
6 
 

 

บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกีย่วข้อง 

 2.1.1 ข้อมูลท่ัวไปของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นจงัหวดัชายแดนอยู่ทางภาคเหนือตอนบน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือไป
ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้ง(ละติจูด) ท่ี 17 องศา 38 ลิปดา – 19 
องศา 48 ลิปดาเหนือ  และเส้นแวง(ลองติจูด)  ท่ี 97 องศา 20 ลิปดา – 98 องศา 39 ลิปดาตะวนัออก 
ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 924 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 12,681.2592 ตารางกิโลเมตร 
(หรือประมาณ 7,925,787 ไร่1) เป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 8 ของประเทศ เน้ือท่ีมีรูปร่าง
เรียวยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต ้มีความยาวประมาณ 250 กิโลเมตร เน้ือท่ีส่วนใหญ่เป็นเน้ือท่ีป่าไม ้
ประมาณ 11,104.4464 ตารางกิโลเมตร (หรือประมาณ 6,940,279 ไร่1) คิดเป็นร้อยละ 87.5658 ของ
เน้ือท่ีจงัหวดั รองลงมา คือ เน้ือท่ีถือครองทางการเกษตร ประมาณ 484.9056 ตารางกิโลเมตร (หรือ
ประมาณ 303,066 ไร่1) คิดเป็นร้อยละ 3.8238 ของเน้ือท่ีจงัหวดั และเน้ือท่ีนอกการเกษตร ประมาณ 
1,091.9072 ตารางกิโลเมตร (หรือประมาณ 682,442 ไร่1) คิดเป็นร้อยละ 8.6104 ของเน้ือท่ีจงัหวดั 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีเขตแดนติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ประเทศเมียนมา) รวม
ระยะทางประมาณ 483 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นท่ีดินประมาณ 362 กิโลเมตร เป็นแม่น ้ าประมาณ 157 
กิโลเมตร 
อาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียงและประเทศเพื่อนบา้น เป็นดงัน้ี 

ทิศเหนือ/ทิศตะวนัตก ติดต่อกับรัฐฉาน รัฐคะยาและรัฐคอทูเล ประเทศเมียนมา โดยมี
เทือกเขาถนนธงชยัตะวนัตก แม่น ้าสาละวิน และแม่น ้าเมย เป็นแนวพรมแดนกั้นระหวา่งประเทศ 

ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก โดยมีแม่น ้ ายวมและแม่น ้ าเงา เป็นแนวเขต
ระหวา่งจงัหวดั 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอเวียงแหง เชียงดาว แม่แตง สะเมิง กลัยาณิวฒันา แม่แจ่ม ฮอด 
และอมก๋อย(จากเหนือลงใต)้ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีเทือกเขาถนนธงชยักลาง และเทือกเขาถนน
ธงชยัตะวนัออก เป็นแนวเขตระหวา่งจงัหวดั 

ลกัษณะภูมิประเทศ 
พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นทิวเขาสูงสลบัซบัซอ้น และยงัคงเป็นป่าไมต้าม

ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ โดยมีเน้ือท่ีป่าไม ้ประมาณ 11,104.4464 ตารางกิโลเมตร (หรือประมาณ 
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6,940,279 ไร่2) คิดเป็นร้อยละ 87.5658 ของเน้ือท่ีจงัหวดั มีทิวเขาเรียงตามแนวทิศเหนือ–ใตข้นาน
กัน มีทิวเขาท่ีส าคญั คือ ทิวเขาแดนลาว อยู่ทางตอนเหนือสุดของจงัหวดั เป็นแนวแบ่งเขตแดน
ประเทศไทยกบัประเทศเมียนมา และทิวเขาถนนธงชยั ซ่ึงประกอบดว้ยทิวเขาเรียงกนั 3 แนว คือ ทิว
เขาถนนธงชยัตะวนัตก เป็นแนวเขตแดนไทย – ประเทศเมียนมา ทิวเขาถนนธงชยักลางอยู่ระหว่าง
แม่น ้ ายวมและแม่น ้ าแม่แจ่ม และทิวเขาถนนธงชยัตะวนัออก อยู่ทางทิศตะวนัออกของจงัหวดั เป็น
แนวแบ่งเขตระหวา่งจงัหวดัแม่ฮ่องสอนกบัจงัหวดัเชียงใหม่ ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด คือ ยอดเขาแม่ยะ อยู่
บริเวณทิวเขาถนนธงชยัตะวนัออก ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดัในเขตอ าเภอปาย ซ่ึงสูง
จากระดบัน ้ าทะเล ประมาณ 2,005 เมตร พื้นท่ีราบท่ีมีจ ากดัเพียง 211,413 ไร่ หรือร้อยละ 2.6 ของ
พื้นท่ีจงัหวดั บริเวณอ าเภอแม่สะเรียง บริเวณอ าเภอขนุยวมและบริเวณอ าเภอปาย 

ลกัษณะภูมิอากาศ 
ฤดู: จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีลกัษณะอากาศแบบร้อนช้ืน แบ่งออก 3 ฤดู ไดแ้ก่ 
ฤดูร้อน เร่ิมช่วงกลางเดือนกุมภาพนัธ์-กลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อนถึงร้อนจดับาง

พื้นท่ีและมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลกัษณะฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกไดบ้าง
พื้นท่ี เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีร้อนอบอา้ว จึงมีการยกตวัขึ้นของมวลอากาศ และอาจมีมวลอากาศ
เยน็จากประเทศจีนแผล่งมาขณะท่ีมวลอากาศร้อนปกคลุมอยู ่ท าใหเ้กิดการปะทะกนัของมวลอากาศ
ร้อนและเยน็  

