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บทคัดย่อ

 บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการพยากรณ์ปรมิาณอาหารไก่โดยการประยกุต์ใช้สมการถดถอยเชงิเส้น เพือ่ลดปัญหาปรมิาณ

อาหารคงเหลอื โดยการศกึษาครัง้นีน้�าข้อมลูจากฟาร์มไก่จงัหวดัปราจนีบรุ ีซึง่เป็นการเลีย้งในฟาร์มปิด โดยมขีัน้ตอนการด�าเนนิการคอื 

เกบ็ข้อมลูปรมิาณอาหารทีก่นิในแต่ละวนั จ�านวนไก่ในแต่ละวนั อายขุองไก่ จากนัน้น�าข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์ปัจจยัทีม่ผีลต่อปรมิาณการ

กินอาหาร โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป Minitab และน�าปัจจัยที่มีผลมาสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นในโปรแกรมส�าเร็จรูป Minitab และน�า

สมการถดถอยมาทดลองพยากรณ์ปริมาณอาหารที่ต้องใช้ในแต่ละรุ่น เพื่อจะได้น�าไปใช้ในอนาคต ผลการด�าเนินงานพบว่าอาหารที่ใช้

ส�าหรับเลี้ยงไก่แต่ละรุ่นมีทั้งหมด 3 เบอร์อาหาร ซึ่งอาหารทั้ง 3 เบอร์มีปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการกินอาหารเหมือนกันคือ อายุของ

ไก่ และปริมาณไก่ จากนั้นน�าปัจจัยท่ีได้มาพยากรณ์ปริมาณอาหารซึ่งได้สมการถดถอยเชิงเส้น 3 สมการ ซึ่งมีค่า R2 มากกว่า 95% ทั้ง 3 

สมการ แสดงว่าสมการดงักล่าวสามารถใช้พยากรณ์ได้ค่อนข้างแม่นย�า ซึง่เมือ่น�าสมการดงักล่าวมาค�านวณหาปรมิาณอาหารทีต้่องใช้รุน่ 

จะท�าให้สามารถลดปัญหาปริมาณอาหารคงเหลือได้มาก ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนด้านค่าอาหารลงได้

ค�าส�าคัญ: อาหารไก่ พยากรณ์ สมการถดถอยเชิงเส้น 

Abstract

 The objective of this article is to study the chicken feed forecast by applying linear regression to decrease the inventory.  

A chicken farm in Prachinburi province that is the closed farm is studied. The process of this study is to collect the quantity of chicken 

feed in each day, the quantity of chicken, the age of the chicken. Next, factors that affect the quantity of chicken feed are analyzed 

by using a Minitab software. After that, the linear regression is built by using a Minitab software and used to forecast the quantity 

of chicken feed in each generation. The results show that there are 3 numbers of chicken feeds which have the same factors. The 

age of chicken and the quantity of chicken are the factors of the quantity of chicken feed. Next, the linear regressions are built from 

these factors which the R2 is more than 95%. Therefore, the linear regressions can use to forecast the quantity of chicken feed. The  

inventory of the chicken feed is decreased that mean the cost of chicken feed is decreased. 
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1. ที่มาและความส�าคัญของปัญหา
 ไก่นับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศไทย ในช่วง

หลายปีที่ผ่านมา เมื่อมองภาพรวมอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของสาขาปศุสัตว์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 0.2 เมื่อ

เทยีบช่วงเดยีวกนัของปี 2560 โดยปรมิาณการผลติสนิค้าปศสุตัว์ที่

เพิ่มขึ้น ได้แก่ ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และน�้านมดิบ ส�าหรับไก่เนื้อมีผลผลิต

เพิม่ขึน้ เนือ่งจากเกษตรกรขยายการผลติเพื่อรองรับความต้องการ

บริโภคของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาด

ญี่ปุ ่น สหภาพยุโรป และอาเซียน อย่างไรก็ตามในช่วงเดือน

กรกฎาคมถงึกนัยายน 2561 ราคาไก่เนือ้โดยเฉลีย่ลดลงเมือ่เทยีบกบั

ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด

เพิ่มขึ้น (ส�านักเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 [1])

