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บทคดัย่อ 

ปัญหารถบรรทุกน้ําหนักเกนิพกิดัเป็นปัญหาหลกัที่ทําให้เกดิความเสยีหายต่อเส้นทางขนส่งใน

ประเทศไทย มาตรการควบคุมและแกไ้ขน้ําหนักบรรทุกเกนิพกิดัทีผ่่านมา สามารถทําไดโ้ดยการ

จดัตัง้และดําเนินการสถานีตรวจสอบน้ําหนัก ปัจจุบนัเครอืข่ายเสน้ทางขนส่งมกีารพฒันาไปมาก 

การเพิม่จํานวนสถานีตรวจสอบน้ําหนักจงึมคีวามจําเป็นเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการดําเนินงาน วธิ ี

AHP ถูกนํามาประยุกต์เพื่อศกึษาหาปัจจยัสําคญัที่ใช้เป็นเกณฑ์กําหนดตําแหน่งที่เหมาะสมจะ

จดัตัง้สถานีตรวจสอบน้ําหนกั ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัหลกัดา้นวศิวกรรมมคีะแนนความสาํคญัสงู

ทีส่ดุ (รอ้ยละ 60) ถดัมาคอืปัจจยัหลกัทางดา้นเศรษฐศาสตร ์(รอ้ยละ 25) และปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม

และสงัคม (รอ้ยละ 15) ตามลาํดบั สว่นลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัรองซึง่อยูภ่ายใตปั้จจยัหลกัดา้น

วศิวกรรม ไดแ้ก่ ปรมิาณการจราจรของรถบรรทุก (TTV) (รอ้ยละ 24) ความเหมาะสมของทีต่ัง้ทาง

วศิวกรรม (รอ้ยละ 14) ความสาํคญัหรอืประเภทของสายทาง (รอ้ยละ 13) และค่าดชันีความขรุขระ

 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บทความวิจัย 



18 Kasem Bundit Engineering Journal Vol.7 No.1 January-June 2017 

 

สากล (IRI) (รอ้ยละ 9) ลําดบัความสําคญัของปัจจยัรองที่อยู่ภายใต้ปัจจยัหลกัดา้นเศรษฐศาสตร์ 

ไดแ้ก่ ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการลดค่าบํารุงรกัษาของถนน (รอ้ยละ 10) ค่าใชจ้่ายในการใชร้ถที่

ลดลง–ค่าเสื่อมราคา (รอ้ยละ 6) มูลค่าการลงทุนในการจดัตัง้สถานีตรวจสอบน้ําหนัก (รอ้ยละ 5) 

และการใชน้ํ้ามนัเชือ้เพลงิทีล่ดลง (รอ้ยละ 4) และลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัรองทีอ่ยูภ่ายใตปั้จจยั

หลกัด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม ได้แก่ ผลกระทบต่อชุมชน (ร้อยละ 8) ความเหมาะสมของพื้นที่ 

(ร้อยละ 4) และปริมาณมลพิษที่ลดลง (ร้อยละ 3) พบว่าปัจจยัหลกัทางวิศวกรรมมีค่าคะแนน

ความสําคญัมากกว่าผลรวมค่าคะแนนความสําคญัของปัจจยัหลกัอกีสองดา้นรวมกนั กล่าวไดว้่า

การพจิารณาปัจจยัดา้นวศิวกรรมเป็นแนวทางหลกัของการคดัเลอืกตําแหน่งทีเ่หมาะสมสาํหรบัการ

จดัตัง้สถานีตรวจสอบน้ําหนกั 

คาํสาํคญั: สถานีตรวจสอบน้ําหนกั, ประเทศไทย, กระบวนการลาํดบัชัน้เชงิวเิคราะห ์

 

ABSTRACT 

Overweight trucks in Thailand have been the main issue of road damages, the preventive 

measure has been operated by weigh stations. At present, transportation networks have 

been further developed, the additional establishment of weigh station is then needed to 

increase the performance of weigh station network. The method of analytical hierachy 

process, AHP, was applied to achieve a criteria to select the suitable locations for 

establishing weigh stations. It found that the engineering factor has the highest weight (60%), 

follows by the economic factor (25%), and the environment-social factor (15%) respectively. 

Among the four attributes of the engineering factor, the truck traffic volume (TTV) has the 

highest weight (24%), follows by the appropriate constructive location (14%),  the type of 

transport route (13%), and the international roughness index (IRI) (9%) respectively. The 

benefit of reduced higway maintenance has the highest weight (10%) among the four 

attributes of the economic factor, follows by the truck depreciation factor (6%), the investment 

value of weigh station establishment (5%), and the benefit of reduced fuel consumption (4%) 

respectively. Finally, among the three attributes of the environment-social factor, the impact 

on community has the highest weight (8%), follows by the suitability of area (4%),  and the 

reduced pollution (3%) respectively. It found that the weight of engineering factor is greater 

than a summation of economic factor and environment factor. The engineering factor may 

be the main selection criteria for weigh stations establishment. 

KEYWORDS: weigh station, Thailand, analytical hierarchy process 
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1. บทนํา 

ปัญหาการบรรทุกน้ําหนกัเกนิพกิดัของรถบรรทุกไดส้ง่ผลต่อการเสยีหายของเสน้ทางขนสง่ใน

ไทยอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน ประเทศไทยจงึมมีาตรการควบคุมและแกไ้ขปัญหารถบรรทุก

น้ําหนักเกนิพกิดั โดยการจดัตัง้โครงขา่ยสถานีตรวจสอบน้ําหนัก ปัจจุบนัโครงขา่ยเสน้ทางขนสง่มี

การพฒันาไปมาก และไทยไดเ้ขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN) ตัง้แต่ พ.ศ. 2558 ทาํให้

ปรมิาณการขนส่งดว้ยรถบรรทุกในไทยและประเทศในกลุ่มอาเซยีนเพิม่ปรมิาณขึน้เป็นอย่างมาก 

[1] การเพิม่จํานวนสถานีตรวจสอบน้ําหนักเป็นมาตรการทีส่าํคญัและจําเป็นในการควบคุมน้ําหนัก

บรรทุกอย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้วิจัยจึงได้นําทฤษฎีกระบวนการลําดับชัน้เชิงวิเคราะห์ 

