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ภาคผนวก ก 
การออกแบบเส้นทางรถสาธารณะโดยใช้วธิีการตัดสินใจโดยใช้ 

กระบวนการล าดับขั้นเชิงวเิคราะห์ 
 

การออกแบบเส้นทางรถสาธารณะ  การพฒันาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนท่ีสามารถ
ดึงดูดผูโ้ดยสารไดน้ั้นมีหลกัการส าคญั คือ การออกแบบเส้นทางให้ครอบคลุมพื้นท่ีเพื่อสามารถ
เช่ือมโยงแหล่งการเดินทางระหวา่งกิจกรรมส าคญัต่างๆ ได ้ มีการต่อรถหรือเปล่ียนถ่ายรถและเวลา
เดินทางน้อยท่ีสุด เพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีสะทอ้นถึงประสิทธิภาพของระบบโครงข่ายการ
ใหบ้ริการระบบ จากหลกัการดงักล่าวจ าเป็นตอ้งออกแบบและทดสอบสถานท่ีแตกต่างกนั แต่ตอ้งมี
ความสามารถในการประสานการใหบ้ริการกนัอยา่งสมบูรณ์  โดยโครงข่ายของเส้นทางนั้นอาจแบ่ง
ออกเป็น 4 แบบใหญ่ๆ คือโครงข่ายแนวรัศมี (Radial Route)คือเส้นทางหลกัท่ีใชใ้นการขนส่งเป็น
ลกัษณะวงแหวนรอบเมือง โครงข่ายแนววงกลม (Circumferential Route) คือสายท่ีวิ่งวนอยูร่อบ
นอกบริเวณขอบของเมือง ส่วนท่ีเป็นปริมณฑลของเมือง โครงข่ายสายซอย (Feeder Route) คือสาย
ท่ีแยกออกมาจากถนนสายหลกั เพื่อเขา้ไปในแหล่งท่ีอยู่อาศยั สถานท่ีส าคญัต่าง ๆ และโครงข่าย
สายสั้น (Shuttle routes) คือสายการเดินรถสายสั้น ๆ ท่ีเช่ือมระหว่างจุด 2 จุด  นอกจากรูปแบบ
โครงข่ายแล้ว ในการออกแบบและวางเส้นทางระบบขนส่งมวลชนจ าเป็นตอ้งพิจารณาปัจจยัท่ี
เก่ียวข้องในหลาย ๆ ด้านท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณผูโ้ดยสารท่ีจะเปล่ียนพฤติกรรมการ
เดินทางมาใชร้ะบบขนส่งมวลชน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ท่ีตั้งและขนาดของแหล่ง
กิจกรรมท่ีส าคญั ลกัษณะโครงข่ายถนนและลกัษณะการเดินทางของประชาชน ดงันั้นการออกแบบ
แนวเส้นทางของโครงข่ายทั้งหมดจึงจ าเป็นตอ้งมีการออกแบบให้สอดคล้องกบัโครงข่ายถนน
ทิศทางความต้องการในการเดินทางของผูใ้ช้บริการ และเช่ือมโยงการเดินทางระหว่างแหล่ง
กิจกรรมท่ีส าคญั ส่วนงานวางแผนการขนส่งในเขตเมืองจ าเป็นตอ้งพิจารณาลกัษณะการใช้ท่ีดิน  
ระบบการขนส่งรวมทั้งสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของผูเ้ดินทาง (Trip Makes) ซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการเดินทางโดยมีขั้นตอนการวางแผนเส้นทางขนส่งในเขตเมืองดงัน้ี 

1. คาดคะเนรูปแบบการใชท่ี้ดินในพื้นท่ีวางแผน (Pattern of land use ) ของปีเป้าหมาย 
2. ประมาณความตอ้งการของการเดินทางและการขนส่ง จากลกัษณะการใชท่ี้ดินและ

ขอ้มูลทางสังคมและเศรษฐกิจของผูอ้าศยัในพื้นท่ี 
3. วเิคราะห์เสนอทางเลือกระบบการขนส่งโดยอาจเป็นระบบการขนส่งดว้ยรถส่วนตวั

และรถโดยสารขนาดเล็ก หรือแบบการขนส่งมวลชนทั้งทางบกหรือทางน ้ าหรือ
ระบบผสม 
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4. วิเคราะห์สภาพการเดินทางในรูปของปริมาณการจราจร  เวลาของการเดินทางของ
ระบบการขนส่งท่ีเสนอ 

5. เปรียบเทียบและเลือกระบบการขนส่งท่ีดีท่ีสุดจากชุดของระบบทางเลือกท่ีเสนอโดย
พิจารณาจากเ ง่ือนไขของสภาพการเดินทางและการขนส่ง  ค่าใช้ จ่ายและ
ผลประโยชน์ของแต่ละระบบ เป็นตน้ 

ขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีส าคญัอนัหน่ึงในขบวนการทางวางแผนคือ การเสนอทางเลือกระบบ
การขนส่งส าหรับอนาคตเพื่อน ามาวิเคราะห์ดูความเหมาะสมทางวิศวกรรมนั้น ผูอ้อกแบบจะตอ้ง
อาศยัประสบการณ์วางแผนและความรู้เก่ียวกบัลกัษณะการเดินทางของคนในเมือง  รวมทั้งวิธีการ
แก้ปัญหาท่ีเคยใช้มาก่อน  ประยุกต์คิดหาแผนระบบขนส่งท่ีเหมาะสม นอกจากนั้นการวางแผน
เส้นทางระบบขนส่งมวลชนโดยรถบสันั้นยงัตอ้งค านึงถึงปัจจยัอ่ืนๆอีก เช่น ความเร็ว (Speeds) 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ (Operating Costs) แรงงานในการด าเนินการ (Labor requirements) 
พลงังานท่ีตอ้งใช้ (Energy Consumption) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและบ ารุงรักษา (Capital and 
rehabilitation Costs) ประสิทธิภาพ (Performance Characteristics) ความจุ (Capacities) และ
อุบติัเหตุ (Accident rates) เป็นตน้ 
 

การตัดสินใจโดยใช้กระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process 
หรือ AHP) ในชีวิตประจ าวนั มกัมีเหตุการณ์ให้เราตอ้งตดัสินใจอยู่บ่อยคร้ัง ถา้เกณฑ์ท่ีใช้ในการ
ตดัสินใจมีเพียงเกณฑเ์ดียว การตดัสินใจก็คงไม่ยาก เช่น ถา้เราจ าเป็นตอ้งเดินทางสู่จุดหมายโดยใช้
เกณฑ์ในการตดัสินใจคือ “เส้นทางท่ีใช้ระยะทางน้อยท่ีสุด” ขั้นตอนท่ีใช้ในการเลือกคือ เราอาจ
เลือกข้ึนมาสัก 3–4 เส้นทาง แลว้เปรียบเทียบดูวา่เส้นทางไหนใชร้ะยะทางในการเดินทางนอ้ยท่ีสุด 
จากนั้นก็ตดัสินใจใชเ้ส้นทางนั้น  

