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บทคัดยอ 
 
โปรแกรม IMGP-LPlan เปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนการใชที่ดินเพื่อการเกษตร ซึ่งประกอบดวย 

แบบจําลองแบบหลายเปาหมายและฐานขอมูลที่จําเปน เพื่อใหผูใชสรางแบบจําลอง กําหนดวัตถุประสงค ตัวแปร 
การตัดสินใจ ขอจํากัดและสถานการณจําลองแบบตางๆ โดยการกําหนดนําหนักความสําคัญ คาเบี่ยงเบน หรือ
คาผอนปรนจากเปาหมายที่ต้ังไวผานเมนูภาษาไทย โปรแกรมจะคํานวณหาผลลัพธที่เหมาะสมสําหรับสถานการณ
แบบตางๆในรูปตารางและกราฟท่ีงายตอการทําความเชาใจ หากผลลัพธยังไมเปนที่พอใจ ผูตัดสินใจสามารถปรับ 
เปล่ียนเปาหมายเพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงคที่สนใจ โปรแกรมจะคํานวณคาผลสัมฤทธิ์ของแตละ
วัตถุประสงคใหม กระบวนการดังกลาวจะดําเนินการซ้ําจนผลสัมฤทธิ์ในแตละวัตถุประสงคเปนที่พึงพอใจของผู
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คําสําคัญ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดเขตที่ดิน แบบจําลองหลายเปาหมาย 
 
 
 
1ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
1Multiple Cropping Center, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University    
2 ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและสงเสริมเผยแพรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2Department of Agricultural Economics and Agricultural  Extension, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University 



The Sixth National Agricultural Systems Seminar - Save the World to Save Life  2010 

 318 

Abstract 
 

IMGP-LPlan (Interactive Multiple Goal Programming for Land Use Planning) is a decision 
support system designed for solving multiple goal problems in agricultural land allocation. Its main 
components consist of an IMGP model formulated by users from necessary databases with well-
defined objectives, decision variables, constraints and scenarios. Users may interact with the system  
by selecting the methods for solving the optimal solutions by defining scenarios, weights, deviation, 
or tolerance of targets in the model through Thai  language user interface. The optimal results of 
scenarios are displayed as tables and graphs to facilitate the selection of the optimal solution by 
decision makers. Targets may be modified if decision makers do not satisfy with the achievement 
rates of  some objectives, the process is iterated until the final solution is reached. The program was 
tested for its algorithms by using a tested data set from the published article of the similar nature 
before implementing in the case study on land allocation in Lamphun province. The optimal solutions 
from the STEP method appeared to be more consistent with the assigned tolerances used to create 
scenarios than other methods. Therefore, STEP method was recommended for implementing in this 
study. This program is not restricted for use at the provincial level. It may be applied to other 
planning problems based on IMGP models at various scales from farm to watershed, from district to 
provincial levels and beyond. 
Key Words : decision support system; land allocation; interactive multiple goal programming  
 

บทนํา 
 
การจัดรูปแบบการใชที่ดินเพื่อการเกษตรใหเกิดประโยชนสูงสุดตามเปาหมายหลายประการ เปนงานวิจัย

และพัฒนาเชิงบูรณาการที่ตองการระบบที่สามารถวิเคราะหขอมูลที่หลากหลาย เพื่อหาผลลัพธที่เหมาะสมและ
แสดงผลลัพธสําหรับสถานการณตางๆ ตอผูตัดสินใจ การพัฒนาระบบดังกลาวเปนการการผสมผสานแนวคิด
การวางแผนการใชที่ดินในชนบทของ van Ittersum et al. (2004); Lu et al. (2004) และ Santé and Crecente 
(2007) รวมทั้งวิธีการประเมินคุณภาพของที่ดินแบบหลายหลักเกณฑที่ไดพัฒนาไวแลว (เมธี และคณะ 2551) 
บทความนี้จะแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใชในการประมวลผลหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับ
การวางแผนการใชที่ดินเพื่อการเกษตรที่มีหลายวัตถุประสงค (Multi-objectives) และผูใชสามารถปรับเปล่ียนเปาหมาย
ไดหลายเปาหมาย (Multiple goals) ซึ่งเปนคาเชิงปริมาณของวัตถุประสงคที่สนใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(Decision support system, DSS) ที่มีลักษณะดังกลาวเรียกวา Interactive multiple goal programming (IMGP) 
การนําแบบจําลอง IMGP มาใชในการวางแผนการจัดเขตที่ดินในประเทศไทยยังไมเปนที่ปรากฏ อยางไรก็ตามไดมี
การใชแบบจําลองเชิงเสนเพื่อวางแผนการปลูกพืชในระดับจังหวัดตัวอยางในภาคตางๆ ของประเทศ (สํานักวิจัย
เศรษฐกิจการเกษตร, 2548) ตอมามีการใชแบบจําลองหลายเปาหมายท่ีปราศจากสวนที่มีปฏิสัมพันธกับผูใช
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และไมมีการบูรณาการผลลัพธเขากับ ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic information system, GIS) เพื่อใหผูตัดสินใจ
เห็นผลลัพธของการจัดเขตที่ดินในรูปของแผนที่ (Praneetvatakul and Sirijinda, 2007) 

งานวิจัยนี้เปนสวนหน่ึงของโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือจัดเขตการใชที่ดินในจังหวัดลําพูนใหสามารถ
ใชทรัพยากรทางเกษตรใหเกิดประโยชนสูงสุดตามวัตถุประสงคที่ผูรวมในการวางแผนชวยกันกําหนด วัตถุประสงค
ดังกลาวมีหลายวัตถุประสงคและบางวัตถุประสงคขัดแยงกัน ดังนั้น จึงจําเปนตองอาศัยเครื่องมือวิเคราะหที่
ทันสมัยและเปดโอกาสใหผูใชมีสวนรวมในการพิจารณาผลลัพธเบื้องตนและสามารถปรับเปาหมายใหยืดหยุน
ตามสภาพความขัดแยงของวัตถุประสงค เพื่อใหไดผลลัพธที่ทุกฝายยอมรับไดวาเปนผลลัพธที่เหมาะสมท่ีสุด โครงการ 
วิจัยดังกลาวมีองคประกอบหลายสวน ต้ังแตการจัดทําหนวยแผนท่ีเพื่อการจัดการทรัพยากรและประเมินศักยภาพ
ของทรัพยากรที่ดินในการผลิตพืชที่สําคัญในพื้นที่เปาหมาย การสํารวจภาคสนามเพื่อรวบรวมขอมูลและจัดทํา
คาสัมประสิทธิ์การผลิตของแบบจําลอง IMGP การประเมินคุณภาพที่ดินเพ่ือใชในการจัดสรรประเภทการใชประโยชน
ที่ดิน และการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรในเชิงพื้นที่โดยใชการวิเคราะหเชิงพื้นที่ดวย GIS อยางไรก็ตามบทความ
นี้จะเนนเฉพาะในสวนการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มีปฏิสัมพันธกับผูรวมวางแผนการใชที่ดิน เพื่อหา
ผลลัพธที่เหมาะสมที่สุดโดยใชแบบจําลอง IMGP  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ จัดทําแบบจําลองสําหรับสนับสนุนการหาทางเลือกในการใชที่ดินที่เหมาะสม

กับสถานการณการตัดสินใจท่ีมีหลายวัตถุประสงคและ เพื่อการพัฒนา DSS ในการจัดสรรการใชที่ดินเพื่อ
การเกษตรใหเหมาะสมกับความตองการของผูใชที่มีหลายวัตถุประสงคและเปาหมาย โดยบูรณาการแบบจําลอง 
IMGP การประเมินคุณภาพท่ีดิน และการจัดสรรที่ดินใหเหมาะสมกับหลายเปาหมายอันเปนผลลัพธของ IMGP 
เขาดวยกัน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
นับต้ังแต (de Wit et al., 1988) ไดแสดงใหเห็นวาแบบจําลอง IMGP สามารถนําไปใชในการวางแผนที่ดิน

เพื่อการเกษตรในเขตอาศัยน้ําฝนในแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน ไดมีนักวิจัยพัฒนาแบบจําลอง IMGP ใหสามารถ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จนแบบจําลอง IMGP มีการทํางานไดหลายรูปแบบ เพื่อ
วางแผนการใชทีดินต้ังแตระดับตําบล ไปจนถึงจังหวัด (Laborte et al., 2007) และในระดับลุมน้ํา (Jianbo et 
al., 2002) การพัฒนาระบบท่ีเชื่อมโยงระหวางแบบจําลอง และการแสดงผลในรูปแผนที่มีความหลากหลาย 
ขึ้นอยูกับการเลือกโปรแกรมแกปญหาเชิงคณิตศาสตร (Mathematical programming) ที่จะนํามาใชงาน และ
การพัฒนาโปรแกรมสวนที่โตตอบกับผูใช (Graphic user interface, GUI) ตัวอยางการใชแบบจําลอง IMGP 
เพื่อวางแผนการใชที่ดินในพื้นที่ขนาดใหญไดแกงานของ (Roetter et al., 2005) ซึ่งใชในการวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับจังหวัดหรือรัฐในภูมิภาคอาเซีย เชนในประเทศ อินเดีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และ
เวียดนาม โดยพัฒนาระบบการวางแผนและวิเคราะหการใชที่ดิน (Land Use Planning and Analysis System, 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
นับต้ังแต (de Wit et al., 1988) ไดแสดงใหเห็นวาแบบจําลอง IMGP สามารถนําไปใชในการวางแผนที่ดิน

