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การประชุมวชิาการ ระบบเกษตรแหง่ชาตคิรัง้ที ่5 : พลงังานทดแทนและความมัน่คงทางอาหารเพือ่มนุษยชาต ิ

 

ผลของการใช้โปรแกรมร่วมตดัสินใจ (รตส) ในการหาทางเลือกท่ีเหมาะสม 

ในการเกษตรในลุ่มน้ําแม่ทา จ. ลาํพนู 

เบญจพรรณ เอกะสงิห์1 องัคณา ราชนิยม1 ปทัมาพร ปนัธยิะ1 นนทพร จาํปาวนั1 และจงรกัษ ์มลูเฟย1 

 
บทคดัย่อ 

โปรแกรมรว่มตดัสนิใจ (รตส) เป็นโปรแกรมสาํเรจ็รปูทีไ่ดม้กีารพฒันาขึน้มเีมนูเรยีกใชเ้ป็นภาษาไทย สามารถใช้
ในการจดัลาํดบัทางเลอืกโดยกระบวนการเป็นลาํดบัชัน้ทีเ่รยีกวา่ analytical hierarchy process ทีม่กีารประยุกตใ์ชม้ากมาย
ในหลายๆ ประเทศ และ หลายสถานการณ์  คณะผูว้จิยัไดนํ้าโปรแกรมน้ีประชุม กลุม่กบัเกษตรกรในลุม่น้ําแมท่า จ. ลาํพนู 
ระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2552 เพือ่หาทางเลอืกในการประกอบอาชพีทีเ่หมาะสม พบวา่โปรแกรมสามารถใหผ้ลสรุปทีเ่ป็นที่
ยอมรบัของกลุม่ และเป็นโปรแกรมทีไ่มย่ากเกนิไปสาํหรบัการใช ้ทัง้ในระดบั เกษตรกร และ เจา้หน้าทีร่ะดบัตาํบล สามารถ
ใหผ้ลทีเ่ป็นการแลกเปลีย่นขอ้มลู ประสบการณ์ ความคดิเหน็รว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ  สง่เสรมิใหม้กีารพดูคุย อยา่ง
เจาะลกึ สามารถใหผ้ลทีล่ะเอยีด และ สรุปเป็นกราฟไดอ้ยา่งเหน็ชดั ผูเ้ขา้ประชุมสรุปวา่ กระบวนการน้ีใหค้วามรูใ้หม่
ระหวา่งการพดูคุย และสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ  ทัง้น้ี กระบวนการของการหาขอ้สรุปมคีวามสาํคญัเทา่ๆ กบั
ผลสรุปทีไ่ด ้ ดงันัน้การจดรายละเอยีดระหวา่งการพดูคุยกนัเป็นสิง่ทีค่วรทาํควบคูก่บัการพดูคุยในกลุม่ นอกจากน้ี ยงัพบวา่ 
ในการใหค้ะแนนลาํดบัความสาํคญัสว่นมากทัง้เกษตรกร และ เจา้หน้าที ่ ไมส่ามารถ มคีวามคงเสน้คงวา แสดงโดย คา่ 
consistency ratio ใหอ้ยูใ่นระดบัยอมรบัไดใ้นทางสถติใินการใหค้า่ในเบือ้งตน้  แต่โปรแกรมฯ สามารถแนะนําการปรบัการ
ใหค้ะแนนเพือ่ใหไ้ดค้วามคงเสน้คงวาทีด่ ี ผลสรุปการประชุมแต่ละครัง้ ขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคข์องการพดูคุย ประสบการณ์
ของผูเ้ขา้รว่มประชุม รวมทัง้ความเจาะจงดา้นสภาพพืน้ที ่การตลาด และสภาพเศรษฐกจิ สงัคมของชุมชน  

ขอ้จาํกดัของกระบวนการหาทางเลอืกโดยใช ้ โปรแกรมน้ี คอื ตอ้งมกีารเตรยีมการนดัหมายอยา่งด ี  ผู้
ประสานงานกลุม่ตอ้งเป็นผูท้ีเ่ขา้ใจ และรูจ้กัการใชโ้ปรแกรมฯ นอกจากน้ีควรมคีวามสามารถประสานการพดูคุยใหม้คีวาม
ราบรืน่ ทา้ยสดุ คณะผูว้จิยั ไดท้าํการฝึกอบรมเจา้หน้าทีร่ะดบัตาํบล ซึง่สามารถนําโปรแกรม ไปใชป้ระโยชน์ในทางปฏบิตั ิ

 

บทนํา 

ลุม่น้ําแมท่าเป็นพืน้ทีลุ่ม่น้ําขนาดเลก็มเีน้ือทีท่ ัง้สิน้ 948 ตร.กม. (592,632 ไร)่ เป็นลุม่น้ําสาขายอ่ยลาํดบัที ่ 3 

ภายในลุม่น้ําแมก่วงและลุม่น้ําแมปิ่ง (เมธ ีและคณะ, 2548) ลาํน้ําหลกัของลุม่น้ําแมท่า คอื “น้ําแมท่า” ซึง่เป็นเสน้ทางน้ําที่

หลอ่เลีย้งพืน้ทีเ่กษตรกรรมหลายตาํบลในกิง่อาํเภอแมอ่อน จงัหวดัเชยีงใหม ่ อาํเภอแมท่า อาํเภอปา่ซาง และอาํเภอเมอืง 

จงัหวดัลาํพนู น้ําแมท่ามคีวามยาวประมาณ 90 กโิลเมตร มตีน้น้ําอยูท่ีด่อยขนุทาในเทอืกเขาผปีนัน้ําตะวนัตก เขตกิง่อาํเภอ

แมอ่อน จงัหวดัเชยีงใหม ่ ไหลผา่นทีร่าบซึง่ขนาบไปดว้ยภเูขาไปสูอ่าํเภอแมท่าทางทศิใตแ้ละไหลวกขึน้ไปทางเหนือผา่นที่

ราบแอ่งเชยีงใหม-่ลาํพนู ผา่นอาํเภอปา่ซาง แลว้บรรจบกบัแมน้ํ่ากวงทีบ่า้นสบทา เขตต่อระหวา่งอาํเภอเมอืงลาํพนูกบั

อาํเภอปา่ซาง จากนัน้ไหลต่อไปผา่นบา้นฉางขา้วน้อย อาํเภอปา่ซาง ลงสูแ่มน้ํ่าปิงในชว่งทีแ่มน้ํ่าปิงไหลผา่นจงัหวดัลาํพนู 

