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การวิเคราะห์จําแนกประเภทกับการวิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติกทวิ
สําหรับทํานายปริมาณน้ํานมของฟาร์มโคนม
Discriminant Analysis and Binary Logistic Regression
for Prediction of Milk Production of Dairy Cattle Farms
อรอุมา ทองหล่อ1* สุภาวดี มานะไตรนนท์ 1 และ อนันท์ เชาว์เครือ1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณผลผลิตน้ํานมของการเลี้ยงโคนม โดย
ทําการเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์จําแนกประเภท (ทั้งแบบ equal priors และ proportional priors) กับการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติกทวิในการทํานายปริมาณน้ํานมของฟาร์มโคนมว่าเป็นฟาร์มที่ให้น้ํานมจัดอยู่ในกลุ่ม
ฟาร์มที่ให้น้ํานมสูงหรือกลุ่มฟาร์มที่ให้น้ํานมต่ํา โดยใช้ค่าเฉลี่ยของน้ํานมรวมเป็นเกณฑ์ (13 กิโลกรัม/ตัว/วัน) ซึ่งมี
ตัวแปรต้นที่ทําการศึกษาเป็นตัวแปรเชิงกลุ่มประกอบไปด้วย ระดับเลือดโคพันธุ์ Holstein Friesian (3 กลุ่ม) อายุ
ของแม่โค (4 กลุ่ม) ปีเกิดของแม่โค (5 กลุ่ม) เปอร์เซ็นต์อาหารข้น (3 กลุ่ม) และแหล่งฟาร์ม (2 กลุ่ม) เก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามจํานวน 120 ฟาร์ม แบ่งเป็นฟาร์มโคนมในเขตตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
จํานวน 60 ฟาร์ม และฟาร์มโคนมในเขตตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จํานวน 60
ฟาร์ม ผลการวิเคราะห์จําแนกประเภทพบว่าตัวแปรที่มีน้ําหนักหรือมีอิทธิพลในการจําแนกกลุ่มระหว่างกลุ่มฟาร์ม
ที่มีน้ํานมสูงและน้ํานมต่ําสูงสุดเรียงตามลําดับคือ อายุของแม่โค (1.573) ระดับเลือด HF (1.092) ปีเกิดของแม่โค
(0.736) เปอร์เซ็นต์อาหารข้น (0.521) และแหล่งฟาร์ม (0.179) โดยสมการทํานายทั้งสามแบบสามารถใช้ในการ
จําแนกกลุ่มได้ผลใกล้เคียงกัน โดยสมการวิเคราะห์จําแนกประเภทแบบ equal priors สามารถจําแนกกลุ่มถูกต้อง
65.0 % ในขณะที่สมการจําแนกประเภทแบบ proportional priors และสมการถดถอยแบบโลจิสติกทวิสามารถ
จําแนกกลุ่มได้ถูกต้องเท่ากันคือเท่ากับ 64.2 % ส่วนความผิดพลาดในการจําแนกแต่ละกลุ่มระหว่างกลุ่มฟาร์มที่มี
ปริมาณน้ํานมต่ําและกลุ่มฟาร์มที่มีปริมาณน้ํานมสูง พบว่าสมการวิเคราะห์จําแนกประเภทแบบ equal priors มี
ค่าความผิดพลาดในการจัดกลุ่มผิดพลาดเท่ากับ 43.5 % และ 25.9 % ตามลําดับ ส่วนสมการวิเคราะห์จําแนก
ประเภทแบบ proportional priors และสมการถดถอยแบบโลจิสติกทวิมีค่าความผิดพลาดในการจัดกลุ่มผิดพลาด
1