แต่ในความเป็นจริงการตดัสินใจแต่ละคร้ังมกัไม่ไดมี้เกณฑ์ในการเปรียบเทียบเพื่อการ
ตดัสินใจเพียงเกณฑ์เดียว เช่น ในการตดัสินใจเลือกเส้นทางรถสาธารณะเราอาจต้องค านึงถึง 
ระยะทาง สภาพการจราจร ความสะดวกสบายของเส้นทาง เป็นตน้ นอกจากน้ี ผูท่ี้ตดัสินใจก็อาจจะ
ไม่ใช่เราเพียงคนเดียว แต่อาจประกอบไปดว้ยบุคคลหลายคน ซ่ึงแต่ละคนก็ให้ความส าคญัหรือให้
น ้าหนกัในเกณฑแ์ต่ละเกณฑแ์ตกต่างกนัไป เช่น ผูใ้ชเ้ส้นทางอาจมีนาย A นาย B และ นาย C โดยท่ี
นาย A อาจจะสนใจเร่ืองระยะเวลา ขณะท่ีนาย B และนาย C อาจจะให้ความส าคญัเร่ืองสภาพ
การจราจร 

จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี ย่อมท าให้กระบวนการตดัสินใจมีความลึกซ้ึงและซับซ้อนมาก
ข้ึน ดงันั้น เพื่อให้เราสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นท่ีพอใจต่อทุกฝ่าย และเป็น
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ประโยชน์ต่อผูใ้ช้งานมากท่ีสุด เราจึงจ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือบางตวัมาช่วยในการตดัสินใจ เพื่อให้
การตดัสินใจดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเคร่ืองมือท่ีจะแนะน าต่อไปน้ีคือ เทคนิคการ
ตดัสินใจท่ีเรียกวา่ “Analytic Hierarchy Process  หรือ AHP” นัน่เอง (สุธรรม แสงอรุณ, อา้งอิง
จาก http://202.183.190.2/FTPiWebAdmin/knw_pworld/image_content/64/process1.pdf HOMAS L.) 

กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ เป็นกระบวนการท่ีใชใ้นการ “วดัค่าระดบั” ของการ
ตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผลการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งตรงกบัเป้าหมาย
ของการตดัสินใจไดม้ากท่ีสุด กระบวนการท่ีว่าน้ีไดรั้บการคิดคน้เม่ือปลายทศวรรษท่ี 1970 โดย
ศาสตราจารย ์Thomas Saaty แห่งมหาวิทยาลยัเพนซิลวาเนีย ตั้งแต่กระบวนการน้ีไดรั้บการคิดคน้
ข้ึนมา ก็มีการน าไปประยุกต์ใช้ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจต่างๆ มากมาย เช่น การตดัสินใจ
เก่ียวกบัการด าเนินงานทางธุรกิจ ไดแ้ก่ การสั่งซ้ือวตัถุดิบ การเลือกสถานท่ีในการประกอบการ การ
ก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด ฯลฯรวมถึงการประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองของการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
องค์กร เช่น การจดัล าดบัความสามารถของพนักงาน การประเมินทางเลือกของสายอาชีพ การ
ส ารวจทศันคติของพนกังาน ฯลฯ ( Saaty,1980) ซ่ึงจุดเด่นของกระบวนการล าดบัขั้นเชิงวิเคราะห์ มี
ดงัน้ี 

1.  ให้ผลการส ารวจน่าเช่ือถือกว่าวิธีอ่ืนๆ เน่ืองจากใชว้ิธีการเปรียบเทียบเชิงคู่ในการ
ตดัสินใจก่อนท่ีจะลงมือตอบค าถาม 

2.  มีโครงสร้างท่ีเป็นแผนภูมิล าดบัขั้น เลียนแบบกระบวนความคิดของมนุษย ์ท าให้ง่าย
ต่อการใชแ้ละการท าความเขา้ใจ  

3.   ผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นปริมาณตวัเลข ท าใหง่้ายต่อการจดัล าดบัความส าคญั และยงัสามารถ
น าผลลพัธ์ดงักล่าวไปเปรียบเทียบ (Benchmarking) กบัหน่วยงานอ่ืนๆ ได ้ 

4.   สามารถขจดัการตดัสินใจแบบมีอคติหรือล าเอียงออกไปได ้ 
5.   ใชไ้ดท้ั้งกบัการตดัสินใจแบบคนเดียวและแบบท่ีเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ  
6.   ก่อใหเ้กิดการประนีประนอมและการสร้างประชามติ 
7.  ไม่จ  าเป็นตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญพิเศษมาคอยควบคุม   

 
ขั้นตอนของการใช้กระบวนการล าดับขั้นเชิงวเิคราะห์ 

Saaty(1980)  ไดอ้ธิบายถึงขั้นตอนของการใชก้ระบวนการล าดบัขั้นเชิงวเิคราะห์ไวด้งัน้ี 
1) สร้างแผนภูมิล าดับช้ันหรือแบบจ าลองของการตัดสินใจ โดยมีรายละเอียดดงัแสดงได้

ในแผนภูมิท่ี ก-1 ดงัน้ี 
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แผนภูมิ ก-1 แสดงตวัอยา่งของแผนภูมิล าดบัชั้นหรือแบบจ าลองของการตดัสินใจ  
 

แผนภูมิ ก-1 เป็นการแสดงแบบจ าลองหรือแผนภูมิล าดบัชั้นของ “กระบวนการล าดบัชั้น
เชิงวิเคราะห์” ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานท่ีช่วยในการตดัสินใจ โครงสร้างของแผนภูมิน้ีประกอบไป
ดว้ย “องคป์ระกอบ” หรือปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจต่างๆ แผนภูมิน้ีมีลกัษณะเป็นระดบัชั้น 
จ านวนของล าดบัชั้นจะข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของการตดัสินใจ ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี  

 ระดบัชั้นท่ี 1 หรือระดบับนสุด แสดงจุดโฟกสัหรือเป้าหมายของการตดัสินใจ  
 ระดบัชั้นท่ี 2 แสดงถึงเกณฑก์ารตดัสินใจหลกั ท่ีมีผลต่อเป้าหมายในการตดัสินใจนั้น  
 ระดบัชั้นท่ี 3 ลงมา แสดงถึงเกณฑ์ย่อยของการตดัสินใจ ซ่ึงจะมีจ านวนเท่าไรนั้น 

ข้ึนอยู่กับความชัดเจนของเกณฑ์หลัก (อาจไม่จ  าเป็นต้องมี ถ้าเกณฑ์หลักมีความ
ชดัเจนเพียงพอ)  

 ส่วนระดบัชั้นล่างสุด หรือระดบัชั้นสุดทา้ย คือทางเลือกท่ีเราจะน ามาพิจารณาผ่าน
เกณฑก์ารตดัสินใจตามท่ีเราก าหนดไว ้ 

2)  ให้น า้หนักความส าคัญของเกณฑ์การประเมิน 
เน่ืองจากเกณฑ์ท่ีใช้ในการตดัสินใจแต่ละเกณฑ์นั้น มีความส าคญัต่อเป้าหมายในการ

ตดัสินใจไม่เท่ากนั ดงันั้น จึงจ าเป็นท่ีเราจะตอ้งหาน ้าหนกั “ความส าคญั” ของแต่ละเกณฑ์ก่อนท่ีจะ
ท าการประเมินทางเลือก โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  

 2.1)  สร้างตารางเมตริกซ์เปรียบเทียบเกณฑ์ท่ีใช้ในการตดัสินใจเป็นคู่ ดังแสดงใน
ตาราง ก-1  
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ตาราง ก-1 ตวัอยา่งตารางเมตริกซ์ท่ีใชแ้สดงการเปรียบเทียบเป็นคู่ 
 