 ปัจจุบันฟาร์มไก่กรณีศึกษา เป็นฟาร์มไก่เนื้อที่อยู่ในจังหวัด

ปราจนีบรุ ีเป็นการเลีย้งไก่ใหญ่ น�า้หนกัในการเลีย้งโดยประมาณจะ

อยู่ที่ 2.8-3 กิโลกรัม จะส่งผลท�าให้รายได้ดี โดยเฉลี่ยตัวละ 13-18 

บาท ในระยะเวลา 1 ปีจะสามารถเลีย้งไก่เนือ้ได้ประมาณ 5 รุน่ อย่างไร

กต็ามในการเลีย้งแต่ละรุน่จะพบปัญหาในเรือ่งปรมิาณอาหารทีใ่ช้

ในการเลี้ยงไก่แต่ละรุ่นมีปริมาณคงเหลือมาก ซึ่งเมื่อทิ้งไว้เป็น

ระยะเวลานานจะก่อให้เกิดเชื้อราในอาหาร เกิดการเน่าเสีย ซึ่ง

สาเหตจุากการพยากรณ์ทีค่ลาดเคลือ่นจงึท�าให้เกดิการเสยีค่าใช้จ่าย 

จากการสัง่อาหารทีส่งู ส่งผลให้ต้นทนุในการผลติเพิม่ ซึง่จะท�าให้

โอกาสในการท�าก�าไรลดลง

 ดงันัน้งานวจิยันีจ้ะท�าการศกึษาการพยากรณ์ปรมิาณอาหาร

ไก่โดยการประยุกต์ใช้สมการถดถอยเชิงเส้น

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 2.1	 ทฤษฎี

  2.1.1 ข้อมูลการเลี้ยงไก่เนื้อแบบปิด

  ไก่กระทง ไก่ที่เลี้ยงเพื่อบริโภคเนื้อเป็นหลัก และมีอายุ

การเลี้ยงสั้น ปัจจุบันไก่กระทงได้ถูกปรับปรุงพันธุ์ ให้มีการเจริญ

เติบโตเร็ว ให้เนื้อมาก อายุการเลี้ยงสั้นลง คือสามารถน�ามาบริโภค

ได้ตั้งแต่อายุ 28-60 วัน 

  รูปแบบของอาหารส�าหรับไก่เนื้อนั้นนิยมให้อาหาร

แบบอัดเม็ด (Pellet) แต่ในช่วงที่ไก่ยังเล็กอยู่หรือในช่วง 2 สัปดาห์

แรกมักจะให้อาหารแบบเม็ดบี้แตก หรืออาหารเกล็ด (Crumble) 

เพื่อให้ลูกไก่สามารถจิกกินอาหารได้สะดวกขึ้น เมื่อไก่อายุมาก

ขึ้นก็สามารถใช้อาหารอัดเม็ดขนาดใหญ่ขึ้นได้ อาหารส�าหรับ

ไก่เนื้อระยะไก่รุ่นจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.0-3.5 

มิลลิเมตร การอัดเม็ดอาหารจะท�าให้ไก่กินอาหารได้มากขึ้น อัตรา

การไหลผ่านของอาหารในระบบทางเดินอาหารช้าลง นอกจากนี้

ในกระบวนการผลิตอาหารอัดเม็ดนั้นจะเกิดความร้อนขึ้นท�าให้

สามารถฆ่าเชื้อบางชนิดที่อาจจะก่อโรคได้ การอัดเม็ดยังท�าให้

วัตถุดิบบางชนิดสัตว์สามารถย่อยและดูดซึมได้ดีขึ้น โดยวิธีการ

ให้อาหารไก่กระทงจะแบ่งอาหารตามระยะการเจริญเติบโตของ

ไก่ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ไก่เล็ก (Starter) ไก่รุ่น 

(Grower) และไก่ใหญ่ (Finisher)

  2.1.2 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear 

Regression Analysis)

  การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น เป็นวิธีการทาง

สถิติอย่างหนึ่ง ที่ใช้ในการตรวจสอบลักษณะของความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปร ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป โดยแบ่งเป็นตัวแปรอิสระ  

(Independent Variable) และตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ

  - ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 

และตัวแปรตามว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และมีความสัมพันธ์

กันอย่างไร 

  - ต้องการสร้างแบบจ�าลองเพื่อใช้ท�านายตัวแปรตาม 

โดยรูปแบบจ�าลองดังกล่าวอยู่ในลักษณะสมการทางคณิตศาสตร์

	 2.2	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ในที่นี้จะกล่าวถึงตัวอย่างงานวิจัยบางส่วนเกี่ยวกับการ

