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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัการขยายตวัของเมอืงนครราชสมีามแีนวโน้มสงูขึน้และมคีวามหนาแน่นเพิม่มากขึน้ มกีาร
พฒันาและเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิอย่างรวดเรว็ท าใหเ้กดิปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย 
โดยเฉพาะการใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพื่อสรา้งถนนผงัเมอืง ซึง่เป็นโครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานที่
ภาครฐัต้องรบัผดิชอบในการก่อสรา้งเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ในอดตีทีผ่่าน
มายงัไม่มกีารศึกษาหรอืหาแนวทางในการจดัล าดบัความส าคญัการพฒันาถนนผงัเมอืงเพื่อให้
สอดคล้องกบับรบิทการพฒันาของเมอืง ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นี้จงึมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาหา
แนวทางการจดัล าดบัความส าคญัการพฒันาถนนผงัเมอืง เพื่อใหส้อดคลอ้งตามบรบิทการพฒันา
ของเมอืงนครราชสมีา ผู้วจิยัได้เสนอวธิีการตรวจสอบและคดัเลอืกถนนผงัเมอืงในเบื้องต้นก่อน
น ามาจัดล าดับความส าคัญและประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ตามล าดับชัน้ (Analysis Hierarchy 
Process: AHP) มาท าการวเิคราะห์เพื่อหาค่าถ่วงน ้าหนักของปัจจยั โดยผ่านการเก็บขอ้มูลจาก
แบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ และได้เสนอรายละเอียดวิธีประเมินการให้คะแนนปัจจยัย่อยที่
สอดคล้องกบับรบิทการพฒันาของพื้นที่ จากการศกึษาพบว่าค่าถ่วงน ้าหนักของปัจจยัหลกัด้าน
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เศรษฐกจิมคี่าถ่วงน ้าหนักมากทีสุ่ด เท่ากบัรอ้ยละ 34.06 โดยมปัีจจยัย่อย คอืศกัยภาพในการเปิด
พืน้ทีใ่หม่เพื่อพฒันารองรบัการขยายตวัของเมอืงและการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ล าดบัทีส่องปัจจยั
หลกัดา้นวศิวกรรมมคี่าถ่วงน ้าหนัก เท่ากบัรอ้ยละ 27.72 โดยมปัีจจยัย่อย คอืความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหาจราจรโดยการแบ่งเบาปรมิาณจราจรจากถนนโครงขา่ยเดมิ ล าดบัทีส่ามปัจจยัหลกัดา้น
สงัคมมคีา่ถ่วงน ้าหนกัเท่ากบัรอ้ยละ 21.07 โดยมปัีจจยัยอ่ย คอืจ านวนแปลงทีด่นิทีไ่ดร้บัผลกระทบ
จากการเวนคนื เพื่อก่อสรา้งถนนผงัเมอืง ล าดบัสุดทา้ย คอืปัจจยัหลกัดา้นความส าคญัต่อพืน้ทีม่คีา่
ถ่วงน ้าหนักเท่ากบัรอ้ยละ 17.15 โดยมปัีจจยัย่อย คอืความคดิเหน็ของหน่วยงานต่างๆ ในพืน้ที่มี
ถนนผงัเมอืงทัง้หมด 11 เส้นทาง ที่ผ่านการคดัเลอืกเพื่อน ามาจดัล าดบัความส าคญั ผลจากการ
จดัล าดบัความส าคญัพบว่าถนนผงัเมอืงเมอืงนครราชสมีาเสน้ทาง จ5 เป็นเสน้ทางทีไ่ดค้ะแนนการ
จดัล าดบัสงูทีสุ่ด ไดค้ะแนนการประเมนิรอ้ยละ 81.33 และถนนผงัเมอืงเสน้ทาง จ2 เป็นเสน้ทางที่
ไดร้บัคะแนนการจดัล าดบัต ่าทีสุ่ด ไดค้ะแนนการประเมนิรอ้ยละ 39.17 การศกึษาในครัง้นี้สามารถ
น าไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้เพื่อจดัล าดับความส าคญัการพฒันาถนนผงัเมอืง ซึ่งจะช่วยในการ
ตดัสนิใจเลอืกพฒันาถนนผงัเมอืงเสน้ทางทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบับรบิทการพฒันาของพืน้ที่ 
ค าส าคญั: ผงัเมอืง, ถนนผงัเมอืง, การจดัล าดบัความส าคญั, กระบวนการตดัสนิใจเชงิล าดบัชัน้ 
 

ABSTRACT 
The Mueang Nakhon Ratchasima is expanding, and its urban density is increasing. There 
are rapidly developing and changing uses of lands that cause various problems. Particularly, 
the uses of the lands for the city plan road constructions that are infrastructure development 
projects that the government has to be responsible for in order to meet the needs of the 
people. However, there was no study or effort to find the guidelines for prioritizing the city 
plan road developments according to the urban development context. Therefore, the purpose 
of this study is to find the guidelines for prioritizing the city plan road developments according 
to the urban development context of Mueang Nakhon Ratchasima. The initial inspection and 
selection methods for the city plan roads were presented by the researcher(s) before the 
prioritization, and the Analysis Hierarchy Process (AHP) was applied in order to calculate 
the weights of the factors. The data were obtained from interviewing experts, and the scoring 
criteria were presented for the secondary factors according to the context. Firstly, it was 
found that the heaviest weight of the primary factors in the economic terms was 34.06 
percent. The secondary factor was the potential to create new areas for the urban expansions 
and economic growth. Secondly, the weight of the primary factor in the engineering terms 
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was 27.74 percent. The secondary factor was the ability to solve traffic problems by reducing 
traffic congestions in the existing road networks. Thirdly, the weight of the primary factor in 
the social terms was 21.06 percent. The secondary factor was the number of the plots 
affected by the expropriations for the city plan road developments. Finally, the weight of the 
primary factor in the area importance terms was 17.14 percent. The secondary factor was 
the opinions of the organizations. There were 11 city plan roads that were selected for the 
purpose of the prioritization. By prioritizing the roads, it was found that the Jor 5 road was 
the one having the highest score with the percentage of 81.33. The Jor 2 road was the one 
having the lowest score with the percentage of 39.17. This study can be applied to prioritizing 
the city plan road developments of other areas in order to select the city plan roads that are 
appropriate and consistent with the development contexts of the areas. 
KEYWORDS: city plan, city plan road, prioritization, hierarchical decision process 
 
1. บทน า 

จงัหวดันครราชสมีาเป็นหนึ่งในจงัหวดัที่มบีทบาทต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมที่ส าคญั
ของประเทศ โดยถูกยกใหเ้ป็นจงัหวดัที่มศีกัยภาพเป็นเมอืงศูนย์กลางด้านเศรษฐกจิของภูมภิาค
เป็นเมอืงที่มศีกัยภาพในด้านการเป็นเมอืงท่องเที่ยว มศีกัยภาพในด้านการเป็นพื้นที่รองรบัการ
พฒันานิคมอุตสาหกรรม และเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ [1] ปัจจุบนั
ตวัเมอืงนครราชสมีามจี านวนประชากรสงูทีสุ่ดของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แนวโน้มการขยายตวั
ของเมอืงมคีวามหนาแน่นเพิม่ขึน้ มกีารพฒันาและเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิอย่างรวดเรว็ 
[2] ท าใหเ้กดิปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาการจราจรและขนสง่ ปัญหาความแออดัของ
เมอืง ปัญหาขอ้พพิาทระหว่างคนในพืน้ทีจ่ากกลุ่มผูไ้ดร้บัผลประโยชน์และกลุ่มผูเ้สยีผลประโยชน์ใน
การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ปัญหาข้อพพิาทระหว่างภาครฐักบัประชาชนที่ถูกเวนคนืที่ดนิเพื่อพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน เป็นตน้ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้างถนนตามแบบผงัเมืองซึ่งเป็นโครงการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานที่ภาครฐัต้องรบัผดิชอบในการก่อสรา้งเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ใน
อดตีทีผ่่านมายงัไม่มกีารศกึษาหรอืหาแนวทางทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัล าดบัความส าคญัการพฒันา
ถนนผงัเมอืงเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทการพฒันาของพืน้ที ่

ในการศกึษาในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ก าหนดปัจจยัและเกณฑก์ารจดัล าดบัความส าคญัถนน
ผงัเมอืงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบับรบิทการพฒันาของพืน้ที่ กรณีศกึษาเมอืงนครราชสมีา โดยผูว้จิยัจะ
ท าการศกึษารวบรวมปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาโครงข่ายถนนมาท าการสงัเคราะห์และสรุป
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ปัจจยัหลกัทีจ่ะน ามาท าการศกึษา ก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารประเมนิของแต่ละปัจจยัย่อย แลว้น า
ปัจจยัเหล่านัน้ไปสรา้งกรอบแนวคดิการจดัล าดบัความส าคญั โดยใชก้ระบวนการตดัสนิใจเชงิล าดบั
ชัน้ (AHP) [3] ซึ่งเป็นวธิทีี่สามารถแบ่งปัจจยัหลกัออกเป็นปัจจยัย่อยต่างๆ ได้หลายล าดบัขัน้มา
วเิคราะหห์าค่าถ่วงน ้าหนักของแต่ละปัจจยั โดยขอ้มลูที่ใชใ้นการวเิคราะหก์ระบวนการตดัสนิใจเชงิ
ล าดบัชัน้ (AHP) จะมาจากการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญ จากนัน้จงึท าการจดัล าดบัความส าคญัถนน
ผงัเมอืง 

ซึง่ผลจากการวจิยันี้จะเกดิประโยชน์คอื ไดปั้จจยัหลกัและวธิกีารประเมนิปัจจยัยอ่ยทีจ่ะใชเ้ป็น
เกณฑ์ส าหรบัจดัล าดบัความส าคญัถนนผงัเมอืง และสามารถน าไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้เพื่อ
จดัล าดบัความส าคญัการพฒันาถนนผงัเมอืงในพืน้ทีอ่ื่นๆ ได ้ 
 
2. ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 ทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจเชิงล าดบัชัน้ (Analytic Hierarchy Process: AHP) 

เป็นวิธีการหนึ่ งที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ( Best 
Alternatives) พฒันาขึน้โดยศาสตราจารยโ์ทมสั สาดตี ้(Thomas Saaty) ในปี ค.ศ. 1970 โดยจะท า
การแบ่งโครงสรา้งของปัญหาออกเป็นชัน้ๆ ชัน้แรกคอืการก าหนดเป้าหมายและจงึก าหนดเกณฑ์
หลกั เกณฑ์รอง และทางเลือก แล้วจึงวิเคราะห์หาทางเลือกที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์จะท าการ
เปรยีบเทยีบเกณฑใ์นการคดัเลอืกทางเลอืกทลีะคู่ เพื่อใหง้่ายต่อการตดัสนิใจว่าเกณฑไ์หนส าคัญ
กว่ากันโดยการให้คะแนนตามความส าคญั เพื่อจัดล าดับความส าคญัของเกณฑ์ แล้วจึงค่อ ย 
พจิารณาวเิคราะห์ทางเลอืกทลีะคู่ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทลีะเกณฑ์จนครบทุกเกณฑ์ ถ้าการให้
คะแนนความส าคญันัน้สมเหตุสมผล (Consistency: CR) จะสามารถจดัล าดบัทางเลอืกเพื่อหาผล
ทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดได ้ดงันัน้วธิ ีAHP จงึสามารถน ามาประยุกต์ใชเ้พื่อก าหนดเกณฑใ์นการจดัล าดบั
ความส าคญัถนนผงัเมอืงได ้

จุดเดน่ของกระบวนการล าดบัชัน้เชงิวเิคราะห์ มดีงันี้ 
• ใหผ้ลการส ารวจน่าเชือ่ถอืกวา่วธิอีื่นๆ เนื่องจากใชว้ธิกีารเปรยีบเทยีบเชงิคูใ่นการตดัสนิใจ

ก่อนทีจ่ะลงมอืตอบค าถาม 
• มโีครงสรา้งทีเ่ป็นแผนภมูแิบบล าดบัชัน้ งา่ยต่อการใชง้านและการท าความเขา้ใจ 
• การแสดงผลลพัธท์ีไ่ดส้ามารถแสดงเป็นตวัเลข ท าใหง้า่ยต่อการจดัล าดบัความส าคญั 
• สามารถขจดัการตดัสนิใจแบบมคีตหิรอืล าเอยีงออกไปได ้ 
• ใชไ้ดท้ัง้แบบตดัสนิใจแบบเดยีวและแบบทีเ่ป็นกลุ่มหรอืหมูค่ณะ 
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2.2 ปัจจยัการจดัล าดบัความส าคญัถนนท่ีผา่นมา 
จากการทบทวนวรรณกรรม งานวจิยั โครงการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัล าดบัความส าคญั

ของถนนผงัเมอืง ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ผูว้จิยัไดจ้ดัท าตารางสรุปปัจจยัจากการศกึษา
ทีผ่า่นมา แสดงดงัตารางที ่1  
 
ตารางท่ี 1 สรปุปัจจยัท่ีเก่ียวข้องในการจดัล าดบัความส าคญัของถนนผงัเมือง 

โครงการ/งานวิจยั ปัจจยัท่ีใช้ในการศึกษา 
โครงการจดัท าแผนพฒันาโครงข่ายทางหลวงเพื่อ
สนบัสนุนยทุธศาสตรบ์รูณาการเชงิพืน้ที ่[4] 

1) สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องพืน้ที ่
2) การเขา้ถงึพืน้ทีส่ าคญั 
3) ความหนาแน่นของชุมชน 
4) การเชือ่มโยงโครงขา่ย 

โครงการจดัท าแผนการพฒันาระบบโครงข่ายสาย
รอง (Feeder) เชือ่มโยงการขนสง่และโลจสิตกิส ์[5] 

1) การ เชื่ อมต่ อและการ เข้าถึงพื้นที่
เศรษฐกจิ 
2) การรองรบัปรมิาณจราจร 

การคดัแยกทางหลวงชนบท โดยใชก้ระบวน 
การล าดบัชัน้เชงิวเิคราะห ์[6] 

1) วศิวกรรมขนสง่และจราจร  
2) เศรษฐกจิและสงัคม 
3) ความสอดคล้อ งกับยุ ทธศาสตร์ /
นโยบายของภาครฐั 

การศึกษาปัจจยัที่มผีลต่อการคดัเลือกสายทางใน
จงัหวดัอุดรธานีเพื่อสนับสนุนการขนส่งสนิค้าโดย
รถไฟทางคู ่[7] 

1) ความ เหมาะสมของขนาดถนนที่
สามารถรองรบัปรมิาณจราจรทีเ่พิม่ขึน้ 
2) ถนนสามารถเข้าถึงแหล่งผลิตด้าน
อุตสาหกรรม และพืน้ทีก่ารเกษตร 

Multi-criteria analysis in transport project 
evaluation: An institutional approach [8] 

1) ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
2) ผลประโยชน์ทีม่ตี่อสงัคม 

Resource allocation and uncertainty in 
transportation infrastructure planning: A study of 
highway improvement program in Taiwan [9] 

1) ความตอ้งการของผูม้อี านาจตดัสนิใจ 
2) การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 
3) วศิวกรรมจราจร 

Multi-criteria Evaluation for Ranking Rural Road 
Projects: Case study of Nepal [10] 