เกณฑก์ารตดัสินใจ 
ปัจจยั 

A1 A2 A3 A4 

ปัจจยั 

A1 a11 a12 a13 a14 

A2 a21 a22 a23 a24 

A3 a31 a32 a33 a34 

A4 a41 a42 a43 a44 

 

โดย aij คือ สมาชิกในแถวท่ี i หลกัท่ี j ของเมตริกซ์ หมายถึง ผลการเปรียบเทียบ
ความส าคญัระหวา่งปัจจยั Ai และ Aj 

 
2.2)   ก าหนดมาตราส่วนในการวนิิจฉยัเปรียบเทียบ เช่น  

ถา้ aij = 1 หมายถึง ปัจจยั Ai และ Aj มีความส าคญัเท่า ๆ กนั 
ถา้ aij = 3 หมายถึง ปัจจยั Ai มีความส าคญัมากกวา่ปัจจยั Aj เล็กนอ้ย 
ถา้ aij = 5 หมายถึง ปัจจยั Ai มีความส าคญัมากกวา่ปัจจยั Aj ปานกลาง 
ถา้ aij = 7 หมายถึง ปัจจยั Ai มีความส าคญัมากกวา่ปัจจยั Aj มาก 
ถา้ aij = 9 หมายถึง ปัจจยั Ai มีความส าคญัมากกวา่ปัจจยั Aj มากท่ีสุด 

 

จ านวนระดบัของมาตราส่วนในการเปรียบเทียบน้ี ข้ึนอยู่กบัตวัผูท้  าการวิเคราะห์เองว่า
ตอ้งการรายละเอียดในการเปรียบเทียบมากแค่ไหน ถา้ตอ้งการรายละเอียดมากข้ึน ก็อาจจะก าหนด
ระดบัการเปรียบเทียบหลายระดบัมากข้ึน เช่น อาจจะเพิ่มจ านวนระดบัข้ึนไปอีก คือ ถา้ aij = 5 
หมายถึง ปัจจยั Ai มีความส าคญัมากกวา่ Aj อยา่งยิง่ยวด หรือถา้คิดวา่ระดบัของมาตราส่วนดงักล่าว

มีความแตกต่างเกินไป ก็อาจจะก าหนดใหม่ ให้มาตราส่วนในการเปรียบเทียบมีความแตกต่างกนั
นอ้ยลงก็ได ้เช่น ให้ aij = 2 หมายถึง ปัจจยั Ai มีความส าคญัมากกวา่ Aj เล็กน้อย และ aij = 3 
หมายถึง ปัจจยั Ai มีความส าคญัมากกวา่ Aj ปานกลาง เป็นตน้ 
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3)  ค านวณค่าน ้าหนักความส าคัญของเกณฑ์การประเมิน (ค่าน ้าหนักของคุณลักษณะ

ตามวธีิ AHP) 
4)  ค านวณค่าน ้าหนักความส าคัญของแต่ละทางเลือกส าหรับแต่ละคุณลักษณะตามวิธี 

AHP 
5)  ค านวณค่าคะแนนความเหมาะสม (คุณค่า) รวมของแต่ละทางเลอืกจาก 

   
คะแนนรวม (ทางเลือกท่ี i) = 

 
 
การค านวณเกี่ยวกบั AHP 

อตัราส่วน (ratio) คือค่าความสัมพนัธ์หรือเป็นเศษส่วนผลหารของจ านวน 2 จ านวน เช่น 
a กับ b และการท่ีค่าของอัตราส่วนมีค่าเทียบเท่ากันจะเรียกว่า ความเป็นสัดส่วนกัน 
(Proportionality) ratio scale เป็น set ของตวัเลขท่ีคงท่ีภายใตก้ารแปลงเป็นค่าท่ีคลา้ยกนั คือคูณ
ดว้ยตวัคงท่ีบวก 

หน่วยปอนด์และหน่วยกิโลกรัมใช้ในการวดัค่าน ้ าหนกั แต่อตัราส่วนของน ้ าหนกัของ
วตัถุ 2 ช้ินจะอยูใ่นหน่วยเดียวกนักบัหน่วยของวตัถุทั้งสอง ต่อมาจึงไดมี้แนวคิดวา่น ้ าหนกัของวตัถุ
ตลอดทั้ง set สามารถท าให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัไดโ้ดยการ Normalizing ปกติแลว้ถา้ค่าของ ratio 
scale เป็น awi , i=1, 2, …, n รูปแบบมาตรฐานจะเป็น wi = awi */ aw* = I wi */ wi * ซ่ึงไดผ้ลลพัธ์
เป็น wi = 1 และ wi , i= 1, 2…, n ก็จะเป็นค่าท่ีได ้normalize แลว้ เราจึงไม่จ  าเป็นตอ้งบอกหน่วย

ของค่าดงักล่าวน้ี เช่น น ้าหนกั (2.21, 4.42) ในหน่วยปอนดแ์ละ (1, 2) ในหน่วยกิโลกรัมสามารถให้
เป็นรูปแบบมาตรฐานของ ratio scale ไดเ้ป็น (1/3, 2/3) โดยไม่ตอ้งมีหน่วย เราเรียกจ านวนเหล่าน้ี
วา่ dominance number 
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ส่วน Relative ratio scale นั้นหาได้จาก matrix ของการเปรียบเทียบเป็นคู่ pairwise 
comparison โดยการ solve 

       aijwj =  µmaxwi   …(1) 

        wi   =   1    …(2) 

โดยท่ี aji = 1/aji หรือ aji x aji = 1 , aji > 0 (A เป็น matrix บวก) ผลจากการแก ้Solution 

เรียกวา่ Principal eignvector ซ่ึง normalize ในสมการท่ี (2) และค่า relative ratio scale เป็นค่าท่ีไม่มี
หน่วย 

เม่ือ aji x ajk = ajk , และ matrix A เป็น matrix ของ aji จ านวน principle eigenvalue 
เท่ากบั n ส าหรับค่า general eigenvalue สามารถหาไดด้งัน้ี 

A1…An 

   A1 w1/ w1    ….  w1/ w1 w1  w1  

 Aw =             =    n  =  nw 
   An wn/w1  …  wn/wn  wn  wn  
  
  

จากทฤษฎี เราสามารถสร้าง pairwise comparison matrix โดยการเปรียบเทียบทีละคู่
ส าหรับ Criteria โดยค าถามท านองวา่ “ Criteria A มีระดบัความส าคญัมากกวา่ Criteria B เท่าไร” ก็
คือตีค่าความส าคญัของ A วา่เป็นก่ีเท่าของ B โดยค่าการเปรียบเทียบ จะคิดเป็นจ านวนเต็มตั้งแต่ 1-5 
โดยความหมายของตวัเลขแต่ละตวัไดแ้ก่ 

 
ค่าการประเมิน ความหมาย 

1 
2 
3 
4 
5 

   ส าคญัเท่า ๆ กนั               (Equally  important) 
   ส าคญักวา่เล็กนอ้ย           (Weakly  more  important) 
   ส าคญักวา่มาก                 (Strongly  more  important) 
   ส าคญักวา่อยา่งมากท่ีสุด (Very  strongly  more  important) 
   ส าคญักวา่อยา่งส้ินเชิง     (Absolutely  more  important) 
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ส าหรับการเปรียบเทียบกบัตวัเองเราจะให้ค่าการเปรียบเทียบเท่ากบั 1 เสมอ นัน่คือ A มี
ความส าคญัเท่ากบั A และการเปรียบเทียบยอ้นกลบัจะใชค้่าท่ีเป็นส่วนกลบัของค่าการเปรียบเทียบ
ปกติเป็นค่าการเปรียบเทียบปกติของการเปรียบเทียบยอ้นกลบันั้นเช่น การเปรียบเทียบของ A และ 
B เป็น 4 ดงันั้นค่าการเปรียบเทียบของ B และ A จะเป็น 1/4 กล่าวคือ aji = 1/aij 

