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บทคัดยอ 
การศึกษานี้ประยุกตใชวิธีการวิเคราะหเปนลําดับช้ัน (Analytic Hierarchy Process: AHP) รวมกับ

โปรแกรมระบบรวมตัดสินใจ (รตส.) ที่พัฒนาโดย เมธี และคณะ (2549) เพื่อคนหาทางเลือกในการลดความเสี่ยงดาน
เศรษฐกิจในภาคเกษตรของกลุมเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม พะเยา และลําปาง ไดนําโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไปลองใช
ในการปฏิบัติกับกลุมเกษตรกรจริง เนื้อหาที่ไดทําการศึกษากับเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม เปนการหาทางเลือกใน
การปลูกผักปลอดสารพิษ สําหรับการศึกษากับเกษตรกรในจังหวัดพะเยาและลําปาง มีวัตถุประสงคเพื่อหาทางเลือก
ในการลดความเสี่ยงทางดานเศรษฐกิจที่เกษตรกรเผชิญอยู การศึกษาทั้งสองสวนใชโปรแกรม รตส. เปนเครื่องมือที่
สําคัญ การศึกษานี้พบวา โปรแกรมสําเร็จรูป รตส. นี้ใชงานไดอยางดีและเปนเครื่องมือชวยงานที่สําคัญ กระบวน
การศึกษาที่ใชสามารถทําใหเกษตรกรพูดคุยกันในเรื่องที่เปนทางเลือกและขอจํากัดที่เผชิญอยู และยังชวยใหเกษตรกร
สามารถเรียงลําดับความสําคัญของหลักเกณฑได โดยการใหเปรียบเทียบทีละคู ซ่ึงเปนวิธีที่งายตอความเขาใจของ
เกษตรกร ผลของการหาทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจนั้นแตกตางไปในแตละกลุมเกษตรกร ความ
เสี่ยงที่สําคัญทางเศรษฐกิจของเกษตรกรคือ ดานราคาผลผลิต ดานตลาด ราคาปจจัยการผลิต และ ความแปรปรวน
ของผลผลิต ทางเลือกที่อาจนํามาแกไขปญหาเหลานี้ ไดแก การเปลี่ยนมาทํานาหวาน การตั้งกองทุนและตลาดชุมชน 
การตั้งกลุมปุยหมัก ปุยชีวภาพ การฟนฟูการลงแขกเพื่อลดตนทุน การตั้งกลุมเศรษฐกิจพอเพียง และกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน เปนตน เกษตรกรสามารถนําความคิดดังกลาวไปวางแผนงานผานระบบการบริหารขององคการบริหารสวน
ตําบลไดเปนอยางดี โปรแกรมสําเร็จรูป รตส. มีศักยภาพในการนํามาใชเปนประโยชนในลักษณะอื่น และพื้นที่อื่นได 
คําสําคัญ: ความเสี่ยงทางเกษตร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การวิเคราะหเปนลําดับช้ัน โปรแกรมสําเร็จรูประบบ

รวมตัดสินใจ (รตส.)  

บทนํา 
ในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในทางเกษตรกด็ี หรือทางอื่นก็ดี มักมีปจจัยหรือเกณฑที่

เกี่ยวของหลายประการ ปจจัยหรือเกณฑตางๆ เหลานี้ลวนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกทางเลอืกที่
เหมาะสม และก็เปนเรื่องปกติทีท่างเลือกแตละทางเลือกจะมีความไดเปรียบ-เสียเปรียบแตกตางกนัใน
แตละปจจัยที่ใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการตัดสินใจที่มีปจจัย
เกี่ยวของหลายๆ ประการ จึงมีผูพัฒนาเครื่องมอืชวยหรือวิธีตัดสินใจเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
ขึ้นหลายวิธ ี กระบวนการวิเคราะหเปนลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) เปนวิธทีี่ไม

                                                 
1 เปนสวนหนึ่งของผลการศึกษาในโครงการวิจัย “ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและบริการ 
ระยะที่ 2 ภาคเหนือตอนบน: ระบบการผลิต ความเสี่ยง และกลยุทธการปรับตัวของประชากรในภาคเกษตร” สนับสนุน
ทุนวิจัยโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

2 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3 ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ยุงยาก โดยเฉพาะในหลายๆ กรณีปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเปนปจจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธกีาร
เปรียบเทียบเกณฑ เกณฑยอย และทางเลือกทีละคู (Pair-wise Comparison) ตลอดจนการตรวจสอบ
ความคงเสนคงวา (Consistency Ratio: CR) ของการเปรียบเทยีบวาอยูในระดบัพอยอมรับไดหรือไม 
(Saaty,1980, Alphone, 1997, เมธี และคณะ, 2539 และ Mendoza and Prabhu, 2000)  

ขั้นตอนการดําเนินการ 
กระบวนการคํานวณน้ําหนักความสําคัญและดัชนีความคงเสนคงวา ตามวธิีการวิเคราะห

เปนลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) ไดรับการพัฒนาใหอยูในโปรแกรมสําเรจ็รูป
ภาษาไทย โดย เมธี และคณะ (2549; 2550) เรียกวา “โปรแกรมระบบรวมตัดสินใจ (รตส.)” โปรแกม
สําเร็จรูปดังกลาวนี้ สามารถใชเปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับการคนหาทางเลือกในการลดความเสี่ยงใน
ภาคเกษตรของกลุมเกษตรกรตามวิธีการวิเคราะหเปนลําดับชั้น เนื่องจากโปรแกรม รตส. มีจุดเดนคือ 
ความสามารถในการแสดงผลออกมาในรูปกราฟแทงและเปนภาษาไทยที่งายตอความเขาใจ ขั้นตอน
การดําเนินการ การวิเคราะหเปนลําดับชั้น โดยใชโปรแกรม รตส. มีดังนี้ 

