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บทคัดยอ
การศึกษานี้เปนการวิเคราะหแนวทางการเลือกพื้นที่เปาหมายเพื่อการสงเสริมการตลาดเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว
พันธุ s7328 ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการผลิต ลักษณะการใชเมล็ดพันธุขาวโพด
เลี้ยงสัตว วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตขาวโพดเลี้ย งสัต ว รวมทั้ง วิเ คราะหแ นวทางสําหรับ การเลือกพื้นที่
เพื่อการสงเสริมการตลาด ซึ่งเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามจากเกษตรกรจํานวน 140 ราย โดยการศึกษาใช
การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน (Cost and Return Analysis)
และการวิเคราะหการจําแนกกลุม (Discrimination Analysis) ผลการศึกษาจากการวิเคราะหการจําแนกกลุมเพื่อวิเคราะห
แนวทางการเลือกพื้นที่เปาหมายเพื่อการสงเสริมการตลาด พบวา แนวทางการเลือกพื้นที่ควรนําปจจัยดานอายุของหัวหนา
ครั วเรื อน และจํานวนป ที่ เ กษตรกรในแต ล ะพื้ นที่ ไ ด รั บ การศึ กษา โดยการวิ เ คราะห พ บว าพื้ นที่ ที่ ค วรได รั บ การส ง เสริ ม
เรียงตามลําดับดังนี้ ตําบลหนองบัวศาลา ตําบลสีมุม ตําบลไชยมงคล ตําบลสุรนารี ตําบลโคกกรวด และตําบลหนองจะบก
โดยแตละพื้นที่มีคาคะแนนการแบงกลุมตามลําดับดังนี้ 0.44 0.11 -0.18 -0.21 -0.36 และ -0.76 ซึ่งผลการศึกษาที่ได
สามารถนํามาใชประโยชนในการใชปรับกลยุทธการตลาดและกําหนดทิศ ทางในการเลือกพื้นที่เ ปาหมายเพื่อการสง เสริม
การตลาดเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Abstract
The study aimed at investigating to determine the priority of the target market areas in order
to conduct marketing promotion program of s7328 variety maize seed in the area Mueang district,
Nakhonrat-chasima province. Therefore, the specific objectives had been designed to include revealing
maize production and the use of maize seed in the area, investigation on cost benefit analysis of maize
production, as well as analyzing priority of market target areas to pursue the marketing promotion program.
The study used primary data collected by interviewing through the structured questionnaires of
140 farm samples. Furthermore, to fulfull the study objectives the analysis applied in this study consisted
of descriptive analysis, cost-benefit analysis and discrimination analysis. The study results of investigating
priority of the market target area showed that priority consideration should include the significant factors
which consisted of age of the household leader and number of the year of farmer formal education. Thus,
promotion program should be applied to the priority of the market target areas as Nong Bua Sala, Si Mum,
Chai Mongkhon, Suranari, Khok Kruat and Nong Chabok which there were determined by the discriminant
score values of 0.44, 0.11, -0.18, -0.21, -0.36 and -0.76. The results of the study can be used to adjust
the marketing strategy and the direction of selecting target areas to promotion of maize seed in Meuang
district Nakhonratchasima province.
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คําสําคัญ : เมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว พื้นที่เปาหมาย การวิเคราะหการจําแนกกลุม
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บทนํา
ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญตออุตสาหกรรมอาหารสัตวของประเทศไทย มีแหลงเพาะปลูก
ที่สําคัญอยูในจังหวัดนครสวรรค สระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา เลย เพชรบูรณ สุโขทัย และกําแพงเพชร ขาวโพดเลี้ย งสัต ว
