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บทคัดยอ
 การวิเคราะหเงื่อนไขการตัดสินใจเลือกระบบการผลิตพืชของเกษตรกรของอำเภอนานอย จังหวัดนาน โดยใช

กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห (Analysis Hierarchy Process: AHP) พบวา เกณฑการตัดสินใจเลือกรูปแบบระบบ

การเกษตรขึ้นอยูกับเงื่อนไข “ตลาดและราคา” รองลงมาคือ “ทุน” “ความรู” และ “ปริมาณน้ำ” ตามลำดับ ทั้งนี้เกษตรกรใหน้ำหนัก

ความสำคัญมากที่สุด กับแนวทางเลือกระบบเกษตรที่มียางพาราเปนพืชหลักมากที่สุด (=0.473) รองลงมาไดแก ทางเลือก 

ระบบท่ีมีขาวโพดเล้ียงสัตวเปนพืชหลัก ระบบท่ีมีขาวในเขตชลประทานเปนพืชหลัก และระบบท่ีมีขาวไรในเขตอาศัยน้ำฝนเปน

พืชหลัก (มีคะแนนน้ำหนักความสำคัญ 0.266, 0.174 และ 0.075 ตามลำดับ) ปจจัยการตลาดและราคาตนทุน เปนสิ่งสำคัญตอ

ระบบการเกษตรที่มียางพาราเปนพืชหลัก ในขณะที่ระบบการปลูกขาวโพดเชิงเด่ียวตองการปจจัยเงินทุนเปนหลัก สวนระบบที่มี

ขาวในเขตชลประทานเปนพืชหลัก และระบบท่ีมีขาวไรในเขตอาศัยน้ำฝนเปนพืชหลักนั้น มีปจจัยน้ำเปนเกณฑสำคัญในการ

ตัดสินใจเลือกระบบ 

คำสำคัญ :  เงื่อนไขการตัดสินใจ / กระบวนการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห / ระบบการเกษตร / อำเภอนานอย / จังหวัดนาน 

ABSTRACT

 The objective of this research was to analysis of farmer decision making in crop production systemsby using 

analysis hierarchy process (AHP) in Amphur Nanoi, Nan Province. It was found that the important factors affecting 

the farmer decision making are marketing condition and price, capital, knowhow and water quantity, respectively. For 

production system, the farmers have weighed into 4 categories.The handicap from highest to lowest in crop 

production system were; 1) rubber-based production (factor weight = 0.473), 2) maize production (0.266), 3) rice-

based production in irrigated area (0.174) and 4) upland rice cropping in rainfed area (0.075), respectively. The 

results also showed that marketing availability and production cost are the important factors in rubber-

basedproduction, meanwhile the capital was an important factor in maize production system.Otherwise the irrigation 

system is considered to be an important factor in rice in irrigated area and upland rice in rainfed area.  

Keywords : Decision Making / Analytical Hierarchy Process / Agricultural System / Amphur Nanoi / Nan Province 
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บทนำ
 อำเภอนานอย จังหวัดนาน มีพื้นท่ีการเกษตร

ทั้งหมด 157,926.87 ไร ที่เกษตรกรจำนวน 7,153 ครัวเรือน 

ใชทำการเกษตร ซึ่งเกษตรกรสวนใหญปลูกพืชเชิงเดี่ยว   

โดยเฉพาะขาวโพดเล้ียงสัตวบนที่ลาดชันคิดเปน รอยละ 

75.49 ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด ดังจะเห็นวาพื้นที่ปลูก

ขาวโพดของอำเภอนานอย บนที่ลาดชันเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 

2547 ที่มีพื้นที่ปลูกขาวโพด 59,361 ไร (เกษตรกรจำนวน 

791 ราย) จนถึงป พ.ศ. 2552 มีพื้นที่เพิ่มเปน 119,219 ไร 

(เกษตรกรจำนวน 1,922 ราย) คิดเปนพื้นที่เพิ่มขึ้นรอยละ 

49.79 (สำนักงานเกษตรอำเภอนานอย. 2552)  