แบง่ลุม่น้ําออกเป็น 3 สว่นคอื 

----------------------------------------------- 
1ศนูยว์จิยัเพือ่เพิม่ผลผลติทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  



396 

พืน้ทีลุ่ม่น้ําแมท่าสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 สว่น คอืตอนบน ตอนกลาง และตอนลา่ง; พืน้ทีต่อนบนประกอบดว้ย 

ตาํบลแมท่า ตาํบลทาเหนือ ตาํบลออนเหนือ ในเขตกิง่อาํเภอแมอ่อน จงัหวดัเชยีงใหม ่และตาํบลทาปลาดุก ตาํบลทาสบเสา้ 

ในเขตอาํเภอแมท่า จงัหวดัลาํพนู; พืน้ทีต่อนกลางประกอบดว้ย ตาํบลทาขมุเงนิ ตาํบลทากาศ ตําบลทาทุง่หลวง ตาํบล

ทาสบเสา้ ในเขตอาํเภอแมท่า จงัหวดัลาํพนู และตาํบลเหมอืงจี ้ ในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดัลาํพนู; ลุม่น้ําแมท่าตอนลา่ง

ประกอบดว้ย ตาํบลบา้นแป้น ตาํบลเหมอืงจี ้ ตาํบลหนองหนาม และตาํบลมะกอก ในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดัลาํพนู 

ครอบคลุมจาํนวนหมูบ่า้นทัง้หมด 117 หมูบ่า้น จาํนวนครวัเรอืน 17,055 ครวัเรอืน จาํนวนประชากร 52,584 คน มรีายได้

เฉลีย่ประมาณ 41,146 บาทต่อคนต่อปี ในปีพ.ศ. 2551 

ปญัหาในการประกอบอาชพีในลุม่น้ําแมท่า คอืมขีอ้จาํกดัในดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ มทีีด่นิทาํกนิไมม่ากนกั 

สภาพพืน้ทีส่ว่นมากโดยเฉพาะลุม่น้ําแมท่าตอนบนเป็นปา่ไม ้ และทีล่าดชนั สว่นแหลง่น้ําในการเกษตร กม็คีวามไมส่มดุลย์

โดยบางปี และ บางชว่งเวลา น้ําทว่ม และ ในบางปี และบางชว่งเวลา น้ําแลง้ การประกอบอาชพีทางการเกษตรจะตอ้ง

คาํนึงถงึความยัง่ยนืทางกายภาพ ชวีภาพ ในขณะเดยีวกนัเกษตรกรกม็คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งหาอาชพีทีเ่หมาะสมในการ

ประกอบอาชพีเพือ่ความยัง่ยนืทางเศรษฐกจิ และ สงัคม 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2552 คณะผูว้จิยัจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่มโีครงการ ระบบวเิคราะหท์างเลอืกสาํหรบั

การประกอบอาชพีเกษตรกรรมตามฐานทรพัยากรในลุม่น้ํา” สนบัสนุนโดย สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว) มี

วตัถุประสงคห์น่ึงของการวจิยั คอืประเมนิและวเิคราะหท์างเลอืกและความเหมาะสมของทางเลอืกในการประกอบอาชพี

เกษตรกรรมและอาชพีอื่น ๆ ทีเ่หมาะสมใหก้บัเกษตรกรในพืน้ทีลุ่ม่น้ําแมท่าตามโซนการผลติ ซึง่ในการน้ีคณะผูว้จิยัได้

วเิคราะหต์น้ทนุ ผลตอบแทน ของทางเลอืกต่างๆ พรอ้มกนันัน้ ไดอ้าศยักระบวนการวเิคราะหเ์ป็นลาํดบัชัน้ (Analytical 

Hierachy Process) ซึง่เป็นการวเิคราะหท์างเลอืกอยา่งมสีว่นรว่มของชุมชน มาเป็นเครือ่งมอืเพือ่หาความเหมาะสมของ

ทางเลอืกต่างๆ 

 
กระบวนการวิเคราะหเ์ป็นลาํดบัชัน้ (Analytical Hierachy Process) และโปรแกรม รตส 

การประเมนิทางเลอืกโดยวธิกีาร AHP นัน้มสีว่นรว่มจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหลาย ๆ ฝา่ย และเป็นทีนิ่ยมมากขึน้ 

เน่ืองจากเป็นวธิทีีม่กีารประเมนิทางเลอืกโดยใชเ้กณฑต่์าง ๆ และมกีารใหน้ํ้าหนกัทางเลอืกต่าง ๆ ตามเกณฑ ์ และเปิด

โอกาสใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งมสีว่นรว่มและใหน้ํ้าหนกัเกณฑแ์ละทางเลอืกต่าง ๆ วธิกีารน้ีเดมิไดร้บัการพฒันาโดย Saaty (1980) 

เพือ่ใชใ้นการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกในการบรหิารจดัการ ต่อมาไดม้กีารนําไปใชใ้นงานสาขาอื่นมากมาย วธิน้ีีมแีนวคดิวา่ ผู้

ตดัสนิใจไมส่ามารถจะระบุน้ําหนกัของปจัจยัและทางเลอืกไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมัน่ใจ เน่ืองจากการมปีจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งจาํนวน

มากทาํใหย้ากต่อการใหน้ํ้าหนกัทีถู่กตอ้ง ดงันัน้ วธิกีาร AHP จงึอาศยัการเปรยีบเทยีบเกณฑแ์ละทางเลอืกทลีะคู ่ ทาํใหผู้้

ตดัสนิใจใหน้ํ้าหนกัไดง้า่ยกวา่และมคีวามมัน่ใจ กระบวนการวเิคราะหจ์งึประกอบดว้ยการเปรยีบเทยีบทลีะคู ่ (Pair-wise 

Comparison) ของเกณฑ์ /เกณฑย์อ่ยและทางเลอืกต่าง ๆ จากนัน้ทาํการตรวจสอบความคงเสน้คงวา (Consistency Ratio: 

CR) ของการเปรยีบเทยีบวา่อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัไดห้รอืไม ่ โดยใชค้า่ Eigen values ก่อนทีจ่ะคาํนวณคา่น้ําหนกั

ความสาํคญัของปจัจยั (Factor Weights) และน้ําหนกัทีป่ระเมนิของทางเลอืกต่าง ๆ ในแต่ละปจัจยั (Factor Evaluation) 