สามารถผลิตไดปละ 2 ครั้ง ผลผลิตสวนใหญจะนํามาเปนวัต ถุดิบ ในการผลิต อาหารสัต วที่มีค วามตองการใชเ พิ่ม ขึ้นทุกป
แตอยางไรก็ตามเนื่องจากผลิตไดนอยจึงตองนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตว ผลผลิตขาวโพดที่ผลิตไดและนําเขาทั้งหมดรอยละ 94
จะใชในการผลิตอาหารสัตวโดยเฉพาะไกเนื้อและสุกร สวนที่เหลือนํามาใชในดานอื่นๆ เชน อุตสาหกรรมแปงขาวโพดเลี้ยงสัตว
ขาวโพดปน และน้ํามันพืช (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) สําหรับการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในจังหวัดนครราชสีมา
พบวา จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ทั้งหมด 12.8 ลานไร และมีพื้นที่ทําการเกษตรประมาณ 8.93 ลานไร โดยแบงเปนพื้นที่นาขาว
พื้นที่ปลูกพืชไร พื้นที่สวนผลไมและสวนผัก ในจํานวนนี้เปนพื้นที่ขาวโพดเลี้ยงสัตวทั้งหมด 621,547.05 ไรคิดเปนรอยละ 6.96
โดยเปนพื้นที่ปลูกในอําเภอเมือง 11,930.66 ไร คิดเปนรอยละ 1.92 และมีแนวโนมที่จะปลูกเพิ่มขึ้นเนื่องจากความตองการ
เพื่ อ ใช ใ นอุ ต สาหกรรมอาหารสั ต ว เ พิ่ ม ขึ้ น ส ง ผลให ค วามต อ งการใช เ มล็ ด พั น ธุ ข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว มี แ นวโน ม สู ง ขึ้ น
(สํานั กงานจังหวัดนครราชสีมา, 2559)
สําหรับสภาพการแขงขันของตลาดเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวในอําเมืองนครราชสีมา พบวา ในตลาดมีการแขงขันสูง
โดยผูขายแตละรายจะใชตัวแทนผูจําหนายเมล็ด พันธุจากบริษัท เอกชนหลายบริษัท เพื่อจัด จําหนาย โดยตัวแทนในพื้นที่
แตละบริษัทจะมีรูปแบบการแขงขันและกลยุทธเพื่อการสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ อยางไรก็ตาม การสงเสริมการตลาด
เมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวยังขาดแนวทางของการเลือกพื้นทีเ่ ปาหมายเพื่อการสงเสริมที่มีศักยภาพ ดังนั้น การศึกษาแนวทาง
การเลือกพื้นที่เปาหมายเพื่อการสงเสริมการตลาดเมล็ดพันธุ ขาวโพดเลี้ยงสัตวจึงมีความจําเปนสําหรับ เพื่อใชป รับ กลยุท ธ
ในการเลือกพื้นที่เพื่อการสงเสริมการตลาด โดยศึกษาจากสภาพทั่วไปของการใชเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกร
ซึ่งขอมูลที่ไดจากการศึกษานีบ้ ริษัทผูจัดจําหนายเมล็ดพันธุส ามารถนําไปใชประโยชนเพือ่ ดูวาเกษตรกรพื้นที่ไหนในอําเภอเมือง
นครราชสีมา มีโอกาสที่จะเขาไปสงเสริมกอนเปนลําดับแรก เพื่อรับรองการแขงขันทางดานการขายเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว
ซึ่งในพื้นที่มีหลายบริษัทที่จะเขาไปสงเสริมการตลาดเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการผลิตทางการเกษตร
เศรษฐศาสตร การผลิ ต ทางการเกษตร เป นการนําหลั ก และทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร จุ ล ภาคมาใช ใ นการเกษตร
ตรรกวิ ท ยาของเศรษฐศาสตร การผลิ ต จะให แ นวทางการตั ด สิ น ใจในการทํา ฟาร ม โดยการนํา ทฤษฎี ข องหน ว ยธุ ร กิ จ
(Theory of the firm) มาใชเปนพื้นฐานในการวิเคราะหและใหแนวความคิดเกี่ยวกับ ตนทุน การตอบสนองของผลผลิตตอ
ป จจั ย การผลิ ต การใช ท รั พ ยากรต างๆ ให ไ ด กําไรสู ง สุ ด หรื อเสี ย ต นทุ นต่ําสุ ด ตามหลั กต างๆ ของเศรษฐศาสตร การผลิ ต
จึงเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูจัดการฟารมที่แสวงหากําไรและตองการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (บรรลุ พุฒิกร,
ศานิต เกาเอี้ยน, และ เอื้อ สิริจินดา, 2549 : 11)
ทฤษฎีตนทุนการผลิตและผลตอบแทน
การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน (Cost and Return) เปนวิธีหนึ่งที่ใชวัดผลสําเร็จในการดําเนินงานฟารม และ
ใชเปนขอมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตของฟารมตามทฤษฎี ทั้ งนี้ในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน
ผูจัดการฟารมควรมีความเขาใจในองคประกอบของตนทุนและผลตอบแทน แนวคิดในการประเมินผลการวิเคราะหตนทุนและ
ผลตอบแทน (นงนุช อังยุรีกุล, 2549 : 190)