เพื่อการเกษตรในเขตอาศัยน้ําฝนในแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน ไดมีนักวิจัยพัฒนาแบบจําลอง IMGP ใหสามารถ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จนแบบจําลอง IMGP มีการทํางานไดหลายรูปแบบ เพื่อ
วางแผนการใชทีดินต้ังแตระดับตําบล ไปจนถึงจังหวัด (Laborte et al., 2007) และในระดับลุมน้ํา (Jianbo et 
al., 2002) การพัฒนาระบบท่ีเชื่อมโยงระหวางแบบจําลอง และการแสดงผลในรูปแผนที่มีความหลากหลาย 
ขึ้นอยูกับการเลือกโปรแกรมแกปญหาเชิงคณิตศาสตร (Mathematical programming) ที่จะนํามาใชงาน และ
การพัฒนาโปรแกรมสวนที่โตตอบกับผูใช (Graphic user interface, GUI) ตัวอยางการใชแบบจําลอง IMGP 
เพื่อวางแผนการใชที่ดินในพื้นที่ขนาดใหญไดแกงานของ (Roetter et al., 2005) ซึ่งใชในการวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับจังหวัดหรือรัฐในภูมิภาคอาเซีย เชนในประเทศ อินเดีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และ
เวียดนาม โดยพัฒนาระบบการวางแผนและวิเคราะหการใชที่ดิน (Land Use Planning and Analysis System, 
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LUPAS) ผูวิจัยไดใชแบบจําลองพืชเพื่อประมาณการณผลผลิตพืช และใชโปรแกรม EXPRESS-MP (Dash Associates 
Ltd., 1997) ในการหาผลลัพธที่เหมาะสมจากแบบจําลอง IMGP  นอกจากน้ี (Lu et al., 2004) ไดบูรณาการ
แบบจําลองพืชเขากับแบบจําลอง IMGP เพื่อใชในการจัดการทรัพยากรที่ดินบนที่ราบสูงในประเทศจีน พรอมกับ
ดัดแปลงวิธีการหาผลลัพธจากแบบจําลองท่ีมีหลายเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ งานวิจัยลาสุดที่เปนความ
พยายามที่จะบูรณาการ IMGP เขากับ GIS เพื่อสราง DSS ในการจัดเขตการใชที่ดินในระดับจังหวัดในประเทศเสปน 
(Santé and Crecente, 2007; Santé-Riveira et al., 2008) 
 กรอบแนวคิดหลักของงานวิจัยนี้ คือ การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชในการประมวลผลหาทางเลือกที่เหมาะสม
ที่สุดสําหรับการวางแผนการใชที่ดินเพื่อการเกษตรที่มีหลายวัตถุประสงค และใหผูใชสามารถปรับเปล่ียนเปาหมาย
สําหรับวัตถุประสงคที่ตองการ โปรแกรมดังกลาวตอไปนี้จะเรียกวา IMGP-LPlan (Interactive Multiple Goal 
programming for land Use planning) การพัฒนาโปรแกรม IMGP-LPlan ไดคํานึงถึงความสะดวกของนักวิเคราะห
และผูตัดสินใจในการกําหนดเปาหมายและเลือกผลลัพธที่เห็นวาเหมาะสมท่ีสุดกับสถานการณที่ตองการหาคําตอบ 
ดังนั้น องคประกอบของโปรแกรม IMGP-LPlan จึงมีสวนที่สําคัญคือ 1) สวนการนําเขาขอมูลเพื่อสรางแบบจําลอง
หลายเปาหมาย  2) สวนการจําลองหาผลสัมฤทธ์ิ สําหรับแตละวัตถุประสงค 3) สวนการแสดงแสดงผลลัพธจาก
แบบจําลองเพื่อใหผูมีสวนรวมในการตัดสินใจพิจารณา 4) สวนที่ใหผูตัดสินใจปรับเปาหมายสําหรับแตละวัตถุประสงค
ใหม 5) สวนรายงานคาตัวแปรตัดสินใจจากผลลัพธที่ผูตัดสินใจเลือกแลววานาพอใจที่สุด และ 6) สวนเชื่อมโยง
ผลลัพธที่ไดจาก IMGP-LPlan เขากับโปรแกรมจัดเขตการใชที่ดินเชิงพื้นที่ (Spatial land allocation, SLA) ซึ่ง
พัฒนาควบคูกันไปในโครงการวิจัยอื่นซึ่งเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับงานวิจัยนี้ เพื่อจัดสรรประเภทการใชที่ดินที่เหมาะสม
ใหกับพื้นที่การเกษตรและแสดงผลเปนแผนที่ดวยGIS (รูปที่ 1) 
 

 
รูปที่ 1 กระบวนการสําคัญในการพัฒนาระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการที่ดินที่มีหลายเปาหมายแบบมีสวนรวม 
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วิธีดําเนินการวจิัย 
 
ในการพัฒนาโปรแกรม IMGP-LPlan คณะนักวิจัยไดใชโปรแกรม Visual Basic.NET เปนเคร่ืองมือที่

สราง GUI เปนภาษาไทย เพื่ออํานวยความสะดวกตอผูใชในการกําหนดโครงสรางของแบบจําลอง IMGP นอกจากนี้
ยังใชในการเรียกใช Objects ของโปรแกรม LINDO API 6.0 (http://www.lindo.com) เพื่อคํานวณหาผลลัพธที่
เหมาะสมตามวิธีการตางๆ ที่ใชการจําลองแบบ IMGP รวมทั้งใชในการแสดงผลลัพธในรูปของตารางและกราฟ 
เพื่อใหผูรวมตัดสินใจพิจารณาผลลัพธในสถานการณที่กําหนดไดงาย คณะนักวิจัยยังไดใชโปรแกรม VB.NET ใน
การเขียน GUI ใหผูตัดสินใจปรับเปล่ียนเปาหมายตามวิธีการตางๆ จนไดผลลัพธเปนที่พอใจ ผลลัพธที่ไดถูกจัด 
เก็บในรูปของฐานขอมูล และสงไปยังโปรแกรม SLA ในรูปแบบไฟล xml เพื่อนําไปวิเคราะหเชิงพื้นที่รวมกับชั้น
ขอมูลเชิงพื้นที่ในระบบ GIS เพื่อสรางแผนที่ผลลัพธจากการจัดเขตที่ดินตามผลลัพธที่ไดจากโปรแกรม IMGP-
LPlan กอนจะนําไปใชงานวางแผนการผลิตในจังหวัดลําพูน ไดทําการทดสอบความถูกตองของการเขียนโปรแกรม
โดยใชชุดขอมูลทดสอบจากบทความของ Santé and Crecente (2007)  

 
การจําลองหาผลลัพธที่เหมาะสม 
 การวิเคราะหหาผลลัพธที่เหมาะสมจากแบบจําลอง IMGP สามารถทําไดหลายวิธี คณะผูวิจัยไดเลือก
ทดสอบวิธีการ IMGP 3 วิธีการไดแก  วิธีการ a priori weighted goal programming, IWGP (Cohon, 1978; 
(Romero and Rehman, 2003) วิธีการที่พัฒนาโดย Lu (Lu et al., 2004) และ วิธีการ STEP (Santé and 
Crecente, 2007) เนื่องจากแตละวิธีมีปฏิสัมพันธกับผูใชแตกตางกัน ในแงพื้นฐานความเขาใจ และความสามารถ
ของผูใชในการปรับเปลี่ยนความเบี่ยงเบนจากเปาหมาย และความยืดหยุนในการใชเพื่อวางแผนจัดเขตการใชที่ดิน 
แตละวิธีการมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 วิธีการใหคาน้ําหนักของวัตถุประสงคลวงหนา (IWGP) 
 แบบจําลองที่ใชในวิธีการนี้ประกอบดวยฟงกชั่นวัตถุประสงค ดังนี้  

Minimize Z =  
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 ภายใตขอจํากัด 
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 กําหนดให Z เปนคาของสวนเบ่ียงเบนรวมจากวัตถุประสงคเปาหมายท่ีต้ังไว โดยมีคาเบี่ยงเบนท่ีเปนลบ 
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-) แสดงใหเห็นถึงคาที่ทําใหตํ่ากวาคาเปาหมายที่แบบจําลองต้ังไว และตัวแปรคาเบี่ยงเบนท่ีเปนบวก (dg
 +) 

