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กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรขนาดเล็ก จังหวัดราชบุรี
จันทรรัสม์ แก้วสมบุญ1* ชุษณะ เตชคณา2 และ ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ 3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะของผู้ประกอบการฟาร์มสุกร และ 2) พัฒนา
กลยุทธ์สาหรับพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรขนาดเล็กและผู้ประกอบการฟาร์มสุกรรายย่อย โดยแบ่ง
องค์ประกอบสมรรถนะของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความสามารถ
ด้านอื่นๆ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการฟาร์มสุกรและผู้เกี่ยวข้อง จานวน 315 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แบบสอบถามที่ มี ค่าความเชื่ อมั่ นรวม 0.86 สถิ ติ ที่ ใช้ คือ ค่ าร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน วิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์ปัจจัยขององค์ประกอบ
หลักที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการฟาร์มสุกร ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร 1) ด้านความรู้ สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารฟาร์มสุกร
ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารฟาร์มสุกร และ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลภายในฟาร์มสุกรอย่างเป็นระบบ (2)
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการแม่พันธุ์สุกร ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการแม่พันธุ์สุกร และ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ข้อมูลประวัติสุกร และ (3) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการผลิตลูกสุกร ได้แก่ ความรู้เกี่ ยวกับการจัดการฟาร์มสุกรตาม
หลักสวัสดิภาพสัตว์ และความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการผลิตสุกร 2) ด้านทักษะ สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม ประกอบด้วย (1)
ทักษะการจัดการฟาร์มสุกร ได้แก่ ความสามารถในการสังเกตและเข้าใจถึงพฤติกรรมที่ผิดปกติของสุกร ความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์ และการรักษาอาการผิด ปกติของสุกรได้อย่างถูกต้อง และความสามารถในการทาคลอดสุกร และ
อนุบาลลูกสุกร และ (2) ทักษะการพัฒนาฟาร์มสุกร ได้แก่ ความสามารถในการตอนสุกร ความสามารถในการใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์สาหรับช่างต่าง ๆ เพื่องานซ่อมแซมต่าง ๆ ภายในโรงเรือนสุกร และ ความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับของเสียภายในฟาร์ม และ 3) ด้านความสามารถอื่น ๆ ประกอบด้วย ความสามารถด้านการพัฒนาความรู้และการ
สร้างเครือข่าย ได้แก่ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ด้านการร่วมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ หรือเพื่อแลก เปลี่ยนความรู้
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ด้านการปรับตัวให้ทันและเข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และด้านการเปิดรับ การรับฟัง
ความรู้ และข่าวสารที่แท้จริงเกี่ยวกับสุกร จากเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ สัตวแพทย์ และสัตวบาล
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Strategies to Develop Capabilities for Small Swine Farm Industry
In Ratchaburi Province
Jantrarat Kaewsomboon1* Jusana Techakana2 and Taweesak Roopsing3
Abstract
The purposes of this research are to: 1) Study the Components of Capabilities of Swine farm
entrepreneurs and 2) Develop strategies for Capabilities of small Swine farm entrepreneurs and
individual Swine farm entrepreneurs which their components of Capabilities are divided into 3 parts
consisting of knowledge, skills and other abilities. The research was conducted from 315 samples of
Swine farm entrepreneurs and related persons. Research instruments are a questionnaire with a total
