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บทคัดยอ 

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความสําคัญของตัวแปรตางๆ ที่เปนองคประกอบของความม่ันคงดาน
อาหารของครัวเรือน ประกอบดวยองคประกอบ  3 ดาน คือ ดานการมีอาหาร ดานการเขาถึงอาหาร และ ดาน
การใชประโยชนจากอาหาร ใชการสัมภาษณผูที่เก่ียวของ ไดแก ผูนําทองถ่ิน ผูนํากลุมอาชีพ ผูแทนจาก
หนวยงานราชการ ในตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใชแบบสอบถามเพ่ือใหผูที่
เก่ียวของใหคาความสําคัญของตัวแปรที่เก่ียวของโดยเปรียบเทียบเปนรายคู และนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะห 
โดยใชหลักการวิเคราะหการตัดสินใจแบบมีสวนรวม และการประเมินแบบ AHP (Analytic Hierarchy Process) 
โดยผูมีสวนเกี่ยวของในตําบลการะเกด ใหความสําคัญกับองคประกอบดานการมีอาหารมากที่สุด ตามดวยการเขาถึง
อาหาร และการใชประโยชนจากอาหาร ดานการมีอาหาร พบวา ตัวแปรที่ดินทํากินทั้งหมดมีความสําคัญมากที่สุด 
รองลงมา คือ ปริมาณขาวสํารอง และผลผลิตขาวทั้งหมด ดานการเขาถึงอาหารพบวา ตัวแปรรายไดของครัวเรือน
ทั้งหมดมีความสําคัญมากที่สุด ตามดวยตัวแปรคาใชจายดานอาหาร และตัวแปรความหลากหลายของประเภท
อาหารที่บริโภค สวนดานการใชประโยชนจากอาหาร พบวา ตัวแปรพลังงานที่ไดรับมีคาความสําคัญมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ตัวแปรโปรตีนที่ไดรับ โปรตีนที่เพียงพอ สถานะสารอาหารในผูใหญ พลังงานที่เพียงพอ สถานะ
สารอาหารในเด็ก และสถานะสารอาหารในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ตามลําดับ การทราบคาความสําคัญของตัวแปร
ตางๆ ที่เก่ียวของในแตละดาน สามารถนําไปใชประโยชนในการคํานวณระดับความม่ันคงดานอาหารของครัวเรือนใน
ตําบลการะเกดที่มีการใหความสําคัญขององคประกอบและตัวแปรแตกตางกัน และสามารถสะทอนสภาพความม่ันคง
ดานอาหารในตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดถูกตองมากขึ้น เพื่อการพิจารณานํา
โครงการพัฒนาเขามาในหมูบานตางไดเหมาะสมมากขึ้น 
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Abstract 
 
 This study had an objective to analyze relative importance of variables measuring 
household food security and its three main components, i.e., food availability, food access and food 
utilization. Interviews using structured questionnaires were scheduled for key stakeholders including 
local leaders, professional group leaders, and representatives of government offices in Karakate 
sub-district, Chian Yai district, Nakhon Si Thammarat province. They were asked, based on their 
subjective judgement, to give relative importance of variables in each components of household food 
security. Pair comparisons between variables were later interactively analyzed with the Analytic 
Hierarchy Process (AHP) framework. It was found that these stakeholders viewed food availability 
component as the most important, followed by food access and food utilization, respectively. In 
terms of food availability, total area was the most important variable, followed by amount of rice 
reserves and total rice production, respectively. With regards to food access, total household income 
was the most important variable, followed by food expenditure, and diversity of consumed food. In 
terms of food utilization, amount of protein was the most important variable, followed by protein 
sufficiency, adult nutritional status, amount of carbohydrate, carbohydrate sufficiency, children 
nutritional status and nutritional status of children under five years old, respectively. It is expected 
that understanding of this relative importance lead to a more accurate and participatory calculation 
of household food security levels of different villages in Karakate sub-district, which indicate where 
development projects of different emphasis of food security can be properly taken place. 
 
Key Words : relative importance, household food security, food availability, food access, food 
 utilization 

บทนํา 
 
การวัดระดับความม่ันคงดานอาหารของครัวเรือน สามารถวัดไดโดยการใชสมการเพื่อวัดระดับความม่ันคง