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76120
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เท่ากันคือเท่ากับ 43.5 % และ 27.6 % ตามลําดับ จากการเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์จําแนกกลุ่มฟาร์มโคนมใน
ครั้งนี้จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์จําแนกประเภท (ทั้งแบบ equal priors และ proportional priors) และการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติกทวิมีประสิทธิภาพการจําแนกจัดกลุ่มฟาร์มตามปริมาณน้ํานมในกลุ่มต่ํากับกลุ่มสูงได้
ใกล้เคียงกัน
ABSTRACT
There were 2 objectives in this study. The first objective was to evaluate the factors
influencing on the milk production in dairy cows by using discriminant analysis (equal
priors/proportional priors) and binary logistic regression. The second objective was to compare
the classification efficiency among three multivariate analysis techniques in order to classified
dairy farms into 2 groups that were high and low milk production based on the average milk
yield for all studied dairy farms (13 kg/cow/day). The three methods were included discriminant
analysis with equal priors, discriminant analysis with proportional priors and binary logistic
regression. The attribute variables, blood level of Holstein Friesian cows (3 groups), age of cows
(4 groups), year of birth of cows (5 groups), percentage of concentrate feed (3 groups) and
location of farm (2 groups) were used to identify the group of farms. All information of dairy
cattle farms were surveyed by using 120 questionnaires from dairy cattle farms in Tambon Sam
Pra Ya, Cha-Am, Phetchaburi (60 farms) and in Tambon Huay Sat Yai, Hua-Hin, Prachuabkirikhan
(60 farms). The results based on discriminant analysis revealed that the age of cows showed the
highest classification scores (1.573). The classification scores were used to classify any farm into
the group of farms with high or low milk yield. While the classification scores of other variables
were ranged from 1.092 for blood level of Holstein Friesian, 0.736 for year of birth of cows,
0.521 for percentage of concentrate feed and 0.179 for location of farm, respectively. The study
found that all 3 models showed the similar results. The correct classifications were 65 % for
discriminant analysis with equal priors model while the results from discriminant analysis with
proportional priors model was equal to the results from binary logistic regression model that
was 64.2 %. The misclassification of dairy farms into 2 groups between groups of farm that
showed low milk production and group of farms that showed high milk production for
discriminant analysis with equal priors model were 43.5 % and 25.9 %, respectively, while the
results from discriminant analysis with proportional priors model was equal to the results from
binary logistic regression model that were 43.5 % and 27.6%, respectively. The results can be
concluded that both types of discriminant analysis (with equal priors or with proportional priors)
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and logistic regression have similar efficiency for classification the farms into 2 groups according
to the level of milk production.
คําสําคัญ: โคนม ผลผลิตน้ํานม การทํานาย การวิเคราะห์จําแนกประเภท วิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติก
Keywords: Dairy cattle, Milk production, Prediction, Discriminant analysis, Logistic regression

บทนํา
ปัจ จั ย หลัก ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิท ธิ ภ าพการผลิ ต
และความสําเร็จในการเลี้ยงโคนมที่สําคัญ ได้แก่ ปัจจัย
ทางด้านพันธุ์สัตว์ อาหาร และการจัดการฟาร์ม ซึ่งผู้
เลี้ยงจะต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะปัจจัย
ต่าง ๆ เหล่านี้สามารถส่งผลกระทบโดยทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อปริมาณผลผลิตน้ํานมของฟาร์มได้ โดยการ
จั ด การฟาร์ ม ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ห รื อ แต่ ล ะประเทศจะมี
พื้นฐานของปัจจัยเหล่านี้แตกต่างกันไป จึงจําเป็นต้องมี
การศึกษาหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการผลิต
ที่แท้จริง
การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ปริ ม าณผลผลิ ต
น้ํานม โดยนําปัจจัยทางด้านพันธุ์สัตว์ ปัจจัยทางด้าน
อาหาร และปัจจัยทางด้านการจัดการฟาร์ม มาใช้ใน
การทํานายปริมาณผลผลิตน้ํานม ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มฟาร์ม
ที่ มี ป ริ ม าณน้ํ า นมต่ํ า กั บ สู ง สามารถใช้ เ ทคนิ ค การ
วิ เ คราะห์ ตั ว แปรหลายตั ว ได้ ทั้ ง 2 วิ ธี วิ ธี ห นึ่ ง คื อ
วิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติก (logistic regression,
LR) โดยในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบทวิ (binary logistic
regression, BLR) เนื่องจากเป็นการจําแนกออกเป็น 2
กลุ่ ม อี ก วิ ธี ห นึ่ ง คื อ การวิ เ คราะห์ จํ า แนกประเภท
(discriminant analysis, DA) เนื่องจากทั้งสองวิธีนี้มี
คุณสมบัติคล้ายกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านตัวแปร
ตามและในรูปแบบของสมการ จึงมีงานวิจัยหลายงานที่
นํ า วิ ธี ก ารจํ า แนกทั้ ง สองวิ ธี นี้ ม าใช้ เ พื่ อ ทํ า การ
เปรียบเทียบ อาทิ Halperin et al. (1971) สรุปไว้ว่า

