บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การวางแผนการผลิ ตที่เหมาะสมในครั้งนี้ ประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการผลิ ต
โดยคานึ งถึ งทรั พ ยากรที่ มี อยู่อย่างจากัด ซึ่ งมี การสร้ างแบบจาลองการผลิ ตขึ้ นเพื่ อให้ส ามารถวาง
แผนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์สูงที่สุด ซึ่ งมีรายละเอียดของทฤษฎีและ
การนาไปใช้ดงั ต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎี
กระบวนการที่จะนามาช่วยในการตัดสิ นใจมีหลากหลายวิธีดว้ ยกัน แต่ในการศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ จิ ยั
ได้ประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสิ นใจตามลาดับชั้น (analytic hierarchy process: AHP) ร่ วมกับวิธีการ
วางแผนโดยใช้ แบบจาลองเชิ งเส้ น แบบหลายเป้ าหมาย (multi-goal programming) ซึ่ งสามารถใช้
ข้อมูลคุณภาพเพื่อการตัดสิ นใจได้
2.1.1 แนวคิดและแบบจาลองในการผลิต
ในการวางแผนการผลิตทางการเกษตร จานวนกิ จกรรมที่ ผูว้ างแผนเลื อกเข้ามาเพื่อใช้ในการ
ตัดสิ นใจร่ วมกับจานวนปั จจัยการผลิ ตที่ มีอยู่อย่างจากัด วิธีการวิเคราะห์ ที่ง่ายและสะดวก คื อ การ
น าเข้า ข้อ มู ล ต่ า งๆในแบบจ าลองที่ ผูว้ างแผนสร้ า งขึ้ น แล้ว ใช้ เทคนิ ค ทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ เรี ย กว่า
“แบบจาลองเชิ งเส้นตรง (linear programming)” ซึ่ งสามารถใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการประมวลผล
อย่างไรก็ตามการสร้างแบบจาลองต้องอาศัยแนวคิดทางด้านการผลิตอย่างมาก โดยเฉพาะทฤษฎีการ
ผลิ ต (theory of production) ซึ่ งอธิ บ ายถึ งความสั มพัน ธ์ ระหว่างปั จจัย ที่ ใช้ใ นการผลิ ต (input) กับ
จานวนผลผลิต (output) โดยมุ่งหวังให้ได้รับประโยชน์หรื อผลตอบแทนสู งสุ ด หรื อพยายามให้เสี ย
ต้นทุนการผลิตต่าที่สุด (วันรักษ์, 2540)
นอกจากนี้ ยงั ใช้เส้นเป็ นไปได้ในการผลิต (production possibility) ในการอธิ บายเกี่ ยวกับการ
ผลิตสิ นค้า 2 ชนิด ที่สามารถผลิตได้ดว้ ยทรัพยากรที่มีอยู่ ในระยะเวลาหนึ่ ง ด้วยข้อสมมติวา่ ปริ มาณ
ทรัพยากรการผลิ ตที่มีอยูท่ ้ งั หมดมีจานวนคงที่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ส่ วนเทคนิ คการผลิ ตนั้นจะขึ้นอยู่
กับเทคโนโลยีที่มีอยูใ่ นขณะนั้น โดยที่เส้นเป็ นไปได้ในการผลิตมีแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 2
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ประการ คื อ 1) กฎว่าด้วยการมี จากัด (law of scarcity) ด้วยทรั พ ยากรในระบบเศรษฐกิ จ มี
จานวนจากัด และในระยะเวลาอันสั้นจะไม่สามารถเพิ่มจานวนทรัพยากรได้ ฉะนั้นในระบบเศรษฐกิจ
ที่มีการใช้ทรัพยากรทั้งหมดอย่างเต็มที่แล้ว การเพิ่มผลผลิ ตของสิ นค้าชนิ ดหนึ่ งจะเป็ นไปได้ก็ต่อเมื่อ
ลดการผลิ ตสิ นค้าชนิ ดอื่นลง ซึ่ งกฎนี้ สามารถอธิ บายได้เฉพาะการผลิตในระยะสั้นเท่านั้น เพราะใน
ระยะยาวปั จ จัย การผลิ ต อาจเพิ่ ม ขึ้ นท าให้ ไ ม่ ต้อ งลดการผลิ ต สิ นค้า อื่ น และ 2) ค่ า เสี ยโอกาส
(opportunity cost) เมื่อลดการผลิ ตสิ นค้าชนิ ดหนึ่ งเพื่อเพิ่มการผลิตสิ นค้าอีกชนิ ด จะทาให้เกิ ดค่าเสี ย
โอกาส หากผลิตสิ นค้าชนิดหนึ่งเพิม่ ขึ้น ต้องลดการผลิตสิ นค้าอีกชนิดหนึ่งลง
เนื่องจากการผลิตในแต่ละฤดูกาลเกษตรกรมีปัจจัยการผลิตจากัด ทั้งด้านที่ดิน เงินทุน แรงงาน
ฯ แต่มีทางเลื อกในการผลิ ตพืชหลากหลายชนิ ดย่อมมีค่าเสี ยโอกาสสาหรับการผลิ ตพืชด้วยเช่ นกัน
ดังนั้นการเลือกผลิตพืชจะต้องคานึงถึงความจากัดของปั จจัยการผลิตหรื อทรัพยากรที่สามารถนามาใช้
ในการผลิตได้ ทั้งยังต้องคานึงถึงค่าเสี ยโอกาสในการใช้ทรัพยากรในการผลิต โดยคาดหวังว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์ที่ตนพึงพอใจ การวางแผนการผลิตจึงเป็ นกระบวนการหนึ่ งที่สามารถช่วยให้เกษตรกร
สามารถตัด สิ น ใจได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ภายใต้ข ้อจากัด หรื อเงื่ อนไขของตัวเกษตรกรเอง และ
ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด ดังได้กล่าวมาแล้วว่ามีการนาเอาแบบจาลองเชิงเส้น (linear programming)
ที่ ส ามารถประยุก ต์ใ ช้ ใ นการวางแผนการผลิ ต และการจัด การด้า นต่ า งๆ มาใช้ อ ย่า งแพร่ ห ลาย
นอกจากนี้ ยงั สามารถนาแบบจาลองเชิ งเส้ นไปใช้เพื่อการวางแผนที่ มีหลายเป้ าหมายพร้ อมๆ กันได้
โดยที่แบบจาลองต่างๆมีลกั ษณะดังนี้
1) แบบจาลองเชิงเส้น
แบบจาลองเชิงเส้นเป็ นเครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์ ที่นามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการ
ผลิ ต และการจัด การด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ หาแนวทางเลื อ กที่ เหมาะสมที่ สุ ด (optimal solution) ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ภายใต้เงื่อนไขข้อจากัดต่างๆ (restriction and constraint) เทคนิ คนี้ พฒั นามาจาก
ความก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ จ ากนั ก คณิ ตศาสตร์ แ ละนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ห ลายท่ า น ภายหลั ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ มี การนาเอาเทคนิ คทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ในการแก้ปัญหาการขนส่ ง ต่อมา
จอร์ ท บี แดนซิ ก (Grorge B Dantzig) มาร์ แ ชล วูด (Marshall Wood) และเพื่ อ นร่ วมงานในกองทัพ
สหรัฐอเมริ กาได้ใช้วธิ ี คณิ ตศาสตร์ และเทคนิ คที่เกี่ยวข้องมาแก้ปัญหาทางการวางแผน ทาให้เกิดวิธีที่
เรี ยกว่ า ซิ มเพล็ ก ซ์ (simplex method) ซึ่ งเป็ นเทคนิ คที่ ใ ช้ ส าหรั บ แก้ ปั ญ หาเชิ งเส้ น ตรงที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพมาก ต่อมาได้มีการประยุกต์ใช้กบั ปั ญหาต่างๆ ในการผลิ ตและการจัดการหน่ วยธุ รกิ จ
โดยกาหนดวัตถุ ประสงค์ของการผลิ ตและการจัดการเพื่อให้ได้รับกาไรสู งสุ ดหรื อเสี ยต้นทุนต่ าสุ ด
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งภายใต้ขอ้ จากัดต่างๆโดยที่แบบจาลองมีรูปแบบดังนี้
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สมการวัตถุประสงค์
𝑛