1) เพิม่การเขา้ถงึพืน้ที ่
2) ลดระยะเวลาในการเดนิทาง 
3) ความส าคญัต่อชุมชน 
4) ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
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3. วิธีการศึกษา 
 

 
รปูท่ี 1 กรอบแนวคิดวิธีการวิจยั 

 
3.1 ศึกษาทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

ท าการทบทวนวรรณกรรม งานวจิยั โครงการต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัล าดบัความส าคญั
และการพัฒนาโครงข่ายถนนทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาทฤษฎีกา รวิเคราะห์
ตามล าดบัชัน้ (AHP) ศกึษาวธิกีารเกบ็ขอ้มูลการสมัภาษณ์จากกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ ศกึษาขอ้มูลแผน
และนโยบายการพฒันาระดบัประเทศ ระดบัภาค และระดบัจงัหวดั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาจงัหวดั
นครราชสมีา   
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3.2 การคดัเลือกถนนผงัเมืองเพื่อน ามาจดัล าดบัความส าคญั 
การศึกษาในครัง้นี้จะใช้เส้นทางที่แสดงในผงัโครงข่ายถนนผงัเมอืงรวมเมอืงนครราชสีมา 

พ.ศ. 2547 แสดงดงัรูปที ่2 มาท าการศกึษาซึง่เป็นโครงขา่ยคมนาคมทีก่รมโยธาธกิารและผงัเมอืง
ไดท้ าการวางเสน้ทางเอาไว ้มรีายละเอยีดทีแ่สดงไวใ้นผงัโครงข่ายคมนาคมดงันี้ จ านวนเสน้ทาง
ถนนผงัเมอืงมทีัง้หมด 37 เสน้ทาง ประเภทของถนนมเีกณฑก์ารแบ่งไดด้งันี้ 

1) ถนนผงัเมอืงประเภท ก สญัลกัษณ์เสน้สสีม้ มขีนาดเขตทาง 16 เมตร 
2) ถนนผงัเมอืงประเภท ข สญัลกัษณ์เสน้สแีดง มขีนาดเขตทาง 18 เมตร 
3) ถนนผงัเมอืงประเภท ค สญัลกัษณ์เสน้สเีหลอืง มขีนาดเขตทาง 20 เมตร 
4) ถนนผงัเมอืงประเภท ง สญัลกัษณ์เสน้สเีขยีว มขีนาดเขตทาง 24 เมตร 
5) ถนนผงัเมอืงประเภท จ สญัลกัษณ์เสน้สเีทา มขีนาดเขตทาง 30 เมตร 
6) ถนนผงัเมอืงประเภท ฉ สญัลกัษณ์เสน้สมีว่ง มขีนาดเขตทาง 40 เมตร 

 

 
รปูท่ี 2 ผงัแสดงโครงข่ายถนนผงัเมืองรวมเมอืงนครราชสีมา พ.ศ 2547 

 
จากนัน้จะท าการตรวจสอบสถานะ การก่อสรา้งในปัจจุบนัของถนนผงัเมอืงแต่ละเสน้ทาง โดย

ใชว้ธิกีารตรวจสอบจากแผนทีภ่าพถ่ายดาวเทยีม Google map เพื่อตรวจสอบสถานะการก่อสรา้ง
ของถนนผงัเมอืงว่ามกีารก่อสรา้งตามผงัโครงข่ายถนนผงัเมอืงไปแล้วหรอืไม่ ใช้ Google Street 
View เพื่อตรวจสอบดูว่าถนนผงัเมอืงแต่ละเสน้ทางมเีขตทางเหลอือยู่หรอืไม่ และตรวจสอบจาก
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รายงานโครงการการพฒันาถนนผงัเมอืงจากหน่วยงานต่างๆ อาทเิช่น กรมทางหลวง กรมทาง
หลวงชนบท กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ส านกังานปฏริปูทีด่นิ และองคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ ว่า
ก าลงัด าเนินการก่อสร้างหรอืมโีครงการพฒันาถนนผงัเมอืงเส้นทางใดอยู่หรอืไม่ รวมถึงการลง
ส ารวจพืน้ทีจ่รงิ หลงัจากผ่านกระบวนตรวจสอบสถานะของถนนผงัเมอืงทัง้หมดแลว้  สามารถแบ่ง
สถานะของถนนผงัเมอืงออกเป็น 5 สถานะ แสดงดงัตารางที ่2  
 
ตารางท่ี 2 สถานะของถนนผงัเมือง  

สถานะ ความหมาย 
1. ถนนถูกก่อสรา้งตามผงัแสดงโครงขา่ยถนน
ผงัเมอืงตลอดทัง้เสน้ทางแลว้  

เป็นถนนทีถู่กก่อสรา้งขึน้แลว้ตามแผนผงัแสดง
โครงขา่ยถนนผงัเมอืง  

2. ถนนอยู่ในโครงการพฒันาถนนผงัเมอืงของ
หน่วยงานภาครฐั เชน่ กรมทางหลวงชนบท  

เป็นถนนทีอ่ยูใ่นแผนการก่อสรา้งของภาครฐั  

3. ถนนถูกก่อสรา้งตามผงัแสดงโครงขา่ยถนน
ผงัเมืองตลอดทัง้เส้นทางแล้ว แต่เหลือเขต
ทางสามารถขยายเลนถนนได ้  

เป็นถนนที่ถูกก่อสร้างขึ้นแล้วแต่มีศักยภาพ
สามารถขยายถนนได้ โดยพจิารณาจากขนาด
เขตทางทีเ่หลอือยู ่  

4. ถนนถูกก่อสรา้งตามแผนผงัแสดงโครงขา่ย
ถนนผงัเมอืงไปบางสว่น  

เป็นถนนทีถู่กสรา้งขึน้แลว้แต่ยงัมพีืน้ทีบ่างส่วน
ของเสน้ทางทีย่งัไมถู่กก่อก่อสรา้ง  

5. ถนนยงัไมถู่กก่อสรา้ง  เป็นถนนที่ย ังไม่ถูกก่อสร้างและไม่ได้อยู่ใน
แผนการก่อสรา้งและพฒันาของหน่วยงานใดๆ  

 
ผลการตรวจสอบสถานะถนนผงัเมอืงรวมเมอืงนครราชสมีา พบว่ามถีนนผงัเมอืงทัง้หมด 37 

เส้นทาง โดยแบ่งเป็นสถานะที่ 1 จ านวน 23 เส้นทาง คิดเป็นร้อยละ 62.00 ของถนนทัง้หมด 
สถานะที ่2 จ านวน 3 เสน้ทาง คดิเป็นรอ้ยละ 8.10 ของถนนทัง้หมด สถานะที ่3 จ านวน 5 เสน้ทาง 
คดิเป็นร้อยละ 13.70 ของถนนทัง้หมด สถานะที่ 4 จ านวน 3 เส้นทาง คดิเป็นร้อยละ 8.10 ของ
ถนนทัง้หมด และสถานะที ่5 จ านวน 3 เสน้ทาง คดิเป็นรอ้ยละ 8.10 ของถนนทัง้หมด การศกึษาใน
ครัง้นี้จะน าเอาถนนผงัเมอืงทีอ่ยูใ่นสถานะที ่3 ถงึ สถานะที ่5 มาจดัล าดบัความส าคญัเนื่องจากเป็น
เสน้ทางทีย่งัไม่ถูกก่อสรา้งหรอืถูกก่อสรา้งไปแลว้บางส่วน เป็นเสน้ทางทีไ่ม่มอียู่ในแผนการพฒันา
ของหน่วยงานภาครฐั และเป็นเสน้ทางที่มพีืน้ทีเ่ขตทางเหลอืสามารถพฒันาขยายช่องจราจรได้ มี
จ านวนทัง้หมด 11 เสน้ทาง ดงันี้ ถนนผงัเมอืงสาย ก, ค10, ง7, ง8, ง11, ง12, จ2, จ3, จ4, จ5 และ 
จ6 คดิเป็นรอ้ยละ 30.00 ของถนนผงัเมอืงรวมเมอืงนครราชสมีาทัง้หมด 
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3.3 การก าหนดปัจจยัท่ีใช้ในการจดัล าดบัความส าคญัถนนผงัเมือง 
3.3.1 ปัจจยัหลกั 