ประยุกต์ใช้การถดถอยเชิงเส้น

 รัตนาพร และคณะ (2560) [2] วิเคราะห์การใช้พลังงานของ

โรงงานอุตสาหกรรม โดยเลือกโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องเสียงติด

รถยนต์เป็นกรณศีกึษา ผลการวจิยัพบว่าปัจจยัทีม่ผีลต่อปรมิาณการ

ใช้พลงังานไฟฟ้า คอื ปรมิาณผลติภณัฑ์รวม และจ�านวนวนัท�างาน

ในส่วนของส�านักงาน ซึ่งสามารถสร้างสมการพยากรณ์การใช้

พลงังานทีแ่สดงความสมัพนัธ์ระหว่างปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้า

กับปัจจัยที่มีผลกับปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 4 รูปแบบ จาก

การศึกษาพบว่าสมการพยากรณ์ที่ใช้ข้อมูลปริมาณผลิตภัณฑ์ร่วม

ด้วยวิธีอัตราส่วนการใช้พลังงานสามารถพยากรณ์ปริมาณการใช้

พลังงานในโรงงานได้น่าเชื่อถือมากที่สุด

 นิตยา เกิดแย้ม (2559) [3] ศึกษาการพยากรณ์ปริมาณการ

ใช้บัตรเครดิตเพื่อการใช้จ่ายโดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วย

เทคนิคเหมืองข้อมูล เงื่อนไขการวิจัยผู้วิจัยน�าข้อมูลดังกล่าวมา

พยากรณ์หาแนวโน้มปริมาณการใช้บัตรเครดิตเพื่อการใช้จ่าย  

โดยการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยการถดถอยเชิงเส้น (Linear 

Regression) ผลการวิจัย ในการพยากรณ์ครั้งนี้ ต้องการทราบถึง

แนวโน้มการใช้บัตรเครดิตในอนาคต ท�าให้ผู้บริโภคหันมาใช้บัตร

เครดติกนัมากขึน้ และส่งผลต่อเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศไทย

ในอนาคต

 พิเชษฐ และดุลพิเชษฐ์ (2558) [4] ศึกษาการพยากรณ์

พลังงานไฟฟ้ารายไตรมาสของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีแยกส่วนประกอบของข้อมูลออกเป็นค่า 
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แนวโน้มและความแปรผันตามวัฏจักร ความแปรผันตามฤดูกาล 

และความแปรผันแบบสุ่ม จากนั้นหาสมการที่เป็นตัวแทนของ

ค่าแนวโน้มและความแปรผันตามวัฏจักรโดยใช้วิธีวิเคราะห์การ 

ถดถอยเชิงซ้อนโดยตัวแปรอิสระที่น�ามาใช้ คือ ค่าผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมประชาชาติ และจ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้า จากนั้นน�ามารวมกับ

ค่าประมาณการความแปรผันตามฤดูกาลจะท�าให้ได้ค่าพยากรณ์

พลังงานไฟฟ้า พบว่าท�าให้ค่าพยากรณ์มีความแม่นย�ามากขึ้น

3. ขั้นตอนการด�าเนินงาน
 ขั้นตอนการด�าเนินงาน แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก คือ 

 ขัน้ตอนที ่1 คอื การศกึษาข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง โดยได้มกีารเกบ็

ข้อมูลการเลี้ยงไก่เนื้อทั้งหมด 5 รุ่น โดยเริ่มจากรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 

ของปี พ.ศ. 2560 และรุน่ที ่1 ถงึรุน่ที ่3 ของปี พ.ศ. 2561 ซึง่มข้ีอมลู

ปริมาณอาหารที่กินในแต่ละวัน จ�านวนไก่ในแต่ละวัน อายุของไก่

 ขั้นตอนที่ 2 คือ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการกิน

อาหาร โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป Minitab มาวิเคราะห์หาว่าปัจจัย

ใดบ้างที่มีผล

 ขั้นตอนที่ 3 คือ น�าปัจจัยที่มีผลมาสร้างสมการถดถอย 

เชิงเส้นในโปรแกรมส�าเร็จรูป Minitab และตรวจสอบดูค่า

สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงซ้อน (Multiple Coefficient of  

