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บทที ่2 

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสมในคร้ังน้ี ประกอบดว้ยแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต 
โดยค านึงถึงทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ซ่ึงมีการสร้างแบบจ าลองการผลิตข้ึนเพื่อให้สามารถวาง
แผนการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงท่ีสุด ซ่ึงมีรายละเอียดของทฤษฎีและ
การน าไปใชด้งัต่อไปน้ี  

2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี

กระบวนการท่ีจะน ามาช่วยในการตดัสินใจมีหลากหลายวธีิดว้ยกนั แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยั
ไดป้ระยุกต์ใช้กระบวนการตดัสินใจตามล าดบัชั้น (analytic hierarchy process: AHP) ร่วมกบัวิธีการ
วางแผนโดยใช้แบบจ าลองเชิงเส้นแบบหลายเป้าหมาย (multi-goal programming) ซ่ึงสามารถใช้
ขอ้มูลคุณภาพเพื่อการตดัสินใจได ้

2.1.1 แนวคิดและแบบจ าลองในการผลิต  

ในการวางแผนการผลิตทางการเกษตร จ านวนกิจกรรมท่ีผูว้างแผนเลือกเขา้มาเพื่อใช้ในการ
ตดัสินใจร่วมกบัจ านวนปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั วิธีการวิเคราะห์ท่ีง่ายและสะดวก คือ การ
น าเข้าข้อมูลต่างๆในแบบจ าลองท่ีผูว้างแผนสร้างข้ึน แล้วใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ท่ีเรียกว่า 
“แบบจ าลองเชิงเส้นตรง (linear programming)” ซ่ึงสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผล  
อยา่งไรก็ตามการสร้างแบบจ าลองตอ้งอาศยัแนวคิดทางดา้นการผลิตอยา่งมาก โดยเฉพาะทฤษฎีการ
ผลิต (theory of production) ซ่ึงอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัท่ีใช้ในการผลิต (input) กับ
จ านวนผลผลิต (output) โดยมุ่งหวงัให้ไดรั้บประโยชน์หรือผลตอบแทนสูงสุด  หรือพยายามให้เสีย
ตน้ทุนการผลิตต ่าท่ีสุด (วนัรักษ,์ 2540)  

นอกจากน้ียงัใช้เส้นเป็นไปไดใ้นการผลิต (production possibility) ในการอธิบายเก่ียวกบัการ
ผลิตสินคา้ 2 ชนิด ท่ีสามารถผลิตได้ดว้ยทรัพยากรท่ีมีอยู่ ในระยะเวลาหน่ึง ดว้ยขอ้สมมติวา่ปริมาณ
ทรัพยากรการผลิตท่ีมีอยูท่ ั้งหมดมีจ านวนคงท่ี ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ส่วนเทคนิคการผลิตนั้นจะข้ึนอยู่
กบัเทคโนโลยีท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น โดยท่ีเส้นเป็นไปไดใ้นการผลิตมีแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 2



 

5 

 ประการ คือ 1) กฎว่าด้วยการมีจ ากัด (law of scarcity) ด้วยทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจมี
จ านวนจ ากดั และในระยะเวลาอนัสั้นจะไม่สามารถเพิ่มจ านวนทรัพยากรได ้ฉะนั้นในระบบเศรษฐกิจ
ท่ีมีการใชท้รัพยากรทั้งหมดอยา่งเต็มท่ีแลว้ การเพิ่มผลผลิตของสินคา้ชนิดหน่ึงจะเป็นไปไดก้็ต่อเม่ือ
ลดการผลิตสินคา้ชนิดอ่ืนลง ซ่ึงกฎน้ีสามารถอธิบายไดเ้ฉพาะการผลิตในระยะสั้นเท่านั้น เพราะใน
ระยะยาวปัจจัยการผลิตอาจเพิ่มข้ึนท าให้ไม่ต้องลดการผลิตสินค้าอ่ืน และ 2) ค่าเสียโอกาส 
(opportunity cost) เม่ือลดการผลิตสินคา้ชนิดหน่ึงเพื่อเพิ่มการผลิตสินคา้อีกชนิด จะท าให้เกิดค่าเสีย
โอกาส หากผลิตสินคา้ชนิดหน่ึงเพิ่มข้ึน ตอ้งลดการผลิตสินคา้อีกชนิดหน่ึงลง 

เน่ืองจากการผลิตในแต่ละฤดูกาลเกษตรกรมีปัจจยัการผลิตจ ากดั ทั้งดา้นท่ีดิน เงินทุน  แรงงาน 
ฯ แต่มีทางเลือกในการผลิตพืชหลากหลายชนิดย่อมมีค่าเสียโอกาสส าหรับการผลิตพืชดว้ยเช่นกนั 
ดงันั้นการเลือกผลิตพืชจะตอ้งค านึงถึงความจ ากดัของปัจจยัการผลิตหรือทรัพยากรท่ีสามารถน ามาใช้
ในการผลิตได ้ทั้งยงัตอ้งค านึงถึงค่าเสียโอกาสในการใชท้รัพยากรในการผลิต โดยคาดหวงัวา่จะไดรั้บ
ผลประโยชน์ท่ีตนพึงพอใจ การวางแผนการผลิตจึงเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีสามารถช่วยให้เกษตรกร
สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อจ ากัดหรือเง่ือนไขของตวัเกษตรกรเอง และ
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ดงัไดก้ล่าวมาแลว้วา่มีการน าเอาแบบจ าลองเชิงเส้น (linear programming) 
ท่ีสามารถประยุกต์ใช้ในการวางแผนการผลิต และการจัดการด้านต่างๆ มาใช้อย่างแพร่หลาย 
นอกจากน้ียงัสามารถน าแบบจ าลองเชิงเส้นไปใช้เพื่อการวางแผนท่ีมีหลายเป้าหมายพร้อมๆ กนัได ้
โดยท่ีแบบจ าลองต่างๆมีลกัษณะดงัน้ี 