 เนื่องเพราะขาวโพดเปนพืชท่ีปลูกงาย ราคาดี มี

ตลาดรองรับที่แนนอนและไดรับการชวยเหลือจากรัฐบาล

ดานการประกันราคา ทำใหเกิดการขยายพื้นท่ีปลูก โดย  

การบุกรุกพื้นที่ปาไมอยางตอเนื่อง แมวาเกษตรกรมีการใช

ปุยเคมี เพื่อเรงการเจริญเติบโต โดยเฉพาะหวานปุยหลังงอก 

และรองพื้น แตผลผลิตขาวโพดกลับลดลง อีกทั้งการใช  

สารเคมีปองกันกำจัดวัชพืชทั้งกอนและหลังปลูก สงผลให

ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป สภาพดินเสื่อมโทรม แหลงตนน้ำ

ลำธารตื้นเขิน ทำใหประสบกับปญหาภัยแลง น้ำทวม และมี

สารเคมีตกคางในแหลงน้ำและพื้นที่ทำกิน ที่สงผลตอสุข

อนามัยของเกษตรกร โดยพบสารพิษตกคางในกระแสเลือด

ของเกษตรกรในระดับเสี่ยง (รอยละ 40.22) ระดับไมปลอดภัย 

(รอยละ 20.99) ระดับปลอดภัย (รอยละ 25.99) และไมพบ

สารพิษ (รอยละ 12.08) (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

นานอย. 2554) 

 ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงไดดำเนินการสอบถาม

ขอมูลระบบการเกษตรท่ีมีอยูและวิเคราะหเกณฑเงื่อนไข  

การตัดสินใจเลือกระบบการการผลิตพืชของเกษตรกร  

ในอำเภอนานอย เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการ

พิจารณาเลือกระบบการเกษตรเพื่อทดแทนการปลูกขาวโพด

เชิงเดี่ยว ที่เหมาะสมกับความตองการและสภาพพ้ืนที่

การเกษตรของอำเภอนานอย จังหวัดนาน  

วัตถุประสงค 
 เพื่อวิเคราะหระบบการเกษตรและเกณฑเงื่อนไข  

การตัดสินใจเลือกระบบการเกษตรของเกษตรกรอำเภอ

นานอย จังหวัดนานตองการ 

วิธีการศึกษา
 ไดคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรท่ีเปนผูใหขอมูล จำนวน 

30 ราย ที่ประกอบดวยตัวแทนเกษตรกร ผูนำชุมชน 

เกษตรกรผูนำ และคณะกรรมการศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล โดยดำเนินการท้ัง   