ดานอาหารใน องคประกอบ 3 ดานคือ (1) องคประกอบดานการมีอาหาร ซึ่งมีตัวแปรที่เก่ียวของคือ ที่ดินทํากิน
ทั้งหมด (ไร) ผลผลิตขาวทั้งหมด (กิโลกรัม) และปริมาณขาวสํารองที่ครัวเรือนสํารองไว (แคลอรี/คน/วัน) (2) องคประกอบ
ดานการเขาถึงอาหาร มีตัวแปรที่เก่ียวของคือ รายไดทั้งหมด (บาท/ครัวเรือน/ป) คาใชจายดานอาหาร (บาท/
ครัวเรือน/ป) และความหลากหลายของชนิดอาหารที่บริโภค (ชนิด) และ (3) องคประกอบดานการใชประโยชน
จากอาหาร ซึ่งมีตัวแปรที่เก่ียวของคือ พลังงานที่ไดรับ (กิโลแคลอรี/คน/วัน) โปรตีนที่ไดรับ (กรัม/คน/วัน) ระดับ
พลังงานท่ีเพียงพอในผูใหญ (รอยละ) ระดับโปรตีนที่เพียงพอในผูใหญ (รอยละ) สถานะสารอาหารในผูใหญ 
(กก./ม2) สถานะสารอาหารในเด็ก (กก./ม2) และสถานะสารอาหารในเด็กอายุตํ่าวา 5 ป (กก./ม2) (USAID, 1992 
และ Mugniesyah and Kosuke, 2004) แตเนื่องจากตัวแปรที่เก่ียวของในแตละองคประกอบจะมีหนวยไมเทากัน 
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ดังนั้นจึงกําหนดคาของตัวแปรในรูปของคาคะแนน และเม่ือไดคาคะแนนของตัวแปรแลว ควรทําการคํานวณคา
น้ําหนักความสําคัญของตัวแปรที่เก่ียวของในแตละองคประกอบดวย ซึ่งคาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรก็จะมี
ความแตกตางกันขึ้นอยูกับพื้นที่ที่ศึกษาและความเห็นของประชาชนในพ้ืนที่นั้น ดังนั้นการวิจัยคร้ังนี้จึงจําเปนตอง 
มีการวิเคราะหคาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรทุกตัว โดยใชการมีสวนรวมจากผูที่เก่ียวของ ผานการสัมภาษณ
จาก ผูนําทองถ่ิน ผูนํากลุมอาชีพ และผูแทนจากหนวยงานราชการ  ในตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยใชแบบสอบถามการใหคาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปร โดยเปรียบเทียบเปนรายคู และ
ใชหลักการวิเคราะหแบบ AHP (Analytic Hierarchy Process) เปนเคร่ืองมือในการคํานวณ (Saaty,2008) 
 ตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนพื้นที่ในขอบเขตลุมน้ําปากพนังที่ในอดีต
เปนอูขาวอูน้ําของภาคใต แตตอมาไดถูกเปล่ียนแปลงดวยกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ตามกระแสการพัฒนา ที่
กอใหเกิดผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของทรัพยากรโดยเฉพาะอยางย่ิง ทรัพยากรน้ําที่มีความจําเปนตอการ
ทํานาขาว กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เหลานี้ ไดแก การทํานากุง การปลูกสนประดิพัทธ และการปลูกยางพารา หรือ
ปาลมน้ํามัน ในพื้นที่นาขาวหรือ ใกลเคียง กอใหเกิดปญหามลพิษทางน้ํา การแยงชิงน้ํา ภาวะน้ําทวมและแหง
แลง ตามมา ประชาชนในพื้นที่ซึ่งถือวามีรายไดตํ่าอยูแลว จึงประสบกับปญหาการผลิตขาวที่เปนอาหารพื้นฐาน 
ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ที่เก่ียวของกับความม่ันคงดานอาหาร และระดับความสําคัญของแตละ
ประเด็นที่ประเมินดวยคนในพื้นที่ จึงมีความสําคัญเพื่อใหโครงการพัฒนาและความชวยเหลือตางๆ สามารถ
เขาถึงประชาชนตรงกับความตองการที่แทจริงได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการวิเคราะหความสําคัญของตัวแปรความม่ันคงดานอาหารของครัวเรือน
ในตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ ดังนี้ 
 1. เพื่อคํานวณคาความสําคัญของตัวแปรในแตละองคประกอบของความม่ันคงดานอาหารของ
ครัวเรือน และ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสําคัญของตัวแปรและองคประกอบแตละดานของความม่ันคงดานอาหาร
ของครัวเรือน 