1)  แบบจ าลองเชิงเส้น 

แบบจ าลองเชิงเส้นเป็นเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ท่ีน ามาประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนการ
ผลิตและการจัดการด้านต่างๆ เพื่ อหาแนวทางเลือกท่ี เหมาะสมท่ีสุด (optimal solution) ตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ภายใตเ้ง่ือนไขขอ้จ ากดัต่างๆ  (restriction and constraint) เทคนิคน้ีพฒันามาจาก
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์จากนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์หลายท่าน ภายหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ีมีการน าเอาเทคนิคทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาการขนส่ง ต่อมา 
จอร์ท บีแดนซิก (Grorge B Dantzig) มาร์แชล วูด (Marshall Wood) และเพื่อนร่วมงานในกองทัพ
สหรัฐอเมริกาไดใ้ชว้ธีิคณิตศาสตร์ และเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งมาแกปั้ญหาทางการวางแผน ท าใหเ้กิดวิธีท่ี
เรียกว่า ซิม เพล็ก ซ์  (simplex method) ซ่ึ ง เป็น เทคนิค ท่ี ใช้ส าห รับแก้ปัญหาเชิ งเส้นตรงท่ี มี
ประสิทธิภาพมาก ต่อมาไดมี้การประยุกต์ใช้กบัปัญหาต่างๆ ในการผลิตและการจดัการหน่วยธุรกิจ 
โดยก าหนดวตัถุประสงค์ของการผลิตและการจดัการเพื่อให้ไดรั้บก าไรสูงสุดหรือเสียตน้ทุนต ่าสุด
เพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงภายใตข้อ้จ ากดัต่างๆโดยท่ีแบบจ าลองมีรูปแบบดงัน้ี 
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สมการวตัถุประสงค ์

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑍 = ∑ 𝑃𝑗𝑋𝑗

𝑛

𝑗=1

 

ภายใตข้อ้จ ากดั 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 ≤ 𝑏𝑖

𝑛

j=1

 

 
𝑋𝑗 ≥ 0 

โดยก าหนดให ้
Z คือ มูลค่าผลตอบแทนสุทธิของฟังกช์นัวตัถุประสงค ์
Pj คือ ผลตอบแทนต่อหน่วยของกิจกรรมต่างๆ ในฟังกช์นัวตัถุประสงค ์
aij คือ จ านวนปัจจยัหรือเง่ือนไขชนิดท่ี i ในการท ากิจกรรม j จ  านวนหน่ึงหน่วย 
xj คือ จ านวนกิจกรรมการผลิตหรือการจดัการท่ี j 
bi คือ จ านวนจ ากดัของขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขชนิดที i  
i คือ จ านวนขอ้จ ากดัท่ี 1,2,3,…m 
j คือ จ านวนกิจกรรมท่ี 1,2,3,…m 

ในปัจจุบนัเทคนิคการใช้แบบจ าลองเชิงเส้นเป็นท่ียอมรับในหลายๆ สาขาวิชา มีการ
น าไปใชป้ระโยชน์หลายดา้น เช่น ดา้นการเกษตรมีการใชเ้ทคนิคเชิงเส้นตรงเพื่อจดัสรรปัจจยัการผลิต 
เช่น ท่ีดิน น ้า ปุ๋ย แรงงาน และเงินทุน ซ่ึงช่วยใหส้ามารถตดัสินใจเพาะปลูกพืชใหเ้หมาะสมกบัฤดูกาล
และความตอ้งการของตลาด ท าให้เกษตรกรไดรั้บผลก าไรสูงข้ึน แต่การตดัสินใจในบางสถานการณ์
นั้นอาจมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจและอาจเกินขอบเขตท่ีการค านวณดว้ยแบบจ าลอง
เชิงเส้นตรง (linear programming) จะสามารถค านวณได้ ดังนั้ นจึงมีการน าเอาแบบจ าลองหลาย
เป้าหมาย (goal programming) เขา้มาช่วยในการตดัสินใจ  

2)  แบบจ าลองหลายเป้าหมาย (Goal Programming) 

แบบจ าลองหลายเป้าหมายนั้นพฒันามาจากแบบจ าลองเชิงเส้น โดยแบบจ าลองหลาย
เป้าหมายจะประกอบด้วยหลายวตัถุประสงค์ และอาจประกอบด้วยเป้าหมายย่อยๆ หลายเป้าหมาย 
เป้าหมายท่ีเพิ่มเขา้ไปจะถูกแปลงให้เป็นสมการเง่ือนไข โดยก าหนดค่าเป้าหมายท่ีตอ้งการไว ้แต่ค่า
เป้าหมายน้ีอาจเกิดการเบ่ียงเบนได้ ซ่ึงจุดม่งหมายของแบบจ าลองหลายเป้าหมายจึงพยายามท าให้
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ความเบ่ียงเบน (deviation) ระหว่างเป้าหมายหลายๆ สมการนั้นมีค่านอ้ยท่ีสุด  ซ่ึงรูปแบบทัว่ไปของ
แบบจ าลองหลายเป้าหมาย (goal programming: GP) มีลกัษณะดงัน้ี 

วตัถุประสงค ์(objective function) 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒    =  ∑(𝑑𝑔
− + 𝑑𝑔

+)

𝑘

𝑔=1

 

ภายใตข้อ้จ ากดั (subject to) 
𝐶𝑔𝑗𝑋𝑗 + 𝑑𝑔

− + 𝑑𝑔
+       =     𝑒𝑔  

𝑎𝑖𝑗𝑋𝑗                             ≤     𝑏𝑖  
𝑋𝑗, 𝑑𝑔

−, 𝑑𝑔
+                   ≥     0 

โดยก าหนดให ้
𝑑𝑔

− = ค่าเบ่ียงเบนของวตัถุประสงคท่ี์ g ท่ีท  าใหต้  ่ากวา่ค่าเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
𝑑𝑔