แสดงใหเห็นถึงคาที่ทําใหสูงกวาคาเปาหมายที่แบบจําลองต้ังไว สวน wg  คือ คาน้ําหนักความสําคัญ หรือลําดับ
ความสําคัญของวัตถุประสงคที่ g   สําหรับในสมการขอจํากัด X เปนกิจกรรมตางๆ ในการวางแผนการใชที่ดิน 
โดยมี  A เปนคาสัมประสิทธิ์แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตัดสินใจและเปาหมาย (G) สวน I คือ Identity 
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วิธีดําเนินการวจิัย 
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matrix นอกจากน้ีในแบบจําลองยังประกอบดวย คาสัมประสิทธิ์แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยการผลิตและ
ผลผลิต ( B ) และจํานวนจํากัดของขอจํากัดปจจัยหรือเงื่อนไขตางๆ (C) สวน n, m เปนจํานวนกิจกรรมและ
วัตถุประสงคตางๆ ในแบบจําลอง ตามลําดับ 
 วัตถุประสงค และคา wg ไดมาจากการประชุมหารือกับผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ซึ่งมาจากหนวยงาน
วางแผนระดับจังหวัดซึ่งไดรวมกันกําหนดวัตถุประสงค 3 ดาน แตละดานมีวัตถุประสงคยอยรวมเปนวัตถุประสงค
ทั้งหมด 8 ขอไดแก วัตถุประสงคดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย 2   วัตถุประสงคยอย คือ ผลตอบแทนสุทธิสูงสุด 
หนวยเปนบาท และ ตนทุนเงินสดที่ใชในการผลิตตํ่าสุด หนวยเปนบาท วัตถุประสงคดานสังคม ประกอบดวย 2 
วัตถุประสงคยอย คือการใชประโยชนจากพื้นที่เกษตรกรรมสูงสุด หนวยเปนไร และการจางงานสูงสุดในการผลิต
ตามการใชประโยชนที่ดิน หนวยเปน คน-วัน วัตถุประสงคดานส่ิงแวดลอม ประกอบดวย 4 วัตถุประสงคยอย คือ 
การชะลางพังทลายของดินตํ่าสุด หนวยเปนตันตอป การใชสารเคมีเพื่อกําจัดศัตรูพืชตํ่าสุด หนวยเปนกิโลกรัม
ของสารออกฤทธิ์ (Active ingredients) การใชปุยเคมีในปริมาณท่ีตํ่าสุด หนวยเปนกิโลกรัม N  ตอไร เนื่องจาก
ปุยไนโตรเจนเปนปุยที่อาจเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมมากที่สุด และผลิตภาพน้ําชลประทานสูงสุด หนวยเปน บาท-
ไรตอ ลบ.ม.ของน้ําชลประทาน คํานวณไดจากสัดสวนของ ผลตอบแทนตอไรในการปลูกพืชตอน้ําชลประทานท่ีใช 

วัตถุประสงคแตละวัตถุประสงคอาจมีคาถวงน้ําหนัก (Wi) ที่แตกตางกันไป ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนได
ตามความตองการของผูมีสวนไดเสียหรือผูวิเคราะหแบบจําลอง  
 กิจกรรมการปลูกพืชตางๆในแบบจําลองมีประมาณ 165 กิจกรรม (แตละระบบพืช ในแตละ สภาพพื้นที่ 
และสภาพน้ํา) กิจกรรมการจางแรงงานมี 36 ชวงเวลา (12 เดือนๆ ละ 3 ชวง) มีกิจกรรมการกูยืม 5 แหลง (ธกส. 
สหกรณ กองทุนหมูบาน กลุมอาชีพ นอกระบบ) คาเบี่ยงเบนจากวัตถุประสงค j ที่เปนลบมี 8 วัตถุประสงค คาเบี่ยงเบน
วัตถุประสงค j ที่เปนบวกมี 8 วัตถุประสงค รวม Xj ทั้งหมดคิดเปน 222 ตัวแปร สวนขอจํากัดมีทั้งหมด 577 
สมการ  

วิธีการวิเคราะหแบบ IWGP เร่ิมจากการคํานวณตาราง Pay-off ซึ่งเปนตารางที่เก็บผลลัพธที่ไดจากการ 
maximize หรือ minimize วัตถุประสงคหนึ่งๆ โดยไมคํานึงถึงวัตถุประสงคอื่นๆ เม่ือไดตาราง Pay-off แลวจึงทํา
การกําหนดเปาหมายของแตละวัตถุประสงคจากคาที่เหมาะสมที่สุด (Maximum หรือ Minimum) แลวแตวัตถุประสงค
ของแบบจําลองแบบหลายวัตถุประสงค จากนั้นจึงกําหนดคาน้ําหนักความสําคัญของวัตถุประสงค ขั้นตอนตอไป
เปนการปรับคาถวงน้ําหนักดวยคาสูงสุดหรือตํ่าสุดของผลลัพธในตาราง Pay-off กอนที่จะหาผลลัพธที่เหมาะสม
เบื้องตนโดยใชชุดคําส่ังหาคําตอบ (Solver) ของโปรแกรม LINDO API โดยมีฟงกชันวัตถุประสงคเปนการ
วิเคราะหหาคาเบี่ยงเบนจากวัตถุประสงคตํ่าสุด (Minimize deviation) ผลลัพธที่ไดแสดงเปนกราฟแทงของอัตรา
ผลสัมฤทธิ์ (Ach) ของแตละวัตถุประสงคตามวิธีการที่อธิบายไวใน Santé and Crecente (2007)  

หนาตางผลลัพธของโปรแกรม IMGP จะชวยใหผูใชพิจารณาผลลัพธที่ไดงายและรวดเร็ว หากผลลัพธที่
ไดยังไมเปนที่นาพอใจ ผูใชสามารถปรับเปล่ียนคาน้ําหนักความสําคัญของวัตถุประสงคทีละวัตถุประสงค หรือ
หลายวัตถุประสงคพรอมกัน จากนั้นจึงคํานวณผลลัพธใหมจนเปนที่พอใจของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 
 วิธีการของ Lu และคณะ 

การวิเคราะหหาชุดผลลัพธที่เหมาะสมแบบ Lu et al. (2004) เร่ิมจากการเรียงลําดับความสําคัญของ
วัตถุประสงค ซึ่งในโครงการนี้ไดจากการประชุมผูมีสวนไดเสีย พรอมทั้งกําหนดคาเบี่ยงเบนท่ียอมรับได (dj) จาก
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ผลลัพธที่เหมาะสมของแตละวัตถุประสงค Z(Oj) จากน้ันคํานวณหาคาผลลัพธจากการ maximize หรือ minimize 
ฟงกชันวัตถุประสงคที่มีลําดับความสําคัญสูงสุด (Ok) โดยแบบจําลองหลักคลายคลึงกับที่ใชในวิธีการ IWGP 
เม่ือไดผลลัพธที่เหมาะสมหรือZ(Ok)แลว จึง maximize หรือ minimize ฟงกชันของวัตถุประสงคที่มีลําดับความสําคัญ
รองลงมา (Ok+1) โดยให Ok เปนขอจํากัดเพิ่มเติมในรูปแบบสมการขอจํากัดดังสมการที่ (5) และ (6) 

          (5) 
   (6) 

แลวจึงคํานวณหาผลลัพธที่เหมาะสมของวัตถุประสงค Ok+1 ดําเนินในทํานองเดียวกันไปทีละวัตถุประสงคจนกวา
จะครบวัตถุประสงคทั้งหมด จากน้ันคํานวณอัตราผลสัมฤทธิ์พรอมแสดงผลลัพธเปนกราฟแทงเพื่อใหผูรวม
ตัดสินใจพิจารณาวาพอใจหรือไมเม่ือเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไว หากยังไมพอใจผูใชสามารถปรับแกคา dj ใหมได 
โปรแกรม IMGP-LPLan จะคํานวณผลลัพธใหมให จนกระท่ังไดผลลัพธเปนที่พอใจของทุกฝายที่เก่ียวของ 
 วิธีการ STEP 
 วิธีการการวิเคราะหแบบจําลองแบบ STEP (Cohon, 1978; Santé and Crecente, 2007) เร่ิมจากการคํานวณ
ตาราง Pay-off และจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคเชนเดียวกับวิธีการของ Lu และคณะ(___)  แตการ
ปรับเปาหมายใหทุกฝายที่เก่ียวของพอใจกับกระบวนการตัดสินใจมีความแตกตางกัน กลาวคือ หลังจากที่
คํานวณผลลัพธรอบแรกและยังไมเปนที่นาพอใจแลว วิธีการนี้ใชคาผอนปรน (Tolerated percentage change, 
T) คิดเปนอัตรารอยละของผลสัมฤทธิ์ (Ach) เพื่อปรับเปาหมายเพื่อคํานวณผลลัพธใหมจนกวาจะไดผลลัพธที่
ทุกฝายที่เก่ียวของพอใจ คณะผูวิจัยไดใชสมการที่ใชในงานของ Santé and Crecente (2007) เพื่อคํานวณหา
คา Ach และ T สวนแบบจําลองมีองคประกอบคลายคลึงกับที่ใชในสองวิธีการขางตน 
 การทดสอบโปรแกรม IMGP-LPlan 
 กอนที่จะนําโปรแกรม IMGP-LPlan ไปใชงานกับขอมูลจังหวัดลําพูน ไดทดสอบโปรแกรมทีพ่ัฒนาขึ้น
โดยใชชุดขอมูลที่มีการตีพิมพแลว เนื่องจากคณะผูวิจัยไมสามารถหาชุดขอมูลที่ใชแบบจําลอง IMGP และได
ตีพิมพในประเทศไทยได ดังนั้นจึงเลือกใชชุดขอมูลของ Santé and Crecente (2007) และ Santé-Riveira et al. 
(2008) เพื่อใชในการทดสอบ ขอมูลดังกลาวเปนการวางแผนการใชที่ดินในระดับตําบลในประเทศเสปน ครอบคลุม
พื้นที่ขนาด 1,832 ตร.กม. พื้นที่ประกอบดวยฟารมประเภทตางๆ เพื่อการผลิตวัวนม พืชไร และระบบวนเกษตร
รวม 13 ประเภทการใชที่ดิน และท่ีสําคัญงานวิจัยดังกลาวใชวิธีการ IWGP (Cohon, 1978), วิธีการของ Lu (Lu 
et al., 2004), และวิธีการ STEP (Santé and Crecente, 2007) ในการวิเคราะหผลลัพธที่เหมาะสมเพื่อวางแผน 
การใชที่ดิน  
 เพื่อใหแนใจวาคําตอบที่ไดจากแบบจําลอง IWGP, Lu, และ STEP ถูกตอง คณะนักวิจัยไดสรางแบบจําลอง
โดยใชชุดขอมูลทดสอบ และคํานวณผลลัพธที่เหมาะสมในรูปของคาตัวแปรตัดสินใจและคาผลสัมฤทธิ์ (Achievement 
rate) โดยใชโปรแกรม IMGP-LPlan ท่ีพัฒนาจากชุดคําส่ังในโปรแกรม LINDO API จากนั้นนําผลลัพธที่ไดไป
เปรียบเทียบกับผลลัพธตามรายงานของ Santé and Crecente (2007) หากผลลัพธจากโปรแกรม IMGP-LPlan 
ตรงกับผลลัพธของ Santé and Cecente (2004) แสดงวาการเขียนโปรแกรมเพื่อนําเขาขอมูล แสดงผลลัพธและ
วิเคราะหหาผลลัพธที่เหมาะสมทั้ง 3 วิธีการถูกตอง  
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ผลลัพธที่เหมาะสมของแตละวัตถุประสงค Z(Oj) จากน้ันคํานวณหาคาผลลัพธจากการ maximize หรือ minimize 
ฟงกชันวัตถุประสงคที่มีลําดับความสําคัญสูงสุด (Ok) โดยแบบจําลองหลักคลายคลึงกับที่ใชในวิธีการ IWGP 
เม่ือไดผลลัพธที่เหมาะสมหรือZ(Ok)แลว จึง maximize หรือ minimize ฟงกชันของวัตถุประสงคที่มีลําดับความสําคัญ
รองลงมา (Ok+1) โดยให Ok เปนขอจํากัดเพิ่มเติมในรูปแบบสมการขอจํากัดดังสมการที่ (5) และ (6) 

