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การวิเคราะห์จําแนกประเภทกับการวิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติกทวิ 
สําหรับทํานายปริมาณนํ้านมของฟาร์มโคนม 

Discriminant Analysis and Binary Logistic Regression  
for Prediction of Milk Production of Dairy Cattle Farms 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งน้ีเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณผลผลิตนํ้านมของการเลี้ยงโคนม โดย

ทําการเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์จําแนกประเภท (ท้ังแบบ equal priors และ proportional priors) กับการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติกทวิในการทํานายปริมาณนํ้านมของฟาร์มโคนมว่าเป็นฟาร์มท่ีให้นํ้านมจัดอยู่ในกลุ่ม
ฟาร์มท่ีให้นํ้านมสูงหรือกลุ่มฟาร์มท่ีให้นํ้านมต่ํา โดยใช้ค่าเฉลี่ยของนํ้านมรวมเป็นเกณฑ์ (13 กิโลกรัม/ตัว/วัน) ซ่ึงมี
ตัวแปรต้นท่ีทําการศึกษาเป็นตัวแปรเชิงกลุ่มประกอบไปด้วย ระดับเลือดโคพันธ์ุ 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 ผลการวิเคราะห์จําแนกประเภทพบว่าตัวแปรท่ีมีนํ้าหนักหรือมีอิทธิพลในการจําแนกกลุ่มระหว่างกลุ่มฟาร์ม
ท่ีมีนํ้านมสูงและนํ้านมต่ําสูงสุดเรียงตามลําดับคือ อายุของแม่โค (1.573) ระดับเลือด HF (1.092) ปีเกิดของแม่โค 
(0.736) เปอร์เซ็นต์อาหารข้น (0.521) และแหล่งฟาร์ม (0.179) โดยสมการทํานายท้ังสามแบบสามารถใช้ในการ
จําแนกกลุ่มได้ผลใกล้เคียงกัน โดยสมการวิเคราะห์จําแนกประเภทแบบ equal priors สามารถจําแนกกลุ่มถูกต้อง 
65.0 % ในขณะท่ีสมการจําแนกประเภทแบบ proportional priors และสมการถดถอยแบบโลจิสติกทวิสามารถ
จําแนกกลุ่มได้ถูกต้องเท่ากันคือเท่ากับ 64.2 % ส่วนความผิดพลาดในการจําแนกแต่ละกลุ่มระหว่างกลุ่มฟาร์มท่ีมี
ปริมาณนํ้านมต่ําและกลุ่มฟาร์มท่ีมีปริมาณนํ้านมสูง พบว่าสมการวิเคราะห์จําแนกประเภทแบบ equal priors มี
ค่าความผิดพลาดในการจัดกลุ่มผิดพลาดเท่ากับ 43.5 % และ 25.9 % ตามลําดับ ส่วนสมการวิเคราะห์จําแนก
ประเภทแบบ proportional priors และสมการถดถอยแบบโลจิสติกทวิมีค่าความผิดพลาดในการจัดกลุ่มผิดพลาด 
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เท่ากันคือเท่ากับ 43.5 % และ 27.6 % ตามลําดับ จากการเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์จําแนกกลุ่มฟาร์มโคนมใน
ครั้งน้ีจะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์จําแนกประเภท (ท้ังแบบ equal priors และ proportional priors) และการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติกทวิมีประสิทธิภาพการจําแนกจัดกลุ่มฟาร์มตามปริมาณนํ้านมในกลุ่มต่ํากับกลุ่มสูงได้
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. 
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บทนํา 
ปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิต 

