วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

195

แนวทางการจัดลาดับความสาคัญการพัฒนาถนนผังเมือง
กรณี ศึกษาเมืองนครราชสีมา
THE PRIORITIZATION GUIDELINES FOR THE CITY PLAN ROAD
DEVELOPMENTS: THE CASE STUDY OF MUEANG NAKHON
RATCHASIMA
เมธาวุฒิ สีหามาตย์1 และ พรฑิตา ถามะพันธ์2
1,2
อาจารย์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
214 หมู่ 12 ตาบลหนองญาติ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
1
maytarvut@npu.ac.th, 2porntita@npu.ac.th
Maytarvut Seehamart1 and Porntita Tamapan2
1,2
Lecturer, School of Logistics Engineering, Faculty of Engineering,
Nakhon Phanom University, 214 Moo 12, Nong Yat, Muang Nakhon Phanom,
Nakhon Phanom 48000, Thailand
1
maytarvut@npu.ac.th, 2porntita@npu.ac.th
บทคัดย่อ
ปั จจุบนั การขยายตัวของเมืองนครราชสีมามีแนวโน้มสูงขึน้ และมีความหนาแน่ นเพิม่ มากขึน้ มีการ
พัฒนาและเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ อย่างรวดเร็วทาให้เกิดปั ญหาต่างๆ ตามมามากมาย
โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพื่อสร้างถนนผังเมือง ซึง่ เป็ นโครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานที่
ภาครัฐต้องรับผิดชอบในการก่อสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ในอดีตทีผ่ ่าน
มายังไม่มกี ารศึกษาหรือหาแนวทางในการจัดลาดับความสาคัญการพัฒนาถนนผังเมืองเพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของเมือง ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหา
แนวทางการจัดลาดับความสาคัญการพัฒนาถนนผังเมือง เพื่อให้สอดคล้องตามบริบทการพัฒนา
ของเมืองนครราชสีมา ผู้วจิ ยั ได้เสนอวิธีการตรวจสอบและคัดเลือกถนนผังเมืองในเบื้องต้นก่อน
น ามาจัด ล าดับ ความส าคัญ และประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารวิเ คราะห์ ต ามล าดับ ชัน้ (Analysis Hierarchy
Process: AHP) มาทาการวิเคราะห์เพื่อหาค่า ถ่วงน้ าหนักของปั จจัย โดยผ่านการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามจากผู้เ ชี่ย วชาญ และได้เ สนอรายละเอีย ดวิธีประเมิน การให้ค ะแนนปั จ จัย ย่อยที่
สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของพื้นที่ จากการศึกษาพบว่าค่าถ่วงน้ าหนักของปั จจัยหลักด้าน
บทความวิชาการ
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เศรษฐกิจมีค่าถ่วงน้ าหนักมากทีส่ ุด เท่ากับร้อยละ 34.06 โดยมีปัจจัยย่อย คือศักยภาพในการเปิ ด
พืน้ ทีใ่ หม่เพื่อพัฒนารองรับการขยายตัวของเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ลาดับทีส่ องปั จจัย
หลักด้านวิศวกรรมมีค่าถ่วงน้ าหนัก เท่ากับร้อยละ 27.72 โดยมีปัจจัยย่อย คือความสามารถในการ
แก้ไขปั ญหาจราจรโดยการแบ่งเบาปริมาณจราจรจากถนนโครงข่ายเดิม ลาดับทีส่ ามปั จจัยหลักด้าน
สังคมมีคา่ ถ่วงน้าหนักเท่ากับร้อยละ 21.07 โดยมีปัจจัยย่อย คือจานวนแปลงทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากการเวนคืน เพื่อก่อสร้างถนนผังเมือง ลาดับสุดท้าย คือปั จจัยหลักด้านความสาคัญต่อพืน้ ทีม่ คี า่
ถ่วงน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 17.15 โดยมีปัจจัยย่อย คือความคิดเห็นของหน่ วยงานต่างๆ ในพืน้ ที่มี
ถนนผังเมืองทัง้ หมด 11 เส้นทาง ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อนามาจัดลาดับความสาคัญ ผลจากการ
จัดลาดับความสาคัญพบว่าถนนผังเมืองเมืองนครราชสีมาเส้นทาง จ5 เป็ นเส้นทางทีไ่ ด้คะแนนการ
จัดลาดับสูงทีส่ ุด ได้คะแนนการประเมินร้อยละ 81.33 และถนนผังเมืองเส้นทาง จ2 เป็ นเส้นทางที่
ได้รบั คะแนนการจัดลาดับต่าทีส่ ุด ได้คะแนนการประเมินร้อยละ 39.17 การศึกษาในครัง้ นี้สามารถ
นาไปเป็ นแนวทางประยุกต์ใช้เพื่อจัดลาดับความสาคัญการพัฒนาถนนผังเมือง ซึ่งจะช่วยในการ
ตัดสินใจเลือกพัฒนาถนนผังเมืองเส้นทางทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของพืน้ ที่
คาสาคัญ: ผังเมือง, ถนนผังเมือง, การจัดลาดับความสาคัญ, กระบวนการตัดสินใจเชิงลาดับชัน้
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. บทนา
จังหวัดนครราชสีมาเป็ นหนึ่งในจังหวัดที่มบี ทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สาคัญ
ของประเทศ โดยถูกยกให้เป็ นจังหวัดที่มศี กั ยภาพเป็ นเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของภูมภิ าค
เป็ นเมืองที่มศี กั ยภาพในด้านการเป็ นเมืองท่องเที่ยว มีศกั ยภาพในด้านการเป็ นพื้นที่รองรับการ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [1] ปั จจุบนั
ตัวเมืองนครราชสีมามีจานวนประชากรสูงทีส่ ุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนวโน้มการขยายตัว
ของเมืองมีความหนาแน่นเพิม่ ขึน้ มีการพัฒนาและเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ อย่างรวดเร็ว
[2] ทาให้เกิดปั ญหาต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปั ญหาการจราจรและขนส่ง ปั ญหาความแออัดของ
เมือง ปั ญหาข้อพิพาทระหว่างคนในพืน้ ทีจ่ ากกลุ่มผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์และกลุ่มผูเ้ สียผลประโยชน์ใน
การใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ ปั ญหาข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับประชาชนที่ถูกเวนคืนที่ดนิ เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน เป็ นต้น
การใช้ประโยชน์ ท่ดี ินในการสร้างถนนตามแบบผังเมืองซึ่ งเป็ นโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่ภาครัฐต้องรับผิดชอบในการก่อสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ใน
อดีตทีผ่ ่านมายังไม่มกี ารศึกษาหรือหาแนวทางทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดลาดับความสาคัญการพัฒนา
ถนนผังเมืองเพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของพืน้ ที่
ในการศึกษาในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ กาหนดปั จจัยและเกณฑ์การจัดลาดับความสาคัญถนน
ผังเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของพืน้ ที่ กรณีศกึ ษาเมืองนครราชสีมา โดยผูว้ จิ ยั จะ
ทาการศึกษารวบรวมปั จจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงข่ายถนนมาทาการสังเคราะห์และสรุป
บทความวิชาการ
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ปั จจัยหลักทีจ่ ะนามาทาการศึกษา กาหนดหลักเกณฑ์วธิ กี ารประเมินของแต่ละปั จจัย ย่อย แล้วนา
ปั จจัยเหล่านัน้ ไปสร้างกรอบแนวคิดการจัดลาดับความสาคัญ โดยใช้กระบวนการตัดสินใจเชิงลาดับ
ชัน้ (AHP) [3] ซึ่งเป็ นวิธที ่สี ามารถแบ่งปั จจัยหลักออกเป็ นปั จจัยย่อยต่างๆ ได้หลายลาดับขัน้ มา
วิเคราะห์หาค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละปั จจัย โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจเชิง
ลาดับชัน้ (AHP) จะมาจากการประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญ จากนัน้ จึงทาการจัดลาดับความสาคัญถนน
ผังเมือง
ซึง่ ผลจากการวิจยั นี้จะเกิดประโยชน์คอื ได้ปัจจัยหลักและวิธกี ารประเมินปั จจัยย่อยทีจ่ ะใช้เป็ น
เกณฑ์สาหรับจัดลาดับความสาคัญถนนผังเมือง และสามารถนาไปเป็ นแนวทางประยุกต์ใช้เพื่อ
จัดลาดับความสาคัญการพัฒนาถนนผังเมืองในพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ได้
2. ทฤษฏีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีกระบวนการตัดสิ นใจเชิ งลาดับชัน้ (Analytic Hierarchy Process: AHP)
เป็ นวิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ เ พื่อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กทางเลื อ กที่ ดี ท่ี สุ ด ( Best
Alternatives) พัฒนาขึน้ โดยศาสตราจารย์โทมัส สาดตี้ (Thomas Saaty) ในปี ค.ศ. 1970 โดยจะทา
การแบ่งโครงสร้างของปั ญหาออกเป็ นชัน้ ๆ ชัน้ แรกคือการกาหนดเป้ าหมายและจึง กาหนดเกณฑ์
หลัก เกณฑ์รอง และทางเลือก แล้วจึงวิเคราะห์หาทางเลือกที่ดีท่สี ุดในการวิเคราะห์จะทาการ
เปรียบเทียบเกณฑ์ในการคัดเลือกทางเลือกทีละคู่ เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจว่าเกณฑ์ไหนสาคั ญ
กว่ า กัน โดยการให้ค ะแนนตามความส าคัญ เพื่อ จัด ล าดับ ความส าคัญ ของเกณฑ์ แล้ว จึง ค่ อ ย
พิจารณาวิเคราะห์ทางเลือกทีละคู่ตามเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ทลี ะเกณฑ์จนครบทุกเกณฑ์ ถ้าการให้
คะแนนความสาคัญนัน้ สมเหตุสมผล (Consistency: CR) จะสามารถจัดลาดับทางเลือกเพื่อหาผล
ทางเลือกทีด่ ที ส่ี ุดได้ ดังนัน้ วิธี AHP จึงสามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อกาหนดเกณฑ์ในการจัดลาดับ
ความสาคัญถนนผังเมืองได้
จุดเด่นของกระบวนการลาดับชัน้ เชิงวิเคราะห์ มีดงั นี้
• ให้ผลการสารวจน่าเชือ่ ถือกว่าวิธอี ่นื ๆ เนื่องจากใช้วธิ กี ารเปรียบเทียบเชิงคูใ่ นการตัดสินใจ
ก่อนทีจ่ ะลงมือตอบคาถาม
• มีโครงสร้างทีเ่ ป็ นแผนภูมแิ บบลาดับชัน้ ง่ายต่อการใช้งานและการทาความเข้าใจ
• การแสดงผลลัพธ์ทไ่ี ด้สามารถแสดงเป็ นตัวเลข ทาให้งา่ ยต่อการจัดลาดับความสาคัญ
• สามารถขจัดการตัดสินใจแบบมีคติหรือลาเอียงออกไปได้
• ใช้ได้ทงั ้ แบบตัดสินใจแบบเดียวและแบบทีเ่ ป็ นกลุ่มหรือหมูค่ ณะ
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2.2 ปัจจัยการจัดลาดับความสาคัญถนนที่ผา่ นมา
จากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจ ยั โครงการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดลาดับความสาคัญ
ของถนนผังเมือง ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาตารางสรุปปั จจัยจากการศึกษา
ทีผ่ า่ นมา แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดลาดับความสาคัญของถนนผังเมือง
โครงการ/งานวิ จยั
ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา
โครงการจัดทาแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อ 1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของพืน้ ที่
สนับสนุนยุทธศาสตร์บรู ณาการเชิงพืน้ ที่ [4]
2) การเข้าถึงพืน้ ทีส่ าคัญ
3) ความหนาแน่นของชุมชน
4) การเชือ่ มโยงโครงข่าย
โครงการจัดทาแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายสาย 1) การเชื่ อ มต่ อ และการเข้ า ถึ ง พื้ น ที่
รอง (Feeder) เชือ่ มโยงการขนส่งและโลจิสติกส์ [5] เศรษฐกิจ
2) การรองรับปริมาณจราจร
การคัดแยกทางหลวงชนบท โดยใช้กระบวน
1) วิศวกรรมขนส่งและจราจร
การลาดับชัน้ เชิงวิเคราะห์ [6]
2) เศรษฐกิจและสังคม
3) ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ /
นโยบายของภาครัฐ
การศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อการคัดเลือกสายทางใน 1) ความเหมาะสมของขนาดถนนที่
จังหวัดอุดรธานีเพื่อสนับสนุ นการขนส่งสินค้าโดย สามารถรองรับปริมาณจราจรทีเ่ พิม่ ขึน้
รถไฟทางคู่ [7]
2) ถนนสามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง ผลิ ต ด้ า น
อุตสาหกรรม และพืน้ ทีก่ ารเกษตร
Multi-criteria analysis in transport project 1) ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
evaluation: An institutional approach [8]
2) ผลประโยชน์ทม่ี ตี ่อสังคม
Resource allocation and uncertainty in 1) ความต้องการของผูม้ อี านาจตัดสินใจ
transportation infrastructure planning: A study of 2) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
highway improvement program in Taiwan [9]
3) วิศวกรรมจราจร
Multi-criteria Evaluation for Ranking Rural Road 1) เพิม่ การเข้าถึงพืน้ ที่
Projects: Case study of Nepal [10]
2) ลดระยะเวลาในการเดินทาง
3) ความสาคัญต่อชุมชน
4) ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
บทความวิชาการ
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3. วิ ธีการศึกษา