จากตารางที่ 1 สามารถสงัเคราะห์และสรุปปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัล าดบัความส าคญั
ถนนผงัเมอืงออกเป็น 4 กลุ่มปัจจยัหลกั ดงันี้   

1) ปัจจยัดา้นวศิวกรรม  
2) ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ   
3) ปัจจยัดา้นความส าคญัต่อพืน้ที ่ 
4) ปัจจยัดา้นสงัคม  

 
3.3.2 ปัจจยัย่อย 

การประเมนิปัจจยัย่อยสามารถประเมนิหาได้ 2 ลกัษณะคอื กรณีทีค่่ามลีกัษณะเชงิคุณภาพ 
และกรณีทีส่ามารถหาค่าเชงิปรมิาณได ้

1) ค่าปัจจยัเชิงคุณภาพ ส าหรบัค่าปัจจยัย่อยที่มีลกัษณะเชิงคุณภาพมกัจะประเมินค่า 
(Rating) ในลกัษณะสเกลแบบ ลกิเคริ์ต (Likert) ที่สื่อความหมายกบัคุณภาพด้วยค่า 1-5 วธินีี้ถอื
เป็นการวดัด้วยสเกลแบบเป็นช่วงที่เท่ากนัในกรณีที่ต้องการปรบัเป็นค่าปรบัฐาน (Normalized 
Value) คา่ปรบัฐานคา่ดทีีสุ่ดเท่ากบั 1.0  

2) ค่าปัจจยัเชงิปรมิาณ ปัจจยัทีส่ามารถหาค่าเชงิปรมิาณได้ส่วนใหญ่จะเป็นปัจจยัภายใต้
กลุ่มดา้นเศรษฐกจิและด้านวิศวกรรม ในการวเิคราะห์หาคะแนนความส าคญัรวม (Linear Score) 
อาจปรบัอยู่ใน Rating Scale หรอืในรูปค่าปรบัฐาน (0.2-1.0) กไ็ด ้ทัง้นี้ค่าปัจจยัทุกตวัตอ้งปรบัให้
อยูใ่นสเกลเดยีวกนั 

จากปัจจยัหลกัทัง้ 4 ปัจจยั ไดท้ าการศกึษาขอ้มูลแผนและนโยบายการพฒันาระดบัประเทศ 
ระดบัภาค และระดบัจงัหวดั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาเมอืงนครราชสมีา และปัญหาต่างๆ ในพืน้ที ่
เพื่อน ามาก าหนดปัจจยัย่อยและหลกัเกณฑก์ารประเมนิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบับรบิทการพฒันาเมอืง
นครราชสมีา ดงันี้ 

1) ปัจจยัยอ่ยดา้นวศิวกรรม 
จากรายงานโครงการศกึษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพฒันาระบบขนส่งสาธารณะใน

เขตเมอืงนครราชสมีา [11] ไดท้ าการสรา้งแบบจ าลองวเิคราะหส์ภาพการจราจรบนโครงขา่ยถนน
ในปีอนาคต พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2596 ในกรณีทีไ่ม่มกีารก่อสรา้งหรอืปรบัปรุงโครงขา่ยถนนเพิม่เตมิ
ของเมืองนครราชสีมา พบว่าความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางมีอัตราลดลงในทุกๆ ปี ปริมาณ
การจราจรต่อความจุถนนเฉลีย่และระยะเวลาการเดนิทาง มอีตัราเพิม่ขึน้ในทุกๆ ปี แสดงใหเ้หน็ถงึ
คุณภาพการใหบ้รกิารของถนน (Level of Service) แย่ลงในทุกๆ ปี ดงันัน้จงึไดก้ าหนดปัจจยัย่อย
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ดา้นวศิวกรรม คอืความสามารถในการแกไ้ขปัญหาจราจร โดยการแบ่งเบาปรมิาณจราจรจากถนน
โครงข่ายเดมิหากมกีารก่อสรา้งถนนผงัเมอืงขึน้มาใหม่หรอืขยายเขตทางและสรา้งขยายถนนผงั
เมอืงใหส้มบูรณ์ตามแผนผงัโครงข่ายถนนผงัเมอืงการประเมนิจะประยุกต์ใช้ขอ้มูลระยะทางและ
เวลาในการเดนิทางในช่วงเวลา Peak hour ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มปีรมิาณจราจรหนาแน่นที่สุดจาก 
Google map ของเสน้ทางที่เป็นโครงข่ายถนนเสน้เดมิที่มกีารเชื่อมต่อกบัถนนผงัเมอืงที่จะน ามา
จดัล าดบัความส าคญั ตวัอยา่งแสดงดงัรปูที ่3 
 

 

รปูท่ี 3 ระยะทางและเวลาการเดินทางของถนนโครงข่ายเดิม  
 

จากนัน้ท าการแปลงระยะเวลาในการเดนิทางมาเป็นความเรว็ โดยใช้สูตรการค านวณจาก
สมการที ่(1) 
 

   =  
s

v
t

 (1) 

 

เมือ่ v   คอื ความเรว็ 

 s   คอื ระยะทาง 

 t    คอื เวลา 
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การค านวณหาความเรว็จะใช้ขอ้มูลจาก google map จากรูปที่ 3 มขีอ้มูลดงันี้ ระยะทางคอื 
3.1 กม. ระยะเวลาในการเดนิทางคอื 7 นาท ีเป็นถนนในเมอืงมกีารรบกวนการจราจรสูง มขีนาด 
4 ช่องทางจราจร จากสมการที่ (1) สามารถค านวณหาความเร็วได้ดังนี้ (3.1x60)/7 = 26.57  
กม./ชม. จากนัน้น าความเรว็ทีค่ านวณไดไ้ปพลอ็ตกราฟความสมัพนัธร์ะหว่างความเรว็กบัปรมิาณ
จราจร [12] เพือ่หาปรมิาณจราจร แสดงดงัรปูที ่4 

 

 
รปูท่ี 4 กราฟความสมัพนัธค์วามเรว็กบัปริมาณจราจร [12] 

 
จากรปูที ่4 ค่าทีไ่ดจ้ากกราฟความสมัพนัธค์วามเรว็กบัปรมิาณจราจร คอื 1,000 PCU/hr. ซึง่

ถนนมทีัง้หมด 4 ช่องจราจร จงึสามารถคาดการณ์ปรมิาณจราจรต่อช่องจราจรไดท้ี ่250 PCU/hr. 
จากนัน้น าความเรว็ทีค่ านวณไดจ้ากสมการที ่(1) คอื 26.57 กม./ชม. และปรมิาณจราจรจากกราฟ
ความสมัพนัธ์ความเรว็กบัปรมิาณจราจร คอื 250 PCU/hr. ไปหาค่า LOS จากกราฟ Speed-flow 
curve [13] ซึง่ไดค้า่ Level of Service อยูใ่น Level B แสดงดงัรปูที ่5  