LR กับ DA ให้ผลต่างกันเพียงเล็กน้อยในการจําแนก
กลุ่ม Montgomery et al. (1987) ให้ผลสรุปว่าทั้ง
สองวิธีให้ผลใกล้เคียงกัน แต่ LR มีคุณสมบัติคงทน
(robustness) ต่อการฝ่าฝืนข้อกําหนดของข้อมูลและ
ผลการจําแนกดีกว่า DA เพียงเล็กน้อยเมื่อข้อมูลไม่
สอดคล้องตามข้อกําหนด เช่นเดียวกับ Press and
Wilson (1978) คือถ้าข้อกําหนดของการแจกแจงแบบ
ปกติและความแปรปรวนหรือเมททริกซ์ความแปรปรวน
เท่ากันแล้ว DA จะให้ผลการจําแนกดีกว่า แต่ถ้า
ข้อกําหนดดังกล่าวไม่สอดคล้อง LR จะจําแนกได้ดีกว่า
Efron (1975) กล่าวว่า LR มี 1/2 ถึง 2/3 ครั้งที่ มี
ประสิทธิภาพในการจําแนกเทียบเท่ากับ DA กรณีที่ตัว
แปรตามจําแนกออกเป็น 2 กลุ่ม และตัวแปรต้นในแต่
ละกลุ่ ม มี ก ารแจกแจงแบบปกติ และการศึ ก ษาของ
Bull and Donner (1987) ก็ให้ผลเช่นเดียวกันในกรณี
ที่ ตั ว แปรตามจํ า แนกออกเป็ น 3 กลุ่ ม ดั ง นั้ น จึ ง เกิ ด
ทางเลือกว่าควรเลือกใช้วิธีใดจึงจะเหมาะสมกว่า
DA เป็นการวิเคราะห์เพื่อศึกษาตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อการจําแนกประชากรออกเป็นกลุ่ม ๆ โดย
ทดสอบว่า ตัว แปรต้น มีค วามสัม พันธ์ กับ ตัวแปรตาม
จนถึงขั้นที่จะสามารถจําแนกประชากรออกเป็นกลุ่มๆ
ได้หรือไม่ ทําให้ได้สมการจําแนกประเภท เพื่อนําไปใช้
ในการทํานายการเป็นสมาชิกของกลุ่มของตัวแปรตาม
โดยสมการในการจําแนกมีรูปแบบดังนี้ Zjk = β0 +
β1X1k + β2X2k + . . . + βnXnk เมื่อ Zjk คือ คะแนน
มาตรฐานของการจําแนก, β0 คือ จุดตัด โดยค่าของ
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จุดตัดจะขึ้นกับความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นก่อน (prior
probabilities) ของแต่ละกลุ่ม ดังนั้นสมการของ DA
จึงมี 2 รูปแบบคือ กรณีที่ใช้ความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้น
ก่อนเท่ากัน (DA with Equal Priors) และใช้ความ
น่ า จะเป็ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ นจากค่ า สั ด ส่ ว น (DA with
Proportional Priors) และ βi คือ สัมประสิทธิ์ของตัว
แปรต้น ซึ่งการประมาณค่าไม่ขึ้นกับความน่าจะเป็นที่
เกิดขึ้นก่อน Hossain et al. (2002)
ข้อ กํ า หนดของ DA คื อ เมททริ ก ซ์ ค วาม
แปรปรวนของแต่ละกลุ่มของตัวแปรตามจะต้องเท่ากัน
และแต่ ล ะกลุ่ ม จะต้ อ งมี ก ารแจกแจงแบบปกติ แต่
ข้อกําหนดจะถูกฝ่าฝืนเมื่อตัวแปรต้นเป็นข้อมูลเชิงกลุ่ม
ส่วนการวิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติกมีตัว
แปรตามเป็นค่าล็อกของอั ตราส่วนโอกาสในการเป็ น
สมาชิกของกลุ่มหนึ่งเหนืออีกกลุ่มหนึ่ง (log odds of
one group over the other) ดังนี้
 Pr ob( even ) 
=β + βX +βX
 0 11 22
Pr
ob
(
no
even
)



ln 
+…+ βnXn

หรือ
oddsi =

Pr ob( even )
=e
Pr ob( no even )