1) การกําหนดวตัถปุระสงค ทางเลือก และเกณฑการตัดสินใจ เปนการระดมความคิดเห็นใน
การกําหนดวัตถปุระสงคของการตัดสินใจเปนลําดับแรกกอน จากนั้นเปนการระดมความคิดเห็นเพื่อ
กําหนดปจจัยหรอืเกณฑหลักและเกณฑยอยที่ใชในการตัดสินใจ และทางเลือกของการตัดสินใจ ใน
กรณีที่ทางเลือกมีมากเกินไป ก็จะตองมีการพจิารณาตัดหรือลดทางเลือกที่มีมากเกินไป โดยรวม
ทางเลือกที่คลายคลึงกันเขาดวยกัน หรือตัดทางเลือกที่มีการดําเนินการอยูแลว หรือมีโอกาสถูกเลือก
นอยกวาอยางเหน็ไดชัดเจนเมื่อพจิารณาจากเกณฑตางๆ ออกไป จนเหลือจํานวนทางเลือกที่เหมาะสม  

2) การใหน้ําหนักความสําคัญแกเกณฑ/เกณฑยอยของการตัดสินใจ และการใหน้ําหนัก
ทางเลือกในแตละเกณฑ/เกณฑยอย มีการระดมความคิดเห็นของกลุมเกษตรกรเพื่อใหน้าํหนัก
ความสําคัญของแตละเกณฑและทางเลือก โดยการเปรียบเทียบทีละคูในตารางเมตริกซ ซึ่งน้ําหนัก
ความสําคัญที่ใหแกเกณฑหรือทางเลือกมีคาระหวาง 1 ถึง 9 (น้ําหนักเทากับ 1 หมายถึง คูเปรียบเทยีบ
มีความสําคัญเทาๆ กัน น้ําหนักเทากับ 9 หมายถึง เกณฑหรือทางเลือกหนึ่งมคีวามสําคัญกวาอีก
ทางเลือกหนึง่อยางมาก/ชัดเจนที่สุด) 

3) การประมวลน้ําหนักความสําคญัของแตละเกณฑ/เกณฑยอย หลังจากไดผลลัพธใน
ขั้นตอนที่ 1 และ 2 แลว โปรแกรม รตส. จะประมวลน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ/เกณฑยอย และ
ทางเลือกตางๆ ในแตละเกณฑ และน้ําหนักรวมของทางเลือกตางๆ ที่ประเมินจากทุกเกณฑ/เกณฑยอย 

4) การประเมินความคงเสนคงวา ของการใหน้ําหนกัความสําคัญแกเกณฑ/เกณฑยอยและ
ทางเลือก เมื่อกรอกขอมูลการใหน้ําหนักความสําคัญดวยการเปรยีบเทียบทีละคู โปรแกรม รตส. จะ
คํานวณดัชนีความคงเสนคงวามาให คาดัชนีความคงเสนคงวานี้ควรจะมีคานอยกวา 0.10 หากพบ
ความไมคงเสนคงวาเกิดขึน้จะตองวิเคราะหวา การเปรียบเทียบใหน้ําหนักความสาํคญัคูใดบางทีไ่มคง
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เสนคงวา ซึ่งโปรแกรม รตส. จะเสนอแนะจุดที่ควรปรับ ที่ประชุมกลุมเกษตรกรจะตองพิจารณาปรบัคา
น้ําหนักความสําคัญ โดยทบทวนจากขอมูลและเหตุผลประกอบอีกครั้งหนึ่ง 

5) การนําเสนอผลการวิเคราะหตอกลุมเกษตรกร เมือ่ทําขั้นตอนที่ 1-4 แลว โปรแกรม รตส. 
จะประมวลผลทางเลือก และใหขอสรุปวา เมื่อประเมินจากทุกหลักเกณฑแลว ทางเลือกใดเหมาะสม
ที่สุด ซึ่งการวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปกราฟใหกลุมเกษตรกรไดทราบ และเปดโอกาสให
เกษตรกรอภปิรายแสดงความคิดเห็นตอผลการวิเคราะห  

คณะผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหเปนลําดับชั้นรวมกับโปรแกรม รตส. เพื่อหาทางเลือกทาง
เศรษฐกิจกับกลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษใน จ.เชียงใหม รวม 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 มีจํานวน
สมาชิกรวมกิจกรรม 12 คน เปนการพิจารณาเลือกปลูกผักในฤดูฝน สวนครั้งที่ 2 มีจํานวนเกษตรกร
กลุมเดิมที่ทําในครั้งที่ 1 เขารวมกิจกรรมจํานวน 7 คน เปนการพจิารณาเลือกปลูกผักในฤดูหนาว และ
ไดดําเนินการศึกษากับกลุมเกษตรกรในพื้นที่ จ.พะเยา และ จ.ลําปาง รวมจํานวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 
ดําเนินการกับกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวในพืน้ที่นาชลประทานของ อ.ดอกคําใต (2 ตําบล) และ อ.จุน  
(5 ตําบล) จ.พะเยา จํานวน 11 คน ครั้งที่ 2 ดําเนินการกับกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวในพื้นที่นารับน้ํา
ชลประทานจากเขื่อนกิ่วลม อ.เมอืง (8 ตําบล) จ.ลําปาง จํานวน 16 คน และครั้งที่ 3 ดําเนินการกับกลุม
เกษตรกรผูปลูกขาวในพื้นที่นาอาศัยน้ําฝน จาก อ.แมทะ (7 ตําบล) จ.ลําปาง จํานวน 14 คน  
(เบญจพรรณ และคณะ, 2551) ซึ่งการเลือกเกษตรกรตัวแทนจากแตละพื้นทีเ่พือ่เขารวมประชุมในแต
ละครั้ง สวนใหญเปนเกษตรกรผูนําที่มีตําแหนงทางสังคมในพื้นที่ เชน ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน 
ประธานหรอืกรรมการกลุมตางๆ ในพื้นที่ และเปนผูมีขอมูลและรูสภาพพื้นที่ที่ตนเองเปนตัวแทนอยาง
ดี นอกจากนี ้ เกษตรกรที่เปนตัวแทนเหลานี้ยังกลาที่จะแสดงความคิดเห็น และใหขอมูลอยาง
ตรงไปตรงมาโดยหวังที่จะไดผลการศึกษาไปใชงานจริง อยางไรกต็าม เกษตรกรแตละกลุม (3 กลุม) อยู
ในพื้นที่ที่มีลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ และเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกัน 