+ = ค่าเบ่ียงเบนของวตัถุประสงคท่ี์ g ท่ีท  าใหสู้งกวา่ค่าเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
𝑋𝑗  = จ านวนกิจกรรมการผลิตชนิดท่ี j 
𝑎𝑖𝑗  = จ านวนปัจจยัหรือเง่ือนไขท่ีตอ้งการหรือมีข้ึนเน่ืองจากการท ากิจกรรม i 
𝑏𝑖  = จ านวนปัจจยัขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขชนิดท่ี i 

𝐶𝑔𝑗  = จ านวนปัจจยัหรือเง่ือนไขของวตัถุประสงคท่ี์ g 
𝑒𝑔  = ค่าเป้าหมายของวตัถุประสงคท่ี์ g ท่ีแบบจ าลองตั้งไว ้

 
แบบจ าลองหลายเป้าหมาย เป็นวิธีการวิเคราะห์ ท่ีอาศัยปัจจัยการตัดสินใจอย่าง

หลากหลายท่ีเก่าแก่วธีิการหน่ึง ซ่ึงจุดมุ่งหมายหลกัของแบบจ าลองหลายเป้าหมายเป็นการวเิคราะห์หา
การตดัสินใจท่ีเหมาะสมในการผลิตจากวตัถุประสงค์หลายๆ อย่างในเวลาเดียวกนั ซ่ึงแตกต่างจาก
โปรแกรมเชิงเส้นตรงทัว่ไป ท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพียงขอ้เดียว  แบบจ าลองหลายเป้าหมายท่ีนิยมใช้
กนัมากท่ีสุดมี 2 ประเภท คือ 

2.1) lexicographic goal programming (LGP) เป็นวิธีท่ีพิจารณาตามล าดับความส าคัญ
ของวตัถุประสงค์ โดยวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัท่ีสุดจะถูกใส่ในอนัดบัท่ี 1 และเรียงไปตามความส าคญั 
ซ่ึงการวิเคราะห์จะเร่ิมจากวตัถุประสงค์ขอ้แรกให้บรรลุก่อนแลว้จึงจะพิจารณาวตัถุประสงคข์อ้อ่ืนๆ 
ต่อไป 

2.2) weighted goal programming (WGP) เป็ น วิ ธี พิ จ า รณ าวัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ทุ ก ๆ 

วตัถุประสงค์ในแผนการผลิตพร้อมๆ กัน แต่ใช้ค่าน ้ าหนักความส าคญัเป็นตวัก าหนดซ่ึงอาจมีค่า

เท่ากนัหรือต่างกนัก็ได ้
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แบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบจ าลองแบบหลายเป้าหมายแบบถ่วงน ้ าหนกั 
(weighted goal  programming: WGP) โดยหาค่าถ่วงน ้าหนกัดว้ยวธีิการตดัสินใจตามล าดบัชั้น 

2.1.2  แนวคิดการตดัสินใจตามล าดบัชั้น (analytic hierarchy process: AHP) 

ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจตามล าดับชั้ น  (analytic hierarchy process: AHP) เป็น
กระบวนการตดัสินใจท่ีใช้ในการวินิจฉัยเพื่อหาเหตุผล ถูกคิดค้นโดยศาสตราจารย์โทมัส สาดต้ี 
(Thomas Saaty) ซ่ึงไดรั้บความนิยมและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลอยา่งแพร่หลาย เป็นกระบวนการ
ท่ีง่าย มีโครงสร้างการเลียนแบบกระบวนการคิดของมนุษย์ โดยน าเอาความคิดความรู้สึกท่ีเป็น
นามธรรมมาให้ค่าน ้ าหนักด้วยตวัเลขเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม ใช้การแบ่งองค์ประกอบของปัญหา
ออกเป็นส่วนๆ ในรูปของแผนภูมิตามล าดบัชั้น เพื่อน าไปสู่ค่าล าดบัความส าคญัของแต่ละทางเลือก 
แลว้จึงน าขอ้มูลมาใชใ้นการตดัสินใจ ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจตามล าดบัชั้นมี 4 ขั้นตอน คือ 

1) การจดัโครงสร้างล าดบัขั้นของการตดัสินใจ โดยแบ่งแผนภูมิออกเป็นหลายระดบัชั้น
ข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของปัญหา ซ่ึงแต่ละชั้นจะประกอบดว้ยกลุ่มของเกณฑต่์างๆ ไดแ้ก่ 

ระดบัชั้นท่ี 1 เป็นชั้นบนสุดท่ีเป็นปัญหาหรือเป้าหมายรวม ซ่ึงมีเพียงแค่ปัญหาเดียว
หรือเป้าหมายเดียวเท่านั้น 

ระดับชั้นท่ี 2 เป็นชั้นของเกณฑ์หลัก อาจมีหลายเกณฑ์ข้ึนอยู่กับจ านวนชั้นของ
แผนภูมิ 

ระดบัชั้นท่ี 3 เป็นชั้นของเกณฑ์รอง จะมีเกณฑ์จ านวนเท่าไรก็ได้ ข้ึนอยู่กบัความรู้
และช านาญของผูศึ้กษาท่ีจะก าหนดเกณฑต่์างๆ ข้ึนมา 

ระดบัชั้นท่ี 4 เป็นชั้นทางเลือก หรือหนทางแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุด ภายใตปั้ญหา
หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นระดบัชั้นท่ี 1 