reliability of 0.86. Used statistics are percentage, mean, standard deviation, Exploratory Factor Analysis,
Confirmatory Factor Analysis, Correlation Analysis and Factor Analysis of the key components that affect
the development of Swine farm entrepreneurs’ capabilities. The study indicated that the development
of Swine farm entrepreneurs’ capabilities in term of knowledge could be divided into 3 parts consisting
of 1) Knowledge of swine farm management such as Knowledge of swine farm management and
Knowledge of systematic sanitation management in swine farms 2) Knowledge of breeding
management such as Knowledge of breeding management and Knowledge of swine’s profile
management and 3) Knowledge of piglet production management such as knowledge of animal welfare
management and knowledge of swine production planning. The skills could be divided into 2 parts
consisting of 1) Skills of swine farm management such as skills to observe and understand abnormal
behaviors of swine, skill to analyze and treat abnormalities of swine correctly and Skills of birth assisting
and piglet nursing and 2) Skills of farm developing such as Skills of swine sterilization, skills to use tools
and equipment for technicians for repairing work in swine’s house and skills to add value to the waste
within the farm. Lastly, other abilities consist of the ability of developing knowledge and developing
network such as good human relations, associating to build a business network or to exchange
knowledge among the entrepreneurs, adaptation to keep up with current situation and exposure to
knowledge and the news about swine from expert farmers, academicians, veterinaries and animal
husbandmen.
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1. บทนา
สัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทยอย่าง “สุกร”
จากสถานการณ์ สิ นค้ าเกษตรที่ ส าคั ญและแนวโน้ ม ปี
2559 พบว่าความต้องการบริโภคเนื้อสุกรของประเทศ
ไทย ปี 2554-2558 มี อัตราการเพิ่ มขึ้นร้อยละ 14.50
โดยในปี 2558 มี การบริโภคเนื้ อสุ กรถึง 0.95 ล้านตั น
เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 0.52 [1] ดังนั้นอัตราความ
ต้องการบริโภคเนื้อสุกรดังกล่าวส่งผลถึงการผลิตที่เพิ่ม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมรายย่อย
และอุตสาหกรรมรายใหญ่ โดยปั จจุ บั นประเทศไทยมี
จานวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ปริมาณสุกรทั้ง
ประเทศรวมจานวน 7,674,958 ตัว แบ่งตามรายภาค
ได้แก่ 1) ภาคเหนือ มีจานวนสุกร 1,307,940 ตัว คิดเป็น
ร้อยละ 17.00 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจานวน
สุกร 1,534,418 ตัว คิดเป็นร้อยละ 20.00 3) ภาคกลาง
มีจานวนสุกร 4,030,463 ตัว คิดเป็นร้อยละ 53.00 และ
4) ภาคใต้ มีจานวนสุกร 802,137 คิดเป็นร้อยละ 10.00
ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 จานวนสุกรรวมทั้งประเทศ [2]
จากปริมาณสุกรในภาคกลาง พบว่า จังหวัดราชบุรีมี
การเลี้ยงและผลิตสุกรมากที่สุด ด้วยปริมาณการผลิตสุกร
1.93 ล้านตัว หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.30 ของ
ปริมาณการผลิตสุกรทั่วทั้งประเทศ ส่งผลถึงการเพิ่ม
จานวนการเลี้ยงสุกรในผู้ประกอบการรายเดิม และการ
เพิ่มผู้ประกอบการรายย่อยรายใหม่ ซึ่งผู้ประกอบการ
รายย่อยรายใหม่ส่วนใหญ่ล้วนเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน
ที่มีโรงเรือนระบบเปิด ถึงแม้จะมีการขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมปศุสัตว์จังหวัด แต่ยังขาดการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
ทั้งยังเผชิญกับปัญหาของโรคระบาดในสัตว์ การผันผวน
ของราคาสุกรหน้าฟาร์มและต้นทุนที่สูงขึ้นไม่สามารถ
ควบคุมได้ ทาให้ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรประสบกับ

ภาวะขาดทุนและบางรายต้องเลิกกิจการไป จากปริมาณ
การลดลงของจานวนเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี ปี 25552558 [1] ดังรูปที่ 2
2500
2000

2,097
1,730

1500

1,492

1,461

2557

2558

1000

500
0
2555

2556

รูปที่ 2 จานวนเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี
ปี 2555 – 2558 [1]
จากรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่าจานวนเกษตรกรมีอัตราการ
ลดลงจากปี 2555 – 2558 อย่างต่อเนื่องโดยในปี 2556
ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 17.50 ปี 2557 ลดลงจากปี
2556 ร้อยละ 13.76 และปี 2558 ลดลงจากปี 2557
ร้อยละ 2.08
ดังนั้ นเพื่ อการคงไว้และขยายตัวของกิจการยังต้อง
อาศั ย หลั ก ความรู้ แ ละทั ก ษะประสบการณ์ ข อง
ผู้ประกอบการในการดาเนินกิจการเพื่อรับมือกับปัญหา
และอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น เช่น โรคที่พบได้และระบาดใน
สุ กร ผลกระทบจากสภาพอากาศที่ มี ความร้อนสู ง [3]
ความผั นผวนของราคาวั ตถุดิ บที่ ใช้ ผลิ ตในอาหารสุ กร
และความผันผวนของราคาสุกร [2] เป็นต้น จากปัญหา
ดังกล่าวได้มีผศู้ ึกษาวิจัยวิธีแก้ปญ
ั หาและอุปสรรคที่เกิดขึน้
อาทิ เช่ น การจั ดการสุ ขาภิ บาลที่ ดี ในฟาร์ มสุ กร การ
ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ เ พื่ อ ความต้ า นทานโรคให้ กั บ สุ ก ร [4]
ประสิ ทธิ ภาพการใช้ ปั จจั ยการผลิ ตและต้ นทุ นการท า
ฟาร์มสุกร [5] เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจัยใด
ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาสมรรถนะ
ของผู้ประกอบการฟาร์มสุกร โดยอาศัยหลักสมรรถนะ
ของ David [6] มีองค์ประกอบ คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ
และด้านความสามารถด้านอื่น ๆ ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าว
จะส่งผลถึงแรงผลักดันให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบ และเผชิญต่อสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะของ
ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร
2.2 เพื่อพัฒนากลยุทธ์สาหรับพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ประกอบการฟาร์มสุ กรขนาดเล็กและผู้ ประกอบการ
ฟาร์มสุกรรายย่อย
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษาสมรรถนะของผู้ประกอบการ
ฟาร์มสุกร โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย
3.1.1 ด้านความรู้
3.1.2 ด้านทักษะ
3.1.3 ด้านความสามารถ
3.2 ขอบเขตด้านประชาการ
3.2.1 การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
/ผู้บริหารฟาร์มสุกรขนาดกลาง – ใหญ่ จานวน 3 ราย
และนักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุกร 2 ราย เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3.2.2 การเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม
(จากประชากรทั้งสิ้น 1,461 ราย) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ใช้การคานวณหากลุ่มตัวอย่างตามตาราง
สาเร็จรูปของ Taro Yamane [7] ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% ค่าความคลาดเคลื่อน ±5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 315 คน
3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาสถานประกอบการธุรกิจ
ฟาร์มสุกรในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี
3.4 ขอบเขตด้านข้อจากัดของการวิจัย
3.4.1 การวิจัยครั้งนี้จะเป็นการศึกษาสมรรถนะ
ของผู้ประกอบการฟาร์มสุกร ด้านการผลิตซึ่งถือเป็นห่วง
โซ่อุปทานของกระบวนการการดาเนินธุรกิจ
3.4.2 กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร สร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรขนาดเล็ก
และผู้ประกอบการฟาร์มสุกรรายย่อยเท่านั้น
4. วิธีการดาเนินงานวิจัย
งานวิจัยนี้แบ่งการดาเนินงานเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้

4.1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้ประกอบการฟาร์มสุกร และทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการฟาร์ม
สุกร ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือในการวิจัย
4.2 การสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง
และเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร
ฟาร์มสุกรขนาดกลาง – ใหญ่ จานวน 3 คน และนักวิชาการ
/ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุกร 2 คน เพื่อนามาวิเคราะห์และ
สกัดเป็นข้อมูลการจัดการสมรรถนะด้านต่าง ๆ
4.3 สร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 5 คน โดยใช้เทคนิค IOC (Item Objective
Congruence) ได้ค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 1.00
4.4 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 30 ชุด เพื่อวิเคราะห์หาค่าทางสถิติด้วย
เทคนิคสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) โดยใช้
ค่าครอนบันช์ อัลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ได้ค่าความเชื่อมั่นในภาพรวมทั้งฉบับ เท่ากับ 0.86
4.5 นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารฟาร์มสุกรและผู้ที่
เกี่ยวข้องในฟาร์มสุกร จานวน 315 ชุด และการวิเคราะห์
ข้อมู ลจากแบบสอบถาม โดยวิ เคราะห์ ด้ วยโปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ส าเร็จรูปเพื่ อวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ได้ แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ และวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ของ
องค์ประกอบหลั กที่ ส่ งผลต่อการพั ฒนาสมรรถนะของ
ผู้ประกอบการฟาร์มสุ กร เพื่ อให้ได้ กลยุ ทธ์ การพั ฒนา
สมรรถนะของผู้ประกอบการฟาร์มสุกร
4.6 น าองค์ ป ระกอบหลั กของกลยุ ท ธ์ การพั ฒ นา
สมรรถนะของผู้ ประกอบการฟาร์มสุ กรให้ นั กวิ ชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 คนประเมินความเหมาะสมของ
องค์ประกอบหลักของกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ ป ระกอบการฟาร์ ม สุ กร ได้ ค่ า ความเหมาะสม อยู่
ระหว่าง ร้อยละ 66.70 - 100.00
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5. ผลการวิจัย
5.1 องค์ประกอบของสมรรถนะของผู้ประกอบการ
ฟาร์มสุกร
ผลการวิเคราะห์ความสาคัญของปัจจัยขององค์ประกอบ
หลักในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการฟาร์มสุกร
ในภาพรวม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า
ระดับความสาคัญของปัจจัยขององค์ประกอบ
หลักในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการ
ฟาร์มสุกร ในภาพรวม
ปัจจัยขององค์ประกอบหลักใน
การพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรภาพรวม
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะ
3. ด้านความสามารถอื่น ๆ
ภาพรวม