Determination : R2)

 ขัน้ตอนที ่4 คอื น�าสมการถดถอยมาทดลองพยากรณ์ปรมิาณ

อาหารที่ต้องใช้ในแต่ละรุ่นเพื่อทดสอบว่าสามารถใช้งานได้จริง

หรือไม่ เพื่อจะได้น�าไปใช้ส�าหรับการเลี้ยงไก่ในอนาคต

4. ผลการด�าเนินงาน
	 4.1	 ข้อมูลปริมาณอาหารไก่

 อาหารทีใ่ช้ส�าหรบัให้ไก่เนือ้ในแต่ละรุน่จะมทีัง้หมด 3 เบอร์ 

โดยแต่ละเบอร์จะใช้ส�าหรบัเลีย้งไก่เนือ้ทีอ่ายแุตกต่างกนั คอื เบอร์ 

111G ส�าหรับไก่อายุ 0-17 วัน เบอร์ 112G ส�าหรับไก่อายุ 18-28 

วัน และเบอร์ 113G ส�าหรับไก่อายุ 29-40 วัน อย่างไรก็ตามการใช้

อาหารส�าหรบัแต่ละเบอร์ส�าหรบัเลีย้งไก่อาจจะคลาดเคลือ่นไปบ้าง

ในบางรุน่แต่ไม่เกนิ 5 วนั โดยได้แสดงตวัอย่างการเกบ็ข้อมลูอายไุก่ 

ปริมาณไก่ และปริมาณอาหารที่ไก่กิน ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ไก่เนื้อรุ่นที่ 3 เริ่มเลี้ยง 26 กันยายน ถึง 7 พฤศจิกายน 

2560

อาหาร

เบอร์

อายุ (วัน) จ�านวน

ไก่ที่ตาย 

(ตัว)

จ�านวนไก่

คงเหลือ 

(ตัว)

ปริมาณ

อาหาร 

(กิโลกรัม)

0 22,000

111G 1 27 21,973 286

2 27 21,946 352

3 28 21,918 418

4 20 21,898 506

5 26 21,872 594

6 20 21,852 682

7 20 21,832 770

8 20 21,812 860

9 21 21,791 1,000

10 18 21,773 1,100

11 20 21,753 1,200

12 25 21,728 1,370

13 20 21,708 2,000

14 28 21,680 1,034

15 8 21,672 1,800

16 6 21,666 2,000

17 7 21,659 2,100

112G 18 8 21,651 2,360

19 6 21,645 2,500

20 8 21,637 2,670

21 9 21,628 2,700

22 10 21,618 2,800

23 13 21,605 2,900

24 8 21,597 3,080

25 18 21,579 3,160

26 20 21,559 3,200

27 20 21,539 3,322
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อาหาร

เบอร์

อายุ (วัน) จ�านวน

ไก่ที่ตาย 

(ตัว)

จ�านวนไก่

คงเหลือ 

(ตัว)

ปริมาณ

อาหาร 

(กิโลกรัม)

28 15 21,524 3,460

113G 29 50 21,474 3,500

30 60 21,414 3,650

31 91 21,323 3,800

32 38 21,285 3,980

33 37 21,248 4,000

34 52 21,196 4,140

35 65 21,131 4,260

36 47 21,084 4,300

37 58 21,026 4,450

38 50 20,976 4,500

39 50 20,926 4,640

	 4.2	 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการกินอาหาร

 ในการเลี้ยงไก่ของฟาร์มกรณีศึกษานี้เป็นการเลี้ยงฟาร์ม

ระบบปิด ซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิ และสภาพแวดล้อม ดังนั้นใน

การวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการกินอาหาร ซึ่งเป็นที่

ทราบกนัดว่ีาปรมิาณไก่นัน้มผีลต่อปรมิาณอาหาร ดงันัน้จากข้อมลู

เบื้องต้นที่มีทางฟาร์มและผู้วิจัยจึงได้ตั้งข้อสังเกตว่า ปริมาณไก่ 

ในฟาร์มมีความสัมพันธ์ต่อปริมาณการตายของไก่หรือไม่ และ

ปริมาณการตายมีความสัมพันธ์กับอายุของไก่หรือไม่ เพื่อจะได้

ทราบเกีย่วกบัปรมิาณไก่ในฟาร์ม โดยได้น�าข้อมลูของไก่ทัง้ 5 รุน่มา

ตารางที่ 1 ไก่เนื้อรุ่นที่ 3 เริ่มเลี้ยง 26 กันยายน ถึง 7 พฤศจิกายน 

2560 (ต่อ)