ต่อมาจะตอ้งหา vector of priorities ซ่ึงจะน าไปสู่ค่า Weighting factor ต่อไป ซ่ึง vector 
of priorities หาไดจ้ากการ Normalized Principle eigenvector และวิธีการหา Principle eigenvector 
ซ่ึง Normalized ให้เป็น vector of priorities การหาค่า vector น้ีโดยประมาณมีอยูด่ว้ยกนั 4 วิธี 
((Thomas L.S., 1992 และ http://www.ssu.missouri.edu/faculty/lmarks/teaching/AHP_lect/sld007.htm)ไดแ้ก่ 

1)  หาอย่างหยาบ ๆ ที่สุด หาผลรวมของสมาชิกในแต่ละแถวและ Normalized โดยการ
หารผลรวมเหล่านั้นดว้ยผลรวมทั้งหมด (Total of all the sums) 

2) หาอย่างแม่นย าเล็กน้อย หาผลรวมของสมาชิกในแต่ละหลกั และสร้าง vector ใหม่ท่ี
สมาชิกในกลุ่มแต่ละตวัมีค่าเป็นส่วนกลบัของ vector เดิม และ Normalized โดยการ
หารสมาชิกในแต่ละแถวออกมา 

3) อย่างแม่นย าสูง หารสมาชิกในแต่ละหลักด้วยผลรวมของสมาชิกในหลักนั้น ๆ 
(Normalized the column) แลว้หาเฉล่ียของสมาชิกในแต่ละแถวออกมา 

4) อย่างแม่นย าสูง คูณสมาชิกในแต่ละแถว แลว้น าผลลพัธ์ไปถอดหาค่ารากท่ี n โดย n 
เป็นจ านวนสมาชิกในแถวนั้น ๆ และท าการ Normalized vector ผลลพัธ์ท่ีได ้

 
การตรวจสอบความถูกต้องของการวเิคราะห์ 

เน่ืองจากวิธีการแกปั้ญหาดว้ย Matrix เพื่อหา Priority vector นั้นมีอยูด่ว้ยกนัหลายวิธีแต่
ละวิธีก็จะให้ความละเอียดท่ีแตกต่างกนัดงัท่ีไดอ้ธิบายไปแลว้ เราจึงควรตรวจสอบความถูกตอ้ง
แม่นย  าของการวิเคราะห์ดว้ย AHP ทุกคร้ัง โดยอาศยัค่า Consistency Ratio ซ่ึงสามารถหาไดจ้าก
คุณสมบติั 2 ประการคือ Consistency Index และ Random Index  

 Consistency Index  โดยสามารถหาค่า Consistency Index ดว้ยวธีิดงัต่อไปน้ี 

1)  หาค่า Principle Eigenvalue  (µmax) ก่อนเป็นอนัดบัแรก โดยเป็นไปตามสมการ 

aijwj = µmaxwi คือ ท าการคูณทางขวา Pairwise comparison matrix ดว้ย Priority 

vector จะได ้vector ใหม่ข้ึนมา เรียกวา่ Column Vector 
2)  หาร Vector น้ีดว้ย Priority vector โดยให้สมาชิกใน vector ท่ีต  าแหน่งเดียวกนั หาร
กนั 

http://www.ssu.missouri.edu/faculty/lmarks/teaching/AHP_lect/sld007.htm
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3)  หาค่าเฉล่ียผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะไดค้่า Maximum หรือ Principle Eigenvalue (µmax) 

4) น าค่า Principle Eigenvalue แทนค่าในสมการเพื่อหาค่า Consistency Index ตาม
สมการต่อไปน้ี 

 

       
  เม่ือ    CI คือ ค่า Consistency Index 

   µmax คือ ค่า Principle Eigenvalue 

    n      คือ มิติหรือจ านวนกิจกรรมใน Pairwise comparison matrix 
 

 Random Indexเป็นค่าดัชนีคงท่ีท่ีเปรียบเทียบออกมาจากมิติ หรือจ านวน
กิจกรรมท่ีมีใน Pairwise comparison matrix ดงัแสดงในตาราง ก-2 

 
ตาราง ก-2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งมิติของ Pairwise comparison matrix 

 
For n = 2 3 4 5 6 7 8 

RI 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 
 

  Consistency Ratioเป็นดัชนีส าหรับตรวจสอบความละเอียด ความถูกต้อง
แม่นย  าของ Priority Vector ท่ีค  านวณออกมาได้ ว่ามีความละเอียดถูกตอ้ง
เพียงพอหรือไม่ โดยหาไดจ้ากสมการดงัน้ี 

 

      

โดยค่า Consistency Ratio น้ี อนุญาตให้มีค่าไดไ้ม่เกิน 10% หรือ 0.10 หากค านวณค่า 
Consistency Ratio ออกมาแลว้พบวา่มีค่ามากกวา่ 0.10 ให้ท าการค านวณหา Priority Vector ซ ้ าอีก
คร้ังดว้ยวธีิท่ีมีความละเอียดสูงกวา่ 
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ภาคผนวก  ข 
แบบสอบถามด้านเส้นทางเดินรถทีด่ีทีสุ่ด 

 
 นกัศึกษา      □บุคคลากร     
 เพศ _____ คณะ _________________ ชั้นปี/ต าแหน่ง _____________________ 
สถานท่ีพกั     

  ในมหาวทิยาลยั         นอกมหาวทิยาลยัในระยะ 500เมตร   □    นอกมหาวทิยาลยัในระยะไกลกวา่500 เมตร 
วธีิท่ีมกัใชเ้ดินทางมามหาวทิยาลยั      

   จกัรยานยนต ์  □   รถยนต ์  □   รถแดง     □รถม่วง    □เดิน    □จกัรยาน 

แบบประเมนิส าหรับงานวจิยัเร่ือง "การปรับปรุงและจดัการสภาพแวดล้อมเพือ่ส่งเสริมการเดนิและการใช้
จกัรยานในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เขตการศึกษาสวนสัก"  

โดย รัฐพร บุญทองด ี คณะสถาปัตยกรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน โดยการปรับปรุงและจัดการ
สภาพแวดลอ้มในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยท่ีปัจจยัหน่ึงท่ีจะส่งเสริมใหผู้ใ้ชใ้นมหาวทิยาลยัหนัมาเดินกนัสูงข้ึนไดคื้อการ
พฒันาเส้นทางรถไฟฟ้าสาธารณะในมหาวิทยาลยัให้ตอบรับกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ เพ่ือให้ผูใ้ชท่ี้อาศยัอยู่ในหรือใกล้
มหาวิทยาลยัสามารถใช้รถไฟฟ้าสาธารณะแทนยานยนต์ส่วนตวัในการเดินทางในมหาวิทยาลยั ส่วนผูท่ี้อาศยัไกลจาก
มหาวทิยาลยัก็สามารถจอดรถไวท่ี้บริเวณท่ีจอดรถรวมแลว้ใชร้ถไฟฟ้าสาธารณะในการสัญจรต่อได ้ 
  เพ่ือคน้หาเส้นทางท่ีมีประสิทธิภาพ และตอบรับกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ ขอใหท่้านตอบค าถามต่อไปน้ี
โปรดดูภาพที1่ ถา้ทางมหาวทิยาลยัมีนโยบายท่ีจะลดการใชร้ถส่วนตวัภายในมหาวทิยาลยั  โดยการจดัท่ีจอดรถรวมไวร้อบ
นอกเพ่ือใหผู้ใ้ชม้าจอดรถแลว้ใชบ้ริการรถไฟฟ้าเพ่ือเดินทางในมหาวิยาลยั โดยจดัให้มีรถท่ีวิ่งอย่างพอเพียงและตรงเวลา  
กรุณาวงกลมลอ้มรอบหมายเลขตามความส าคญัท่ีท่านเห็นวา่ปัจจยัหน่ึงส าคญักวา่อีกปัจจยัหน่ึงเป็นค่าเท่าใด 