          (5) 
   (6) 

แลวจึงคํานวณหาผลลัพธที่เหมาะสมของวัตถุประสงค Ok+1 ดําเนินในทํานองเดียวกันไปทีละวัตถุประสงคจนกวา
จะครบวัตถุประสงคทั้งหมด จากน้ันคํานวณอัตราผลสัมฤทธิ์พรอมแสดงผลลัพธเปนกราฟแทงเพื่อใหผูรวม
ตัดสินใจพิจารณาวาพอใจหรือไมเม่ือเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไว หากยังไมพอใจผูใชสามารถปรับแกคา dj ใหมได 
โปรแกรม IMGP-LPLan จะคํานวณผลลัพธใหมให จนกระท่ังไดผลลัพธเปนที่พอใจของทุกฝายที่เก่ียวของ 
 วิธีการ STEP 
 วิธีการการวิเคราะหแบบจําลองแบบ STEP (Cohon, 1978; Santé and Crecente, 2007) เร่ิมจากการคํานวณ
ตาราง Pay-off และจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคเชนเดียวกับวิธีการของ Lu และคณะ(___)  แตการ
ปรับเปาหมายใหทุกฝายที่เก่ียวของพอใจกับกระบวนการตัดสินใจมีความแตกตางกัน กลาวคือ หลังจากที่
คํานวณผลลัพธรอบแรกและยังไมเปนที่นาพอใจแลว วิธีการนี้ใชคาผอนปรน (Tolerated percentage change, 
T) คิดเปนอัตรารอยละของผลสัมฤทธิ์ (Ach) เพื่อปรับเปาหมายเพื่อคํานวณผลลัพธใหมจนกวาจะไดผลลัพธที่
ทุกฝายที่เก่ียวของพอใจ คณะผูวิจัยไดใชสมการที่ใชในงานของ Santé and Crecente (2007) เพื่อคํานวณหา
คา Ach และ T สวนแบบจําลองมีองคประกอบคลายคลึงกับที่ใชในสองวิธีการขางตน 
 การทดสอบโปรแกรม IMGP-LPlan 
 กอนที่จะนําโปรแกรม IMGP-LPlan ไปใชงานกับขอมูลจังหวัดลําพูน ไดทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
โดยใชชุดขอมูลที่มีการตีพิมพแลว เนื่องจากคณะผูวิจัยไมสามารถหาชุดขอมูลที่ใชแบบจําลอง IMGP และได
ตีพิมพในประเทศไทยได ดังนั้นจึงเลือกใชชุดขอมูลของ Santé and Crecente (2007) และ Santé-Riveira et al. 
(2008) เพื่อใชในการทดสอบ ขอมูลดังกลาวเปนการวางแผนการใชที่ดินในระดับตําบลในประเทศเสปน ครอบคลุม
พื้นที่ขนาด 1,832 ตร.กม. พื้นที่ประกอบดวยฟารมประเภทตางๆ เพื่อการผลิตวัวนม พืชไร และระบบวนเกษตร
รวม 13 ประเภทการใชที่ดิน และท่ีสําคัญงานวิจัยดังกลาวใชวิธีการ IWGP (Cohon, 1978), วิธีการของ Lu (Lu 
et al., 2004), และวิธีการ STEP (Santé and Crecente, 2007) ในการวิเคราะหผลลัพธที่เหมาะสมเพื่อวางแผน 
การใชที่ดิน  
 เพื่อใหแนใจวาคําตอบที่ไดจากแบบจําลอง IWGP, Lu, และ STEP ถูกตอง คณะนักวิจัยไดสรางแบบจําลอง
โดยใชชุดขอมูลทดสอบ และคํานวณผลลัพธที่เหมาะสมในรูปของคาตัวแปรตัดสินใจและคาผลสัมฤทธิ์ (Achievement 
rate) โดยใชโปรแกรม IMGP-LPlan ท่ีพัฒนาจากชุดคําส่ังในโปรแกรม LINDO API จากนั้นนําผลลัพธที่ไดไป
เปรียบเทียบกับผลลัพธตามรายงานของ Santé and Crecente (2007) หากผลลัพธจากโปรแกรม IMGP-LPlan 
ตรงกับผลลัพธของ Santé and Cecente (2004) แสดงวาการเขียนโปรแกรมเพื่อนําเขาขอมูล แสดงผลลัพธและ
วิเคราะหหาผลลัพธที่เหมาะสมทั้ง 3 วิธีการถูกตอง  
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 การจัดทําแบบจําลอง IMGP เพื่อการวางแผนการใชที่ดินในจังหวัดลําพูน  
 หลังจากที่ไดทดสอบขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม IMGP-LPlan แลว จึงไดนําโปรแกรมไปใชวิเคราะห
การวางแผนการใชที่ดินโดยใชขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม และแบบจําลองหลายเปาหมายที่สรางขึ้นใน
งานวิจัยนี้ตามรายละเอียดดังกลาวมาแลวขางตน เนื่องจากแบบจําลองตองการขอมูลที่หลากหลาย เพื่อระบุตัวแปร
ตัดสินใจ วัตถุประสงค และขอจํากัด ดังนั้นจึงไดจัดเก็บขอมูลเปนฐานขอมูลเชิงสัมพันธโดยใชโปรแกรม MS 
Access ในรูปแบบของตารางขอมูลที่สะดวกตอการ นําเขา แกไข เรียกใชเพื่อการวิเคราะหดวยแบบจําลองที่
พัฒนาขึ้น และจัดเก็บผลลัพธที่ได กอนเรียกนําไปแสดงผลในรูปตารางและกราฟบนหนาจอภาพ  
 การสรางภาพสถานการณเชิงนโยบาย (Scenarios)  
 เพื่อใหผูตัดสินใจเห็นผลลัพธในการจัดการใชที่ดินในสถานการณที่แตกตางกัน ในโครงการ ไดกําหนด
ภาพสถานการณที่เปนไปได 3 รูปแบบคือ 1) เศรษฐกิจ > สังคม > ส่ิงแวดลอม เปนสถานการณที่ผูวางแผนการใช
ที่ดินใหความสําคัญตอวัตถุประสงคดานเศรษฐกิจมากที่สุดรองลงมาเปนดานสังคมและสิ่งแวดลอมตามลําดับ 
ดังนั้นน้ําหนักความสําคัญของวัตถุประสงคจะเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหานอยดังนี้ ผลตอบแทนสุทธิ
รวมสูงสุด > ตนทุนเงินสดรวมที่ใชในการผลิตตํ่าสุด > การใชประโยชนจากพื้นที่เกษตรกรรมรวมสูงสุด > การจางงาน
รวมสูงสุดในการผลิตตามการใชประโยชนที่ดิน > ผลิตภาพน้ําชลประทานโดยรวมสูงสุด > การใชสารเคมีเพื่อกําจัด
ศัตรูพืชตํ่าสุด > การใชปุยไนโตรเจนในปริมาณท่ีตํ่าสุด > การชะลางพังทลายของดินตํ่าสุด 2) สังคม>เศรษฐกิจ 
> ส่ิงแวดลอม เปนภาพเหตุการณเชิงนโยบายท่ีใหความสําคัญของผลลัพธดานสังคมมากที่สุด รองลงมาเปน
ดานเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอม ลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคจะเรียงกันดังนี้การจางงานสูงสุด > ใชประโยชน
จากพื้นที่เกษตรกรรมรวมสูงสุด > ผลตอบแทนสุทธิรวมสูงสุด >ตนทุนเงินสดที่ใชในการผลิตรวมตํ่าสุด > ผลิตภาพ
น้ําชลประทานโดยรวมสูงสุด > ใชสารเคมีเพื่อกําจัดศัตรูพืชรวมตํ่าสุด > ใชปุยไนโตรเจนในปริมาณรวมที่ตํ่าสุด 
> การชะลางพังทลายของดินรวมตํ่าสุด และ 3) ส่ิงแวดลอม>สังคม > เศรษฐกิจ เปนสถานการณที่ใหความสําคัญ
ตอนโยบายดานส่ิงแวดลอมสูงสุดและนโยบายดานเศรษฐกิจตํ่าสุด  การเรียงลําดับความสําคัญของวัตถุประสงค
จึงเปนดังตอไปนี้ ผลิตภาพน้ําชลประทานโดยรวมสูงสุด > ใชสารเคมีเพื่อกําจัดศัตรูพืชรวมตํ่าสุด > ใชปุยไนโตรเจน
ในปริมาณรวมที่ตํ่าสุด > การชะลางพังทลายของดินรวมตํ่าสุด > การจางงานรวมสูงสุด > ใชประโยชนจากพื้นที่
เกษตรกรรมรวมสูงสุด > ผลตอบแทนสุทธิรวมสูงสุด > ตนทุนเงินสดที่ใชในการผลิตรวมต่ําสุด 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 การสรางและแกไขแบบจําลองในโปรแกรม IMGP-Plan 
 เม่ือเปดโปรแกรม IMGP-LPlan จะมีเมนูหลัก ประกอบดวย “โครงงาน”  “แสดงแบบจําลอง” “เลือกวิธีการ” 
“สรางแผนท่ีการผลิต” และ “โปรแกรม” เมนู “โครงงาน” ชวยในการสรางโครงงานใหม เปดโครงงานที่สรางไว
แลว บันทึกโครงงานหลังจากแกไขขอมูลอยางหนึ่งอยางใดและตองการเก็บโครงงานนั้นในช่ือเดิม หรืออาจ 
“บันทึกเปน” โครงงานที่ต้ังชื่อใหมได ถาผูใชเลือกเมนู “แสดงแบบจําลอง” โปรแกรมจะแสดงเมนูยอยเพื่อใหผูใช
สรางหรือแกไขแบบจําลอง โดยอาจเลือก แสดง เพิ่ม หรือแกไข วัตถุประสงค ตัวแปรตัดสินใจ ขอจํากัด และคา
สัมประสิทธิ์การผลิต ไดตามประสงค ผูใชสามารถแกไขสมการขอจํากัดไดโดยเลือกปุม “แกไข” แลวเลือก “ขอจํากัด” 
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พรอมทั้งเลือกแถวของขอจํากัดที่แกไช เมนู “เลือกวิธีการ” มีไวสําหรับใหผูใชเลือกวิธีการคํานวณผลลัพธที่เหมาะสม
ซึ่งโปรแกรมบรรจุไว 3 วิธีการ คือ IWGP วิธีการของ Lu และวิธีการ STEP  
 