Level of Service คือระดับคุณภาพในการให้บริการของถนน โดยแสดงเป็นตัวอักษร
ภาษาองักฤษ 6 ตวัอกัษร ไดแ้ก่ A ,B, C, D, E และ F แต่ละค่าจะแสดงถงึลกัษณะและสภาพการ
ไหลของจราจรที่แตกต่างกนั โดยระดบัการให้บริการ A หรือ LOS A แสดงสภาพการไหลของ
จราจรทีด่ทีีสุ่ด ในทางตรงกนัขา้ม ระดบัการใหบ้รกิาร F หรอื LOS F จะแสดงสภาพการไหลของ
จราจรที่แย่ทีสุ่ด [13]  จากรูปที่ 5 ได้ค่า LOS B หมายความว่า การไหลคงทีแ่ต่ผูใ้ชร้ถคนัอื่นเริม่
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มองเหน็รถคนัอื่นๆ ไดช้ดัเจน และสามารถเลอืกใชค้วามเรว็ทีต่อ้งการไดแ้ต่อาจไม่มคีวามคล่องตวั
ในการแซงรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน จะได้คะแนนการประเมินระดบัค่อนข้างต ่า โดยเกณฑ์
ประเมนิการใหค้ะแนนของปัจจยัยอ่ยดา้นวศิวกรรม แสดงดงัตารางที ่3 

 

 

รปูท่ี 5 กราฟ Speed-flow curve [13] 
 
ตารางท่ี 3  เกณฑป์ระเมินการให้คะแนนของปัจจยัย่อยด้านวิศวกรรม 

ระดบั Level of Service เกณฑก์ารประเมิน คะแนนปรบัฐาน 
E และ F 5 1.0 

D 4 0.8 
C 3 0.6 
B 2 0.4 
A 1 0.2 

 
2) ปัจจยัยอ่ยดา้นเศรษฐกจิ 
จากแผนพฒันาจงัหวดันครราชสมีา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [2] มกีลยุทธ ์คอื สง่เสรมิ

และพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส์ เพื่อรองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิ ดงันัน้จงึ
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ก าหนดปัจจยัย่อยดา้นเศรษฐกจิ คอืศกัยภาพในการเปิดพืน้ทีใ่หม่ เพื่อพฒันารองรบัการขยายตวั
ของเมอืงและการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

การประเมนิจะใชผ้งัแสดงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ (ผงัส)ี และผงัแสดงโครงข่ายคมนาคมมาท า
การวเิคราะห ์โดยท าการซอ้นทบัทัง้ 2 ผงัเขา้ดว้ยกนัและดวู่าเสน้ทางของถนนผงัเมอืงมกีารตดัผา่น
เขา้ถงึพืน้ทีก่ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทใดบา้ง ซึง่หากถนนผงัเมอืงตดัผ่านพืน้ทีก่ารใชป้ระโยชน์
ที่ดนิเพื่อพฒันาอุตสาหกรรม คลงัสนิค้าและพาณิชยกรรม จะได้รบัการประเมนิคะแนนสูง  โดย
เกณฑป์ระเมนิการใหค้ะแนนของปัจจยัยอ่ยดา้นเศรษฐกจิ แสดงดงัตารางที ่4 
 
ตารางท่ี 4  เกณฑป์ระเมินการให้คะแนนของปัจจยัย่อยด้านเศรษฐกิจ 

เกณฑค์ะแนน เกณฑก์ารประเมิน  คะแนนปรบัฐาน 
พืน้ทีอุ่ตสาหกรรม คลงัสนิคา้ พาณิชยกรรม 
ตวัอยา่งเชน่ สแีดง สมีว่ง 

4 1.0 

พืน้ทีท่ีอ่ยูอ่าศยั สถานทีร่าชการ 
ตวัอยา่งเชน่  สสีม้ สนี ้าตาล สเีขยีวมะกอก,    

3 0.8 

พืน้ทีช่นบท เกษตรกรรม ตวัอยา่งเชน่  
สเีขยีว สเีขยีวมกีรอบและเสน้ทแยง 

2 0.6 

พืน้ทีอ่นุรกัษ์ สงวน สนัทนาการ และ
สิง่แวดลอ้ม ตวัอยา่งเชน่ สเีหลอืงและ 
เสน้ทแยงสขีาว สขีาวมกีรอบ  

1 0.4 

 
3) ปัจจยัยอ่ยดา้นความส าคญัต่อพืน้ที ่ 
ในโครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานของภาครฐัจะต้องมกีารประชุมเพื่อรบัฟังความคดิเหน็

จากหลายภาคส่วนในพืน้ที ่ดงันัน้จงึก าหนดปัจจยัย่อยด้านความส าคญัต่อพืน้ที ่คอืความคดิเหน็
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในพืน้ที ่ไดแ้ก่ แขวงทางหลวงชนบทจงัหวดันครราชสมีา ส านักงานโยธาธิ
การและผงัเมืองจงัหวดันครราชสีมา หอการค้าจงัหวดันครราชสีมา ปลดัจงัหวดันครราชสมีา 
สภาอุตสากรรมจงัหวดันครราชสมีา ต่อล าดบัความส าคญัในการพฒันาถนนผงัเมอืงแต่ละเสน้ทาง
ว่าควรถูกสรา้งในชว่งระยะเวลาใดถงึจะเหมาะสมกบัทศิทางการพฒันาของเมอืงนครราชสมีา 

การประเมนิจะส่งแบบประเมนิไปยงัหน่วยงานทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ เพื่อใหท้ าการประเมนิล าดบั
ความส าคญัของถนนผงัเมอืงแต่ละเส้นทาง และน าคะแนนของทุกหน่วยงานมาเฉลี่ยก่อนน าไป
ประเมนิใหค้ะแนน เกณฑป์ระเมนิการใหค้ะแนนของปัจจยัย่อยดา้นความส าคญัต่อพืน้ที่  แสดงดงั
ตารางที ่5 
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ตารางท่ี 5 เกณฑป์ระเมินการให้คะแนนของปัจจยัย่อยด้านความส าคญัต่อพืน้ท่ี 

ล าดบัความส าคญั เกณฑก์ารประเมิน คะแนนปรบัฐาน 
อยากใหเ้ริม่โครงการภายใน 1 - 5 ปี 4 0.8 
อยากใหเ้ริม่โครงการภายใน 6 - 10 ปี 3 0.6 
อยากใหเ้ริม่โครงการภายใน 11 - 15 ปี 2 0.4 
อยากใหเ้ริม่โครงการภายใน 16 - 20 ปี 1 0.2 

 
4) ปัจจยัยอ่ยดา้นสงัคม 
การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานของภาครฐั ถอืเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของรฐัในการบรหิาร

ราชการแผ่นดนิเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน [14] โดยเฉพาะการก่อสรา้งถนนเป็น
โครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทีป่ระชาชนไดร้บัผลกระทบจากการโดนเวนคนืทีด่นิเป็นจ านวน
มาก ดงันัน้จงึก าหนดปัจจยัย่อยดา้นสงัคมขึน้มาเพือ่ใชเ้ป็นตวัแทนของประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
คอืจ านวนแปลงทีด่นิทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเวนคนื เพือ่ก่อสรา้งถนนผงัเมอืง 

การประเมนิจะใชฐ้านขอ้มลูรปูแปลงทีด่นิจากกรมทีด่นิมาซอ้นทบักบัผงัแสดงโครงขายถนนผงั
เมือง แสดงดังรูปที่ 6 โดยใช้โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information 
System: GIS) มาใช้เป็นเครื่องมอืในการตรวจสอบจ านวนแปลงที่ดนิที่ได้รบัผลกระทบจากการ
เวนคนืทีด่นิบรเิวณสองขา้งทางทีถ่นนผงัเมอืงตดัผ่าน โดยจะน าเอาจ านวนทีด่นิทีต่รวจสอบได้หาร
ดว้ยระยะทางของถนนผงัเมอืงจะไดอ้ตัราสว่นจ านวนทีด่นิทีถู่กเวนคนืต่อระยะทางของถนนผงัเมอืง
ที่ตดัผ่านแปลงที่ดนิ ซึ่งหากแนวถนนผงัเมอืงมกีารเวนคนืที่ดนิน้อยถนนผงัเมอืงเส้นนัน้ก็จะได้
คะแนนการประเมนิสงู เนื่องจากส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อย โดยเกณฑป์ระเมนิการใหค้ะแนน
ของปัจจยัยอ่ยดา้นสงัคมแสดงดงัตารางที ่6  
 