β0 + β1X1 +

β2X2 +. . .+ βnXn

β0 และ βi คือ จุดตัดและสัมประสิทธิ์ของตัว
แปรต้น เช่นเดียวกัน ซึ่งประมาณด้วยวิธี maximum
likelihood (McCullagh and Nelder, 1989)
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่
มี ผ ลต่ อ ปริ ม าณผลผลิ ต น้ํ า นมของการเลี้ ย งโคนมใน
ฟาร์มเกษตรกรรายย่อยในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
จั ง หวั ด เพชรบุ รี แ ละประจวบคี รี ขั น ธ์ โดยทํ า การ
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เปรียบเทียบผลการจําแนกหรือทํานายกลุ่มฟาร์มตาม
ป ริ ม า ณ น้ํ า น ม ทั้ ง ห ม ด 3 วิ ธี เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั น
ประกอบด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยแบบโลจิ ส ติ ก ทวิ
(BLR) การวิเคราะห์จําแนกประเภทแบบ equal priors
(DA with Equal Priors) และการวิเคราะห์จําแนก
ประเภทแบบ proportional
priors (DA with
proportional priors) โดยแบ่งกลุ่มฟาร์มเป็น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่ ม ฟาร์ ม ที่ มี ป ริม าณน้ํ า นมต่ํ า กั บ กลุ่ม ฟาร์ ม ที่ มี
ปริ ม าณน้ํ า นมสู ง และใช้ ตั ว แปรทางด้ า นพั น ธุ์ สั ต ว์
อาหาร และการจัดการฟาร์ม ในการจําแนก โดยทุกตัว
แปรอยู่ในรูปตัวแปรเชิงกลุ่ม แล้วหาข้อสรุปว่าวิธีไหนมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการจํ า แนกกลุ่ ม ได้ ดี ก ว่ า กั น สํ า หรั บ
ข้อมูลชุดนี้

วิธีดําเนินงาน
1. การรวบรวมข้อมูล
ประชากรในการศึกษา คือ กลุ่มเกษตรกรราย
ย่อยที่เลี้ยงโคนมในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ตําบล
สามพระยาอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรี และตําบลห้วย
สัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทํา
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีคัดเลือก เกษตรกรที่เลี้ยงโค
นมในเขตพื้นที่จํานวน 120 ฟาร์ม แบ่งเป็นพื้นที่ละ 60
ฟาร์ม โดยใช้การสัมภาษณ์ (interview schedule)
เป็ น เครื่ องมื อในการเก็ บ ข้อ มู ล และใช้วิ ธี การสัง เกต
(observation) การจดบันทึกสภาพแวดล้อมภายใน
ฟาร์มของเกษตรกร โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 4–17
มีนาคม พ.ศ. 2554
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
สร้างแบบจําลองเพื่อทํานายปริมาณผลผลิต
น้ํานม โดย ใช้สมการจําแนกกลุ่ม 3 แบบ คือ BLR, DA
with equal priors (กําหนดให้ความน่าจะเป็นแต่ละ
กลุ่มเท่ากับ 0.5) และ DA with proportional priors