(Analytical Hierarchy Process; AHP) มาประยุกต์ใชเ้พื่อหาหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกตําแหน่ง ทีม่ี

ความเหมาะสมสําหรบัการจดัตัง้สถานีตรวจสอบน้ําหนัก เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงข่าย

สถานีตรวจสอบน้ําหนกั 

 

2. ทฤษฎีและวิธีการท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ทฤษฎีกระบวนการลาํดบัชัน้เชิงวิเคราะห ์(Analytical Hierarchy Process; AHP) 

AHP เป็นกระบวนการตดัสนิใจทีใ่ชก้ารวนิิจฉยัเพือ่หาเหตุผล ชว่ยแยกแยะองคป์ระกอบทีเ่ป็น

นามธรรมและรปูธรรมของปัญหาออกเป็นสว่น ๆ แลว้นําองคป์ระกอบเหล่านัน้มาแบ่งเป็นระดบัชัน้

จากบนสู่ล่าง จัดเรียงตามลําดับความสําคัญและผลกระทบที่มีต่อปัญหา ผู้ใช้ AHP สามารถ

เชื่อมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัโดยการวนิิจฉัยเปรยีบเทยีบหาลําดบัความสําคญัและใช้

เหตุผลทีถู่กตอ้งอนัเกดิจากประสบการณ์และความสําคญัในปัญหานัน้เป็นพืน้ฐาน [2] นอกจากน้ี 

เพื่อความถูกต้อง AHP ยงัไดก้ําหนดมาตรฐานความสอดคลอ้งขึน้ เพื่อตรวจสอบความมเีหตุผล

ของการวนิิจฉยั และเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การตดัสนิใจนัน้มเีหตุผลทีส่ามารถยอมรบัได ้

การดาํเนินการของวธิ ีAHP ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

(1) การสลายปัญหาที่ซับซ้อน (Decomposition) ดําเนินการให้อยู่ในรูปของแผนภูมิ

โครงสรา้งทีเ่ป็นลําดบัชัน้ (Hierarchy Structure) แต่ละระดบัชัน้ประกอบดว้ยเกณฑก์ารตดัสนิใจที่

เกี่ยวขอ้งกบัปัญหานัน้ ระดบัชัน้บนสุดเรยีกว่าเป้าหมายโดยรวม ซึ่งมเีพยีงปัจจยัเดยีวเท่านัน้ 

ระดบัชัน้ที่ 2 อาจมหีลายปัจจยั ขึ้นอยู่กบัจํานวนระดบัชัน้ทัง้หมดของแผนภูม ิปัจจยัต่าง ๆ ใน

ระดบัชัน้เดยีวกนัตอ้งมคีวามสําคญัเท่ากนั ถ้าระดบัชัน้ใดมปัีจจยัทีม่คีวามสําคญัแตกต่างกนัมาก 

ควรแยกปัจจยัทีส่าํคญัน้อยกวา่ใหล้งไปอยูร่ะดบัชัน้ถดัไป 

(2) การหาลําดบัความสาํคญั (Prioritization) ดําเนินการโดยเปรยีบเทยีบความสมัพนัธ์

ทลีะคู่ (Pairwise Comparison) จากปัจจยัที่มผีลกระทบต่อเกณฑ์การตดัสนิใจในแต่ละระดบัชัน้ 

ดว้ยวธิ ีPrinciple of Hierarchic Composition ผลการวนิิจฉัยจะถูกแสดงออกมาในรูปมาตราส่วน
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ของระดบัความสําคญัที่เป็นตวัเลข 1 ถึง 9 (แสดงในตารางที่ 1) โดยแสดงอยู่ในรูปแบบตาราง

เมตรกิซ์ซึ่งเป็นเครื่องมอืที่เหมาะสมที่สุดสําหรบัการเปรยีบเทยีบในลกัษณะเป็นคู่ หรอืจบัคู่ ซึ่ง

สามารถตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัของการวนิิจฉัย และสามารถวเิคราะห์ความอ่อนไหวของ

ลาํดบัความสาํคญัเมือ่การวนิิจฉยัเปลีย่นแปลงไปไดอ้กีดว้ย 

 

ตารางท่ี 1 ตวัเลขมาตราส่วนการระบรุะดบัความสาํคญั 

ระดบัความสาํคญั ความหมาย 

1 ความสาํคญัเทา่กนั (Equally Important) 

3 สาํคญักวา่ปานกลาง (Moderately More Important) 

5 สาํคญักวา่อยา่งเดน่ชดั (Strongly More Important) 

7 สาํคญักวา่อยา่งเดน่ชดัมาก (Very Strongly More Important) 

9 สาํคญักวา่สงูสดุ (Extremely More Important) 

2, 4, 6, 8 สาํคญัทีอ่ยูร่ะหวา่งแต่ละระดบั (Intermediate Judgment Value) 

 

(3) การสงัเคราะห ์(Synthesis) ดําเนินการโดยพจิารณาลําดบัความสาํคญัทัง้หมด จาก

การเปรยีบเทยีบวา่ทางเลอืกใดสมควรไดร้บัเลอืก 

(4) การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของทางเลือกที่มต่ีอปัจจยัในการวนิิจฉัย (Sensitive 

Analysis) จะดาํเนินการภายหลงัจากเสรจ็จากกระบวนการทัง้หมด เป็นการพจิารณาวา่เมือ่ขอ้มลูมี

การเปลี่ยนแปลงทางดา้นเกณฑ์การตดัสนิใจหรอืปัจจยัใดปัจจยัหน่ึง จะทําใหอ้นัดบัความสําคญั

ของทางเลอืกมกีารเปลีย่นแปลงหรอืไม ่

 

2.2 กระบวนการวิเคราะหท่ี์ใช้ใน AHP 

2.2.1 การวิเคราะหเ์มตริกซ ์

โครงสรา้งกระบวนการวเิคราะหข์อง AHP ทีส่ามารถการเลยีนแบบระบบการคดิของมนุษย ์

คอื รปูแบบเมตรกิซ ์ดงัแสดงในสมการที ่1  
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เมื่อกําหนดให้สมาชิกของเมตริกซ์เป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องการวินิจฉัย จะสามารถแสดง