ตารางท่ี 6 เกณฑป์ระเมินการให้คะแนนของปัจจยัย่อยด้านสงัคม  

จ านวนท่ีดินท่ีถกูเวนคืน เกณฑก์ารประเมิน คะแนนปรบัฐาน 
0 - 60 แปลง 5 1 
61 – 120 แปลง 4 0.80 
121 – 180 แปลง 3 0.60 
181 – 240 แปลง 2 0.40 
มากกว่า 240 แปลง 1 0.20 
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รปูท่ี 6 แนวเส้นทางถนนผงัเมืองท่ีตดัผา่นแปลงท่ีดิน 
 

จากการก าหนดปัจจัยหลักและปัจจัยย่อย สามารถก าหนดกรอบแนวคิดการศึกษาการ
จดัล าดบัความส าคญัการพฒันาถนนผงัเมอืง โดยใชก้ระบวนการวเิคราะหต์ามล าดบัชัน้ (AHP) มา
ท าการวเิคราะหข์อ้มลู แสดงดงัรปูที ่7 

 

 
รปูท่ี 7 กรอบแนวคิดแผนภมิูการจดัล าดบัความส าคญั 

แนวถนนผงัเมือง 
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3.4 การวิเคราะหห์าค่าถ่วงน ้าหนัก 
การจดัล าดบัความส าคญัการพฒันาถนนผงัเมอืงจะใช้กระบวนการวเิคราะห์ตามล าดบัชัน้ 

(AHP) [3] มาท าการวเิคราะห์หาค่าน ้าหนักของปัจจยัหลกัแต่ละปัจจยั (Weighted Value) โดยท า
การออกแบบและจัดท าแบบสอบถามเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ ท าการวินิจฉัยค่าความส า คญั เพื่อ
วเิคราะห์หาค่าน ้าหนักของแต่ละปัจจยัด้วยวธิกีารเปรยีบเทยีบเป็นคู่  (Paired Comparison) โดย
ก าหนดค่าของการเปรยีบเทยีบออกมาในรูปแบบตวัเลข ซึง่ไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากผูเ้ชีย่วชาญ
จ านวน 4 ท่าน แบ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานเขตทางหลวงชนบทที่ 5 จ านวน 1 ท่าน 
ผู้เชี่ยวชาญจากแขวงทางหลวงชนบท จังหวดันครราชสีมา จ านวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญจาก
ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญจาก
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ีจ านวน 1 ท่าน ก่อนท าการประเมนิจะอธิบายรายละเอียดของ
งานวจิยัเบื้องต้นและความหมายของปัจจยัหลกัและเกณฑ์การประเมนิปัจจยัย่อยใหผู้้เชี่ยวชาญ
ไดร้บัทราบก่อนท าการประเมนิ โดยจะท าการประเมนิเพยีงระดบัชัน้เกณฑก์ารตดัสนิใจปัจจยัหลกั
เท่านัน้ เนื่องจากปัจจยัย่อยของแต่ละปัจจยัหลกัมเีพยีง 1 ปัจจยั กระบวนการวเิคราะห์หาค่าถ่วง
น ้าหนกัของแต่ละปัจจยั มดีงันี้  

1) น าข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินมาหาค่าระดับความส าคญั โดยน าตัวเลขที่ได้จากการ
เปรยีบเทยีบปัจจยัต่างๆ เป็นคู่ๆ (Paired Comparison) ภายใต้เกณฑ์การตดัสนิใจหลกั มาใส่ใน
ตารางเมทรกิซ ์

2) ค านวณหาค่าระดบัความส าคญัของแต่ละผูเ้ชี่ยวชาญ ของแต่ละปัจจยัภายใต้เกณฑ์การ
ตดัสนิใจหลกั เพือ่น ามาค านวณหาคา่ระดบัความส าคญัของผูเ้ชีย่วชาญแต่ละคน โดยผลรวมของแต่
ละเกณฑจ์ะตอ้งมคี่าเท่ากบั 1 และตรวจสอบค่าความสอดคลอ้ง (Consistency Ratio: CR) ซึง่ตอ้ง
มคีา่ไม่เกนิรอ้ยละ 10  

3) ท าการรวบรวมตวัเลขจากผูเ้ชีย่วชาญ โดยการหาค่าเฉลีย่ของตวัเลขลงในตารางเมทรกิซ์ 
(Geometric Mean Method) แลว้ท าการค านวณหาค่าระดบัความส าคญั ค่าถ่วงน ้าหนัก ซ ้าอกีครัง้ 
โดยผลรวมของแต่ละเกณฑจ์ะตอ้งมคี่าเท่ากบั 1 และตรวจสอบค่าความสอดคลอ้ง (CR) ซึง่ตอ้งมี
คา่ไม่เกนิรอ้ยละ 10 

4) สรุปผลค่าถ่วงน ้าหนักของปัจจยัต่างๆ แล้วจงึน ามาจดัล าดบัความส าคญัถนนผงัเมอืงใน
ล าดบัถดัไป 
 
3.5 การจดัล าดบัความส าคญั 

การค านวณผลคะแนนรวมในการจดัล าดบัความส าคญัของถนนผงัเมอืงแต่ละเสน้ทางจะใช้
สตูรค านวณจากสมการที ่(2) 
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เมือ่ iA  คอื คะแนนรวมของทางเลอืกที ่i = 1, 2,3,……n 

 
jW  คอื คา่น ้าหนกัถ่วงของหลกัเกณฑท์ี ่j 

 
ijS  คอื คะแนนของหลกัเกณฑท์ี ่j ของ ทางเลอืกที ่i 

 
4. ผลการศึกษา  
4.1 ผลการวิเคราะหห์าค่าถ่วงน ้าหนักของปัจจยัหลกัท่ีใช้ในการจดัล าดบัความส าคญั 

จากการศึกษาข้อมูลโครงการต่างๆ การทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จดัล าดบัความส าคญัของถนน สามารถสงัเคราะห์และสรุปกลุ่มของปัจจยัหลกัออกเป็น 4 ปัจจยั 
จากนัน้จงึจดัท าแบบประเมนิ ท าการเก็บขอ้มูลจากผูเ้ชี่ยวชาญและวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อหาระดบั
ความส าคญัของปัจจยัหลกัและตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัของเหตุผล (CR) พบว่าค่าอตัราส่วน
ความสอดคล้องกนั ของการวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน มีค่าไม่เกินร้อยละ 10 แสดงว่า
เหตุผลในการใหค้ะแนนของผูเ้ชีย่วชาญแต่ละท่านมคีวามสอดคลอ้งกนัเป็นอย่างด ีผลการวเิคราะห์
ขอ้มลูจากการตอบแบบสอบถาม ของผูเ้ชีย่วชาญ แสดงดงัตารางที ่7  
 
ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของปัจจัย ท่ี มีผลต่อการจัดล าดับ

ความส าคญัถนนผงัเมือง ของแต่ละผูเ้ช่ียวชาญ 

ปัจจยั 
ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าเฉล่ีย

เลขาคณิต (1) (2) (3) (4) 

ปัจจยัหลกัดา้นวศิวกรรม  0.3229 0.1646 0.293 0.313 0.2734 
ปัจจยัหลกัดา้นเศรษฐกจิ  0.2453 0.4938 0.386 0.238 0.3407 
ปัจจยัหลกัดา้นความส าคญัต่อพืน้ที ่ 0.1864 0.1251 0.223 0.137 0.1677 
ปัจจยัหลกัดา้นสงัคม 0.2453 0.2166 0.098 0.313 0.2182 
ผลรวม 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