และความสําเร็จในการเลี้ยงโคนมท่ีสําคัญ ได้แก่ ปัจจัย
ทางด้านพันธ์ุสัตว์ อาหาร และการจัดการฟาร์ม ซ่ึงผู้
เลี้ยงจะต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะปัจจัย
ต่าง ๆ เหล่าน้ีสามารถส่งผลกระทบโดยท้ังทางตรงและ
ทางอ้อมต่อปริมาณผลผลิตนํ้านมของฟาร์มได้ โดยการ
จัดการฟาร์มในแต่ละพ้ืนท่ีหรือแต่ละประเทศจะมี
พ้ืนฐานของปัจจัยเหล่าน้ีแตกต่างกันไป จึงจําเป็นต้องมี
การศึกษาหาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการผลิต
ท่ีแท้จริง 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณผลผลิต
นํ้านม โดยนําปัจจัยทางด้านพันธ์ุสัตว์ ปัจจัยทางด้าน
อาหาร และปัจจัยทางด้านการจัดการฟาร์ม มาใช้ใน
การทํานายปริมาณผลผลิตนํ้านม ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มฟาร์ม
ท่ีมีปริมาณนํ้านมต่ํากับสูง สามารถใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวได้ ท้ัง 2 วิ ธี วิ ธีหน่ึงคือ 
วิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติก (logistic regression, 
LR) โดยในการศึกษาครั้งน้ีใช้แบบทวิ (binary logistic 
regression, BLR) เน่ืองจากเป็นการจําแนกออกเป็น 2 
กลุ่ม อีกวิธีหน่ึงคือการวิเคราะห์จําแนกประเภท 
(discriminant analysis, DA) เน่ืองจากท้ังสองวิธีน้ีมี
คุณสมบัติคล้ายกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านตัวแปร
ตามและในรูปแบบของสมการ จึงมีงานวิจัยหลายงานท่ี
นํ า วิ ธี การ จํ าแนก ท้ั งสอง วิ ธี น้ี ม า ใ ช้ เ พ่ื อ ทํ าการ
เปรียบเทียบ อาทิ Halperin et al. (1971) สรุปไว้ว่า 

LR กับ DA ให้ผลต่างกันเพียงเล็กน้อยในการจําแนก
กลุ่ม Montgomery et al. (1987) ให้ผลสรุปว่าท้ัง
สองวิธีให้ผลใกล้เคียงกัน แต่ LR มีคุณสมบัติคงทน 
(robustness) ต่อการฝ่าฝืนข้อกําหนดของข้อมูลและ
ผลการจําแนกดีกว่า DA เพียงเล็กน้อยเม่ือข้อมูลไม่
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 ครั้งท่ีมี
ประสิทธิภาพในการจําแนกเทียบเท่ากับ DA กรณีท่ีตัว
แปรตามจําแนกออกเป็น 2 กลุ่ม และตัวแปรต้นในแต่
ละกลุ่มมีการแจกแจงแบบปกติ และการศึกษาของ 
Bull and Donner (1987) ก็ให้ผลเช่นเดียวกันในกรณี
ท่ีตัวแปรตามจําแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ันจึงเกิด
ทางเลือกว่าควรเลือกใช้วิธีใดจึงจะเหมาะสมกว่า 

DA เป็นการวิเคราะห์เพ่ือศึกษาตัวแปรท่ีมี
อิทธิพลต่อการจําแนกประชากรออกเป็นกลุ่ม ๆ โดย
ทดสอบว่า ตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม
จนถึงข้ันท่ีจะสามารถจําแนกประชากรออกเป็นกลุ่มๆ
ได้หรือไม่ ทําให้ได้สมการจําแนกประเภท เพ่ือนําไปใช้
ในการทํานายการเป็นสมาชิกของกลุ่มของตัวแปรตาม 

โดยสมการในการจําแนกมีรูปแบบดังน้ี Zjk = β0 + 

β1X1k + β2X2k + . . . + βnXnk  เม่ือ Zjk คือ คะแนน

มาตรฐานของการจําแนก, β0 คือ จุดตัด โดยค่าของ
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จุดตัดจะข้ึนกับความน่าจะเป็นท่ีเกิดข้ึนก่อน (prior 
probabilities) ของแต่ละกลุ่ม ดังน้ันสมการของ DA 
จึงมี 2 รูปแบบคือ กรณีท่ีใช้ความน่าจะเป็นท่ีเกิดข้ึน
ก่อนเท่ากัน (DA with Equal Priors) และใช้ความ
น่าจะเป็นท่ีเ กิดข้ึนก่อนจากค่าสัดส่วน (DA with 

Proportional Priors) และ βi คือ สัมประสิทธ์ิของตัว
แปรต้น ซ่ึงการประมาณค่าไม่ข้ึนกับความน่าจะเป็นท่ี
เกิดข้ึนก่อน Hossain et al. (2002) 