ตวัอย่าง  
เม่ือท่านเห็นว่า การใช้รถไฟฟ้าเพ่ือการเดินทางจากท่ีพกัมามหาวิทยาลยั มีความส าคญักว่า การใช้รถไฟฟ้าเพ่ือการเดินทางภายใน
มหาวิทยาลยัระหวา่งวนั  เพียงเล็กนอ้ย 

การใช้รถไฟฟ้า 
เพือ่การเดนิทางจากที่พกัมายงัมหาวทิยาลยั 

การใช้รถไฟฟ้า 
เพือ่การเดนิทางภายในมหาวทิยาลยัในระหว่างวนั 

ส าคญักวา่
ท่ีสุด 

ส าคญักวา่ 
มาก 

ส าคญักวา่
ปานกลาง 

ส าคญักวา่
เล็กนอ้ย 

ส าคญั
เท่ากนั 

ส าคญักวา่
เล็กนอ้ย 

ส าคญักวา่
ปานกลาง 

ส าคญักวา่ 
มาก 

ส าคญักวา่
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 
 

 

 

 

 

                                 ____ 

              
การเดนิทางจากที่พักมายงัมหาวทิยาลัย  :                                                                     /                                                                          

                                           ท่ี                                   
                                  :                                                                        
                                             :                                                              
                                                :                                        
                                              :                                    
                                              :                                                                                            
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1)  จงเปรียบเทียบความส าคญัระหว่าง 

การใชร้ถไฟฟ้า 
เพือ่การเดนิทางจากทีพ่กัมายงัมหาวทิยาลยั 

การใชร้ถไฟฟ้า 
เพือ่การเดนิทางภายในมหาวทิยาลยัในระหว่างวนั 

ส าคญักวา่
ท่ีสุด 

ส าคญักวา่ 
มาก 

ส าคญักวา่
ปานกลาง 

ส าคญักวา่
เลก็นอ้ย 

ส าคญัเท่ากนั ส าคญักวา่
เลก็นอ้ย 

ส าคญักวา่
ปานกลาง 

ส าคญักวา่ 
มาก 

ส าคญักวา่
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 
 

ส าหรับเส้นทางรถเพือ่การเดินทางจากทีพ่กัมายังมหาวิทยาลยั 

2)  จงเปรียบเทียบความส าคญัระหวา่ง
 

การมเีส้นทางทีค่รอบคลุม 
เพื่อการเดินทางจากท่ีพกัมายงัมหาวทิยาลยั 

การมเีส้นทางทีร่วดเร็ว 
เพื่อการเดินทางจากท่ีพกัมายงัมหาวทิยาลยั 

ส าคญักวา่
ท่ีสุด 

ส าคญักวา่ 
มาก 

ส าคญักวา่
ปานกลาง 

ส าคญักวา่
เลก็นอ้ย 

ส าคญัเท่ากนั ส าคญักวา่
เลก็นอ้ย 

ส าคญักวา่
ปานกลาง 

ส าคญักวา่ 
มาก 

ส าคญักวา่
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 
 

3) จงเปรียบเทียบความส าคญัระหว่าง
 

การมเีส้นทางทีค่รอบคลุม 
เพื่อการเดินทางจากท่ีพกัมายงัมหาวทิยาลยั 

การมจุีดเช่ือมต่อทีเ่ข้าถึงได้ง่าย 
เพื่อการเดินทางจากท่ีพกัมายงัมหาวทิยาลยั 

ส าคญักวา่
ท่ีสุด 

ส าคญักวา่ 
มาก 

ส าคญักวา่
ปานกลาง 

ส าคญักวา่
เลก็นอ้ย 

ส าคญัเท่ากนั ส าคญักวา่
เลก็นอ้ย 

ส าคญักวา่
ปานกลาง 

ส าคญักวา่ 
มาก 

ส าคญักวา่
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 
 

4)  จงเปรียบเทียบความส าคญัระหวา่ง
 

การมเีส้นทางทีร่วดเร็ว  
เพื่อการเดินทางจากท่ีพกัมายงัมหาวทิยาลยั 

การมจุีดเช่ือมต่อทีข้่าถึงได้ง่าย 
เพื่อการเดินทางจากท่ีพกัมายงัมหาวทิยาลยั 

ส าคญักวา่
ท่ีสุด 

ส าคญักวา่ 
มาก 

ส าคญักวา่
ปานกลาง 

ส าคญักวา่
เลก็นอ้ย 

ส าคญัเท่ากนั ส าคญักวา่
เลก็นอ้ย 

ส าคญักวา่
ปานกลาง 

ส าคญักวา่ 
มาก 

ส าคญักวา่
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 
 

ส าหรับเส้นทางรถเพือ่การเดินทางระหว่างวนัในมหาวิทยาลยั 
5) จงเปรียบเทียบความส าคญัระหว่าง
 

การมเีส้นทางทีค่รอบคลุม 
เพ่ือการเดินทางระหวา่งวนัในมหาวทิยาลยั 

การมเีส้นทางทีร่วดเร็ว 
เพ่ือการเดินทางระหวา่งวนัในมหาวทิยาลยั 

ส าคญักวา่
ท่ีสุด 

ส าคญักวา่ 
มาก 

ส าคญักวา่
ปานกลาง 

ส าคญักวา่
เลก็นอ้ย 

ส าคญัเท่ากนั ส าคญักวา่
เลก็นอ้ย 

ส าคญักวา่
ปานกลาง 

ส าคญักวา่ 
มาก 

ส าคญักวา่
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

 



156 
 

6)   จงเปรียบเทียบความส าคญัระหว่าง               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