 
วิธีดําเนินการวจิัย 

การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการสัมภาษณแบบมีสวนรวมของผูที่มีสวนเก่ียวของโดยเฉพาะอยางย่ิงผูที่เก่ียวของ
ในองคกรที่รับผิดชอบดานการพัฒนาทองถ่ินและสงเสริมการประกอบอาชีพในพื้นที่ของตําบลการะเกด อําเภอ
เชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 13 ราย ดวยการเลือกแบบเจาะจง ผูมีสวนเก่ียวของเหลานี้ถือวาเปน
ตัวแทนของผูที่มีสวนกําหนดนโยบาย วางแผน และดําเนินโครงการในการพัฒนาของตําบลการะเกดมาโดยตลอด 
และรูถึงพัฒนาการ และการเปล่ียนแปลงในดานตางๆ ของพื้นที่เปนอยางดี ประกอบดวย ผูนําทองถ่ิน คือ นายก
องคการบริหารสวนตําบลการะเกด กํานัน และผูใหญบาน ผูนํากลุมอาชีพ คือ ประธานกลุมผลิตปุยชีวภาพ 
ประธานกลุมผูเพาะเห็ดฟางในตะกรา ประธานกลุมผูผลิตแกสจากผักตบชวา กลุมทอเส่ือกระจูด กลุมผูผลิต
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กระดาษสา และตัวแทนจากหนวยงานราชการ จํานวนตัวแทนทั้ง 13 รายนี้ถือวาเพียงตอการวิเคราะหเนื่องจาก
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีไมจําเปนตองมีการอนุมานทางสถิติ    

เครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณ คือ แบบสอบถามเชิงโครงสรางใหผูตอบแบบสอบถามรวมกับผูวิจัยเพื่อ
ทําการเปรียบเทียบคาความสําคัญของตัวแปรตางๆ ในองคประกอบทั้ง 3 ดานของความม่ันคงดานอาหารโดย
ทําการเปรียบเทียบเปนรายคู ตามหลักการของการวิเคราะหการตัดสินใจแบบมีสวนรวม และการประเมินแบบ 
Analytic Hierarchy Process (AHP) ดังแสดงในภาพท่ี 1  
 
                                                                                                                                        
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  1  โครงสรางของหลักเกณฑหลักและหลักเกณฑยอยในการวิเคราะหคาความสําคัญ 
ที่มา : Mugniesyah and  Kosuke (2004) 

 
 
 
 

โปรตีนที่ไดรับ (กรัม/คน/วัน) 

การมีอาหาร การเขาถึงอาหาร การใชประโยชนจากอาหาร 

ที่ดินทํากินทั้งหมดตอ 
ครัวเรือน (ไร) 

ผลผลิตขาวทั้งหมดตอครัวเรือน 
(กิโลกรัม)  

ปริมาณขาวที่ครัวเรือนสํารองไว
(แคลอรี/คน/วัน) 

คาใชจายดานอาหาร  
(บาท/ครัวเรือน/ป) 

ความหลากหลายของชนิดอาหาร 
ที่บริโภค 

พลังงานที่ไดรับ 
(กิโลแคลอรี/คน/วัน) 

ระดับพลังงานท่ีเพยีงพอ 
(กิโลแคลอรี/คน/วัน) 

ระดับโปรตีนที่เพียงพอ 
(กิโลแคลอรี/คน/วัน) 

สถานะสารอาหารในผูใหญ (BMI) 

สถานะสารอาหารในเด็ก (BMI) 

สถานะสารอาหารในเด็กอายุ 
ตํ่ากวา 5 ป (BMI) 

รายไดทั้งหมด (บาท/ครัวเรือน/ป) 
(0.742) 

ความมั่นคงดานอาหาร 
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คาความสําคัญกําหนดใหมีคาระหวาง 1 – 5 เม่ือ 5 หมายถึง มีความสําคัญระดับมากที่สุด 1 หมายถึง 
มีความสําคัญระดับนอยที่สุด จากการเปรียบเทียบแบบมีสวนรวมของผูที่เก่ียวของทั้งหมดที่ไดมานี้ไดนํามาทํา
การหาคาเฉล่ีย เพื่อนําคาไปคํานวณหาคาน้ําหนักความสําคัญโดยใชการประเมินแบบ AHP โดยใชโปรแกรม 
Expert Choice ที่มีหลักการและข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาองคประกอบของความมั่นคงดานอาหาร และตัวแปรตางๆ ที่เก่ียวของ 
 ขั้นที่ 2  สรางแผนภูมิ ดังแสดงในภาพที่ 1 
 ขั้นที่ 3 วินิจฉัยเปรียบเทียบความสําคัญของตัวแปรและองคประกอบของความมั่นคงดานอาหารเปน
คูๆ โดยผูมีสวนเก่ียวของทั้ง 13 ราย แลวหาคาเฉล่ีย 
 ขั้นที่ 4 สังเคราะหคาเฉลี่ยนั้นดวยวิธีการ AHP เพื่อใหไดระดับความสําคัญของแตละตัวแปรและ
องคประกอบของความมั่นคงดานอาหาร 
 ขั้นตอนที่ 5 ทดสอบความสอดคลองของผลที่ได 
 ขั้นตอนที่ 6 สรุปและรายงานผล 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
ผลการวิจัยตามวิธีการวิจัยและขั้นตอนการวิเคราะหเพื่อใหไดคาความสําคัญของแตละตัวแปรและ