ข้อกําหนดของ DA คือ เมททริกซ์ความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่มของตัวแปรตามจะต้องเท่ากัน 
และแต่ละกลุ่มจะต้องมีการแจกแจงแบบปกติ แต่
ข้อกําหนดจะถูกฝ่าฝืนเม่ือตัวแปรต้นเป็นข้อมูลเชิงกลุ่ม 

ส่วนการวิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติกมีตัว
แปรตามเป็นค่าล็อกของอัตราส่วนโอกาสในการเป็น
สมาชิกของกลุ่มหน่ึงเหนืออีกกลุ่มหน่ึง (log odds of 
one group over the other) ดังน้ี 

ln 










)evenno(obPr

)even(obPr
= β0 + β1X1 + β2X2 

+…+ βnXn  

หรือ 

oddsi = 
)evenno(obPr

)even(obPr
= e β0 + β1X1 + 

β2X2 +. . .+ βnXn 

β0 และ βi คือ จุดตัดและสัมประสิทธ์ิของตัว
แปรต้น เช่นเดียวกัน ซ่ึงประมาณด้วยวิธี maximum 
likelihood (McCullagh and Nelder, 1989) 

งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ี
มีผลต่อปริมาณผลผลิตนํ้านมของการเลี้ยงโคนมใน
ฟาร์มเกษตรกรรายย่อยในเขตพ้ืนท่ีภาคกลางตอนล่าง
จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ โดยทําการ

เปรียบเทียบผลการจําแนกหรือทํานายกลุ่มฟาร์มตาม
ปริ ม า ณ นํ้ า น ม ท้ั ง หม ด  3  วิ ธี เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั น 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติกทวิ 
(BLR) การวิเคราะห์จําแนกประเภทแบบ equal priors 
(DA with Equal Priors) และการวิเคราะห์จําแนก
ประเภทแบบ proportional priors (DA with 
proportional priors) โดยแบ่งกลุ่มฟาร์มเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มฟาร์มท่ีมีปริมาณนํ้านมต่ํากับกลุ่มฟาร์มท่ีมี
ปริมาณนํ้านมสูง และใช้ตัวแปรทางด้านพันธ์ุสัตว์ 
อาหาร และการจัดการฟาร์ม ในการจําแนก โดยทุกตัว
แปรอยู่ในรูปตัวแปรเชิงกลุ่ม แล้วหาข้อสรุปว่าวิธีไหนมี
ประสิทธิภาพในการจําแนกกลุ่มได้ดีกว่ากันสําหรับ
ข้อมูลชุดน้ี 

 

วิธีดําเนินงาน 
1. การรวบรวมข้อมูล 

ประชากรในการศึกษา คือ กลุ่มเกษตรกรราย
ย่อยท่ีเลี้ยงโคนมในเขตพ้ืนท่ีภาคกลางตอนล่าง ตําบล
สามพระยาอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรี และตําบลห้วย
สัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทํา
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีคัดเลือก เกษตรกรท่ีเลี้ยงโค
นมในเขตพ้ืนท่ีจํานวน 120 ฟาร์ม แบ่งเป็นพ้ืนท่ีละ 60 
ฟาร์ม โดยใช้การสัมภาษณ์ (interview schedule) 
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และใช้วิธีการสังเกต 
(observation) การจดบันทึกสภาพแวดล้อมภายใน
ฟาร์มของเกษตรกร โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่วันท่ี 4–17 
มีนาคม พ.ศ. 2554 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

สร้างแบบจําลองเพ่ือทํานายปริมาณผลผลิต
นํ้านม โดย ใช้สมการจําแนกกลุ่ม 3 แบบ คือ BLR, DA 
with equal priors (กําหนดให้ความน่าจะเป็นแต่ละ
กลุ่มเท่ากับ 0.5) และ DA with proportional priors 
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(กําหนดความน่าจะเป็นตามสัดส่วนจํานวนฟาร์ม โดย
กลุ่มปริมาณนํ้านมต่ําเท่ากับ 0.517 และกลุ่มปริมาณ
นํ้านมสูงเท่ากับ 0.483) และตรวจสอบความเหมาะสม
ของสมการท้ังสามแบบท่ีความเช่ือม่ัน 80 % โดยทํา
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามวิธีการอ้างอิงโดย 
อภิญญา และพูลพงศ์ (2554) 