การมเีส้นทางทีค่รอบคลุม 
เพ่ือการเดินทางระหวา่งวนัในมหาวทิยาลยั 

การมจุีดเช่ือมต่อทีข้่าถึงได้ง่าย 
เพ่ือการเดินทางระหวา่งวนัในมหาวทิยาลยั 

ส าคญักวา่
ท่ีสุด 

ส าคญักวา่ 
มาก 

ส าคญักวา่
ปานกลาง 

ส าคญักวา่
เลก็นอ้ย 

ส าคญัเท่ากนั ส าคญักวา่
เลก็นอ้ย 

ส าคญักวา่
ปานกลาง 

ส าคญักวา่ 
มาก 

ส าคญักวา่
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 
 

7)  จงเปรียบเทียบความส าคญัระหวา่ง
 

การมเีส้นทางทีค่รอบคลุม 
เพ่ือการเดินทางระหวา่งวนัในมหาวทิยาลยั 

การผ่านสถานทีส่ าคญั 
เพ่ือการเดินทางระหวา่งวนัในมหาวทิยาลยั 

ส าคญักวา่
ท่ีสุด 

ส าคญักวา่ 
มาก 

ส าคญักวา่
ปานกลาง 

ส าคญักวา่
เลก็นอ้ย 

ส าคญัเท่ากนั ส าคญักวา่
เลก็นอ้ย 

ส าคญักวา่
ปานกลาง 

ส าคญักวา่ 
มาก 

ส าคญักวา่
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 
 

8)  จงเปรียบเทียบความส าคญัระหวา่ง
 

การมเีส้นทางทีร่วดเร็ว 
เพ่ือการเดินทางระหวา่งวนัในมหาวทิยาลยั 

การมจุีดเช่ือมต่อทีข้่าถึงได้ง่าย 
เพ่ือการเดินทางระหวา่งวนัในมหาวทิยาลยั 

ส าคญักวา่
ท่ีสุด 

ส าคญักวา่ 
มาก 

ส าคญักวา่
ปานกลาง 

ส าคญักวา่
เลก็นอ้ย 

ส าคญัเท่ากนั ส าคญักวา่
เลก็นอ้ย 

ส าคญักวา่
ปานกลาง 

ส าคญักวา่ 
มาก 

ส าคญักวา่
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 
 

9)  จงเปรียบเทียบความส าคญัระหวา่ง
 

การมเีส้นทางทีร่วดเร็ว 
เพ่ือการเดินทางระหวา่งวนัในมหาวทิยาลยั 

การผ่านสถานทีส่ าคญั 
เพ่ือการเดินทางระหวา่งวนัในมหาวทิยาลยั 

ส าคญักวา่
ท่ีสุด 

ส าคญักวา่ 
มาก 

ส าคญักวา่
ปานกลาง 

ส าคญักวา่
เลก็นอ้ย 

ส าคญัเท่ากนั ส าคญักวา่
เลก็นอ้ย 

ส าคญักวา่
ปานกลาง 

ส าคญักวา่ 
มาก 

ส าคญักวา่
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 
 

10)  จงเปรียบเทียบความส าคญัระหวา่ง
 

การมจุีดเช่ือมต่อทีข้่าถึงได้ง่าย 
เพื่อการเดินทางระหวา่งวนัในมหาวทิยาลยั 

การผ่านสถานทีส่ าคญั 
เพ่ือการเดินทางระหวา่งวนัในมหาวทิยาลยั 

ส าคญักวา่
ท่ีสุด 

ส าคญักวา่ 
มาก 

ส าคญักวา่
ปานกลาง 

ส าคญักวา่
เลก็นอ้ย 

ส าคญัเท่ากนั ส าคญักวา่
เลก็นอ้ย 

ส าคญักวา่
ปานกลาง 

ส าคญักวา่ 
มาก 

ส าคญักวา่
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 2 3 4 5 

□ 
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กรุณา                                                                                  
                                                                                                    
                                                   

       1                        4           
       2                        5      
       3                        4          

 กรุณาประเมิณค่าความส าคญัของประสิทธิภาพในดา้นต่างๆของแต่ละเส้นทางโดยการเขียนเคร่ืองหมาย □   ในช่องท่ีเวน้ไว ้

ด้านเส้นทางการเดนิรถทีค่รอบคลุมพืน้ทีใ่ช้งาน นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

แบบท่ี  1     

แบบท่ี  2     

แบบท่ี  3     

 

ด้านการมจุีดเช่ือมต่อทีข้่าถึงได้ง่าย นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

แบบท่ี  1     

แบบท่ี  2     

แบบท่ี  3     

 

ด้าน การมเีส้นทางทีร่วดเร็ว      
ส าหรับการเดนิทางจากที่พกัมายังมหาวทิยาลยั 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

แบบท่ี 1     

แบบท่ี 2     

แบบท่ี 3     

 

การมเีส้นทางทีร่วดเร็ว 
ส าหรับการเดนิทางระหว่างวนัในมหาวทิยาลยั 

นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

แบบท่ี 1     

แบบท่ี 2     

แบบท่ี 3     

 

ด้านการผ่านสถานทีส่ าคญัทีใ่ช้งานบ่อยๆ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

แบบท่ี 1     

แบบท่ี 2       

แบบท่ี 3     

 

ขอขอบคุณท่ีสละเวลาและใหค้วามร่วมมือค่ะ 
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ภาคผนวก ค 

รายละเอยีดของผู้ท าแบบสอบถามด้านเส้นทางรถไฟฟ้า 
 
รายละเอียดของผูท้  าแบบสอบถามดา้นเส้นทางรถไฟฟ้าแสดงดงัตารางต่อไปน้ี 

 
ตาราง ค-1 รายละเอียดของผูท้  าแบบสอบถามดา้นเส้นทางรถไฟฟ้า 
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ภาคผนวก ง 
ประเด็นการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

 

1.   รองอธิการบดี  ฝ่ายบริหารทั่วไปและทรัพยากรบุคคล  ท าการสัมภาษณ์ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 นโยบายการควบคุมการใช้รถในมหาวิทยาลยัในระยะยาว เช่น การท าบตัรผา่นทาง  การ

เปิดปิดประตูส าหรับรถยนตแ์ละประตูทางเดิน 
 นโยบายการจดัการบริหารพื้นท่ี (แบบก าหนดขอบเขตในปัจจุบนั) ในอนาคต 
 นโยบายการปรับปรุงหรือเพิ่มท่ีพกัในมหาวทิยาลยั (โดยเฉพาะท่ีพกัของบุคคลากร) 

2.  รองอธิการดี  ฝ่ายกายภาพและส่ิงแวดล้อม   ท าการสัมภาษณ์ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 นโยบายการปรับปรุงระบบกายภาพ  เช่น ระบบถนน  ทางเดินเทา้ ทางจกัรยาน  
 นโยบายการจดัท าผงัแม่บทส าหรับการขยายตวัของมหาวทิยาลยัในอนาคต  

3.  รองอธิการบดี  ฝ่ายวชิาการและคุณภาพการศึกษา ท าการสัมภาษณ์ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 นโยบายการขยายการศึกษา (เพิ่มคณะ) ของเขตการศึกษาสวนสักในอนาคต 

4.   รองอธิการบดี   ฝ่ายพฒันาคุณภาพนักศึกษาและกจิการพเิศษ ท าการสัมภาษณ์ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 ด้านรถไฟฟ้า 

 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านรถไฟฟ้าในปัจจุบัน เช่น  ปัญหาจากการ
ด าเนินงานของบริษทัท่ีดูแลรถไฟฟ้าใหม้หาวทิยาลยั รายไดร้ายจ่ายเป็นตน้ 

 นโยบายของการบริหารจดัการและพฒันารถไฟฟ้าระยะยาว 
 ด้านจักรยานสาธารณะ 

 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานดา้นจกัรยานสาธารณะในปัจจุบนั  เช่น ค่าใชจ่้ายใน
การจดัการ  การซ่อมบ ารุงรักษา   

 นโยบายของการบริหารจดัการและพฒันาจกัรยานสาธารณะระยะยาว 
5.   คณบดีรวม 14 คณะ ท าการสัมภาษณ์ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 นโยบายการขยายตวัของคณะ ทั้งดา้นผูใ้ชง้านและการขยายพื้นท่ีการศึกษา 
  ปัญหาดา้นท่ีจอดรถและนโยบายการจดัการท่ีจอดรถของคณะในปัจจุบนัและในระยะยาว 
 ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงทางเดินเท้าในคณะเพื่อให้เช่ือมต่อเป็นโครงข่ายท่ี

เหมาะสมในมหาวทิยาลยั 
 
 

 



160 
 

ภาคผนวก จ 

แบบสัมภาษณ์ผู้ใช้งาน 
ส าหรับนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกัมหาวทิยาลยั                    ผูเ้ก็บ........................................... วนัท่ี.............................. 
คณะ.......................................   ชั้นปี...................   เพศ...............  ต าแหน่งท่ีพกัอาศยั(หอ)......................................
พาหนะท่ีมีครอบครองขณะพกัในมหาวทิยาล.ั......................................................................................................... 
 