รูปที่ 1 กรอบแนวคิ ดวิ ธีการวิ จยั
3.1 ศึกษาทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ทาการทบทวนวรรณกรรม งานวิจยั โครงการต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดลาดับความสาคัญ
และการพัฒ นาโครงข่า ยถนนทัง้ ภายในประเทศและต่ า งประเทศ ศึก ษาทฤษฎีก ารวิเ คราะห์
ตามลาดับชัน้ (AHP) ศึกษาวิธกี ารเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์จากกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญ ศึกษาข้อมูลแผน
และนโยบายการพัฒนาระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา
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3.2 การคัดเลือกถนนผังเมืองเพื่อนามาจัดลาดับความสาคัญ
การศึกษาในครัง้ นี้ จะใช้เส้นทางที่แสดงในผังโครงข่ายถนนผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา
พ.ศ. 2547 แสดงดังรูปที่ 2 มาทาการศึกษาซึง่ เป็ นโครงข่ายคมนาคมทีก่ รมโยธาธิการและผังเมือง
ได้ทาการวางเส้นทางเอาไว้ มีรายละเอียดทีแ่ สดงไว้ในผังโครงข่ายคมนาคมดังนี้ จานวนเส้นทาง
ถนนผังเมืองมีทงั ้ หมด 37 เส้นทาง ประเภทของถนนมีเกณฑ์การแบ่งได้ดงั นี้
1) ถนนผังเมืองประเภท ก สัญลักษณ์เส้นสีสม้ มีขนาดเขตทาง 16 เมตร
2) ถนนผังเมืองประเภท ข สัญลักษณ์เส้นสีแดง มีขนาดเขตทาง 18 เมตร
3) ถนนผังเมืองประเภท ค สัญลักษณ์เส้นสีเหลือง มีขนาดเขตทาง 20 เมตร
4) ถนนผังเมืองประเภท ง สัญลักษณ์เส้นสีเขียว มีขนาดเขตทาง 24 เมตร
5) ถนนผังเมืองประเภท จ สัญลักษณ์เส้นสีเทา มีขนาดเขตทาง 30 เมตร
6) ถนนผังเมืองประเภท ฉ สัญลักษณ์เส้นสีมว่ ง มีขนาดเขตทาง 40 เมตร