ตัวแปรในงานวิจัย มีดังน้ี ตัวแปรตาม คือ 
กลุ่มฟาร์มท่ีมีปริมาณนํ้านมต่ําและกลุ่มฟาร์มท่ีมี
ปริมาณนํ้านมสูง โดยใช้ค่าเฉลี่ยของปริมาณนํ้านมเป็น
เกณฑ์แบ่งกลุ่ ม  (ปริมาณนํ้านมเฉลี่ย เ ท่า กับ 13 
กิโลกรัม/ตัว/วัน) ดังน้ันกลุ่มฟาร์มท่ีมีปริมาณนํ้านมต่ํา 
คือ ฟาร์มท่ีมีปริมาณนํ้านมต่ํากว่า 13 กิโลกรัม/ตัว/วัน 
มีจํานวน 62 ฟาร์ม และกลุ่มฟาร์มท่ีมีปริมาณนํ้านมสูง 
คือ ฟาร์มท่ีมีปริมาณนํ้านมมากกว่าหรือเท่ากับ 13 
กิโลกรัม/ตัว/วัน มีจํานวน 58 ฟาร์ม 

ตัวแปรต้น คือ  ปัจจัยทางด้านพันธ์ุสัตว์ 
ปัจจัยทางด้านอาหาร และปัจจัยทางด้านการจัดการ
ฟาร์ม ดังน้ี 

1. ระดับเลือด Holstein Friesian (HF) 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ระดับเลือดต่ํากว่าหรือเท่ากับ 
87.5 สูงกว่า 87.5 และสัดส่วนกลุ่มต่ํากว่าหรือเท่ากับ 
87.5:สูงกว่า 87.5 เป็น 1:1 

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
ข้นเม่ือเทียบกับปริมาณอาหารหยาบ) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
คือ ต่ํากว่า 15% ตั้งแต่ 15% ถึง 23% และสูงกว่า 
23% 

5. แหล่งฟาร์ม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ สามพระ
ยา และห้วยสัตว์ใหญ่ 

ทุกตัวแปรอยู่ในรูปแบบตัวแปรหุ่น (dummy 
variable) ท่ีมีค่าเป็น 0 แทน ไม่ใช่ และ 1 แทนใช่ 
เท่าน้ัน ดังน้ันในแต่ละปัจจัยจะมีจํานวนตัวแปรใน
สมการเท่ากับจํานวนกลุ่มลบออกด้วยหน่ึง โดยมี
โครงสร้างของข้อมูล (ในรูป %) แต่ละตัวแปรท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงโครงสร้างของข้อมูล(ในรูป %) แต่ละตัวแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

ปัจจัยการจัดการฟาร์ม 
กลุ่มฟาร์มแยกตามปริมาณน้ํานม χχχχ2 test 

(P-Value) ต่ํา สูง 

1. ระดับเลือด HF 

    - ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 87.5 

    - สูงกว่า 87.5 

    - สัดส่วนกลุ่มตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 87.5:สูงกว่า 87.5 เป็น 1:1 

 

62.3 

27.9 

9.8 

 

75.9 

20.7 

3.4 

0.199 
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ตารางท่ี 1 แสดงโครงสร้างของข้อมูล (ในรูป %) แต่ละตัวแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์ (ต่อ) 

ปัจจัยการจัดการฟาร์ม 
กลุ่มฟาร์มแยกตามปริมาณน้ํานม χχχχ2 test 

(P-Value) ต่ํา สูง 

2. อายุของแม่โค 

    - ตํ่ากว่า 3 ปี 

   - ต้ังแต่ 3 ถึง 7 ปี 

   - สูงกว่า 7 ปี 

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

 

0.0 

77.0 

18.0 

4.9 

 