และขัน้ตอนสดุทา้ยเป็นการคาํนวณ ”น้ําหนกัรวมทีป่ระเมนิไดข้องทางเลอืกต่าง ๆ (Weighted Evaluation)” ซึง่กค็อื ผลรวม

ของผลคณูระหวา่งคา่น้ําหนกัความสาํคญัของปจัจยั (Factor Weights) และน้ําหนกัความสาํคญัของทางเลอืกต่าง ๆ ในแต่
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 เน่ืองจากเป็นวธิกีารทีม่โีครงสรา้งของปญัหาทีส่ามารถใชก้ระบวนการตดัสนิใจชดัเจน ตัง้แต่วตัถุประสงค ์

หลกัเกณฑ ์ หลกัเกณฑย์อ่ย จนถงึทางเลอืกทีม่อียู ่ คา่ถ่วงน้ําหนกัคาํนวณจากคา่ Eigenvector ของเมตรกิทีส่รา้งขึน้จาก

การเปรยีบเทยีบหลกัเกณฑท์ลีะคูก่่อนทีจ่ะนําไปคาํนวณคา่คะแนนความเหมาะสมของแต่ละทางเลอืก  เมธ ี(2543) กลา่ววา่ 

จุดเดน่ของวธิกีารประเมนิแบบ AHP น้ี คอืการแตกปญัหาออกมาเป็นสว่น ๆ แลว้จดัโครงสรา้งของปญัหาทีต่อ้งการ

ตดัสนิใจใหเ้ป็นระดบัชัน้ (hierarchy) โดยมวีตัถุประสงคอ์ยูร่ะดบัชัน้สงูสดุ ตามดว้ยวตัถุประสงคย์อ่ย (ถา้ม)ีหลกัเกณฑ ์และ

ทางเลอืกเป็นระดบัชัน้ทีย่อ่ยลงมาตามลาํดบั  ตวัอยา่งการกระบวนการวเิคราะหเ์ป็นลาํดบัชัน้เป็นเครือ่งมอืหรอืเทคนิคการ

วเิคราะหเ์พือ่ชว่ยตดัสนิใจใชง้าน AHP ทางการเกษตรและการจดัการทรพัยากรไดแ้ก่งานของ Alphone (1997) Schmoldt 

et al (2001) เมธแีละคณะ (2539) Mendoza and Prabhu (2000) เป็นตน้ 

ในปจัจุบนั เมธ ีและคณะ (2549) ไดพ้ฒันาโปรแกรมวเิคราะหแ์บบหลายหลกัเกณฑเ์พือ่ใชง้านในระบบสนบัสนุน
การตดัสนิใจน้ีเป็นภาษาไทย เพือ่งา่ยแก่การใชร้ว่มกบัชุมชน ขัน้ตอนการคาํนวณต่าง ๆ เหลา่น้ีทัง้หมดไดถู้กนําไปเขยีน
เป็นโปรแกรมสาํเรจ็รปู ชือ่วา่ โปรแกรมรว่มตดัสนิใจ (รตส) โดยเมธแีละคณะ (2549) และไดนํ้ามาใชป้ระโยชน์ในการเลอืก
ทางเลอืกทีเ่หมาะสมในภาคเกษตรในจงัหวดัเชยีงใหม ่พะเยา และ ลาํปาง ทัง้ทีเ่ป็นทางเลอืกในระดบัชุมชน หรอื ทางเลอืก
ในระดบับุคคล โดยพบวา่กระบวนการน้ีสามารถใหเ้กษตรกรมสีว่นรว่มอยา่งมโีครงสรา้งทีเ่ป็นระบบ (เมธ ี และคณะ, 2550; 
เบญจพรรณ และคณะ, 2551) และปจัจุบนัยงัไดม้กีารนําไปใชใ้นหลายสถานการณ์ทัง้ในและนอกภาคเกษตร 

 
การหาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการเกษตร 

เพือ่บรรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยั คณะผูว้จิยัไดนํ้าโปรแกรม รตส น้ีประชุม กลุม่กบัเกษตรกรในลุม่น้ําแมท่า จ. 

ลาํพนู ระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2552  รวมทัง้หมด 6 ครัง้ในหลายพืน้ทีข่องลุม่น้ํา  ในแต่ละครัง้มคีวามแตกต่างกนัใน

รายละเอยีด มเีกษตรกรเขา้รว่มครัง้ละประมาณ 10-15 คน  

การประชุมครัง้ที ่1 ไดท้าํที ่ต. ทาปลาดุก อ. แมท่า จ.ลาํพนู  โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ตดัสนิใจหาทางเลอืกในการ
ปลกูพชืทีเ่หมาะสมกบัสภาพลุม่น้ํา 

หลกัเกณฑท์ีพ่จิารณา ไดแ้ก่  กาํไรด ี การมคีวามรู ้ มตีลาดรบัซือ้ การบรโิภคในครวัเรอืน และ มคีวามเสีย่งทาง
ชวีภาพน้อย (โรคและแมลง)  จากการใหค้ะแนนเปรยีบเทยีบหลกัเกณฑท์ลีะคู ่พบวา่ เกษตรกรทีม่าประชุมใหค้วามสาํคญั
กบัความรูม้ากทีส่ดุ รองลงมาคอื ความเสีย่งดา้นโรคและแมลง การบรโิภคในครวัเรอืน ตลาดรบัซือ้ และกาํไร ตามลาํดบั 
เกษตรกรใหค้วามสาํคญัหลกัเกณฑก์าํไรน้อยทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัหลกัเกณฑอ์ืน่ โดยใหเ้หตุผลวา่เมือ่ผลผลติทีอ่อกมามตีลาด
รองรบัเพยีงแคใ่หไ้ดข้ายผลผลติไมข่าดทุนกเ็พยีงพอ  