ฤดูฝน เร่ิมกลางเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม ไดรั้บอิทธิพลลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละ
ร่องมรสุมท่ีพาดผา่นบริเวณประเทศไทย 

ฤดูหนาว เร่ิมเดือน ตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพนัธ์ ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตก
เฉียงเหนือและความกดอากาศสูงหรือความอากาศเยน็จากประเทศจีน ลกัษณะอากาศหนาวจดับาง
พื้นท่ี 
สถิติอุณหภูมิ อุณหภูมิสูงสุด 44.6 องศาเซลเซียส เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 และอุณหภูมิต ่าสุด 3.9 
องศาเซลเซียส เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2542 อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 35.62 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ
เฉล่ียต ่าสุด 17.98 องศาเซียลเซียส 

ประชากร/กลุ่มชาติพนัธุ์ 
ประชากรในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ าแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
คนไทยเช้ือสายไทยใหญ่ เป็นประชากรส่วนใหญ่ของจงัหวดั ชาวไทยใหญ่อพยพมาจากรัฐ

ฉานซ่ึงเป็นบา้นเมืองเดิมในสหภาพพม่า ชาวไทยใหญ่เป็นกลุ่มประชากรผูมี้ความโดดเด่นในทาง
ปฏิบติัท่ีแสดงถึงความเล่ือมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
กลุ่มชาติพนัธุ์ (ชนเผ่า) จ าแนกได ้7 กลุ่มชาติพนัธุ์หลกัๆ ไดแ้ก่ กะเหร่ียง มูเซอ ลีซู ลวัะหรือเลอ
เว๊ือะ มง้ จีนยนูนาน และปะโอ 
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ศาสนา 
ศาสนิกชนส่วนใหญ่ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน คือประมาณร้อยละ 78.19 นับถือศาสนาพุทธ 

รองลงมาคือ ศาสนาคริสต ์ประมาณร้อยละ 25.53 นบัถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 0.25 และท่ี
เหลืออีกประมาณร้อยละ 0.02 นบัถือศาสนาอ่ืนๆและผีตามความเช่ือของกลุ่มชาติพนัธุ์ 

วฒันธรรมทางภาษา 
ชาวไทยใหญ่ จะมีภาษาพูดเป็นของตนเองเรียกว่า "ก าไต" เวลาพูดภาษาไตเรียกว่า"อุบไต" ส่วน
ภาษาเขียนตวัอกัษรไทยเรียกว่า "ลีกไต" มีใช้กันมาตั้งแต่สมยัโบราณลกัษณะของตวัอกัษรกลม
คลา้ยตวัอกัษรมอญและพม่า 
ชาวกะเหร่ียง,ชาวจีนฮ่อ มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง 
ชนเผา่ ลาหู่ ลีซู ลวัะหรือเลอเวื๊อะ ในปัจจุบนัมีภาษาพูด ส่วนภาษาเขียนน าอกัษรองักฤษมาใช้ 

 2.1.2 แนวคิดการผลติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Production) 

   ปัจจุบนักระแสการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท าให้ทศวรรษน้ีกลายเป็นยุคแห่งสีเขียว หรือ
ยุคแห่งความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพราะผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้มมีจ านวนมากขึ้น 
นอกจากน้ีกลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมยงัสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลออกข้อบังคับกฎระเบียบหรือ
พระราชบัญญัติ ในการควบคุมภาคธุรกิจไม่ให้ท าลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างขาดส านึกถึง
ส่วนรวม ท าใหห้น่วยผลิตต่างๆ มีการปรับเปล่ียนการผลิตโดยน าเอาแนวความคิดความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมมาใช้กับผลิตภัณฑ์ ซ่ึงผลิตภัณฑ์นั้ นๆ จะถูกเรียกว่า  “ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม หรือผลิตภณัฑ์สีเขียว (Green Product)” โดยคุณสมบติัผลิตภณัฑ์น้ีมีความพิเศษกว่า
ผลิตภณัฑอ่ื์นในดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (สันทนา อมรไชย, 2552) ดงัน้ี 
    1)  ความพอดี: ผลิตภณัฑน์ั้นตอ้งผลิตให้พอดีกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดย
ปราศจากความฟุ้งเฟ้อฟุ่ มเฟือย 
    2)  ความปลอดภยั: เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไม่ใชส้ารพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อมนุษยแ์ละสัตว ์
    3)  การน ากลบัมาใชใ้หม่: เป็นผลิตภณัฑท่ี์สามารถน ากลบัมาหมุนเวียนใชใ้หม่ได้
อีก ทั้งการประดิษฐ์จากวสัดุเดิมหรือกรรมวิธียอ่ยสลายแลว้ดดัแปลงมาใชใ้หม่ 
    4)  การลดการใชพ้ลงังาน: เป็นผลิตภณัฑท่ี์อนุรักษพ์ลงังานธรรมชาติ โดยลดการ
ใช้พลงังานในกระบวนการผลิตตั้งแต่การผลิต การใช้ ไปถึงการส้ินสภาพ และไม่ท าให้เสียสินคา้
โดยไม่จ าเป็นหรือเม่ือผลิตออกมาเป็นสินคา้แลว้ควรจะมีอายุการใชง้านนาน  สามารถเพิ่มหรือเติม
พลงังานเขา้ไปใหม่ได ้
    5)  การลดการใช้บรรจุภณัฑ์: ใช้ภาชนะบรรจุภณัฑ์น้อยท่ีสุด และการออกแบบ
บรรจุภณัฑต์อ้งไม่ฟุ่ มเฟือย 
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    6)  การไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม: กระบวนการผลิตสินคา้ตอ้งไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
ทั้งในดา้นการน าทรัพยากรมาใช ้หรือทิ้งของเสียลงสู่ธรรมชาติ 
    7)  การไม่ทารุณกรรมสัตว์: ตอ้งไม่มีการน าไปสัตว์ทดลองเพื่อวิจยัผลการผลิต
สินคา้ 
    8)  การห้ามน าสัตวส์งวนพนัธุ์มาผลิตเป็นสินคา้: ห้ามน าสัตวส์งวนพนัธุ์มาผลิต
เป็นสินคา้เด็ดขาดหรือมีการท าลายชีวิตสัตวเ์หล่านั้นทางออ้ม 
    โดยสรุป ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มตอ้งประกอบหลกัการ 4R คือ การลด
ของเสีย (Reduce) การใชซ้ ้า (Reuse) การน ามาปรับใชใ้หม่ (Recycle) และการซ่อมบ ารุง (Repair) 
 