2)  การวินิจฉัยเปรียบเทียบความส าคญัของเกณฑ์ในการตดัสินใจ เป็นการเปรียบเทียบ
เกณฑ์ต่างๆ เพื่อก าหนดค่าน าหนกัความส าคญัเป็นรายคู่ (pair wise comparison) โดยใชต้ารางเมตริกซ์ 
(ตารางท่ี 2.1) ซ่ึงนอกจากจะช่วยอธิบายเก่ียวกบัการเปรียบเทียบแล้ว ยงัสามารถใช้ทดสอบความ
สอดคลอ้งกนัของการวินิจฉยั และสามารถวิเคราะห์ความอ่อนไหวของล าดบัความส าคญั เม่ือค่าของ
การวินิจฉัยเปล่ียนแปลงไปอีกด้วย โดยขั้นตอนในการวินิจฉัยจะเร่ิมต้นจากระดับชั้นบนสุดของ
แผนภูมิ เพื่อท่ีจะเลือกเกณฑ์ในการตดัสินใจ ต่อจากนั้นปัจจยัต่างๆ ท่ีอยูร่ะดบัชั้นถดัลงมาจะถูกน ามา
เปรียบเทียบกนัต่อไปเร่ือยๆ จนถึงระดบัชั้นล่างสุดตามล าดบั 
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ตารางท่ี 2.1 ตารางเมตริกซ์ท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบรายคู่ 

เกณฑ ์(C) เกณฑ ์
C1, C2, C3,..., Cn A1 A2 A3 ... An 

เกณฑ ์

A1 1 a12 a13 ... a1n 
A2 1/ a12 1 a23 ... a2n 
A3 1/ a13 1/ a23 1 ... a3n 
: : : : ... : 
An 1/ a1n 1/ a2n 1/ a3n  1 

  การวนิิจฉยัเปรียบเทียบแต่ละคู่เกณฑ์นั้น ผูท้  าการตดัสินใจใหค้่าน ้ าหนกัจะตอ้งทราบวา่แต่
ละเกณฑ์ท่ีท าการพิจารณานั้นมีความส าคญั มีอิทธิพล หรือมีประโยชน์มากกว่าเกณฑ์อ่ืนท่ีน ามา
เปรียบเทียบในระดบัใด ซ่ึงการเปรียบเทียบจะพิจารณาจากการแสดงออกในรูปของความหมายท่ีเป็น
ค าพดู แลว้จึงใชต้วัเลขแทนค่าดงัความหมายในตารางท่ี 2.2 

ตารางท่ี 2.2 ความหมายของการเปรียบเทียบรายคู่ 

ระดบั
ความส าคญั 

ความหมาย ค าอธิบาย 

1 ส าคญัเท่ากนั ทั้ง 2 เกณฑส่์งผลกระทบต่อวตัถุประสงคเ์ท่าๆ กนั 
3 ส าคญักวา่ปานกลาง ผูว้ินิจฉัยให้ความเห็นว่าเกณฑ์หน่ึงส าคญักว่าอีกเกณฑ์หน่ึงใน

ระดบัปานกลาง 
5 ส าคญักวา่มาก ผูว้ินิจฉัยให้ความเห็นว่าเกณฑ์หน่ึงส าคญักว่าอีกเกณฑ์หน่ึงใน

ระดบัมาก 
7 ส าคญักวา่มากท่ีสุด ผูว้ินิจฉัยให้ความเห็นว่าเกณฑ์หน่ึงส าคญักว่าอีกเกณฑ์หน่ึงใน

ระดบัมากท่ีสุด 
9 ส าคญักวา่สูงสุด ผูว้ินิจฉัยให้ความเห็นว่าเกณฑ์หน่ึงส าคญักว่าอีกเกณฑ์หน่ึงใน

ระดบัสูงสุด 
2, 4, 6, 8 กรณีระนีประนอม

เพ่ือลดช่องวา่ง
ระหวา่งความรู้สึก 

ทั้ง 2 เกณฑน์ั้นอยูใ่นลกัษณะก ้าก่ึงกนั 

ท่ีมา: Saaty, 1980 
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1) การหาค่าน ้ าหนกัเกณฑ์ เม่ือไดค้่าจากการวินิจฉัยจากการเปรียบเทียบเกณฑ์แต่ละคู่
ในตารางเมตริกซ์ ทั้ งในแนวนอนและแนวตั้ งแล้ว จะน าตัวเลขท่ีได้มาค านวณหาน ้ าหนัก
ความส าคัญในแต่ละชั้ น โดยการค านวณหาค่า normalized matrix หรือ eigen vector ของ
เมตริกซ์จากค่าเฉล่ียของความส าคญัในแต่ละแถว ซ่ึงการหาล าดบัความส าคญัในชั้นถดัไปก็ท า
เช่นเดียวกนั แต่จะใชเ้กณฑ์การตดัสินใจในชั้นท่ีสูงกวา่ 1 ชั้นมาเป็นตวัคูณค่า normalized ก็จะ
ไดค้่าล าดบัความส าคญัในล าดบัชั้นรองลงมาตามเกณฑ ์ 

4)  การค านวณหาค่าความสอดคลอ้งกนัของเหตุผล (consistency ratio: C.R.)เพื่อ

ทดสอบวา่ผลของการเปรียบเทียบรายคู่ท่ีไดด้ าเนินมาในส่วนท่ีแลว้นั้นมีความสอดคลอ้งกนัของ

เหตุผลหรือไม่ ซ่ึงจะค านวณค่าความสอดคลอ้งของเหตุผล จากสมการ  ดงัน้ี 

การค านวณดชันีวดัความสอดคลอ้ง (consistency index: C.I.) 
C.I. = (λmax – n)/(n-1) 