องคประกอบของความมั่นคงดานอาหาร สามารถนําเสนอได ตามรายละเอียดในแตละหัวขอตอไปนี้ 
 

คาความสําคัญขององคประกอบความมั่นคงดานอาหาร 
 คาความสําคัญขององคประกอบทั้ง 3 ดานของความม่ันคงดานอาหาร คือ  
 1. น้ําหนักความสําคัญของการมีอาหาร   เทากับ 0.761 หรือ รอยละ 76 
 2. น้ําหนักความสําคัญของการเขาถึงอาหาร   เทากับ 0.191 หรือ รอยละ 19  
 3. น้ําหนักความสําคัญของการใชประโยชนจากอาหาร  เทากับ 0.048 หรือ รอยละ 5 
 ผลการคํานวณคาความสําคัญขององคประกอบความมั่นคงดานอาหารน้ัน ผูมีสวนเก่ียวของที่เปนกลุม
ตัวอยางในการศึกษาสวนใหญมีความเห็น ดังนี ้
 1. ดานการมีอาหาร กับ การเขาถึงอาหาร นั้น การมีอาหาร มีความสําคัญมากกวา การเขาถึงอาหาร 
เพราะครัวเรือนสวนใหญในตําบลการะเกดมีที่ดินเปนของตนเอง และท่ีดินมีความเหมาะสมในการทํานา แมวา
การทํานาจะประสบปญหาบาง แตเกษตรกรที่ทํานามีจุดประสงคเพื่อไวบริโภคในครัวเรือนกอน ถาผลผลิตเหลือ
จึงจะขาย ครัวเรือนเหลานี้มีการทํานาเพียงแคปละ 1 คร้ัง แตครัวเรือนที่เนนการทํานาเพื่อจําหนายจะทํานาปละ 
2 คร้ังเปนอยางนอย และมีการเชาที่นาของผูอื่นมาทํานาดวย ซึ่งครัวเรือนในกลุมนี้มีจํานวนไมมากนัก 
 2. ดานการมีอาหาร กับ การใชประโยชนจากอาหาร นั้น การมีอาหาร มีความสําคัญมากกวา การใช
ประโยชนจากอาหาร เพราะครัวเรือนสวนใหญจําเปนตองคํานึงถึงความสามารถของตนเองในการมีอาหารไว
บริโภคอยางเพียงพอเปนสําคัญ สวนเร่ืองการจะไดรับประโยชนจากอาหารนั้นเปนเพียงประเด็นรอง สวนใหญจะ
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คํานึงวาในแตละวันตองมีขาวกิน สําหรับอาหารอ่ืนๆ นั้นขึ้นอยูกับความตองการบริโภคในแตละวันดวย โดย
ไมไดคํานึงวาการบริโภคอาหารชนิดนั้นจะไดรับสารอาหารอยางครบถวนหรือไม 
 3. ดานการเขาถึงอาหาร กับการใชประโยชนจากอาหารนั้น การเขาถึงอาหาร มีความสําคัญมากกวา 
การใชประโยชนจากอาหาร เพราะ ครัวเรือนจะคํานึงถึงวาในแตละวันครัวเรือนสามารถมีรายไดที่เพียงพอในการ
ซื้ออาหารมาบริโภคมากกวา จะคํานึงวาอาหารที่จะซื้อมาบริโภคเปนอาหารที่ใหสารอาหารครบถวนหรือไม เพียง
แคคํานึงวามีรายไดเพียงพอจะซื้ออาหารชนิดใดมาบริโภคไดมากกวา 
 
คาความสําคัญขององคประกอบการมีอาหาร 
 คาความสําคัญของตัวแปรในองคประกอบการมีอาหาร คือ  
 1. คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรที่ดินทํากินทั้งหมด  เทากับ 0.761 หรือ รอยละ 76 
 2. คาน้ําหนักของตัวแปรปริมาณขาวที่ครัวเรือนสํารองไว  เทากับ 0.191 หรือ รอยละ 19 
 3. คาน้ําหนักของตัวแปรผลผลิตขาวทั้งหมด   เทากับ 0.048 หรือ รอยละ 5 
 ผลการคํานวณคาความสําคัญของตัวแปรในองคประกอบการมีอาหารนั้น ผูมีสวนเกี่ยวของที่เปนกลุม
ตัวอยางในการศึกษาสวนใหญมีความเห็น ดังนี้ 
 1. ที่ดินทํากินทั้งหมด กับ ผลผลิตขาวทั้งหมด นั้น ที่ดินทั้งหมด มีความสําคัญมากกวา ผลผลิตขาว
ทั้งหมด เพราะที่ดินมีความสําคัญในแงของการเปนทรัพยากรในการทําการผลิต ทําใหครัวเรือนมีความสามารถ
ในการมีอาหารได ไมเฉพาะแตการผลิตขาวเพียงอยางเดียว แตอาจจะนําไปผลิตพืชอาหารชนิดอื่นๆ ใชเล้ียงสัตว 
หรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไดอีกดวย  
 2. ที่ดินทํากินทั้งหมด กับ ปริมาณขาวที่ครัวเรือนสํารองไว นั้น ที่ดินทํากินทั้งหมด มีความสําคัญ
มากกวา ปริมาณขาวที่ครัวเรือนสํารองไว เพราะ ครัวเรือนใหความสําคัญกับการมีที่ดินมาก ถามีที่ดินก็สามารถ
ผลิตขาวได โดยไมจําเปนตองสํารองไว 
 3. ผลผลิตขาวทั้งหมด กับ ปริมาณขาวที่ครัวเรือนสํารองไว นั้น ผลผลิตขาวทั้งหมด มีความสําคัญ
นอยกวา ปริมาณขาวที่ครัวเรือนสํารองไว เพราะ การผลิตขาวของครัวเรือนจะมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อการ
บริโภค และเม่ือไดรับผลผลิตครัวเรือนจะเก็บไวบริโภคกอน ถามีปริมาณที่เหลือจึงนําไปจําหนาย 
 