งานวิจัย
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(กําหนดความน่าจะเป็นตามสัดส่วนจํานวนฟาร์ม โดย
กลุ่มปริมาณน้ํานมต่ําเท่ากับ 0.517 และกลุ่มปริมาณ
น้ํานมสูงเท่ากับ 0.483) และตรวจสอบความเหมาะสม
ของสมการทั้งสามแบบที่ความเชื่อมั่น 80 % โดยทํา
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ต ามวิ ธี ก ารอ้ า งอิ ง โดย
อภิญญา และพูลพงศ์ (2554)
ตั ว แปรในงานวิ จั ย มี ดั ง นี้ ตั ว แปรตาม คื อ
กลุ่ ม ฟาร์ ม ที่ มี ป ริ ม าณน้ํ า นมต่ํ า และกลุ่ ม ฟาร์ ม ที่ มี
ปริมาณน้ํานมสูง โดยใช้ค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ํานมเป็น
เกณฑ์ แ บ่ ง กลุ่ ม (ปริ ม าณน้ํ า นมเฉลี่ ย เท่ า กั บ 13
กิโลกรัม/ตัว/วัน) ดังนั้นกลุ่มฟาร์มที่มีปริมาณน้ํานมต่ํา
คือ ฟาร์มที่มีปริมาณน้ํานมต่ํากว่า 13 กิโลกรัม/ตัว/วัน
มีจํานวน 62 ฟาร์ม และกลุ่มฟาร์มที่มีปริมาณน้ํานมสูง
คื อ ฟาร์ ม ที่ มี ป ริ ม าณน้ํ า นมมากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 13
กิโลกรัม/ตัว/วัน มีจํานวน 58 ฟาร์ม
ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยทางด้านพันธุ์สัตว์
ปัจจัยทางด้านอาหาร และปัจจัยทางด้านการจัดการ
ฟาร์ม ดังนี้
1. ระดับเลือด Holstein Friesian (HF)
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ระดับเลือดต่ํากว่าหรือเท่ากับ
87.5 สูงกว่า 87.5 และสัดส่วนกลุ่มต่ํากว่าหรือเท่ากับ
87.5:สูงกว่า 87.5 เป็น 1:1
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2. อายุของแม่โค แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ ต่ํากว่า
3 ปี ตั้งแต่ 3 ถึง 7 ปี สูงกว่า 7 ปี และสัดส่วนกลุ่ม
ตั้งแต่ 3 ถึง 7 ปี:สูงกว่า 7 ปีเป็น 1:1
3. ปีเกิดของแม่โค แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ ก่อน
ปี พ.ศ. 2544 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง 2548 หลังปี
พ.ศ. 2548 สัดส่วนกลุ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง 2548:
หลังปี พ.ศ. 2548 เป็น 1:1 และสัดส่วนกลุ่มก่อนปี
พ.ศ. 2544: ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง 2548: หลังปี พ.ศ.
2548 เป็น 1:1:1
4. เปอร์เซ็นต์อาหารข้น (เปอร์เซ็นต์อาหาร
ข้นเมื่อเทียบกับปริมาณอาหารหยาบ) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
คือ ต่ํากว่า 15% ตั้งแต่ 15% ถึง 23% และสูงกว่า
23%
5. แหล่งฟาร์ม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ สามพระ
ยา และห้วยสัตว์ใหญ่
ทุกตัวแปรอยู่ในรูปแบบตัวแปรหุ่น (dummy
variable) ที่มีค่าเป็น 0 แทน ไม่ใช่ และ 1 แทนใช่
เท่ า นั้ น ดั ง นั้ น ในแต่ ล ะปั จ จั ย จะมี จํ า นวนตั ว แปรใน
สมการเท่า กับ จํา นวนกลุ่ม ลบออกด้ว ยหนึ่ง โดยมี
โครงสร้างของข้อมูล (ในรูป %) แต่ละตัวแปรที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงโครงสร้างของข้อมูล(ในรูป %) แต่ละตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์
ปัจจัยการจัดการฟาร์ม

กลุ่มฟาร์มแยกตามปริมาณน้ํานม
ต่ํา

สูง

1. ระดับเลือด HF

χ2 test
(P-Value)
0.199

- ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 87.5

62.3

75.9

- สูงกว่า 87.5

27.9

20.7

- สัดส่วนกลุ่มต่ํากว่าหรือเท่ากับ 87.5:สูงกว่า 87.5 เป็น 1:1

9.8

3.4
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ตารางที่ 1 แสดงโครงสร้างของข้อมูล (ในรูป %) แต่ละตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ (ต่อ)
กลุ่มฟาร์มแยกตามปริมาณน้ํานม

ปัจจัยการจัดการฟาร์ม

ต่ํา

สูง

2. อายุของแม่โค

χ2 test
(P-Value)
0.038

- ต่ํากว่า 3 ปี

0.0

3.4

- ตั้งแต่ 3 ถึง 7 ปี

77.0

89.7

- สูงกว่า 7 ปี

18.0

6.9

- สัดส่วนกลุ่มตั้งแต่ 3 ถึง 7 ปี : สูงกว่า 7 ปีเป็น 1:1

4.9

0.0
0.310

3. ปีเกิดของแม่โค
- ก่อนปี พ.ศ. 2544

4.9

3.4

- ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง 2548

65.6

48.3

- หลังปี พ.ศ. 2548

18.0

32.8

- สัดส่วนกลุ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง 2548: หลังปี พ.ศ. 2548

9.8

12.1

1.6

3.4

เป็น 1:1
- สัดส่วนกลุ่มก่อนปี พ.ศ. 2544 : ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง 2548:
หลังปี พ.ศ. 2548 เป็น 1:1:1
4. เปอร์เซ็นต์อาหารข้น