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑍 = ∑ 𝑃𝑗 𝑋𝑗
𝑗=1

ภายใต้ขอ้ จากัด
𝑛

∑ 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑗 ≤ 𝑏𝑖
j=1

𝑋𝑗 ≥ 0

Z
Pj
aij
xj
bi
i
j

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

โดยกาหนดให้
มูลค่าผลตอบแทนสุ ทธิ ของฟั งก์ชนั วัตถุประสงค์
ผลตอบแทนต่อหน่วยของกิจกรรมต่างๆ ในฟังก์ชนั วัตถุประสงค์
จานวนปั จจัยหรื อเงื่อนไขชนิดที่ i ในการทากิจกรรม j จานวนหนึ่งหน่วย
จานวนกิจกรรมการผลิตหรื อการจัดการที่ j
จานวนจากัดของข้อจากัดหรื อเงื่อนไขชนิดที i
จานวนข้อจากัดที่ 1,2,3,…m
จานวนกิจกรรมที่ 1,2,3,…m

ในปั จจุบนั เทคนิ ค การใช้แบบจาลองเชิ งเส้ นเป็ นที่ยอมรับในหลายๆ สาขาวิชา มี การ
นาไปใช้ประโยชน์หลายด้าน เช่น ด้านการเกษตรมีการใช้เทคนิคเชิงเส้นตรงเพื่อจัดสรรปั จจัยการผลิต
เช่น ที่ดิน น้ า ปุ๋ ย แรงงาน และเงินทุน ซึ่ งช่วยให้สามารถตัดสิ นใจเพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับฤดูกาล
และความต้องการของตลาด ทาให้เกษตรกรได้รับผลกาไรสู งขึ้น แต่การตัดสิ นใจในบางสถานการณ์
นั้นอาจมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจและอาจเกิ นขอบเขตที่การคานวณด้วยแบบจาลอง
เชิ ง เส้ น ตรง (linear programming) จะสามารถค านวณได้ ดัง นั้น จึ ง มี ก ารน าเอาแบบจาลองหลาย
เป้ าหมาย (goal programming) เข้ามาช่วยในการตัดสิ นใจ
2) แบบจาลองหลายเป้ าหมาย (Goal Programming)
แบบจาลองหลายเป้ าหมายนั้นพัฒนามาจากแบบจาลองเชิ งเส้น โดยแบบจาลองหลาย
เป้ าหมายจะประกอบด้วยหลายวัตถุ ประสงค์ และอาจประกอบด้วยเป้ าหมายย่อยๆ หลายเป้ าหมาย
เป้ าหมายที่ เพิ่มเข้าไปจะถูกแปลงให้เป็ นสมการเงื่ อนไข โดยกาหนดค่าเป้ าหมายที่ตอ้ งการไว้ แต่ค่า
เป้ าหมายนี้ อาจเกิ ดการเบี่ ยงเบนได้ ซึ่ งจุดม่งหมายของแบบจาลองหลายเป้ าหมายจึงพยายามทาให้
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ความเบี่ยงเบน (deviation) ระหว่างเป้ าหมายหลายๆ สมการนั้นมีค่าน้อยที่สุด ซึ่ งรู ปแบบทัว่ ไปของ
แบบจาลองหลายเป้ าหมาย (goal programming: GP) มีลกั ษณะดังนี้
วัตถุประสงค์ (objective function)
𝑘