คาความสําคัญขององคประกอบการเขาถึงอาหาร 
 คาความสําคัญของตัวแปรในองคประกอบการเขาถึงอาหาร คือ  
 1. คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรรายไดทั้งหมด เทากับ 0.742 หรือ รอยละ 74 
 2. คาน้ําหนักของตัวแปรคาใชจายดานอาหาร เทากับ 0.203 หรือ รอยละ 20 
 3 คาน้ําหนักของตัวแปรความหลากหลายของชนิดอาหารที่บริโภค เทากับ 0.055 หรือ รอยละ 6 
 ผลการคํานวณคาความสําคัญของตัวแปรในองคประกอบการเขาถึงอาหารนั้น ผูมีสวนเกี่ยวของที่เปน
กลุมตัวอยางในการศึกษาสวนใหญมีความเห็น ดังนี้ 
 1. รายไดทั้งหมด กับ คาใชจายดานอาหาร นั้น รายไดทั้งหมด มีความสําคัญมากกวา คาใชจายดาน
อาหาร เพราะ รายไดทั้งหมดเปนปจจัยสําคัญในการนํามาใชจายในครัวเรือน ซึ่งคาใชจายดานอาหารก็เปนสวน
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หนึ่งของรายได แตสวนใหญครัวเรือนไมไดแยกรายไดทั้งหมดออกเปนคาใชจายดานอาหารอยางชัดเจน เพียงแค
คํานึงวาในแตละวันตองมีรายไดเพื่อใหเพียงพอในการนํามาใชในการซื้ออาหารเทานั้น 
 2. รายไดทั้งหมด กับ ความหลากหลายของชนิดอาหารที่บริโภค นั้น รายไดทั้งหมด มีความสําคัญ
มากกวา ความหลากหลายของชนิดอาหารที่บริโภค เพราะในการซื้ออาหารมาบริโภคครัวเรือนสวนใหญจะ
คํานึงถึงรายไดที่มีอยูวาเพียงพอสําหรับซื้ออาหารชนิดไหน และเปนอาหารที่ตรงกับความตองการบริโภค โดย
ไมไดเนนถึงความหลากหลายของชนิดอาหาร 
 3. คาใชจายดานอาหาร กับ ความหลากหลายของชนิดอาหารที่บริโภค นั้น คาใชจายดานอาหาร มี
ความสําคัญมากกวา ความหลากหลายของชนิดอาหารที่บริโภค เพราะคาใชจายดานอาหารท่ีใชจายไปจะคํานึงถึง
รายไดกอน และการเลือกซื้ออาหารก็จะซื้อที่จําเปน แตไมไดคํานึงถึงความหลากหลายของชนิดอาหาร 
 