0.167

- ต่ํากว่า 15%

53.2

50.0

- ระหว่าง 15% ถึง 23%

25.8

15.5

- สูงกว่า 23%

21.0

34.5

5. แหล่งฟาร์ม

0.201

- สามพระยา

56.5

43.1

- ห้วยสัตว์ใหญ่

43.5

56.9

ผลการวิเคราะห์
1. รูปแบบสมการจําแนกกลุ่ม
จากการสร้ า งสมการในการจํ า แนกกลุ่ ม
ระหว่างฟาร์มที่มีปริมาณน้ํานมต่ํากับสูง โดยใช้ BLR,
DA with equal priors และ DA with proportional

priors พบว่าค่าจุดตัดของสมการทั้ง 3 สมการต่างกัน
เพี ย งเล็ ก น้อ ย ส่ ว นค่า สั ม ประสิท ธิ์ ข องแต่ล ะตั ว แปร
สมการ DA with equal priors กับสมการ DA with
proportional priors มีค่าเท่ากัน ดังตารางที่ 2

งานวิจัย
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ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ของสมการในการจําแนกกลุ่ม
ปัจจัยการจัดการฟาร์ม

BLR

จุดตัด (Intercept)

-

1. ระดับเลือด HF

21.254

DA with equal priors

DA with proportional priors

น้ํานมต่ํา1

น้ํานมสูง2

น้ํานมต่ํา1

น้ํานมสูง2

-29.592

-31.746

-29.559

-31.780

ดัมมี่กลุ่มต่ํากว่าหรือเท่ากับ 87.5

1.440

11.102

12.606

11.102

12.606

ดัมมี่กลุ่มสูงกว่า 87.5

0.622

9.445

10.113

9.445

10.113

ดัมมี่กลุ่มต่ํากว่า 3 ปี

41.874

26.469

30.180

26.469

30.180

ดัมมี่กลุ่มตั้งแต่ 3 ถึง 7 ปี

21.280

26.381

28.506

26.381

28.506

ดัมมี่กลุ่มสูงกว่า 7 ปี

19.435

24.362

24.797

24.362

24.797

ดัมมี่กลุ่มก่อนปี พ.ศ. 2548

0.840

23.003

23.503

23.003

23.503

ดัมมี่กลุ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง 2548

-0.849

19.127

18.329

19.127

18.329

ดัมมี่กลุ่มหลังปี พ.ศ. 2548

-0.053

18.932

18.971

18.932

18.971

ดัมมี่กลุ่มสัดส่วนกลุ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 -0.586

18.711

18.224

18.711

18.224

2. อายุของแม่โค

3. ปีเกิดของแม่โค

ถึง 2548:หลังปี พ.ศ. 2548 เป็น 1:1
4. เปอร์เซ็นต์อาหารข้น
ดัมมี่กลุ่มต่ํากว่า 15%

-0.194

5.032

4.872

5.032

4.872

ดัมมี่กลุ่มระหว่าง 15% ถึง 23%

-0.935

4.854

3.896

4.854

3.896

-0.332

2.710

2.387

2.710

2.387

5. แหล่งฟาร์ม
- ดัมมี่กลุ่มสามพระยา
หมายเหตุ

1, 2

Fisher's linear discriminant functions สําหรับจําแนกกลุ่มฟาร์มที่มีปริมาณน้ํานมต่ําและสูง ตามลําดับ

ผลการทดสอบความเหมาะสมของรูป แบบ
สมการจําแนก BLR พบว่าตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์กับ
ตัวแปรตาม (p<0.20) (Omnibus test of model
coefficients; Chi-square model = 24.448, df. =
12, P-value = 0.018, Nagelkerke R-Square =
0.246) และสมการมีความสามารถในการจําแนกกลุ่ม
(Chi-square; Hosmer and Lemeshow test =