แนวคิดการตลาดสินคาเกษตร
คําวา "ตลาด" หมายถึงสถานที่ที่กลุมผูซื้อและผูข ายมาตกลงทําการชื้อขาย โดยมีความสนใจในตัวสินคา และเต็มใจที่
จะเสนอแลกเปลี่ยนในตัวสินคา สวนคําวา "การตลาด" หมายถึงกิจกรรมในทางธุรกิจที่ผานกระบวนการแลกเปลี่ยนที่ทําใหสินคา
และบริการมีการเคลื่อนยายจากผูผลิตไปยังลูกคาหรือผูบริโภคคนสุด ทาย เพื่อใหเ กิด ความพอใจในสินคาและบริการนั้น
(วิเชียร วิทยาอุดม, 2555 : 1) สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) เปนชุดของเครื่องมือทางการตลาดที่กิจการใชดําเนินงาน
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เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในตลาดเปาหมายมีการจําแนกเครื่องมือนี้ออกเปน 4 กลุมใหญๆ ซึ่งอาจเรีย กอีกชื่อหนึ่ง วา 4Ps
ของการตลาด ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนายและการกระจายสินคา (Place)
และการสงเสริมการตลาด (Promotion) (ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2546 : 153)
แนวคิดการวิเคราะหจําแนกประเภท (Discrimination analysis)
การวิเคราะหจําแนกประเภท (Discrimination Analysis) เปนเทคนิคการวิเคราะหความสัมพันธหรือการหาสาเหตุ
เทคนิคหนึ่งโดยมีตัวแปรตาม 1 ตัว (Y) ซึ่ง เปนตัวแปรเชิง คุณภาพและมีตัวแปรอิส ระ p ตัว ( , ,... ) โดย p≥ 1
(กัลยา วานิชยบัญชา, 2550 : 377) วัตถุประสงคโดยทั่วไปของ (Discrimination Analysis) คือ (1) เพื่อศึกษาวิเคราะห
ความแตกตางระหวางกลุม (2) เพื่อระบุตัวแปรสําคัญที่ใชในการจําแนกกลุม (3) เพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสําคัญ
ของแบบจําลองตัวแปรอิสระ และ (4) การจําแนกหนวยวิเ คราะหที่ไ ดม าใหมเ ขากลุม ตางๆ ที่มีอยูแ ลวในการตอบสนอง
ความต องการด านวั ต ถุ ป ระสงค ข องเทคนิ ค วิ ธีดั ง กล าวจะต องมี การสร างสมการขึ้ นมาที่ จะใช ใ นการคาดประมาณ หรือ
พยากรณหนวยวิเคราะหใหมนั้นจะตองเปนสมาชิกของกลุมใด (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2556 : 282)
จากการตรวจเอกสารงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหแนวทางสําหรับการเลือกพื้นทีเ่ ปาหมายเพื่อการสงเสริม
การตลาดเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวประกอบดวย ศึกษางานวิจัย ดานปจจัย ที่มีผ ลตอการปลูกขาวโพดเลี้ย งสัต ว พบวา
มี ป จจั ย ที่ สําคั ญ คื อ เพศ สถานภาพ แหล ง เงิ นกู การรั บ ข อมู ล ข าวสาร จํานวนแรงงานในครั วเรื อน และประสบการณ
การปลู กข าวโพดเลี้ ย งสั ต ว โดยจากงานวิ จัย ของพิ ม พ พิ ช ชา ทานา (2555 : 57) ได ทําการศึ กษาเรื่ องป จจั ย ที่ กําหนด
การตัดสินใจปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบมีและไมมีพันธะสัญญาในอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยที่กําหนดการ
ตัดสินใจปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบมีแ ละไมมีพันธะสัญ ญาจากแบบจําลองโลจิท ไดแ ก ประสบการณการปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตว ความตองการเงินทุนและสินเชื่อ และเชื่อวามีความเสี่ยงนอยเมื่อเขารวมสัญญา สวนงานวิจัยของจิร นันท อุยมาก
(2551 : 86) ศึกษาเรื่องระบบธุรกิจเกษตรขาวโพดเลี้ยงสัตวและปจจัยที่มีผลตอการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรที่อยู
ในเขตและนอกเขตปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดนครราชสีมา พบวา ปจจัยดานจํานวนแรงงานครัวเรือนและแลกเปลี่ยน และ
จํานวนวั นที่ ฝ นตกมี ผ ลต อการผลิ ต ข าวโพดเลี้ ย งสั ต ว ส วนงานวิ จัย ด านการวิ เ คราะห ก ารจํา แนกกลุ ม โดยงานวิ จั ย ของ
อรอุมา ทองหลอ และคณะ (2555 : 1195-1204) ไดทําการศึกษาเรื่อง การวิเคราะหจําแนกประเภทกับการวิเคราะหถดถอย
แบบโลจิสติกทวิสําหรับทํานายปริมาณน้ํานมของฟารมโคนม พบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุดในการจําแนกกลุมควรจัดอยูใน
กลุม ฟารมที่ใหน้ํานมสูงหรือต่ําเรียงตามลําดับ คือ อายุของแมโค ระดับเลือด HF ปเกิดของแมโค เปอรเซ็นตอาหารขน และ