รูปที่ 2 ผังแสดงโครงข่ายถนนผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา พ.ศ 2547
จากนัน้ จะทาการตรวจสอบสถานะ การก่อสร้างในปั จจุบนั ของถนนผังเมืองแต่ละเส้นทาง โดย
ใช้วธิ กี ารตรวจสอบจากแผนทีภ่ าพถ่ายดาวเทียม Google map เพื่อตรวจสอบสถานะการก่อสร้าง
ของถนนผังเมืองว่ามีการก่อสร้างตามผังโครงข่ายถนนผังเมืองไปแล้วหรือไม่ ใช้ Google Street
View เพื่อตรวจสอบดูว่าถนนผังเมืองแต่ละเส้นทางมีเขตทางเหลืออยู่หรือไม่ และตรวจสอบจาก
บทความวิชาการ
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รายงานโครงการการพัฒนาถนนผังเมืองจากหน่ วยงานต่างๆ อาทิเช่น กรมทางหลวง กรมทาง
หลวงชนบท กรมโยธาธิการและผังเมือง สานักงานปฏิรปู ทีด่ นิ และองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ว่า
กาลังดาเนินการก่อสร้างหรือ มีโครงการพัฒนาถนนผังเมืองเส้นทางใดอยู่หรือไม่ รวมถึงการลง
สารวจพืน้ ทีจ่ ริง หลังจากผ่านกระบวนตรวจสอบสถานะของถนนผังเมืองทัง้ หมดแล้ว สามารถแบ่ง
สถานะของถนนผังเมืองออกเป็ น 5 สถานะ แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สถานะของถนนผังเมือง
สถานะ
1. ถนนถูกก่อสร้างตามผังแสดงโครงข่ายถนน
ผังเมืองตลอดทัง้ เส้นทางแล้ว
2. ถนนอยู่ในโครงการพัฒนาถนนผังเมืองของ
หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมทางหลวงชนบท
3. ถนนถูกก่อสร้างตามผังแสดงโครงข่ายถนน
ผัง เมือ งตลอดทัง้ เส้น ทางแล้ว แต่ เ หลือ เขต
ทางสามารถขยายเลนถนนได้
4. ถนนถูกก่อสร้างตามแผนผังแสดงโครงข่าย
ถนนผังเมืองไปบางส่วน
5. ถนนยังไม่ถูกก่อสร้าง

ความหมาย
เป็ นถนนทีถ่ ูกก่อสร้างขึน้ แล้วตามแผนผังแสดง
โครงข่ายถนนผังเมือง
เป็ นถนนทีอ่ ยูใ่ นแผนการก่อสร้างของภาครัฐ
เป็ น ถนนที่ถู ก ก่ อ สร้า งขึ้น แล้ว แต่ มีศ ัก ยภาพ
สามารถขยายถนนได้ โดยพิจารณาจากขนาด
เขตทางทีเ่ หลืออยู่
เป็ นถนนทีถ่ ูกสร้างขึน้ แล้วแต่ยงั มีพน้ื ทีบ่ างส่วน
ของเส้นทางทีย่ งั ไม่ถูกก่อก่อสร้าง
เป็ นถนนที่ย ัง ไม่ ถู ก ก่ อ สร้า งและไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ น
แผนการก่อสร้างและพัฒนาของหน่วยงานใดๆ

ผลการตรวจสอบสถานะถนนผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา พบว่ามีถนนผังเมืองทัง้ หมด 37
เส้น ทาง โดยแบ่ ง เป็ น สถานะที่ 1 จานวน 23 เส้น ทาง คิดเป็ น ร้อ ยละ 62.00 ของถนนทัง้ หมด
สถานะที่ 2 จานวน 3 เส้นทาง คิดเป็ นร้อยละ 8.10 ของถนนทัง้ หมด สถานะที่ 3 จานวน 5 เส้นทาง
คิดเป็ นร้อยละ 13.70 ของถนนทัง้ หมด สถานะที่ 4 จานวน 3 เส้นทาง คิดเป็ นร้อยละ 8.10 ของ
ถนนทัง้ หมด และสถานะที่ 5 จานวน 3 เส้นทาง คิดเป็ นร้อยละ 8.10 ของถนนทัง้ หมด การศึกษาใน
ครัง้ นี้จะนาเอาถนนผังเมืองทีอ่ ยูใ่ นสถานะที่ 3 ถึง สถานะที่ 5 มาจัดลาดับความสาคัญเนื่องจากเป็ น
เส้นทางทีย่ งั ไม่ถูกก่อสร้างหรือถูกก่อสร้างไปแล้วบางส่วน เป็ นเส้นทางทีไ่ ม่มอี ยู่ในแผนการพัฒนา
ของหน่ วยงานภาครัฐ และเป็ นเส้นทางที่มพี น้ื ทีเ่ ขตทางเหลือสามารถพัฒนาขยายช่องจราจรได้ มี
จานวนทัง้ หมด 11 เส้นทาง ดังนี้ ถนนผังเมืองสาย ก, ค10, ง7, ง8, ง11, ง12, จ2, จ3, จ4, จ5 และ
จ6 คิดเป็ นร้อยละ 30.00 ของถนนผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมาทัง้ หมด
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3.3 การกาหนดปัจจัยที่ใช้ในการจัดลาดับความสาคัญถนนผังเมือง
3.3.1 ปัจจัยหลัก
จากตารางที่ 1 สามารถสังเคราะห์และสรุปปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับ การจัดลาดับความสาคัญ
ถนนผังเมืองออกเป็ น 4 กลุ่มปั จจัยหลัก ดังนี้
1) ปั จจัยด้านวิศวกรรม
2) ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ
3) ปั จจัยด้านความสาคัญต่อพืน้ ที่
4) ปั จจัยด้านสังคม
3.3.2 ปัจจัยย่อย
การประเมินปั จจัยย่อยสามารถประเมินหาได้ 2 ลักษณะคือ กรณีทค่ี ่ามีลกั ษณะเชิงคุณภาพ
และกรณีทส่ี ามารถหาค่าเชิงปริมาณได้
1) ค่าปั จ จัย เชิง คุ ณภาพ สาหรับ ค่า ปั จ จัย ย่อ ยที่มีล กั ษณะเชิง คุณภาพมัก จะประเมินค่า
(Rating) ในลักษณะสเกลแบบ ลิกเคิร์ต (Likert) ที่ส่อื ความหมายกับคุณภาพด้วยค่า 1-5 วิธนี ้ีถอื
เป็ นการวัดด้วยสเกลแบบเป็ นช่วงที่เท่ากันในกรณีท่ตี ้องการปรับเป็ นค่าปรับฐาน (Normalized
Value) ค่าปรับฐานค่าดีทส่ี ุดเท่ากับ 1.0
2) ค่าปั จจัยเชิงปริมาณ ปั จจัยทีส่ ามารถหาค่าเชิงปริมาณได้ ส่วนใหญ่จะเป็ นปั จจัยภายใต้
กลุ่มด้านเศรษฐกิจและด้านวิศวกรรม ในการวิเคราะห์หาคะแนนความสาคัญรวม (Linear Score)
อาจปรับอยู่ใน Rating Scale หรือในรูปค่าปรับฐาน (0.2-1.0) ก็ได้ ทัง้ นี้ค่าปั จจัยทุกตัวต้องปรับให้
อยูใ่ นสเกลเดียวกัน
จากปั จจัยหลักทัง้ 4 ปั จจัย ได้ทาการศึกษาข้อมูลแผนและนโยบายการพัฒนาระดับประเทศ
ระดับภาค และระดับจังหวัด ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาเมืองนครราชสีมา และปั ญหาต่างๆ ในพืน้ ที่
เพื่อนามากาหนดปั จจัยย่อยและหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาเมือง
นครราชสีมา ดังนี้
1) ปั จจัยย่อยด้านวิศวกรรม
จากรายงานโครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะใน
เขตเมืองนครราชสีมา [11] ได้ทาการสร้างแบบจาลองวิเคราะห์สภาพการจราจรบนโครงข่ายถนน
ในปี อนาคต พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2596 ในกรณีทไ่ี ม่มกี ารก่อสร้างหรือปรับปรุงโครงข่ายถนนเพิม่ เติม
ของเมือ งนครราชสีม า พบว่ า ความเร็ว เฉลี่ย ในการเดิน ทางมีอ ัต ราลดลงในทุ ก ๆ ปี ปริม าณ
การจราจรต่อความจุถนนเฉลีย่ และระยะเวลาการเดินทาง มีอตั ราเพิม่ ขึน้ ในทุก ๆ ปี แสดงให้เห็นถึง
คุณภาพการให้บริการของถนน (Level of Service) แย่ลงในทุกๆ ปี ดังนัน้ จึงได้กาหนดปั จจัยย่อย
บทความวิชาการ
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ด้านวิศวกรรม คือความสามารถในการแก้ไขปั ญหาจราจร โดยการแบ่งเบาปริมาณจราจรจากถนน
โครงข่ายเดิมหากมีการก่อสร้างถนนผังเมืองขึน้ มาใหม่หรือขยายเขตทางและสร้างขยายถนนผัง
เมืองให้สมบูรณ์ตามแผนผังโครงข่ายถนนผังเมืองการประเมินจะประยุกต์ใช้ขอ้ มูลระยะทางและ
เวลาในการเดินทางในช่วงเวลา Peak hour ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่มปี ริมาณจราจรหนาแน่ นที่สุดจาก
Google map ของเส้นทางที่เป็ นโครงข่ายถนนเส้นเดิมที่มกี ารเชื่อมต่อกับถนนผังเมืองที่จะนามา
จัดลาดับความสาคัญ ตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ระยะทางและเวลาการเดิ นทางของถนนโครงข่ายเดิ ม
จากนัน้ ทาการแปลงระยะเวลาในการเดินทางมาเป็ น ความเร็ว โดยใช้สูตรการคานวณจาก
สมการที่ (1)
v =

เมือ่

s
t

(1)

คือ ความเร็ว
s คือ ระยะทาง
t คือ เวลา
v
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การคานวณหาความเร็วจะใช้ขอ้ มูลจาก google map จากรูปที่ 3 มีขอ้ มูลดังนี้ ระยะทางคือ
3.1 กม. ระยะเวลาในการเดินทางคือ 7 นาที เป็ นถนนในเมืองมีการรบกวนการจราจรสูง มีขนาด
4 ช่ อ งทางจราจร จากสมการที่ (1) สามารถค านวณหาความเร็ว ได้ด ัง นี้ (3.1x60)/7 = 26.57
กม./ชม. จากนัน้ นาความเร็วทีค่ านวณได้ไปพล็อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับปริมาณ
จราจร [12] เพือ่ หาปริมาณจราจร แสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 กราฟความสัมพันธ์ความเร็วกับปริ มาณจราจร [12]
จากรูปที่ 4 ค่าทีไ่ ด้จากกราฟความสัมพันธ์ความเร็วกับปริมาณจราจร คือ 1,000 PCU/hr. ซึง่
ถนนมีทงั ้ หมด 4 ช่องจราจร จึงสามารถคาดการณ์ปริมาณจราจรต่อช่องจราจรได้ท่ี 250 PCU/hr.
จากนัน้ นาความเร็วทีค่ านวณได้จากสมการที่ (1) คือ 26.57 กม./ชม. และปริมาณจราจรจากกราฟ
ความสัมพันธ์ความเร็วกับปริมาณจราจร คือ 250 PCU/hr. ไปหาค่า LOS จากกราฟ Speed-flow
curve [13] ซึง่ ได้คา่ Level of Service อยูใ่ น Level B แสดงดังรูปที่ 5
Level of Service คือ ระดับ คุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารของถนน โดยแสดงเป็ นตัว อั ก ษร
ภาษาอังกฤษ 6 ตัวอักษร ได้แก่ A ,B, C, D, E และ F แต่ละค่าจะแสดงถึงลักษณะและสภาพการ
ไหลของจราจรที่แตกต่างกัน โดยระดับการให้บริการ A หรือ LOS A แสดงสภาพการไหลของ
จราจรทีด่ ที ส่ี ุด ในทางตรงกันข้าม ระดับการให้บริการ F หรือ LOS F จะแสดงสภาพการไหลของ
จราจรที่แย่ทส่ี ุด [13] จากรูปที่ 5 ได้ค่า LOS B หมายความว่า การไหลคงทีแ่ ต่ผใู้ ช้รถคันอื่นเริม่
บทความวิชาการ
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มองเห็นรถคันอื่นๆ ได้ชดั เจน และสามารถเลือกใช้ความเร็วทีต่ อ้ งการได้แต่อาจไม่มคี วามคล่องตัว
ในการแซงรถที่อยู่ในเส้น ทางเดีย วกัน จะได้ค ะแนนการประเมิน ระดับ ค่อ นข้างต่ า โดยเกณฑ์
ประเมินการให้คะแนนของปั จจัยย่อยด้านวิศวกรรม แสดงดังตารางที่ 3