3.47, df. = 8, P-value = 0.901) และสมการของ DA
with equal priors กั บ สมการ DA with
proportional priors ก็มีความสามารถในการจําแนก
กลุ่มเช่นเดียวกัน (p<0.20) (Wilks' Lambda =0.829,
Chi-square = 21.019, df. = 12, P-value = 0.050,
canonical correlation = 0.414) และจาก
standardized canonical discriminant function
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coefficient ได้ ว่ า ตั ว แปรที่ มี น้ํ า หนั ก ในการจํ า แนก
สูงสุดหรือมีอิทธิพลสูงสุดเรียงตามลําดับคือ อายุของแม่
โค (1.573) ระดับเลือด HF (1.092) ปีเกิดของแม่โค
(0.736) เปอร์เซ็นต์อาหารข้น (0.521) และแหล่งฟาร์ม
(0.179)
2. ผลการจําแนกกลุ่ม
ผลการจํ า แนกกลุ่ ม พบว่ า กลุ่ ม ฟาร์ ม ที่ มี
ปริมาณน้ํานมต่ํา (62 ฟาร์ม) สมการทั้ง 3 รูปแบบ
จําแนกผิด พลาด 43.5% เท่า กัน แต่กลุ่ มฟาร์มที่ มี
ปริมาณน้ํานมสูง (58 ฟาร์ม) ซึ่งมีจํานวนฟาร์มหรือ

จํ า นวนสมาชิ ก น้ อ ยกว่ า สมการของ
DA with
proportional priors และ BLR จะจําแนกกลุ่ม
ผิดพลาด 27.6% ซึ่งสูงกว่าสมการ DA with equal
priors (25.9%) แต่โดยรวมแล้วพบว่าความผิดพลาดใน
การจํ า แนกกลุ่ ม จากสมการทั้ ง 3 รู ป แบบมี ค วาม
ใกล้เคียงกัน โดยสมการ DA with equal priors
(35.0%) มี ค วามผิ ด พลาดต่ํ า กว่ า สมการ DA with
proportional priors (35.8%) และ BLR (35.8%) ซึ่ง
มีค่าเท่ากัน

ตารางที่ 3 แสดงความผิดพลาด (%) ในการจําแนกกลุ่ม
กลุ่ม

BLR (%) DA with equal priors (%) DA with proportional priors (%)

กลุ่มฟาร์มที่มีปริมาณน้ํานมต่ํา

43.5

43.5

43.5

กลุ่มฟาร์มที่มีปริมาณน้ํานมสูง

27.6

25.9

27.6

รวม

35.8

35.0

35.8

วิจารณ์ผลการทดลอง
จากการใช้สมการ BLR, DA with equal
priors และ DA with proportional priors ในการ
จําแนกกลุ่ม ฟาร์ม ตามปริมาณน้ํานมซึ่งแบ่งเป็ นกลุ่ ม
ฟาร์มที่มีปริมาณน้ํานมต่ํา (มีปริมาณน้ํานมต่ํากว่า 13
กิโลกรัม/ตัว/วัน) และกลุ่มฟาร์มที่มีปริมาณน้ํานมสูง (มี
ปริมาณน้ํานมมากกว่าหรือเท่ากับ 13 กิโลกรัม/ตัว/วัน)
โดยตัวแปรที่นํามาใช้ในการจําแนกกลุ่มประกอบไปด้วย
5 ตัวแปร คือ ระดับเลือด HF อายุของแม่โค ปีเกิดของ
แม่โค เปอร์เซ็นต์อาหารข้น และแหล่งฟาร์ม เนื่องจาก
ทุกตัวแปรเป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม จึงทําให้ข้อกําหนดของ
DA ไม่สามารถตรวจสอบได้ ผลการวิเคราะห์ไ ด้ว่าตัว
แปรต้ น ทั้ ง 5 ตั ว แปรมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ตั ว แปรตาม
(กลุ่ ม ฟาร์ ม แยกตามปริ ม าณน้ํ า นม) จนถึ ง ขั้ น ที่ จ ะ
สามารถจํ า แนกฟาร์ ม ตามปริ ม าณน้ํ า นมออกเป็ น 2

กลุ่มได้ ทําให้สมการทั้ง 3 รูปแบบมีความสามารถใน
การจําแนกกลุ่ม และนําไปใช้ในการทํานายการเป็น
สมาชิกของกลุ่มของตัวแปรตามได้ จากการตรวจสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพของสมการด้ ว ย Hosmer
and
Lemeshow test (P-value = 0.901) สําหรับสมการ
BLR และทดสอบด้วย Wilks' Lambda (P-value =
0.050) สําหรับ DA with equal priors และ DA with
proportional priors โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุดใน
การจําแนกฟาร์มว่าควรจัดอยู่ในกลุ่มฟาร์มที่ให้น้ํานม
สูงหรือต่ําเรียงตามลําดับคือ อายุของแม่โค ระดับเลือด
HF ปีเกิดของแม่โค เปอร์เซ็นต์อาหารข้น และแหล่ง
ฟาร์ม
จากผลการจําแนกได้ว่ าสมการ DA with
proportional priors มีความผิดพลาดในการจําแนก
เท่ากับสมการ BLR คือ 35.8 % แต่สูงกว่าสมการ DA