()

S.D.

ระดับ
ความสาคัญ

3.99
3.83
4.14
3.99

.642
.645
.444
.536

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับ
ความส าคั ญ ของปั จ จั ย ขององค์ ป ระกอบหลั กในการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (  =3.99) เมื่อพิจารณาในรายด้าน
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน คือ ด้านความรู้ (  =3.99) ด้านทักษะ (  =
3.83) และด้านความสามารถอื่น ๆ (  =4.14)
ผลการศึ กษาปั จ จั ย ขององค์ ป ระกอบหลั กในการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรเชิงสารวจ
และผลการวิเคราะห์ปัจจัยขององค์ประกอบหลักในการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรเชิงยืนยัน
5.1.1 ด้านความรู้
ตารางที่ 2 ค่าน้าหนักของปัจจัยขององค์ประกอบ
สมรรถนะหลัก ด้านความรู้
ตัวแปร
ด้านความรู้
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารฟาร์มสุกร (B1)
ความรู้เกี่ยวกับโรคสุกร และการป้องกันโรค
สุกร (B11)
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลฟาร์มสุกร
อย่างเป็นระบบ (B12)
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโรงเรือนสุกร (B2)
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโภชนาการในอาหาร
สาหรับสุกร (B10)
ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสุกร (B13)

องค์ประกอบ
1 2 3
.791
.404
.784 .382
.756 .465
.754
.285
.639 .324 .383
.625 .357 .388

ตารางที่ 2 ค่าน้าหนักของปัจจัยขององค์ประกอบ
สมรรถนะหลัก ด้านความรู้ (ต่อ)
ตัวแปร
องค์ประกอบ
ด้านความรู้
1 2 3
ความรู้เกี่ยวกับการอนุบาลลูกสุกร (B6)
.277 .877 .234
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุกรขุน (B7)
.811
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการแม่พันธุ์สุกร (B4) .390 .709 .318
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลประวัตสิ ุกร .287 .667 .409
(B8)
ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์สุกร (B3)
.465 .538 .449
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการฟาร์มสุกรตาม
.246 .830
หลักสวัสดิภาพสัตว์ (B15)
ความรู้เกี่ยวกับการตอนสุกร (B9)
.305
.775
ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการผลิตสุกร (B5) .221 .556 .632
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
- สภาพแวดล้อมฟาร์มสุกร (B14)
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
.842
Adequacy.
Bartlett’s Test of
Approx. Chi-Square 4065.325
Sphericity
df
91
Sig.
.000

จากตารางที่ 2 สรุปได้ 3 กลุ่มองค์ประกอบ คือ
1) การบริหารฟาร์มสุกร ประกอบด้วย 6 ปัจจัย 2) การ
จัดการแม่พันธุ์สุกร ประกอบด้วย 5 ปัจจัย และ 3) การ
จัดการการผลิตลูกสุกร ประกอบด้วย 3 ปัจจัย
5.1.2 ด้านทักษะ
ตารางที่ 3 ค่าน้าหนักของปัจจัยขององค์ประกอบ
สมรรถนะหลัก ด้านทักษะ
ตัวแปร
ด้านทักษะ
ความสามารถในการสังเกตและเข้าใจถึงพฤติกรรม
ที่ผิดปกติ ของสุกร (C1)
ความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
ภายในฟาร์มสุกร (C3)
ความสามารถในการผสมพันธุ์สกุ ร และผสมเทียม
สุกร (C4)
ความสามารถในการทาคลอดสุกร และอนุบาลลูก
สุกร (C5)
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และการรักษา
อาการผิด ปกติของสุกรได้อย่างถูกต้อง (C2)
ความสามารถในการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์
สาหรับช่างต่าง ๆ เพือ่ งานซ่อมแซมต่าง ๆ ภายใน
โรงเรือนสุกร (C8)
ความสามารถในการต่อยอดผลผลิตผลิตภัณฑ์ (C9)