รูปที่ 5 กราฟ Speed-flow curve [13]
ตารางที่ 3 เกณฑ์ประเมิ นการให้คะแนนของปัจจัยย่อยด้านวิ ศวกรรม
ระดับ Level of Service
E และ F
D
C
B
A

เกณฑ์การประเมิ น
5
4
3
2
1

คะแนนปรับฐาน
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

2) ปั จจัยย่อยด้านเศรษฐกิจ
จากแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [2] มีกลยุทธ์ คือ ส่งเสริม
และพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังนัน้ จึง
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กาหนดปั จจัยย่อยด้านเศรษฐกิจ คือศักยภาพในการเปิ ดพืน้ ทีใ่ หม่ เพื่อพัฒนารองรับการขยายตัว
ของเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
การประเมินจะใช้ผงั แสดงการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ (ผังสี) และผังแสดงโครงข่ายคมนาคมมาทา
การวิเคราะห์ โดยทาการซ้อนทับทัง้ 2 ผังเข้าด้วยกันและดูว่าเส้นทางของถนนผังเมืองมีการตัดผ่าน
เข้าถึงพืน้ ทีก่ ารใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ประเภทใดบ้าง ซึง่ หากถนนผังเมืองตัดผ่านพืน้ ทีก่ ารใช้ประโยชน์
ที่ดนิ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม คลังสินค้าและพาณิชยกรรม จะได้รบั การประเมินคะแนนสูง โดย
เกณฑ์ประเมินการให้คะแนนของปั จจัยย่อยด้านเศรษฐกิจ แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เกณฑ์ประเมิ นการให้คะแนนของปัจจัยย่อยด้านเศรษฐกิ จ
เกณฑ์คะแนน
เกณฑ์การประเมิ น
พืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรม คลังสินค้า พาณิชยกรรม
4
ตัวอย่างเช่น สีแดง สีมว่ ง
พืน้ ทีท่ อ่ี ยูอ่ าศัย สถานทีร่ าชการ
3
ตัวอย่างเช่น สีสม้ สีน้าตาล สีเขียวมะกอก,
พืน้ ทีช่ นบท เกษตรกรรม ตัวอย่างเช่น
2
สีเขียว สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง
พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ สงวน สันทนาการ และ
สิง่ แวดล้อม ตัวอย่างเช่น สีเหลืองและ
1
เส้นทแยงสีขาว สีขาวมีกรอบ

คะแนนปรับฐาน
1.0
0.8
0.6
0.4

3) ปั จจัยย่อยด้านความสาคัญต่อพืน้ ที่
ในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐจะต้องมีการประชุมเพื่อรับฟั งความคิดเห็น
จากหลายภาคส่วนในพืน้ ที่ ดังนัน้ จึงกาหนดปั จจัยย่อยด้านความสาคัญต่อพืน้ ที่ คือความคิดเห็น
ของหน่ วยงานต่าง ๆ ในพืน้ ที่ ได้แก่ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา สานักงานโยธาธิ
การและผัง เมือ งจังหวัดนครราชสีม า หอการค้ าจัง หวัดนครราชสีม า ปลัดจัง หวัดนครราชสีมา
สภาอุตสากรรมจังหวัดนครราชสีมา ต่อลาดับความสาคัญในการพัฒนาถนนผังเมืองแต่ละเส้นทาง
ว่าควรถูกสร้างในช่วงระยะเวลาใดถึงจะเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของเมืองนครราชสีมา
การประเมินจะส่งแบบประเมินไปยังหน่ วยงานทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น เพื่อให้ทาการประเมินลาดับ
ความสาคัญของถนนผังเมืองแต่ละเส้นทาง และนาคะแนนของทุกหน่ วยงานมาเฉลี่ยก่อนนาไป
ประเมินให้คะแนน เกณฑ์ประเมินการให้คะแนนของปั จจัยย่อยด้านความสาคัญต่อพืน้ ที่ แสดงดัง
ตารางที่ 5
บทความวิชาการ
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ตารางที่ 5 เกณฑ์ประเมิ นการให้คะแนนของปัจจัยย่อยด้านความสาคัญต่อพืน้ ที่
ลาดับความสาคัญ
อยากให้เริม่ โครงการภายใน 1 - 5 ปี
อยากให้เริม่ โครงการภายใน 6 - 10 ปี
อยากให้เริม่ โครงการภายใน 11 - 15 ปี
อยากให้เริม่ โครงการภายใน 16 - 20 ปี

เกณฑ์การประเมิ น
4
3
2
1

คะแนนปรับฐาน
0.8
0.6
0.4
0.2

4) ปั จจัยย่อยด้านสังคม
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ถือเป็ นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของรัฐในการบริหาร
ราชการแผ่นดินเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน [14] โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนเป็ น
โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีป่ ระชาชนได้รบั ผลกระทบจากการโดนเวนคืนทีด่ นิ เป็ นจานวน
มาก ดังนัน้ จึงกาหนดปั จจัยย่อยด้านสังคมขึน้ มาเพือ่ ใช้เป็ นตัวแทนของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
คือจานวนแปลงทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเวนคืน เพือ่ ก่อสร้างถนนผังเมือง
การประเมินจะใช้ฐานข้อมูลรูปแปลงทีด่ นิ จากกรมทีด่ นิ มาซ้อนทับกับผังแสดงโครงขายถนนผัง
เมือ ง แสดงดัง รู ป ที่ 6 โดยใช้โ ปรแกรมด้า นสารสนเทศภู มิศ าสตร์ (Geographic Information
System: GIS) มาใช้เป็ นเครื่องมือ ในการตรวจสอบจานวนแปลงที่ดนิ ที่ได้รบั ผลกระทบจากการ
เวนคืนทีด่ นิ บริเวณสองข้างทางทีถ่ นนผังเมืองตัดผ่าน โดยจะนาเอาจานวนทีด่ นิ ทีต่ รวจสอบได้หาร
ด้วยระยะทางของถนนผังเมืองจะได้อตั ราส่วนจานวนทีด่ นิ ทีถ่ ูกเวนคืนต่อระยะทางของถนนผังเมือง
ที่ตดั ผ่านแปลงที่ดนิ ซึ่งหากแนวถนนผังเมืองมีการเวนคืนที่ดนิ น้อยถนนผังเมืองเส้นนัน้ ก็จะได้
คะแนนการประเมินสูง เนื่องจากส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อย โดยเกณฑ์ประเมินการให้คะแนน
ของปั จจัยย่อยด้านสังคมแสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 เกณฑ์ประเมิ นการให้คะแนนของปัจจัยย่อยด้านสังคม
จานวนที่ดินที่ถกู เวนคืน
0 - 60 แปลง
61 – 120 แปลง
121 – 180 แปลง
181 – 240 แปลง
มากกว่า 240 แปลง