6 ตำบล คือ นานอย สถาน เชียงของ ศรีษะเกษ สันทะ และ

น้ำตก โดยจัดประชุมท่ีศาลาอเนกประสงควัดนาราบ ตำบล

นานอย อำเภอนานอย จังหวัดนาน และมีขั้นตอนการดำเนิน

งานดังนี้ 

 1. สำรวจขอมูลการจัดการระบบการเกษตรที่มีอยู 

จากกลุมตัวแทนเกษตรกร โดยใชวิธีการสอบถามแบบเจาะจง

กลุม (Group Interview) ที่ประกอบดวยขอมูลครัวเรือน 

เศรษฐกิจ ดานการเกษตรปฏิทินการทำงาน ปญหาและ

แนวทางการแกไข รวมท้ังแนวคิดการจัดระบบเกษตร 

 2. จัดเวทีเพื่อสอบถามเกณฑการตัดสินใจของกลุม

ตัวแทนเกษตรกร 

  2.1 เริ่มจากการชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีการ

กระบวนการลำดับช้ันเชิงวิเคราะห (Analysis Hierarchy 

Process : AHP) (สาวิตรและพิชัย. 2552 ที่ดัดแปลงจาก   

สุธรรม. 2550) ที่กำหนดเกณฑความสำคัญ เปนคะแนน 

เพื่อใหผูเขารวมประชุมเขาใจงาย คือคะแนน 1 หมายถึง 

สำคัญนอย คะแนน 3 หมายถึง สำคัญเทากัน และ คะแนน 

5 หมายถึง สำคัญมาก  

  2.2 หาทางเลือกและเกณฑการตัดสินใจที่

สำคัญ โดยใหผูเขาประชุมเสนอประเด็นทางเลือกและเกณฑ

การตัดสินใจและใหความสำคัญท่ีตองการทั้งหมด ตัดสินใจ

กำหนดทางเลือกและเกณฑตัดสินใจของเกษตรกร โดยเรียง

ลำดับตามคะแนนตามที่ประชุมเห็นชอบ อีกคร้ัง เลือกทาง

เลือกและเกณฑสำคัญ 4 อันดับตน 

  2.3 วิเคราะหกำหนดประเด็นทางเลือก และ

เกณฑตัดสินใจความสำคัญของท่ีประชุม โดยการจับคูเปรียบ

เทียบทีละคู ทั้งประเด็นทางเลือก (4 ทางเลือก) และเกณฑ

การตัดสินใจ (4 เกณฑ) โดยการยกมือ จากนั้นนำคะแนนท่ี

ไดเขาในโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลของสาวิตรและพิชัย 

(2551) หลังจากนั้นสรุปทางเลือกเรียงตามลำดับความสำคัญ

ในพ้ืนที่เปาหมาย พรอมทั้งสอบถามความคิดเห็นจากที่

ประชุมเพิ่มเติมในทิศทางท่ีเหมาะสม สำหรับทางเลือก  

อันดับแรก  
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ผลและวิจารณ
 ผลการวิเคราะหการตัดสินใจของตัวแทนเกษตรกร 

อำเภอนานอย จังหวัดนาน (ตารางท่ี 1) พบวา เกษตรกรให

ความสำคัญกับเงื่อนไขเกณฑการตัดสินใจเกี่ยวกับ “ตลาด

และราคา” “ทุน” “ความรู” และ “น้ำ” เปน ตามลำดับ ที่ได

เลือกใชและใหความสำคัญที่ใกลเคียงกันสำหรับทางเลือก

ระบบการเกษตรท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ลาดชันที่ยอมรับ

ในพื้นท่ีอำเภอนานอย จังหวัดนานนั้นพบวา ทางเลือกที่ 1 

คือ ระบบที่มียางพาราเปนพืชหลัก ถูกเลือกเปนลำดับที่ 1 

คือ 0.473 ทางเลือกอันดับที่ 2 และ 3 คือ ระบบที่มีขาวโพด

เลี้ยงสัตวเปนพืชหลัก และระบบที่มีขาวในเขตชลประทาน

เปนพืชหลัก มีคะแนนน้ำหนักความสำคัญ 0.266 และ 

0.174 สวนทางเลือกที่เหลือคือ ระบบท่ีมีขาวไรในเขตอาศัย

น้ำฝนเปนพืชหลัก ถูกเลือกเปนลำดับสุดทาย มีน้ำหนัก

ความสำคัญ 0.075 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สาวิตร 

และพิชัย (2552) ไดทำการศึกษาการพัฒนาทางเลือกระบบ

เกษตรท่ีเหมาะสมเพ่ือทดแทนการปลูกขาวโพดบนพื้นที่  

ราดชัน โดยเกษตรกรมีสวนรวมของจังหวัดนาน พบวา

เกษตรกรในอำเภอนานอย จังหวัดนาน ไดเลือกยางพารา

ทดแทนในพ้ืนที่ปลูกขาวโพดในพื้นที่ลาดชัน  

 เงื่อนไขดาน ตลาดและราคา เปนเกณฑที่เกษตรกร

ใหน้ำหนักความสำคัญมากที่สุดในการตัดสินใจ (คาน้ำหนัก

ความสำคัญ 0.484) รองลงมาคือ ปจจัยดานความรู (คาน้ำหนัก

ความสำคัญเทากับ 0.252) ดานทุน และน้ำ ตามลำดับ 

(คาน้ำความความสำคัญนอยลงมาตามลำดับอยูที่ 0.160 

และ 0.104 ตามลำดับ) (ตารางที่ 1) 

 จากผลการสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอ

นโยบายสนับสนุนระบบการเกษตรที่มียางพาราเปนพืชหลัก 

สรุปไดวา ประเด็นดานตลาด/ราคาและทุนนั้น ไดแก การสราง

ตลาด โดยการรวมกลุมจำหนาย หาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ 

สนับสนุนกลาพันธุดีราคาไมแพงเพื่อลดตนทุน รวมถึงการให

ความรูในการจัดการสวนยางพาราและคุณภาพน้ำยาง เพื่อ

สนับสนุนใหมีทางเลือกและชองทางการจำหนายยางพารา

มากยิ่งขึ้น 

 เกษตรกรที่ตัดสินใจเลือกระบบการปลูกขาวโพด

เลี้ยงสัตวเปนพืชหลัก ไดใหความสำคัญของปจจัยเงินทุน

เปนอันดับแรก ซึ่งเกิดจากสาเหตุที่ราคาขาวโพดในตลาด

คอนขางดีและเกษตรกรสวนใหญคุนเคยกับการปลูกขาวโพด

มานาน แตตนทุนเมล็ดพันธุ ปุย และสารเคมีมีราคาสูงขึ้น 

ทำใหตองกูยืมเงินมาลงทุน สำหรับปจจัยดาน ตลาด/ราคา 

และน้ำ เปนปจจัยที่มีน้ำหนักลำดับความสำคัญใกลเคียงกัน 

สวนปจจัยความรูเปนปจจัยท่ีมีความสำคัญนอยที่สุด ซึ่ง

แนวทางการลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร เชน การรวม

กลุมผลิตเมล็ดพันธุไวใชเอง เปนตน 

 สวนระบบที่มีขาวในเขตชลประทานเปนพืชหลัก 

และระบบท่ีมีขาวไรในเขตอาศัยน้ำฝนเปนพืชหลักน้ัน มี

เกษตรกรเพียงกลุมเล็กๆ เทานั้น เพราะสวนใหญปลูกขาว

เพื่อบริโภคในครัวเรือน จึงใชพื้นที่ปลูกไมมาก และไมใชพืช

ที่สรางรายไดหลัก อยางไรก็ตาม ปจจัยน้ำมีความสำคัญที่สุด

ตอการตัดสินใจ ในขณะที่ปจจัยดานการตลาด/ราคา ความรู 

และทุน มีความสำคัญรองลงมา แนวทางการสนับสนุนระบบ

นี้ เปนการเพิ่มศักยภาพผลผลิตตอไร และปรับปรุงการ

จัดการฟารมใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

 จากผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย  

การผลิตที่มีตอระบบการเกษตรของอำเภอนานอย สรุปไดวา 

ปจจัยตลาดและราคา มีความสำคัญตอการตัดสินใจเลือก

ระบบการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ลาดชัน อำเภอนานอย 

จังหวัดนานมากที่สุด ซึ่งมีประเด็นยอย 2 ประเด็น คือ   

1) ขนาดของตลาดทองถิ่น หากเปนตลาดใหญ เกษตรกรจะ

ขายผลผลิตไดมาก ไมตองเสียคาขนสงไปขายนอกพื้นที ่ซึ่ง

ไมพบปญหากับระบบผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 2) ราคา เปน

ปจจัยที่เกษตรกรใหความสำคัญในการตัดสินใจเลือกพืชปลูก 

แมวาขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนสินคาที่ตลาดตองการสูง แตมี