หาความสมัพนัธ์ โดยได้ใช้โปรแกรม Minitab ช่วยในการวเิคราะห์

ข้อมูล ดังแสดงในรูปที่ 1 และรูปที่ 2

 จากรปูที ่1 และรปูที ่2 จะพบว่าปรมิาณการเลีย้งไก่ไม่มคีวาม

สมัพนัธ์ต่อปรมิาณการตายของไก่ รวมถงึปรมิาณการตายไม่มคีวาม

สัมพันธ์กับอายุของไก่ ซึ่งจะสังเกตได้จากค่า R2 ที่เกิดขึ้นจากทั้ง 2 

ความสัมพันธ์ต�่ามาก หมายความว่าไม่ควรน�าปริมาณการเลี้ยงไก่

และอายขุองไก่มาพยากรณ์การตาย ซึง่จะส่งผลโดยตรงต่อปรมิาณ

ไก่ในฟาร์มที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณอาหารไก่

 จากนั้นได้ศึกษาปัจจัยด้านอายุของไก่ว่ามีผลต่อปริมาณ 

การกินอาหารของไก่หรือไม่ โดยใช้เฉพาะอาหารเบอร์ 111G ใน

การพิจารณาเบื้องต้น ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 1 ความสมัพนัธ์ปรมิาณการเลีย้งไก่กบัปรมิาณการตายของไก่

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ปริมาณการตายกับอายุของไก่

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ปริมาณอาหารกับอายุ

 จากรูปที่ 3 จะพบว่าปริมาณอาหารมีความสัมพันธ์กับอายุ

ของไก่ ซึ่งสังเกตได้จากค่า R2 เท่ากับ 98.4% ซึ่งหมายความว่า อายุ

ของไก่สามารถใช้พยากรณ์ปริมาณอาหารไก่ต่อตัวได้ถึง 98.4%

	 4.3	 สมการถดถอยเชิงเส้นสำาหรับพยากรณ์ปริมาณอาหาร

 จากการศึกษาพบว่ามีเพียงอายุของไก่เท่านั้นที่มีผลต่อ
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ปริมาณการกินอาหาร จากนั้นด�าเนินการโดยน�าปริมาณอาหาร

แต่ละเบอร์อาหารที่กินของไก่เนื้อมาสร้างสมการถดถอยเชิงเส้น 

โดยมีการน�าอายุของไก่ และปริมาณไก่มาเป็นตัวแปรต้นของ

สมการถดถอยเชิงเส้น

 ผลการวิเคราะห์ในโปรแกรม Minitab แสดงในรูปที่ 4 ถึง 

รูปที่ 6

 

รูปที่ 4 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นตรงของ

อาหารเบอร์ 111G

รูปที่ 5 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นตรงของ

อาหารเบอร์ 112G

รูปที่ 6 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นตรงของ

อาหารเบอร์ 113G

 จากรูปที่ 4 ถึงรูปที่ 6 พบว่าสมการถดถอยเชิงเส้นตรงทั้ง 3 

สมการให้ค่า R2 ทีส่งู คอื 98.32%, 98.42% และ 97.10% ตามล�าดบั 

แสดงว่าสามารถใช้สมการดังกล่าวในการพยากรณ์ปริมาณอาหาร

ได้ค่อนข้างแม่นย�า

	 4.4	 การทดสอบสมการถดถอยเชิงเส้นตรง

 สรุปสมการถดถอยเชิงเส้นตรงของอาหารแต่ละเบอร์ 

ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สมการถดถอยเชิงเส้นตรงของอาหารแต่ละเบอร์