สาํหรบัทางเลอืกในการประกอบอาชพีเกษตรกรรมนัน้  เกษตรกรเลอืกในเบือ้งตน้มหีลายทางเลอืก แต่กไ็ด้
คดัเลอืกเหลอืเพยีง 5 ทางเลอืกทีนํ่ามาพจิารณาในรายละเอยีด  ไดแ้ก่  ขา้ว – ขา้วโพดฝกัอ่อน  ไรน่าสวนผสม   ลาํไย+ 
ผกักวางตุง้     ขา้ว - ถัว่ลสิง (ทีน่า)   ขา้ว – ขา้วโพดหวาน  ทางเลอืกน้ีไดถู้กนําไปเปรยีบเทยีบกนัทลีะคูโ่ดยใชห้ลกัเกณฑ์
ทีเ่ลอืกเอาไวแ้ลว้ทลีะหลกัเกณฑ ์พบวา่ เมือ่พจิารณาทุกหลกัเกณฑแ์ลว้ ทางเลอืกทีม่คีวามเหมาะสมอนัดบัที่  1 คอื ขา้ว-
ขา้วโพดฝกัอ่อน ตามดว้ยขา้ว-ขา้วโพดหวาน  ลาํไย-ผกั ไรน่าสวนผสม และ ขา้ว-ถัว่ลสิง ตามลาํดบั ในแต่ละขัน้ตอนของ
การเปรยีบเทยีบทางเลอืก เกษตรกรกไ็ดใ้หเ้หตุผลประกอบเป็นอนัมาก  

ก่อนทีจ่ะแสดงผลของโปรแกรม รตส ไดน้ัน้ กระบวนการนี้ ตอ้งมกีารตรวจสอบความคงเสน้คงวาในการ

เปรยีบเทยีบโดยโปรแกรมจะมเีงือ่นใขวา่ คา่ Consistency Ratio (CR)  มคีา่ตํ่า (ไมเ่กนิ 0.1 หรอื 0.05 ขึน้อยูก่บัขนาดของ 
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รปูที ่1 แสดงผลของวเิคราะหค์วามเหมาะสมทางเลอืกในการประกอบอาชพีใน ต. ทาปลาดุก พรอ้มคะแนนความ

เหมาะสม ซึง่ ในโปรแกรม รตส จะแสดงคา่เหลา่น้ี เป็นกราฟแทง่แนวขวาง เพือ่การดอูยา่งชดัเจน 

  
         รปูท่ี 1 ผลการวเิคราะหท์างเลอืกการประกอบอาชพีเกษตรกรรม ครัง้ที ่1 ตาํบลทาปลาดุก 

คณะผูว้จิยัไดท้าํการประชุมโปรแกรม รตส ในครัง้ที ่ 2  โดยเชญิเกษตรกร ต. ทาปลาดุก และทาสบเสา้ ของ อ. 
แมท่า จ.ลาํพนู  หลกัเกณฑท์ีเ่กษตรกรพจิารณาไดแ้ก่ 1) ความแน่นอนของตลาดรบัซือ้สนิคา้ 2) ความเหมาะสมของสภาพ
ดนิ 3) ตน้ทุนการผลติ 4) การสง่เสรมิจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 5) ความมัน่คงของราคา(ความเสีย่งของราคา) เมือ่มกีารให้
คะแนนเทยีบกนัทลีะคู ่ พบวา่ หลกัเกณฑท์ีม่คีวามสาํคญัอนัดบัที ่ 1 คอื ความแน่นอนของตลาดตามดว้ยตน้ทุนการผลติ 
ความมัน่คงของราคา การสง่เสรมิจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และความเหมาะสมของสภาพดนิ ตามลาํดบั สว่นดา้นทางเลอืก
นัน้ เกษตรกรไดเ้ลอืกทางเลอืกการประกอบอาชพีเกษตรกรรมในทีด่อนเป็นทางเลอืกในการพจิารณา ไดแ้ก่  ขา้วโพดฝกั
อ่อน  ลาํไย+ ผกัสวนครวั  ไรม่นัสาํปะหลงั กลว้ยน้ําวา้  ขา้วโพดหวาน 

จากการเปรยีบเทยีบทางเลอืกการประกอบอาชพีเกษตรกรรมทลีะคู ่ ไปทลีะหลกัเกณฑ ์  เมือ่รวมทุกหลกัเกณฑ์

แลว้ พบวา่ ในเกษตรกรกลุม่น้ีไดใ้หท้างเลอืกทีเ่หมาะสมอนัดบัที ่ 1 คอืขา้วโพดฝกัอ่อน  สว่นลาํไย-ผกัสวนครวัและกลว้ย

น้ําวา้มคีวามเหมาะสมเป็นอนัดบั 2 โดยมคีะแนนความเหมาะสมเทา่กนั  ขา้วโพดหวาน มคีวามเหมาะสมเป็นอนัดบั 4 และ

มนัสาํปะหลงัมคีวามเหมาะสมเป็นอนัดบัสดุทา้ย เน่ืองจากเป็นพชืชนิดใหม ่ ทีเ่จา้หน้าทีเ่กษตรสง่เสรมิเริม่แนะนําใหป้ลกู 

เมือ่เรยีงลาํดบัตามน้ีแลว้ เกษตรกรมคีวามพอใจในขอ้สรุปทีไ่ดร้ว่มกนัทาํในกระบวนการน้ี โดยกลา่ววา่เป็นขอ้สรุปทีม่ ี

หลกัเกณฑท์ีด่ ี

        รปูท่ี 2 ผลการวเิคราะหท์างเลอืก ฯ ครัง้ที ่2 ต. ทาปลาดุก และ ทาสบเสา้ 
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ในการประชมุครัง้ที ่3 คณะผูว้จิยัไดท้าํการประชุมเกษตรกรที ่ต. แมท่า กิง่อ. แมอ่อน จ. เชยีงใหม ่ ซึง่ทีต่าํบลน้ี 
มกีารปลกูผกัอนิทรยีก์นัมาก นอกจากนัน้ยงัมกีารเลีย้งโคนม และ โคขนุดว้ย  โดยวตัถุประสงคท์ีร่ว่มกนัพจิารณาคอื เพือ่
ตดัสนิใจในทางเลอืกการประกอบอาชพีเกษตรกรรมเพือ่ประกอบอาชพีทีเ่หมาะสมภายใตท้รพัยากรลุม่น้ําในตาํบลแมท่า 

ในการประชมุครัง้ที ่3 น้ี หลกัเกณฑท์ีเ่กษตรกรระบุคอื  การ มตีลาดรองรบั  การมรีาคาดทีีเ่หมาะสม  การใชทุ้น  

ความสมัพนัธท์างสงัคมด ี และความเหมาะสมของสภาพดนิและน้ํา 

ในการใหค้ะแนนความสาํคญัของหลกัเกณฑใ์นตาํบลแมท่าน้ี เกษตรกรใหค้วามสาํคญักบัความสมัพนัธท์างสงัคม