แหลงฟารมในขณะที่งานวิจัยของบนนรา ชวนอาจ (2553 : 94) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวม
โครงการสงเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผูประกอบการอุต สาหกรรมตอสัง คม (CSR-DIW) โดยใชวิธีการวิเ คราะห
จําแนกประเภท (Discriminant Analysis) พบวา ตัวแปรที่มีความสามารถในการจําแนกไดสูง คือ คาใชจายในการดําเนินการ
และการส ง ออกไปต างประเทศ และงานวิ จัย ด านต นทุ นและผลตอบแทนในการผลิ ต ข าวโพดเลี้ ย งสั ต ว โ ดยงานวิจัยของ
สมศักดิ์ ปนลาย (2553 : 46) ไดศึกษาเรื่องการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในเขตอําเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พบวา การจําหนายผลผลิตมีสองลักษณะ คือ ในรูปของน้ําหนักฝกเฉลี่ย 1,118 กิโ ลกรัม ตอไร
และน้ําหนั กเมล็ ด เฉลี่ ย 883 กิ โ ลกรั ม ต อไร เมื่ อคํานวณเป นรายได ร วมจากการขายผลผลิ ต เฉลี่ ย 4,554.38 บาทต อไร
ดังนั้นเมื่อนําไปคํานวณตนทุนที่ใ ชใ นการปลูกขาวโพดเลี้ย งสัต วค งเหลือกําไรสุท ธิ 890.51 บาทตอไร สวนงานวิจัย ของ
ยุพรัตน จันทรแกว (2553 : 45) การปลูกขาวโพดเลี้ย งสัต วแ บบมี ร ะบบน้ําใหผ ลตอบแทนสูง กวาแบบไมมีร ะบบน้ําถึง
3,087.03 และ 2,393.97 ตามลําดับ
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการผลิ ต และลั ก ษณะการใช เ มล็ ด พั น ธุ ข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว ข องเกษตรกรในอํา เภอเมื อ ง
จั ง หวั ด นครราชสีมา
2. เพื่อวิเคราะหแนวทางสําหรับการเลือกพื้นที่เพื่อการสงเสริมการตลาดเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวในอําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
3. เพื่อวิเคราะหตนทุนผลตอบแทนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษานี้เปนการศึกษาแนวทางการเลือกพื้นที่ต ลาดเปาหมายเพื่อ การสง เสริม การตลาดเมล็ด พันธุขาวโพด
เลี้ ย งสั ต ว พั นธุ s7328 ในอําเภอเมื อง จั ง หวั ด นครราชสี ม าป ก ารเพาะปลู ก 2559/60 โดยการวิ เ คราะห ป ระยุ ก ต ใ ช
Discrimination Analysis ในการวิเคราะหขอมูล โดยกลุมเกษตรกรเปาหมาย คือ เกษตรกรที่ใชพันธุ s7328 ในการเพาะปลูก
และเกษตรกรที่ใชอนื่ ๆ ประกอบดวย พันธุ P4311 และพันธุ SA282 เปนตน
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากร คือ เกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปการเพาะปลูก 2559/60
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตั วอย าง คื อ เกษตรกรในอําเภอเมื อง จั ง หวั ด นครราชสี ม า โดยการเลื อ กตั ว อย า งแบบเจาะจง
หรือวิจารณญาณ (Purposive or judgment sampling) โดยกําหนดขนาดตัวอยางเกษตรกรจากสูต ร n =
/
(กัลยา วานิชยบัญชา และ ฐิตา วานิชยบัญชา, 2558 : 14) จะใชรายไดในการกําหนดคาความแปรปรวน และกําหนดคา
ความคลาดเคลื่อนเทากับ 500 บาท ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งจากการคํานวณไดกลุม ตัวอยางทั้ง หมด 140 ตัวอยาง
แบ ง เป นกลุ ม เกษตรกรที่ เ ลื อกใช เ มล็ ด พั นธุ ข าวโพดพั นธุ s7328 จํานวน 62 ตั วอย าง และกลุ ม เกษตรกรที่ ใ ช พั น ธุ อื่ น
จํานวน 78 ตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเพื่อการสงเสริมการตลาดเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุ s7328 โดยการสัมภาษณ
โดยใชแบบสอบถามจากเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวจํานวน 140 ตัวอยาง เพื่อนํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงค
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหแบงออกเปน 2 สวนคือ
3.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม
จากเกษตรกรผู ป ลู กข าวโพดเลี้ ย งสั ต ว ใ นพื้ นที่ อําเภอเมื อง จั ง หวั ด นครราชสี ม า ป การเพาะปลู ก 2559/60 โดยข อ มู ล