ราคาท่ีผันผวน บวกกับตนทุนการผลิตสูง ทำใหเกษตรกร

มองพืชใหมมาทดแทนคือ ยางพารา  
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 8

ตารางท่ี 1 สรุประดับคะแนนของแตละเกณฑการตัดสินใจเพื่อใชในการพิจารณาและลำดับของแตละทางเลือกในภาพรวม 

 ทางเลือก

เกณฑ

Wt

ทางเลือกที่เกษตรกรกำหนดใช

1

(0.484)

2

(0.252)

3

(0.160)

4

(0.104)

ตลาดและราคา 0.473 0.483 0.268 0.174 0.075

ความรู 0.266 0.475 0.238 0.173 0.077

ทุน 0.174 0.482 0.307 0.149 0.062

น้ำ 0.075 0.407 0.267 0.209 0.093

หมายเหตุ ระบบการเกษตรทางเลือกที่เกษตรกรกำหนดไวไดแก 1 = ระบบที่มียางพาราเปนพืชหลัก, 2 = ระบบที่มีขาวโพดเล้ียงสัตวเปนพืชหลัก,   
3 = ระบบที่มีขาวเปนพืชหลักในเขตชลประทาน และ 4 = ระบบที่มีขาวไรเปนพืชหลักในเขตอาศัยน้ำฝน Wt คือ น้ำหนักความสำคัญ
ของเกณฑ (factor weight) 

 ปจจัยความรู เปนปจจัยที่มีความสำคัญรองจาก

ตลาด/ราคา ในระดับที่คะแนนเฉลี่ยไมตางกันมากนัก จึงช้ีให

เห็นวา ความรูเปนปจจัยท่ีเกษตรกรเกิดความมั่นใจในความ

สำเร็จของอาชีพ สวนปจจัยดานเงินทุนนั้น ไมใชปจจัยที่

เกษตรกรขาดหรือหาแหลงเงินทุนไมได สวนใหญเกษตรกร  

กูยืมเงินจากสหกรณ และ ธกส. เปนหลัก โดยเฉพาะระบบ

การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ในขณะที่ยางพาราซึ่งเปนพืชใหม 

มีแหลงเงินทุนจากหลายหนวยงานและหลายชองทางดวยกัน 

เชน สำนักงานระดับจังหวัด สำนักงานกองทุนสงเคราะห

สวนยาง และองคการบริหารสวนทองถิ่น นอกจากนี้ปจจัยน้ำ

ก็เปนปจจัยที่เกษตรกรใหความสำคัญนอย เพราะเกษตรกร

เห็นวาเปนปจจัยที่ควบคุมไมได และตองปลูกพืชเฉพาะฤดูฝน

เทานั้น ในที่นี้ จึงใหน้ำหนักความสำคัญนอย 

สรุปผล
 ผลการวิเคราะหการตัดสินใจเลือกระบบการผลิตพืช

ที่เหมาะสมในพื้นที่ลาดชันของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอ

นานอย จังหวัดนานนั้น เกษตรกรสวนใหญเลือกระบบที่มี

ยางพาราเปนพืชหลัก โดยมีปจจัยดานการตลาด/ราคา และ

ปจจัยดานความรู เปนปจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือก และ

มีปจจัยดานทุน และน้ำ เปนปจจัยสนับสนุน สำหรับระบบ

การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวพืชหลัก มีปจจัยดานทุนเปน

ปจจัยท่ีสำคัญ ปจจัยดานการตลาด/ราคา ความรู และน้ำ 

เปนปจจัยท่ีมีน้ำหนักลำดับความสำคัญใกลเคียงกัน สวน

ระบบที่มีขาวเปนพืชหลักในเขตชลประทาน และระบบที่มี

ขาวไรเปนพืชหลักในเขตอาศัยน้ำฝนนั้น มีปจจัยที่มีผลตอ

การตัดสินใจเลือกของทั้งสองกลุมนี้เปนอันดับหนึ่งคือ ปจจัยน้ำ 
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