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4

with equal priors ที่ผิดพลาด 35.0 % จะเห็นว่า
สมการของ DA with proportional priors กับ DA
with equal priors ให้ผลการจําแนกต่างกันทั้งนี้เป็น
ผลเนื่องมาจากรูปแบบของสมการมีจุดตัด (intercept)
ต่างกัน เพราะความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นก่อน (prior
probabilities) จะมีผลต่อค่าจุดตัดแต่ไ ม่มีผลต่อค่า
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรต้น อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าค่า
จุ ด ตั ด ต่ า งกั น เพี ย งเล็ ก น้ อ ยเนื่ อ งจากค่ า
prior
probabilities แต่ ล ะกลุ่ ม ในสมการทั้ ง สองรู ป แบบ
ใกล้เคียงกัน จึงส่งผลให้ความผิดพลาดในการจําแนก
ต่างกันเพียง 0.8 %
เมื่อพิจารณาความผิดพลาดในการจําแนกแต่
ละกลุ่ม จะเห็นว่ากลุ่มฟาร์มที่มีปริมาณน้ํานมต่ํา (62
ฟาร์ม) มีค่าเท่ากันในสมการทั้ง 3 รูปแบบ คือ 43.5 %
แต่กลุ่มฟาร์มที่มีปริมาณน้ํานมสูง (58 ฟาร์ม) ซึ่งมี
จํานวนสมาชิกในกลุ่มน้อยกว่า สมการของ DA with
equal priors จําแนกกลุ่มผิดพลาดต่ํากว่า สมการของ
DA with proportional priors และ BLR ซึ่ง
สอดคล้องกับ Hossain et al. (2002) ที่ว่าในกลุ่มที่มี
จํานวนสมาชิกน้อยกว่า สมการ DA with equal
priors จะมีความแม่นยํามากกว่า

สรุป
การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ปริ ม าณผลผลิ ต
น้ํานมของการเลี้ยงโคนมในฟาร์มเกษตรกรรายย่อยใน
เขตพื้ น ที่ ภ าคกลางตอนล่ า งจั ง หวั ด เพชรบุ รี แ ละ
ประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้วิธีการจําแนกกลุ่มฟาร์มตาม
ปริมาณน้ํานม ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติก
ทวิ (BLR) และการวิเคราะห์จําแนกประเภท (DA with
equal priors และ DA with proportional priors)
โดยใช้ข้อมูลจากการสํารวจจากฟาร์มเกษตรกรรายย่อย
ที่เลี้ยงโคนม โดยแบ่งฟาร์มออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม
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ฟาร์ม ที่มีปริ มาณน้ํานมต่ําและกลุ่ มฟาร์ มที่มีป ริมาณ
น้ํานมสูง สรุปได้ว่าจากการวิเคราะห์จําแนกประเภท
(DA) ตัว แปรที่มี อิท ธิพลสูง สุดในการจํ าแนกฟาร์ มว่ า
ควรจั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ฟาร์ ม ที่ ใ ห้ น้ํ า นมสู ง หรื อ ต่ํ า เรี ย ง
ตามลําดับคือ อายุของแม่โค ระดับเลือด HF ปีเกิดของ
แม่โค เปอร์เซ็นต์อาหารข้น และแหล่งฟาร์ม และจาก
การเปรียบเทียบผลการจําแนกกลุ่มฟาร์มตามปริมาณ
น้ํานมของสมการทั้ง 3 รูปแบบดังกล่าว สรุปว่า สมการ
ทั้ง 3 รูปแบบมีประสิทธิภาพในการจําแนกใกล้เคียงกัน
โดยสมการ DA with equal priors มีความถูกต้องใน
การจําแนก 65.0 % DA with proportional priors
เท่ากับ 64.2 % ซึ่งเท่ากับสมการ BLR แสดงให้เห็นว่า
สามารถเลือกใช้สมการได้ทั้ง 3 รูปแบบในการจําแนก
กลุ่มฟาร์มตามปริมาณน้ํานมสําหรับข้อมูลชุดนี้
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