ผลการศึกษา 
การตัดสินใจเลือกผลิตผักปลอดสารพิษ 
ในการทดสอบการใชโปรแกรม รตส. เพื่อการตัดสินใจเลอืกผลิตชนิดผักปลอดสารพิษ 

รวมกับเกษตรกรตัวอยางกลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษในอาํเภอตางๆ เขตชานเมืองเชียงใหม ซึ่งเปน
สมาชิกของโครงการผลิตผักปลอดสารพิษ สถานวีิจัยเกษตรชลประทาน ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
เกษตร ไดผลในดานวัตถุประสงค และเกณฑการตัดสินใจ และทางเลือกที่เกษตรกรไดระบุดังแสดงใน
ตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 วัตถุประสงคการตัดสินใจ เกณฑ และทางเลือกของกลุมเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ  

วัตถุประสงค การเลือกปลูกผักปลอดสารพิษในฤดูฝน การเลือกปลูกผักปลอดสารพิษในฤดูหนาว 
ขอเสนอเบื้องตน ขอเสนอที่ปรับปรุงใหม ขอเสนอเบื้องตน ขอเสนอที่ปรับปรุงใหม 

• ตนทุนการผลิต  กําไร • ตนทุนการผลิต    • ราคาขาย     ศัตรูพืช • การลงทุน (ปุย-ยา-วัสดุ) 

• ความตองการของตลาด • ความตองการของตลาด • ตลาดรองรับ-ขายงาย • ตลาดรองรับ-ขายงาย 

• ปริมาณผลผลิต(นํ้าหนัก) • ปริมาณผลผลิต(นํ้าหนัก) • ปริมาณผลผลิต (นํ้าหนัก) • ราคาขาย 

• ความเสียหายหลังเก็บ
เกี่ยว 

• ความเสียหายหลังเก็บ
เกี่ยว 

• ความเสียหายหลังเก็บ
เกี่ยว 

•  ความเสียหายหลังเก็บ
เกี่ยว 

• อายุเก็บเกี่ยว  • ศัตรูพืช • การลงทุน (ปุย-ยา-วัสดุ) • การดูแลรักษา 

• ศัตรูพืช • กําไร • การดูแลรักษา • การใชแรงงาน 

เกณฑท่ีใช
ตัดสินใจ 
 

• คุณภาพการบริโภค  • การใชแรงงาน • ศัตรูพืช 

• คะนา              ผักบุง • คะนา • กะหล่ําดอก   บร็อคโคลี • กลุมกะหล่ํา (กะหล่ําดอก 
• ถ่ัวฝกยาว    ผักขมจีน • ผักบุง • กะหล่ําปลี      ปวยเลง บร็อคโคลี กะหล่ําปลี) 

• กะหล่ําดอก • ถ่ัวฝกยาว • ต้ังโอ             คะนา • กลุมปวยเลง-ต้ังโอ 
• ขาวโพดหวาน • ผักโขมจีน • ผักกาดฮองเต   มะเขือ

เทศ 
• ผักกาดขาวปลี 

• ผักกาดกวางตุง • กะหล่ําดอก  • ผักกาดกวางตุง • ผักกาดกวางตุง 

ทางเลือก 

• บร็อคโคลี  • ผักกาดขาวปลี • มะเขือเทศ        คะนา 
ท่ีมา: จากการประชุมกลุมเกษตรกร (2550) 

 
ขั้นตอนตอมาเปนการระดมความคิดเห็นเพื่อใหน้ําหนักความสําคญัของเกณฑ ดวยวิธีการ

เปรียบเทียบทีละคู (Pair-wise Comparisons) โดยอาศัยโปรแกรมระบบรวมตัดสินใจ รตส. ผลการ
ประชุมกลุมเกษตรกรเพื่อใหน้าํหนักความสําคัญของเกณฑ ที่กําหนดไดจากในการวิเคราะหในขัน้ตอน
แรกพบวา ขาดความคงเสนคงวาเปนอยางมาก ทั้งนี้เนื่องจากเกณฑบางตัว เชน “กําไร” มีความกํากวม
และซ้ําซอนกับเกณฑดานตนทุนการผลิตเปนประเด็นสําคัญ จึงตองระดมความคิดเห็นเพื่อปรับคา
น้ําหนักความสําคัญ คณะผูวิจัยพบวา โปรแกรมระบบรวมตัดสินใจ (รตส.) ไดชวยใหขอมูลที่เปน
ประโยชนเปนอยางยิ่งตอวิธีการวิเคราะหเปนลําดบัชั้น โดยจะชวยคํานวณคาดัชนีความคงเสนคงวา 
ยังระบุคูการเปรยีบเทียบที่กอใหเกิดความไมคงเสนคงวา พรอมเสนอแนะคาน้ําหนกัความสําคัญทีค่วร
จะเปนเพือ่ใชประกอบการพิจารณาปรับการใหน้าํหนักความสําคญั ในการเปรียบเทียบที่ละคูของประ
ประชุมกลุมเกษตรกร  

เมื่อระดมความคดิเห็นเพื่อใหน้าํหนักความสําคัญแกเกณฑหรือปจจัยแลว ในลําดับถัดมา
เปนการระดมความคิดเห็นของกลุมเกษตรกร เพื่อใหน้ําหนักความสําคัญแกทางเลือกตางๆ เมื่อ
พิจารณาตามเกณฑตางๆ ทีละเกณฑ ผลการระดมความคิดเห็นของกลุมเกษตรกรตัวอยาง เพือ่ให
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น้ําหนักความสําคัญของทางเลือกตามเกณฑตางๆ ในการวิเคราะหแตละครั้ง พบวา เปนไปอยาง
ราบรื่นโดยเฉพาะในครั้งที่  2 เมื่อกลุมเกษตรกรมีความรูและคุนเคยกับโปรแกรม รตส. มากขึ้น 