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒

= ∑(𝑑𝑔− + 𝑑𝑔+ )
𝑔=1

ภายใต้ขอ้ จากัด (subject to)
𝐶𝑔𝑗 𝑋𝑗 + 𝑑𝑔− + 𝑑𝑔+
𝑎𝑖𝑗 𝑋𝑗
𝑋𝑗 , 𝑑𝑔− , 𝑑𝑔+

=
≤
≥

𝑒𝑔
𝑏𝑖
0

โดยกาหนดให้
= ค่าเบี่ยงเบนของวัตถุประสงค์ที่ g ที่ทาให้ต่ากว่าค่าเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
𝑑𝑔+ = ค่าเบี่ยงเบนของวัตถุประสงค์ที่ g ที่ทาให้สูงกว่าค่าเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
𝑋𝑗 = จานวนกิจกรรมการผลิตชนิ ดที่ j
𝑎𝑖𝑗 = จานวนปั จจัยหรื อเงื่อนไขที่ตอ้ งการหรื อมีข้ ึนเนื่ องจากการทากิจกรรม i
𝑏𝑖 = จานวนปั จจัยข้อจากัดหรื อเงื่อนไขชนิ ดที่ i
𝐶𝑔𝑗 = จานวนปั จจัยหรื อเงื่อนไขของวัตถุประสงค์ที่ g
𝑒𝑔 = ค่าเป้ าหมายของวัตถุประสงค์ที่ g ที่แบบจาลองตั้งไว้
𝑑𝑔−

แบบจ าลองหลายเป้ าหมายเป็ นวิ ธี ก ารวิ เคราะห์ ที่ อ าศัย ปั จ จัย การตัด สิ นใจอย่ า ง
หลากหลายที่เก่าแก่วธิ ี การหนึ่ง ซึ่ งจุดมุ่งหมายหลักของแบบจาลองหลายเป้ าหมายเป็ นการวิเคราะห์หา
การตัดสิ นใจที่ เหมาะสมในการผลิ ตจากวัตถุ ประสงค์หลายๆ อย่างในเวลาเดี ยวกัน ซึ่ งแตกต่างจาก
โปรแกรมเชิ งเส้นตรงทัว่ ไป ที่มีวตั ถุประสงค์หลักเพียงข้อเดียว แบบจาลองหลายเป้ าหมายที่นิยมใช้
กันมากที่สุดมี 2 ประเภท คือ
2.1) lexicographic goal programming (LGP) เป็ นวิธี ที่ พิ จารณาตามล าดับ ความส าคัญ
ของวัตถุประสงค์ โดยวัตถุ ประสงค์ที่สาคัญที่สุดจะถูกใส่ ในอันดับที่ 1 และเรี ยงไปตามความสาคัญ
ซึ่ งการวิเคราะห์จะเริ่ มจากวัตถุประสงค์ขอ้ แรกให้บรรลุก่อนแล้วจึงจะพิจารณาวัตถุประสงค์ขอ้ อื่นๆ
ต่อไป
2.2) weighted goal programming (WGP) เป็ น วิ ธี พิ จ า ร ณ า วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ทุ ก ๆ
วัตถุ ป ระสงค์ในแผนการผลิ ตพร้ อมๆ กัน แต่ใช้ค่าน้ าหนัก ความส าคัญ เป็ นตัวก าหนดซึ่ งอาจมี ค่ า
เท่ากันหรื อต่างกันก็ได้
7

แบบจาลองที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นแบบจาลองแบบหลายเป้ าหมายแบบถ่วงน้ าหนัก
(weighted goal programming: WGP) โดยหาค่าถ่วงน้ าหนักด้วยวิธีการตัดสิ นใจตามลาดับชั้น
2.1.2 แนวคิดการตัดสิ นใจตามลาดับชั้น (analytic hierarchy process: AHP)
ทฤษฎี ก ระบวนการตัด สิ นใจตามล าดั บ ชั้ น (analytic hierarchy process: AHP) เป็ น
กระบวนการตัดสิ น ใจที่ ใช้ในการวินิ จฉัย เพื่ อหาเหตุ ผล ถู ก คิ ดค้น โดยศาสตราจารย์โทมัส สาดตี้
(Thomas Saaty) ซึ่ งได้รับความนิยมและเป็ นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างแพร่ หลาย เป็ นกระบวนการ
ที่ ง่ าย มี โครงสร้ างการเลี ย นแบบกระบวนการคิ ดของมนุ ษ ย์ โดยน าเอาความคิ ด ความรู้ สึ ก ที่ เป็ น
นามธรรมมาให้ค่าน้ าหนักด้วยตัวเลขเพื่อให้เห็ นเป็ นรู ปธรรม ใช้การแบ่งองค์ประกอบของปั ญหา
ออกเป็ นส่ วนๆ ในรู ปของแผนภูมิตามลาดับชั้น เพื่อนาไปสู่ ค่าลาดับความสาคัญของแต่ละทางเลื อก
แล้วจึงนาข้อมูลมาใช้ในการตัดสิ นใจ ซึ่งกระบวนการตัดสิ นใจตามลาดับชั้นมี 4 ขั้นตอน คือ
1) การจัดโครงสร้างลาดับขั้นของการตัดสิ นใจ โดยแบ่งแผนภูมิออกเป็ นหลายระดับชั้น
ขึ้นอยูก่ บั ความซับซ้อนของปั ญหา ซึ่ งแต่ละชั้นจะประกอบด้วยกลุ่มของเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่
ระดับชั้นที่ 1 เป็ นชั้นบนสุ ดที่เป็ นปั ญหาหรื อเป้ าหมายรวม ซึ่ งมีเพียงแค่ปัญหาเดียว
หรื อเป้ าหมายเดียวเท่านั้น
ระดับ ชั้น ที่ 2 เป็ นชั้น ของเกณฑ์ ห ลัก อาจมี ห ลายเกณฑ์ ข้ ึ น อยู่ก ับ จานวนชั้น ของ
แผนภูมิ
ระดับชั้นที่ 3 เป็ นชั้นของเกณฑ์รอง จะมี เกณฑ์จานวนเท่าไรก็ได้ ขึ้ นอยู่กบั ความรู ้
และชานาญของผูศ้ ึกษาที่จะกาหนดเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นมา
ระดับชั้นที่ 4 เป็ นชั้นทางเลือก หรื อหนทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด ภายใต้ปัญหา
หรื อเป้ าหมายที่กาหนดไว้ในระดับชั้นที่ 1
2) การวินิจฉัยเปรี ยบเทียบความสาคัญของเกณฑ์ในการตัดสิ นใจ เป็ นการเปรี ยบเทียบ
เกณฑ์ต่างๆ เพื่อกาหนดค่านาหนักความสาคัญเป็ นรายคู่ (pair wise comparison) โดยใช้ตารางเมตริ กซ์
(ตารางที่ 2.1) ซึ่ งนอกจากจะช่ วยอธิ บายเกี่ ยวกับ การเปรี ยบเที ยบแล้ว ยังสามารถใช้ทดสอบความ
สอดคล้องกันของการวินิจฉัย และสามารถวิเคราะห์ความอ่อนไหวของลาดับความสาคัญ เมื่อค่าของ
การวินิ จฉัยเปลี่ ยนแปลงไปอีก ด้วย โดยขั้นตอนในการวินิ จฉัยจะเริ่ ม ต้นจากระดับ ชั้น บนสุ ดของ
แผนภูมิ เพื่อที่จะเลือกเกณฑ์ในการตัดสิ นใจ ต่อจากนั้นปั จจัยต่างๆ ที่อยูร่ ะดับชั้นถัดลงมาจะถูกนามา
เปรี ยบเทียบกันต่อไปเรื่ อยๆ จนถึงระดับชั้นล่างสุ ดตามลาดับ
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ตารางที่ 2.1 ตารางเมตริ กซ์ที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบรายคู่
เกณฑ์ (C)
C1, C2, C3,..., Cn

