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บทที ่2 

ระเบียบวธีิวจิยั 

2.1 กรอบแนวคิดการวจัิย 

 กรอบแนวคิดการวิจยัเพื่อศึกษาความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทย
เพื่อทดแทนการน าเขา้ประกอบด้วยการผลิต การตลาด และนโยบายการค้าขา้วโพดเล้ียงสัตวข์อง
ประเทศไทย ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา เช่น ค่าเฉล่ีย ร้อยละ อตัราส่วน และในส่วนการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใชข้อ้มูลอนุกรมเวลาในส่วนปริมาณการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปริมาณการ
บริโภคขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปริมาณการส่งออกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ และปริมาณการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียง
สัตว ์ตั้งแต่ปี 2533-2555 เพื่อวเิคราะห์หาความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทย
เพื่อทดแทนการน าเขา้โดยใชแ้นวคิดแบบจ าลองของ Vatter (1969) จาก 3 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ ตวัช้ีวดัท่ี 1 
วิเคราะห์หาปริมาณการผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(gross import 
substitution: GIS) ตวัช้ีวดัท่ี 2 วิเคราะห์หาอตัราส่วนความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(import replacement: IR) และตวัช้ีวดัท่ี 3 วิเคราะห์หาอตัราส่วนความสามารถใน
การทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(import substitution ratio: B) และตวัแปรอิสระท่ีคาดวา่มีผล
ต่อความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ ไดแ้ก่ ผลผลิตต่อไร่ (YIE), ตน้ทุนการผลิตต่อไร่ปี
ท่ีผ่านมา (COST1), ดัชนีราคาข้าวโพดเล้ียงสัตว์ปี ท่ีผ่านมา (PIM), ดัชนีราคาอ้อยปีท่ีผ่านมา 
(PISC1)ดชันีราคาถัว่เหลืองปีท่ีผา่นมา (PIS1), ดชันีราคามนัส าปะหลงัปีท่ีผ่านมา (PIC1), ผลิตภณัฑ์
มวลรวมของปศุสัตว ์(GDPL), ช่วงเวลาท่ีเขตการคา้เสรีอาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศ (AFTA), 
การท่ีประเทศไทยด าเนินนโยบายตามข้อตกลงขององค์กรการค้าโลกในเร่ืองข้าวโพดเล้ียงสัตว ์
(WTO), นโยบายจ าน า (MORTGAGE) และนโยบายประกนัราคา (GUARANTEE) ท าการวิเคราะห์
แบบสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (multiple regression) เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์
ของความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้ทั้ง  3 ตวัช้ีวดั 
(รูปท่ี 2.1) 
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รูปที ่2.1 กรอบแนวคิดการวิจยั

การผลิต การตลาด และนโยบาย
การคา้ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์

สถิติเชิงพรรณนา 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ อตัราส่วน 

ตวัช้ีวดัความสามารถในการผลิตเพ่ือ
ทดแทนการน าเขา้  

(GIS, IR, B) 

ตวัแปรอิสระท่ีคาดวา่มีผลต่อความสามารถใน
การผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ 

- ผลผลิตต่อไร่ (YIE) 
- ตน้ทุนการผลิตต่อไร่ปีท่ีผา่นมา (COST1) 
- ดชันีราคาขา้วโพดเล้ียงสตัวปี์ท่ีผา่นมา (PIM) 
- ดชันีราคาออ้ยปีท่ีผา่นมา (PISC1) 
- ดชันีราคาถัว่เหลืองปีท่ีผา่นมา (PIS1) 
- ดชันีราคามนัส าปะหลงัปีท่ีผา่นมา (PIC1) 
- ผลิตภณัฑม์วลรวมของปศุสตัว ์(GDPL) 
- ช่วงเวลาท่ีเขตการค้าเสรีอาเซียนมีสมาชิก
ครบ 10 ประเทศ (AFTA)  
- การท่ีประเทศไทยด าเนินนโยบายตาม
ข้อตกลงขององค์กรการค้าโลกใน เร่ือง
ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์(WTO)  
- นโยบายจ าน า (MORTGAGE) 
- นโยบายประกนัราคา (GUARANTEE) 

ปัจจยัท่ีมีผลความสามารถในการผลิต
ขา้วโพดเล้ียงสตัวเ์พ่ือทดแทนการน าเขา้ 

 

สมการถดถอยเชิงเสน้พหุคูณ 

ความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียง
สตัวเ์พื่อทดแทนการน าเขา้ 
แบบจ าลอง Vatter (1969) 