องค์ประกอบ
1
2
.874 .307
.828
.822 .253
.788 .204
.781 .349
.896
.342 .771
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ตารางที่ 3 ค่าน้าหนักของปัจจัยขององค์ประกอบ
สมรรถนะหลัก ด้านทักษะ (ต่อ)

ตารางที่ 4 ค่าน้าหนักของปัจจัยขององค์ประกอบ
สมรรถนะหลัก ด้านความสามารถอื่น ๆ (ต่อ)

ตัวแปร
องค์ประกอบ
ด้านทักษะ
1
2
ความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ของเสีย
.679
ภายในฟาร์ม (C10)
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในฟาร์มสุกร (C7) .494 .648
ความสามารถในการตอนสุกร (C6)
.535 .608
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
.869
Adequacy.
Bartlett's Test of
Approx. Chi-Square
2427.259
Sphericity
df
45
Sig.
.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Approx. Chi-Square
Sphericity
df
Sig.

จากตารางที่ 3 สรุปได้ 2 กลุ่มองค์ประกอบ คือ
1) การจัดการฟาร์มสุกร ประกอบด้วย 5 ปัจจัย และ 2)
การพัฒนาฟาร์สุกร ประกอบด้วย 5 ปัจจัย
5.1.3 ด้านความสามารถอื่น ๆ
ตารางที่ 4 ค่าน้าหนักของปัจจัยขององค์ประกอบ
สมรรถนะหลัก ด้านความสามารถอื่น ๆ
ตัวแปร
ด้านความสามารถอื่น ๆ
ด้านการแสวงหาความรู้ และการเพิ่มช่องทางการ
รับข้อมูลข่าวสารวิชาการเกีย่ วกับสุกร ใน
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ทั้งในส่วนของภาครัฐและ
เอกชน (D9)
ด้านการเปิดรับ การรับฟังความรู้ และข่าวสารที่
แท้จริงเกี่ยวกับสุกร จากเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญ
นักวิชาการ สัตวแพทย์ และสัตวบาล (D8)
ด้านการร่วมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ หรือ
เพื่อแลก เปลีย่ นความรู้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร
(D6)
ด้านการปรับตัวให้ทันและเข้ากับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น โรคระบาดในสุกรของแต่ละ
พื้นที่ (D7)
ด้านการร่วมมือการเข้าถึงและการให้ความร่วมมือ
กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุกร ทั้งในส่วนของภาค
ของรัฐ (กรมปศุสัตว์) และเอกชน (D10)
ด้านมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (D5)
ด้านภาวะผู้นา (D3)
ด้านทัศนคติในการพัฒนาและปรับปรุงฟาร์มสุกร
(D2)
ด้านความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตนเอง (D4)
ด้านวิสัยทัศน์ในการบริหารฟาร์ม (D1)

องค์ประกอบ
1
2
.840

.792 .257
.727

.712
1170.403
36
.000

จากตารางที่ 4 สรุปได้ 2 กลุ่มองค์ประกอบ คือ
1) การพัฒนาความรู้และการสร้างเครือข่ายประกอบด้วย
6 ปัจจัย และ 2) ภาวะผู้นา ประกอบด้วย 3 ปัจจัย
5.2 พัฒนากลยุทธ์สาหรับพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ประกอบการฟาร์มสุ กรขนาดเล็กและผู้ ประกอบการ
ฟาร์มสุกรรายย่อย ดังรูปที่ 3
ผลการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ ของตั ว แปร
พยากรณ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรและปัจจัยขององค์ประกอบ
หลักในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการฟาร์มสุกร
5.2.1 ด้านความรู้
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของ
ตัวแปรพยากรณ์ ด้านความรู้
ขั้นที่
1
2
3
4
5
6