 2.1.3 องค์ประกอบการจัดการการผลติท่ีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
  1)  การควบคุมของแหล่งก าเนิดของเสีย ทางเลือกในการลดของเสียท่ีแหล่งก าเนิดนั้นมี
หลากหลาย อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงวิธีการ หรือการจัดองค์กรโดยไม่เปล่ียนเทคโนโลยี  
ทางเลือกเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อการจดัการในการผลิต และมกัจะไม่ตอ้งใชก้ารลงทุนและเวลามาก  
  2) การบ าบัดของเสียอย่างเหมาะสม การบ าบดัของเสียอนัตราย หมายถึง การเปล่ียนแปลง
ลกัษณะทางกายภาพหรือเคมีของของเสียหรือสารพิษท่ีเจอปนอยู่ใน  ของเสีย เช่น ลดปริมาตรให้
น้อยลงหรือหมดความเป็นพิษ หรือมีความเป็นพิษน้อยลง หรืออยู่ในลกัษณะท่ีไม่สามารถแสดง
ความเป็นพิษออกมาได ้เพื่อสะดวกต่อการก าจดัและท าลายในขั้นตอนต่อไป 
  3)  การใช้น้อย ใช้ซ ้า ใช้หมุนเวียน เป็นการจดัการของเสียท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ อยา่ง
เหมาะสม โดยอาศยัหลกัการ ของเสียท่ีเกิดขึ้นจากจุดหน่ึง อาจสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นอีก
จุดหน่ึง หรือแมแ้ต่ในจุดเดิมก็ตาม 
  4)  การผลติผลติภัณฑ์ทดแทน ผูผ้ลิตผลิตภณัฑเ์ปล่ียนแปลงผลิตภณัฑเ์พื่อลดการเกิดของ
เสียจากการใช้ ผลิตภัณฑ์นั้ น ๆ ผลิตภัณฑ์จะก่อให้เกิดของเสียมากหรือน้อยขึ้ นอยู่กับการน า
ผลิตภณัฑสุ์ดทา้ย ไปใช ้ยกตวัอยา่งเช่น การผลิตสีทาโดยใชน้ ้ าเป็นตวัท าละลายแทนสีทาท่ีใช้ตวัท า
ละลายเป็นสารท าละลาย ท าใหห้ลีกเล่ียงการใชส้ารท าละลายท่ีเป็นพิษ เป็นตน้ 
  5) การอนุรักษ์น ้า น ้ าเป็นตวักลางท่ีมีบทบาทในการถ่ายทอดพลงังานและการผลิต การ
พฒันาอุตสาหกรรม ท าให้มีความตอ้งการใชน้ ้ าเพิ่มขึ้น ซ่ึงท าให้เกิดผลลพัธ์ Water Footprint หรือ 
ระดบัรอยเทา้น ้ ามากขึ้น การผลิตผูใ้ชน้ ้ าจึงตอ้งปกป้องระบบนิเวศน์อย่างมีคุณภาพ เพื่อรักษามูลค่า
ความหลากหลายทางชีวภาพและอายกุารใชง้านของแหล่งน ้า 
  6) การป้องกนัมลพษิในอนาคต การป้องกนัมลพิษอย่างยั่งยืน จะตอ้งท าให้ไม่มีมลพิษใน
อนาคตเกิดขึ้น หรือมีการท าให้เกิดของเสียน้อยท่ีสุด เช่น ป้องกนัการร่ัวไหลของสารเคมีออกจาก
อุปกรณ์ ปรับเปล่ียนระมัดระวงัไม่ให้เกิดการตกหล่นของสารเคมีในกระบวนการผลิต  อาจ
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ด าเนินการไดโ้ดยการปรับเปล่ียนแผนผงั หรือเคร่ืองมือ  เพื่อลดโอกาสการร่ัวไหลของสารเคมีให้
นอ้ยลง เป็นตน้ 
  7)  การบริการเพ่ือการผลติสีเขียว มีความจ าเป็นใน 3 ลกัษณะ คือ การสนบัสนุนการผลิต
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัให้มีความรับผิดชอบต่อโลก สังคม และส่ิงแวดลอ้ม การส่งเสริมความตอ้งการ
บริโภคผลิตภณัฑก์ารผลิตเขียวและการพฒันาความพึงพอใจในการผลิตสีเขียวในอนาคต 