ขอ้มูลอนุกรมเวลา  
ปริมาณการผลิต การบริโภค 

 การส่งออก การน าเขา้ 
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2.2. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 โดยขอ้มูลท่ีจะใช้ในการศึกษาน้ี เป็นขอ้มูลอนุกรมเวลารายปี ขอ้มูลอนุกรมเวลาตั้งแต่ปีการ
เพาะปลูก 2533/2534 ถึงปีการเพาะปลูก 2555/2556 ระยะเวลา 23 ปี ท าการศึกษาโดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสถิติทั้ งประเทศจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการค้าภายใน และกรมศุลกากร 
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนฐานขอ้มูลออนไลน์ เอกสารส่ิงพิมพ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและ
งานวจิยัท่ีท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งก่อนหนา้ไวแ้ลว้พร้อมทั้งรวบรวมนโยบายของขา้วโพด
เล้ียงสัตวท่ี์รัฐบาลก าหนดให้แต่ละปีโดยขอ้มูลทุติยภูมิรายปีท่ีตอ้งใช้ในการวิเคราะห์ในงานวิจยัน้ี
ไดแ้ก่ 

 1) ขอ้มูลปริมาณเน้ือท่ีเพาะปลูก ปริมาณผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศ ผลผลิต
ขา้วโพดเล้ียงสัตวต่์อไร่ ตน้ทุนการผลิตต่อไร่ ปริมาณการบริโภคขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศ 
และราคาท่ีเกษตรกรไดรั้บท่ีไร่นาไดแ้ก่ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มนัส าปะหลงั ถัว่เหลือง และออ้ยโรงงาน 
ตั้งแต่ปีเพาะปลูก 2533/2535 ถึงปีเพาะปลูก 2555/2556 จากส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

 2) ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการน าเข้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์จากต่างประเทศและปริมาณการ
ส่งออกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ไปขายต่างประเทศตั้ งแต่ปีเพาะปลูก 2533/2534 ถึงปี 2555/2556 จาก
กรมการคา้ภายในและกรมศุลกากรท่ีถูกรวบรวมโดยส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

 3) ขอ้มูลนโยบายขา้วโพดเล้ียงสัตวต์ั้งแต่ปีเพาะปลูก 2533/2534 ถึงปีเพาะปลูก 2555/2556
จากกรมการคา้ภายในและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายท่ีผา่นมา 

2.3. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 2.3.1. การวเิคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 การวิเคราะห์การผลิต การตลาด และนโยบายการค้าขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทย จาก
ขอ้มูลสถิติเช่น ตน้ทุนการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว ์เน้ือท่ีในการเพาะปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปริมาณ
ผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และราคาข้าวโพดเล้ียงสัตว์ท่ีเกษตรกรได้รับ เป็นต้น โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาในรูป ร้อยละ ค่าเฉล่ีย อตัราส่วน ค่าสูงสุด และค่าต ่าสุด  
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2.3.2. การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 

  1) แบบจ าลองเชิงประจักษ์ความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์ของประเทศ
ไทยเพือ่ทดแทนการน าเข้า 

 การวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ของประเทศไทยเพื่อ
ทดแทนการน าเขา้ใช้แบบจ าลองของ Vatter (1969) โดยวิเคราะห์จาก 3 ตวัช้ีวดัไดแ้ก่ ตวัช้ีวดัท่ี 1 คือ 
ปริมาณการผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเข้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์ (GIS) ตัวช้ีวดัท่ี 2 คือ 
อตัราส่วนความสามารถในการผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(IR) และ
ตวัช้ีวดัท่ี 3 คือ อตัราส่วนความสามารถในการทดแทนการน าเขา้ (B) ตวัแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ได้แก่ ปริมาณการบริโภคข้าวโพดเล้ียงสัตว์ภายในประเทศ, ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์, 
ปริมาณการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวจ์ากต่างประเทศ และปริมาณส่งออกขา้วโพดเล้ียงสัตวไ์ปขายยงั
ต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2533-2555 ใช้ปี 2534 เป็นปีฐาน โดยในการค านวณตามแบบจ าลองเดิมจะใช้
ตวัเลขการวิเคราะห์ในหน่วยของมูลค่า เน่ืองจากสินคา้อุตสาหกรรมมีความผนัผวนของราคาค่อนขา้ง
ต ่า ขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นสินคา้เกษตรท่ีมีความผนัผวนของราคาค่อนขา้งสูงท าให้วิเคราะห์การผลิต
เพื่อทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวต์อ้งมีการปรับเปล่ียนหน่วยของตวัแปรจากมูลค่าเป็นปริมาณ
แทน (มะลิลา, 2544) ดงันั้นในการศึกษาความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทย
เพื่อทดแทนการน าเขา้ มีขั้นตอน 1-5 ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 ค  านวณหาปริมาณการบริโภคข้าวโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศจาก
สมการ (4) สามารถจ าแนกปริมาณการบริโภค ปริมาณการผลิตภายในประเทศ ปริมาณการน าเขา้จาก
ต่างประเทศ และปริมาณการส่งออกไปขายยงัต่างประเทศ  