จะประกอบดวยลักษณะทั่วไปของหัวหนาครัวเรือน การใชเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว แนวทางการใชเ มล็ด พัน ธุขาวโพด
เลี้ยงสัตว ลักษณะการถือครองที่ดิน ผลผลิตและรายไดจากการผลิต ตนทุนคาใชจายในการผลิต และเครื่องมือ และอุปกรณ
ในการผลิต เปนตน
3.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนสวนที่สนับสนุนการศึกษาในการทําวิจัย โดยเปนขอมูล ที่ไ ดจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เอกสาร และวารสารตางๆ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง ภาครัฐ และเอกชน เชน กรมวิช าการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีม า
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครราชสีมา และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของเปนตน
4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลประกอบดวย การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) การวิเคราะหตนทุน
และผลตอบแทน (Cost and Return Analysis) และ การวิเคราะหจําแนกกลุม (Discrimination Analysis) ดังนี้
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขอที่ 1 ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา Descriptive Analysis เพื่อเนนอธิบาย
ถึงภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม ความสัมพันธระหวางเพศ อายุ สถานภาพ ระดับปการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
อาชีพหลัก อาชีพรอง ประสบการณการทําเกษตร และลักษณะการเลือกใชเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัต วข องเกษตรกรของ
กลุมตัวอยาง
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขอที่ 2 ใชวิธีการวิเคราะหการจําแนกกลุมเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผ ลตอการเลือกใช
เมล็ ด พั นธุ ข าวโพดเลี้ ย งสั ต ว ข องเกษตรกร และแนวทางสําหรั บ การเลื อกพื้ นที่ เ พื่ อการส ง เสริ ม การตลาดในอําเภอเมือง
จั ง หวั ด นครราชสี ม า วิ เ คราะห ด วยการวิ เ คราะห การจําแนกกลุ ม Discrimination Analysis หลั กการในการวิ เ คราะห
การจําแนกกลุมจะใชวิธีของฟชเชอร (Fisher Approach) โดยแบงตัวอยางออกเปน 2 กลุม เพื่อวิเคราะหแบบจําลองหรือ
ฟงกชั่นการจําแนกกลุม ทั้งนี้ฟงกชั่นการวิเคราะหจําแนกกลุมจะอยูในรูปสมการเชิงเสนดังนี้
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หรือ
โดย

= + + +...+
D = b′x
b เปนเวกเตอรสัมประสิทธิ์จําแนกกลุม โดย b′ = ( , ,... )
x เปนเวกเตอรของตัวแปรอิสระ p ตัว โดย x = ( , ,... )

โดย , ,... เปนตัวแปรอิสระซึ่ง p ≥ 1 และตัวแปรอิสระอาจเปนตัวแปรเชิงปริมาณทุกตัว หรืออาจมี
ตัวแปรอิสระบางตัวเปนตัวแปรเชิงคุณภาพ กรณีที่มีตัวแปรอิสระที่เ ปนตัวแปรเชิง คุณภาพจะตองปรับ ใหเ ปนตั วแปรหุน
ในฟงกชั่นจําแนกกลุม (กัลยา วานิชยบัญชา, 2559 : 34) โดยที่ คือ อายุ (ป) คือ ระดับปการศึกษา (ป)
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขอที่ 3 จะใชวิธีการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน Cost and Return Analysis
ประกอบดวยตนทุนคงที่ ตนทุนผันแปร ทั้งที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด รายไดทั้งหมด และกําไรของการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว
เพื่อใชในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาสามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้
1. ลักษณะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนเกษตรกรตัวอยาง
ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนเกษตรตัวอยาง พบวา เกษตรกรกลุมตัวอยาง 140 ราย เปนเพศชาย
จํานวน 76 ราย คิดเปนรอยละ 54.29 และเปนเพศหญิงจํานวน 64 ราย คิดเปน รอยละ 45.71 โดยเกษตรมีอายุเ ฉลี่ย ที่
45.35 ป และมีสถานภาพสมรสเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 85.00 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะเปนหัวหนาครัวเรือน
สวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 95.71 และมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนจะเปนแรงงาน
ทําที่เกษตรเต็มเวลาเฉลี่ย 2 ราย และไมเต็มเวลา 2 ราย อาชีพหลักปลูกพืชไร คิดเปนรอยละ 87.14 และอาชีพรองสวนมาก
จะรับจางในภาคการเกษตร คิดเปนรอยละ 47.86 และมีประสบการณทําไรขาวโพดเลี้ยงสัตวเฉลี่ยที่ 13.89 ป มากที่สุด 35 ป
และต่ําที่สุด 2 ป โดยที่เกษตรกรที่เลือกใชพันธุ s7328 ในการเพาะปลูก พบวา สาเหตุ 3 อันดับ แรกที่เ กษตรกรเลือกใช
พันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว มาจาก ลักษณะฝกใหญและคุมรุน คิดเปนรอยละ 21.31 ผลผลิตตอไรสูง คิดเปนรอยละ 20.96 และ
ทนแลงทนโรค คิดเปนรอยละ 18.21 ตามลําดับ ซึ่งจะซื้อเมล็ดพันธุที่ใชในการเพาะปลูกมาจากรานคาตัวแทนจําหนายเมล็ดพันธุ
นอกหมูบานคิดเปนรอยละ 72.58 โดยจะซื้อในลักษณะเงินเชื่อหรือเครดิต คิดเปนรอยละ 95.16 ขนาดเมล็ดพันธุที่เกษตรกร
ตองการคือไซส M ซึ่งมีจํานวน 3,800 - 4,200 เมล็ด/กก. คิดเปนรอยละ 100.00 และเกษตรกรรับรูขอมูลขาวสารสวนใหญ
มาจากการบอกตอของเกษตรกรที่ใชแลวไดผล คิดเปนรอยละ 88.71 สวนเกษตรกรที่เลือกใชพันธุอื่นๆ ในการเพาะปลูก
พบวา สาเหตุ 3 อันดับแรกที่เกษตรกรเลือกใชพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว มาจาก หักฝกงายไมเ หนีย ว คิด เปนรอยละ 22.40
ลักษณะฝกใหญ คิดเปนรอยละ 18.03 และผลผลิตตอไรสูงและตัวแทนจําหนายแนะนํา คิดเปนรอยละ 16.94 ตามลําดับ
ซึ่งจะซื้อเมล็ดพันธุที่ใชในการเพาะปลูกมาจากรานคาตัวแทนจําหนายเมล็ดพันธุในหมูบานคิดเปนรอยละ 58.97 โดยจะซื้อ
ในลั ก ษณะเงิ น เชื่ อ หรื อ เครดิ ต คิ ด เป น ร อ ยละ 60.26 ขนาดเมล็ ด พั น ธุ ที่ เ กษตรกรต อ งการคื อ ไซส S ซึ่ ง มี จํา นวน
4,200 - 5,000 เมล็ด/กก.คิดเปนรอยละ 84.62 และเกษตรกรรับ รูขอมูล ขาวสารสวนใหญจากตัวแทนจําหนายคิด เปน
รอยละ 84.62
2. ผลการวิเคราะหการจําแนกกลุม (Discriminant Analysis)
ผลการวิเคราะหการจําแนกกลุม Discriminant Analysis เพื่อวิเ คราะหห าแนวทางสําหรับ การเลือกพื้นที่
เปาหมายเพื่อการสงเสริมการตลาดเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวในอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา พบวา ตัวแปรดานอายุ และ
ตัวแปรดานปการศึกษา เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชจําแนกกลุม โดยคาสัมประสิทธิข์ องตัวแปรจากการวิเคราะหจะแสดงใน
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่ใชจําแนกกลุม
ตัวแปรที่มอี ิทธิพลตอการจําแนกกลุม
อายุ ( )
ระดับปการศึกษา ( )
คาคงที่ ( )

คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร
กลุมที่ 1 ใชพันธุ s7328
กลุมที่ 2 ใชพันธุอื่น ๆ
1.07
1.18
2.54
2.72
-36.07
-42.96

จากตารางที่ 1 เปนการแสดงคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่ใชจําแนกกลุม (คาน้ําหนัก) และคาคงที่ของสมการ
จําแนกกลุม โดยแยกเปนกลุมตามวิธีของ Fisher’s (กัลยา วานิชยบัญชา, 2559 : 34) ซึ่งจํานวนสมการจะเทากับจํานวนกลุม
จากผลการวิเคราะหสามารถเขียนสมการของฟงกชั่นในการแบงกลุมตามวิธีของ Fisher’s ทั้งหมด 2 สมการ โดยสมการของ
กลุมที่ 1 คือ สมการของเกษตรกรที่ใชพันธุ s7328 และสมการของกลุมที่ 2 คือ สมการของเกษตรกรที่ใชพันธุอื่นๆ
สมการของกลุมที่ 1
สมการของกลุมที่ 2

= -36.07 + 1.07 ( ) + 2.54 ( )
= -42.96 + 1.18 ( ) + 2.72 ( )

แตในกรณีที่มี 2 กลุมจะสามารถใชคาสัมประสิท ธิ์ข องตัวแปรที่ใ ชจําแนกกลุม หาคา Discriminant Score
ไดโดยการเอาสมการของกลุมที่ 1 ไปลบจากสมการของกลุมที่ 2 จะไดผลลัพธดังนี้
= (-42.96-(-36.07)) + (1.18-1.07)( ) + (2.72-2.54)( )
จะได

= -6.89 + 0.11 ( ) + 0.18 ( )

และเมื่อแทนคาเฉลี่ยดานอายุแ ละระดับ ปการศึกษาของแตล ะพื้นที่ล งไปในสมการ Discriminant Score
จากผลการวิเคราะห พบวา พื้นที่ที่ควรไดรับการสงเสริมการตลาดลําดับแรก คือ ตําบลหนองบัวศาลา ลําดับที่ 2 คือ ตําบลสีมุม