คาความสําคัญขององคประกอบการใชประโยชนจากอาหาร 

คาความสําคัญของตัวแปรของการใชประโยชนจากอาหาร คือ  
 1. คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรพลังงานที่ไดรับ  เทากับ 0.434 หรือ รอยละ 43 
 2. คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรโปรตีนที่ไดรับ  เทากับ 0.246 หรือ รอยละ 25 
 3. คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรโปรตีนที่เพียงพอ  เทากับ 0.121 หรือ รอยละ 12 
 4. คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรสถานะสารอาหารในผูใหญ  เทากับ 0.069 หรือ รอยละ 7 
 5. คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรพลังงานที่เพียงพอ  เทากับ 0.058 หรือ รอยละ 6 
 6. คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรสถานะสารอาหารในเด็ก เทากับ 0.048 หรือรอยละ 5 
 7. คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรสถานะสารอาหารในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป  เทากับ 0.020 หรือ 
รอยละ 2 
 ผลการคํานวณคาความสําคัญของตัวแปรในองคประกอบการใชประโยชนจากอาหารนั้น ผูมีสวนเก่ียวของ
ที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาสวนใหญมีความเห็น ดังนี้ 
 1. พลังงานท่ีไดรับ กับ โปรตีนที่ไดรับ นั้น พลังงานท่ีไดรับ มีความสําคัญมากกวา โปรตีนที่ไดรับ 
เพราะสวนใหญแลวจะเนนการบริโภคอาหารที่ใหพลังงานสูง เชน อาหารจําพวกแปง  
 2. พลังงานที่ไดรับ กับ ระดับพลังงานที่เพียงพอ นั้น พลังงานที่ไดรับ มีความสําคัญมากกวา ระดับ
พลังงานที่เพียงพอ เพราะการบริโภคอาหารของครัวเรือนสวนใหญยังขาดความรูวาในแตละวันควรบริโภคอาหาร
ในปริมาณเทาไหรจึงจะไดรับระดับพลังงานที่เพียงพอ  
 3. พลังงานที่ไดรับ กับ ระดับโปรตีนที่เพียงพอ นั้น พลังงานที่ไดรับ มีความสําคัญมากกวา ระดับ
โปรตีนที่เพียงพอ เพราะการบริโภคอาหารสวนใหญจะบริโภคอาหารท่ีเนนใหพลังงานสูงเพื่อใหมีความอิ่มทอง
และใหพลังงานเพื่อการทํางาน  
 4. พลังงานที่ไดรับ กับสถานะสารอาหารในผูใหญ นั้น พลังงานที่ไดรับ มีความสําคัญมากกวา 
สถานะสารอาหารในผูใหญ เพราะไมไดคํานึงถึงความรูดานโภชนาการ 
 5. พลังงานที่ไดรับ กับสถานะสารอาหารในเด็ก นั้น พลังงานที่ไดรับ มีความสําคัญมากกวา สถานะ
สารอาหารในเด็ก เพราะพลังงานมีความสําคัญตอเด็กในวัยกําลังเจริญเติบโต 
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 6. พลังงานท่ีไดรับ กับ สถานะสารอาหารในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป นั้น พลังงานท่ีไดรับ มีความสําคัญ
มากกวา สถานะสารอาหารในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป เพราะพลังงานมีความสําคัญกับเด็กอายุนอยกวา 5 ป เพราะ
มีสวนสําคัญในการเจริญเติบโต 
 7. ปรตีนที่ไดรับ กับระดับพลังงานที่เพียงพอนั้น โปรตีนที่ไดรับ มีความสําคัญมากกวา ระดับพลังงาน
ที่เพียงพอ เพราะอาหารที่ใหโปรตีนมักจะรสชาดดีกวาการคํานึงถึงระดับพลังงานที่เพียงพอ 
 8. โปรตีนที่ไดรับ กับระดับโปรตีนที่เพียงพอ นั้น โปรตีนที่ไดรับ มีความสําคัญมากกวา ระดับโปรตีนที่
เพียงพอ เพราะในการบริโภคอาหารที่ใหโปรตีนจะคํานึงถึงปริมาณมากกวาระดับโปรตีนที่เพียงพอ 
 9. โปรตีนที่ไดรับ กับ สถานะสารอาหารในผูใหญ นั้น โปรตีนที่ไดรับ มีความสําคัญมากกวาสถานะ
สารอาหารในผูใหญ เพราะวาโปรตีนที่ไดรับมีรสชาดดีกวาการคํานึงถึงสถานะสารอาหารในผูใหญ 
 10. โปรตีนที่ไดรับ กับ สถานะสารอาหารในเด็ก นั้น โปรตีนที่ไดรับกับสถานะสารอาหารในเด็ก มีระดับ
ความสําคัญเทากัน ดังที่ไดกลาวแลววาโปรตีนมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตโดยเฉพาะอยางย่ิงในวัยเด็ก 
พรอมๆกับควรมีสถานะสารอาหารในเด็กที่เพียงพอ 
 11. โปรตีนที่ไดรับ กับ สถานะสารอาหารในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป นั้น โปรตีนที่ไดรับ มีความสําคัญนอย
กวา สถานะสารอาหารในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป  เพราะในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ควรไดรับสารอาหารทุกประเภทให
ครบถวนไมเพียงแตโปรตีนเพียงอยางเดียว  
 12. ระดับพลังงานท่ีเพียงพอ กับระดับโปรตีนที่เพียงพอนั้น ระดับพลังงานท่ีเพียงพอ มีความสําคัญ
เทากับ ระดับโปรตีนที่เพยีงพอ เพราะการบริโภคอาหารครัวเรือนจะคํานึงถึงความเทาเทียมกันของระดับพลังงานที่
เพียงพอ และระดับโปรตีนที่เพียงพอ 
 13 ระดับพลังงานที่เพียงพอ กับสถานะสารอาหารในผูใหญนั้น ระดับพลังงานท่ีเพียงพอ มีความสําคัญ
มากกวา สถานะสารอาหารในผูใหญ เพราะการบริโภคอาหารในครัวเรือนจะคํานึงถึงระดับพลังงานที่เพียงพอ 
มากกวาสถานะสารอาหารในผูใหญเพียงอยางเดียว 
 14) ระดับพลังงานที่เพียงพอ กับสถานะสารอาหารในเด็ก นั้น ระดับพลังงานที่เพียงพอ มีความสําคัญ
เทากับ สถานะสารอาหารในเด็ก เพราะในวัยเด็กควรมีการบริโภคอาหารท่ีใหระดับพลังงานที่เพียงพอเพื่อการเจริญ 
เติบโต พรอมๆ กับสถานะสารอาหารในเด็ก 
 15. ระดับพลังงานที่เพียงพอ กับสถานะสารอาหารในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป นั้น ระดับพลังงานที่เพียงพอ 
มีความสําคัญเทากับ สถานะสารอาหารในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป เพราะในวัยเด็กควรมีการบริโภคอาหารท่ีให
ระดับพลังงานที่เพียงพอกับสถานะสารอาหารในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป  เพื่อการเจริญเติบโตที่เหมาะสม  
 16. ระดับโปรตีนที่เพียงพอ กับ สถานะสารอาหารในผูใหญ นั้น ระดับโปรตีนที่เพียงพอ มีความสําคัญ
มากกวา สถานะสารอาหารในผูใหญ เพราะระดับโปรตีนมีความเก่ียวของกับการเจริญเติบโต ดังนั้นการไดรับ
ระดับโปรตีนที่เพียงพอสามารถทําใหรางกายเติบโต แข็งแรงได 
 17. ระดับโปรตีนที่เพียงพอ กับสถานะสารอาหารในเด็ก นั้น ระดับโปรตีนที่เพียงพอ มีความสําคัญ
เทากับ สถานะสารอาหารในเด็ก เพราะในวัยเด็กสารอาหารทุกตัวมีความสําคัญ โดยเฉพาะโปรตีนจะมีความสําคัญ
มากตอการเจริญเติบโตของรางกาย ดังนั้นระดับโปรตีนที่เพียงพอ จึงมีความสําคัญเทากันกับสถานะสารอาหาร
ในเด็ก 



ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 6  ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดลอม  2553 

 153 

 18. ระดับโปรตีนที่เพียงพอ กับสถานะสารอาหารในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป นั้น ระดับพลังงานที่เพียงพอ 
มีความสําคัญเทากับ สถานะสารอาหารในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป เพราะในวัยเด็กสารอาหารทุกตัวมีความสําคัญ 
โดยเฉพาะโปรตีนจะมีความสําคัญมากตอการเจริญเติบโตของรางกาย  
 19. สถานะสารอาหารในผูใหญ กับสถานะสารอาหารในเด็กนั้น สถานะสารอาหารในผูใหญ มีความสําคัญ
นอยกวา สถานะสารอาหารในเด็ก เพราะสถานะสารอาหารในเด็กเปนการวัดถึงการใชประโยชนจากอาหาร ทํา
ใหทราบวาเด็กอยูในภาวะปกติ หรือขาดสารอาหาร ซึ่งถาเด็กอยูในภาวะขาดอาหารก็จะสงผลกระทบตอการเจริญ 
เติบโตของทุกสวนในรางกาย แตในผูใหญสถานะสารอาหารสวนใหญจะเกิน คือมีการบริโภคมากเกินความจําเปน  
 20. สถานะสารอาหารในผูใหญ กับ สถานะสารอาหารในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป นั้น สถานะสารอาหารใน
ผูใหญ มีความสําคัญนอยกวา สถานะสารอาหารในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป เพราะสถานะสารอาหารในเด็กอายุตํ่า
กวา 5 ป เปนการวัดถึงการใชประโยชนจากอาหาร ทําใหทราบวาเด็กอยูในภาวะปกติ หรือขาดสารอาหารหรือไม 
และเด็กในวัยนี้มีความตองการสารอาหารตางๆอยางครบถวน และถาเด็กอยูในภาวะขาดอาหารก็จะสงผลกระทบ
ตอการเจริญเติบโตของทุกสวนในรางกาย แตในผูใหญสถานะสารอาหารสวนใหญจะเกิน คือมีการบริโภคมาก
เกินความจําเปน  
 21. สถานะสารอาหารในเด็ก กับสถานะสารอาหารในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป นั้น สถานะสารอาหารใน
เด็ก และสถานะสารอาหารในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป มีความสําคัญเทากัน เพราะเด็กเปนวัยที่มีการเจริญเติบโต 
ความตองการสารอาหารตางๆ มีมาก การวัดสถานะสารอาหารมีความจําเปนมากเพราะจะทําใหทราบถึงประโยชน
ที่รางกายไดรับจากการบริโภคอาหาร ซึ่งในเด็กทั้ง 2 วัย จําเปนตองไดรับสารอาหารตางๆ อยางครบถวน เปนไป
ตามชวงวัย เพื่อทําใหรางกายเจริญเติบโต  
 จากผลการคํานวณหาคาความสําคัญของตัวแปรตางๆ และคาความสําคัญขององคประกอบในระดับ
ความม่ันคงดานอาหารนั้น สามารถสรุป ดังแสดงในภาพที่ 2 
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ภาพที่  2  องคประกอบของความมั่นคงดานอาหาร ตัวแปรที่เกี่ยวของและคาน้ําหนักของตัวแปร  
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือ คาน้ําหนักความสําคัญที่ไดจากการเปรียบเทียบเปน รายคูและคํานวณดวยวธิี AHP 