 

 ระหวา่งวนั  ท่านจ าเป็นตอ้งเปล่ียนสถานท่ีเรียนบา้งหรือไม่ 
ถา้มีตอ้งเปล่ียนไปท่ีใดบา้ง  ดว้ยความถ่ีเท่าใด  มีระยะเวลาเปล่ียนคาบเท่าไร่    
ใชว้ธีิอะไรเพ่ือเดินทางไปและเพราะสาเหตุใดจึงเลือกใชว้ธีินั้น                            

จุดเร่ิม -  จุดหมาย  ความถ่ี/week      ระยะเปล่ียนคาบ    วธีิท่ีใช ้ สาเหตุท่ีเลือกใชว้ธีิน้ี 

     

     

     
(ถา้มีการเดิน ใหบ้นัทึกเสน้ทางท่ีใชเ้ดินลงในแผนท่ีดว้ย) 
(ถา้พบวา่  สถานท่ีท่ีไปมีระยะห่างไม่เกิน 500 เมตร แต่ผูใ้ชไ้ม่ใชว้ธีิเดิน  ใหถ้ามใหถ้ามต่อขอ้2 ) 
2)  สาเหตุท่ีไม่เดิน
.................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
3)  ระหวา่งวนัท่านมกัจะเดินทางไปท่ีไหนบา้งทั้งในและนอกมหาวทิยาลยั  (เช่น สถานท่ีท่ีมกัไปรับประทาน
อาหาร  ไปพกัผอ่น หรือท าธุระตา่งๆ) 

จุดเร่ิม - จุดหมาย     สาเหตท่ีุไป      ความถ่ี/week   วธีิท่ีใช ้ สาเหตุท่ีเลือกใชว้ธีิน้ี 

     

     

     
(ถา้มีการเดิน ใหบ้นัทึกเสน้ทางท่ีใชเ้ดินลงในแผนท่ีดว้ย) 
(ถา้พบวา่  สถานท่ีท่ีไปมีระยะห่างไม่เกิน 500 เมตร แต่ผูใ้ชไ้ม่ใชว้ธีิเดิน  ใหถ้ามต่อขอ้4) 
4)  สาเหตุท่ีไม่เดิน...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
5)  ท่านคิดวา่อะไรคือแรงจูงใจท่ีจะท าใหท่้านเดินไดไ้กลข้ึน  
................................................................................................................................................................................... 
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ส าหรับนกัศึกษาท่ีพกันอกมหาวทิยาลยั                                           ผูเ้ก็บ........................... วนัท่ี............................. 
คณะ.......................................    ชั้นปี...................   เพศ...............  ต าแหน่งท่ีพกัอาศยั........................................... 
วธีิท่ีใชเ้ดินทางมามหาวทิยาลยั................................................................................................................................... 
 
 
1)   ในระหวา่งวนั  ตารางเรียนในปัจจุบนัท าใหท่้านตอ้งเปล่ียนสถานท่ีเรียนไปเรียนนอกคณะบา้งหรือไม่ 
       ถา้มีตอ้งเปล่ียนไปท่ีใดบา้ง  ดว้ยความถ่ีเท่าใด  มีระยะเวลาเปล่ียนคาบเท่าไร่   
       และมกัใชว้ธีิอะไรเพ่ือเดินทางไปและเพราะสาเหตใุดจึงเลือกใชว้ธีินั้น                 

สถานท่ี       ความถ่ี/week    ระยะเปล่ียน
คาบ   

 วธีิท่ีใช ้ สาเหตุท่ีเลือกใชว้ธีิน้ี 

     

     

     
(ถา้มีการเดิน ใหบ้นัทึกเสน้ทางท่ีใชเ้ดินลงในแผนท่ีดว้ย) 
(ถา้พบวา่  สถานท่ีท่ีไปมีระยะห่างไม่เกิน 500 เมตร แต่ผูใ้ชไ้ม่ใชว้ธีิเดิน  ใหถ้าม ใหถ้ามต่อขอ้2   
2)  สาเหตุท่ีไม่เดิน..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
3)  นอกจากการเปล่ียนสถานท่ีเรียนแลว้ ระหวา่งวนัเพ่ือนๆร่วมชั้นและท่านมกัจะเดินทางไปท่ีไหนบา้งทั้งในและ
นอกมหาวทิยาลยั (เช่น ไปรับประทานอาหาร  ไปหอสมุดกลาง  ไปถ่ายเอกสาร  ไปเล่นอินเตอร์เนท เป็นตน้) 
 

สถานท่ี      สาเหตท่ีุไป      ความถ่ี/week   วธีิท่ีใช ้ สาเหตุท่ีเลือกใชว้ธีิน้ี 

     

     

     
(ถา้มีการเดิน ใหบ้นัทึกเสน้ทางท่ีใชเ้ดินลงในแผนท่ีดว้ย) 
(ถา้พบวา่  สถานท่ีท่ีไปมีระยะห่างไม่เกิน 500 เมตร แต่ผูใ้ชไ้ม่ใชว้ธีิเดิน  ใหถ้ามต่อขอ้4) 
4)  สาเหตุท่ีไม่เดิน...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
5)  ท่านคิดวา่อะไรคือแรงจูงใจท่ีจะท าใหท่้านเดินไดไ้กลข้ึน  
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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ส าหรับอาจารย ์                      ผูเ้ก็บ..........................วนัท่ี............................... 
คณะ.......................................    อาย.ุ..................   เพศ...............  ต าแหน่งท่ีพกัอาศยั............................................... 
วธีิท่ีใชเ้ดินทางมามหาวทิยาลยั.................................................................................................................................. 
 
 
1)   ในระหวา่งวนั คณาจารยใ์นคณะ (ท่ีท่านสงักดัอยู)่ ตอ้งเปล่ียนสถานท่ีสอน  หรือตอ้งไปท าธุระนอกคณะท่ี
 สถานท่ีใดบา้ง 
       ดว้ยความถ่ีประมาณเท่าใด  
       มกัจะใชว้ธีิใดเพื่อเดินทางไปและเพราะสาเหตุใดจึงเลือกใชว้ธีินั้น                              

จุดเร่ิม -  จุดหมาย  ความถ่ี/week     วธีิท่ีใช ้ สาเหตุท่ีเลือกใชว้ธีิน้ี 

    

    

    
 

(ถา้มีการเดิน ใหบ้นัทึกเสน้ทางท่ีใชเ้ดินลงในแผนท่ีดว้ย) 
(ถา้พบวา่  สถานท่ีท่ีไปมีระยะห่างไม่เกิน 500 เมตร แต่ผูใ้ชไ้ม่ใชว้ธีิเดิน  ใหถ้ามต่อขอ้2) 
2)  สาเหตุท่ีไม่เดิน.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
3)  นอกจากการเปล่ียนสถานท่ีสอนหรือไปท าธุระแลว้ ระหวา่งวนัคณาจารยใ์นคณะท่ีท่านสงักดั และท่าน มกัจะ
เดินทางไปท่ีไหนบา้งทั้งในและนอกมหาวทิยาลยั (เช่น ไปรับประทานอาหาร  ไปธนาคาร) 

