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บทคัดย่อ 
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจปลูกข้าว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจปลูกข้าว ในพื้นที่อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรที่มีอาชีพปลูกข้าว จำนวน

ทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งมีประสบการณ์ในการปลูกข้าวมากกว่า 5 ปี โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เริ ่มจากการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาปัจจัยและนำมาสร้างแบบจำลองเพื่อทำการเปรียบเทียบ
ค่าน้ำหนักของปัจจัยหลักและปัจจัยรอง โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นเพื่อจัดลำดับความสำคัญ ผลการ
วิเคราะห์น้ำหนักของปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการตัดสินใจปลูกข้าว คือ ด้านทรัพยากร ซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด 0.445 

รองลงมา คือ ด้านทรัพยากรมนุษย์ 0.280 และด้านกายภาพ 0.125 ตามลำดับ 
คำสำคัญ: การตัดสินใจ, ข้าว, กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น 
 

Abstract 
The objective of this research is to analyze the weight factors for rice framing decisions 

in khao phanom district, Krabi province. The respondents were farmers who has rice planting 
career with 5 decision makers. Which has more than 5 years of experience in rice cultivation. 
Starting from reviewing relevant documents and research to study the factors and used to create 
a model to compare the weight of the main factors and secondary factors. The weight values of 
the factors were analyzed using the AHP method. It was found that weight value, the importance 
of the main factor sort from descending order as follows: resource with an average weight of 
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0.329, human resource with an average weight of 0.261, and physical with an average weight of 
0.211, respectively 
Keyword: Decision, Rice, Analytic Hierarchy Process 
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1. บทนำ 
 ข้าวเป็นถือได้ว่าเป็นอาหารหลักของประชากรส่วนใหญ่ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทวีปเอเชียที่มีพื้นที่ใน
การผลิตมากเป็นอันดับ 2 ของโลก สำหรับประเทศท่ีติดอันดับสูงสุดในการส่งออกข้าว ได้แก่ อินเดีย ไทย ปากีสถาน 
เวียดนาม อุรุกวัย บราซิล และจีน (Naz & Rasheed, 2017) ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวสำคัญของโลก
มายาวนาน ในปี 2560 ไทยมีผลผลิตข้าวมากเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยปริมาณผลผลิตข้าวสารของไทยคิดเป็น 
3.9% ของผลผลิตข้าวทั่วโลก (รองจากจีน อินเดีย อินโดนีเซีย บังคลาเทศ และเวียดนาม ซึ่งมีสัดส่วนผลผลิต 
29.8%, 22.5%, 7.5%, 7.0% และ 5.6% ตามลำดับ และไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 2 ของโลก มีส่วนแบ่งตลาด
คิดเป็น 24.3% รองจากอินเดียซึ่งมีส่วนแบ่งตลาด 25.7% และยังมีคู่แข่งอื่นๆ อาทิ เวียดนาม ปากีสถาน เมียนมา 
สหรัฐฯ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณการค้าข้าวในตลาดโลกมีสัดส่วนเพียงประมาณ 10% ของผลผลิตข้าวทั่วโลก 
เนื่องจากข้าวเป็นพืชที่ปลูกเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ (ใช้บริโภค) เป็นหลัก ดังนั้นปริมาณการค้าข้าว
ระหว่างประเทศ (การส่งออก-นำเข้า) จึงเป็นเพียงผลผลิตส่วนเกินหรือส่วนขาด จากการบริโภคในแต่ละประเทศ
ภาวะตลาดส่งออกจึงมักผันผวนตามปริมาณผลผลิตและการบริโภคในประเทศผู้ส่งออกและนำเข้า  สำหรับการ
คาดการณ์ผลผลิตข้าวของไทยในช่วงปี 2561-2563 มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่  ประมาณ 30-33 ล้านตัน
ข้าวเปลือก หรือประมาณ 20-22 ล้านตันข้าวสาร และราคาข้าวท่ีเกษตรกรขายได้ในประเทศเฉลี่ยมีแนวโน้มทรงตัว
อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง คาดว่าความต้องการบริโภคข้าวจะยังอยู่ในระดับสูงทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก โดย
ความต้องการภายในประเทศจะเติบโตต่อเนื่องตามพฤติกรรมการบริโภคข้าวบรรจุถุง ขณะที่การส่งออกข้าวมีโอกาส
ขยายตัวเร่งขึ้นในตลาดแอฟริกาและตะวันออกกลาง ทำให้ผู้ส่งออกมีแนวโน้มรายได้เพิ่มขึ้นและมีอัตรากำไรต่อเนื่อง
ในเกณฑ์ดี (เชฐชุดา เชื้อสุวรรณ ,2561) จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าข้าวนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญ ดังนั้นแล้ว
การปลูกข้าวในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ของประเทศไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องอาศัยปัจจัยที่หลากหลายที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ของเกษตรกร เช่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านกายภาพ ด้านความอ่อนแอและไม่แน่นอน 
เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นใจต่อการตัดสินใจปลูกข้าว จึงต้องอาศัยเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจจากการ
ลำดับความสำคัญของปัจจัยต่าง ๆ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงลำดับชั ้น (AHP) ซึ ่งได้ถูกนำไปใช้ในการลำดับ