 ขั้นตอนท่ี 2 ค  านวณหาอตัราส่วนของการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์มีต่อการบริโภค
ขา้วโพดเล้ียงสัตวท์ั้งหมดภายในประเทศ (m) จากสมการ (6) ของปีฐานและปีท่ีวเิคราะห์ 

 ขั้นตอนท่ี 3 ค  านวณหาปริมาณของการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า (gross import 
substitution: GIS) โดยพิจารณาจากปริมาณการบริโภคขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศ (C) และส่วน
เปล่ียนแปลงของอตัราส่วนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวต่์อการบริโภคภายในประเทศของปีฐานกบัปีท่ี
วเิคราะห์ (m0– mt)  

𝐺𝐼𝑆𝑡 = 𝐶𝑡(𝑚0 − 𝑚𝑡) (19) 
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  ผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนน้ีหากพบวา่ ถา้ GISt < 0 หมายความวา่ การผลิตขา้วโพด
เล้ียงสัตวใ์นปีท่ีวเิคราะห์ไม่มีปริมาณการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้
หากแต่เป็นการน าเขา้มาทดแทนการผลิตภายในประเทศเม่ือเทียบกบัปีฐาน และหากพบวา่ถา้ GISt > 0
หมายความว่า การผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตวภ์ายในปีท่ีวิเคราะห์มีปริมาณการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ภายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้เม่ือเทียบกบัปีฐาน 

 ขั้นตอนท่ี 4 หาอตัราส่วนความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศ
เพื่อทดแทนการน าเขา้ (import replacement: IR) จากสมการ (12) โดยใชป้ริมาณการผลิตขา้วโพดเล้ียง
สัตวภ์ายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้ของปีท่ีวิเคราะห์จากสมการ (19) และปริมาณผลผลิตท่ี
เพิม่ข้ึนภายในประเทศปีท่ีวิเคราะห์เม่ือเทียบกบัปีฐาน เพื่อดูวา่ปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนภายในประเทศ
ถูกน าไปใชท้ดแทนการน าเขา้มากนอ้ยเพียงใด 

  ผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนน้ีแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ ถา้ IRt < 0 หมายความวา่ ในปี
ท่ีวิเคราะห์ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ท่ีผลิตได้สุทธิท่ีเพิ่มข้ึนจากปีฐานภายในประเทศไม่
เพียงพอต่อการถูกใชไ้ปเพื่อทดแทนการน าเขา้ และหากพบวา่ ถา้ IRt > 0 หมายความวา่ ในปีท่ีวเิคราะห์
ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ท่ีผลิตได้สุทธิท่ีเพิ่มข้ึนจากปีฐานภายในประเทศถูกใช้ไปเพื่อ
ทดแทนการน าเขา้ 

  ขั้นตอนท่ี 5 หาอตัราส่วนความสามารถในการทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
(Bt) จากสมการ (13-15) ไดม้าจากอตัราส่วนปริมาณการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อทดแทนการน าเขา้
ต่อปริมาณการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์ควรจะเป็นเม่ืออตัราส่วนการน าเขา้เท่ากบัปีฐาน เพื่อดูว่า
ปริมาณการน าเข้าขา้วโพดเล้ียงสัตวร์วมท่ีควรจะเป็นไปตามสัดส่วนของปีฐานว่าถูกทดแทนด้วย
ปริมาณการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศมากนอ้ยเท่าใด 

  ผลการวเิคราะห์ในขั้นตอนน้ีแบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ 1) ค่า Bt มีค่าเท่ากบั 1 แสดงวา่
ประเทศไทยสามารถผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อทดแทนการน าเขา้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ไม่ตอ้งพึ่งพาการ
น าเขา้จากต่างประเทศ 2) ค่า Bt < 0 แสดงว่าในปีท่ีวิเคราะห์อตัราส่วนความสามารถในการทดแทน
การน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ม่ือเทียบกบัปีฐานของประเทศไทยโดยการพึ่งพาการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียง
สัตวจ์ากต่างประเทศมากข้ึน และ 3) ค่า Bt > 0 แสดงว่าในปีท่ีวิเคราะห์มีอตัราส่วนความสามารถใน
การทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ม่ือเทียบกบัปีฐานของประเทศไทยโดยการพึ่งพาการน าเขา้
ขา้วโพดเล้ียงสัตวจ์ากต่างประเทศนอ้ยลง 
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  2) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ
ประเทศไทยเพือ่ทดแทนการน าเข้า 

  การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศ
ไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้ ตวัช้ีวดัทั้ง 3 ไดแ้ก่ GIS, IR และ B จากการวิเคราะห์ในส่วนวตัถุประสงค์
ขอ้ท่ี 2 ข้างต้น ก าหนดให้เป็นตวัแปรตามเพื่อน ามาหาความสัมพนัธ์กับตวัแปรอิสระด้วยสมการ
ถดถอยแบบพหุคุณ (multiple linear regression) เพื่อหาวา่ตวัแปรอิสระใดบา้งมีผลต่อ GIS, IR และ B
ในลกัษณะเป็นอยา่งไรและตวัแปรใดท่ีเพิ่มความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศ
ไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้เพิ่มสูงข้ึนเพื่อเป็นแนวทางน้ีก่อให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนนโยบาย
ภาคการผลิตอุตสาหกรรมขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์หเ้พียงพอต่อความตอ้งการภายในประเทศ 

 ความสัมพนัธ์จากสมการถดถอยแบบพหุคูณเส้นตรง จากสมการ (18) โดยการคดัเลือกตวั
แปรอิสระ (Xi) นั้น ผูว้ิจยัคดัเลือกตวัแปรท่ีคาดว่ามีผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตขา้วโพด
เล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้ 

 รูปแบบของสมการความสัมพนัธ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑌𝐼𝐸 + 𝛽2𝐶𝑂𝑆𝑇1 + 𝛽3𝑃𝐼𝑀1 + 𝛽4𝑃𝐼𝑆𝐶1 + 𝛽5𝑃𝐼𝑆1 + 𝛽6𝑃𝐼𝐶1 + 𝐵7𝐺𝐷𝑃𝐿 + 𝛽8𝐴𝐹𝑇𝐴 
+𝛽9𝑀𝑂𝑅𝑇𝐺𝐴𝐺𝐸 + 𝛽10𝐺𝑈𝐴𝑅𝐴𝑁𝑇𝐸𝐸 + 𝜀 

(20) 

 ก าหนดให ้

 ตวัแปรตาม (Y) 
 ตวัช้ีวดัท่ี 1  คือ ปริมาณการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(GIS) 
 ตวัช้ีวดัท่ี 2 คือ อตัราส่วนความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อ

ทดแทนการน าเขา้ (IR) 
 ตวัช้ีวดัท่ี 3 คือ อตัราความสามารถในการทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์

(B) 
 β0 คือ ส่วนตดัแกน Y เม่ือX1 = X2 = X3 = X4= X5 = X6 = X7  = 0 
 ตวัแปรอิสระ(X) 
 YIE  คือ ผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ฉล่ียต่อไร่ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม 
 COST1 คือ ตน้ทุนการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวต่์อไร่ปีท่ีผา่นมา มีหน่วยเป็น

บาท 
 PIM1 คือ ดชันีราคาขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์เกษตรกรไดรั้บในปีท่ีผา่นมา 
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 PISC1 คือ ดชันีราคาออ้ยท่ีเกษตรกรไดรั้บในปีท่ีผา่นมา 
 PIS1 คือ ดชันีราคาถัว่เหลืองท่ีเกษตรกรไดรั้บในปีท่ีผา่นมา 
 PIC1 คือ  ดชันีราคามนัส าปะหลงัท่ีเกษตรกรไดรั้บในปีท่ีผา่นมา 
 GDPL คือ  ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศของปศุสัตว ์มีหน่วยเป็นล้าน

บาท 
 ตวัแปรหุ่น Trade (Trade Policy) คือ นโยบายการคา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ประกอบดว้ย 
  AFTA คือ ช่วงเวลาท่ีเขตการคา้เสรีอาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศ (1 = 

ร่วมเม่ือสมาชิกครบ 10 ประเทศ / 0 = ร่วมเม่ือสมาชิกไม่ครบ 
10 ประเทศ) 

  WTO คือ การท่ีประเทศไทยด าเนินนโยบายตามข้อตกลงขององค์กร
การค้าโลกในเร่ืองข้าวโพดเล้ียงสัตว์ (1 = เข้าร่วม / 0 = ยงั
ไม่ไดเ้ขา้ร่วม) 

 ตวัแปรหุ่น Government’s intervention คือ มาตรการแทรกแซงราคาขา้วโพดเล้ียงสัตวข์อง
รัฐบาล ประกอบดว้ย 

  MORTGAGE คือ ประเทศไทยใช้นโยบายจ าน าขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(1 = ใช้ / 0 = 
ไม่ใช)้ 

  GUARANTEE คือ ประเทศไทยใชน้โยบายประกนัราคาขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(1 = ใช ้
/ 0 = ไม่ใช)้ 

 
 

 

 

 

 