ตัวแปร
พยากรณ์
X1 (B1)
X8 (B8)
X5 (B5)
X15 (B15)
X12 (B12)
X4 (B4)

b
.243
.261
.205
.098
.168
.253

Std.
Error(b)
.041
.032
.042
.035
.040
.073



t

Sig

.329
.439
.300
.145
.224
.293

5.893
8.226
4.848
2.784
4.171
3.461

.000
.000
.000
.006
.000
.001

*P< .05, a = 1.749, R=.788, R2=.620, Adjust R2=.610, F= 57.199

.696 .237
.640 .424
.630 .238
.798
.309 .700
-

.562
-

จากตารางที่ 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ประกอบการฟาร์มสุกร ด้านความรู้ อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจานวน 6 ปัจจัย คือ
1) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารฟาร์มสุกร (B1) 2) ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลประวัติสุกร (B8) 3) ความรู้
เกี่ยวกับการวางแผนการผลิตสุกร (B5) 4) ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการฟาร์มสุกรตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal
Welfare) (B15) 5) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาล
ภายในฟาร์มสุ กรอย่ างเป็ นระบบ (เช่ น ความสะอาด
อากาศ และการกาจัดกลิ่น เป็นต้น) รวมถึงความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการของเสียภายในฟาร์มสุกร (B12) และ 6)
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ความรู้เกี่ยวกับการจัดการแม่พันธุ์สุกร (การดูแลสุกรแม่
พันธุ์ตั้งท้อง การตรวจท้องสุกรแม่พันธุ์ การคลอด และ
การดูแลสุกรสาวทดแทน) (B4) โดยตัวแปรทั้งหมดร่วมกัน
พยากรณ์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาสมรรถนะของ
ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร ด้านความรู้ ได้ร้อยละ 62.00
(R2 =.620) มี ค วามคลาดเคลื่ อ นมาตรฐานของการ
พยากรณ์ (SEest) .359 โดยสร้างเป็นสมการพยากรณ์ใน
รูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
̂ 1 = 1.749+0.243X1+0.261X8+0.205X5+
0.098X15+0.168X12+0.253X4
(1)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
̂ y1 = 0.329Z1+0.439Z8+0.300Z5+0.145Z15+
0.224Z12+0.293Z4
(2)
5.2.2 ด้านทักษะ
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของ
ตัวแปรพยากรณ์ ด้านทักษะ
ขั้นที่
1
2
3
4

ตัวแปร
พยากรณ์
X1 (C1)
X10 (C10)
X2 (C2)
X8 (C8)

b
.365
.173
.196
.125

Std.
Error(b)
.051
.031
.049
.037



t

Sig

.484
.234
.250
.177

7.149
5.577
3.952
3.342

.000
.000
.000
.001

*P< .05, a = 1.400, R=.767, R2=.588, Adjust R2=.581, F= 75.752

จากตารางที่ 6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ประกอบการฟาร์มสุกร ด้านทักษะ อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจานวน 4 ปัจจัย คือ
1) ความสามารถในการสังเกตและเข้าใจถึงพฤติกรรมที่
ผิดปกติของสุกร (C1) 2) ความสามารถในการสร้าง
มูลค่ าเพิ่มให้กับของเสี ยภายในฟาร์ม (ปุ๋ยและน้าหมั ก
จากมู ล สุ กร หรื อก๊ า ซชี ว ภาพจากมู ล สุ กร) (C10) 3)
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และการรักษาอาการ
ผิดปกติของสุกรได้ อย่างถูกต้อง (C2) และ 4) ความ
สามารถในการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์สาหรับช่างต่าง ๆ
เพื่องานซ่อมแซมต่าง ๆ ภายในโรงเรือนสุกร (C8) โดย
ตั วแปรทั้ งหมดร่ วมกั นพยากรณ์ ปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการฟาร์มสุกร ด้านทักษะ
ได้ ร้ อ ยละ 58.80 (R2 =.588) มี ค วามคลาดเคลื่ อ น
มาตรฐานของการพยากรณ์ (SEest) .373 โดยสร้างเป็น

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้
ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
̂ 1 = 1.400+0.365X1+0.173X10+0.196X2+
0.125X8
(3)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
̂ y1 = 0.484Z1+0.234Z10+0.250Z2+0.177Z8 (4)
5.2.3 ด้านความสามารถอื่น ๆ
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของ
ตัวแปรพยากรณ์ ด้านความสามารถอื่น ๆ
ขั้นที่
1
2
3
4