เม่ือ λmax คือ ค่าท่ีไดจ้ากการน าเอาผลรวมของค่าวนิิจฉยัแต่ละปัจจยัในแถวตั้งแต่
ละแถวคูณด้วยผลรวมค่าเฉล่ียในแถวนอนแต่ละแถว แล้วน าเอาผลคูณท่ีได้มา
รวมกนั 
การค านวณหาค่าความสอดคลอ้งกนัของเหตุผล 

C.R. = C.I./R.I. 
เม่ือ R.I. คือ ดชันีความสอดคลอ้งเชิงสุ่ม (Random Consistency Index) 

ตารางท่ี 2.3 ดชันีความสอดคลอ้งตามขนาดของเมตริกซ์ 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
R.I. 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

ท่ีมา: วฑูิรย,์ 2542 

ถา้ผลจากการค านวณได้ค่า C.R. ≤ 0.10 แสดงว่าการเปรียบเทียบรายคู่ของปัจจยันั้นมี
ความสอดคลอ้งกนัของเหตุผลอยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับได ้แต่ถา้หากวา่ค่า C.R. ≥ 0.10 แสดงวา่ค่าปัจจยั
ไม่มีความสอดคลอ้งกนั ตอ้งปรับหรือหาค่าวนิิจฉยัแต่ละปัจจยัใหม่อีกคร้ัง  
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2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.2.1 งานวจิยัเก่ียวกบัการตดัสินใจตามล าดบัชั้น 

การตดัสินใจตามล าดบัชั้นสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจต่างๆ 
ไดม้ากมาย เช่น การตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินงานทางธุรกิจ ไดแ้ก่ การสั่งซ้ือวตัถุดิบ การเลือกท าเล
ท่ีตั้งสถานประกอบการ การก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด การเลือกพื้นท่ีจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ 
รวมถึงการวางแผนการผลิต ดงัท่ีเมธีและคณะ (2550) ไดท้  าการประยกุตใ์ชก้ระบวนการวเิคราะห์เป็น
ล าดบัชั้น (AHP) ร่วมกบัการพฒันาโปรแกรมส าเร็จรูปร่วมตดัสินใจ (รตส.) เพื่อใช้ในการตดัสินใจ
เลือกปลูกผกัปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยท าการประชุมกลุ่มเกษตร
ตวัอย่างคร้ังแรก 12 ราย และคร้ังท่ีสอง 7 ราย ผลการศึกษาพบว่าการประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์หลาย
หลกัเกณฑ์ร่วมกบัโปรแกรมส าเร็จรูปร่วมตดัสินใจ ท าให้การวิเคราะห์ขอ้มูลสะดวกสบาย ถูกตอ้ง มี
ประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ซ่ึงต่อมาองัคณา (2552) ได้น าโปรแกรมร่วมตดัสินใจ (รตส.) มาช่วยใน
การวิเคราะห์แบบล าดบัชั้น (analytic hierarchical process: AHP) ในการศึกษากระบวนการตดัสินใจ
เลือกพืชท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงของเกษตรกรในพื้นท่ีลุ่มน ้ าแม่ทา อ าเภอแม่ทาจงัหวดัล าพูน ซ่ึง
แบ่งกลุ่มเกษตรกรออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีชลประทานท่ีชอบความเส่ียง 2) กลุ่ม
เกษตรกรในพื้นท่ีชลประทานท่ีไม่ชอบความเส่ียง 3) กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีเขตน ้ าฝนท่ีชอบความ
เส่ียง และ 4) กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีเขตน ้าฝนท่ีไม่ชอบความเส่ียง พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นวา่การ
ตดัสินใจแบบเป็นล าดับชั้นช่วยให้การตดัสินใจของตนมีความละเอียดรอบคอบมากกว่าเดิม และ
ทางเลือกท่ีไดมี้ความเหมาะสมกบัพื้นท่ี และสามารถน าไปปรับใชไ้ดใ้นชีวิตจริง ซ่ึงการใชโ้ปรแกรม
ร่วมตดัสินใจท าใหส้ามารถเปรียบเทียบทางเลือกไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน  

2.2.2 งานวจิยัท่ีประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองเชิงเส้น 

การใช้แบบจ าลองเชิงเส้นเป็นวิธีการท่ีเป็นท่ีนิยมมากในการวางแผนการผลิตพืช 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันท่ีทรัพยากรในการผลิตมีสัดส่วนลดลง ในขณะท่ีความต้องการใช้
ทรัพยากรมีเพิ่มมากข้ึนทุกวนั การผลิตแต่พืชแต่คร้ังจึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาทางเลือกในการผลิตเพื่อให้
ไดรั้บผลตอบแทนท่ีพึงพอใจท่ีสุด โดยท่ีผา่นมาไดมี้การศึกษาเพื่อวางแผนการผลิตโดยใชแ้บบจ าลอง
เชิงเส้นอยา่งหลากหลายโดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ า โดยณัฐกานต์ (2545) ไดศึ้กษาการวางแผนการ
ผลิตพืชตามลกัษณะของชุดดินในแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมการผลิตขา้วเหนียวนาปี ขา้ว
เจา้นาปี ขา้วเหนียวนาปรัง ขา้วเจา้นาปรัง ถัว่เหลือง มนัฝร่ัง กระเทียม หอมแดง ยาสูบ ขา้วโพดหวาน
กินฝัก และกะหล ่าดอกในพื้นท่ีลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปิง ส่วนท่ี 2 โดยมีขอ้จ ากดัดา้นท่ีดิน แรงงาน เงินทุน
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เร่ิมตน้ การจา้งงาน การใชน้ ้า การกูย้ืมเงิน และการบริโภคขา้ว พร้อมทั้งวเิคราะห์ความอ่อนไหวเม่ือมี
การเปล่ียนแปลงของราคาพืชแต่ละชนิด เช่นเดียวกบัสุภาวดี (2546) และวรรณวิภา (2546) ท่ีศึกษา
การวางแผนการผลิตพืชอายุสั้ นท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีลุ่มน ้ าสาขาแม่อิงตอนล่างและแม่ลาว และลุ่มน ้ า
สาขาแม่กวง ตามล าดบั โดยใชแ้บบจ าลองเชิงเส้นตรงในการวเิคราะห์เพื่อหาแผนการผลิตท่ีเหมาะสม
โดยค านึงถึงเง่ือนไขทางดา้นสมบติัของกลุ่มดินและขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากรการผลิตและการตลาด 
รวมทั้งวิเคราะห์ความอ่อนไหวอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาผลผลิตและปัจจยัการผลิต
ตลอดจนตวัแปรทางเศรษฐกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะส่งผลต่อการผลิตพืชในลุ่มน ้ า ซ่ึงแผนการผลิตท่ี
เหมาะสมแนะน าใหมี้การผลิตพืชแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มชุดดิน 