องคป์ระกอบของเมตรกิซ์ใหอ้ยู่ในรปูแบบของตารางเมตรกิซ์ แสดงในตารางที ่2 จากนัน้จงึทาํการ

วินิจฉัยโดยการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์เป็นคู่  (Pairwise Comparison) เช่น การพิจารณา

ความสําคัญของหลักเกณฑ์ 1A  ซึ่งอยู่ตําแหน่งบนสุดในแนวตัง้ หลักเกณฑ์น้ีจะถูกนําไป

เปรยีบเทยีบทลีะคู่กบัหลกัเกณฑ ์ 2A  ถงึ nA  ซึง่จดัเรยีงอยูใ่นแนวนอนจากซา้ยไปขวาซึง่เป็นแนว

เดยีวกบั 1A  และสําหรบัการพจิารณาความสําคญัของหลกัเกณฑ์ 2A  ซึ่งอยู่ตําแหน่งถดัมาใน

แนวตัง้ ก็จะถูกนําไปเปรยีบเทยีบกบัหลกัเกณฑ์ 1A , 2A  ถึง nA  ซึ่งจดัเรยีงอยู่ในแนวนอนจาก

ซา้ยไปขวาซึง่เป็นแนวเดยีวกบั 2A  เป็นตน้ 

 

ตารางท่ี 2 ต า ร า ง เ ม ต ริ ก ซ์ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ห ลัก เ ก ณ ฑ์ เ ป็ น คู่  ( Pairwise 

Comparison) 

เป้าหมายการตดัสินใจ 
หลกัเกณฑ ์

1A  2A   nA  

หลกัเกณฑ ์

1A  1 3 ... ... 

2A  1/3 1 ... ... 

 ... ... 1 ... 

nA  ... ... ... 1 

 

2.2.2 การวิเคราะหค่์าเฉล่ียทางเรขาคณิต (Geometric Mean Method) 

ค่าเฉลีย่เรขาคณิตคํานวณโดยการนําเอาตวัเลขทีต่อ้งการหาค่าเฉลีย่ มาคูณกนัแลว้นําเอา

ผลคณูนัน้มาถอดรากตามจาํนวนตวัเลขนัน้ สามารถหาคา่ไดด้งัแสดงในสมการที ่2 
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n

i ij
j

V a
=

 
=  

  
∏  (2) 

 

เมือ่ ija  คอื คา่ของสมาชกิในตารางเมตรกิซ ์

 iV  คอื คา่เฉลีย่ทางเรขาคณติ 

 n  คอื จาํนวนตวัเลขทีนํ่ามาหาคา่เฉลีย่ 
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2.2.3 การวิเคราะหค่์าน้ําหนักคะแนนของรปูแบบทางเลือก 

การวเิคราะห์ค่าน้ําหนักคะแนนของรูปแบบทางเลอืกนัน้ หาไดจ้ากการสงัเคราะหข์อ้มลูแต่

ละรปูแบบทางเลอืก ดงัแสดงในสมการที ่3 และ สมการที ่4 
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เมือ่ iW  คอื น้ําหนกัคะแนนของแต่ละหลกัเกณฑ ์

 iV  คอื คา่เฉลีย่ทางเรขาคณติ 

 n  คอื จาํนวนตวัเลขทีนํ่ามาหาคา่เฉลีย่ 

 

2.2.4 การวิเคราะหค์วามสอดคล้องกนั 

การคํานวณหาความสอดคลอ้งกนัของเหตุผลในการใหค้ะแนน ทําไดโ้ดยการเปรยีบเทยีบ

หลกัเกณฑท์ัง้หมดทีไ่ดก้ําหนดไว ้แลว้นําผลรวมของค่าวนิิจฉัยของแต่ละหลกัเกณฑใ์นแนวตัง้แต่

ละแนว มาคูณด้วยผลรวมของค่าเฉลี่ยในแนวนอนแต่ละแนว แล้วนําเอาผลคูณที่ได้มารวมกนั 

ผลลพัธ์จะเท่ากบัจํานวนหลกัเกณฑ์ทัง้หมดที่ถูกนํามาเปรียบเทียบ ผลรวมน้ีของค่าวนิิจฉัยน้ี

เรยีกวา่ Maximum Eigen Values ( max.λ ) ดงัแสดงในสมการที ่5 

 

 
1 1

  
n n

max. ij j
i j

a Wλ
= =

 
=  

  
∑ ∑  (5) 

 

ถ้าตารางเมตริกซ์มีความสอดคล้องกันของเหตุผลสมบูรณ์ 100%: max.λ  = จํานวน

หลกัเกณฑท์ีถู่กนํามาเปรยีบเทยีบ ( n ) 

ถ้าตารางเมตริกซ์ไม่มีความสอดคล้องกัน : max.λ  > จํานวนหลักเกณฑ์ที่ถูกนํามา

เปรยีบเทยีบ ( n ) 

(1) ดชันีความสอดคลอ้ง (Consistency Index; CI ) 
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( )

( 1)
  max. nCI

n
λ −

=
−

 (6) 

 

เมือ่ n  คอื จาํนวนหลกัเกณฑ ์

(2) อตัราสว่นความสอดคลอ้ง (Consistency Ratio; CR ) 

 

   
CICR
RI

=  (7) 

 

เมือ่ RI  คอื Random Index ซึง่หาคา่ไดจ้ากการสุม่ตวัอยา่ง 

เกณฑก์ารวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งกนัของเหตุผล สามารถทําไดโ้ดยพจิารณาจากจํานวน

ปัจจยั ถา้จาํนวนปัจจยัเท่ากบั 3 ค่า CR  ไมค่วรเกนิ 7% และถา้จาํนวนปัจจยัเกนิกว่า 4 ค่า CR  

ไม่ควรเกนิ 10% ทัง้น้ีถ้าหาก CR  มคี่าเกนิกว่ามาตรฐานดงักล่าว แสดงว่าเหตุผลนัน้ไม่มคีวาม

สอดคลอ้งกนั ตอ้งทบทวนการวนิิจฉยัทีไ่ดท้าํไปแลว้ใหม ่โดยเรยีงลาํดบัปัจจยัตามน้ําหนักทีไ่ดจ้าก

การวินิจฉัยในครัง้แรก จากนัน้สร้างตารางเมตริกซ์เพื่อวินิจฉัยลําดบัความสําคญัอีกครัง้ โดย