หลังจากการระดมความคิดเห็น เพื่อใหน้ําหนักความสําคัญของเกณฑส้ินสุดแลว โปรแกรม
ระบบรวมตัดสินใจไดรายงานผลการคํานวณคาน้าํหนักความสําคญัของปจจัย น้ําหนักที่ประเมินของ
ทางเลือกตางๆ ในแตละปจจยั และน้ําหนักรวมที่ประเมินไดของทางเลือกตางๆ ทั้งในรูปกราฟและ
ตวัเลขคาน้ําหนกัความสําคัญเพือ่ประกอบการตัดสินใจ ผลการคํานวณคาน้ําหนกัชนิดตางๆ ในตาราง
ที่ 2 แสดงใหเห็นวา กลุมเกษตรกรที่รวมตัดสินใจใหความสําคัญแกเกณฑดานการมีตลาดรองรับและ
ราคาขายในทั้งสองฤดูกาลผลิต โดยเฉพาะในฤดูหนาวนั้นกลุมเกษตรกรใหความสําคัญแกราคาขาย
มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก ในฤดูหนาวมีปริมาณการผลิตผักออกมามาก ทําใหราคามักอยูในระดับต่ํา
และเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สวนปจจัยดานศัตรูพืชและปริมาณผลผลิตนั้น กลุมเกษตรกรให
ความสําคัญในระดับสูงสําหรับการตัดสินใจเลือกปลูกผักในฤดูฝน ซึ่งอธิบายไดวา การปลูกผักปลอด
สารพิษในฤดูฝน มีโรคและแมลงรบกวนมากกวาฤดูหนาว และปริมาณผลผลิตในฤดูฝนจะไดนอยกวา
ฤดูหนาว เกษตรกรจึงตองใหความสําคัญแกปริมาณผลผลิตผักที่จะได สําหรับคาน้ําหนักที่ประเมิน
ของทางเลือกตางๆ ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกปลูกผักในฤดูหนาว เมื่อพิจารณาดานการลงทนุแลว 
ผักกาดกวางตุงนาเลือกปลูกมากที่สุด รองลงไปคือ คะนา และทีน่าเลือกนอยที่สุดคือ มะเขอืเทศ  

ตารางที่ 2 ผลคานํ้าหนักความสําคัญของเกณฑ และคานํ้าหนักท่ีประเมินของทางเลือกตางๆ ในแตละเกณฑในการปลูกผัก

ปลอดสารพิษของเกษตรกรกลุมตัวอยางในจังหวัดเชียงใหม 

การวิเคราะหครัง้ที่ 1 (การปลูกผักฯในฤดูฝน) การวิเคราะหครัง้ที่ 2 (การปลูกผักฯในฤดูหนาว) 

เกณฑการตัดสินใจ ทางเลือก * 
เกณฑการ
ตัดสินใจ 

ทางเลือก ** 

รายการ Wt 1 2 3 4 5 รายการ Wt 1 2 3 4 5 6 
ตลาดรองรับ .356 .393 .047 .123 .044 .393 การลงทนุ  .069 .061 .118 .218 .079 .491 .033 
ศัตรูพืช .235 .070 .342 .206 .342 .040 ตลาด

รองรับ 
.247 .437 .075 .170 .151 .034 .132 

ปริมาณ
ผลผลิต 

.227 .069 .330 .190 .376 .036 ราคาขาย .342 .172 .420 .152 .135 .034 .087 

ความ
เสียหายฯ 

.101 .259 .101 .163 .086 .390 ความ
เสียหายฯ 

.052 .158 .041 .097 .191 .059 .455 

ตนทุนการ
ผลิต 

.046 .100 .348 .067 .447 .038 การดูแล
รักษา 

.160 .098 .221 .169 .076 .393 .043 

กําไร .035 .196 .111 .055 .120 .518 การใช
แรงงาน 

.045 .097 .248 .208 .070 .302 .039 

       ศัตรูพืช .086 .092 .392 .199 .068 .201 .050 
Weighted 
Evaluation 

.225 .174 .126 .186 .290 
Weighted 
Evaluation 

.207 .254 .167 .120 .151 .101 

หมายเหตุ: * การวิเคราะหคร้ังที่ 1: 1= คะนา 2 = ผักบุง 3 = ถั่วฝกยาว 4 = ผักขมจีน และ 5 = กะหล่ําดอก 

** การวิเคราะหคร้ังที่ 2: 1 = กลุมกะหล่ํา 2 = กลุมปวยเลง-ตั้งโอ 3 = คะนา 4 = ผักกาดขาวปลี 5 = ผักกาดกวางตุง และ 6 = 

มะเขือเทศ   Wt = น้ําหนักความสําคัญของเกณฑ (Factor Weight) 
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ในการวิเคราะห ไดใชผลที่ไดเหลานี้อภปิรายผลกับกลุมเกษตรกรและตรวจสอบผลการ
คํานวณกับความคิดเห็นของกลุม เพื่อดูวาผลการคํานวณน้ําหนักความสําคญัมีความสอดคลองกับ
ความคิดเห็นของกลุมอยางไร ผลการอภิปรายกลุมพบวา กลุมเกษตรกรเห็นวา ผลการคํานวณคา
น้ําหนักความสําคัญเกณฑ/ปจจัย และน้าํหนักทีป่ระเมินของทางเลือกตางๆ ในแตละปจจัยตามวิธกีาร
วิเคราะหเปนลําดับชั้นอยูในระดับที่นาพอใจ และมีความสอดคลองกับผลการวเิคราะหที่ได 

เมื่อเปดโอกาสใหกลุมเกษตรกรไดอภิปรายความคิดเห็น ถึงผลการวิเคราะหทีไ่ดขางตนนี ้
กลุมเกษตรกรสามารถสรุปไดวา การประเมนิตามความคิดเห็นของเกษตรกรโดยไมใชกระบวนการ
วิเคราะหเปนลําดับชั้นยังขาดความสามารถในการพิจารณาเกณฑตางๆ อยางครบถวน โดยเฉพาะใน
ดานการใหน้าํหนักความสําคัญแกเกณฑการตัดสินใจแตละเกณฑ ซึ่งเกษตรกรไมไดตระหนักมากอน 
กลุมเกษตรกรมีความเห็นรวมกนัวา กระบวนการวเิคราะหเปนลําดับชั้นนี้จะชวยใหกลุมสามารถ
ตัดสินใจไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น และเปนประโยชนตอเกษตรกรเปนอยางมาก  

การหาทางเลือกในการลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในภาคเกษตร 
คณะผูวิจัยไดนําวิธีการวิเคราะหเปนลําดับชั้นรวมกับโปรแกรม รตส. ไปประยุกตใชวิเคราะห

เพื่อหาทางเลือกในการลดความเสี่ยงเชิงเศรษฐกจิในการผลิตภาคเกษตร ของกลุมเกษตรกรในจงัหวัด
พะเยาและลําปาง จํานวน 3 กลุม ดังที่ไดกลาวมาแลว โดยใชวิธีการและขั้นตอนการวิเคราะห
เชนเดียวกับที่ไดดําเนินการกับกลุมเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม ที่ตัดสินใจเลือกผลิตผักปลอดสารพิษ ซึ่ง
ผลการวิเคราะหในแตละขัน้ตอนมรีายละเอียด ดังตอไปนี ้

1) การวิเคราะหความเส่ียงและการกําหนดวัตถุประสงค ผลการระดมความคิดเห็นใน
กลุมเกษตรกรพบวา เกษตรกรเผชิญกับความเสี่ยงที่หลากหลาย โดยมีความเสี่ยงดานเศรษฐกิจที่
สําคัญที่เกษตรกรเผชิญเหมือนๆ กัน คือ ราคาผลผลิตตกต่ําและไมแนนอน ตนทุนการผลิตสูงขึ้น 
ผลผลิตไมแนนอน เปนตน (ตารางที่ 3) เกษตรกรตัวแทนในพื้นที่ อ.ดอกคําใต และ อ.จุน จ.พะเยา ซึ่งมี
รายไดหลักจากการปลูกขาว ซึ่งสวนใหญปลูกในพื้นที่ขนาดใหญเพื่อขายเปนหลัก เกษตรกรกลุมนี้จึง
เลือกกําหนดวัตถุประสงคในการตัดสินใจเปน “การจัดการเพื่อลดความเสี่ยงในการปลูกขาว” ในขณะที่
เกษตรกรในจังหวัดลําปางทั้ง 2 พื้นที่ เลือกกําหนดวัตถุประสงคในการตัดสินใจเปน “การจัดการเพื่อลด
ความเสี่ยงดานเศรษฐกิจการเกษตร” เนื่องจากเกษตรกรใน 2 พื้นที่ มีพื้นที่การทํานานอยกวาเมื่อเทียบ
กับเกษตรกรในจังหวัดพะเยา และนอกจากการปลูกขาวแลวเกษตรกรมีรายไดจากอาชีพอื่นๆ ดวย เชน 
การเลี้ยงโค เปนตน 

2) การหากิจกรรมทางเลือก หลังจากทีก่ลุมเกษตรกรรวมกันระดมความคิดเห็นดาน
ความเสี่ยง และกําหนดวัตถุประสงคแลว ขั้นตอนตอมาเปนการรวมกันหาทางเลือก ทั้งนี้นักวิจัยได
ชี้แจงใหกลุมเกษตรกรไดเขาใจวาทางเลือกที่รวมกนักําหนดนั้น ควรเปนทางเลือกที่ครัวเรือนหรือชุมชน
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สามารถดําเนินการกันเองได ไมใชเปนทางเลอืกที่ตองรอรับความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอก 
ทางเลือกที่เกษตรกรในแตพื้นที่ไดกําหนดรวมกันในกลุมแสดงไดดงัสรุปในตารางที่ 4 

ตารางที่ 3 ความเสี่ยงดานเศรษฐกิจสําคัญที่เกษตรกรเผชิญ และการกําหนดวัตถุประสงคในการประชุมแตละครั้ง 

(พื้นที)่ 

อ.จุน จ.พะเยา อ.เมือง จ.ลําปาง อ.แมทะ จ.ลําปาง 

1. ความเสี่ยงดานการตลาด: ราคา

ไมแนนอน ตกต่ํา พอคากดราคา (ทุก

พืช) 

2. ตนทุนการผลิตสูง รายไดนอย 

ขาดทุน 

3. ผลผลิตไมแนนอน (เชน ขาวเปน

โรคไหมคอรวง  ลําไยผลผลิตไมดีฯ) 

1. ราคาผลผลิตตกต่ํา และไมแนนอน 

เสี่ยงตอภาวะขาดทุน  

2. ตนทุนการผลิตสูง ทั้งราคา เมล็ด

พันธุ  ปุย คาไถ คาแรงงาน 

3. โรคระบาด: ใบเหลือง ใบแหง 

1. ราคาผลผลิตตกต่ําและไมแนนอน 

2. ตนทุนการผลิตสูง 

3. ปญหารายไดนอย แตรายจายสูง 

4. ปญหาผลผลิตไมแนนอน   

วัตถุประสงค “การจัดการเพื่อลด

ความเสี่ยงในการปลูกขาว” 

วัตถุประสงค “การจัดการเพื่อลดความ

เสี่ยงดานเศรษฐกิจการเกษตร” 

วัตถุประสงค “การจัดการเพื่อลดความ

เสี่ยงดานเศรษฐกิจการเกษตร” 

 

3) การกําหนดเกณฑเพ่ือเลือกกิจกรรมในการลดความเสี่ยง เกณฑที่เกษตรกรได
เลือก เพื่อเปนการพิจารณาคดัเลือกความเหมาะสมของทางเลอืกก็มีแตกตางกนัในแตละพื้นที่โดยมี
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5 