มาก เน่ืองจากคนในตาํบลอยูก่นัอยา่งเป็นระบบเครอืญาตจิงึตอ้งพึง่พาอาศยักนัตลอด มอีะไรกต็อ้งบอกกนัเพือ่แลกเปลีย่น

ความคดิเหน็ในการปลกูพชืทีแ่ตกต่างกนัวา่ดหีรอืไมอ่ยา่งไร แนะนํากนัวา่ควรทีจ่ะปลกูอะไรแลว้ไดผ้ลทีด่ ี มกีารสือ่สาร

แลกเปลีย่นสิง่ทีด่ต่ีอกนั หลกัเกณฑท์ีส่าํคญัอนัดบัต่อมาคอืความเหมาะสมของสภาพดนิและน้ํา เกษตรกรกลา่ววา่ถา้ดนิและ

น้ําดจีะทาํใหผ้ลผลติด ีราคาผลผลติจะดไีปดว้ย หลกัเกณฑท์ีส่าํคญัอนัดบัที ่3 คอื การมตีลาดรองรบั กลา่วคอืตอ้งเป็นพชืที่

มตีลาดรบัซือ้ เชน่ ขา้วโพดฝกัอ่อนและผกัอนิทรยี ์มกีารซือ้-ขายทุกวนัและมตีลาดรองรบัตลอดปี อนัดบัที ่ 4 คอืการใชทุ้น 

อนัดบัสดุทา้ยคอื ราคาดเีหมาะสม 

ในดา้นทางเลอืก เกษตรกรไดเ้สนอทางเลอืกการประกอบอาชพีเกษตรกรรมในชุมชนของตน ไดแ้ก่ ขา้วโพดฝกั

อ่อน ววันม  ผกัอนิทรยี ์ลาํไย  โคขนุ  พรกิหวาน + แตงกวาญีปุ่น่ (Hydroponics) (ผกัโครงการหลวงปลกูในโรงเรอืน) 

ผลของการวเิคราะหท์างเลอืกการประกอบอาชพีเกษตรกรรมในตาํบลแมท่าโดยใชโ้ปรแกรม พบวา่ ขา้วโพดฝกั

อ่อนเป็นทางเลอืกทีม่คีวามเหมาะสมอนัดบัที ่1 อนัดบั 2 คอื ผกัอนิทรยี ์อนัดบัที ่3 คอื ววันม อนัดบัที ่4 คอื ววัขนุ อนัดบั 

5 คอื พรกิหวาน + แตงกวาญีปุ่น่ (Hydroponics) อนัดบัสดุทา้ยคอืลาํไย รปูที ่ 3 สรุปคา่คะแนนทางเลอืกการประกอบ

อาชพีเกษตรกรรมและหลกัเกณฑ ์

                       รปูท่ี 3 ผลการวเิคราะหท์างเลอืกการประกอบอาชพีเกษตรกรรม ครัง้ที ่3 ตาํบลแมท่า 

ในครัง้ที ่ 4  คณะผูว้จิยัไดท้าํการประชุมเกษตรกรที ่ต. ทาสบเสา้ เกษตรกรไดค้ดัเลอืกหลกัเกณฑท์ีส่าํคญัในการ

พจิารณาโดยละเอยีด ไดแ้ก่ หลกัเกณฑด์า้น โรค แมลงศตัรพูชื  ตลาดรองรบั  ตน้ทนุการผลติ  การใชน้ํ้า   สภาพราคา  

 หลงัจากการใหค้ะแนนเปรยีบเทยีบความสาํคญัของหลกัเกณฑท์ลีะคู ่พบวา่ ความสาํคญัอนัดบั 1 สภาพราคา  

อนัดบั 2 ตน้ทุนการผลติ  อนัดบั 3 ความแน่นอนของตลาด อนัดบั 4 โรคและแมลงศตัรพูชืน้อย อนัดบัที ่5 การใชน้ํ้าต่อการ

ปลกูพชื   เกษตรกรต่างใหค้วามสาํคญักบัสภาพราคามากทีส่ดุ ซึง่เกษตรกรใหเ้หตุผลในเรือ่งหลกัเกณฑว์า่แมลงศตัรพูชื
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ทางเลอืกทีเ่กษตรกรรว่มกนัเสนอ ประกอบดว้ย ขา้ว- ขา้วโพดฝกัอ่อน  ขา้ว-ถัว่ลสิง  ขา้ว-พรกิหนุ่ม  ขา้ว–

แตงกวา   ขา้ว–หอมกระเทยีม  หลงัจากการใหค้ะแนนลาํดบัความสาํคญัของทางเลอืกการประกอบอาชพีเกษตรกรรมเทยีบ

กบัหลกัเกณฑท์ัง้หมดตามคา่ของน้ําหนกัความสาํคญั พบวา่ เกษตรกรให ้ขา้ว-ถัว่ลสิง มคีวามเหมาะสมในอบัดบั 1 ตามมา

ดว้ย ขา้ว- ขา้วโพดฝกัอ่อน  ขา้ว–หอมกระเทยีม  ขา้ว–แตงกวา และขา้ว-พรกิหนุ่ม ตามลาํดบั  

 
รปุท่ี 4 ผลการวเิคราะหท์างเลอืกการประกอบอาชพีเกษตรกรรม ครัง้ที ่4 ตาํบลทาสบเสา้ 

ในครัง้ที ่5  มกีารประชุมกบัเกษตรกรในตาํบลทาเหนือ ซึง่ใน ต. ทาเหนือน้ี มโีครงการหลวงทาเหนือ ดาํเนินการ
อยูใ่นพืน้ที ่  หลกัเกณฑเ์บือ้งตน้ทีเ่กษตรกรใน ต. ทาเหนือ รว่มกนัเสนอไดแ้ก่  ความเหมาะสมของดนิและน้ํา  ตน้ทุนการ
ผลติน้อย  ตลาดและราคา  โรคและแมลง และ ความสมัพนัธท์างสงัคม 

เกษตรกรต่างใหค้วามสาํคญักบัสภาพราคาและตลาดมากทีส่ดุ ซึง่เกษตรกรใหเ้หตุผลในเรือ่งหลกัเกณฑว์า่ กรณี

เปรยีบเทยีบเกณฑร์ะหวา่งตลาด ราคา และตน้ทุน เกษตรกรกลา่ววา่หากราคาสงูแลว้ถงึแมต้น้ทุนจะสงูบา้งกไ็มเ่ป็นไร 