พจิารณาว่าอนัดบัเปลี่ยนไปจากเดมิหรอืไม่ ถ้าอนัดบัเปลี่ยนไปในทางที่เป็นเหตุผลและตรงกบั

สถานการณ์ของปัญหา ความสอดคลอ้งกนัของเหตุผลนัน้กจ็ะสงูขึน้ 

ค่า RI  สามารถหาได้จากการทดลอง โดยการสุ่มตัวอย่างจากตารางเมตริกซ์จํานวน 

64,000 ตวัอยา่ง โดยมคีา่ดงัแสดงในตารางที ่3 

 

ตารางท่ี 3 ค่า RI  จากการสุ่มตวัอย่าง 

ขนาดของเมตริกซ ์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

คา่ RI  0.00 0.00 0.52 0.89 1.11 1.25 1.35 1.40 1.45 1.49 

 

3. การดาํเนินการศึกษา 

3.1 ขัน้ตอนการกาํหนดหลกัเกณฑ์คดัเลือกตาํแหน่งท่ีเหมาะสมสาํหรบัการจดัตัง้สถานี

ตรวจสอบน้ําหนัก 

การพจิารณาคดัเลอืกตําแหน่งทีเ่หมาะสมสําหรบัการจดัตัง้สถานีตรวจสอบน้ําหนัก เริม่จาก

การศกึษาหาปัจจยัสาํคญัทีม่ผีลต่อการจดัตัง้สถานีฯ เพือ่กาํหนดใหปั้จจยัเหล่านัน้เป็นเกณฑใ์นการ

คดัเลอืกตําแหน่ง จากนัน้จงึดาํเนินการรวบรวมตําแหน่งต่าง ๆ ทีส่ามารถจดัตัง้สถานีฯ ได ้แลว้นํา

ตาํแหน่งเหลา่นัน้มาพจิารณาโดยใชเ้กณฑก์ารคดัเลอืกตาํแหน่งนัน้ 
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การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเกณฑ์การคดัเลือกตําแหน่ง สามารถทําได้โดยการศึกษา

รวบรวมขอ้มูลจากการวจิยัที่เกี่ยวขอ้งและจากการใหค้ําปรกึษาของผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อใหไ้ดปั้จจยั

หลกัและปัจจยัรองที่มคีวามสมัพนัธ์กนั จากนัน้จงึจดัทําแบบสอบถามเพื่อใหผู้เ้ชี่ยวชาญทําการ

วนิิจฉัยความสําคญัของแต่ละปัจจยั แล้วนําผลไปวเิคราะห์ด้วยกระบวนการของ AHP ซึ่งมกีาร

ตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัของการวนิิจฉยั ในทีสุ่ดกจ็ะไดผ้ลเป็นน้ําหนักความสําคญัของแต่ละ

ปัจจยั ซึง่สามารถนําไปใชเ้ป็นเกณฑก์ารคดัเลอืกตําแหน่งต่าง ๆ ทีไ่ดร้วบรวมและคดักรองมาแลว้ 

ผลการวเิคราะห์ดว้ยเกณฑ์การคดัเลอืก จะไดต้ําแหน่งที่มคีวามเหมาะสมและจดัเรยีงตามลําดบั

ความสําคญั ซึ่งสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในการพจิารณาจดัตัง้สถานีตรวจสอบน้ําหนัก ขัน้ตอน

การคดัเลอืกตาํแหน่งทีเ่หมาะสมสาํหรบัการจดัตัง้สถานีตรวจสอบน้ําหนกัแสดงในรปูที ่1 

 

เริ่ม

ศึกษาทฤษฎ ีAHP, รวบรวมข้อมลูทุติยภูม ิและทบทวนการศึกษาที่เกีย่วข้อง

กําหนดปัจจยัหลกัในการกําหนดตําแหน่งสถานีตรวจสอบน้ําหนกั

1) ด้านวศิวกรรม   2) ด้านเศรษฐศาสตร ์  3) ด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม

พจิารณาทุกปัจจยัย่อย

ทีเ่ก่ียวกบัปัจจยัหลกั

ละทิง้

ไม่ผ่าน

จดัทําแบบสอบถาม AHP

ผ่าน

ผูเ้ช่ียวชาญทาํแบบสอบถาม AHP

คํานวณค่าน้ําหนกัความสําคัญของทุกปัจจัย

ตรวจสอบค่าความสอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

สอดคล้อง

กําหนดปัจจยัหลกัและปัจจยัย่อย พร้อมน้ําหนักความสาํคัญ 

เพื่อเป็นเกณฑ์การคดัเลือกตําแหน่งทีเ่หมาะสม

จบ  

รปูท่ี 1 ขัน้ตอนการคัดเลือกตําแหน่งท่ีเหมาะสมสําหรบัการจดัตัง้สถานีตรวจสอบ

น้ําหนัก 

 Faculty of Engineering, Kasem Bundit University Research Article 



วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560  25 

3.2 ทบทวนการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกบัการคดัเลือกปัจจยัหลกัและปัจจยัรอง 

คณะผูว้จิยัไดศ้กึษาทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคดัเลอืกปัจจยั ซึ่งมผีลต่อการคดัเลอืก

ตาํแหน่งทีเ่หมาะสมสาํหรบัการจดัตัง้สถานีตรวจสอบน้ําหนกั มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

จาก รายงานฉบบัสมบูรณ์ “โครงการจดัตัง้ด่านชัง่น้ําหนักถาวรบนทางหลวงทัว่ประเทศ” [3] 

ไดก้ําหนดปัจจยัหลกั 2 ปัจจยั และปัจจยัรอง 5 ปัจจยั โดยใชว้ธิกีารหาลาํดบัความสาํคญัของปัจจยั

หลกัและปัจจยัรอง เพื่อนําไปพจิารณาการจดัตัง้สถานีตรวจสอบน้ําหนักถาวรบนทางหลวง แสดง

รายละเอยีดและคะแนนความสาํคญัของปัจจยัต่าง ๆ ในตารางที ่4 

 

ตารางท่ี 4 คะแนนความสําคญัของปัจจยัหลกัและปัจจยัรองท่ีใช้พิจารณาจดัตัง้สถานี

ตรวจสอบน้ําหนักถาวรบนทางหลวง [3] 