 2.1.4 แนวคิดกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับช้ัน (Analytic Hierarchy Process: AHP) 
   กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้น เป็นเคร่ืองมือท่ีถูกสร้างโดย Saaty (1980) เพื่อใช้
ส าหรับตดัสินใจ ซ่ึงวิธีการน้ีสามารถแสดงความรู้สึกนึกคิดของมนุษยอ์อกมาจากการเปรียบเทียบ
ความส าคญัของส่ิงท่ีตอ้งการตดัสินใจ 
   การค านวณตามวิธีการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น จะก าหนดค่าอตัราส่วนความส าคัญ 
(Importance ratio) หรือน ้าหนกั (Weight) ของทางเลือกหรือองคป์ระกอบท่ี i และ j บนพื้นฐานของ
หลักเกณฑ์ในการวดั (Assessment criterion) และสร้างเมตริกซ์ของการเปรียบเทียบแบบจับคู่ 
(Matrix of paired comparisons) จากนั้นจะเลือกค่า Eigenvector components (หาจากผลรวมของ
องคป์ระกอบท่ีท าการปรับค่าให้เป็นมาตรฐานเท่ากบั 1) ท่ีมีค่าสูงสุด แลว้ใชเ้ป็นน ้ าหนกั (เร่ิมตน้) 
ส าหรับทางเลือกอ่ืน ๆ (Ishihara, 2006)  
   จากวิ ธีการของ Saaty (1980, 1990) ระดับการให้คะแนนความส าคัญในแต่ละ
องคป์ระกอบหรือทางเลือก แสดงดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2.1 : ระดบัการใหค้ะแนนความส าคญั 

ระดับความส าคัญ นิยาม การอธิบาย 
1 มีความส าคญัเท่ากนั องคป์ระกอบ 2 ตวัมีลกัษณะท่ีเหมือนกนั 

3 
มีความส าคญัปาน
กลาง 

ชอบประสบการณ์และการตดัสินใจขององค์ประกอบหน่ึง
มากกวา่อีกองคป์ระกอบหน่ึงเพียงเลก็นอ้ย 

5 
มีความส าคญัมาก ชอบประสบการณ์และการตดัสินใจขององค์ประกอบหน่ึง

มากกวา่อีกองคป์ระกอบหน่ึงมาก 

7 
มีความส าคญัอยา่ง
มาก 

ชอบประสบการณ์และการตดัสินใจขององค์ประกอบหน่ึง
มากกวา่อีกองคป์ระกอบหน่ึงมากและมีการปฏิบติัเกิดขึ้นจริง 

9 
มีความส าคญัมาก
ท่ีสุด 

ชอบประสบการณ์และการตดัสินใจขององค์ประกอบหน่ึง
มากกว่าอีกองค์ประกอบหน่ึงมากอย่างเห็นไดช้ัด (เห็นพอ้ง
ตอ้ง กนัมากท่ีสุด) 
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ระดับความส าคัญ นิยาม การอธิบาย 

2, 4, 6, 8 
ค่าระหวา่งการ
ตดัสินใจท่ีอยูติ่ดกนั 

ความชอบอยูร่ะหวา่งระดบัความส าคญัท่ีอยูติ่ดกนั 

ตวัเลขท่ีกลบักนัของ
ตวัเลขขา้งตน้ 

(Reciprocal of above 
numbers) 

 ถา้เปรียบเทียบระหวา่งองคป์ระกอบท่ี 1 เม่ือเทียบกบั
องคป์ระกอบท่ี 2 และไดค้่าตวัเลขจากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
ดงันั้น การเปรียบเทียบระหวา่งองคป์ระกอบท่ี 2 เม่ือเทียบกบั
องคป์ระกอบท่ี 1 จะไดค้่าตวัเลขท่ีกลบักนั (ค่าตวัเลขท่ี
กลบักนัคือชอบองคป์ระกอบหน่ึงน้อยกวา่อีกองคป์ระกอบ
หน่ึง) 

ท่ีมา: Zhu and Dale, 2001 และ Saaty, 2008. 

 ยกตวัอยา่ง สมมติมีทางเลือกหรือองคป์ระกอบท่ีตอ้งการประเมิน n ทางเลือก ไดแ้ก่  I1, …, In 
และ น ้ าหนักของแต่ละทางเลือกหรือองค์ประกอบดังกล่าว คือ W1, …, Wn ค่าท่ีได้จากการ
เปรียบเทียบแบบจบัคู่ (aij) ของความส าคญัของทางเลือกหรือองคป์ระกอบ Ii และ Ij หาไดจ้าก aij = 
Wi/Wj เมตริกซ์ A = [aij] ของการเปรียบเทียบแบบจบัคู่ เขียนไดว้า่ 

      

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

/ / /

/ / /
    

/ / /

W W W W W W

W W W W W W
A

W W W W W W

 
 
 =
 
 
     (1) 

   เม่ือคูณเมตริกซ์ A ดว้ยเวคเตอร์ของน ้าหนกั จะได ้

      

1 1 1 2 1 1 1

2 1 2 2 2 2 2

1 2

/ / /

/ / /
    

/ / /

n

n

n n n n n n

W W W W W W W W

W W W W W W W W
n

W W W W W W W W

     
     
     =
     
     
        (2) 

   จากสูตรน้ีจะเห็นไดช้ดัเจนว่าเวคเตอร์ของน ้ าหนกั คือ Eigenvector, n คือ Eigenvalue 
และเป็นค่าสูงสุดเพียงค่าเดียวในเมตริกซ์ A ซ่ึงค่าน้ีจะใช้เป็นน ้ าหนักของแต่ละทางเลือกหรือ
องคป์ระกอบ ถา้ให้ max คือ Eigenvalue ท่ีมีค่าสูงสุด และ v คือ Eigenvector ของเมตริกซ์ A จะได้
วา่ 
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       (3) 

   จากความสัมพนัธ์ของ Eigenvalue และ Eigenvector จะเขียนสูตรไดว้า่ 

         max    Av v=      (4) 

   นอกจากน้ี ดัชนีความสอดคล้อง (Consistency index: CI) ถูกใช้ในการประเมินใน
วิธีการ AHP ดว้ยเช่นกนั 

        max    ( ) / ( 1)CI n n= − −     (5) 