เพราะราคาทีข่ายไดก้ส็งูตามไปดว้ย จงึใหค้วามสาํคญัในเรือ่งราคามากกวา่ตน้ทุน ดา้นศตัรพูชื เกษตรกรไมค่อ่ยให้

ความสาํคญัมากนกัเน่ืองจากสามารถหาทางแกไ้ขไดห้ลายวธิ ีทัง้ทางเคมแีละทางธรรมชาต ิดา้นความเหมาะสมของดนิและ

น้ํา เกษตรกรกลา่ววา่เป็นเกณฑห์น่ึงทีม่คีวามสาํคญัมากเพราะหากมตีน้ทุนทีจ่ะทาํการเพาะปลกู แต่ไมม่น้ํีาใชก้ไ็มส่ามารถ

ทาํการเพาะปลกูได ้ดงันัน้ความเหมาะสมของดนิและน้ําจงึสาํคญักวา่ตน้ทุนการผลติ 

ในดา้นทางเลอืก เกษตรกรรว่มกนัเสนอ ไดแ้ก่ ขา้ว – ขา้วโพดฝกัอ่อน   โคเน้ือ   ขา้ว -  ถัว่ลสิง  ผกัโครงการ

หลวงในนาปลกูหลงันา เชน่ ซกูนีิ(ปลกูไดเ้ฉพาะหน้าหนาว)  ฟกัคอหงส ์  ถัว่ลนัเตา  ถัว่เขม็  ฟกัจานบนิ   ผกัโครงการ

หลวงปลกูบนดนิหน้าฝนในไร ่  เชน่  ถัว่เขม็  ถัว่แขก  ขา้วโพดฝกัอ่อนปลอดสารและกระเจีย๊บเขยีวอนิทรยี ์   ผกัโครงการ

หลวงปลกูในโรงเรอืน (Hydroponics) เชน่ แตงกวาญีปุ่น่ 

หลงัจากการใหค้ะแนนลาํดบัความสาํคญัของทางเลอืกเทยีบกบัหลกัเกณฑท์ัง้หมดตามคา่ของน้ําหนกัความสาํคญั  

สรุปไดว้า่ ทางเลอืกผกัโครงการหลวงปลกูในโรงเรอืน (Hydroponics) เป็นทางเลอืกทีส่าํคญัทีส่ดุ โดยเกษตรกรใหเ้หตุผลวา่

ดา้นตลาดและราคา ผกัโครงการหลวงในโรงเรอืนจะดทีัง้ในแงร่าคาและตลาด แตงกวาญีปุ่น่มรีาคาประกนั สาํหรบัทางเลอืก
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รปูท่ี 5 ผลการวเิคราะหท์างเลอืกการประกอบอาชพีเกษตรกรรม ครัง้ที ่5 ตาํบลทาเหนือ 

ครัง้ที ่6 คณะผูว้จิยัไดป้ระชุมเกษตรกรที ่ต. ทาสบเสา้  หลกัเกณฑท์ีส่าํคญั 5 หลกัเกณฑ ์ทีเ่กษตรกรเลอืก ไดแ้ก่ 

ศตัรพูชืน้อย  การใชน้ํ้าของพชื   ตน้ทุนการผลติ  ตลาดรบัซือ้   ราคา และ สภาพพืน้ที ่

จากการใหน้ํ้าหนกัความสาํคญัของหลกัเกณฑ ์ พบวา่ เกษตรกรต่างใหค้วามสาํคญักบัตลาดรองรบัมากทีส่ดุ ซึง่

เกษตรกรใหเ้หตุผลในเรือ่งหลกัเกณฑว์า่ถา้ตอ้งการปลกูอะไร ตอ้งมตีลาดมารองรบัเป็นอนัดบัแรกจงึจะปลกู เน่ืองจากทาํให้

มัน่ใจไดว้า่ผลผลติตอ้งไดข้าย นอกจากน้ี ยงัเหน็วา่ตน้ทุนการผลติมคีวามสาํคญัน้อยกวา่ราคา เกษตรกรกลา่ววา่ยอมรบัได้

ถา้ผลผลติราคาดถีงึแมว้า่มตีน้ทุนสงูกต็าม ในเรือ่งของการใชน้ํ้าของพชืและตน้ทนุการผลติ เกษตรกรสว่นใหญ่กลา่ววา่ทัง้ 2 

อยา่งมคีวามสาํคญัเทา่กนัเพราะถา้ขาดสิง่ใดสิง่หน่ึงกไ็มส่ามารถทาํการเพาะปลกูได ้ และเมือ่เกษตรกรนําเกณฑก์ารใชน้ํ้า

เปรยีบเทยีบกบัสภาพพืน้ที ่ ต่างมคีวามคดิเหน็วา่น้ํามคีวามสาํคญัมากกวา่สภาพพืน้ที ่ เน่ืองจากพชืบางชนิดถา้ขาดน้ําจะ

เหีย่วหรอืตายได ้แต่สภาพพืน้ทีส่ามารถปรบัปรุงแกไ้ขได ้ 

ในดา้นทางเลอืกการประกอบอาชพีเกษตรกรรมทีเ่กษตรกรรว่มกนัเสนอ ไดแ้ก่   ขา้ว-หอมแดง กระเทยีม ขา้ว -

พรกิหนุ่ม, พรกิชีฟ้้า  ขา้ว-ผกัหน้าแลง้ (ผกักาด, กระหลํ่าฯลฯ)   ขา้ว–ขา้วโพดฝกัอ่อน   ขา้ว -ฟกัทอง  ลาํไย + สวนผสม

(ผกัสวนครวั)  

หลงัจากเปรยีบเทยีบทางเลอืกทลีะคูต่ามหลกัเกณฑต่์าง ๆ พบวา่ ทางเลอืกการปลกูขา้วตามดว้ยขา้วโพดฝกัอ่อน

เป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีส่ดุเพราะมน้ํีาหนกัสงูในแงข่องหลกัเกณฑต์ลาดรองรบัและสภาพของราคาทีส่งูทีส่ดุดว้ย 

ทางเลอืกการปลกูขา้วตามดว้ยฟกัทองทีเ่หมาะสมเป็นอนัดบัที ่ 2 ทัง้น้ี เกษตรกรใหเ้หตุผลเกีย่วกบัฟกัทองวา่ ดา้นโรคและ

แมลง ไมค่อ่ยมซีึง่ใกลเ้คยีงกบัขา้วโพดฝกัอ่อนทีไ่มค่อ่ยไดพ้น่ สาํหรบัทางเลอืกการปลกูขา้วตามดว้ยพรกิหนุ่มและพรกิชีฟ้้า 