เกณฑ์

A1
A2
A3
:
An

A1
1
1/ a12
1/ a13
:
1/ a1n

A2
a12
1
1/ a23
:
1/ a2n

เกณฑ์
A3
a13
a23
1
:
1/ a3n

...
...
...
...
...

An
a1n
a2n
a3n
:
1

การวินิจฉัยเปรี ยบเทียบแต่ละคู่เกณฑ์น้ นั ผูท้ าการตัดสิ นใจให้ค่าน้ าหนักจะต้องทราบว่าแต่
ละเกณฑ์ ที่ ท าการพิ จารณานั้นมี ความส าคัญ มี อิท ธิ พ ล หรื อมี ป ระโยชน์ มากกว่าเกณฑ์อื่นที่ นามา
เปรี ยบเทียบในระดับใด ซึ่ งการเปรี ยบเทียบจะพิจารณาจากการแสดงออกในรู ปของความหมายที่เป็ น
คาพูด แล้วจึงใช้ตวั เลขแทนค่าดังความหมายในตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 ความหมายของการเปรี ยบเทียบรายคู่
ระดับ
ความหมาย
คาอธิบาย
ความสาคัญ
1
สาคัญเท่ากัน
ทั้ง 2 เกณฑ์ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เท่าๆ กัน
3
สาคัญกว่าปานกลาง ผูว้ ินิ จฉัยให้ค วามเห็ น ว่าเกณฑ์ห นึ่ งส าคัญ กว่าอี กเกณฑ์ห นึ่ งใน
ระดับปานกลาง
5
สาคัญกว่ามาก
ผูว้ ินิ จฉัยให้ค วามเห็ น ว่าเกณฑ์ห นึ่ งส าคัญ กว่าอี กเกณฑ์ห นึ่ งใน
ระดับมาก
7
สาคัญกว่ามากที่สุด ผูว้ ินิ จฉัยให้ค วามเห็ น ว่าเกณฑ์ห นึ่ งส าคัญ กว่าอี กเกณฑ์ห นึ่ งใน
ระดับมากที่สุด
9
สาคัญกว่าสูงสุด
ผูว้ ินิ จฉัยให้ค วามเห็ น ว่าเกณฑ์ห นึ่ งส าคัญ กว่าอี กเกณฑ์ห นึ่ งใน
ระดับสูงสุด
2, 4, 6, 8 กรณี ระนีประนอม ทั้ง 2 เกณฑ์น้ นั อยูใ่ นลักษณะก้ ากึ่งกัน
เพื่อลดช่องว่าง
ระหว่างความรู ้สึก

ที่มา: Saaty, 1980
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1) การหาค่าน้ าหนักเกณฑ์ เมื่อได้ค่าจากการวินิจฉัยจากการเปรี ยบเทียบเกณฑ์แต่ละคู่
ในตารางเมตริ ก ซ์ ทั้งในแนวนอนและแนวตั้งแล้ว จะน าตัวเลขที่ ไ ด้ม าค านวณหาน้ าหนัก
ความส าคัญ ในแต่ ล ะชั้ น โดยการค านวณหาค่ า normalized matrix หรื อ eigen vector ของ
เมตริ กซ์จากค่าเฉลี่ยของความสาคัญในแต่ละแถว ซึ่ งการหาลาดับความสาคัญในชั้นถัดไปก็ทา
เช่นเดียวกัน แต่จะใช้เกณฑ์การตัดสิ นใจในชั้นที่สูงกว่า 1 ชั้นมาเป็ นตัวคูณค่า normalized ก็จะ
ได้ค่าลาดับความสาคัญในลาดับชั้นรองลงมาตามเกณฑ์
4) การคานวณหาค่าความสอดคล้องกันของเหตุผล (consistency ratio: C.R.)เพื่อ
ทดสอบว่าผลของการเปรี ยบเทียบรายคู่ที่ได้ดาเนิ นมาในส่ วนที่แล้วนั้นมีความสอดคล้องกันของ
เหตุผลหรื อไม่ ซึ่ งจะคานวณค่าความสอดคล้องของเหตุผล จากสมการ ดังนี้
การคานวณดัชนีวดั ความสอดคล้อง (consistency index: C.I.)
C.I. = (λmax – n)/(n-1)
เมื่อ λmax คือ ค่าที่ได้จากการนาเอาผลรวมของค่าวินิจฉัยแต่ละปั จจัยในแถวตั้งแต่
ละแถวคู ณด้วยผลรวมค่าเฉลี่ ยในแถวนอนแต่ละแถว แล้วนาเอาผลคู ณที่ ได้ม า
รวมกัน
การคานวณหาค่าความสอดคล้องกันของเหตุผล
C.R. = C.I./R.I.
เมื่อ R.I. คือ ดัชนีความสอดคล้องเชิงสุ่ ม (Random Consistency Index)
ตารางที่ 2.3 ดัชนีความสอดคล้องตามขนาดของเมตริ กซ์
N
1
R.I. 0.00

