้ 
(Knowledge Organization)  

1) หลงัจากท่ีสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ไดข้อ้มูล ความรู้ เหล่าน้ีมาแลว้ 
ท่านมีวิธีการเกบ็ความรู้เหล่าน้ีไวอ้ยา่งไรบา้ง 

6. การแบ่งปันความรู้ 
(Knowledge Sharing)  

 

1) สมาชิกกลุ่มสหกรณ์มีการแลกเปล่ียนขอ้มูล ความรู้เก่ียวกบัการ
เล้ียงโคขนุใหมี้ประสิทธิภาพ กบับุคคลอ่ืนๆ มีใครบา้ง ในรูปแบบ 
วิธีการใดบา้ง บ่อยแค่ไหน 

2) เหตุใด หรือ ปัจจัยอะไรท่ี ทําให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูล 
ความรู้ในรูปแบบวิธีการเหล่าน้ี 

3) สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มสหกรณ์ไดมี้ส่วนร่วมในการ
แบ่งปันความรู้กันหรือไม่  ด้วยวิธีการใด  อย่างไร  มีใครเป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งในบทบาทใดบา้ง 
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กรอบแนวคดิการจัดการ
ความรู้  7 ขั้นตอน 

ประเดน็การสนทนา 

 4) ท่ีผ่านมาบรรยากาศในการมาพบปะ ของสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ 
และ บุคลม่ีเก่ียวขอ้งในโอกาสต่างๆ เช่น ประชุมสมาชิก อบรม 
สัมมนา การมาติดต่อสหกรณ์ เป็นอย่างไร เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้กนัหรือไม่ มากนอ้ยแค่ไหน 

7.การใช้ความรู้(Use)  1) จากขอ้มูล ความรู้ท่ีสมาชิกกลุ่มสหกรณ์หามาได ้ไดรั้บมา ดว้ย
วิธีการต่างๆเหล่าน้ี สมาชิกมีการนาํไปใช้จริงในการเล้ียงโคขุน
ของตนเอง มากน้อย แค่ไหน อย่างไร และเกิดการยอมรับ หรือ 
การปรับเปล่ียนของตวัท่านเองอยา่งไร อะไรบา้ง 

2) สหกรณ์ และ สมาชิกกลุ่มสหกรณ์มีการติดตามผล การนํา
ความรู้ใหม่ๆไปใชอ้ยา่งไร และเม่ือไหร่จึงจะยอมรับว่าส่ิงนั้นเป็น
ความรู้ใหม่ของท่านท่ีจะนาํไปปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 
3) สมาชิกกลุ่มสหกรณ์คิดวา่การเล้ียงโคขนุท่ีผา่นมาตวัท่านเกิด
การเรียบรู้อยูต่ลอดเวลา หรือไม่ อยา่งไร 

4)กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ และ สหกรณ์เอง มีระบบการสร้างให้
สมาชิกเกิดการเรียนรู้ พฒันาความรู้ของสมาชิกอยา่งต่อเน่ือง
อยา่งไร มีการสร้างเครือข่าย เครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้  การ
ขยายความรู้ไปสู่สมาชิก และ ระหวา่งกลุ่มสหกรณ์ดว้ยกนัเอง
หรือไม่ อยา่งไร 
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ภาคผนวก ข 
 รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 
1.รศ.ดร.ศุภพร ไทยภกัดี 
  ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร  คณะเกษตร กาํแพงแสน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน นครปฐม  73140 
 

2.รศ.ดร.ประสงค ์ตนัพิชยั 
ภาควิชาพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละชุมชน   คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน นครปฐม  73140 
 

  3.ผศ.ดร.พนัธ์จิตต ์สีเหน่ียง 
 ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร  คณะเกษตร กาํแพงแสน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน นครปฐม  73140 
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือผู้บริหารและผู้แทนสหกรณ์ 
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รายช่ือผู้บริหารและผู้แทนสหกรณ์ 

 
สหกรณ์การเล้ียงปศุสตัว ์กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกดั 
 
 

สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จาํกดั สาขาปศุสตัว ์
 
 

สหกรณ์โคเน้ือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 
1. นางมาลยั จงเจริญ นกัวิชาการ  

 ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 
1. นายประวิทย ์นามเหลา  ผูจ้ดัการสหกรณ์ 
2. นายถวลิ นอ้ยทรง ผูช่้วยผูจ้ดัการสหกรณ์ สาขา ปศุสตัว ์

 ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 
1. นายสุรชยั เปล่ียนคลา้ ผูจ้ดัการสหกรณ์ 
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ภาคผนวก ง 
 รายช่ือเกษตรกรผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูล 
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รายช่ือเกษตรกรผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูล 

 
รายช่ือเกษตรกรตน้แบบผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 

1. นายสนัตศิ์ลป์ ยาสาไชย  ตาํบลโนนหอม อาเภอเมือง สกลนคร 
2. นายสุพี  วงศพิ์ทกัษ ์       ตาํบลหนองแหน  อาํเภอกดุชุม   จงัหวดัยโสธร 
3. นาย ทองเตียง  บริบาล   ตาํบลสม้ป่อย อาํเภอราษีไศล   จงัหวดัศรีสะเกษ 

       4. นายเรวติั  วชัราไทย        ตาํบลหวันา อาํเภอเดิมบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี  
5. นายสุนทร นิคมรัตน์ ตาํบลบางสะพาน อาํเภอบางสะพานนอ้ย  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

 

รายช่ือเกษตรกร ท่ีเขา้ร่วมวงสนทนากลุ่มสมาชิก 
จากสหกรณ์การเล้ียงปศุสตัว ์กรป.กลาง โพนยางคาํ จาํกดั สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จาํกดั สาขา 
ปศุสตัว ์และ สหกรณ์โคเน้ือ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกดั 

 

 
 

 
ลาํดบั 

สหกรณ์ฯ โพนยางคาํ สหกรณ์ปศุสตัวห์นองสูง สหกรณ์โคเน้ือกาํแพงแสน 
ช่ือ -สกลุ ช่ือ -สกลุ ช่ือ -สกุล 

1 นายทองพนู ทาวงัลาด นายสงวนไทย ชนะขนัธ์ นายสงัวาล  มีสุขดี 
2 นายบุญกอง มีลาดคาํ นายรินทร์ ทองขนัธ์ นางอุสา คาํกองแกว้ 
3 นายจรูญ นาลาดทา นางอรชร สายวร นายวิสูตร ไมตรีจิตต ์
4 นายเอกพล สงัชาดี นายเนอร์ไมล ์กลุวงศ ์ นายอุดร ภฆูงั 
5 นายอวา้น อุปถานา นายฉลาด อาจวิชยั นายศรุตยา  เครือเชา้ 
6 นายมานพ อุทยัวฒัน ์ นายธงชยั วงัวงษ ์ นายวนัชยั ดวงแกว้ 
7 นายสุริยา มนตอิ์นทร์ นายสาคร รัตนวงศ ์ นายไพริน  อินทร์ไพ 
8 นายอุปพงศ ์โสศรีภา นายประเพศ ปัททุม นายแหวน  ทองพราย   
9 นายผดุงรัตน์ เคนพิทกัษ ์ นายชยัยศ วงษค์าํจนัทร์ นายวราวธุ ทองส่งธรรม 

10 ด.ต.ปัญญา ประชาชิต   
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ภาคผนวก จ 
 หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการวจิัย 
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ภาคผนวก ฉ 
 หนังสือขอทดลองเคร่ืองวจัิย 
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ภาคผนวก ช 
  หนังสือเชิญเข้าร่วมวงสนทนากลุ่ม 
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ประวตัิผู้วจิัย 

 

ช่ือ – สกลุ   
ท่ีอยู ่
ท่ีทาํงาน  
 
ประวติัการศึกษา 
     พ.ศ. 2538 
 
     พ.ศ. 2540                        
 
ประวติัการทาํงาน 
     พ.ศ. 2541 – 2547 
     พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั 
      
      
 
 

นางสาวนริศรา อินทะสิริ 
41 สุขมุวิท 62 ตาํบลบางจาก เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร 
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร  คณะเกษตร กาํแพงแสน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน นครปฐม  73140   
 
ปริญญาตรี (วท.บ เกษตรศาสตร์)  สาขาส่งเสริมนิเทศศาสตร์เกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปริญญาโท (วท.ม เกษตรศาสตร์)  สาขาส่งเสริมการเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
สาํนกัส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กาํแพงแสน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิ ทยาเขตกาํแพงแสน 
 

 