   ถา้ค่าในเมตริกซ์ A มีความสอดคลอ้งกนัอย่างสมบูรณ์ ค่า CI จะเท่ากบัศูนย ์ในขณะท่ี
ค่า CI สูง แสดงถึงการไม่มีความสอดคลอ้งสูง นัน่หมายความว่า ค่า CI ต ่าจะดี เม่ือไดค้่า CI แลว้ ก็
น าค่า CI ท่ีไดม้าหาอตัราความสอดคลอ้ง (Consistency ratio: CR) ซ่ึงค่า CR ท่ีไดห้ากมีค่านอ้ยกว่า 
0.10 แสดงวา่การตดัสินใจน้ีมีความสอดคลอ้งกนั 

 2.1.5 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

    การวิเคราะห์ SWOT หรือ SWOT Analysis เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์
ขององค์กร ซ่ึงจะช่วยผูบ้ริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศกัยภาพจากปัจจัยเหล่าน้ีต่อการ
ท างานขององค์กร หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงได้ว่า SWOT Analysis หมายความถึงการวิเคราะห์และ
ประเมินว่าองค์กรมีจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakens) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 
(Threats) อย่างไรเพื่อท่ีจะน าไปใช้ในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรต่อไป  (อาทิตย ์
วงษส์ง่า, 2557) 
    SWOT มาจากตวัย่อภาษาองักฤษ 4 ตวัจากค าว่า Strengths Weaknesses Opportunities 
และ Threats โดยมีรายละเอียดอกัษรยอ่ ดงัน้ี 
    1) Strengths: S คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรท่ี
เป็นบวก ซ่ึงองค์กรสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์หรือหมายถึง 
การด าเนินงานภายในท่ีองคก์รท าไดดี้ 
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    2) Weaknesses: W คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองคก์รท่ีเป็นลบและด้วย
ความสามารถ ซ่ึงองค์กร ไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์
หรือหมายถึงการด าเนินงานภายในองคก์รท่ีท าไดไ้ม่ดี 
    3) Opportunities: O คือ โอกาส หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวย
ใหก้ารท างานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงคห์รือ หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินการขององคก์ร 
    4) Threats: T คืออุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกท่ีขัดขวางการ
ท างานขององค์กรไม่ให้บรรลุวตัถุประสงคห์รือหมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อ
องคก์ร 

2.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

  จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์เทคนิคตามล าดับชั้น 
(Analytical Hierarchy Process: AHP) เพื่อการตดัสินใจเลือกแบบมีส่วนร่วม ได้สรุปรายละเอียด
โดยยอ่แสดงไดด้งัน้ี  

 การศึกษาเกีย่วกบัผลติภาพและการจัดการของระบบความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

  การศึกษาเก่ียวกบัผลิตภาพสีเขียวถูกน าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มผลิต
ภาพและค านึงผลกระทบทางด้านส่ิงแวดลอ้ม อาทิ Hur et al. (2004) ได้น าเสนอวิธีการวดัผลิต
ภาพสีเขียวและการปรับปรุงผลิตภาพสีเขียว โดยใชด้ชันีผลิตภาพสีเขียว (Green productivity index: 
GPI) ท่ีสร้างจากการประเมินวฎัจกัรชีวิต (Life cycle assessment: LCA) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือการจดัการ
ทางด้านส่ิงแวดล้อม และการประเมินต้นทุนรวม (Total cost assessment: TCA) โดยดัชนีน ้ าถูก
ก าหนดจากอตัราส่วนของผลิตภาพของระบบต่อผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ขอ้ดีของการใช้
ดชันีในการวดัผลิตภาพ คือ สามารถประมาณค่าผลการด าเนินงานของผลิตภาพสีเขียวของสินคา้ท่ีมี
อยู่และสามารถเปรียบเทียบกบัสินคา้อ่ืนท่ีเทียบเท่ากนัได ้นอกจากน้ีแบบจ าลองในการศึกษายงัได้
จ าแนกดชันีออกเป็นดชันีผลิตภาพสีเขียวโดยตรงท่ีเกิดจากผลการด าเนินงานของกระบวนการผลิต
โดยตรง และดชันีผลิตภาพสีเขียวโดยออ้มท่ีเกิดจากผลการด าเนินงานของกระบวนการผลิตท่ีอยู่
ก่อนหน้า โดยวิเคราะห์เป็นค่าอัตราส่วนดัชนีผลิตภาพ (Green productivity ratio) อีกทั้ งใน
การศึกษายังได้เอาแบบจ าลองดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาการผลิตโพลิสไตรีน  
(Polystyrene) ในบริษทัปิโตรเคมีเกาหลี เพื่อแสดงถึงความเป็นไปไดข้องแบบจ าลองท่ีพฒันาขึ้นน้ี 
ในขณะท่ี Pineda-Henson and Culaba (2004) ได้เสนอแบบจ าลองส าหรับการวดัผลิตภาพสีเขียว
ของกระบวนการผลิตในโรงงาน โดยไดบู้รณาการวิธีการประเมินวฎัจกัรชีวิต (Life cycle analysis: 
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LCA) และกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้น (Analytical hierarchy process: AHP) เขา้ดว้ยกนั ซ่ึง
การประเมินวฎัจกัรชีวิตจะให้มุมมองของการวิเคราะห์ผลิตภาพสีเขียวแบบองคร์วมและเป็นระบบ 
ในขณะท่ี AHP ถูกใช้เป็นกรอบแนวคิดในการตัดสินใจและเป็นเคร่ืองมือในการประมาณค่า
ผลกระทบและการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยแบบจ าลองน้ีถูกน าไปประยกุตใ์ชใ้นการเก็บรวบรวมและ
บรรจุภัณฑ์สารก่ึงตัวน า ส่วน Gandhi et al. (2006) ได้ใช้ดัชนีผลิตภาพสีเขียวเช่นกัน โดยงาน
การศึกษาไดน้ าเสนอวิธีการพฒันากรอบการท างานของตวัช้ีวดัดา้นการป้องกนัส่ิงแวดลอ้มและผล
การด าเนินงานของบริษทัเขา้ดว้ยกนั นอกจากน้ีการศึกษายงัไดมุ้่งเนน้ดชันีผลิตภาพสีเขียวของการ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง (Continuous improvement) ซ่ึงไดร้วมผลการด าเนินงานทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ
และส่ิงแวดลอ้มทั้ง จากการทบทวนวรรณกรรมยงัสามารถสรุปเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งได้
ดงัตารางท่ี 2.1 