4) การใหน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ เมื่อไดขอสรุปที่ชดัเจนทั้งดานทางเลือก และ
เกณฑที่ใชในการตัดสินใจเพื่อเลือกทางเลือกในการลดความเสี่ยงแลว การวิจัยกไ็ดดําเนินกิจกรรมตอ
โดยใชโปรแกรม รตส. รวมกับการระดมความเห็นในการใหน้ําหนักความสําคัญแกเกณฑ และทางเลือก
ในแตละเกณฑ โดยลําดับแรกเปนการใหน้าํหนักความสําคัญของเกณฑ โดยการเปรียบเทียบใหคา
คะแนนความสําคัญ (1-9) ของเกณฑแตละคูจนครบทุกคู ในบางกรณีความคดิเห็นของเกษตรกรไม
ตรงกัน ผูวิจัยจะใหเกษตรกรทีมี่ความเห็นแตกตางอธิบายเหตุผลในการใหคะแนนความสําคัญพรอม
ทั้งยืนยันหรือปรับคาน้ําหนักใหม เพื่อใหไดขอสรุปรวมกันในการเปรียบเทียบเกณฑแตละคู ซึ่งในการ
ประชุมทั้ง 3 ครั้ง พบวา ในระยะแรกๆ ของการใหน้ําหนักความสําคัญจะพบความไมคงเสนคงวา
เกิดขึ้น ตองมีการปรับการใหคะแนนความสําคญักันใหม จนไดคาดัชนีความคงเสนคงวาตามเกณฑ 
สําหรับผลที่ไดในทายที่สุด การใหน้ําหนักความสาํคัญแกเกณฑ ในการตัดสินใจของเกษตรกร จ.พะเยา 
พบวา จากเกณฑทั้งหมด 7 เกณฑ มีลําดับความสําคัญตามผลการคํานวณของโปรแกรม รตส. 
ตามลําดับดังนี้ คือ (1) ความคุมทุนมีน้ําหนักความสําคัญเทากับ 0.451 (2) ความเหมาะสมกับสภาพ
ชุมชนและทรัพยากรมีน้ําหนักความสาํคัญเทากับ 0.176 (3) ความยั่งยืนของทางเลอืก 0.135 (4) ความ
พึงพอใจของเกษตรกรมีน้ําหนักความสําคัญเทากบั 0.104 (5) ความเอื้อประโยชนตอชุมชนมีน้ําหนัก



การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 4 

 

366 

ความสําคัญเทากับ 0.090 (6) ความสอดคลองกบันโยบายของรัฐมีน้ําหนักความสาํคัญเทากับ 0.023 
และ (7) ความยากงายในการปฏบิัติมีน้ําหนักความสําคัญ 0.021 (ตารางที่ 6) 

ใน จ.ลําปาง กลุมเกษตรกรในพืน้ที่รับน้ําชลประทาน อ. เมือง ใหน้ําหนักความสําคัญของ
เกณฑคือ (1) การมีตัวอยางของความสําเร็จที่ชัดเจนมีน้ําหนักความสําคัญ 0.421 (2) องคความรูกลุม
ที่มีอยูเดิม และหาเพิ่มไดมีน้ําหนักความสําคัญ 0.364 (3) ความยากงายในการจัดการกลุมมีน้ําหนัก
ความสําคัญ 0.104 (4) ความเหมาะสมของพื้นที่เชิงกายภาพมีน้ําหนักความสําคัญ 0.078 และ  
(5) ผลตอบแทน (กําไร) มีน้ําหนักความสําคญั 0.033 สวนเกษตรกรในพื้นที่รับน้ําฝน อ.แมทะ 
เกษตรกรใหน้าํหนักความสําคัญดานความพรอมของชุมชนเปนลําดับที่ 1 (0.421) ตามดวยเกณฑดาน
องคความรูที่มี/สามารถหามาดําเนินการไดเปนลําดับที่ 2 (0.396) สวนเกณฑที่มีความสําคัญเปน
ลําดับ 3-5 ไดแก การเอื้อประโยชนตอชมุชน ความยากงายในการจัดการ และความสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐ/องคกรทองถิ่น โดยมีคะแนนความสําคัญ 0.087, 0.055 และ 0.041 ตามลําดับ 

ตารางที่ 4 ทางเลือกในการลดความเสี่ยงดานเศรษฐกิจการเกษตรที่เกษตรกรในแตละพื้นที่กําหนดรวมกัน 

อ.จุน จ.พะเยา อ.เมือง จ.ลําปาง อ.แมทะ จ.ลําปาง 

1. โครงการสงเสริมการทํานาหวาน 

2. โครงการสงเสริมการปลูกขาวอินทรีย 

3. โครงการสงเสริมการเปลี่ยนชนิดขาว 

4. โครงการฟนฟูภมูิปญญาชาวบาน 

5. โครงการเพิ่มศักยภาพการวางแผน  

การผลิตโดยชุมชน 

6. โครงการรวมกลุมการตลาดชุมชน 

1. โครงการตั้งกลุมกองทุนขาว 

2. โครงการกลุมปุยหมักอัดเม็ด 

3. โครงการกลุมเศรษฐกิจ

พอเพียง 

4. โครงการกลุมแปรรูปผลผลิต 

5. โครงการกลุมเลี้ยงปลา 

6. โครงการกลุมนาหวาน 

7. โครงการกลุมร้ือฟนการลงแขก

(เอามื้อ) 

1. การใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การใชแนวทางวิสาหกิจชุมชน 

3. การรวมกลุมทําปุยหมัก/ปุยชีวภาพ 

4. การรวมกลุมเพื่อสรางตลาด

ทางเลือกดานอาหารปลอดภัย 

5. โครงการรื้อฟนการลงแขก (การใช

แรงงานแลกเปลี่ยน) 

6. โครงการฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น 

 
ตารางที่ 5 เกณฑที่กลุมเกษตรกรแตละพื้นที่กําหนด เพื่อใชในการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการลดความเสี่ยง 

ครั้งที่ 1  อ.จุน จ.พะเยา ครั้งที่ 2 อ.เมือง จ.ลําปาง ครั้งที่ 3 อ.แมทะ จ.ลําปาง 

1. ความสอดคลองกับนโยบายของรัฐ 

2. ความยั่งยืนของทางเลือก 

3. ความเอื้อประโยชนตอชุมชน 

4. ความยากงายในการปฏิบัติ 

5. ความพึงพอใจของเกษตรกร 

6. ความเหมาะสมกับสภาพชุมชน

และ ทรัพยากร  

7. ความคุมทุน 

1. ความเหมาะสมของพื้นที่เชิง

กายภาพ 

2. ผลตอบแทน (กําไร)  

3. ความยากงายในการจัดการกลุม 

4. องคความรูกลุม (ความรูที่มีอยู

เดิม และศักยภาพในการหาความรู) 