ความสำคัญของปัจจัยและทางเลือกในบริบทภาคการเกษตรที่หลากหลาย เช่น การคัดเลือกพื้นที่ในการปลูกข้าวท่ี
เหมาะสม (Ayehu & Besufekad, 2015) การลำดับปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกพืชอินทรีย์ (Ramdhani & Santosa, 
2012) และการคัดเลือกรูปแบบเกษตรอัจฉริยะในการเพาะปลูก (Suh & Kim, 2016) เป็นต้น จึงเช่ือมั่นได้ว่าวิธีการ
ดังกล่าวเป็นที่ยอมรับและเป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาการวิเคราะห์ค่านำ้หนักที่ส่งผลต่อปัจจัยในการตัดสินใจปลูกข้าว 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
  3.1 ทฤษฎีกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น  (Decision Making by Analytic Hierarchy Process) 
  กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น หรือเรียกสั้นๆ ว่า AHP  เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที ่สุด (Best Alternatives)  พัฒนาขึ้นโดย Saaty ในปี ค.ศ. 1970  โดย AHP เป็น
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เครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบรายการตัดสินใจซึ่งยากที่จะคำนวณค่า
ออกมาเป็นตัวเลขได้ (Saaty, 1980) โดยมีหลักการง่าย ๆ คือ  แบ่งโครงสร้างของปัญหาออกเป็นชั้นๆ ชั้นแรกคือ 
การกำหนดเป ้าหมาย (Goal) แล ้วจ ึงกำหนดเกณฑ์ (Criteria) เกณฑ์ย ่อย (Subcriteria) และทางเล ือก 
(Alternatives) ตามลำดับ แล้วจึงวิเคราะห์หาทางเลือกที่ดีที่สุด โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Trade off) เกณฑ์
ในการคัด  เลือกทางเลือกทีละคู่ (Pairwise) เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ ว่าเกณฑ์ไหนสำคัญกว่ากัน โดยการให้
คะแนนตามความสำคัญหรือความชอบ หลังจากให้คะแนนเพื่อจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์แล้วจึงค่อยพิจารณา
วิเคราะห์ทางเลือกทีละคู่ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทีละเกณฑ์จนครบทุกเกณฑ์ ถ้าการให้คะแนนความสำคัญหรือ
ความชอบนั้นสมเหตุสมผล(Consistency) จะสามารถจัดลำดับทางเลือกเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดได้   AHP เป็นการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบของทีละคู่ จึงทำให้การเลือกทางเลือกทำได้ง่ายและสะดวกขึ้นปัจจุบัน AHP เป็นวิธีหนึ่งของ
กระบวนการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ (Multicriteria Decision Making) ซึ่งมีผู้นิยมใช้กันมาก (Laquna et. al., 
1999) มีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ตัดสินใจทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น 
  3.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกข้าว 
  ปัจจัยดังกล่าวในงานวิจัยนี้ ได้จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีโอกาสส่งผลต่อการตัดสินใจปลูกข้าวพันธุ์
พื้นเมืองกรณีศึกษา ในเขตตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 21 ปัจจัย (ไพโรจน์ 
นวลนุ่ม, 2561) ดังตารางที่ 1 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจปลูกข้าว เป็นการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจปลูกข้าว ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  เกษตรกรที่มีอาชีพปลูกข้าว  ซึ่งมี
ประสบการณ์ในการปลูกข้าวมากกว่า 5 ปี  
กลุ่มตัวอย่าง  คือ  เกษตรกร จำนวนทั้งสิ ้น  5 ราย โดยการเลือกตัวอย่างประชากรแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) 
 4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัย คือ แบบสอบสำรวจ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้าง
เครื่องมือโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  4.2.1  ศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปลูกข้าว และประยุกต์ใช้ปัจจัยกับ
งานวิจัยของไพโรจน์ นวลนุ่ม (2561) ทำการศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ตามลําดับช้ัน ในการวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจปลูกข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง กรณีศึกษาในเขตตําบลขนาบนาก อําเภอ       ปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มาประยุกต์ในงานวิจัยฉบับนี้  จากนั้นนำปัจจัยที่ได้มาแบ่งกลุ่มเพื่อสร้างแบบสอบถามปัจจัยหลัก
และปัจจัยรอง   
  4.2.2  หลังจากที่มีการเก็บรวบรวมปัจจัยดังกล่าวแล้ว  จะนำแบบสอบสำรวจ มาสร้างโครงสร้างเพื่อ
คำนวณหาค่าน้ำหนักของปัจจัยแต่ละปัจจัย (ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยหลักแต่ละคู่
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และตอนที่ 2 การเปรียบเทียบน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยรองแต่ละคู่)  โดยให้ เกษตรที่ให้ข้อมูลและนำข้อมูลที่
ได้มาเปรียบเทียบทีละคู่ในแต่ละปัจจัย เพื่อจะนำมาคำนวณหาค่าน้ำหนักทีละคู่ ของแต่ละปัจจัยหลักและปัจจัยรอง 
  4.2.3 นำแบบประเมินค่าน้ำหนักที่จากขั้นก่อนหน้า มาเปรียบเทียบน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยหลักและ
ปัจจัยรองแต่ละคู่  โดยเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทำการให้ข้อมูลเป็นค่าคะแนน ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 ปัจจัยและคําอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจปลูกข้าว 

ปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง 
ผลลัพธ์ของการดํารงชีวิตที่พึงปรารถนา กําไร 

ปลูกเพื่อบริโภค 
ทรัพย์สินหรือต้นทุนในการดํารงชีพ ด้านการเงิน: เงินออมเพื่อการลงทนุ 

ด้านการเงิน: สินเชื่อเพื่อการลงทนุ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ: ลักษณะภูมิประเทศ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ: ปริมาณนํ้า 
ด้านทรัพยากรมนุษย์: แรงงานครวัเรือน 

ด้านทรัพยากรมนุษย์: ความรู้ทักษะ 
ด้านทรัพยากรมนุษย์: การจา้งแรงงาน 
ด้านกายภาพ: เครื่องมือและอุปกรณ ์

ด้านกายภาพ: กรรมสิทธ์ิที่ดิน 
ด้านสังคม: เครือข่ายและการสื่อสาร 

ความอ่อนแอและไม่แน่นอน เสถียรภาพของราคา 
แนวโน้มราคาข้าว 
ศัตรูพืช 
นํ้าท่วม 

โครงสร ้างและกระบวนการที ่ก ่อให ้ เก ิดการ
เปลี่ยนแปลง 

นโยบายราคาข้าว 
การสนับสนุนของรัฐบาล 
การช่วยเหลือยามภยัพิบัต ิ

การคมนาคม 
ระบบชลประทาน 

ที่มา : ไพโรจน์ นวลนุ่ม (2561) 
 