ตัวแปร
พยากรณ์
X7 (D7)
X8 (D8)
X6 (D6)
X5 (D5)

b
.201
.213
.164
.113

Std.
Error(b)
.046
.047
.036
.044



t

Sig

.236
.227
.236
.115

.4332
4.519
4.600
2.563

.000
.000
.000
.011

*P< .05 , a = .538, R=.739, R2=.547, Adjust R2=.540, F= 76.975

จากตารางที่ 7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ประกอบการฟาร์มสุกร ด้านความสามารถ
อื่น ๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจานวน 4
ปัจจัย คือ 1) ด้านการปรับตัวให้ทันและเข้ากับสถานการณ์
ที่ เกิดขึ้นในปั จจุ บั น เช่ น โรคระบาดในสุ กรของแต่ ละ
พื้นที่ (D7) 2) ด้านการเปิดรับ การรับฟังความรู้ และ
ข่าวสารที่แท้จริงเกี่ยวกับสุกร จากเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญ
นักวิชาการ สัตวแพทย์ และสัตวบาล (D8) 3) ด้านการ
ร่วมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ หรือเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร (D6) และ 4) ด้านมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี (D5) โดยตัวแปรทั้งหมดร่วมกันพยากรณ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการ
ฟาร์มสุ กร ด้ านความสามารถอื่น ๆ ได้ ร้ อยละ 54.70
(R2=.547) มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์
(SEest) .391 โดยสร้างเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนน
ดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
̂ 1 = 0.538+0.201X7+0.213X8+0.164X6+
0.113X5
(5)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
̂ y1 = 0.236Z7+0.227Z8+0.236Z6+0.115Z5 (6)
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รูปที่ 3 กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการฟาร์มสุกร
6. สรุปและอภิปรายผล
6.1 องค์ประกอบของการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร
6.1.1 องค์ประกอบของการพั ฒนาสมรรถนะ
ของผู้ ประกอบการฟาร์มสุ กร ด้ านความรู้ ที่ ส่ งผลต่ อ
กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการฟาร์มสุกร
จากการศึ กษาสรุปได้ ว่ า องค์ประกอบของการพั ฒนา
สมรรถนะของผู้ ประกอบการฟาร์ มสุ กร ด้ า นความรู้
สอดคล้องกับแนวคิดของ David [6] และณรงค์วิทย์ [8]
ที่กล่าวว่า องค์ประกอบของสมรรถนะ ด้านความรู้คือ สิ่ง
ที่บุคคลรู้และเข้าใจในหลักการแนวคิดเฉพาะด้าน ความรู้
เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็นสาระสาคัญ เป็น
ข้อมูลที่อยู่ในตัวบุคคลซึ่งจาเป็นต่องานหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ซึ่งองค์ประกอบของการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการ
ฟาร์มสุกร ด้านความรู้ ประกอบด้วย 1) ความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารฟาร์มสุกร ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
ฟาร์ มสุ กร และความรู้ เกี่ ยวกั บการจั ดการสุ ขาภิ บาล
ฟาร์มสุ กรอย่ างเป็ นระบบ (เช่ น ความสะอาด อากาศ
และการกาจัดกลิ่น เป็นต้น) รวมถึงความรู้เกี่ ยวกับการ