อาหาร

เบอร์

สมการถดถอยเชิงเส้นตรง R2

111G ปริมาณอาหาร  =  -1529.77 + 106.667 

อายุ + 0.0744139 จ�านวนไก่

98.32%

112G ปริมาณอาหาร  =  -4699.25 + 138.702 

อายุ + 0.2044590 จ�านวนไก่

98.42%

113G ปริมาณอาหาร  =  -2210.33 + 117.364 

อายุ + 0.1142590 จ�านวนไก่

97.10%

 ตัวอย่างการน�าสมการถดถอยเชิงเส้นตรงมาประยุกต์ใช้หา

ปรมิาณอาหารส�าหรบัอาหารเบอร์ 111G เมือ่ไก่มอีาย ุ3 วนั จ�านวน

ไก่ 21,918 ตวั ซึง่ปรมิาณอาหารทีต้่องการในวนันัน้สามารถค�านวณ

ได้จาก

 ปริมาณอาหาร  = -1529.77 + (106.667x3) +  

   (0.0744139 x 21,918) 

  = 421.23 กิโลกรัม

 จากนัน้น�าสมการถดถอยเชงิเส้นตรงทีไ่ด้มาทดลองพยากรณ์

ปริมาณอาหารที่ใช้ในแต่ละเบอร์และแต่ละรุ่น ซึ่งผลการทดลอง 

ดังแสดงในตารางที่ 3



10 Thammasat Engineering Journal, Vol. 5 No. 1 January-June 2019

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลของปริมาณอาหารที่ใช้ปัจจุบันและ

แนวทางที่น�าเสนอ

รุ่น/

ปี

ปัจจุบัน (กิโลกรัม)
แนวทางที่น�าเสนอ

(กิโลกรัม)

เตรียม กินจริง เหลือ
ค่า

พยากรณ์
ประหยัด

% 

ประหยัด

3/60 100,340 95,444 4,896 95,995 4,345 4.33

4/60 102,645 97,922 4,723 97,831 4,814 4.69

1/61 99,245 95,896 3,349 97,515 1,730 1.74

2/61 95,900 91,395 4,505 92,070 3,830 3.99

3/61 97,626 94,082 3,544 95,294 2,332 2.39

 จากตารางที่ 3 จะเห็นว่าวิธีการที่น�าเสนอสามารถช่วย

ประหยัดอาหารที่น�ามาเลี้ยงไก่ในแต่ละรุ่นได้ 4.33%, 4.69%, 

1.74%, 3.99% และ 2.39% ตามล�าดับ

 อย่างไรกต็ามการทดสอบครัง้นีเ้พือ่เป็นการยนืยนัว่าสมการ

ทีส่ร้างขึน้มาสามารถช่วยประหยดัได้จรงิ แต่การน�าไปใช้งานนัน้จะ

เริ่มน�าไปใช้ในรุ่นถัดไป

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
	 5.1	 บทสรุป

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท�าการศึกษาการพยากรณ์

ปริมาณการปริมาณอาหารไก่โดยการประยุกต์ใช้สมการถดถอย 

เชงิเส้น ผลการศกึษาพบว่าปัจจยัทีม่ผีลต่อปรมิาณการกนิอาหารของ 

ไก่เนื้อ คือ อายุของไก่ จึงได้น�าปัจจัยดังกล่าวมาหาสมการถดถอย

เชงิเส้นตรง พบว่าให้ค่า R2 มากกว่า 95% ทัง้ 3 เบอร์อาหาร ซึง่แสดง 

ว่าสมการดังกล่าวสามารถใช้พยากรณ์ได้ค่อนข้างแม่นย�า ซึ่งเมื่อ

น�าสมการดังกล่าวมาค�านวณหาปริมาณอาหารที่ต้องใช้ในแต่ละ

วัน จะท�าให้สามารถลดปัญหาปริมาณอาหารคงเหลือได้มาก ซึ่ง

จะเป็นการลดต้นทุนด้านค่าอาหารลงได้ด้วย

 อย่างไรก็ตามงานที่ด�าเนินนี้ยังด�าเนินการไม่เสร็จสมบูรณ์  

ซึ่งขณะนี้ก�าลังด�าเนินการทดลองใช้จริงโดยการพยากรณ์กับการ

เลี้ยงไก่ในรุ่นถัดไป และรอเก็บผลการด�าเนินการ

	 5.2	 ข้อเสนอแนะ

 การเลีย้งไก่เนือ้ของฟาร์มนีเ้ป็นระบบปิด อย่างไรกต็ามควรมี

การศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อปรมิาณการตายของไก่ เช่น อณุหภมูขิอง 

ระบบเพื่อจะได้น�าการตายของไก่มาพยากรณ์ปริมาณไก่ ซึ่งจะ 

ท�าให้รู้ปริมาณไก่ในแต่ละวัน 
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