  จากตารางที่ 1 ผู้วิจัยได้นำเป็นปัจจัยเริ่มต้นเพื่อรวบรวมเป็นปัจจัยที่มีความเหมาะสมในการใช้สร้างเป็น
ประเมินค่าน้ำหนักและในไปใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในพื้นที่กรณีศึกษาต่อไป 
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ตารางที่ 2  มาตราส่วนมลูฐาน AHP 1-9 (Saaty, 1980) 

ดุลยพินิจ (Verbal Judgments) มาตราส่วนท่ีใช้เปรียบเทียบ 
มีความสำคัญเท่ากัน  1 
มีความสำคัญกว่า  3 
มีความสำคัญมากกว่า  5 
มีความสำคัญมากกว่ามาก  7 
มีความสำคัญมากกว่าอย่างยิ่ง  9 

ค่ากลางระหว่างระดับความเข้มข้นของอิทธิพลตามที่กล่าวมาข้างต้น 2, 4, 6, 8 

 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างในการหาค่าน้ำหนักของแต่ละปัจจัย และนำค่าน้ำหนักที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย 
และนำค่าน้ำหนักที่ได้ใส่ลงในเมตริกซ์แล้วทำการเปรียบเทียบทีละคู่  เริ่มต้นจากลำดับชั้นบนสุดของแผนภูมิแล้วไล่
ลงสู่ลำดับชั้นด้านล่างทีละชั้นตามลำดับ ซึ่งสามารถเขียนหลักเกณฑ์ในรูปแบบทางคณิตศาสตร์ได้ ดังนี้   

 กำหนดให ้ C1, C2, C3,…,Cn เป็นตัวแทนของเกณฑ์การตัดสินใจ 
   A1, A2, A3,…,An แทนปัจจัยต่าง ๆ ในลำดับชัน้ท่ีเปรียบเทียบทีละคู่ปัจจัย Cj กับ Aj 

 ดังนั้นการวิเคราะห์จะทำในรูปแบบของตารางเมตริกซ์ขนาด N x N ด้วยการนิยามเมตริกซ์  A = [ Aij]  (i 
= 1, 2, 3,…N) เกณฑ์การนำค่า Aij จากการเปรียบเทียบทีละคู่ปัจจัยไปใส่ในตารางเมตริกซ์ มีกฎอยู่      2 คู่ ดังนี ้

ถ้า Aij =   จะทำให้ Aij= 


1  = A  0 

ปัจจัยที่  Ci ถูกตัดสินให้มีความสำคัญเท่าเทียมกันกับปัจจัย Cj จะทำให้ค่าของ     Aij = Aji 
ดังนั้น  ตารางเมตริกซ์ A สามารถเขียนได้ ดังนี้ 
เกณฑ์การตัดสินใจ  C1      C2      C3….. Cn   ปัจจัย 
 
 
          

A        =             (1) 
 
 
คำนวณหาค่าของดัชนีความสอดคล้อง (Consistency index : C.I.)  เพื่อเป็นการทดสอบว่าผลของการ

เปรียบเทียบคู่ที่ได้ดำเนินมาในข้ัน 3 นั้น มีความสอดคล้องกันของเหตุผลหรือไม่ จากสมการ ดังนี้ (Saaty, 1980) 

C.I.   =   
1)(Ν

Ν)(λ Max

−
      (2) 

โดยหาก ค่า C.I. > 0.1 แสดงถึงคะแนนความสำคัญที่ไดจากการเปรียบเทียบเกิดความไมสอดคล้องกัน 
(Saaty, 1980)  

1 A12 A13 …..  A1 

1/A12  1 A23 …..  A2 

1/A13 1/A23  1 …..  A3 
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5. สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจปลูกข้าว โดยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น กรณีศึกษา 
พื้นที่อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่   ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย ออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าน้ำหนักของปัจจัยหลักและ
ปัจจัยรอง แบ่งโครงสร้างปัจจัยหลักท้ังหมด 4 กลุ่ม ประกอบไปด้วยปัจจัยรองอีก 14 กลุ่ม ผลการวิเคราะห์แสดงดัง
ตารางที่ 1 ถึง 5 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักของปัจจัยหลัก 