ปัจจยัหลกั คะแนน

ความสาํคญั 

ปัจจยัรอง คะแนน

ความสาํคญั 

1. ดา้นวศิวกรรม 70 คะแนน 1.1 ปรมิาณรถบรรทุกบนเสน้ทาง 30 คะแนน 

1.2 คา่ Roughness 20 คะแนน 

1.3 ความสาํคญัของสายทาง 10 คะแนน 

1.4 จาํนวน Resources 10 คะแนน 

2. ดา้นเศรษฐศาสตร ์ 30 คะแนน 2.1 คา่ EIRR 30 คะแนน 

 

จากรายงานฉบบัสมบรูณ์ “โครงการศกึษาเพือ่พฒันาระบบขดีสมรรถนะการบรหิารจดัการงาน

ตรวจสอบขนาดและพกิดัน้ําหนักบรรทุก ณ จุดผ่านทางชายแดน” [4] ไดค้ดัเลอืกปัจจยัหลกัและ

ปัจจยัรองที่มผีลกระทบต่อการจดัตัง้สถานีตรวจสอบน้ําหนัก บรเิวณจุดผ่านทางชายแดน และ

ดําเนินการหาลําดบัความสําคญัและค่าน้ําหนักของแต่ละปัจจยัโดยวธิ ีAHP จากการศกึษาพบว่า

ปัจจยัหลกัประกอบดว้ย ดา้นเศรษฐกจิและการลงทุน ดา้นวศิวกรรมและจราจร และดา้นผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มและสงัคม แสดงรายละเอยีดปัจจยัหลกัและปัจจยัรองต่าง ๆ ทีถู่กคดัเลอืกในตารางที ่5 
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ตารางท่ี 5 ปัจจยัท่ีถกูคดัเลือกเพ่ือใช้ในการจดัลาํดบัความสาํคญัและค่าน้ําหนัก เพ่ือการ

จดัตัง้สถานีตรวจสอบน้ําหนักบริเวณจดุผา่นทางชายแดน [4] 

ปัจจยัหลกั ปัจจยัรอง 

1. ด้านเศรษฐกิจและการ

ลงทุน 

1.1 มูลค่าการค้าชายแดน (มูลค่าการนําเข้า และมูลค่าการ

สง่ออก) 

1.2 นโยบายภาครฐัทีม่ต่ีอการพฒันาเสน้ทางการคมนาคมขนสง่ 

1.3 ตน้ทุนของผูป้ระกอบการในดา้นการขนสง่สนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้ 

1.4 คา่ก่อสรา้งสถานีตรวจสอบน้ําหนกั ณ จุดผา่นทางชายแดน 

2. ดา้นวศิวกรรมและจราจร 

2.1 เส้นทางการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงกบัประเทศเพื่อนบ้าน 

เช่น แนวพื้นที่เศรษฐกิจ (Economic Corridor) ในกลุ่มประเทศ 

GMS 

2.2 ปรมิาณรถบรรทุกเขา้ - ออก ดา่นพรมแดน 

2.3 พื้นที่ในการจดัตัง้สถานีตรวจสอบฯ ณ จุดผ่านทางชายแดน 

เช่น ความเหมาะสมของพืน้ที่ในการก่อสรา้ง ความยากง่ายใน

การก่อสรา้ง และศกัยภาพในการปรบัปรุงในอนาคต เป็นตน้  

3. ดา้นผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

และสงัคม 

3.1 ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ, เสียง ต่อประชาชน หรือ

ชุมชนทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณใกลเ้คยีง 

3.2 ผลกระทบในการก่อสร้างสถานีตรวจสอบฯ ต่อประชาชน 

หรอืชุมชนทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณใกลเ้คยีง 

3.3 ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการขนสง่สนิคา้ หรอืประชาชนทัว่ไป 

 

และจากการศกึษาเกีย่วกบัการคดัเลอืกตําแหน่งทีเ่หมาะสมสาํหรบัการจดัตัง้สถานีตรวจสอบ

น้ําหนักบนเสน้ทางในพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบของกรมทางหลวงชนบท โดยมกีารกําหนดปัจจยัหลกั

และปัจจยัรองเพื่อหาลําดบัความสําคญัของปัจจยัเหล่าน้ีโดยวธิีแบบสอบถาม AHP โดยพบว่า 

ประกอบดว้ย 2 ปัจจยัหลกัคอื ดา้นวศิวกรรม และดา้นเศรษฐศาสตร์ และสามารถแบ่งเป็นปัจจยั

รอง ไดด้งัตารางที ่6 [5] 
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ตารางท่ี 6 ปัจจยัท่ีใช้ในการจดัลาํดบัความสาํคญัเพ่ือการคดัเลือกตําแหน่งท่ีเหมาะสม

สาํหรบัการจดัตัง้สถานีตรวจสอบน้ําหนักของกรมทางหลวงชนบท [5] 

ปัจจยัหลกั ปัจจยัรอง 

1. ดา้นวศิวกรรม 

(Engineering Factor) 

1.1 ปรมิาณการจราจรรถบรรทุก (Heavy Truck Traffic Volume) 

1.2 คา่เฉลีย่ปรมิาณจราจรรายวนัตลอดปี (AADT) 

1.3 ความใกล้เคียงสถานีตรวจสอบน้ําหนักปัจจุบันของกรมทาง

หลวง (Proximity to DOH Weigh Stations) 

2. ดา้นเศรษฐศาสตร ์

(Economic Factor) 

2.1 แหลง่วสัดุทางอุตสาหกรรม (Industrial Hub) ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ หนิ 

ดนิ เหลก็ ทราย ปนูซเีมนต ์น้ํามนั 

2.2 แหล่งเกษตรกรรมที่สําคญั (Agricultural Hub) ที่สําคญั ได้แก่ 

ขา้ว ออ้ย ขา้วโพด มนัสาํปะหลงั 

2.3 แหลง่นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Zone) 

 

3.3 การจดัทาํแบบสอบถามเพ่ือการวินิจฉัยความสาํคญัของแต่ละปัจจยั 

จากการทบทวนงานวจิยั และรบัฟังความคดิเหน็จากประสบการณ์ของผูเ้ชีย่วชาญในดา้นต่าง ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง คณะผูว้จิยัไดร้วบรวมปัจจยัทีม่ผีลต่อการจดัลําดบัความสาํคญัในการคดัเลอืกตําแหน่ง