ผลการทดสอบวิธีการหาผลลัพธที่เหมาะสมดวยโปรแกรม IMGP-LPlan กับชุดขอมูลทดสอบ 
 วิธีการ IWGP 
 ในการทดสอบไดใหคาลําดับและน้ําหนักความสําคัญของแตละวัตถุประสงคในแตละสถานการณ ตาม
รายงานของ Santé and Crecente (2007) การเลือกนโยบายและสถานการณแบบตางๆ ทําไดโดยเลือกจาก
กลองเลือกสถานการณ ตัวอยางในรูปที่ 2 เปนการเลือกนโยบายที่ใหความสําคัญตอวัตถุประสงคดานเศรษฐกิจ
สูงสุดและเปนสถานการณแบบที่ 1 โปรแกรมจะคํานวณและแสดงผลลัพธในหนาตางแสดงผลลัพธที่มีอยู 3 สวน 
(รูปที่ 2) สวนที่ 1 เปนสวนแสดงคาตัวแปรตัดสินใจที่เหมาะสมท่ีสุด ในกรณีชุดขอมูลทดสอบคือคาพื้นที่เพาะปลูก
ของแตละประเภทการใชที่ดิน สวนที่ 2 เปนสวนแสดงคาผลลัพธของแตละวัตถุประสงคที่เหมาะสมที่สุดตาม
สถานการณที่ 1 หนาตางสวนนี้สามารถขยายใหเห็นคาเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของแตละวัตถุประสงคเปนตัวเลขที่
ชัดเจนข้ึนได สําหรับสวนที่ 3 เปนการแสดงผลสัมฤทธิ์จากการคํานวณของโปรแกรม IMGP ซึ่งเปนสวนสําคัญที่
นําเสนอผลลัพธใหแกผูรวมตัดสินใจในรูปแบบที่เชาใจไดงาย ผลสัมฤทธิ์คํานวณไดจากสมการ (4) และ (5) โดย
ใชคา Oj,max และ Oj,min จากตาราง Payoff  หากผูตัดสินใจยังไมพอใจที่ผลสัมฤทธิ์ยังไมบรรลุเปาหมาย ผูตัดสินใจ
อาจเลือกสถานการณแบบที่ 2, 3, …, 8 ขึ้นมาแสดง แลวพิจารณาเลือกสถานการณที่มีผลสัมฤทธ์ินาพอใจที่สุด 
ซึ่งจะเปนทางเลือกที่ควรใชกับการวางแผนการใช ที่ดินในพื้นที่เปาหมาย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของทุกสถานการณ
สามารถทําไดโดยเลือกไอคอน “เปรียบเทียบ” โปรแกรมจะแสดงผลสัมฤทธิ์ในรูปแบบกราฟแทง (รูปที่ 3) ซึ่งงาย
ตอการใชประกอบการตัดสินใจ เม่ือเทียบผลที่ไดจากการใชวิธีการ IWGP เพื่อหาคาตัวแปรตัดสินใจ และผลสัมฤทธิ์
โดยใชชุดขอมูลในรายงานของ Santé and Crecente (2007) พบวาไดคาตรงกัน 
 

 
รูปที ่2  ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการที่ดินที่เหมาะสมโดยใชวิธีการ IWGP ตามสถานการณแบบที่ 1 ของ 
            นโยบายที่ใหความสําคัญของวัตถุประสงคดาน เศรษฐกิจ > สังคม > ส่ิงแวดลอม 
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พรอมทั้งเลือกแถวของขอจํากัดที่แกไช เมนู “เลือกวิธีการ” มีไวสําหรับใหผูใชเลือกวิธีการคํานวณผลลัพธที่เหมาะสม
ซึ่งโปรแกรมบรรจุไว 3 วิธีการ คือ IWGP วิธีการของ Lu และวิธีการ STEP  
 
ผลการทดสอบวิธีการหาผลลัพธที่เหมาะสมดวยโปรแกรม IMGP-LPlan กับชุดขอมูลทดสอบ 
 วิธีการ IWGP 
 ในการทดสอบไดใหคาลําดับและน้ําหนักความสําคัญของแตละวัตถุประสงคในแตละสถานการณ ตาม
รายงานของ Santé and Crecente (2007) การเลือกนโยบายและสถานการณแบบตางๆ ทําไดโดยเลือกจาก
กลองเลือกสถานการณ ตัวอยางในรูปที่ 2 เปนการเลือกนโยบายที่ใหความสําคัญตอวัตถุประสงคดานเศรษฐกิจ
สูงสุดและเปนสถานการณแบบที่ 1 โปรแกรมจะคํานวณและแสดงผลลัพธในหนาตางแสดงผลลัพธที่มีอยู 3 สวน 
(รูปที่ 2) สวนที่ 1 เปนสวนแสดงคาตัวแปรตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุด ในกรณีชุดขอมูลทดสอบคือคาพื้นที่เพาะปลูก
ของแตละประเภทการใชที่ดิน สวนที่ 2 เปนสวนแสดงคาผลลัพธของแตละวัตถุประสงคที่เหมาะสมที่สุดตาม
สถานการณที่ 1 หนาตางสวนนี้สามารถขยายใหเห็นคาเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของแตละวัตถุประสงคเปนตัวเลขที่
ชัดเจนขึ้นได สําหรับสวนที่ 3 เปนการแสดงผลสัมฤทธิ์จากการคํานวณของโปรแกรม IMGP ซึ่งเปนสวนสําคัญที่
นําเสนอผลลัพธใหแกผูรวมตัดสินใจในรูปแบบที่เชาใจไดงาย ผลสัมฤทธิ์คํานวณไดจากสมการ (4) และ (5) โดย
ใชคา Oj,max และ Oj,min จากตาราง Payoff  หากผูตัดสินใจยังไมพอใจที่ผลสัมฤทธิ์ยังไมบรรลุเปาหมาย ผูตัดสินใจ
อาจเลือกสถานการณแบบที่ 2, 3, …, 8 ขึ้นมาแสดง แลวพิจารณาเลือกสถานการณที่มีผลสัมฤทธิ์นาพอใจที่สุด 
ซึ่งจะเปนทางเลือกที่ควรใชกับการวางแผนการใช ที่ดินในพื้นที่เปาหมาย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของทุกสถานการณ
สามารถทําไดโดยเลือกไอคอน “เปรียบเทียบ” โปรแกรมจะแสดงผลสัมฤทธิ์ในรูปแบบกราฟแทง (รูปที่ 3) ซึ่งงาย
ตอการใชประกอบการตัดสินใจ เม่ือเทียบผลที่ไดจากการใชวิธีการ IWGP เพื่อหาคาตัวแปรตัดสินใจ และผลสัมฤทธิ์
โดยใชชุดขอมูลในรายงานของ Santé and Crecente (2007) พบวาไดคาตรงกัน 
 