การมีอาหาร (0.761) 
การเขาถึงอาหาร  

(0.191) การใชประโยชนจากอาหาร (0.048) 

ที่ดินทํากินทั้งหมด (ไร)  
(0.761) 

ผลผลิตขาวทั้งหมด  
(กิโลกรัม) 
(0.048) 

ปริมาณขาวที่ครัวเรือนสํารองไว
(แคลอรี/คน/วัน) 

(0.191) 

รายไดทั้งหมด (บาท/ครัวเรือน/ป) 
(0.742) 

คาใชจายดานอาหาร (บาท/ครัวเรือน/ป) 
(0.203) 

ความหลากหลายของชนิดอาหารที่บริโภค 
(0.055) 

พลังงานที่ไดรับ 
(กิโลแคลอรี/คน/วัน) (0.434) 

โปรตีนที่ไดรับ  
(กรัม/คน/วัน) (0.246)  

ระดับพลังงานท่ีเพยีงพอ  
(รอยละ) (0.058) 

ระดับโปรตีนที่เพียงพอ  
(รอยละ) (0.121) 

สถานะสารอาหารในผูใหญ 
(0.069) 

สถานะสารอาหารในเด็ก 
(0.048) 

สถานะสารอาหารในเด็กอายุ 
ตํ่ากวา 5 ป (0.020) 

ความมั่นคงดานอาหาร 
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สรุปและขอเสนอแนะ 
 
ผลการวิจัยเพื่อคํานวณหาคาความสําคัญของตัวแปรตางๆ ที่เปนองคประกอบความมั่นคงดานอาหาร

ของครัวเรือนในตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบมีสวนรวม
ของผูมีสวนเก่ียวของในพื้นที่ และวิเคราะหโดยใชวิธีการ  AHP (Analytic Hierarchy Process) นั้น พบวา คา
ความสําคัญของตัวแปรตางๆ และองคประกอบมีความสําคัญแตกตางกันออกไปในดานตางๆ เชน ดานการมี
อาหารเปนองคประกอบที่มีความสําคัญมากที่สุด ตามมาดวยการเขาถึงอาหาร และการใชประโยชนจากอาหาร 
ดังนั้นในการวางแผน หรือกําหนดโครงการเก่ียวกับการพัฒนาเพื่อเพิ่มระดับความม่ันคงดานอาหารของครัวเรือน 
ในตําบลการะเกด ควรใหความสําคัญกับการมีอาหารเปนอันดับแรก โดยเฉพาะการพัฒนาหรือการจัดสรรที่ดิน
เพื่อการมีอาหารของครัวเรือน โดยอาจจะมีการเสริมดานสาธารณูปโภค การจัดสรรระบบชลประทานเพื่อใหมีน้ํา
เขาถึงยังที่ดินทํากิน เปนตน และรองลงมาคือการเขาถึงอาหารของครัวเรือน โดยเฉพาะในเรื่องรายได ซึ่งควรมี
การดําเนินโครงการเก่ียวกับอาชีพเสริมตางๆ เพื่อใหครัวเรือนมีระดับรายไดที่เพิ่มขึ้น เปนตน ผลการวิจัยครั้งนี้ 
คาดวาจะเปนแนวทางสําคัญสําหรับนักพัฒนาหรือนักวางแผนที่สามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือในการวางแผน
หรือกําหนดโครงการไดอยางถูกตองเหมาะสม และตรงกับความตองการของครัวเรือนในชุมชนอยางแทจริง 
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