จัดการของเสียภายในฟาร์มสุกร (เช่น มูลสุกร เป็นต้น)
ซึ่งสอดคล้อง 2) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการแม่พันธุ์สุกร
ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการแม่พันธุ์สุกร (การดูแล
สุกรแม่พันธุ์ตั้งท้อง การตรวจท้องสุกรแม่พันธุ์ การคลอด
และการดูแลสุกรสาวทดแทน) และความรู้ เกี่ยวกับการ
จัดการข้อมูลประวัติสุกร และ 3) ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการการผลิตลูกสุกร ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน
การผลิตลูกสุกร และความรู้เกี่ยวกับการจัดการฟาร์มสุกร
ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)
6.1.2 องค์ประกอบของการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้ ประกอบการฟาร์ มสุ กร ด้ านทั กษะ ที่ ส่ งผลต่ อ
กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการฟาร์มสุกร
จากการศึกษาสรุปได้ ว่ า องค์ประกอบของการพั ฒนา
สมรรถนะของผู้ ป ระกอบการฟาร์ ม สุ กร ด้ า นทั กษะ
สอดคล้องกับแนวคิด David [6] และดวงเดือน [9] ที่
กล่าวว่า องค์ประกอบของสมรรถนะ ด้านทักษะ คือ สิ่งที่
บุคคลรู้และสามารถทาได้เป็นอย่างดี และต้องการให้ทาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทักษะที่เกิดได้นั้นมาจากพื้นฐาน
ทางความรู้ และสามารถ ที่ ปฏิบั ติ ได้ อย่ างแคล่ วคล่ อง
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ว่ องไว ซึ่ งองค์ ประกอบของการพั ฒนาสมรรถนะของ
ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร ด้ านทักษะ ประกอบด้ วย 1)
ทักษะการจัดการฟาร์มสุกร ได้แก่ ความสามารถในการ
สังเกตและเข้าใจถึงพฤติ กรรมที่ ผิ ดปกติ ของสุ กร และ
ความสามารถในการรักษาอาการผิดปกติของสุกรได้อย่าง
ถูกต้อง และ 2) ทักษะการพัฒนาฟาร์มสุกร ได้แก่ ความ
สามารถในการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์สาหรับช่างต่าง ๆ
เพื่องานซ่อมแซมต่าง ๆ ภายในโรงเรือนสุกร และความ
สามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเสียภายในฟาร์ม
(ปุ๋ยและน้าหมักจากมูลสุกร หรือ ก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร)
6.1.3 องค์ประกอบของการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้ประกอบการฟาร์มสุกร ด้านความสามารถอื่น ๆ ที่
ส่งผลต่อกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการ
ฟาร์มสุกร จากการศึกษาสรุปได้ว่า องค์ประกอบของการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการฟาร์มสุกร ด้านความ
สามารถอื่น ๆ สอดคล้องกับแนวคิด David [6] และ
ทวีศักดิ์ [10] ที่กล่าวว่า องค์ประกอบของสมรรถนะ
ความสามารถอื่น ๆ คือ ความสามารถที่นอกเหนือจาก
ความรู้และทั กษะที่ จะผลั กดั นให้บุ คคลท างานได้ ตาม
เป้ าหมายที่ กาหนดไว้ ซึ่ งองค์ประกอบของการพั ฒนา
สมรรถนะของผู้ประกอบการฟาร์มสุกร ด้านความสามารถ
ด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย 1) ความสามารถด้านการพัฒนา
ความรู้และการสร้างเครือข่าย ได้แก่ ด้านมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดี ด้านการรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ หรือ
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ด้านการ
ปรับตัวให้ทันและเข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
เช่ น โรคระบาดในสุ กรของแต่ ล ะพื้ นที่ และด้ านการ
เปิดรับ การรับฟังความรู้ และข่าวสารที่แท้จริงเกี่ยวกับ
สุกร จากเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ สัตวแพทย์
และ สัตวบาล
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
7.1.1 จากการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
พัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรจะเห็นได้
ว่ า มี ปั จ จั ย หลายอย่ า งที่ มี ค วามส าคั ญ และส่ ง ผลต่ อ
ความส าเร็จในการด าเนินการโดยเฉพาะวิสัยทั ศน์และ
ทั ศ นคติ ข องผู้ ป ระกอบการที่ มี ต่ อ อาชี พ ในการเป็ น
ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรดังนั้นในการพัฒนาสมรรถนะ

ของผู้ประกอบการจะต้องให้ความสาคัญในเรื่องการสร้าง
เจตคติทีดีต่ออาชีพให้กับผู้ประกอบการ
7.1.2 การนากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ ป ระกอบการฟาร์ ม สุ กรไปปรั บ ใช้ ผู้ ที่ น าไปใช้ ต้ อง
พิจารณาถึงความแตกต่างของบุคคลเพื่อที่จะทาให้การ
นากลยุทธ์ไปใช้มีประสิทธิภาพเนื่องจากพื้นฐานของแต่
ละคนมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นความรู้ หรือทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพฟาร์มสุกรที่มีมาก่อน
7.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
7.2.1 ควรท าการศึ ก ษาวิ จั ย องค์ ป ระกอบ
สมรรถนะของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในด้านอื่น ๆ เช่น
การบริหารจั ดการด้ านการตลาด และช่ องทางการจั ด
จาหน่าย เพื่อเพิ่มความสาเร็จด้านรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับ
ธุรกิจ
7.2.2 ควรทาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ในการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้ประกอบการฟาร์สุกร
7.2.3 ควรนากลยุทธการพัฒนาสมรรถนะนี้ไปใช้
กับผู้ประกอบการฟาร์มสุกรจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป
8. กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยนี้ได้รับเงินอุดหนุนบางส่วนจากทุนอุดหนุน
การวิจั ยส าหรับ นักศึกษาระดับ บัณ ฑิต ศึกษา บั ณฑิ ต
วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ
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