ที่เหมาะสมสําหรับการจัดตัง้สถานีตรวจสอบน้ําหนัก นําไปจัดทําเป็นแบบสอบถามเพื่อให้

ผูเ้ชีย่วชาญทําการวนิิจฉัยความสาํคญัของแต่ละปัจจยั โดยไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากผูเ้ชีย่วชาญ

ในการกรอกขอ้มลูแบบสอบถามฯ จํานวนทัง้หมด 13 ท่าน ประกอบดว้ย เจา้หน้าทีก่รมทางหลวง

ระดบัวิศวกรใหญ่ ผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการ จํานวน 5 ท่าน เจ้าหน้าที่ระดบัวิศวกร

ผูเ้ชี่ยวชาญและผูช้ํานาญการ จํานวน 3 ท่าน ผูเ้ชี่ยวชาญทางด้านวศิวกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์ 

ดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคม จากหน่วยงานต่าง ๆ จาํนวน 5 ทา่น 

 

4. ผลการดาํเนินการศึกษา 

4.1 ปัจจยัท่ีถกูใช้เป็นเกณฑค์ดัเลือกตาํแหน่ง 

ผลการศกึษารวบรวมปัจจยัต่าง ๆ จากงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง และจากการรบัฟังความคดิเหน็

และประสบการณ์ของผูเ้ชีย่วชาญ ไดข้อ้สรุปเป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจคดัเลอืกตําแหน่งเพือ่

จดัตัง้สถานีตรวจสอบน้ําหนัก 2 ระดบัชัน้ คอื ระดบัปัจจยัหลกั และระดบัปัจจยัรอง มรีายละเอยีด

ดงัต่อไปน้ี 
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1) ปัจจยัหลกัทางด้านวศิวกรรม เป็นการพจิารณาความเหมาะสมของตําแหน่งที่ตัง้สถานี

ตรวจสอบน้ําหนัก ประกอบดว้ยปัจจยัรอง ไดแ้ก่ การพจิารณาปรมิาณรถบรรทุกบนเสน้ทาง ความ

เหมาะสมของทีต่ัง้ทางวศิวกรรม ความสาํคญัหรอืประเภทของสายทาง และความเสยีหายของถนน

ซึง่เกดิจากการขนสง่บรรทุก 

2) ปัจจยัหลกัทางด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นการพจิารณาถึงประโยชน์หรอืความคุ้มค่าในการ

ลงทุนจดัตัง้สถานีตรวจสอบน้ําหนัก ประกอบดว้ยปัจจยัรอง ไดแ้ก่ การพจิารณามลูค่าในการลงทุน 

คา่ใชจ้า่ยในการใชร้ถทีล่ดลง การลดคา่บาํรุงรกัษาของถนน และการใชน้ํ้ามนัเชือ้เพลงิทีล่ดลง 

3) ปัจจยัหลกัทางด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม เป็นการพจิารณาถึงผลกระทบของการจดัตัง้

สถานีตรวจสอบน้ําหนักต่อชุมชนและสิง่แวดล้อมโดยรอบ ประกอบด้วยปัจจยัรอง ได้แก่ การ

พจิารณาผลกระทบต่อชุมชน ปรมิาณมลพษิทีล่ดลง และความเหมาะสมของพืน้ที ่

แสดงแผนภูมโิครงสร้างลําดบัชัน้การตดัสนิใจ ของการคดัเลือกตําแหน่งเพื่อจดัตัง้สถานี

ตรวจสอบน้ําหนัก ซึ่งประกอบดว้ยปัจจยัหลกัและปัจจยัรองในรปูที ่2 และแสดงการสรุปปัจจยัทีใ่ช้

เป็นเกณฑค์ดัเลอืกตาํแหน่งฯ ไวใ้นตารางที ่7 ปัจจยัเหลา่น้ีถูกนําไปใชอ้อกแบบแบบสอบถาม AHP 

เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทําการให้คะแนนความสําคัญของแต่ละปัจจัย แล้วนําไปวิเคราะห์ลําดับ

ความสาํคญัของแต่ละปัจจยัต่อไป 

 

ปัจจยัการคดัเลือกตําแหน่งทีเ่หมาะสม สําหรบัการจดัตัง้สถานีตรวจสอบนํ้าหนัก

ปัจจยัด้านวศิวกรรม ปัจจยัด้านเศรษฐศาสตร์ ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม

ปรมิาณจราจรของ

รถบรรทุก (TTV)

ความเหมาะสมของ

ที่ต ัง้ทางวศิวกรรม

ความสําคญัหรอื

ประเภทของสายทาง

ค่าดชันีความขรุขระ

สากล (IRI)

มูลค่าการลงทุน

ค่าใชจ่้ายการใช้รถที่

ลดลง - ค่าเสื่อมราคา

ค่าลดค่าบํารุงรกัษา

ของถนน

การใช้นํ้ามนัเชื้อเพลงิ

ที่ลดลง

ผลกระทบต่อชุมชน

ปรมิาณมลพิษที่ลดลง

ความเหมาะสมของ

พื้นที่

 

รปูท่ี 2 แผนภูมิโครงสร้างลาํดบัชัน้การตดัสินใจ เพ่ือกําหนดเกณฑ์คดัเลือกตําแหน่ง

สาํหรบัการจดัตัง้สถานีตรวจสอบน้ําหนัก 
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ตารางท่ี 7 ปัจจยัท่ีใช้เป็นเกณฑก์ารคดัเลือกตาํแหน่งเพ่ือจดัตัง้สถานีตรวจสอบน้ําหนัก 

ปัจจยัหลกั ปัจจยัรอง 

1. ดา้นวศิวกรรม 

1.1 ปรมิาณรถบรรทุกบนเสน้ทาง (TTV) 