เกณฑ์การประเมิ น
5
4
3
2
1
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แนวถนนผังเมือง
รูปที่ 6 แนวเส้นทางถนนผังเมืองที่ตดั ผ่านแปลงที่ดิน
จากการก าหนดปั จ จัย หลัก และปั จ จัย ย่ อ ย สามารถก าหนดกรอบแนวคิด การศึก ษาการ
จัดลาดับความสาคัญการพัฒนาถนนผังเมือง โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลาดับชัน้ (AHP) มา
ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล แสดงดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 กรอบแนวคิ ดแผนภูมิการจัดลาดับความสาคัญ
บทความวิชาการ
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3.4 การวิ เคราะห์หาค่าถ่วงน้าหนัก
การจัดลาดับความสาคัญการพัฒนาถนนผังเมืองจะใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลาดับชัน้
(AHP) [3] มาทาการวิเคราะห์หาค่าน้ าหนักของปั จจัยหลักแต่ละปั จจัย (Weighted Value) โดยทา
การออกแบบและจัด ท าแบบสอบถามเพื่อ ให้ผู้เ ชี่ย วชาญ ท าการวินิ จ ฉัย ค่ า ความส า คัญ เพื่อ
วิเคราะห์หาค่าน้ าหนักของแต่ละปั จจัยด้วยวิธกี ารเปรียบเทียบเป็ นคู่ (Paired Comparison) โดย
กาหนดค่าของการเปรียบเทียบออกมาในรูปแบบตัวเลข ซึง่ ได้รบั ความอนุ เคราะห์จากผูเ้ ชีย่ วชาญ
จ านวน 4 ท่ า น แบ่ ง เป็ น ผู้เ ชี่ย วชาญจากส านั ก งานเขตทางหลวงชนบทที่ 5 จ านวน 1 ท่ า น
ผู้เ ชี่ย วชาญจากแขวงทางหลวงชนบท จัง หวัด นครราชสีม า จ านวน 1 ท่ า น ผู้เ ชี่ย วชาญจาก
ส านั ก งานโยธาธิก ารและผัง เมือ ง จัง หวัด นครราชสีม า จ านวน 1 ท่ า น และผู้เ ชี่ย วชาญจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จานวน 1 ท่าน ก่อนทาการประเมินจะอธิบายรายละเอีย ดของ
งานวิจยั เบื้องต้นและความหมายของปั จจัยหลักและเกณฑ์การประเมิน ปั จจัยย่อยให้ผู้เชี่ยวชาญ
ได้รบั ทราบก่อนทาการประเมิน โดยจะทาการประเมินเพียงระดับชัน้ เกณฑ์การตัดสินใจปั จจัยหลัก
เท่านัน้ เนื่องจากปั จจัย ย่อยของแต่ละปั จจัยหลักมีเพียง 1 ปั จจัย กระบวนการวิเคราะห์หาค่าถ่วง
น้าหนักของแต่ละปั จจัย มีดงั นี้
1) น าข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากแบบประเมิน มาหาค่า ระดับ ความส าคัญ โดยน าตัว เลขที่ไ ด้จ ากการ
เปรียบเทียบปั จจัยต่างๆ เป็ นคู่ๆ (Paired Comparison) ภายใต้เกณฑ์การตัดสินใจหลัก มาใส่ใน
ตารางเมทริกซ์
2) คานวณหาค่าระดับความสาคัญของแต่ละผูเ้ ชี่ยวชาญ ของแต่ละปั จจัยภายใต้เกณฑ์การ
ตัดสินใจหลัก เพือ่ นามาคานวณหาค่าระดับความสาคัญของผูเ้ ชีย่ วชาญแต่ละคน โดยผลรวมของแต่
ละเกณฑ์จะต้องมีค่าเท่ากับ 1 และตรวจสอบค่าความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR) ซึง่ ต้อง
มีคา่ ไม่เกินร้อยละ 10
3) ทาการรวบรวมตัวเลขจากผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยการหาค่าเฉลีย่ ของตัวเลขลงในตารางเมทริกซ์
(Geometric Mean Method) แล้วทาการคานวณหาค่าระดับความสาคัญ ค่าถ่วงน้ าหนัก ซ้าอีกครัง้
โดยผลรวมของแต่ละเกณฑ์จะต้องมีค่าเท่ากับ 1 และตรวจสอบค่าความสอดคล้อง (CR) ซึง่ ต้องมี
ค่าไม่เกินร้อยละ 10
4) สรุปผลค่าถ่วงน้ าหนักของปั จจัยต่างๆ แล้วจึงนามาจัดลาดับความสาคัญถนนผังเมืองใน
ลาดับถัดไป
3.5 การจัดลาดับความสาคัญ
การคานวณผลคะแนนรวมในการจัดลาดับความสาคัญของถนนผังเมืองแต่ละเส้นทางจะใช้
สูตรคานวณจากสมการที่ (2)
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Ai =

เมือ่



n

(2)

W j Sij

j =1

คือ คะแนนรวมของทางเลือกที่ i = 1, 2,3,……n
W j คือ ค่าน้ าหนักถ่วงของหลักเกณฑ์ท่ี j
Sij คือ คะแนนของหลักเกณฑ์ท่ี j ของ ทางเลือกที่ i
Ai

4. ผลการศึกษา
4.1 ผลการวิ เคราะห์หาค่าถ่วงน้าหนักของปัจจัยหลักที่ใช้ในการจัดลาดับความสาคัญ
จากการศึก ษาข้อ มูล โครงการต่ า งๆ การทบทวนวรรณกรรมงานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การ
จัดลาดับความสาคัญของถนน สามารถสังเคราะห์และสรุปกลุ่มของปั จจัยหลัก ออกเป็ น 4 ปั จจัย
จากนัน้ จึงจัดทาแบบประเมิน ทาการเก็บข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญและวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อหาระดับ
ความสาคัญของปั จจัยหลักและตรวจสอบความสอดคล้องกันของเหตุผล (CR) พบว่าค่าอัตราส่วน
ความสอดคล้องกัน ของการวินิจฉัย จากผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน มีค่าไม่เกินร้อยละ 10 แสดงว่า
เหตุผลในการให้คะแนนของผูเ้ ชีย่ วชาญแต่ละท่านมีความสอดคล้องกันเป็ นอย่างดี ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม ของผูเ้ ชีย่ วชาญ แสดงดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการวิ เคราะห์ ร ะดั บ ความส าคั ญ ของปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การจั ด ล าดั บ
ความสาคัญถนนผังเมือง ของแต่ละผูเ้ ชี่ยวชาญ
ปัจจัย
ปั จจัยหลักด้านวิศวกรรม
ปั จจัยหลักด้านเศรษฐกิจ
ปั จจัยหลักด้านความสาคัญต่อพืน้ ที่
ปั จจัยหลักด้านสังคม
ผลรวม
ค่า CR

(1)
0.3229
0.2453
0.1864
0.2453
1.0000
0.057

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
(2)
(3)
0.1646
0.4938
0.1251
0.2166
1.0000
0.069

0.293
0.386
0.223
0.098
1.0000
0.057

(4)
0.313
0.238
0.137
0.313
1.0000
0.057

ค่าเฉลี่ย
เลขาคณิ ต
0.2734
0.3407
0.1677
0.2182
1.0000

เนื่ อ งจากมีผู้เ ชี่ย วชาญวินิ จ ฉัย เปรีย บเทีย บเป็ น จ านวน 4 ท่ าน เพราะฉะนัน้ จะใช้วิธีก าร
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยทางเลขาคณิต (Geometric Mean Method) เพื่อหาค่าเฉลี่ยของตัวเลขในการ
บทความวิชาการ
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วินิจฉัยเปรียบเทียบลงในตารางเมทริกซ์ แล้วทาการคานวณใหม่อีกครัง้ ผลการวิเคราะห์ได้ค่า
CR = 0.003 มีคา่ ไม่เกินร้อยละ 10 แสดงว่ามีความสอดคล้อง ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ค่าถ่วงน้าหนักของปัจจัยหลัก (ร้อยละ)
ด้านวิ ศวกรรม
27.72