มคีวามเหมาะสมเป็นอนัดบั 3 เกษตรกรใหเ้หตุผลดา้นต่าง ๆ ดา้นการใหน้ํ้า พรกิใชน้ํ้ามากเพราะมอีายุยาวตอ้งรดน้ําบอ่ย 

ดา้นราคา พรกิหนุ่มราคาด ี

สว่นทางเลอืกการปลกูขา้วตามดว้ยผกัฤดแูลง้และลาํไย + สวนผสม (ผกัสวนครวั) ซึง่ตามมาเป็นอนัดบั 4 และ 5  

ทางเลอืกการปลกูขา้วตามดว้ยหอมแดงมคีวามสาํคญัเป็นอนัดบัสดุทา้ย ทัง้น้ี เน่ืองจากหอมแดงเป็นพชืทีม่โีรค

และแมลงมาก พน่ยาบอ่ยมาก ทีส่าํคญัคอืจดัการไดย้ากไมส่ามารถกาํจดัไดถ้าวรเพราะทาํใหเ้กดิเชือ้ราได ้ ซึง่ถา้เกดิเชือ้รา



402 

 

  

รปูที ่6 ผลการวเิคราะหท์างเลอืกการประกอบอาชพีเกษตรกรรม ครัง้ที ่5 ตาํบลทาสบเสา้ 
 
 จากการดาํเนินการประชุมเกษตรกรทัง้ 6 ครัง้พบวา่ โดยทัว่ไปเกษตรกรใหห้ลกัเกณฑด์า้นเศรษฐกจิ สาํคญัเป็น

อบัดบัตน้ๆ โดยใหค้วามสาํคญัดา้นตลาด และราคาของผลผลติเป็นหลกั นอกจากนัน้ กใ็หค้วามสาํคญัเรือ่งตน้ทุนการผลติ 

อยา่งไร กต็ามเกษตรกรกใ็หค้วามสาํคญัเรือ่งทางสงัคม ดว้ยเชน่กนั เชน่ การมคีวามรู ้ การบรโิภคในครวัเรอืน 

ความสมัพนัธท์างสงัคม การสง่เสรมิของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ สว่นหลกัเกณฑท์างสภาพพืน้ที ่ ดนิ น้ํา และโรค 

แมลงนัน้ เกษตรกร กใ็หค้วามสนใจ แต่อยูใ่นลาํดบัรองลงไป เน่ืองจาก เป็นปจัจยัทีย่งัจดัการได ้ (ดตูารางที ่1) สว่นในดา้น

ความสาํคญัของอาชพีนัน้ การปลกูขา้ว เป็นอาชพีหลกั โดยทาํในทีน่ารมิน้ําแมท่า รองลงมาคอื พชืผกัซึง่ปลกูหลงันา หรอื

ในทีไ่ร ่ซึง่ขึน้อยูก่บัชนิด ตลาด ราคา ซึง่มคีวามหลากหลาย แต่ทีเ่หมาะสมทีส่ดุคอืขา้วโพดฝกัอ่อน เพราะขา้วโพดฝกัอ่อน

มขีอ้ดมีาก สามารถปลกูไดท้ัง้ในนาและในไร ่มอีายสุัน้ ปลกูไดห้ลายรุน่ มตีลาดรบัซือ้ด ีราคาแน่นอน ตน้ขา้วโพดกส็ามารถ

นําไปเลีย้งสตัวไ์ด ้สว่น การปลกูไมผ้ล มลีาํไย แต่กไ็มเ่ป็นทีนิ่ยมมากเน่ืองจากดา้นราคายงัผนัผวน สว่นววันม และ ววัเน้ือ 

กนิ็ยมทาํกนัแลว้แต่ประสบการณ์ของแต่ละคน  ทีเ่กษตรกรสนใจเป็นพชืผกัใหม่ๆ  ทีย่งัมตีลาดและราคาดอียู ่ เชน่ ผกั

อนิทรยี ์ฟกัทอง พรกิ แตงกวา กระเจีย๊บ เป็นตน้ สว่นพชืไร ่ทีเ่หมาะสม กเ็ป็นถัว่ลสิงหลงันา นอกจากนัน้ กม็ ีกลว้ยน้ําวา้ 

และ มนัสาํปะหลงั ทีเ่ป็นพชืใหมท่ีอ่าจเป็นไปได ้ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัตลาดและราคาวา่จะดหีรอืไม ่
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ตารางที ่1 หลกัเกณฑท์ีเ่กษตรกรใหค้วามสาํคญัในการพจิารณา 

หลกัเกณฑ ์ ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 ครัง้ที ่3 ครัง้ที ่4 ครัง้ที ่5 ครัง้ที ่6 
ความรู ้ 0.407 
ความเสีย่งดา้นโรค แมลง 0.277 0.061 0.041 0.026 
การบรโิภคในครวัเรอืน 0.226 
ตลาดและราคา 0.054 0.545 0.232 0.679 0.369 0.711 
กาํไร 0.036 
ตน้ทุน 0.301 0.047 0.222 0.142 0.107 
การสง่เสรมิของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 0.119 
ความเหมาะสมกบัสภาพดนิและน้ํา 0.037 0.199 0.039 0.354 0.155 
ความสมัพนัธท์างสงัคม 0.521 0.093 

 

ประโยชน์ของโปรแกรม รตส  

จากการพดูคุยกบัเกษตรกรผา่นการวเิคราะหท์างเลอืกการประกอบอาชพีเกษตรกรรมโดยการใชโ้ปรแกรม รตส 

ทัง้ 6 ครัง้นัน้ พบวา่กระบวนการเชน่น้ี เป็นแนวทางเพือ่การพดูคุยเปรยีบเทยีบทางเลอืกและเหตุผลทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการ

ตดัสนิใจของเกษตรกร  สามารถเปรยีบเทยีบทางเลอืกต่าง ๆ วา่ทางเลอืกหน่ึงดกีวา่อกีทางเลอืกเพราะเหตุใด และทาํให้

สามารถสรุปขอ้ดแีละขอ้จาํกดัของทางเลอืกต่าง ๆ  โปรแกรม รตส สามารถนํามาใชป้ระโยชน์ในการคดัเลอืกทางเลอืกการ

ประกอบอาชพีเกษตรกรรมทีเ่หมาะสมอยา่งมหีลกัเกณฑแ์ละมสีว่นรว่มของเกษตรกรในแต่ละกลุม่ของเกษตรกร เชน่ แต่ละ