 
รูปที ่2  ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการที่ดินที่เหมาะสมโดยใชวิธีการ IWGP ตามสถานการณแบบที่ 1 ของ 
            นโยบายที่ใหความสําคัญของวัตถุประสงคดาน เศรษฐกิจ > สังคม > ส่ิงแวดลอม 

 



The Sixth National Agricultural Systems Seminar - Save the World to Save Life  2010 

 326 

 

รูปที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหวางวัตถุประสงคตางๆ ตามวิธีการ IWGP สําหรับทุก
 สถานการณ ตามนโยบายใหความสําคัญของวัตถุประสงคดาน เศรษฐกิจ > สังคม > ส่ิงแวดลอม 
 

วิธีการของ Lu 
 ในวิธีการน้ีตองการปฏิสัมพันธของผูใชมากกวาวิธี IWGP เพราะตองกําหนดลําดับความสําคัญของ
วัตถุประสงคและคาเบี่ยงเบนท่ียอมรับได ซึ่งผูใชสามารถเรียกแสดงไดในโปรแกรม IMGP-LPlan หากตองการแกไข
สามารถเปล่ียนแปลงคาเบี่ยงเบนของแตละวัตถุประสงค และนําคานี้ไปใชในกําหนดเปาหมายของวัตถุประสงค
ที่ใชเปนขอจํากัดดังรายละเอียดที่ไดกลาวมาแลว ดังนั้นวิธีการนี้จึงเปนการขยายพื้นที่ของการหาผลลัพธที่เหมาะสม
ใหแกวัตถุประสงคที่มีความสําคัญรองลงมา โดยการผอนปรนเปาหมายของวัตถุประสงคที่มีลําดับความสําคัญ
สูงกวา (Lu et al., 2004) ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงคที่มีลําดับความสําคัญรองลงมาจะไดโอกาสมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นได 
เม่ือนําผลลัพธที่ไดจากการใชโปรแกรม IMGP และวิธีการของ Lu ไปเปรียบเทียบกับรายงานของ Santé and 
Crecente (2007) ปรากฎวาไดผลตรงกัน ดังนั้นสรุปไดวาโปรแกรม IMGP-LPlan ใหผลลัพธที่ถูกตองตามวิธีการ
ของ Lu  

วิธีการ STEP 
วิธีการ STEP มีปฏิสัมพันธกับผูใชผานคาผอนปรนผลสัมฤทธิ์ (T) ของแตละวัตถุประสงค ซึ่งจะแสดง

เปนคารอยละ หรือเปนคาจํานวนจริงที่ผูใชคิดวายอมรับใหแตกตางจากผลสัมฤทธิ์ของแตละวัตถุประสงคได ได
ทําการทดสอบวิธีการ STEP โดยการใชสถานการณและคาผอนปรนเดียวกับที่ใชในรายงานของ (Sante' -Riveira et 
al., 2008) ซึ่งเปนสถานการณที่ใชนโยบายดาน เศรษฐกิจ > สังคม > ส่ิงแวดลอม ผลลัพธจากการจําลองดวย
โปรแกรม IMGP-LPlan เม่ือเทียบกับโปรแกรม RULES ที่ใชในการวางแผนจัดที่ดินตามวิธีการ IMGP ในรายงาน
ของ Santé-Riveira et al., (2008) แสดงในตารางที่ 1 ในรูปแบบมูลคาและผลสัมฤทธิ์ของแตละวัตถุประสงคที่
ไดรับ จะเห็นวาผลลัพธของทั้งสองวิธีการเทากัน จึงอาจสรุปไดวาขั้นตอนคํานวณและการจัดการฐานขอมูลของ
วิธีการ STEP ในโปรแกรม IMGP-LPlan ถูกตอง สามารถนําไปใชงานกับแบบจําลองและฐานขอมูลในจังหวัด
ลําพูนได  
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระหวางผลลัพธของวัตถุประสงคที่ไดจากการใชวิธีการ STEP ในโปรแกรม IMGP-
 LPlan กับโปรแกรม RULES ตามนโยบาย เศรษฐกิจ > สังคม > ส่ิงแวดลอม 

 
ผลการจําลองระบบการเกษตรจังหวัดลําพูน 

 เพื่อความสะดวกในการนําเขาขอมูลในแบบจําลองและการแสดงผลลัพธ ไดจัดทําฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
สําหรับขอมูลเหลานี้ดวยโปรแกรม MS Access โครงสรางของฐานขอมูลนี้ประกอบดวยตารางท่ีจัดตามหมวดหมู
เพื่อนําไปใชในแบบจําลอง เชนตารางจัดเก็บวัตถุประสงค ตัวแปรตัดสินใจ ขอจํากัด คาสัมประสิทธิ์การผลิต คาน้ําหนัก
ความสําคัญ คาเบี่ยงเบนจากเปาหมาย และคาผอนปรนที่ยอมรับไดของแตละวัตถุประสงคที่จะตองใชในการ
คํานวณผลลัพธจากแบบจําลองตามวิธีการตางๆ เปนตน เนื่องจากวิธีการ IWGP วิธีการของ Lu และวิธีการ 
STEP ตองการคาถวงน้ําหนัก (w) คาเบี่ยงเบน (dj) และคาผอนปรน (T) ตามลําดับ เพื่อคํานวณหาผลลัพธที่
เหมาะสมกอนใหผูตัดสินใจเลือก ดังนั้นจึงไดเตรียมชุดคาดังกลาวสําหรับแตละวิธีการ การกําหนดคาเหลานี้ได
จากการดัดแปลงคาที่ใชในงานของ Santé and Crecente (2007) และ Lu et al. (2004) เพื่อใหเหมาะสมกับ
จํานวนและรายละเอียดของวัตถุประสงคในงานวิจัยนี้ ซึ่งมีลักษณะแตกตางจากงานของนักวิจัยดังกลาว ดัง
ตัวอยางคาผอนปรนสําหรับสถานการณแบบตางๆ ในตารางที่ 2 
 

ผลลัพธจาก IMGP-LPlan ผลลัพธจาก RULES 
วัตถุประสงค มูลคา ผลสัมฤทธิ์ 

(%) 
มูลคา ผลสัมฤทธิ์ 

(%) 
ผลตอบแทนสุทธิรวม (บาท) 118,588,693 48 118,588,684 48 
ตนทุนเงินสดรวมที่ใชในการผลิต (บาท) 164,820,150 49 164,820,144 49 
การจางงานรวมในการผลิตทางเกษตร (ชั่วโมง) 14,084,654 60 14,084,654 60 
การใชปุยเคมี (กก.) 115,093 94 115,092 94 
การใชสารเคมีเพื่อกําจัดศัตรูพืช  
(จํานวนครั้งที่ใส) 6,815,138 31 

 
6,815,139 

 
31 

ความเปนธรรมชาติ (ไมมีหนวย) 776,251 28 776,250 28 
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ตารางที่ 2 คาผอนปรน T (%) ของแตละวัตถุประสงค ในการวางแผนการผลิตตามสถานการณแบบตางๆ ตาม
 นโยบาย ที่ใหความสําคัญดานเศรษฐกิจ > สังคม > ส่ิงแวดลอม 

สถานการณแบบที่ 
วัตถุประสงค 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ผลตอบแทนสุทธิรวมสูงสุด 0 0 0 0 2 2 2 2 
ตนทุนการผลิตรวมต่ําสุด 2 2 2 2 0 0 0 0 
การจางแรงงานรวมสูงสุด 5 5 8 8 5 5 8 8 
การใชพื้นที่เกษตรรวมสูงสุด 8 8 5 5 8 8 5 5 
ผลิตภาพน้ําชลประทานรวมสูงสุด 11 11 14 14 11 11 14 14 
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชรวมต่ําสุด 14 14 11 11 14 14 11 11 
การใชปุยไนโตรเจนรวมต่ําสุด 17 20 17 20 17 20 17 20 
การสูญเสียดิน 20 17 20 17 20 17 20 17 