ด้านเศรษฐกิ จ
34.06

ด้านความสาคัญต่อพืน้ ที่
17.15

ด้านสังคม
21.07

ผลจากการคานวณค่าถ่วงน้าหนักของปั จจัยหลัก จากตารางที่ 8 พบว่า “ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ”
มีค่าถ่วงน้ าหนักมากที่สุด ลาดับที่ 2 คือ “ปั จจัยด้านวิศวกรรม” ลาดับที่ 3 คือ “ปั จจัยด้านสังคม”
และปั จจัยทีไ่ ด้คา่ ถ่วงน้าหนักน้อยทีส่ ุด คือ “ปั จจัยด้านความสาคัญต่อพืน้ ที”่
4.2 ผลการจัดลาดับความสาคัญถนนผังเมือง
จากการศึกษาข้อมูลแผนและนโยบายการพัฒนาระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัดที่
เกีย่ วข้องกับการพัฒนาเมืองนครราชสีมา ตรวจสอบปั ญหาต่างๆ ในปั จจุบนั ของเมืองนครราชสีมา
จึงได้กาหนดปั จจัยย่อย วิธกี ารประเมินและเกณฑ์การประเมินของปั จจัยย่อยขึ้นมา โดยผลการ
ประเมินปั จจัยย่อยทัง้ 4 ปั จจัย ของถนนผังเมืองทัง้ 11 เส้นทางทีผ่ ่านการตรวจสอบสถานะและถูก
คักเลือก เพือ่ นามาจัดลาดับความสาคัญจะแสดงในรูปของคะแนนปรับฐาน แสดงดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ผลการประเมิ นคะแนนปรับฐานของปัจจัยย่อย
ถนนผังเมือง
ก
ค10
ง7
ง8
ง11
ง12
จ2
จ3
จ4

วิ ศวกรรม
1
1
1
0.6
1
0.4
0.6
0.8
0.4

คะแนนปรับฐานปัจจัยย่อย
เศรษฐกิ จ
ความสาคัญ
0.8
0.6
0.6
0.4
0.6
0.6
0.6
0.4
0.6
0.8
0.8
0.2
0.6
0.2
0.6
0.6
0.8
0.2
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ตารางที่ 9 ผลการประเมิ นคะแนนปรับฐานของปัจจัยย่อย (ต่อ)
ถนนผังเมือง
จ5
จ6

วิ ศวกรรม
1
1

คะแนนปรับฐานปัจจัยย่อย
เศรษฐกิ จ
ความสาคัญ
0.8
0.8
0.6
0.4

สังคม
0.6
0.8

การจัดลาดับความสาคัญการพัฒนาถนนผังเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาเมือง
นครราชสีมา โดยนาเอาค่าถ่วงน้ าหนักของปั จจัยหลักมาคานวณกับคะแนนปรับฐานของปั จจัยย่อย
โดยใช้วธิ กี ารคานวณจากสมการที่ (2) ได้ผลการจัดลาดับความสาคัญเรียงลาดับจากคะแนนมากไป
คะแนนน้อย แสดงดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ผลการจัดลาดับความสาคัญ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ถนนผังเมือง
จ5
ง7
ง11
จ3
จ6
ก
ค10
จ4
ง8
ง12
จ2