ต่อมาฑีฆา (2547)ไดใ้ชแ้บบจ าลองเชิงเส้นตรง เพื่อหาแผนการผลิตท่ีเหมาะสมของ
เกษตรกรพื้นท่ีลุ่มน ้าปิง โดยแบ่งพื้นท่ีของลุ่มน ้าออกเป็น 3 กลุ่ม คือ พื้นท่ีชลประทานแบบกกัเก็บน ้า 
พื้นท่ีชลประทานแบบเหมืองฝาย และพื้นท่ีอาศยัน ้าฝน ซ่ึงแบบจ าลองมีวตัถุประสงคใ์นดา้นรายได้
สุทธิครัวเรือนสูงสุด ภายใตข้อ้จ ากดัดา้นท่ีดิน เงินทุน การเก็บขา้วไวบ้ริโภค และแรงงาน พบวา่เม่ือ
เปรียบเทียบระหวา่งแผนการผลิตเดิมกบัแผนการผลิตท่ีเหมาะสม ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีใหมี้การผลิตขา้ว
ไวเ้พื่อการบริโภคในครัวเรือนของกลุ่มพื้นท่ีชลประทานแบบเก็บกกัน ้า มีแผนการผลิตท่ีเหมาะสมคือ 
ควรปลูกขา้วนาปี ตามดว้ยการปลูกขา้วโพดหวาน กะหล ่าดอก และถัว่เหลือง กลุ่มครัวเรือนท่ีมีพื้น
ชลประทานแบบเหมืองฝาย มีแผนการผลิตท่ีเหมาะสม คือ ปลูกขา้วนาปี ตามดว้ยกะหล ่าดอกหรือค่ืน
ฉ่าย และกลุ่มครัวเรือนท่ีมีพื้นท่ีอาศยัน ้าฝน แผนการผลิตท่ีเหมาะสมยงัคงเป็นการปลูกขา้วนาปีและ
ล าไย เพียงแต่ควรปลูกล าไยใหม้ากข้ึน แต่ก็ข้ึนอยูก่บัราคาของผลผลิตล าไยดว้ยเช่นกนั จากการ
วเิคราะห์ความอ่อนไหวของปริมาณน ้าและราคาล าไยท่ีลดลงท าใหแ้ผนการผลิตท่ีเหมาะสม
เปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกนั 

2.2.3  งานวจิยัท่ีประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองหลายเป้าหมาย 