ลําดับที่ 3 คือ ตําบลไชยมงคล ลําดับที่ 4 คือ ตําบลสุรนารี ลําดับที่ 5 คือ ตําบลโคกกรวด และลําดับสุดทาย คือ ตําบลหนองจะบก
โดยแตละพื้นที่มีคาคะแนนการแบงกลุมตามลําดับดังนี้ 0.44 0.11 -0.18 -0.21 -0.36 และ -0.76 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลจากการแทนคาเฉลี่ยปจจัยในสมการการจําแนกประเภท
ตําบลที่เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในอําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
1. ตําบลหนองบัวศาลา
2. ตําบลสีมุม
3. ตําบลไชยมงคล
4. ตําบลสุรนารี
5. ตําบลโคกกรวด
6. ตําบลหนองจะบก

คะแนนการแบงกลุม

ลําดับการเขาสงเสริม

0.44
0.11
-0.18
-0.21
-0.36
-0.76

1
2
3
4
5
6
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3. ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว
จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรกลุมตัวอยาง 140 ตัวอยาง ซึ่งไดผานกระบวนการวิเคราะหตนทุนและ
ผลตอบแทน Cost and Return Analysis โดยใช โ ปรแกรมวิ เ คราะห ท างด า นสถิ ติ พบว า ต น ทุ น และผลตอบแทน
การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 3 โดยการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุ s7328 มีผลผลิตเฉลี่ยเทากับ
981.10 กิ โ ลกรั ม ต อไร ราคาเฉลี่ ย ที่ เ กษตรกรขายได เท ากั บ 7.75 บาทต อกิ โ ลกรั ม เกษตรกรมี ร ายได ทั้ ง หมดหลั ง จาก
ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 7,603.56 บาทตอไร เมื่อหักตนทุนทั้งหมดในการผลิต 6,447.15 บาทตอไร ทําใหไดรับกําไรสุทธิเทากับ
1,156.41 บาทตอไร โดยมีรายไดสุทธิ 2,620.56 บาทตอไร หักจากตนทุนผันแปรทั้งหมด และมีรายไดเหนือตนทุนเงินสดเทากับ
1.517.84 บาทตอไร สวนเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุอื่นๆ มีผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 833.35 กิโลกรัมตอไร ราคาเฉลี่ย
ที่เกษตรกรขายได เทากับ 7.75 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรมีรายไดทั้งหมดหลังจากปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 6,458.50 บาทตอไร
เมื่อหักตนทุนทั้งหมดในการผลิต 6,150.29 บาทตอไร ทําใหไดรับกําไรสุท ธิเ ทากับ 308.21 บาทตอไร โดยมีร ายไดสุท ธิ
1,945.74 บาทตอไร ซึ่งหักจากตนทุนผันแปรทั้งหมด และมีรายไดเหนือตนทุนเงินสดเทากับ 685.11 บาทตอไร
ตารางที่ 3 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปเพาะปลูก 2559/60
(หนวย:บาทตอไร)
รายการ
พันธุ s7328
พันธุอื่นๆ
เฉลี่ยรวม
ตนทุนทั้งหมด
6,447.15
6,150.29
6,298.72
ตนทุนผันแปรทั้งหมด
4,982.75
4,512.76
4,747.76
ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด
4,950.60
4,476.50
4,713.55
ตนทุนผันแปรไมเปนเงินสด
32.15
36.27
34.21
ตนทุนคงที่ทั้งหมด
1,464.39
1,637.54
1,550.96
ตนทุนคงที่ที่เปนเงินสด
1,135.12
1,296.90
1,216.01
ตนทุนคงที่ที่ไมเปนเงินสด
329.27
340.64
334.96
ตนทุนทั้งหมดที่เปนเงินสด
6,085.72
5,773.39
5,929.56
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)
981.10
833.35
907.23
ราคาขาย (บาท/กก.)
7.75
7.75
7.75
รายไดทั้งหมด
7,603.56
6,458.50
7,031.03
รายไดสุทธิ
2,620.81
1,945.74
2,283.28
กําไรสุทธิ
1,156.41
308.21
732.31
รายไดเหนือตนทุนที่เปนเงินสดทั้งหมด
1,517.84
685.11
1,101.47
อภิปรายผล
1. สภาพทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนเกษตรกร พบวา เกษตรกรกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ยที่
45.35 ป สวนใหญสมรสแลวมีระดับการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา มีแรงงานดานการเกษตรเต็มเวลา 2 คน ซึ่งมีอาชีพหลัก
ทําไร อาชีพรองรับจางในภาคการเกษตร และมีประสบการณการเกษตรเฉลี่ยที่ 13.89 ป โดยลักษณะการเลือกใชเมล็ดพันธุ
สาเหตุ 3 อันดับแรกที่เกษตรกรเลือกใชพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว มาจาก ลักษณะฝกใหญ ผลผลิตตอไรสูง และคุมรุนตามลําดับ