คะแนน (ร้อยละ)
81.33
79.52
74.52
73.97
71.87
69.48
67.66
62.83
60.78
58.62
44.72

สถานะถนน
5
3
4
3
5
4
4
3
3
3
5

จากตารางที่ 10 พบว่า ถนนผังเมืองสาย จ5 อยู่ในสถานะถนนผังเมืองที่ยงั ไม่ถูกก่อสร้างเป็ น
ถนนผังเมืองที่ถูกจัดลาดับการพัฒนาเป็ นลาดับแรก ซึ่งเป็ นเส้นทางที่สามารถช่วยแบ่งเบาปริมาณ
จราจรจากถนนหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที่มปี ริมาณจราจรสูง เป็ นเส้นทางเลี่ยงตัวเมือง
นครราชสี ม าเพื่ อ เชื่ อ มต่ อ ไปยัง ถนนหลวงหมายเลข 304 ซึ่ ง เป็ นถนนที่ เ ชื่ อ มระหว่ า งภาค
บทความวิชาการ
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ตะวันออกเฉี ยงเหนือและภาคตะวันออก และยังเป็ นเส้นทางที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างของ
ประชาชนน้ อยเนื่อ งจากส่วนใหญ่ บ ริเวณตามแนวถนนเป็ น ที่ดิน ว่างเปล่ า จากผัง แสดงการใช้
ประโยชน์ ท่ดี ิน (ผัง สี) ที่ดิน ตามแนวถนนถูกกาหนดให้เ ป็ นพื้นที่อุตสาหกรรม คลัง สิน ค้า และ
พาณิชยกรรม หากมีการสร้างถนนเชื่อมต่อเข้าไปยังพืน้ ทีจ่ ะสามารถเปิ ดพืน้ ทีใ่ หม่เพื่อรองรับการ
เจริญ เติบโตทางด้านการพัฒ นาเขตพื้น ที่อุ ตสาหกรรม คลัง สิน ค้าและพาณิ ช ยกรรมของเมือง
นครราชสีมา และถนนผังเมืองสาย จ2 อยู่ในสถานะถนนผังเมืองทีย่ งั ไม่ถูกก่อสร้าง ถูกจัดอันดับการ
พัฒนาอยู่ลาดับสุดท้าย จากผังแสดงการใช้ประโยชน์ท่ดี นิ (ผังสี) ทีด่ นิ ตามแนวถนนถูกกาหนดให้
เป็ นพื้นที่สาหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งในปั จจุบนั มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัย โครงการหมู่บ้านจัดสรร และ
สิง่ ปลูกสร้างต่างๆ อย่างหนาแน่นกระจายเต็มพืน้ ทีท่ าให้หากมีการเวนคืนทีด่ นิ เพื่อสร้างถนนผังเมือง
สาย จ2 จะส่งผลกระทบต่ อประชาชนจานวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการประเมินจากหน่ วยงาน
ต่างๆ ต่อความสาคัญของถนนผังเมืองสาย จ2 กับพื้นที่ ผลการประเมินพบว่าถูกประเมิน อยู่ใน
เกณฑ์ต่ าทีส่ ุดแสดงถึงถนนเส้นนี้ไม่มคี วามสาคัญต่อการพัฒนาของพืน้ ที่ เนื่องจากเห็นว่าในพื้นที่
เป็ นทีต่ งั ้ ของเขตชุมชนขนาดใหญ่หากมีการก่อสร้างถนนผังเมืองสาย จ2 จะส่งผลกระทบต่อประชาชน
เป็ นจานวนมากเนื่องจากโดนเวนคืนทีด่ นิ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินจานวนแปลงทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากการเวนคืนทีด่ นิ บริเวณสองข้างทางทีถ่ นนผังเมืองตัดผ่าน ผลการประเมินพบว่า มีทด่ี นิ
บริเวณ 2 ข้างทางถูกเวนคืนทีด่ นิ เป็ นจานวนมาก จึงทาให้ได้คะแนนการประเมินในระดับต่า
5. สรุปผลการวิ จยั
การศึกษาในครัง้ นี้เป็ นการศึกษาเพื่อ นาเสนอวิธกี ารจัดลาดับความสาคัญการพัฒนาถนนผัง
เมืองเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของเมืองนครราชสีมา จากการศึกษาทบทวนงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง สามารถสังเคราะห์และสรุปปั จจัยหลักทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ได้ทงั ้ หมด 4 ปั จจัย และได้
กาหนดปั จจัยย่อยขึน้ มาจากการศึกษาข้อมูลแผนและนโยบายการพัฒนาระดับประเทศ ระดับภาค
และระดับจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองนครราชสีมา และปั ญหาต่างๆ ในพื้นที่ โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ลาดับขัน้ (AHP) ในการวิเคราะห์หาค่าถ่วงน้าหนักของแต่ละปั จจัย จากผลการ
วิเคราะห์จะเห็นได้ว่าผูเ้ ชีย่ วชาญให้ความสาคัญต่อ ปั จจัยด้านเศรษฐกิจมากทีส่ ุด มีค่าถ่วงน้ าหนัก
ร้อยละ 34.06 โดยมีปัจจัยย่อยคือ ศักยภาพในการเปิ ดพื้นที่ใหม่ เพื่อพัฒนารองรับการขยายตัว
ของเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) [2] ทีม่ กี ารส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่อ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็ นนโยบายของภาครัฐทีใ่ ช้เป็ นกลยุทธ์ในการผลักดันเมือง
นครราชสีม าให้เ ป็ น มหานครของภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ดัง นั น้ ปั จ จัย ด้า นเศรษฐกิจ จึง มี
ความสาคัญในเชิงการตอบสนองนโยบายของภาครัฐในด้านการพัฒนาการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ปั จจัย
ลาดับที่สองที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความสาคัญ คือ ปั จจัยด้านวิศวกรรม มีค่าถ่วงน้ าหนักร้อยละ 27.72
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โดยมีปัจจัยย่อยคือความสามารถในการแก้ไขปั ญหาจราจรโดยการแบ่งเบาปริมาณจราจรจากถนน
โครงข่ายเดิม จากรายงานโครงการศึกษาแผนแม่บ ทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะ จังหวัดนครราชสีมา [11] พบว่าความเร็วเฉลีย่ ในการเดินทางภายในเมืองนครราชสีมามี
อัตราลดลง ในทุกๆ ปี แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการของถนน (Level of Service) ทีแ่ ย่ลง
ดังนัน้ การแก้ไขปั ญหาจราจรจึงเป็ นอีกปั ญหาสาคัญลาดับต้น ๆ ทีค่ วรได้รบั การแก้ไข อีกทัง้ เมือง
นครราชสีมาถูกกาหนดให้เป็ นศูนย์กลางด้านคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางด้านคมนาคมของภาครัฐ อาทิเช่น โครงการทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา โครงการรถไฟความเร็วสูง ทาให้การพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อ
รองรับปริมาณจราจรในอนาคตหรือช่วยแบ่งเบาปริมาณจราจรจากโครงข่ายเดิม จึงเป็ นสิง่ สาคัญที่
จะช่วยสนับสนุ นให้เมืองนครราชสีมากลายเป็ นศูนย์กลางคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในอนาคตได้ ลาดับทีส่ ามคือปั จจัยด้านสังคม มีค่าถ่วงน้ าหนักร้อยละ 21.06 โดยมีปัจจัยย่อย คือ
จานวนแปลงทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเวนคืนเพื่อก่อสร้างถนนผังเมือง การพัฒนาโครงสร้าง
พื้น ฐานของภาครัฐ ถือ เป็ น หน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบของรัฐ ในการบริห ารราชการแผ่ น ดิน เพื่อ
ตอบสนองความต้อ งการของประชาชน [14] โดยเฉพาะการก่ อ สร้างถนนเป็ นโครงการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานทีป่ ระชาชนได้รบั ผลกระทบจากการโดนเวนคืนทีด่ นิ เป็ นจานวนมาก ดังนัน้ จึงต้อง
นาเอาปั จจัยในส่วนนี้ มาร่วมพิจารณา ลาดับสุดท้ายคือปั จจัยด้านความสาคัญต่อพื้นที่ มีค่าถ่วง
น้ าหนักร้อยละ 17.14 โดยมีปัจจัยย่อย คือความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆ ในพืน้ ที่ โดยปกติแล้ว
ในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐจะต้องมีการประชุมเพื่อรับฟั งความคิดเห็นจาก
หลายภาคส่วนในพืน้ ที่ เพื่อทราบปั ญหาและความต้องการทีแ่ ท้จริงของคนในพืน้ ที่ เพื่อสร้างความ
เข้าใจทีถ่ ูกต้องแก่ประชาชน ดังนัน้ การรับฟั งความคิดเห็นจากคนในพืน้ ทีจ่ งึ มีความสาคัญ
จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ผลการวิจยั นี้สามารถนาไปใช้เป็ น แนวทางในการตัดสินใจเลือก
พัฒนาถนนผังเมืองเมืองนครราชสีมา เส้นทางทีเ่ หมาะสมในการพัฒนามากทีส่ ุด มีความคุม้ ค่าต่อ
การลงทุนกับงบประมาณทีม่ อี ยู่อย่างจากัด และสอดรับกับทิศทางการพัฒนาเมืองนครราชสีมาใน
อนาคต
6. ข้อเสนอแนะ
การศึกษาเพื่อหาแนวทางการจัดลาดับความสาคัญการพัฒนาถนนผังเมือง จากผลการศึกษา
สามารถนาเอาปั จจัยหลักและเกณฑ์การประเมินปั จจัยย่อยทีไ่ ด้จากการศึกษาไปใช้ในการจัดลาดับ
ความสาคัญการพัฒนาถนนผังเมือง เพื่อให้สอดคล้องตามบริบทการพัฒนาของพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ได้ แต่
อย่างไรก็ตาม บริบทการพัฒนาของในแต่ละพืน้ ทีอ่ าจจะมีความแตกต่างกัน ดังนัน้ การประเมินหา
ค่าถ่วงน้ าหนักของปั จจัยหลักอาจจะต้องมีการทาการประเมินใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการ
พัฒ นาของแต่ ล ะพื้น ที่ โดยใช้ผู้เ ชี่ย วชาญที่อ ยู่ในพื้น ที่เ ป็ น ผู้ ท าการประเมิน หาค่าถ่ วงน้ า หนั ก
บทความวิชาการ
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หลังจากนัน้ จึงนามาจัดลาดับความสาคัญการพัฒนาถนนผังเมืองทีส่ อดคล้องกับบริบทการพัฒนา
ของพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูเ้ ชีย่ วชาญจากสานักงานเขตทางหลวงชนบทที่ 5 ผูเ้ ชีย่ วชาญจากแขวงทางหลวง
ชนบท จังหวัดนครราชสีมา ผูเ้ ชีย่ วชาญจากสานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครราชสีมา
และผูเ้ ชีย่ วชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทีใ่ ห้ความกรุณาทาแบบประเมิน
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