1.2 ความเหมาะสมของทีต่ัง้ทางวศิวกรรม 

1.3 ความสาํคญัหรอืประเภทของสายทาง 

1.4 ความเสยีหายของถนน: คา่ IRI 

2. ดา้นเศรษฐศาสตร ์

2.1 มลูคา่การลงทุน 

2.2 คา่ใชจ้า่ยในการใชร้ถทีล่ดลง: คา่เสือ่มราคารถบรรทุก 

2.3 การลดคา่บาํรุงรกัษาของถนน 

2.4 การใชน้ํ้ามนัเชือ้เพลงิทีล่ดลง 

3. ดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคม 

3.1 ผลกระทบต่อชุมชน 

3.2 ปรมิาณมลพษิทีล่ดลง 

3.3 ความเหมาะสมของพืน้ที ่

 

4.2 ผลการวิเคราะหล์าํดบัความสาํคญัของปัจจยัหลกัและปัจจยัรอง 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม ของผูเ้ชี่ยวชาญจํานวน 13 ท่าน แสดงใน

ตารางที ่8 ซึ่งแสดงค่าคะแนนความสําคญั ค่าเฉลีย่เรขาคณิตของปัจจยัหลกัและปัจจยัย่อย และค่า

อตัราส่วนความสอดคลอ้งกนัของการวนิิจฉยั (CR ) พบว่าค่าอตัราส่วนความสอดคลอ้งกนัของการ

วินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน มีค่าไม่เกินร้อยละ 10 แสดงว่าเหตุผลในการให้คะแนนของ

ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามสอดคลอ้งกนัเป็นอยา่งด ี

 

ตารางท่ี 8 การวิเคราะหข้์อมูลจากแบบสอบถามการให้คะแนนความสาํคญัของปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการคดัเลือกตาํแหน่งเพ่ือจดัตัง้สถานีตรวจสอบน้ําหนัก 

ปัจจยั 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 ปัจจยัหลกัดา้นวศิวกรรม 26.84% 60.00% 64.91% 67.38% 46.67% 45.79% 64.42% 

2 ปัจจยัหลกัดา้นเศรษฐศาสตร ์ 61.44% 20.00% 27.90% 10.07% 6.67% 41.61% 27.06% 

3 ปัจจยัหลกัดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 11.72% 20.00% 7.19% 22.55% 46.67% 12.60% 8.52% 

 CR  0.0634 0.0000 0.0559 0.0739 0.0000 0.0079 0.0462 

1.1 ปรมิาณจราจรของรถบรรทุก (TTV) 12.18% 57.23% 34.44% 46.88% 30.00% 55.70% 21.08% 

1.2 ความเหมาะสมของทีต่ ัง้ทางวศิวกรรม 7.99% 10.94% 42.87% 6.70% 30.00% 7.05% 38.10% 

1.3 ความสาํคญัหรอืประเภทของสายทาง 49.21% 20.90% 12.58% 28.33% 30.00% 21.16% 29.82% 
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ตารางท่ี 8 การวิเคราะหข้์อมูลจากแบบสอบถามการให้คะแนนความสาํคญัของปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการคดัเลือกตาํแหน่งเพ่ือจดัตัง้สถานีตรวจสอบน้ําหนัก (ต่อ) 

ปัจจยั 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.4 ดชันีความขรขุระสากล (IRI) 30.62% 10.94% 10.11% 18.10% 10.00% 16.08% 11.00% 

 CR  0.0962 0.0015 0.0913 0.0362 0.0000 0.0489 0.0796 

2.1 มลูคา่การลงทุน 57.88% 6.16% 6.17% 5.13% 25.00% 9.89% 6.80% 

2.2 คา่ใชจ้า่ยในการใชร้ถทีล่ดลง-ค่าเสือ่มราคา 9.40% 23.85% 29.15% 52.52% 25.00% 27.92% 25.18% 

2.3 การลดคา่บาํรงุรกัษาของถนน 26.15% 46.13% 53.39% 21.18% 25.00% 57.39% 30.78% 

2.4 การใชน้ํ้ามนัเชือ้เพลงิทีล่ดลง 6.58% 23.85% 11.29% 21.18% 25.00% 4.80% 37.24% 

 CR  0.0916 0.0008 0.0933 0.0271 0.0000 0.0993 0.0696 

3.1 ผลกระทบต่อชมุชน 24.30% 65.86% 75.04% 64.91% 71.43% 72.48% 28.72% 

3.2 ปรมิาณมลพษิทีล่ดลง 5.62% 7.86% 17.13% 7.19% 14.29% 15.04% 63.48% 

3.3 ความเหมาะสมของพืน้ที ่ 70.09% 26.28% 7.82% 27.90% 14.29% 12.48% 7.80% 

 CR  0.0930 0.0279 0.0861 0.0559 0.0000 0.0301 0.0810 
 

ปัจจยั 
ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าเฉล่ีย

เรขาคณิต (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 ปัจจยัหลกัดา้นวศิวกรรม 61.44% 73.34% 60.00% 57.14% 44.44% 80.00% 61.26% 

2 ปัจจยัหลกัดา้นเศรษฐศาสตร ์ 26.84% 19.91% 20.00% 14.29% 44.44% 10.00% 23.20% 

3 ปัจจยัหลกัดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 11.72% 6.75% 20.00% 28.57% 11.11% 10.00% 15.54% 

 CR  0.0634 0.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 

1.1 ปรมิาณจราจรของรถบรรทุก (TTV) 8.99% 30.77% 29.33% 51.28% 49.21% 66.17% 39.45% 

1.2 ความเหมาะสมของทีต่ ัง้ทางวศิวกรรม 61.32% 10.45% 38.60% 27.55% 30.94% 14.90% 23.49% 

1.3 ความสาํคญัหรอืประเภทของสายทาง 6.01% 11.88% 22.29% 7.40% 14.21% 14.90% 21.25% 

1.4 ดชันีความขรขุระสากล (IRI) 23.67% 46.90% 9.78% 13.77% 5.65% 4.03% 15.81% 

 CR  0.0993 0.0965 0.0568 0.0038 0.0505 0.0684 100.00% 

2.1 มลูคา่การลงทุน 34.85% 28.84% 39.50% 7.18% 29.41% 50.00% 19.59% 

2.2 คา่ใชจ้า่ยในการใชร้ถทีล่ดลง-ค่าเสือ่มราคา 11.96% 14.65% 17.33% 31.80% 7.40% 16.67% 23.21% 