ส าหรับงานวิจยัท่ีประยุกต์ใช้แบบจ าลองหลายเป้าหมาย มีทั้ งงานวิจยัภายในประเทศ
และต่างประเทศ ดงัเช่น สถิตพงศ ์(2546) ท่ีประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองหลายเป้าหมายแบบถ่วงน ้ าหนกัใน
การวางแผนการปลูกพืชอายสุั้นในหมู่บา้นแม่สาใหม่ ซ่ึงใหค้วามส าคญักบัเป้าหมายทางดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอ้มเท่าๆ กนั โดยใช้ขอ้มูลจากโครงการวางแผนระบบการเกษตรอย่างย ัง่ยืนบน
พื้นท่ีสูง ศูนย์วิจยัเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ผลการศึกษาพบว่าแผนการผลิตท่ีเหมาะสมแนะน าให้
เกษตรกรปลูกพืชอายุสั้ นในแต่ละเขตแตกต่างกนั รวมแลว้จะท าให้หมู่บา้นแม่สาใหม่มีรายไดเ้หนือ
ตน้ทุนเงินสดจากกิจกรรมการเพาะปลูกพืชอายุสั้ น ภายใตข้อ้จ ากดัต่างๆ เป็นจ านวนเงิน 3,882,501 
บาท ในปีเดียวกนัน้ี Dogliotti et al. (2006) ไดศึ้กษาถึงการวางแผนการผลิตพืชผกัพื้นในท่ีทางตอนใต้
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ของประเทศอุรุกวยั โดยมีวตัถุประสงค ์3 ดา้น คือ ดา้นการเพิ่มรายได ้ดา้นการลดการชะลา้งพงัทลาย
ของหน้าดิน และการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินแต่ละชุดท่ีมีความแตกต่างกนั ซ่ึงผลการศึกษา
แนะน าให้ปลูกพืชอายุยาวแทนการปลูกพืชท่ีมีอายุสั้ นเพื่อให้มีเวลาส าหรับพกัการใช้พื้นท่ีดิน และ
แนะน าใหมี้การบ ารุงดินดว้ยปุ๋ยคอกช่วงหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิตอนัจะท าใหส้ามารถเพิ่มผลผลิตในปี
การผลิตต่อไป และสามารถลดการชะล้างพงัทลายของหน้าดินดว้ยเช่นกนั ต่อมาสุวรรณาและเอ้ือ 
(2548) ไดศึ้กษาแบบจ าลองส าหรับความย ัง่ยนืของเกษตรกรบนพื้นท่ีสูงในภาคเหนือของประเทศไทย 
โดยใช้ขอ้มูลจากเกษตรกรชาวเขาเผา่มูเซอและกะเหร่ียงในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนทั้งระดบัหมู่บา้นและ
ระดับภู มิภาคปี 2546 ซ่ึ งแบบจ าลองท่ีใช้มีทั้ งแบบจ าลองเชิงเส้นและแบบจ าลองท่ี มีหลาย
วตัถุประสงค์ ในวิเคราะห์หาแผนการผลิตท่ีย ัง่ยืน อนัประกอบด้วยระบบการผลิต 3 ระบบ คือ 1) 
ระบบการเกษตรแบบการคา้ 2) ระบบการเกษตรแบบก่ึงยงัชีพและก่ึงการคา้ และ 3) ระบบการเกษตร
แบบยงัชีพ โดยสร้างแบบจ าลองเชิงเส้นพื้นฐานจากระบบการผลิตทั้ง 3 ข้ึนมาก่อน เม่ือไดแ้บบจ าลอง
ท่ีสมบูรณ์และเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริงแลว้จึงน ามาสร้างแบบจ าลองระบบการเกษตรอย่าง
ย ัง่ยนืระดบัภูมิภาคโดยใชแ้บบจ าลองหลายวตัถุประสงคแ์บบถ่วงน ้ าหนกั โดยใหแ้ต่ละวตัถุประสงคมี์
น ้ าหนกัเท่ากนัและพิจารณาแต่ละวตัถุประสงค์ไปพร้อมๆ กนั ทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ 1) วตัถุประสงคด์า้น
เศรษฐกิจ เพื่อให้มีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดสูงสุด 2) วตัถุประสงค์ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ลด
การใชส้ารเคมีต่างๆ ทั้งท่ีเป็นสารป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชหรือวชัพืช รวมทั้งปุ๋ยเคมีให้อยูใ่นระดบัท่ี
ไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 3) วตัถุประสงคด์า้นสุขภาพของผูเ้ล้ียงสุกรจากการขบัถ่ายของเสียจาก
สุกร เพื่อใหจ้  านวนสุกรท่ีเล้ียงไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเกษตรผูเ้ล้ียงสุกร และ 4) วตัถุประสงคด์า้น
การใช้ทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์อยา่งย ัง่ยืน โดยมีตน้ทุนการใช้ทรัพยากรท่ีดินในระดบัท่ี
เหมาะสม  

ผลการศึกษาแบบจ าลองระดบัส าหรับหมู่บา้นมูเซอในเขตไร่อาศยัน ้าฝน มีแผนการผลิต
พืชท่ีเหมาะสม 7 ระบบและปลูกไมผ้ล ส่วนพื้นท่ีท่ีสามารถเก็บกกัน ้ าไดแ้นะน าให้ปลูกพืชอายุสั้ น 
ระบบ แตงดอย/เผือก ปลูกผกัผสม และเล้ียงสุกร ส าหรับหมู่บา้นกะเหร่ียงมีแผนการผลิตพืชระยะสั้น
ท่ีเหมาะสม 8 ระบบ ในฤดูฝนพื้นท่ีนาด าให้ปลูกขา้วนาด าทั้งหมด ส่วนฤดูแลง้ให้ผลิต 2 ระบบ คือ 
กระเทียม/ผกักาด/ผกัชี และกระเทียม/ผกักาด/ผกักวางตุง้/ผกัชี ร่วมกบัการเล้ียงสุกร นอกจากน้ีพบวา่
ไม่ควรปลูกพืชใดๆในพื้นท่ีไร่อาศยัน ้ าฝนเป็นหลกัในระบบการผลิตเพื่อการคา้ แต่ควรปลูกเฉพาะ
พื้นท่ีท่ีมีระบบชลประทานท่ีดีเท่านั้ น ส่วนระบบการเกษตรแบบก่ึงยงัชีพก่ึงการค้า และระบบ
การเกษตรแบบยงัชีพมีลกัษณะคลา้ยกนั คือ แนะน าให้ปลูกขา้วในทั้งขา้วนาด าและขา้วไร่ในพื้นท่ี
อาศยัน ้ าฝน ฤดูแล้งก็ปลูกผกั/กระทียมในนา ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว/์งา ในไร่ โดยพื้นท่ีท่ีสามารถ
พฒันาชลประทานไดจ้ะสามารถเพาะปลูกไดท้ั้งพืชผกั ไมด้อก และไมผ้ล รวมทั้งเล้ียงปศุสัตวไ์ดด้ว้ย  
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หลงัจากนั้น วราภรณ์ (2552) ไดน้ าแบบจ าลองเชิงเส้นแบบหลายวตัถุประสงคโ์ดยใชค้่า
ถ่วงน ้ าหนัก  เพื่อการวิเคราะห์หาแผนการผลิตพืชในพื้นท่ีลุ่มน ้ าแม่ศึก ลุ่มน ้ าสาขาแม่แจ่ม โดยใช้
แบบจ าลองระดบัฟาร์มครัวเรือน ท่ีมีระบบพืชหลกั 2 ระบบใหญ่ๆ คือ ระบบแรกเป็นระบบการผลิต
เพื่อการคา้ เน้นการปลูกพืชเศรษฐกิจ และระบบการเกษตรก่ึงยงัชีพก่ึงการคา้ ท่ีพื้นท่ีส่วนใหญ่ปลูก
ข้าวเพื่อการบริโภคเป็นหลัก ส่วนพื้น ท่ี ท่ี เหลือจะปลูกพืชเศรษฐกิจ แบบจ าลองในคร้ังน้ี มี
วตัถุประสงค ์2 ดา้น คือ 1) ดา้นเศรษฐกิจ เพื่อให้เกษตรกรมีรายไดเ้หนือตน้ทุนสูงสุด และขาดแคลน
ข้าวในการบริโภคน้อยท่ีสุด และ 2) ด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อให้การใช้น ้ าเพื่อการเกษตรและการใช้
สารเคมีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด และเกิดผลกระทบต่อโครงสร้างดินให้น้อยท่ีสุด ผล
การศึกษาพบวา่แผนการผลิตท่ีเหมาะสมส าหรับชาวมง้ท่ีมีลกัษณะการผลิตเพื่อการคา้ ในช่วงฤดูฝน
ควรปลูกมะเขือเทศ 4.0 ไร่ ช่วงปลายฤดูฝนควรปลูกมนัฝร่ัง 2.0 ไร่ และปลูกมะเขือเทศ 12.2 ไร่  ส่วน
ในฤดูแลง้ไม่ควรปลูกพืชใดเลย ส่วนเกษตรกรชาวปกากะญอ ในช่วงฤดูฝนควรปลูกมนัฝร่ัง 4.1 ไร่ 
ช่วงปลายฤดูฝนควรปลูกมนัฝร่ัง 4.0 ไร่ และปลูกมะเขือเทศ 4.1 ไร่ และฤดูแลง้ก็ไม่ควรปลูกพืชใดๆ 
เช่นกนั 