3.4 

89.7 

6.9 

0.0 

0.038 

3. ปีเกิดของแม่โค 

   - ก่อนปี พ.ศ. 2544 

   - ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง 2548 

   - หลังปี พ.ศ. 2548 

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

เป็น 1:1 

   -  สัดส่วนกลุ่มก่อนปี พ.ศ. 2544 : ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง 2548: 

หลังปี พ.ศ. 2548 เป็น 1:1:1 

 

4.9 

65.6 

18.0 

9.8 

1.6 

 

3.4 

48.3 

32.8 

12.1 

3.4 

0.310 

4. เปอร์เซ็นต์อาหารข้น 

    - ตํ่ากว่า 15% 

   - ระหว่าง 15% ถึง 23% 

   - สูงกว่า  23%  

 

53.2 

25.8 

21.0 

 

50.0 

15.5 

34.5 

0.167 

5. แหล่งฟาร์ม 

  - สามพระยา 

  - ห้วยสัตว์ใหญ่ 

 

56.5 

43.5 

 

43.1 

56.9 

0.201 

 

ผลการวิเคราะห์ 
1. รูปแบบสมการจําแนกกลุ่ม 

จากการสร้างสมการในการจําแนกกลุ่ม
ระหว่างฟาร์มท่ีมีปริมาณนํ้านมต่ํากับสูง โดยใช้ BLR, 
DA with equal priors และ DA with proportional 

priors พบว่าค่าจุดตัดของสมการท้ัง 3 สมการต่างกัน
เพียงเล็กน้อย ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิของแต่ละตัวแปร
สมการ DA with equal priors กับสมการ DA with 
proportional priors มีค่าเท่ากัน ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิของสมการในการจําแนกกลุ่ม 

ปัจจัยการจัดการฟาร์ม BLR 
DA with equal priors DA with proportional priors 

น้ํานมต่ํา1 น้ํานมสูง2 น้ํานมต่ํา1 น้ํานมสูง2 

จุดตัด (Intercept) 

1. ระดับเลือด HF 

    ดัมม่ีกลุ่มตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 87.5 

    ดัมม่ีกลุ่มสูงกว่า 87.5 

2. อายุของแม่โค 

    ดัมม่ีกลุ่มตํ่ากว่า 3 ปี 

    ดัมม่ีกลุ่มต้ังแต่ 3 ถึง 7 ปี 

    ดัมม่ีกลุ่มสูงกว่า 7 ปี 

-

21.254 

1.440 

0.622 

 

41.874 

21.280 

19.435 

-29.592 

 

11.102 

9.445 

 

26.469 

26.381 

24.362 

-31.746 

 

12.606 

10.113 

 

30.180 

28.506 

24.797 

-29.559 

 

11.102 

9.445 

 

26.469 

26.381 

24.362 

-31.780 

 

12.606 

10.113 

 

30.180 

28.506 

24.797 

3. ปีเกิดของแม่โค 

    ดัมม่ีกลุ่มก่อนปี พ.ศ. 2548 

    ดัมม่ีกลุ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง 2548 

    ดัมม่ีกลุ่มหลังปี พ.ศ. 2548 

    ดัมม่ีกลุ่มสัดส่วนกลุ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 

ถึง 2548:หลังปี พ.ศ. 2548 เป็น 1:1 

4. เปอร์เซ็นต์อาหารข้น 

    ดัมม่ีกลุ่มตํ่ากว่า  15% 

    ดัมม่ีกลุ่มระหว่าง 15% ถึง 23% 

5. แหล่งฟาร์ม 

  - ดัมม่ีกลุ่มสามพระยา 

 

0.840 

-0.849 

-0.053 

-0.586 

 

 

-0.194 

-0.935 

 

-0.332 

 

23.003 

19.127 

18.932 

18.711 

 

 

5.032 

4.854 

 

2.710 

 

23.503 

18.329 

18.971 

18.224 

 

 

4.872 

3.896 

 

2.387 

 

23.003 

19.127 

18.932 

18.711 

 

 

5.032 

4.854 

 

2.710 

 

23.503 

18.329 

18.971 

18.224 

 

 

4.872 

3.896 

 

2.387 

หมายเหตุ 1, 2 Fisher's linear discriminant functions สําหรับจําแนกกลุ่มฟาร์มท่ีมีปริมาณนํ้านมตํ่าและสูง ตามลําดับ 
 

ผลการทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
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 กับสมการ 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 ว่าตัวแปรท่ีมีนํ้าหนักในการจําแนก
สูงสุดหรือมีอิทธิพลสูงสุดเรียงตามลําดับคือ อายุของแม่
โค (1.573) ระดับเลือด HF (1.092) ปีเกิดของแม่โค 
(0.736) เปอร์เซ็นต์อาหารข้น (0.521) และแหล่งฟาร์ม 
(0.179) 
2. ผลการจําแนกกลุ่ม 

ผลการจําแนกกลุ่มพบว่า กลุ่มฟาร์มท่ี มี
ปริมาณนํ้านมต่ํา (62 ฟาร์ม) สมการท้ัง 3 รูปแบบ
จําแนกผิดพลาด 43.5% เท่ากัน แต่กลุ่มฟาร์มท่ีมี
ปริมาณนํ้านมสูง (58 ฟาร์ม) ซ่ึงมีจํานวนฟาร์มหรือ

จํานวนสมาชิกน้อยกว่า สมการของ DA with 
proportional priors และ BLR จะจําแนกกลุ่ม
ผิดพลาด 27.6% ซ่ึงสูงกว่าสมการ DA with equal 
priors (25.9%) แต่โดยรวมแล้วพบว่าความผิดพลาดใน
การจําแนกกลุ่มจากสมการท้ัง 3 รูปแบบมีความ
ใกล้เคียงกัน โดยสมการ DA with equal priors 
(35.0%) มีความผิดพลาดต่ํากว่าสมการ DA with 
proportional priors (35.8%) และ BLR (35.8%) ซ่ึง
มีค่าเท่ากัน 

 

ตารางท่ี 3 แสดงความผิดพลาด (%) ในการจําแนกกลุ่ม 
กลุ่ม BLR (%) DA with equal priors (%) DA with proportional priors (%) 

กลุ่มฟาร์มท่ีมีปริมาณนํ้านมตํ่า 43.5 43.5 43.5 

กลุ่มฟาร์มท่ีมีปริมาณนํ้านมสูง  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
จําแนกกลุ่มฟาร์มตามปริมาณนํ้านมซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่ม
ฟาร์มท่ีมีปริมาณนํ้านมต่ํา (มีปริมาณนํ้านมต่ํากว่า 13 
กิโลกรัม/ตัว/วัน) และกลุ่มฟาร์มท่ีมีปริมาณนํ้านมสูง (มี
ปริมาณนํ้านมมากกว่าหรือเท่ากับ 13 กิโลกรัม/ตัว/วัน) 
โดยตัวแปรท่ีนํามาใช้ในการจําแนกกลุ่มประกอบไปด้วย 
5 ตัวแปร คือ ระดับเลือด HF อายุของแม่โค ปีเกิดของ
แม่โค เปอร์เซ็นต์อาหารข้น และแหล่งฟาร์ม เน่ืองจาก
ทุกตัวแปรเป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม จึงทําให้ข้อกําหนดของ 
DA ไม่สามารถตรวจสอบได้ ผลการวิเคราะห์ได้ว่าตัว
แปรต้นท้ัง 5 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม 
(กลุ่มฟาร์มแยกตามปริมาณนํ้านม) จนถึงข้ันท่ีจะ
สามารถจําแนกฟาร์มตามปริมาณนํ้านมออกเป็น 2 

กลุ่มได้ ทําให้สมการท้ัง 3 รูปแบบมีความสามารถใน
การจําแนกกลุ่ม และนําไปใช้ในการทํานายการเป็น
สมาชิกของกลุ่มของตัวแปรตามได้ จากการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของสมการด้วย 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 โดยตัวแปรท่ีมีอิทธิพลสูงสุดใน
การจําแนกฟาร์มว่าควรจัดอยู่ในกลุ่มฟาร์มท่ีให้นํ้านม
สูงหรือต่ําเรียงตามลําดับคือ อายุของแม่โค ระดับเลือด 
HF ปีเกิดของแม่โค เปอร์เซ็นต์อาหารข้น และแหล่ง
ฟาร์ม 