 
ผลลัพธจากวิธีการ IWGP 

 การหาแผนการใชที่ดินที่เหมาะสมโดยวิธีการ IWGP ดําเนินการทีละนโยบายซ่ึงแตละนโยบายมีสถานการณ 
8 แบบสรางไวลวงหนาโดยใชคาน้ําหนักความสําคัญของแตละวัตถุประสงค ในทางปฏิบัติผูใชเปดโครงงาน 
“แผนการใชที่ดินจังหวัดลําพูน” ที่สรางไวแลวในโปรแกรม IMGP-LPlan เปดเมนูเลือกวิธีการ IWGP โปรแกรมจะ
แสดงวัตถุประสงคของแบบจําลองที่จัดเก็บไวในฐานขอมูล หลังจากตรวจสอบคาถวงน้ําหนักของแตละสถานการณ
และนโยบายแลว ผูใชอาจเลือกนโยบายและสถานการณใดๆเพื่อคํานวณหาผลลัพธที่เหมาะสมที่สุดของสถานการณนั้น  
 

 
       (ก)                                   

 
                     (ข)                             (ค)    

รูปที่ 4   ผลสัมฤทธิ์ของคาวัตถุประสงคที่เหมาะสมที่สุดของวิธีการ IWGP สําหรับ 8 สถานการณตามนโยบาย 
เศรษฐกิจ > สังคม > ส่ิงแวดลอม (ก) สังคม > เศรษฐกิจ>ส่ิงแวดลอม (ข) และ ส่ิงแวดลอม > สังคม >
เศรษฐกิจ (ค) 
 
เม่ือนําผลลัพธของวิธีการ IWGP มาแสดงเปนกราฟแทงโดยใหผลสัมฤทธิ์ของแตละคาวัตถุประสงค

เปนแกนต้ัง และแกนนอนเปนสถานการณ 8 แบบของแตละวัตถุประสงค ตัวอยางในรูป 4 (ก) เปนการแสดงผล
สัมฤทธิ์ตามนโยบาย เศรษฐกิจ>สังคม>ส่ิงแวดลอม ผลปรากฏวา แบบจําลองจะใหผลสัมฤทธิ์ของแตละวัตถุประสงค
แตกตางกันแตผลลัพธที่ไดของสถานการณทุกแบบตามนโยบายสังคมนํา (รูปที่ 4 ข) หรือ ส่ิงแวดลอมนํา (รูปที่ 4 ค) 
ไมมีความแตกตางจากผลลัพธ ของสถานการณทุกแบบที่ใชนโยบายเศรษฐกิจนํา (รูปที่ 4 ก) ทั้งนี้เนื่องจากคา
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เปาหมายที่ใชในแบบจําลองซึ่งไดจากคาสูงสุดของแตละวัตถุประสงคในตาราง Pay-off เปนเลขจํานวนใหญเม่ือ
เทียบกับคาน้ําหนักความสําคัญของแตละวัตถุประสงค ดังนั้นการหาผลลัพธที่เหมาะสมท่ีสุดในวิธีการนี้ตามสมการ
วัตถุประสงคดังสมการ (1) จึงใหผลไมแตกตางกันในนโยบายที่แตกตางกัน เนื่องจากการใหคาน้ําหนักความสําคัญ
ของแตละวัตถุประสงคในแตละนโยบายแตกตางกันนอยมากเม่ือเทียบกับคาเปาหมายของวัตถุประสงค ปญหา
นี้ไมสามารถแกไขไดโดยการทอนคาเปาหมายลง (scaling) โดยใชตัวเลขขนาดใหญสําหรับแตละวัตถุประสงค
กอนการคํานวณผลลัพธที่เหมาะสม แลวใชคาเหลาน้ันคูณกลับเม่ือไดผลลัพธเบื้องตนแลว ปญหาลักษณะน้ีอาจ
เกิดขึ้นในการใชวิธีการ IWGP เพื่อหาผลลัพธที่เหมาะสมในกรณีที่มีวัตถุประสงคเปนจํานวนมาก (Romero and 
Rehman, 2003) ดังเชนในกรณีศึกษาจังหวัดลําพูนซึ่งมีวัตถุประสงคทั้งหมด 8 วัตถุประสงค 
 
 ผลลัพธจากวิธีการ Lu 

วิธีการของ Lu คอนขางตอบสนองตอคาน้ําหนักความสําคัญที่ใหกับสถานการณแบบตางๆ โดยมีการ
ตอบสนองตอนโยบายดานเศรษฐกิจนําดานอื่นเฉพาะในบางสถานการณ (รูปที่ 5 ก) สวนนโยบายที่เนนดาน 
สังคม > เศรษฐกิจ > ส่ิงแวดลอม ใหผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงคตางๆท่ีมีความสมดุลกันทั้ง 3 ดานของนโยบาย 
(รูปที่ 5 ข) 

(ก)                                                                         (ข)                                                                 (ค) 

รูปที ่5   ผลสัมฤทธิ์ของคาวัตถุประสงคที่เหมาะสมที่สุดของวิธีการ Lu สําหรับ 8 สถานการณตามนโยบาย 
เศรษฐกิจ > สังคม > ส่ิงแวดลอม (ก) สังคม>เศรษฐกิจ>ส่ิงแวดลอม (ข) และ ส่ิงแวดลอม > สังคม >
เศรษฐกิจ (ค) 

 
สําหรับสถานการณที่เนนวัตถุประสงคดานส่ิงแวดลอมมากกวาดานอื่น (รูปที่ 5 ค) ใหผลสัมฤทธิ์สูงสําหรับ

วัตถุประสงคการใชสารเคมี ปุยไนโตรเจน การชะลางพังทลายของดิน และตนทุนการผลิต ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์
ดานผลตอบแทนสุทธิ และการใชที่ดินเพื่อการเกษตรต่ํา ทําใหผลิตภาพการใชน้ําชลประทานตํ่าไปดวย 
 

ผลลัพธจากวิธีการ STEP 
 วิธีการ STEP ตอบสนองตอการใหคาผอนปรนแกวัตถุประสงคไดดี นอกจากนี้ยังใหผลสัมฤทธิ์ของแตละ
วัตถุประสงคสอดคลองกับคาน้ําหนักความสําคัญที่ใหแกวัตถุประสงคในแตละนโยบายไดดีกวาวิธีการ IWGP และ
วิธีการ Lu จะเห็นไดจากผลลัพธของวิธีการ STEP ในนโยบายที่เนนความสําคัญดานเศรษฐกิจมากกวาดานอื่น 
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กลาวคือผลสัมฤทธิ์ดานผลตอบแทนสุทธิรวม และตนทุนการผลิตที่เปนเงินสดสูงกวา รอยละ 70 ในทุกสถานการณ 
(รูปที่ 6 ก)  
 

(ก) (ข) (ค) 
รูปที่ 6   ผลสัมฤทธิ์ของคาวัตถุประสงคที่เหมาะสมที่สุดของวิธีการ STEP สําหรับ 8 สถานการณตามนโยบาย 

   เศรษฐกิจ > สังคม > ส่ิงแวดลอม (ก) สังคม > เศรษฐกิจ > ส่ิงแวดลอม (ข) และส่ิงแวดลอม > สังคม >   
   เศรษฐกิจ (ค) 

 

 
รูปที่  7  ผลลัพธจากการหาแผนการผลิตที่เหมาะสมโดยวิธีการ STEP ในสถานการณแบบที่ 5 ตามนโยบาย  

สังคม > เศรษฐกิจ > ส่ิงแวดลอม 
 
นอกจากน้ี ในทุกสถานการณตามนโยบาย สังคม>เศรษฐกิจ>ส่ิงแวดลอม (รูปที่ 6 ข) ผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงค
ดานการจางแรงงาน และการใชที่ดินเพื่อการเกษตรสูงกวาสถานการณตามนโยบาย เศรษฐกิจ > สังคม >ส่ิงแวดลอม 
และส่ิงแวดลอม > เศรษฐกิจ > สังคม ในทํานองเดียวกันถาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากสถานการณตามนโยบาย 
ส่ิงแวดลอม > เศรษฐกิจ>สังคม (รูปที่ 6 ค) พบวา ผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงคดานผลิตภาพของน้ําชลประทาน 
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช การใชปุย N และการชะลางพังทลาย มีคาสูงกวาวัตถุประสงคเดียวกันในนโยบาย 
สังคม > เศรษฐกิจ >ส่ิงแวดลอม และ เศรษฐกิจ > สังคม > ส่ิงแวดลอม ลักษณะของกราฟผลสัมฤทธ์ิที่ไดจาก
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การใชวิธีการ STEP ในแตละสถานการณไมแตกตางกันมาก ทําใหงายตอผูตัดสินใจในการเปรียบเทียบผลลัพธ
จากการจําลองแผนการใชที่ดิน และสามารถเลือกสถานการณที่พึงพอใจมากท่ีสุด จากนั้นสามารถกลับไปเลือก
นโยบายและสถานการณนั้นเพื่อคํานวณผลลัพธเฉพาะสถานการณนั้น โปรแกรม IMGP-LPlan จะแสดงผลลัพธ
ตัวแปรตัดสินใจ ผลลัพธที่เหมาะสมสําหรับแตละวัตถุประสงค และผลสัมฤทธิ์ ผูใชสามารถจัดเก็บรายละเอียด
ของผลลัพธเปนไฟล Excel หรือ XML เพื่อนําไปวิเคราะหรายละเอียดการใชทรัพยากรของสถานการณที่เลือกไว
ตอไป ตัวอยางในรูปที่ 7 เปนแผนการผลิตสถานการณแบบที่ 5 ตามนโยบาย สังคม>เศรษฐกิจ>ส่ิงแวดลอม 
และมีการกําหนดคาผอนปรนสําหรับวัตถุประสงคตางๆตามสถานการณที่ 5 ในตารางที่ 2 ผูใชอาจบันทึก
ผลลัพธเก็บไวเปนไฟล Excel เพื่อนําไปวิเคราะหตอไปได 
 