2
0.00

3
0.58

4
0.90

5
1.12

6
1.24

7
1.32

8
1.41

9
1.45

10
1.49

11
1.51

12
1.48

13
1.56

14
1.57

15
1.59

ที่มา: วิฑูรย์, 2542
ถ้าผลจากการคานวณได้ค่า C.R. ≤ 0.10 แสดงว่าการเปรี ยบเที ยบรายคู่ของปั จจัยนั้นมี
ความสอดคล้องกันของเหตุผลอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ แต่ถา้ หากว่าค่า C.R. ≥ 0.10 แสดงว่าค่าปั จจัย
ไม่มีความสอดคล้องกัน ต้องปรับหรื อหาค่าวินิจฉัยแต่ละปั จจัยใหม่อีกครั้ง
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2.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.2.1 งานวิจยั เกี่ยวกับการตัดสิ นใจตามลาดับชั้น
การตัดสิ นใจตามลาดับชั้นสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจต่างๆ
ได้มากมาย เช่น การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการดาเนิ นงานทางธุ รกิจ ได้แก่ การสั่งซื้ อวัตถุดิบ การเลือกทาเล
ที่ต้ งั สถานประกอบการ การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การเลือกพื้นที่จดั ตั้งนิ คมอุตสาหกรรม ฯลฯ
รวมถึงการวางแผนการผลิต ดังที่ เมธี และคณะ (2550) ได้ทาการประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เป็ น
ลาดับชั้น (AHP) ร่ วมกับการพัฒนาโปรแกรมสาเร็ จรู ปร่ วมตัดสิ นใจ (รตส.) เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
เลื อกปลู ก ผัก ปลอดสารพิ ษ ของกลุ่ ม เกษตรกรในจังหวัดเชี ย งใหม่ โดยท าการประชุ ม กลุ่ ม เกษตร
ตัวอย่างครั้งแรก 12 ราย และครั้ งที่สอง 7 ราย ผลการศึกษาพบว่าการประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์ หลาย
หลักเกณฑ์ร่วมกับโปรแกรมสาเร็ จรู ปร่ วมตัดสิ นใจ ทาให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลสะดวกสบาย ถูกต้อง มี
ประสิ ทธิ ภาพ และรวดเร็ ว ซึ่ งต่อมาอังคณา (2552) ได้นาโปรแกรมร่ วมตัดสิ นใจ (รตส.) มาช่ วยใน
การวิเคราะห์แบบลาดับชั้น (analytic hierarchical process: AHP) ในการศึกษากระบวนการตัดสิ นใจ
เลือกพืชที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ ยงของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่ทา อาเภอแม่ทาจังหวัดลาพูน ซึ่ ง
แบ่งกลุ่มเกษตรกรออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานที่ชอบความเสี่ ยง 2) กลุ่ม
เกษตรกรในพื้นที่ ชลประทานที่ ไม่ชอบความเสี่ ยง 3) กลุ่ มเกษตรกรในพื้นที่ เขตน้ าฝนที่ ชอบความ
เสี่ ยง และ 4) กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เขตน้ าฝนที่ไม่ชอบความเสี่ ยง พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่เห็นว่าการ
ตัดสิ นใจแบบเป็ นลาดับชั้นช่ วยให้ก ารตัดสิ นใจของตนมี ค วามละเอี ยดรอบคอบมากกว่าเดิ ม และ
ทางเลือกที่ได้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และสามารถนาไปปรับใช้ได้ในชี วิตจริ ง ซึ่ งการใช้โปรแกรม
ร่ วมตัดสิ นใจทาให้สามารถเปรี ยบเทียบทางเลือกได้สะดวกและรวดเร็ วขึ้น
2.2.2 งานวิจยั ที่ประยุกต์ใช้แบบจาลองเชิงเส้น
การใช้แ บบจ าลองเชิ ง เส้ น เป็ นวิธี ก ารที่ เป็ นที่ นิ ย มมากในการวางแผนการผลิ ต พื ช
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปั จจุบ ัน ที่ ท รัพ ยากรในการผลิ ต มี สั ดส่ วนลดลง ในขณะที่ ความต้องการใช้
ทรัพยากรมีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน การผลิตแต่พืชแต่ครั้งจึงจาเป็ นต้องพิจารณาทางเลือกในการผลิตเพื่อให้
ได้รับผลตอบแทนที่พึงพอใจที่สุด โดยที่ผา่ นมาได้มีการศึกษาเพื่อวางแผนการผลิตโดยใช้แบบจาลอง
เชิ งเส้นอย่างหลากหลายโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ลุ่มน้ า โดยณัฐกานต์ (2545) ได้ศึกษาการวางแผนการ
ผลิตพืชตามลักษณะของชุ ดดิ นในแต่ละพื้นที่ ซึ่ งประกอบด้วยกิจกรรมการผลิ ตข้าวเหนี ยวนาปี ข้าว
เจ้านาปี ข้าวเหนี ยวนาปรัง ข้าวเจ้านาปรัง ถัว่ เหลือง มันฝรั่ง กระเทียม หอมแดง ยาสู บ ข้าวโพดหวาน