คา่ CR 0.057 0.069 0.057 0.057  
  

เนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยเปรียบเทียบเป็นจ านวน 4 ท่าน เพราะฉะนัน้จะใช้วิธีการ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยทางเลขาคณิต (Geometric Mean Method) เพื่อหาค่าเฉลี่ยของตวัเลขในการ
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วนิิจฉัยเปรยีบเทยีบลงในตารางเมทรกิซ์ แล้วท าการค านวณใหม่อีกครัง้ ผลการวเิคราะห์ได้ค่า 
CR = 0.003 มคีา่ไม่เกนิรอ้ยละ 10 แสดงวา่มคีวามสอดคลอ้ง ผลการวเิคราะหแ์สดงดงัตารางที ่8 

 
ตารางท่ี 8 ค่าถ่วงน ้าหนักของปัจจยัหลกั (ร้อยละ) 

ด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านความส าคญัต่อพืน้ท่ี ด้านสงัคม 
27.72 34.06 17.15 21.07 

 
ผลจากการค านวณค่าถ่วงน ้าหนกัของปัจจยัหลกั จากตารางที ่8 พบว่า “ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ” 

มคี่าถ่วงน ้าหนักมากที่สุด ล าดบัที่ 2 คอื “ปัจจยัด้านวศิวกรรม” ล าดบัที่ 3 คอื “ปัจจยัด้านสงัคม” 
และปัจจยัทีไ่ดค้า่ถ่วงน ้าหนกัน้อยทีสุ่ด คอื “ปัจจยัดา้นความส าคญัต่อพืน้ที”่  
 
4.2 ผลการจดัล าดบัความส าคญัถนนผงัเมือง 

จากการศกึษาขอ้มลูแผนและนโยบายการพฒันาระดบัประเทศ ระดบัภาค และระดบัจงัหวดัที่
เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาเมอืงนครราชสมีา ตรวจสอบปัญหาต่างๆ ในปัจจุบนัของเมอืงนครราชสมีา 
จงึได้ก าหนดปัจจยัย่อย วธิกีารประเมนิและเกณฑ์การประเมนิของปัจจยัย่อยขึ้นมา โดยผลการ
ประเมนิปัจจยัย่อยทัง้ 4 ปัจจยั ของถนนผงัเมอืงทัง้ 11 เสน้ทางทีผ่่านการตรวจสอบสถานะและถูก
คกัเลอืก เพือ่น ามาจดัล าดบัความส าคญัจะแสดงในรปูของคะแนนปรบัฐาน แสดงดงัตารางที ่9  
 
ตารางท่ี 9 ผลการประเมินคะแนนปรบัฐานของปัจจยัย่อย 

ถนนผงัเมือง 
คะแนนปรบัฐานปัจจยัย่อย 

วิศวกรรม เศรษฐกิจ ความส าคญั สงัคม 
ก 1 0.8 0.6 0.2 
ค10 1 0.6 0.4 0.6 
ง7 1 0.6 0.6 1 
ง8 0.6 0.6 0.4 0.8 
ง11 1 0.6 0.8 0.6 
ง12 0.4 0.8 0.2 0.8 
จ2 0.6 0.6 0.2 0.2 
จ3 0.8 0.6 0.6 1 
จ4 0.4 0.8 0.2 1 
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ตารางท่ี 9 ผลการประเมินคะแนนปรบัฐานของปัจจยัย่อย (ต่อ) 

ถนนผงัเมือง 
คะแนนปรบัฐานปัจจยัย่อย 

วิศวกรรม เศรษฐกิจ ความส าคญั สงัคม 
จ5 1 0.8 0.8 0.6 
จ6 1 0.6 0.4 0.8 

 
การจดัล าดบัความส าคญัการพฒันาถนนผงัเมอืงเพื่อใหส้อดคล้องกบับรบิทการพฒันาเมอืง

นครราชสมีา โดยน าเอาค่าถ่วงน ้าหนักของปัจจยัหลกัมาค านวณกบัคะแนนปรบัฐานของปัจจยัยอ่ย
โดยใชว้ธิกีารค านวณจากสมการที ่(2) ไดผ้ลการจดัล าดบัความส าคญัเรยีงล าดบัจากคะแนนมากไป
คะแนนน้อย แสดงดงัตารางที ่10 
 
ตารางท่ี 10 ผลการจดัล าดบัความส าคญั 

ล าดบัท่ี ถนนผงัเมือง คะแนน (ร้อยละ) สถานะถนน 
1 จ5  81.33 5 
2 ง7 79.52 3 
3 ง11 74.52 4 
4 จ3  73.97 3 
5 จ6 71.87 5 
6 ก  69.48 4 
7 ค10  67.66 4 
8 จ4  62.83 3 
9 ง8  60.78 3 
10 ง12  58.62 3 
11 จ2  44.72 5 

 
จากตารางที่ 10 พบว่า ถนนผงัเมอืงสาย จ5 อยู่ในสถานะถนนผงัเมอืงที่ยงัไม่ถูกก่อสรา้งเป็น

ถนนผงัเมอืงที่ถูกจดัล าดบัการพฒันาเป็นล าดบัแรก ซึ่งเป็นเสน้ทางที่สามารถช่วยแบ่งเบาปรมิาณ
จราจรจากถนนหลวงหมายเลข 2 (ถนนมติรภาพ) ที่มปีรมิาณจราจรสูง เป็นเส้นทางเลี่ยงตวัเมอืง
นครราชสีมาเพื่อเชื่อมต่อไปยังถนนหลวงหมายเลข 304 ซึ่งเป็นถนนที่ เชื่อมระหว่างภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัออก และยงัเป็นเส้นทางที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างของ
ประชาชนน้อยเนื่องจากส่วนใหญ่บริเวณตามแนวถนนเป็นที่ดินว่างเปล่า จากผงัแสดงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน (ผงัสี) ที่ดินตามแนวถนนถูกก าหนดให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม คลงัสินค้า และ 
พาณิชยกรรม หากมกีารสรา้งถนนเชื่อมต่อเขา้ไปยงัพืน้ทีจ่ะสามารถเปิดพืน้ทีใ่หม่เพื่อรองรบัการ
เจริญเติบโตทางด้านการพฒันาเขตพื้นที่อุตสาหกรรม คลังสินค้าและพาณิชยกรรมของเมือง
นครราชสมีา และถนนผงัเมอืงสาย จ2 อยู่ในสถานะถนนผงัเมอืงทีย่งัไม่ถูกก่อสรา้ง ถูกจดัอนัดบัการ
พฒันาอยู่ล าดบัสุดท้าย จากผงัแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดนิ (ผงัส)ี ทีด่นิตามแนวถนนถูกก าหนดให้
เป็นพื้นที่ส าหรบัที่อยู่อาศยั ซึ่งในปัจจุบนัมกีารก่อสร้างที่อยู่อาศยั โครงการหมู่บ้านจดัสรร  และ 
สิง่ปลูกสรา้งต่างๆ อย่างหนาแน่นกระจายเตม็พืน้ทีท่ าใหห้ากมกีารเวนคนืทีด่นิเพื่อสรา้งถนนผงัเมอืง
สาย จ2 จะส่งผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมาก ซึ่งสอดคล้องกบัผลการประเมนิจากหน่วยงาน
ต่างๆ ต่อความส าคญัของถนนผงัเมืองสาย จ2 กบัพื้นที่ ผลการประเมินพบว่าถูกประเมนิอยู่ใน
เกณฑต์ ่าทีสุ่ดแสดงถงึถนนเสน้นี้ไม่มคีวามส าคญัต่อการพฒันาของพืน้ที ่เนื่องจากเหน็ว่าในพื้นที่
เป็นทีต่ัง้ของเขตชุมชนขนาดใหญ่หากมกีารก่อสรา้งถนนผงัเมอืงสาย จ2 จะสง่ผลกระทบต่อประชาชน
เป็นจ านวนมากเนื่องจากโดนเวนคนืทีด่นิ ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการประเมนิจ านวนแปลงทีด่นิทีไ่ดร้บั
ผลกระทบจากการเวนคนืทีด่นิบรเิวณสองขา้งทางทีถ่นนผงัเมอืงตดัผ่าน ผลการประเมนิพบว่า มทีีด่นิ
บรเิวณ 2 ขา้งทางถูกเวนคนืทีด่นิเป็นจ านวนมาก จงึท าใหไ้ดค้ะแนนการประเมนิในระดบัต ่า  
 