การแสดงผลเปนแผนที่ 
ผลลัพธของตัวแปรตัดสินใจจากโปรแกรม IMGP-LPlan ไมวาจะเปนวิธีการใด จะไดเปนคาเนื้อที่ของระบบ

พืชตางๆ ที่เปนกิจกรรมในแบบจําลอง แตไมอาจระบุวาควรจะปลูกที่ใดในจังหวัดลําพูน ดังนั้นจึงตองการการ
วิเคราะหเชิงพื้นที่ใน GIS เพื่อจัดสรรพ้ืนที่เหมาะสมตามความตองการดานคุณภาพท่ีดินของการใชประโยชนที่ดิน
แตละประเภท กิจกรรมดังกลาวเปนงานหลักของโครงการวิจัยอีกโครงการหนึ่งของคณะนักวิจัยชุดเดียวกันนี้ 
ดังนั้น จึงไมขอกลาวในรายละเอียดของวิธีการวิเคราะหและการพัฒนาโปรแกรม SLA (Spatial land allocation) ซึ่ง
เปนผลลัพธของโครงการดังกลาว อยางไรก็ตาม เพื่อใหเห็นภาพการเช่ือมโยงระหวางผลลัพธของโปรแกรม IMGP-LPlan 
และ SLA จึงจะกลาวถึงหลักการและผลจากการเชื่อมโยงระหวาง 2 โปรแกรมโดยยอ 

การเช่ือมโยงระหวาง IMGP-LPlan และ SLA สามารถทําไดผานเมนูแสดงแผนท่ีในโปรแกรม IMGP-
LPlan ซึ่งผูใชจะเรียกโปรแกรม SLA มาใชงาน ตอเมื่อผูตัดสินใจไดสถานการณที่พอใจที่สุดแลว และผูใชจะตอง
จัดเก็บผลลัพธของสถานการณนั้นเปนไฟล .xml ดังนั้นเม่ือเปดโปรแกรม SLA ไฟล .xml จะถูกเปดแลวแปลงเปน
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธที่เชื่อมกับขอมูลเชิงพื้นที่ในระบบ GIS ได เนื่องจากขอมูลในไฟล .xml ประกอบดวย ชื่อ
สถานการณ นโยบายหรือปรัชญาในการผลิต ชื่อหนวยทรัพยากรที่ดิน (Land resource unit, LRU) เพื่อการผลิต
พืช ชื่อระบบพืชและเนื้อที่เปาหมายที่เหมาะสมที่สุด อันเปนผลลัพธจากแบบจําลอง IMGP ดังนั้นโปรแกรม SLA 
จึงสามารถนําขอมูลดังกลาวไปจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกใหโดยพิจารณาระดับความเหมาะสมเชิงกายภาพของดิน 
ลําดับความสําคัญของพืช โดยใชวิธีการวิเคราะหเชิงพื้นที่ดวย GIS ทั้งในระบบเวคเตอรและราสเตอรเพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวาง 2 ระบบ โปรแกรมสามารถใหผูใชจัดลําดับความสําคัญของประเภทการใชประโยชน
ที่ดิน ซึ่งใชเปนกฎเกณฑหนึ่งในการจัดสรรที่ดินเพื่อการเพาะปลูก  

โปรแกรม IMGP-LPlan ไดรับการออกแบบใหสามารถใชงานในโครงการวางแผนการใชที่ดินอื่นได ไม
วาจะเปนระดับหมูบาน โครงการชลประทาน ระดับลุมน้ํา หรือระดับกลุมจังหวัด เนื่องจากผูใชสามารถกําหนด ตัว
แปรตัดสินใจ วัตถุประสงค และขอจํากัดของแบบจําลองเองได โปรแกรมสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูใช ในการเปล่ียนนโยบาย คาน้ําหนักความสําคัญของวัตถุประสงค เปล่ียนสัมประสิทธิ์ตางๆ ตามกิจกรรมที่อยู
ในแบบจําลอง ดังนั้นจึงมีศักยภาพในการใชงานวางแผนการผลิตทางดานการเกษตร การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ที่เปนงานหลักประการหน่ึงของหลายหนวยงาน  

 



The Sixth National Agricultural Systems Seminar - Save the World to Save Life  2010 

 332 

สรุป 
 
 โปรแกรม IMGP-LPlan ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการวางแผนการผลิตทางเกษตร โดยใชแบบจําลอง
การตัดสินใจแบบหลายเปาหมาย (IMGP) และขอมูลที่จําเปนในการจัดทําสัมประสิทธิ์การผลิตในสมการวัตถุประสงค
และขอจํากัดของแบบจําลอง IMGP ไดทําการทดสอบการทํางานของโปรแกรม IMGP-LPlan โดยใชวิธีการหา
ผลลัพธที่เหมาะสมของแบบจําลอง IMGP 3 วิธีการคือ IWGP, Lu และ STEP และใชชุดขอมูลที่ตีพิมพใน
วารสารนานาชาติในการทดสอบ ผลที่ไดแสดงใหเห็นวาขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเพื่อหาผลลัพธที่เหมาะสม
ตามวิธีการที่ทดสอบมีความถูกตอง เม่ือเปรียบเทียบกับผลลัพธที่ไดจากกรณีศึกษาท่ีตีพิมพแลว ดังนั้นจึงม่ันใจ
ไดวาโปรแกรม IMGP-LPlan ที่พัฒนาดวยภาษา VisualBasic.NET และ มีสวนการคํานวณหาผลลัพธที่ใช
ชุดคําส่ังจากโปรแกรม  LINDO API สามารถวิเคราะหหาผลลัพธที่เหมาะสมตามวิธีการ IMGP ทั้ง 3 วิธีการได
ถูกตอง  

เม่ือนําโปรแกรม IMGP-LPlan ไปทดสอบหาแผนการผลิตทางเกษตรที่เหมาะสมในจังหวัดลําพูน โดย
ใชสถานการณสมมุติจํานวน 24 แบบ ซึ่งกําหนดตามนโยบายหรือปรัชญาในการผลิต 3 แบบ คือ 1) เศรษฐกิจ >
สังคม > ส่ิงแวดลอม 2) สังคม > เศรษฐกิจ > ส่ิงแวดลอม และ 3) ส่ิงแวดลอม > สังคม > เศรษฐกิจ โดยแตละ
นโยบายมี 8 สถานการณซึ่งมีความแตกตางกันที่การใหน้ําหนักความสําคัญ คาเบี่ยงเบน หรือ คาผอนปรนของ
วัตถุประสงคแลวแตวิธีการหาผลลัพธจากแบบจําลอง IMGP 3 วิธีการดังกลาวขางตน ผลจากการทดสอบพบวา
วิธีการ IWGP ใหคําตอบที่เหมือนกันทุกนโยบายและทุกสถานการณจึงไมเหมาะกับกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ซึ่งแบบจําลอง 
IMGP ที่ใชมีวัตถุประสงคมากถึง 8 วัตถุประสงค ดังนั้น ทําใหคาถวงน้ําหนักมีคานอยมากเม่ือเทียบกับเปาหมาย
ของวัตถุประสงค วิธีการ Lu และ STEP ใหผลลัพธที่ตอบสนองกับนโยบายในทิศทางที่ถูกตอง แตวิธีการ STEP 
สามารถตอบสนองตอคาผอนปรนที่ใชไดดีกวาวิธีการ Lu ในทุกนโยบาย ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวาวิธีการ STEP เหมาะสม
กับการหาผลลัพธจากแบบจําลอง IMGP และชุดขอมูลดานการมีการใชทรัพยากรทางเกษตรของจังหวัดลําพูน
มากกวาวิธีการอื่น ดังนั้นจึงอาจใชผลลัพธที่เหมาะสมในแตละสถานการณที่ไดจากวิธีการ STEP ไปทําการจัดสรร
ที่ดินเชิงพื้นที่โดยใชโปรแกรมท่ีใชขีดความสามารถในการวิเคราะหเชิงพื้นที่ของ GIS เชน โปรแกรม SLA (Spatial 
Land Allocation) ที่กําลังอยูในระหวางการพัฒนาโดยบางสวนของคณะนักวิจัยชุดนี้  

ผูใชสามารถนําโปรแกรม IMGP-LPlan ไปใชงานในการวางแผนการใชที่ดินที่มีวัตถุประสงคและ
ขอจํากัดที่แตกตางจากกรณีศึกษานี้ ไมวาจะเปนระดับหมูบาน โครงการชลประทาน ระดับลุมน้ํา หรือระดับกลุม
จังหวัด ดังนั้นจึงมีศักยภาพในการใชงานวางแผนการผลิตทางดานการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอม ที่เปนงานหลักประการหน่ึงของหลายหนวยงาน  
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