จากผลการจําแนกได้ว่าสมการ DA with 
proportional priors มีความผิดพลาดในการจําแนก
เท่ากับสมการ BLR คือ 35.8 % แต่สูงกว่าสมการ DA 
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with equal priors ท่ีผิดพลาด 35.0 % จะเห็นว่า
สมการของ DA with proportional priors กับ DA 
with equal priors ให้ผลการจําแนกต่างกันท้ังน้ีเป็น
ผลเน่ืองมาจากรูปแบบของสมการมีจุดตัด (intercept) 
ต่างกัน เพราะความน่าจะเป็นท่ีเกิดข้ึนก่อน (prior 
probabilities) จะมีผลต่อค่าจุดตัดแต่ไม่มีผลต่อค่า
สัมประสิทธ์ิของตัวแปรต้น อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าค่า
จุดตัดต่างกันเพียงเล็กน้อยเน่ืองจากค่า prior 
probabilities แต่ละกลุ่มในสมการท้ังสองรูปแบบ
ใกล้เคียงกัน จึงส่งผลให้ความผิดพลาดในการจําแนก
ต่างกันเพียง 0.8 % 

เม่ือพิจารณาความผิดพลาดในการจําแนกแต่
ละกลุ่ม จะเห็นว่ากลุ่มฟาร์มท่ีมีปริมาณนํ้านมต่ํา (62 
ฟาร์ม) มีค่าเท่ากันในสมการท้ัง 3 รูปแบบ คือ 43.5 % 
แต่กลุ่มฟาร์มท่ีมีปริมาณนํ้านมสูง (58 ฟาร์ม) ซ่ึงมี
จํานวนสมาชิกในกลุ่มน้อยกว่า สมการของ DA with 
equal priors จําแนกกลุ่มผิดพลาดต่ํากว่า สมการของ 
DA with proportional priors และ BLR ซ่ึง
สอดคล้องกับ Hossain et al. (2002) ท่ีว่าในกลุ่มท่ีมี
จํานวนสมาชิกน้อยกว่า สมการ DA with equal 
priors จะมีความแม่นยํามากกว่า 

 

สรุป 
การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณผลผลิต

นํ้านมของการเลี้ยงโคนมในฟาร์มเกษตรกรรายย่อยใน
เขตพ้ืนท่ีภาคกลางตอนล่างจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้วิธีการจําแนกกลุ่มฟาร์มตาม
ปริมาณนํ้านม ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติก
ทวิ (BLR) และการวิเคราะห์จําแนกประเภท (DA with 
equal priors และ DA with proportional priors) 
โดยใช้ข้อมูลจากการสํารวจจากฟาร์มเกษตรกรรายย่อย
ท่ีเลี้ยงโคนม โดยแบ่งฟาร์มออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม

ฟาร์มท่ีมีปริมาณนํ้านมต่ําและกลุ่มฟาร์มท่ีมีปริมาณ
นํ้านมสูง สรุปได้ว่าจากการวิเคราะห์จําแนกประเภท 
(DA) ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลสูงสุดในการจําแนกฟาร์มว่า
ควรจัดอยู่ในกลุ่มฟาร์มท่ีให้ นํ้านมสูงหรือต่ํ าเรียง
ตามลําดับคือ อายุของแม่โค ระดับเลือด HF ปีเกิดของ
แม่โค เปอร์เซ็นต์อาหารข้น และแหล่งฟาร์ม และจาก
การเปรียบเทียบผลการจําแนกกลุ่มฟาร์มตามปริมาณ
นํ้านมของสมการท้ัง 3 รูปแบบดังกล่าว สรุปว่า สมการ
ท้ัง 3 รูปแบบมีประสิทธิภาพในการจําแนกใกล้เคียงกัน 
โดยสมการ DA with equal priors มีความถูกต้องใน
การจําแนก 65.0 % DA with proportional priors 
เท่ากับ 64.2 % ซ่ึงเท่ากับสมการ BLR แสดงให้เห็นว่า
สามารถเลือกใช้สมการได้ท้ัง 3 รูปแบบในการจําแนก
กลุ่มฟาร์มตามปริมาณนํ้านมสําหรับข้อมูลชุดน้ี 
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