กินฝัก และกะหล่ าดอกในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าปิ ง ส่ วนที่ 2 โดยมีขอ้ จากัดด้านที่ดิน แรงงาน เงินทุน
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เริ่ มต้น การจ้างงาน การใช้น้ า การกูย้ ืมเงิน และการบริ โภคข้าว พร้อมทั้งวิเคราะห์ความอ่อนไหวเมื่อมี
การเปลี่ ยนแปลงของราคาพืชแต่ละชนิ ด เช่ นเดี ยวกับสุ ภาวดี (2546) และวรรณวิภา (2546) ที่ศึกษา
การวางแผนการผลิ ตพืชอายุส้ ันที่เหมาะสมในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาแม่อิงตอนล่างและแม่ลาว และลุ่มน้ า
สาขาแม่กวง ตามลาดับ โดยใช้แบบจาลองเชิงเส้นตรงในการวิเคราะห์เพื่อหาแผนการผลิตที่เหมาะสม
โดยคานึ งถึ งเงื่ อนไขทางด้านสมบัติของกลุ่ มดิ นและข้อจากัดด้านทรัพยากรการผลิ ตและการตลาด
รวมทั้งวิเคราะห์ความอ่อนไหวอันเนื่ องมาจากการเปลี่ ยนแปลงของราคาผลผลิ ตและปั จจัยการผลิ ต
ตลอดจนตัวแปรทางเศรษฐกิ จอื่นๆที่ เกี่ ยวข้องที่จะส่ งผลต่อการผลิ ตพืชในลุ่มน้ า ซึ่ งแผนการผลิตที่
เหมาะสมแนะนาให้มีการผลิตพืชแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มชุดดิน
ต่อมาฑีฆา (2547)ได้ใช้แบบจาลองเชิงเส้นตรง เพื่อหาแผนการผลิตที่เหมาะสมของ
เกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ าปิ ง โดยแบ่งพื้นที่ของลุ่มน้ าออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ พื้นที่ชลประทานแบบกักเก็บน้ า
พื้นที่ชลประทานแบบเหมืองฝาย และพื้นที่อาศัยน้ าฝน ซึ่งแบบจาลองมีวตั ถุประสงค์ในด้านรายได้
สุ ทธิ ครัวเรื อนสู งสุ ด ภายใต้ขอ้ จากัดด้านที่ดิน เงินทุน การเก็บข้าวไว้บริ โภค และแรงงาน พบว่าเมื่อ
เปรี ยบเทียบระหว่างแผนการผลิตเดิมกับแผนการผลิตที่เหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขที่ให้มีการผลิตข้าว
ไว้เพื่อการบริ โภคในครัวเรื อนของกลุ่มพื้นที่ชลประทานแบบเก็บกักน้ า มีแผนการผลิตที่เหมาะสมคือ
ควรปลูกข้าวนาปี ตามด้วยการปลูกข้าวโพดหวาน กะหล่าดอก และถัว่ เหลือง กลุ่มครัวเรื อนที่มีพ้ืน
ชลประทานแบบเหมืองฝาย มีแผนการผลิตที่เหมาะสม คือ ปลูกข้าวนาปี ตามด้วยกะหล่าดอกหรื อคื่น
ฉ่าย และกลุ่มครัวเรื อนที่มีพ้ืนที่อาศัยน้ าฝน แผนการผลิตที่เหมาะสมยังคงเป็ นการปลูกข้าวนาปี และ
ลาไย เพียงแต่ควรปลูกลาไยให้มากขึ้น แต่ก็ข้ ึนอยูก่ บั ราคาของผลผลิตลาไยด้วยเช่นกัน จากการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของปริ มาณน้ าและราคาลาไยที่ลดลงทาให้แผนการผลิตที่เหมาะสม
เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน
2.2.3 งานวิจยั ที่ประยุกต์ใช้แบบจาลองหลายเป้ าหมาย
สาหรับ งานวิจยั ที่ประยุกต์ใช้ แบบจาลองหลายเป้ าหมาย มี ท้ งั งานวิจยั ภายในประเทศ
และต่างประเทศ ดังเช่น สถิตพงศ์ (2546) ที่ประยุกต์ใช้แบบจาลองหลายเป้ าหมายแบบถ่วงน้ าหนักใน
การวางแผนการปลูกพืชอายุส้ นั ในหมู่บา้ นแม่สาใหม่ ซึ่ งให้ความสาคัญกับเป้ าหมายทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่ งแวดล้อมเท่าๆ กัน โดยใช้ขอ้ มูลจากโครงการวางแผนระบบการเกษตรอย่างยัง่ ยืนบน
พื้ น ที่ สู ง ศู น ย์วิจยั เศรษฐศาสตร์ ป ระยุก ต์ ผลการศึ ก ษาพบว่าแผนการผลิ ตที่ เหมาะสมแนะน าให้
เกษตรกรปลูกพืชอายุส้ ันในแต่ละเขตแตกต่างกัน รวมแล้วจะทาให้หมู่บา้ นแม่สาใหม่มีรายได้เหนื อ
ต้นทุ นเงินสดจากกิ จกรรมการเพาะปลูกพืชอายุส้ ัน ภายใต้ขอ้ จากัดต่างๆ เป็ นจานวนเงิ น 3,882,501
บาท ในปี เดียวกันนี้ Dogliotti et al. (2006) ได้ศึกษาถึงการวางแผนการผลิตพืชผักพื้นในที่ทางตอนใต้
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ของประเทศอุรุกวัย โดยมีวตั ถุประสงค์ 3 ด้าน คือ ด้านการเพิ่มรายได้ ด้านการลดการชะล้างพังทลาย
ของหน้าดิ น และการเพิ่มความอุ ดมสมบูรณ์ ของดิ นแต่ละชุ ดที่ มีความแตกต่างกัน ซึ่ งผลการศึ กษา
แนะนาให้ปลูกพืชอายุยาวแทนการปลูกพืชที่มีอายุส้ ันเพื่อให้มีเวลาสาหรับพักการใช้พ้ืนที่ ดิน และ