 

ตารางท่ี 2.2 สรุปเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ช่ือผู้แต่ง (ปี) ช่ือเร่ือง ผลการศึกษา 

เอวิสันต์  กู ้ เ กียรติ
ศกัด์ิ (2550) 

การวางแผนการ
ปลูกพืชแบบหลาย
เกณฑโ์ดยใช้
กระบวนการ
ล าดบัชั้น 
กรณีศึกษา ทุ่งกุลา
ร้องไห้ 

ผลการวิจยั ทางเลือกท่ี 1 คือขา้ว เหมาะสมกบัฤดูฝน 
และทางเลือกท่ี 2 คือ พืชไร่ เหมาะสมกับฤดูแล้ง 
เน่ืองจากไม่อ่อนไหวต่อน ้ าหนักความส าคัญของ
เกณฑ์ทั้ง 3 เกณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ดา้นเศรษฐกิจ 
เกณฑ์ด้านสังคม และเกณฑ์ด้านวิศวกรรม แมจ้ะมี
การเปล่ียนแปลงน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑท์ั้ง 3 
เกณฑจ์ากนอ้ยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด 

ณัฐพล หาญชนะ 
(2551) 

การพฒันา
โปรแกรมการจดั
ก าหนดการผลิต
โดยใช้
กระบวนการ
ล าดบัชั้นวิเคราะห์
ในโรงงานเซรามิก 

ผลการวิจยั แสดงผลช้ีวดัของงานได ้4 ค่า ล าดบัแรก
คือ ค่าเฉล่ียของเวลาท่ีงานแล้วเสร็จ  ลดลงร้อยละ 
21.31, ความสามารถในการใชท้รัพยากร เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 2.94, ค่าเฉล่ียปริมาณงานในระบบต่อหน่วยเวลา 
มีปริมาณงานลดลงร้อยละ 3.29 และค่าเฉล่ียความ
ล่าช้าในแต่ละงานเม่ือเทียบกับก าหนดแล้วเสร็จ 
ลดลงร้อยละ 87.10 นอกจากนั้นโปรแกรมยงัสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจส าหรับการ
เรียงล าดบัความส าคญัของงานใหม้ากขึ้น 
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ช่ือผู้แต่ง (ปี) ช่ือเร่ือง ผลการศึกษา 
สาวิตร มี จุ้ย  และ
คณะ (2551) 

การพฒันา
ทางเลือกระบบ
เกษตรท่ีเหมาะสม
เพื่อทดแทนการ
ปลูกขา้วโพดบน
พื้นท่ีลาดชนัโดย
เกษตรกรมีส่วน
ร่วมของจงัหวดั
น่าน 

ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีกระบวนการล าดับชั้นเชิง
วิเคราะห์ (analysis hierarchy process: AHP) พบว่า 
เกณฑ์ตดัสินใจท่ีทุกพื้นท่ีอ าเภอก าหนดตรงกันคือ 
“ตลาดและการรับ ซ้ือ” ส่วน “ความยั่งยืนของ
ทางเลือก”  ก็เป็นเกณฑ์ตัดสินใจท่ีได้ทุกพื้นท่ีได้
เลือกไว ้ซ่ึงผลสุดทา้ยพบวา่ ทางเลือก “การท าเกษตร
ผสมผสานแนวเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นทางเลือก
อนัดบัแรกท่ีกลุ่มพื้นท่ีอ าเภอเวียงสา สันติสุขและปัว
ใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรก และเป็นอนัดบัสามใน
พื้นท่ีอ าเภอนาน้อย อาจสรุปได้ว่า “การท าเกษตร
ผสมผสาน” น้ี ควรเป็นทางเลือกใหม่ท่ีเหมาะสมเพื่อ
ทดแทนขา้วโพดในท่ีลาดชนัของอ าเภอเป้าหมายใน
จงัหวดัน่าน และอาจจะเป็นรูปแบบการ ผสมผสาน
กับทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมรวมด้วยกันก็น่าจะ
เป็นไปได ้

อังคณา ราชนิยม 
(2552) 

การประเมิน
ทางเลือกในการ
ปลูกพืช ภายใต้
ความเส่ียงของ
เกษตรกรในลุ่มน ้า
แม่ทา อ าเภอแม่ทา 
จงัหวดัล าพูน โดย
ใชก้ระบวนการ
วิเคราะห์เป็น
ล าดบัชั้น(AHP) 