5. มีตัวอยางของความสําเร็จที่ชัดเจน 

1. ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ

ความพรอมของชุมชน 

2. ความยากงายในการจัดการของ

ทางเลือกนั้นๆ  

3. องคความรูที่มี/ความสามารถใน

การหามาเพื่อดําเนินการ 

4. การเอื้อประโยชนตอชุมชน 

5. ความสอดคลองกับนโยบายของรัฐ 
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ตารางที่ 6 คาน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ และของทางเลือกตางๆ ตามเกณฑในจังหวัดพะเยาและลําปาง  

การวิเคราะหเปนลําดับช้ัน (AHP) อ.จุน จ.พะเยา 
ทางเลือก * 

เกณฑการตัดสินใจ Wt 
1 2 3 4 5 6 

1. ความคุมทุน 0.451 0.104 0.410 0.157 0.244 0.268 0.186 
2. ความเหมาะสมกับสภาพชุมชนและทรัพยากร 0.176 0.040 0.166 0.195 0.247 0.182 0.169 
3. ความยั่งยืนของทางเลือก 0.135 0.038 0.166 0.042 0.130 0.266 0.357 
4. ความพึงพอใจของเกษตรกร 0.104 0.035 0.072 0.114 0.176 0.304 0.298 
5. ความเอื้อประโยชนตอชุมชน 0.090 0.034 0.158 0.039 0.155 0.264 0.350 
6. ความสอดคลองกับกับนโยบายของรัฐ 0.023 0.025 0.150 0.044 0.190 0.244 0.346 
7. ความยากงายในการปฏิบัติ 0.021 0.320 0.046 0.442 0.062 0.082 0.049 
หมายเหตุ: ทางเลือก * 1= โครงการสงเสริมการทํานาหวาน 2= โครงการสงเสริมการปลูกขาวอินทรีย 3 = โครงการสงเสริม

การเปลี่ยนชนิดขาว 4 = โครงการฟนฟูภูมิปญญาชาวบาน 5 = โครงการเพิ่มศักยภาพการวางแผนการผลิตโดย
ชุมชน 6 = โครงการรวมกลุมการตลาดชุมชน   Wt = นํ้าหนักความสําคัญของเกณฑ (Factor Weight) 

การวิเคราะหเปนลําดับช้ัน (AHP) อ.เมือง จ.ลําปาง 
ทางเลือก ** 

เกณฑการตัดสินใจ Wt 1 2 3 4 5 6 7 
1. มีตัวอยางของความสําเร็จท่ีชัดเจน 0.421 0.084 0.103 0.095 0.306 0.034 0.344 0.034 
2.องคความรูกลุมท่ีมีอยูเดิม และหาเพิ่มได 0.363 0.042 0.090 0.091 0.021 0.090 0.331 0.335 
3. ความยากงายในการจัดการกลุม 0.104 0.044 0.076 0.070 0.028 0.161 0.358 0.268 
4. ความเหมาะสมของพื้นท่ีเชิงกายภาพ 0.078 0.180 0.178 0.161 0.215 0.031 0.094 0.141 
5. ผลตอบแทน (กําไร)     0.033 0.135 0.078 0.064 0.233 0.045 0.373 0.072 
หมายเหตุ: ทางเลือก ** 1 = โครงการตั้งกลุมกองทุนขาว 2 = โครงการกลุมปุยหมัก/ปุยอินทรีย 3 = โครงการกลุมเศรษฐกิจ

พอเพียง 4 = โครงการกลุมแปรรูปผลผลิต 5 = โครงการกลุมเลี้ยงปลา 6 = โครงการกลุมนาหวาน  
7 = โครงการกลุมร้ือฟนการลงแขก  Wt = นํ้าหนักความสําคัญของเกณฑ (Factor Weight) 

การวิเคราะหเปนลําดับช้ัน (AHP) อ.แมทะ  จ.ลําปาง 
ทางเลือก *** 

เกณฑการตัดสินใจ Wt 1 2 3 4 5 6 
1. ความพรอมของชุมชน 0.421 0.341 0.030 0.341 0.030 0.166 0.092 
2. องคความรูท่ีมี/สามารถหาได 0.396 0.215 0.027 0.306 0.029 0.313 0.111 

 3. การเอื้อประโยชนตอชุมชน 0.087 0.209 0.043 0.292 0.082 0.325 0.049 
4. ความยากงายในการจัดการฯ 0.055 0.249 0.027 0.272 0.030 0.301 0.120 
5. ความสอดคลองกับนโยบายของรัฐ 0.041 0.387 0.051 0.331 0.054 0.028 0.150 
หมายเหตุ: ทางเลือก *** 1 = การใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2 = การใชแนวทางวิสาหกิจชุมชน 3 = การรวมกลุมทําปุย

หมัก/ปุยชีวภาพ 4 = การรวมกลุมเพื่อสรางตลาดทางเลือกดานอาหารปลอดภัย 5 = โครงการรื้อฟนการลงแขก 6 
= โครงการฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น Wt = นํ้าหนักความสําคัญของเกณฑ (Factor Weight) 

 
5). ผลการวิเคราะหการตัดสินใจ ดานทางเลือกทางเศรษฐกิจในการลดความเสี่ยง 

ผลการวิเคราะหลําดับทางเลือกที่เหมาะสม ที่จะถูกนําไปใชเพื่อลดความเสี่ยงในภาคเกษตรดาน
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เศรษฐกิจ เมื่อนาํผลจากการใชเกณฑตางๆ ในการตัดสินใจรวมกันทุกเกณฑ พบวา ในการประชุมใน จ.
พะเยา ทางเลือกดานการเพิม่ศักยภาพการวางแผนของชุมชนจะถูกเลือกเปนลําดับที่ 1 ตามดวย
ทางเลือกดานการรวมกลุมทําการตลาดโดยชุมชน และทางเลือกดานการฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น โดยมี
คาน้ําหนักความสําคัญตางกันไมมากนัก คือ 0.251 0.233 และ 0.209 ตามลําดับ สวนทางเลือกที่
เหลือ คือ การสงเสริมการเปลี่ยนชนิดขาว การสงเสริมการปลูกขาวอินทรีย และการสงเสริมการทาํนา
หวาน ถูกเลือกเปนลําดับรองลงไปดวยคะแนนน้ําหนัก 0.137 0.096 และ 0.073 ตามลําดับ  

สวนการประชุมกลุมเกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน อ.เมือง จ.ลําปาง พบวา ทางเลือกดานการ
รวมกลุมทํานาหวาน ถูกเลือกเปนอันดับหนึ่ง โดยมีน้ําหนักความสําคัญสูงถึง 0.322 สูงกวาทางเลือก
อันดับที่ 2 และ 3 คือการรวมกลุมร้ือฟนการลงแขก และการรวมกลุมทําการแปรรปูผลผลิต ที่มีคะแนน
น้ําหนักความสําคัญ 0.177 และ 0.164 ประมาณ 1 เทาตัว สวนทางเลือกที่เหลือ คือ การรวมกลุมทํา
ปุยหมัก/ปุยอินทรีย การรวมกลุมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การตัง้กลุมกองทุนขาว และ การรวมกลุม
เล้ียงปลา ถูกเลือกเปนลําดับหลังๆ ดวยคะแนนน้าํหนักความสําคญัต่ํากวา 0.100 ลงไป 

สําหรับลําดับทางเลือกของเกษตรกรในพื้นที่รับน้าํฝน อ.แมทะ จ.ลําปาง (ตามผลการ
วิเคราะหโดยโปรแกรม รตส.) พบวา ทางเลือกในการรวมกลุมเพื่อทําปุยหมักถกูเลือกเปนกิจกรรมที่
สําคัญเปนอันดับหนึ่ง โดยมีน้ําหนักความสําคญั 0.319 รองลงมาเปนการทําการเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง (0.277) การฟนฟูการลงแขก (0.239) การฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น (0.099) การ
รวมกลุมสรางตลาดทางเลือก (0.035) และการรวมกลุมเพื่อทาํกิจกรรมวิสาหกจิชุมชน (0.030) 
ตามลําดับ 

จากเกณฑตางๆ ที่เกษตรกรใชตดัสินใจ และใหน้ําหนักความสําคัญ เมื่อลองวิเคราะหความ
ออนไหวของเกณฑ พบวา การประชุมที่ อ.จุน จ.พะเยา เกณฑดานความคุมทุนมีความออนไหวมาก
ที่สุด รองลงมาคือเกณฑดานความยั่งยืนของทางเลือก สวนการประชุมที่ อ.เมือง จ.ลําปาง พบวา
เกณฑดานการมตีัวอยางของความสําเร็จที่ชัดเจน และเกณฑดานองคความรูของชุมชน มีความ
ออนไหวมากที่สุด สูงกวาเกณฑดานอื่นๆ คอนขางมาก เชนเดียวกับการประชุมที่ อ.แมทะ จ.ลําปาง ที่
พบวาเกณฑดานความพรอมของชุมชนมีความออนไหวมากที่สุด มากกวาเกณฑดานอื่นๆ อยางชัดเจน  
ซึ่งเกณฑที่มีความออนไหวสูงเหลานี้ ก็คือเกณฑที่เกษตรกรไดใหน้ําหนักความสําคัญเปนลําดับแรกๆ 
ในการใชตัดสินใจในแตละพื้นที่นัน่เอง ความออนไหวของเกณฑเหลานี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญทีมี่
ผลตอทางเลือกที่จะได ในการตัดสินใจโดยใชเกณฑเหลานี้ไปเปรียบเทียบใหน้าํหนักความสําคญัของ
ทางเลือกในแตละคู 

สรุป 
ผลการนําวิธีการวิเคราะหเปนลําดับชั้น รวมกับโปรแกรมสําเร็จรูประบบรวมตัดสินใจ (รตส.) 

ไปใชวเิคราะหหาทางเลือกรวมกับกลุมเกษตรกร ทําใหการดําเนินการในขั้นตอนตางๆ ของวธิีการ
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วิเคราะหเปนลําดับชั้นในทางปฏบิัติในภาคสนามเปนไปไดอยางราบรื่น และโปรแกรมสําเร็จรูป รตส. 
ชวยใหไดผลการคํานวณและขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนตอการวิเคราะหไดทันเวลา และอํานวยความ
สะดวกแกการวิเคราะหใหไดผลที่ถูกตองและสามารถนําไปใชได ชวยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วใน
การวิเคราะห เนื่องจากโปรแกรมถูกเขียนดวยภาษาไทยและมีขัน้ตอนการใชไมยุงยากแลว วธิกีาร
วิเคราะหทีใ่ชเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งในที่นี้คือเกษตรกร ไดมีสวนรวมในกระบวนการตั้งแต
การกําหนดวัตถปุระสงค การรวมกันหาทางเลือก และกําหนดหลักเกณฑที่ใชในการตัดสินใจเลอืก
ทางเลือก ดังนั้นผลที่ไดจึงมาจากการตัดสินใจของเกษตรกรเองโดยอาศัยขอเท็จจริงและการมีผลได
ผลเสียตอผูรวมกิจกรรมอยางแทจริง   

สําหรับผลที่ไดจากการประชุมวิเคราะหหาทางเลือก ในการลดความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ ใน
การปลูกขาว และในภาคเกษตร ที่ไดจากการประชุมทั้ง 3 ครั้ง ลวนเปนทางเลือกที่เนนการพึ่งตนเอง
และเกษตรกรในแตละพื้นที่สามารถนําไปปฏิบัติได สําหรับบางทางเลือกเชน ทางเลือกดานการเพิ่ม
ศักยภาพการวางแผนของชุมชน ทางเลือกดานการรวมกลุมทําการตลาดโดยชุมชน และการรวมกลุม
วิสาหกิจชุมชนเพื่อการแปรรูปผลผลิตนั้น อาจตองมีหนวยงานที่เกี่ยวของเขาไปชวยสนับสนุนกลุม
เกษตรกรหรือทาํการศึกษาวิจัย ดานองคความรู และวิธีดําเนินการที่จะนาํไปสูผลสําเร็จ เพื่อชวยให
กลุมเกษตรกรสามารถปฏิบัติไดผลอยางแทจริงตอไป 
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