แนะนาให้มีการบารุ งดินด้วยปุ๋ ยคอกช่วงหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตอันจะทาให้สามารถเพิ่มผลผลิตในปี
การผลิ ตต่อไป และสามารถลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิ นด้วยเช่ นกัน ต่อมาสุ วรรณาและเอื้ อ
(2548) ได้ศึกษาแบบจาลองสาหรับความยัง่ ยืนของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย
โดยใช้ขอ้ มูลจากเกษตรกรชาวเขาเผ่ามูเซอและกะเหรี่ ยงในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งระดับหมู่บา้ นและ
ระดั บ ภู มิ ภ าคปี 2546 ซึ่ งแบบจ าลองที่ ใ ช้ มี ท้ ั งแบบจ าลองเชิ ง เส้ น และแบบจ าลองที่ มี ห ลาย
วัตถุ ป ระสงค์ ในวิเคราะห์ หาแผนการผลิ ตที่ ยงั่ ยืน อันประกอบด้วยระบบการผลิ ต 3 ระบบ คือ 1)
ระบบการเกษตรแบบการค้า 2) ระบบการเกษตรแบบกึ่งยังชีพและกึ่งการค้า และ 3) ระบบการเกษตร
แบบยังชี พ โดยสร้างแบบจาลองเชิ งเส้นพื้นฐานจากระบบการผลิตทั้ง 3 ขึ้นมาก่อน เมื่อได้แบบจาลอง
ที่สมบูรณ์ และเหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริ งแล้วจึงนามาสร้ างแบบจาลองระบบการเกษตรอย่าง
ยัง่ ยืนระดับภูมิภาคโดยใช้แบบจาลองหลายวัตถุประสงค์แบบถ่วงน้ าหนัก โดยให้แต่ละวัตถุประสงค์มี
น้ าหนักเท่ากันและพิจารณาแต่ละวัตถุ ประสงค์ไปพร้อมๆ กัน ทั้ง 4 ด้านได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ดา้ น
เศรษฐกิ จ เพื่อให้มีรายได้เหนื อต้นทุ นเงิ นสดสู งสุ ด 2) วัตถุ ประสงค์ทางด้านสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้ลด
การใช้สารเคมีต่างๆ ทั้งที่เป็ นสารป้ องกันและกาจัดศัตรู พืชหรื อวัชพืช รวมทั้งปุ๋ ยเคมีให้อยูใ่ นระดับที่
ไม่เป็ นอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อม 3) วัตถุประสงค์ดา้ นสุ ขภาพของผูเ้ ลี้ยงสุ กรจากการขับถ่ายของเสี ยจาก
สุ กร เพื่อให้จานวนสุ กรที่เลี้ยงไม่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพเกษตรผูเ้ ลี้ยงสุ กร และ 4) วัตถุประสงค์ดา้ น
การใช้ทรัพยากรดิ นให้มีความอุดมสมบูรณ์ อย่างยัง่ ยืน โดยมีตน้ ทุนการใช้ทรัพยากรที่ดินในระดับที่
เหมาะสม
ผลการศึกษาแบบจาลองระดับสาหรับหมู่บา้ นมูเซอในเขตไร่ อาศัยน้ าฝน มีแผนการผลิต
พืชที่เหมาะสม 7 ระบบและปลูกไม้ผล ส่ วนพื้นที่ที่สามารถเก็บกักน้ าได้แนะนาให้ปลูกพืชอายุส้ ัน
ระบบ แตงดอย/เผือก ปลูกผักผสม และเลี้ยงสุ กร สาหรับหมู่บา้ นกะเหรี่ ยงมีแผนการผลิตพืชระยะสั้น
ที่เหมาะสม 8 ระบบ ในฤดูฝนพื้นที่นาดาให้ปลูกข้าวนาดาทั้งหมด ส่ วนฤดูแล้งให้ผลิ ต 2 ระบบ คือ
กระเทียม/ผักกาด/ผักชี และกระเทียม/ผักกาด/ผักกวางตุง้ /ผักชี ร่ วมกับการเลี้ยงสุ กร นอกจากนี้ พบว่า
ไม่ควรปลู กพืชใดๆในพื้นที่ไร่ อาศัยน้ าฝนเป็ นหลักในระบบการผลิ ตเพื่อการค้า แต่ควรปลูกเฉพาะ
พื้ น ที่ ที่ มี ระบบชลประทานที่ ดี เท่ านั้น ส่ ว นระบบการเกษตรแบบกึ่ ง ยัง ชี พ กึ่ ง การค้า และระบบ
การเกษตรแบบยังชี พมีลกั ษณะคล้ายกัน คือ แนะนาให้ปลูกข้าวในทั้งข้าวนาดาและข้าวไร่ ในพื้นที่
อาศัยน้ าฝน ฤดู แล้งก็ปลู กผัก/กระที ยมในนา ปลู กข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์/งา ในไร่ โดยพื้ นที่ ที่สามารถ
พัฒนาชลประทานได้จะสามารถเพาะปลูกได้ท้ งั พืชผัก ไม้ดอก และไม้ผล รวมทั้งเลี้ยงปศุสัตว์ได้ดว้ ย
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หลังจากนั้น วราภรณ์ (2552) ได้นาแบบจาลองเชิ งเส้นแบบหลายวัตถุประสงค์โดยใช้ค่า
ถ่วงน้ าหนัก เพื่อการวิเคราะห์ หาแผนการผลิ ตพืชในพื้นที่ ลุ่มน้ าแม่ศึก ลุ่ม น้ าสาขาแม่แจ่ม โดยใช้
แบบจาลองระดับฟาร์ มครัวเรื อน ที่มีระบบพืชหลัก 2 ระบบใหญ่ๆ คือ ระบบแรกเป็ นระบบการผลิต
เพื่อการค้า เน้นการปลูกพืชเศรษฐกิ จ และระบบการเกษตรกึ่ งยังชี พกึ่งการค้า ที่พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปลูก
ข้า วเพื่ อ การบริ โภคเป็ นหลัก ส่ วนพื้ น ที่ ที่ เหลื อ จะปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ แบบจ าลองในครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์ 2 ด้าน คือ 1) ด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เหนือต้นทุนสู งสุ ด และขาดแคลน
ข้าวในการบริ โภคน้อยที่ สุ ด และ 2) ด้านสิ่ งแวดล้อม เพื่ อให้ ก ารใช้น้ าเพื่ อการเกษตรและการใช้
สารเคมีส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด และเกิ ดผลกระทบต่อโครงสร้ างดิ นให้น้อยที่สุด ผล
การศึกษาพบว่าแผนการผลิตที่เหมาะสมสาหรับชาวม้งที่มีลกั ษณะการผลิ ตเพื่อการค้า ในช่วงฤดูฝน
ควรปลูกมะเขือเทศ 4.0 ไร่ ช่วงปลายฤดูฝนควรปลูกมันฝรั่ง 2.0 ไร่ และปลูกมะเขือเทศ 12.2 ไร่ ส่ วน
ในฤดูแล้งไม่ควรปลูกพืชใดเลย ส่ วนเกษตรกรชาวปกากะญอ ในช่ วงฤดูฝนควรปลูกมันฝรั่ง 4.1 ไร่
ช่วงปลายฤดูฝนควรปลูกมันฝรั่ง 4.0 ไร่ และปลูกมะเขือเทศ 4.1 ไร่ และฤดูแล้งก็ไม่ควรปลูกพืชใดๆ
เช่นกัน
ต่อมาเบญจพรรณและคณะ (2554) ได้พ ฒ
ั นาโปรแกรมเพื่ อใช้ในการประมวลผลหา
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรที่มีหลายเป้ าหมาย โดยสร้าง
แบบจ าลองที่ ผู้ใ ช้ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นเป้ าหมายได้ ห ลายเป้ าหมาย (Interactive Multiple Goal
Programming, IMGP) และให้ จงั หวัดล าพูนเป็ นพื้ นที่ ศึ ก ษา เพื่ อให้ผูใ้ ช้ส ามารถจัดท าแบบจาลอง
IMGP แก้ไขข้อมูลที่ใช้ในแบบจาลอง วิเคราะห์ และแสดงผลลัพธ์ที่เหมาะสม ซึ่ งแบบจาลองในครั้งนี้
ประกอบด้วยตัวแปรตัดสิ นทั้งหมด 200 ตัวแปร เป็ นตัวแปรด้านระบบพืชตามหน่ วยทรัพยากรที่ดิน
ด้านการจ้างแรงงานตามช่ วงเวลา และ ตัวแปรการกูย้ ืมเงิน ภายใต้ขอ้ จากัดทั้งหมด 536 ข้อจากัด อัน
เป็ นข้อจากัดด้านวัตถุประสงค์และด้านทรัพยากรต่างๆ เช่น พื้นที่ปลูกในแต่ละระบบพืช แรงงาน การ
จ้างงานเงินทุน การบริ โภคข้าว แหล่งกูย้ ืมเงิน พื้นที่ในหน่วยทรัพยากรที่ดิน ปริ มาณน้ าตามแหล่งน้ า
ตามช่วงเวลา และความเหมาะสมด้านที่ดินเพื่อการปลูกระบบพืช เป็ นต้น ซึ่ งได้ให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
และนักวางแผนเป็ นผูก้ าหนดกาหนดวัตถุประสงค์ที่สาคัญในการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
ไว้ 3 ด้านหลัก คือ ด้านเศรษฐกิ จ ด้านสังคม และ ด้านสิ่ งแวดล้อม รวมวัตถุ ประสงค์ท้ งั หมดในการ
วิเคราะห์ 8 ข้อ ตามลาดับความสาคัญจากมากไปน้อยโดยใช้วธิ ีการ analytic hierarchy process ( AHP)
โดยแยกย่อยเป็ น ผลตอบแทนสุ ทธิ รวมสู งสุ ด ต้นทุนเงินสดที่ใช้ในการผลิตรวมต่าสุ ด ผลิ ตภาพน้ า
รวมสู งสุ ด การใช้ ปริ มาณสารเคมีเพื่อกาจัดศัตรู พืชรวมต่าสุ ด การใช้ปริ มาณปุ๋ ยไนโตรเจนรวมต่าสุ ด
การชะล้างพังทลายของดิ นรวมต่ าสุ ด การจ้างแรงงานในการผลิ ตรวมสู งสุ ด และการใช้ที่ ดินเพื่ อ
การเกษตรรวมสู งสุ ด
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นอกจากนี้ A. Keramatzadeh, et. al. (2011) ใช้แบบจาลองเชิงเส้น (linear programming:
LP) และแบบจาลองหลายเป้ าหมายแบบหลายเป้ าหมาย (multi goal linear programming: MGLP)ใน
การวางแผนการจัด สรรน้ าจากเขื่ อ น Shirvan Barzo ในประเทศอิ ห ร่ า น โดยท าการเปรี ย บเที ย บ
แผนการผลิ ตทั้งแบบจาลองเชิ งเส้ น และแบบจาลองหลายเป้ าหมาย ซึ่ งแยกออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
lexicographic multi goal linear programming (LMGLP) แ ล ะ weighted multi goal linear
programming (WMGLP) ถ่ ว งน้ าหนั ก ด้ ว ยวิ ธี ก ารตั ด สิ นใจตามล าดั บ ชั้ น (analytic hierarchical
process: AHP)โดยมีวตั ถุประสงค์ 4 ด้านด้วยกันคือ 1) ด้านการพัฒนา 2) ด้านสังคม 3) ด้านเศรษฐกิจ
และ 4) ด้านสิ่ งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า แผนการเพาะปลูกที่เหมาะสมจากแบบจาลองเชิงเส้น(LP)
แบบจาลอง LMGLP และ WMGLP ควรเพิ่มพื้นที่ปลูกวอลนัท 117, 125 และ 125 เอเคอร์ ตามลาดับ
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