ต่อมาเบญจพรรณและคณะ (2554) ได้พฒันาโปรแกรมเพื่อใช้ในการประมวลผลหา
ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการวางแผนการใชท่ี้ดินเพื่อการเกษตรท่ีมีหลายเป้าหมาย โดยสร้าง
แบบจ าลองท่ีผู ้ใช้สามารถปรับเป ล่ียนเป้าหมายได้หลายเป้าหมาย  (Interactive Multiple Goal 
Programming, IMGP) และให้จงัหวดัล าพูนเป็นพื้นท่ีศึกษา  เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถจดัท าแบบจ าลอง 
IMGP แกไ้ขขอ้มูลท่ีใชใ้นแบบจ าลอง วเิคราะห์ และแสดงผลลพัธ์ท่ีเหมาะสม ซ่ึงแบบจ าลองในคร้ังน้ี
ประกอบดว้ยตวัแปรตดัสินทั้งหมด 200 ตวัแปร เป็นตวัแปรดา้นระบบพืชตามหน่วยทรัพยากรท่ีดิน 
ดา้นการจา้งแรงงานตามช่วงเวลา และ ตวัแปรการกูย้ืมเงิน ภายใตข้อ้จ ากดัทั้งหมด 536 ขอ้จ ากดั อนั 
เป็นขอ้จ ากดัดา้นวตัถุประสงคแ์ละดา้นทรัพยากรต่างๆ เช่น พื้นท่ีปลูกในแต่ละระบบพืช แรงงาน การ
จา้งงานเงินทุน การบริโภคขา้ว แหล่งกูย้ืมเงิน พื้นท่ีในหน่วยทรัพยากรท่ีดิน ปริมาณน ้ าตามแหล่งน ้ า 
ตามช่วงเวลา และความเหมาะสมดา้นท่ีดินเพื่อการปลูกระบบพืช เป็นตน้ ซ่ึงไดใ้หผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
และนกัวางแผนเป็นผูก้  าหนดก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัในการวางแผนการใชท่ี้ดินเพื่อการเกษตร
ไว ้3 ดา้นหลกั คือ ดา้นเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมวตัถุประสงค์ทั้งหมดในการ
วเิคราะห์ 8 ขอ้ ตามล าดบัความส าคญัจากมากไปนอ้ยโดยใชว้ธีิการ analytic hierarchy process ( AHP)  
โดยแยกยอ่ยเป็น ผลตอบแทนสุทธิรวมสูงสุด ตน้ทุนเงินสดท่ีใช้ในการผลิตรวมต ่าสุด ผลิตภาพน ้ า
รวมสูงสุด การใช ้ปริมาณสารเคมีเพื่อก าจดัศตัรูพืชรวมต ่าสุด การใชป้ริมาณปุ๋ยไนโตรเจนรวมต ่าสุด 
การชะล้างพงัทลายของดินรวมต ่าสุด  การจา้งแรงงานในการผลิตรวมสูงสุด  และการใช้ท่ีดินเพื่อ
การเกษตรรวมสูงสุด 
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นอกจากน้ี A. Keramatzadeh, et. al. (2011) ใชแ้บบจ าลองเชิงเส้น (linear programming: 
LP) และแบบจ าลองหลายเป้าหมายแบบหลายเป้าหมาย (multi goal linear programming: MGLP)ใน
การวางแผนการจัดสรรน ้ าจากเข่ือน Shirvan Barzo ในประเทศอิหร่าน โดยท าการเปรียบเทียบ
แผนการผลิตทั้งแบบจ าลองเชิงเส้น และแบบจ าลองหลายเป้าหมาย ซ่ึงแยกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
lexicographic multi goal linear programming (LMGLP) แ ล ะ  weighted multi goal linear 
programming (WMGLP) ถ่วงน ้ าหนักด้วยวิธีการตัดสินใจตามล าดับชั้ น  (analytic hierarchical 
process: AHP)โดยมีวตัถุประสงค ์4 ดา้นดว้ยกนัคือ 1) ดา้นการพฒันา 2) ดา้นสังคม 3) ดา้นเศรษฐกิจ 
และ 4) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผลการศึกษาพบวา่ แผนการเพาะปลูกท่ีเหมาะสมจากแบบจ าลองเชิงเส้น(LP) 
แบบจ าลอง LMGLP และ WMGLP ควรเพิ่มพื้นท่ีปลูกวอลนทั 117, 125 และ 125 เอเคอร์ ตามล าดบั  

 

 

 