2.3 การลดคา่บาํรงุรกัษาของถนน 37.45% 49.95% 30.01% 49.77% 55.80% 16.67% 41.92% 

2.4 การใชน้ํ้ามนัเชือ้เพลงิทีล่ดลง 15.74% 6.55% 13.17% 11.24% 7.40% 16.67% 15.29% 

 CR  0.0624 0.0731 0.0568 0.0262 0.0393 0.0000 100.00% 

3.1 ผลกระทบต่อชมุชน 59.36% 62.67% 42.86% 24.99% 16.67% 33.33% 53.66% 

3.2 ปรมิาณมลพษิทีล่ดลง 15.71% 9.36% 42.86% 65.48% 16.67% 33.33% 21.45% 

3.3 ความเหมาะสมของพืน้ที ่ 24.93% 27.97% 14.29% 9.53% 66.67% 33.33% 24.89% 

 CR  0.0462 0.0739 0.0000 0.0158 0.0000 0.0000 100.00% 
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5. สรปุผลการดาํเนินการศึกษา 

จากผลการวิเคราะห์ลําดบัความสําคญัของปัจจยัทัง้หมด สามารถสรุปผลเป็นค่าคะแนน

ความสําคญัของปัจจยัหลกัและปัจจยัรองดงัแสดงในตารางที ่9 พบว่า ปัจจยัหลกัดา้นวศิวกรรมมี

คะแนนความสําคัญสูงที่สุด คิดเป็นค่าร้อยละประมาณ 60 ถัดมาคือปัจจัยหลักทางด้าน

เศรษฐศาสตร์ คิดเป็นร้อยละประมาณ 25 และปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม คิดเป็นร้อยละ

ประมาณ 15 ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 9 สรุปค่าคะแนนความสําคญัของปัจจยัท่ีใช้เป็นเกณฑ์คดัเลือกตําแหน่งเพ่ือ

จดัตัง้สถานีตรวจสอบน้ําหนัก จากการวิเคราะหแ์บบสอบถาม AHP 

ปัจจยัหลกั 
คะแนน

ความสาํคญั 
ปัจจยัรอง คะแนนความสาํคญั 

1. ดา้น 

 วศิวกรรม 

61.26% 

(≈ 60%) 

1.1 ปรมิาณการจราจรของรถบรรทุก (TTV)  24.17% (≈ 24%) 

1.2 ความเหมาะสมของทีต่ัง้ทางวศิวกรรม  14.39% (≈ 14%) 

1.3 ความสาํคญัหรอืประเภทของสายทาง  13.02% (≈ 13%) 

1.4 ดชันีความขรุขระสากล (IRI)  9.68% (≈ 9%) 

2. ดา้น 

 เศรษฐศาสตร ์

23.20% 

(≈ 25%) 

2.1 มลูคา่การลงทุน  4.55% (≈ 5%) 

2.2 คา่ใชจ้า่ยในการใชร้ถทีล่ดลง - คา่เสือ่มราคา  5.38% (≈ 6%) 

2.3 การลดคา่บาํรุงรกัษาของถนน  9.72% (≈ 10%) 

2.4 การใชน้ํ้ามนัเชือ้เพลงิทีล่ดลง  3.55% (≈ 4%) 

3. ดา้น 

 สิง่แวดลอ้ม 

 และสงัคม 

15.54% 

(≈ 15%) 

3.1 ผลกระทบต่อชุมชน  8.34% (≈ 8%) 

3.2 ปรมิาณมลพษิทีล่ดลง  3.33% (≈ 3%) 

3.3 ความเหมาะสมของพืน้ที ่  3.87% (≈ 4%) 

รวม 100%  100% 

 

ลําดับความสําคัญของปัจจัยรองซึ่งอยู่ภายใต้ปัจจัยหลักด้านวิศวกรรม ได้แก่ ปริมาณ

การจราจรของรถบรรทุก (TTV) (ประมาณร้อยละ 24) ความเหมาะสมของที่ตัง้ทางวศิวกรรม 

(ประมาณรอ้ยละ 14) ความสาํคญัหรอืประเภทของสายทาง (ประมาณรอ้ยละ 13) และคา่ดชันีความ

ขรุขระสากล (IRI) (ประมาณรอ้ยละ 9) ลําดบัความสาํคญัของปัจจยัรองทีอ่ยู่ภายใตปั้จจยัหลกัดา้น

เศรษฐศาสตร ์ไดแ้ก่ ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการลดค่าบาํรุงรกัษาของถนน (ประมาณรอ้ยละ 10), 

ค่าใชจ้่ายในการใชร้ถทีล่ดลง–คา่เสือ่มราคา (ประมาณรอ้ยละ 6) มลูค่าการลงทุนในการจดัตัง้สถานี

ตรวจสอบน้ําหนัก (ประมาณรอ้ยละ 5) และการใชน้ํ้ามนัเชือ้เพลงิทีล่ดลง (ประมาณรอ้ยละ 4) และ
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ลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัรองทีอ่ยู่ภายใตปั้จจยัหลกัดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคม ไดแ้ก่ ผลกระทบ

ต่อชุมชน (ประมาณรอ้ยละ 8) ความเหมาะสมของพืน้ที ่(ประมาณรอ้ยละ 4) และปรมิาณมลพษิที่

ลดลง (ประมาณรอ้ยละ 3) ตามลําดบั ปัจจยัหลกั ปัจจยัรอง และค่าคะแนนความสาํคญัทีว่เิคราะห์

ได ้สามารถนําไปใชเ้ป็นเกณฑก์ารประเมนิและจดัลําดบัความสําคญัของตําแหน่งทีจ่ะคาดว่าจะมี

การจดัตัง้สถานีตรวจสอบน้ําหนกัต่อไป 

ผลสรุปลําดับความสําคัญของปัจจยัทัง้หมด พบว่าปัจจัยหลักทางวิศวกรรมมีค่าคะแนน

ความสําคญัมากกว่าผลรวมค่าคะแนนความสําคญัของปัจจยัหลกัอกีสองดา้นรวมกนั กล่าวไดว้่า

การพจิารณาปัจจยัดา้นวศิวกรรมเป็นแนวทางหลกัของการคดัเลอืกตําแหน่งทีเ่หมาะสมสาํหรบัการ

จดัตัง้สถานีตรวจสอบน้ําหนกั 
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