5. สรปุผลการวิจยั  

การศกึษาในครัง้นี้เป็นการศกึษาเพื่อน าเสนอวธิกีารจดัล าดบัความส าคญัการพฒันาถนนผงั
เมอืงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบับรบิทการพฒันาของเมอืงนครราชสมีา จากการศกึษาทบทวนงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง สามารถสงัเคราะหแ์ละสรุปปัจจยัหลกัทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ไดท้ัง้หมด 4 ปัจจยั และได้
ก าหนดปัจจยัย่อยขึน้มาจากการศกึษาขอ้มลูแผนและนโยบายการพฒันาระดบัประเทศ ระดบัภาค 
และระดบัจงัหวดั ที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาเมอืงนครราชสมีา และปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ โดยใช้
เทคนิคการวเิคราะหล์ าดบัขัน้ (AHP) ในการวเิคราะหห์าค่าถ่วงน ้าหนกัของแต่ละปัจจยั จากผลการ
วเิคราะห์จะเหน็ไดว้่าผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นเศรษฐกจิมากทีสุ่ด มคี่าถ่วงน ้าหนัก
ร้อยละ 34.06 โดยมีปัจจยัย่อยคอื ศกัยภาพในการเปิดพื้นที่ใหม่เพื่อพฒันารองรบัการขยายตวั 
ของเมอืงและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดรบักบัแผนพฒันาจงัหวดันครราชสมีา ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) [2] ทีม่กีารส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส ์เพื่อ
รองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิ ซึ่งเป็นนโยบายของภาครฐัทีใ่ชเ้ป็นกลยุทธ์ในการผลกัดนัเมอืง
นครราชสีมาให้เป็นมหานครของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดังนัน้ปัจจัยด้านเศรษฐกิจจึงมี
ความส าคญัในเชงิการตอบสนองนโยบายของภาครฐัในดา้นการพฒันาการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ปัจจยั
ล าดบัที่สองที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคญั คอืปัจจยัด้านวศิวกรรม มคี่าถ่วงน ้าหนักร้อยละ 27.72 
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โดยมปัีจจยัย่อยคอืความสามารถในการแกไ้ขปัญหาจราจรโดยการแบ่งเบาปรมิาณจราจรจากถนน
โครงข่ายเดิม จากรายงานโครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพฒันาระบบขนส่ง
สาธารณะ จงัหวดันครราชสมีา [11]  พบวา่ความเรว็เฉลีย่ในการเดนิทางภายในเมอืงนครราชสมีามี
อตัราลดลง ในทุกๆ ปี แสดงใหเ้หน็ถงึคุณภาพการใหบ้รกิารของถนน (Level of Service) ทีแ่ย่ลง 
ดงันัน้การแกไ้ขปัญหาจราจรจงึเป็นอกีปัญหาส าคญัล าดบัตน้ ๆ ทีค่วรไดร้บัการแกไ้ข อกีทัง้เมอืง
นครราชสมีาถูกก าหนดใหเ้ป็นศูนยก์ลางดา้นคมนาคมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จากโครงการ
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางดา้นคมนาคมของภาครฐั อาทเิช่น โครงการทางหลวงพเิศษระหว่าง
เมอืง สายบางปะอนิ-นครราชสมีา โครงการรถไฟความเรว็สูง ท าใหก้ารพฒันาโครงขา่ยถนนเพื่อ
รองรบัปรมิาณจราจรในอนาคตหรอืช่วยแบ่งเบาปรมิาณจราจรจากโครงขา่ยเดมิ จงึเป็นสิง่ส าคญัที่
จะช่วยสนับสนุนใหเ้มอืงนครราชสมีากลายเป็นศูนยก์ลางคมนาคมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ในอนาคตได้ ล าดบัทีส่ามคอืปัจจยัด้านสงัคม มคี่าถ่วงน ้าหนักรอ้ยละ 21.06 โดยมปัีจจยัย่อย คอื
จ านวนแปลงทีด่นิทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเวนคนืเพื่อก่อสรา้งถนนผงัเมอืง การพฒันาโครงสรา้ง
พื้นฐานของภาครัฐ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน [14] โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนเป็นโครงการพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐานทีป่ระชาชนไดร้บัผลกระทบจากการโดนเวนคนืทีด่นิเป็นจ านวนมาก ดงันัน้จงึตอ้ง
น าเอาปัจจยัในส่วนนี้มาร่วมพจิารณา ล าดบัสุดท้ายคอืปัจจยัด้านความส าคญัต่อพื้นที่ มคี่าถ่วง
น ้าหนักรอ้ยละ 17.14 โดยมปัีจจยัย่อย คอืความคดิเหน็ของหน่วยงานต่างๆ ในพืน้ที ่โดยปกตแิลว้
ในโครงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของภาครฐัจะต้องมกีารประชุมเพื่อรบัฟังความคดิเห็นจาก
หลายภาคส่วนในพืน้ที่ เพื่อทราบปัญหาและความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของคนในพืน้ที่ เพื่อสรา้งความ
เขา้ใจทีถู่กตอ้งแก่ประชาชน ดงันัน้การรบัฟังความคดิเหน็จากคนในพืน้ทีจ่งึมคีวามส าคญั  

จากที่ได้กล่าวมาในขา้งต้นผลการวจิยันี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการตดัสนิใจเลอืก
พฒันาถนนผงัเมอืงเมอืงนครราชสมีา เสน้ทางทีเ่หมาะสมในการพฒันามากทีสุ่ด มคีวามคุม้ค่าต่อ
การลงทุนกบังบประมาณทีม่อียู่อย่างจ ากดั และสอดรบักบัทศิทางการพฒันาเมอืงนครราชสมีาใน
อนาคต  
 
6. ข้อเสนอแนะ 

การศกึษาเพื่อหาแนวทางการจดัล าดบัความส าคญัการพฒันาถนนผงัเมอืง จากผลการศกึษา
สามารถน าเอาปัจจยัหลกัและเกณฑ์การประเมนิปัจจยัย่อยทีไ่ดจ้ากการศกึษาไปใชใ้นการจดัล าดบั
ความส าคญัการพฒันาถนนผงัเมอืง เพื่อใหส้อดคลอ้งตามบรบิทการพฒันาของพืน้ทีอ่ื่นๆ ได ้แต่
อย่างไรกต็าม บรบิทการพฒันาของในแต่ละพืน้ทีอ่าจจะมคีวามแตกต่างกนั ดงันัน้การประเมนิหา
ค่าถ่วงน ้าหนักของปัจจยัหลกัอาจจะต้องมกีารท าการประเมนิใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับรบิทการ
พฒันาของแต่ละพื้นที่ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในพื้นที่เป็นผู้ท าการประเมินหาค่าถ่วงน ้าหนัก  
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หลงัจากนัน้จงึน ามาจดัล าดบัความส าคญัการพฒันาถนนผงัเมอืงทีส่อดคลอ้งกบับรบิทการพฒันา
ของพืน้ทีน่ัน้ๆ 
 
กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณผูเ้ชีย่วชาญจากส านกังานเขตทางหลวงชนบทที ่5 ผูเ้ชีย่วชาญจากแขวงทางหลวง 
ชนบท จงัหวดันครราชสมีา ผูเ้ชีย่วชาญจากส านักงานโยธาธกิารและผงัเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 
และผูเ้ชีย่วชาญจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีทีใ่หค้วามกรุณาท าแบบประเมนิ 
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