ซึ่งเกษตรกรจะซื้อเมล็ดพันธุที่ใชในการเพาะปลูกมาจากรานคาตัวแทนจําหนายเมล็ดพันธุนอกหมูบานในลักษณะเงินเชื่อหรือ
เครดิต ซึ่งขนาดเมล็ดพันธุที่เกษตรกรตองการคือไซส M ซึ่งมีจํานวน 3,800 - 4,200 เมล็ด/กก. และเกษตรกรรับรูขอมูลขาวสาร
สวนใหญจากตัวแทนจําหนาย ปญหาและอุปสรรคในการทําไรขาวโพดเลี้ยงสัตวมาจากสภาพอากาศเพราะการเกษตรในพื้นที่
จะเปนการเกษตรที่รอฝนสอดคลองกับงานวิจัยของ (จิรนันท อุยมาก, 2551 : 84)
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2. แนวทางสํา หรั บ การเลื อ กพื้ น ที่ เ ป า หมายเพื่ อ การส ง เสริ ม การตลาดในอํา เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า
มี ตั วแปรอิสระที่สามารถอธิบายความแตกตางระหวาง 2 กลุมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .000 ตามวิธีของ Fisher’s
(กัลยา วานิชยบัญชา, 2559 : 34) มี 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรดานอายุ และ ตัวแปรดานระดับ ปการศึกษา ซึ่ง เปนไปตาม
ขอสมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ (ธัณฐภรณ แสนคํา, 2551 : 84) โดยพื้นที่ที่ค วรเขาไปสง เสริม การตลาด
เปนลําดับแรกคือ ตําบลหนองบัวศาลา ลําดับที่ 2 คือ ตําบลสีมุม ลําดับที่ 3 คือ ตําบลไชยมงคล ลําดับที่ 4 คือ ตําบลสุรนารี
ลําดับที่ 5 คือ ตําบลโคกกรวด และลําดับสุดทาย คือ ตําบลหนองจะบก ซึ่งการลําดับพื้นที่เพื่อเขาสงเสริมการตลาดกอนหรือ
หลังนั้นจะทําใหไดเปรียบคูแขงขันในการเขาถึงเกษตรกรหรือลูกคาในพื้นที่นั้นๆ สามารถนําไปใชประโยชนในปรับใชกลยุทธ
และรูปแบบการแขงขันเพื่อการสงเสริมการตลาดในรูปแบบตางๆ ที่ไดจากการลําดับพื้นที่การเขาสงเสริมการตลาดในอําเภอ
เมืองนครราชสีมา
3. ตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว พบวา มาจากตนทุนผันแปรเฉลี่ยทั้งหมด 4,747.76 บาท
ตอไร มาจากคาเตรียมดิน คาเมล็ดพันธุ คาปลูกและคาดูแลรักษา คาเก็บเกี่ยว และคาขนสง สวนตนทุนคงที่เฉลี่ยประมาณ
1,550.96 บาทต อไร ม าจากค าเช าที่ ดิ น ค าภาษี และค าเสื่ อมอุ ป กรณ การเกษตร ซึ่ ง ต นทุ น ทั้ ง หมดเฉลี่ ย รวมประมาณ
6,298.72 บาทตอไร มีผลผลิตเฉลี่ยตอไร 907.23 กิโลกรัมตอไร ราคาขายเฉลี่ยอยูที่ 7.75 บาทตอกิโลกรัม ทําใหมีรายได
ทั้งหมด 7,031.03 บาทตอไร หักตนทุนผันแปรทั้งหมดจะมีรายไดสทุ ธิ 2,283.28 บาทตอไร และมีกําไรสุทธิ 732.31 บาทตอไร
คลายกับงานวิจัยของ (สมศักดิ์ ปนลาย,2553 : 43) ซึ่งพันธุ s7328 มีผลผลิตเฉลี่ยมากกวาพันธุอื่นๆ จึงทําใหรายได และ
กําไรสุทธิสูงกวาพันธุอื่นๆ
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในเรื่องการวิเคราะหแนวทางการเลือกพื้นที่เปาหมายเพื่อการสงเสริมการตลาดเมล็ดพันธุขาวโพด
ดนครราชสีมาเลี้ยงสัตวในอําเภอเมือง จังหวั ทําใหไดขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน
1.1 จากการศึ กษาครั้ ง นี้ ทําให บ ริ ษัท ผู ค าเมล็ ด พั นธุ ส ามารถนํามาใช ป ระโยชน ใ นการเลื อ กพื้ น ที่ เ ป า หมาย
เพื่อการสงเสริมการตลาด
1.2 ทําใหทราบวาบริษัทควรปรับปรุงเรื่องของราคาเมล็ดพันธุและโปรโมชั่นสําหรับเกษตรกร เพราะเมื่อเทียบกับ
พันธุอื่นๆ แลวเรื่องราคาเมล็ดพันธุและโปรโมชั่นเกษตรกรมีความพึ่งพอใจนอยมาก
1.3 ทํา ให เ กษตรกรทราบถึ ง ต น ทุ น และผลตอบแทน โดยสามารถตั ด สิ น ใจได ว า ควรเลื อ กใช พั น ธุ อ ะไร
ในการเพาะปลูกเพื่อใหไดประโยชนสูงที่สุด
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาดานปจจัยการผลิตเพิ่มเติม เพื่อใชในการปรับปรุงตนทุนและตอบแทน
2.2 เนื่องจากการศึกษาครั้งทําเฉพาะในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเทานั้น ดังนั้นผูวิจัยสามารถนําไปทํา
ในพื้นที่อื่นๆ ไดหรือทําทีเดียวในหลายอําเภอ เพื่อเปรีย บเทีย บปจจัย การจําแนกกลุม ในพื้นที่วาแตกตางกันหรือไม หรือ
เพื่อเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทน
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