ผลจากการวิจัย พบว่าความเส่ียงในการผลิตทาง
การเกษตรของพื้นท่ีศึกษาทั้งในเขตพื้นท่ีชลประทาน 
และเขตพื้น ท่ีน ้ าฝน ท่ี เกษตรกรส่วนใหญ่ต้อง
ประสบ ดา้นเศรษฐกิจ สังคม ไดแ้ก่ ปัญหาความไม่
แน่นอนของราคาจ าหน่ายผลผลิต เงินทุน แรงงาน 
และตลาดรองรับผลผลิต ด้านกายภาพ และชีวภาพ 
ได้แก่ ภัยแล้ง โรค และแมลงระบาด และน ้ าท่วม 
ด้านทัศนคติท่ีมีต่อความเส่ียง พบว่าเกษตรกรมี
ทศันคติต่อความเส่ียงท่ีค่อนขา้งหลากหลาย แต่ส่วน
ใหญ่ค่อนข้าง เ ป็นกลางทางความเ ส่ียง  และมี
แนวโน้มไปทางท่ีไม่ชอบความเส่ียงในการศึกษาน้ี
ไดแ้บ่งกลุ่มเกษตรกรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีชอบ
ความเส่ียง และกลุ่มท่ีไม่ชอบความเส่ียง พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่ในเขตพื้นท่ีชลประทาน มีระดบั
ของทศันคติต่อความเส่ียงในช่วงต่างๆ ใกลเ้คียงกนั
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ช่ือผู้แต่ง (ปี) ช่ือเร่ือง ผลการศึกษา 
ส่วนเกษตรกรในเขตพื้นท่ีน ้ าฝนนั้ นมีระดับของ
ทัศนคติต่อความเส่ียงในช่วงต่างๆ ท่ีหลากหลาย
มากกว่ากลุ่มในเขตพื้นท่ีชลประทาน และในระดับ
ของทศันคติท่ีกลวัความเส่ียงมากนั้น พบวา่เกษตรกร
ในเขตพื้นท่ีน ้ าฝนมีสัดส่วนค่อนข้างสูงกว่าในเขต
พื้นท่ีชลประทาน 

ณัฐฬส กล่ินจนัทน์ 
(2553) 

ระบบการจดัซ้ือ
จดัจา้งแบบ
อิเลคทรอนิคส์ 
โดยใชท้ฤษฎี
กระบวนการ
วิเคราะห์
ตามล าดบัชั้น 
กรณีศึกษาโรงงาน
ผูผ้ลิตซอสถัว่
เหลืองแห่งหน่ึง 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพิจารณาการ
เลือกผูข้ายวตัถุดิบดังกล่าว มีทั้งส้ิน 4 เกณฑ์ ได้แก่ 
ดา้นราคาของวตัถุดิบ ดา้นคุณภาพของวตัถุดิบ ดา้น
ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบ และสุดทา้ยคือดา้น
ความน่าเช่ือถือของร้านค้า มาประยุกต์ใช้ในการ
พฒันาระบบซ่ึงอยู่ในรูปแบบของเว็บเบสท่ีท างาน
บนระบบอินเทอร์เน็ต การพฒันาส่วนท่ีติดต่อกับ
ผู ้ใช้งานใช้ภาษาพี เอชพี  มีการจัดการเ ก่ียวกับ
ฐานข้อมูลด าเนินการโดยใช้โปรแกรมมายเอสคิว
แอลรวมไปถึงการน าแบบจ าลองแบบค่อยเพิ่มขึ้น 
(Incremental) มาประยุกตใ์ชเ้ป็นกระบวนการในการ
พฒันาซอฟต์แวร์ อีกทั้งมีการพฒันาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ไอเอสโอ 
12207 ผลจากการประยุกต์ใช้ทฤษฎีกระบวนการ
วิเคราะห์ตามล าดับชั้นนั้น พบว่า ทฤษฎีดังกล่าว 
สามารถช่วยฝ่ายจดัซ้ือของโรงงานในการคัดเลือก
ผูข้ายไดเ้ป็นอยา่งดี โดยใชเ้กณฑใ์นการคดัเลือก ของ
ทางโรงงาน เป็นเกณฑใ์นการคดัเลือกผูข้าย 

บุญ สิ ต า  กิ ติ ศ รี ว
รพจน ์(2554) 

การคดัเลือกผูใ้ห้
บริการโลจิสติกส์
ของบริษทัฮานา
ไม
โครอิเลค็โทรนิคส 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลการศึกษาพบว่าแบบจ าลอง Fuzzy AHP ท่ีเสนอ
สามารถประยุกต์ใช้ในการคดัเลือกผูใ้ห้บริการโลจิ
สติกส์ของบริษทัฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด 
(มหาชน) โดยแบบจ าลองสามารถแสดงล าดับการ
คดัเลือกผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ ดงัน้ี อนัดบัแรกคือ C 
อันดับรองลงมาคือ B, D และ A ตามล าดับ ส่วน
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ช่ือผู้แต่ง (ปี) ช่ือเร่ือง ผลการศึกษา 
เขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ โดย
กระบวนการ
ตดัสินใจแบบ
วิเคราะห์ล าดบัชั้น
และทฤษฎีฟัซซ่ี
เซต 

ล าดบัความส าคญัของเกณฑท่ี์ใชใ้นการคดัเลือกผูใ้ห้
บริการโลจิสติกส์ของกรณีศึกษาเรียงล าดับดังน้ี 
อันดับแรกคือ เกณฑ์ต้นทุน รองลงมาคือ ความ
น่าเช่ือถือในการส่งมอบการตอบสนอง ความมัน่คง
ทางการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามล าดับ 
การเปรียบเทียบผลการศึกษาของวิธี Fuzzy AHP กบั
วิธีประมูล ซ่ึงเป็นวิธีท่ีกรณีศึกษาเลือกใชใ้นปัจจุบนั
พบว่าผลลพัธ์ไม่สอดคลอ้งกนั กล่าวคืออนัดบัของผู ้
ให้บริการโลจิสติกส์ท่ีได้จากวิธีประมูลมีการจัด
เรียงล าดบัดงัน้ี ล าดบัแรกคือ C อนัดบัรองลงมาคือ 
D, B และ A ตามล าดับแต่ทั้งวิธี Fuzzy AHP กับวิธี
ประมูลต่างให้ความส าคัญกับเกณฑ์ต้นทุนเป็น
อนัดบัแรก ส าหรับการเปรียบเทียบผลการศึกษาของ
วิ ธี  Fuzzy AHP กับวิ ธี  AHP พบว่ าอันดับของผู ้
ให้บริการโลจิสติกส์ได้ผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกัน 
กล่าวคือ อนัดบัของผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ท่ีได้จาก
วิธีAHP มีการจัดเรียงล าดับดังน้ี ล าดับแรกคือ C 
อนัดบัรองลงมาคือ D, B และ A ตามล าดบั 