ปัจจัยหลัก น้ำหนัก 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 0.445 
ด้านทรัพยากรมนุษย์ 0.280 
ด้านกายภาพ 0.125 
ความอ่อนแอและไม่แน่นอน 0.091 

  จากตารางที่ 1 ค่าน้ำหนักของปัจจัยหลัก  ในการตัดสินใจปลูกข้าว ที่มีค่ามากที่สุด คือ ปัจจัย        ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ (0.445) 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักของปัจจัยรองด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

ปัจจัยรองด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ น้ำหนัก 
ลักษณะภูมิประเทศ 0.362 
ลักษณะภูมิอากาศ 0.236 
ปริมาณนํ้า 0.350 

จากตารางที่ 2 ค่าน้ำหนักของปัจจัยรองด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีค่ามากที่สุด  คือ ด้านลักษณะภูมิ
ประเทศ (0.362) 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักของปัจจัยรองด้านทรัพยากรมนุษย ์

ปัจจัยรองด้านมนุษย ์ น้ำหนัก 
แรงงานครัวเรือน 0.569 
ความรู้ทักษะ 0.288 
การจ้างแรงงาน 0.143 

  จากตารางที่ 3 ค่าน้ำหนักของปัจจัยรองด้านทรัพยากรมนุษย์ มีค่ามากที่สุด คือ ด้านแรงงานครัวเรือน (0.569) 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักของปัจจัยรองด้านกายภาพ 

ปัจจัยรองด้านกายภาพ น้ำหนัก 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 0.534 
ปลูกเพื่อกําไร 0.261 
ปลูกเพื่อบริโภค 0.141 
กรรมสิทธ์ิที่ดิน 0.064 
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จากตารางที่ 4 ค่าน้ำหนักของปัจจัยรองด้านกายภาพ มีค่ามากที่สุด คือ ด้านเครื ่องมือและอุปกรณ์ 
(0.534) 
 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักของปัจจัยรองด้านความอ่อนแอและไม่แน่นอน 

ปัจจัยรองด้านความอ่อนแอและไม่แน่นอน น้ำหนัก 

เสถียรภาพของราคา 0.046 
แนวโน้มราคาข้าว 0.152 
ศัตรูพืช 0.204 
น้ำท่วม 0.598 

  จากตารางที่ 5 ค่าน้ำหนักของปัจจัยรองด้านความอ่อนแอและไม่แน่นอน มีค่ามากท่ีสุด คือ ด้าน       น้ำ
ท่วม (0.598) 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักของปัจจัยหลักที่มีค่ามากที่สุด ในการตัดสินใจปลูกข้าว คือ ปัจจัยด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากข้าวเป็นพืชต้องการสภาวะแวดล้อมทางธรรมที่มีจำเพาะเจาะจงและความเหมาะสม
ต่อการเจริญเติมโต เช่น แสงสว่าง ที่ยึดเหนี่ยว (ดิน) อุณหภูมิ  อากาศ น้ำ และอื่น ๆ (กรมการข้าว ,2562) ส่วน
ปัจจัยรองที่มีค่าน้ำหนักสูงสุด คือ ด้านลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไพโรจน์ นวลนุ่ม (2561) 
ทำการศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ตามลําดับชั้นในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจปลูกขา้ว
พันธุ์พ้ืนเมือง กรณีศึกษาในเขตตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่เด่นชัด (dominant-influence factors) ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองอย่างเด่นชัด และยังสอดคล้องกับ Geist and Lambin (2002) ที่กล่าวว่าสภาพของ
ที่ดินท่ีส่งผลต่อผลิตภาพของการผลิต เช่น คุณภาพดิน ลักษณะภูมิประเทศ ความแห้งแล้งและนํ้าท่วม ด้วยเช่นกัน 

 

7. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการหรือเกษตรกร ที่จะนำข้อมูลไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจเพื่อ

ประกอบธุรกิจท่ีนอกเหนือจากเรื่องการตัดสินใจในการปลูกข้าวได้ 
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