ตาํบลหรอืแต่ละกลุม่ของเกษตรกรอาจไมไ่ดข้อ้สรปุเดยีวกนั แต่ต่างมเีหตุผลของตนเองโดยคาํนึงถงึสภาพทางกายภาพ 

เศรษฐกจิ สงัคม ทีอ่าจแตกต่างกนัในแต่ละกลุม่  ความสามารถใชก้ระบวนการเชน่น้ีในการตดัสนิใจจะทาํใหก้ารตดัสนิใจมี

หลกัเกณฑท์ีเ่ป็นระบบสามารถนําไปใชใ้นการตดัสนิโครงการทีชุ่มชนตอ้งการทาํรว่มกนั หรอืใชใ้นการวางแผนในระดบั

ตาํบล อาํเภอ และจงัหวดัได ้ความเหมาะสมของกระบวนการน้ีจะมากขึน้ถา้การพจิารณาต่างๆ เป็นการพจิารณาโครงการที่

ตอ้งมสีว่นรว่มในการดาํเนินการรว่มกนั  ในการวเิคราะหท์างเลอืกทีค่ณะผูว้จิยัไดท้าํไปในครัง้น้ี เป็นการพจิารณาทางเลอืก

การประกอบอาชพี ซึง่มคีวามเป็นพจิารณาในแต่ละครอบครวั  อยา่งไรกต็าม การไดพ้ดูคุยกนัเชน่น้ี ทาํใหม้กีารแลกเปลีย่น

ขอ้มลูกนัในคณะทีเ่ขา้รว่มพดูคุยสามารถนําไปเป็นขอ้มลูในการเลอืกทางเลอืกในการประกอบอาชพีได ้  สงัเกตวา่ขอ้สรุป

ของในแต่ละครัง้ หรอืในแต่ละตาํบล อาจจะไมเ่หมอืนกนั เน่ืองจากในลุม่น้ําเดยีวกนั กม็คีวามแตกต่างกนัในดา้นสภาพ

กายภาพ ชวีภาพ และการตลาดอยูพ่อสมควร   

พบวา่โปรแกรมสามารถใหผ้ลสรุปทีเ่ป็นทีย่อมรบัของกลุม่ และเป็นโปรแกรมทีไ่มย่ากเกนิไปสาํหรบัการใช ้ ทัง้ใน

ระดบั เกษตรกร สามารถใหผ้ลทีเ่ป็นการแลกเปลีย่นขอ้มลู ประสบการณ์ ความคดิเหน็รว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ  สง่เสรมิ

ใหม้กีารพดูคุย อยา่งเจาะลกึ สามารถใหผ้ลทีล่ะเอยีด และ สรุปเป็นกราฟไดอ้ยา่งเหน็ชดั ผูเ้ขา้ประชุมสรุปวา่ กระบวนการน้ี 

มปีระโยชน์ และสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได ้  

คณะผูว้จิยัมแีผนทีจ่ะทาํการฝึกอบรมเจา้หน้าทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตาํบล (อบต) เพือ่สามารถนําโปรแกรมฯ ไปใช้

ประโยชน์ในทางปฏบิตั ิปจัจุบนัอยูใ่นระหวา่งการประเมนิผล 
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ข้อจาํกดัของวิธีการน้ี 

ขอ้จาํกดัของกระบวนการหาทางเลอืกโดยใช ้ โปรแกรมน้ี คอื ผลสรุปขึน้อยูก่บัผูท้ีเ่ขา้รว่มประชุม ซึง่มี

ประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ผูท้ีเ่ขา้รว่มประชุมควรตอ้งเป็นตวัแทนของตาํบลไดด้พีอสมควร และในแต่ละครัง้ทีท่าํการ

ประชุมน้ี ผูป้ระชุมควรมพีืน้ฐานทีม่คีวามใกลเ้คยีงกนั  ตอ้งมกีารเตรยีมการนดัหมายอยา่งด ี ผูป้ระสานงานกลุม่ตอ้งเป็นผูท้ี่

เขา้ใจ และรูจ้กัการใชโ้ปรแกรมฯ นอกจากน้ีควรมคีวามสามารถประสานการพดูคุยใหม้คีวามราบรืน่ กระบวนการน้ี ใชเ้วลา

ต่อเน่ืองกนัหลายชัว่โมงจงึจะเสรจ็กระบวนการ ซึง่อาจจาํกดัการมสีว่นรว่มของผูเ้ขา้ประชุมบา้ง และสถานทีจ่ดัควรมี

ครุภณัฑ ์และ อุปกรณ์ดา้นเครือ่งคอมพวิเตอร ์และเครือ่งฉายขา้มศรีษะ ทีจ่าํเป็นพอสมควร 

 
สรปุ 

กระบวนการวเิคราะหเ์ป็นลาํดบัชัน้ (Analytical Hierachy Process, AHP)  เป็นวธิกีารทีใ่ชก้นัแพรห่ลายใน

ประเทศต่างๆ เป็นกระบวนการทีส่ามารถหาทางเลอืกรว่มกนัโดยผา่นการพดูคุยกนัอยา่งเป็นระบบ  โปรแกรม รตส เป็น

โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีนํ่าหลกัการของกระบวนการน้ีมาใหใ้ชไ้ดใ้นระบบเรยีกใชแ้ละเมนูทีเ่ป็นภาษาไทย เมือ่ผา่น

กระบวนการน้ีแลว้ การพดูคุยกนัของทีป่ระชุมผา่นผูป้ระสานงาน สามารถใหผ้ลสรปุทีเ่ป็นทีย่อมรบัของกลุม่ โปรแกรมน้ีได้

ผา่นการทดสอบแลว้วา่ไมย่ากเกนิไปสาํหรบัการใช ้ ทัง้ในระดบั เกษตรกร และ เจา้หน้าที ่ อบต สามารถใหผ้ลทีเ่ป็นการ

แลกเปลีย่นขอ้มลู ประสบการณ์ ความคดิเหน็รว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ  สง่เสรมิใหม้กีารพดูคุย อยา่งเจาะลกึ สามารถ

ใหผ้ลทีล่ะเอยีด และ สรุปเป็นกราฟไดอ้ยา่งเหน็ชดั ผูเ้ขา้ประชุมสรุปวา่ กระบวนการน้ี มปีระโยชน์ และสามารถนําไปใช้

ประโยชน์ได ้  
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