ศุ ภลักษ ณ์  ใ จ สู ง 
(2554) 

การคดัเลือกผูใ้ห้
บริการโลจิสติกส์
ของบริษทัฮานา
ไม
โครอิเลค็โทรนิคส 
จ ากดั (มหาชน) 
เขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ โดยใช้
กระบวนการ
ตดัสินใจแบบ
วิเคราะห์ล าดบัชั้น 

ผลการศึกษาพบว่าแบบจ าลอง AHP ท่ีเสนอสามารถ
ประยกุตใ์ชใ้นการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ของ
บริษทัฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 
ได ้โดยแบบจ าลองสามารถแสดงล าดบัการเลือกผูใ้ห้
บริการโลจิสติกส์ ดังน้ี อันดับแรกคือ C อันดับ
รองลงมาคือ D, B และ A ตามล าดับ ส่วนล าดับ
ความส าคญัของเกณฑ์หลกัท่ีใช้ในการคดัเลือกผูใ้ห้
บริการโลจิสติกส์ของกรณีศึกษา อันดับแรกคือ
เกณฑ์ทางด้านต้นทุน รองลงมาคือเกณฑ์ทางด้าน
ความน่าเช่ือถือในการส่งมอบ การตอบสนองความ
มัน่คงทางด้านการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามล าดบั การเปรียบเทียบผลการศึกษาของวิธี AHP 
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ช่ือผู้แต่ง (ปี) ช่ือเร่ือง ผลการศึกษา 
กับวิธีประมูลซ่ึงเป็นวิธี ท่ีกรณีศึกษาเลือกใช้ใน
ปัจจุบัน  พบว่าได้ผลตรงกัน  คือ  อันดับของผู ้
ให้บริการโลจิสติกส์ท่ีไดจ้ากวิธีAHP และวิธีประมูล
เป็นไปในทางเดียวกนั คือ C ไดรั้บการคดัเลือกเป็น
อันดับแรก แต่ทั้ ง วิ ธี  AHP กับวิ ธีประมูลต่างให้
ความส าคญักบัเกณฑด์า้นตน้ทุนเป็นล าดบัแรก และ
การเปรียบเทียบผลการศึกษาของวิธี AHP กับวิธี 
Fuzzy AHP พบวา่อนัดบัของผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ท่ี
ไดจ้ากวิธี AHP และ Fuzzy AHP ไดผ้ลไม่สอดคลอ้ง
กนั คืออนัดบัของผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ท่ีไดจ้ากวิธี 
AHP อนัดบัแรกคือ C อนัดบั 

อนุรัตน์ ตนับรรจง 
(2554) 

การตดัสินใจเลือก
เปล่ียนเคร่ืองจกัร
ในกระบวนการ
ผลิตเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตของโรงโม่
หินโดยการ
ประยกุตใ์ชก้าร
วิเคราะห์เชิงล าดบั
ชั้น (AHP หรือ 
Analytic 
Hierarchy 
Process) 

จากผลการวิเคราะห์ เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
พบวา่ ผลตอบแทนทางการเงินของเคร่ืองจกัรปากโม่
ร อ ง  ( Secondary Crusher) ข อ ง บ ริ ษั ท  Zenith 
(ประ เทศ จีน)  รุ่น  PFW1315 มีความคุ ้มค่ าทาง
เศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรมสูงสุด โดยมีมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 1,865,971 บาท อัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ ร้อยละ 15.5 มี
ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด เท่ากับ 6.33 ปี และยงั
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (Productivity) 
ของโรงโม่หินพะเยาศิลาภณัฑไ์ดร้้อยละ 23 
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2.3 กรอบแนวคิด 

ด้านเศรษฐกิจ 

• ต้นทุนและผลตอบแทน 

• การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ทางการเงิน  

• แนวโน้มตลาดพืชทางเลือก 

 

ด้านสังคม 

• ภูมิปัญญาและวิถีชวีิตการผลิตพืช 

• กิจกรรมเครือข่ายทางสังคมการ
ผลิต 

• ความสามารถพึ่งพาตนเอง 
 

สภาพพ้ืนที่ 
-  ลักษณะภูมิประเทศ 
- ลักษณะภูมิอากาศ 
- ข้อมูลชุดดิน 
 

ตัวแบบพืชทางเลือกที่เหมาะสม ภายใต้ระบบ 
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

ข้อมูลพืชและระบบการผลิตพืชใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

•พืชไร ่

•พืชสวน 

•พืชผัก 

ฐานข้อมูลพืชและระบบการผลิตพืชทีเ่หมาะสมกบั 
สภาพพ้ืนที่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ของจังหวัดแมฮ่่องสอน 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

• การอนุรักษ์ปา่และแม่น้ำ 

• การลดการใช้สารเคมี 

• การลดการเผาปา่และ
เศษวัสดุทางการเกษตร 

กระบวนการแบบมสี่วนร่วม  
Analytic Hierarchy Process (AHP) 

ภายใต้เงื่อนไขระบบการจดัการความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1) การควบคุมของแหล่งกำเนิดของเสีย 
2) การบำบัดของเสียอย่างเหมาะสม 
3) การใช้น้อย ใช้ซ้ำ ใช้หมุนเวียน 
4) การอนุรักษ์น้ำ 
5) การป้องกันมลพิษอย่างยั่งยืน 

 

 

คู่มือและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการตัดสินใจผลิตพืชที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 