จุดเร่ิม - จุดหมาย     สาเหตท่ีุไป      ความถ่ี/week   วธีิท่ีใช ้ สาเหตุท่ีเลือกใชว้ธีิน้ี 

     

     

     
 

(ถา้มีการเดิน ใหบ้นัทึกเสน้ทางท่ีใชเ้ดินลงในแผนท่ีดว้ย) 
(ถา้พบวา่  สถานท่ีท่ีไปมีระยะห่างไม่เกิน 500 เมตร แต่ผูใ้ชไ้ม่ใชว้ธีิเดิน  ใหถ้ามต่อขอ้4) 
4)  สาเหตุท่ีไม่เดิน...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
5)  ท่านคิดวา่อะไรคือแรงจูงใจท่ีจะท าใหท่้านเดินไดไ้กลข้ึน  
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
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ส าหรับเจา้หนา้ท่ีทัว่ไป                     ผูเ้ก็บ........................................... วนัท่ี.......................................... 
สถานท่ีท างาน.......................................    อาย.ุ..................   เพศ..............  ต าแหน่งท่ีพกัอาศยั................................ 
วธีิท่ีใชเ้ดินทางมามหาวทิยาลยั................................................................................................................................... 
 
 
1) ในระหวา่งวนั เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานท่ีท่านสงักดัอยู ่จ  าเป็นตอ้งไปท าธุระนอกหน่วยงาน (เช่นประชุม  ติดต่อ
ราชการ)ท่ี สถานท่ี  ใดในมหาวทิยาลยับา้ง 
ดว้ยความถ่ีประมาณเท่าใด   
มกัจะใชว้ธีิอะไรเพ่ือเดินทางไปและเพราะสาเหตุใดจึงเลือกใชว้ธีินั้น                               

จุดเร่ิม -  จุดหมาย ความถ่ี/week     วธีิท่ีใช ้ สาเหตุท่ีเลือกใชว้ธีิน้ี 

    

    

    
 

(ถา้มีการเดิน ใหบ้นัทึกเสน้ทางท่ีใชเ้ดินลงในแผนท่ีดว้ย) 
(ถา้พบวา่  สถานท่ีท่ีไปมีระยะห่างไม่เกิน 500 เมตร แต่ผูใ้ชไ้ม่ใชว้ธีิเดิน   ใหถ้ามต่อขอ้2) 
2)  สาเหตุท่ีไม่เดิน..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
3)  นอกจากจาการไปท าธุระต่างๆแลว้ ระหวา่งวนัเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานท่ีท่านสงักดัอยูม่กัจะเดินทางไปท่ีไหน
บา้งทั้งในและนอกมหาวทิยาลยั (เช่น ไปรับประทานอาหาร) 

จุดเร่ิม - จุดหมาย  สาเหตุท่ีไป      ความถ่ี/week   วธีิท่ีใช ้ สาเหตุท่ีเลือกใชว้ธีิน้ี 

     

     

     
 

(ถา้มีการเดิน ใหบ้นัทึกเสน้ทางท่ีใชเ้ดินลงในแผนท่ีดว้ย) 
(ถา้พบวา่  สถานท่ีท่ีไปมีระยะห่างไม่เกิน 500 เมตร แต่ผูใ้ชไ้ม่ใชว้ธีิเดิน  ใหถ้ามต่อขอ้4) 
4)  สาเหตุท่ีไม่เดิน...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
5)  ท่านคิดวา่อะไรคือแรงจูงใจท่ีจะท าใหท่้านเดินไดไ้กลข้ึน  
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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ส าหรับนกัศึกษาจากเขตการศึกษาอ่ืนท่ีเขา้มาใชง้านในมหาวทิยาลยั             ผูเ้ก็บ................ วนัท่ี.......................... 
คณะ.......................................    ชั้นปี...................   เพศ...............  ต าแหน่งท่ีพกัอาศยั............................................. 
วธีิท่ีใชเ้ดินทางมาเขตสวนสัก.................................................................................................................................... 
 

 1)     ใน1สปัดาห์  นกัศึกษาในคณะของท่านตอ้งเดินทางมาเรียนท่ีเขตสวนสกัก่ีวนั....................................... 
          

ระหวา่งเขา้เรียนในเขตสวนสกั  ท่านตอ้งเปล่ียนสถานท่ีเรียนหรือไม่  ถา้มีไปท่ีใดบา้ง  ดว้ยความถ่ีเท่าใด  มี
ระยะเวลาเปล่ียนคาบเท่าไร่   ใชว้ธีิอะไรเพ่ือเดินทางไปและเพราะสาเหตุใดจึงเลือกใชว้ธีินั้น 
                                 

สถานท่ี      ความถ่ี/week    ระยะเปล่ียน
คาบ   

 วธีิท่ีใช ้ สาเหตุท่ีเลือกใชว้ธีิน้ี 

     

     

     
 

(ถา้มีการเดิน ใหบ้นัทึกเสน้ทางท่ีใชเ้ดินลงในแผนท่ีดว้ย) 
(ถา้พบวา่  สถานท่ีท่ีไปมีระยะห่างไม่เกิน 500 เมตร แต่ผูใ้ชไ้ม่ใชว้ธีิเดิน  ใหถ้ามต่อขอ้2) 
2)  สาเหตุท่ีไม่เดิน.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
3)  นอกจากจากเปล่ียนสถานท่ีเรียนแลว้ ระหวา่งท่ีมาเรียนในเขตสวนสกั  เพ่ือนๆในคณะและท่านมกัจะเดินทาง
ไปท่ีไหนบา้งทั้งในและนอกมหาวทิยาลยั  (เช่น ไปรับประทานอาหาร  ไปหอสมุดกลาง)   

สถานท่ี      สาเหตท่ีุไป      ความถ่ี/week   วธีิท่ีใช ้ สาเหตุท่ีเลือกใชว้ธีิน้ี 

     

     

     
 

(ถา้มีการเดิน ใหบ้นัทึกเส้นทางท่ีใชเ้ดินลงในแผนท่ีดว้ย) 
(ถา้พบวา่  สถานท่ีท่ีไปมีระยะห่างไม่เกิน 500 เมตร แต่ผูใ้ชไ้ม่ใชว้ิธีเดิน  ใหถ้ามต่อขอ้4) 
4)  สาเหตุท่ีไม่เดินคือ................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
5) ท่านคิดวา่อะไรคือแรงจูงใจท่ีจะท าใหท่้านเดินไดไ้กลข้ึน  
................................................................................................................................................................................... 
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 (ส าหรับผูท่ี้ไม่ใชจ้กัรยานเป็นประจ า)     
6)   ถา้เป็นไปได ้ ท่านตอ้งการใชจ้กัรยานในการสญัจรในมหาวทิยาลยัหรือไม่  

□   ตอ้งการใช ้    □  □  ไม่ตอ้งการใช ้

7)   (ถา้ตอ้งการใช)้  ท่านไม่สามารถใชจ้กัรยานในมหาวทิยาลยัเน่ืองจากสาเหตุใด 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
8)   (ถา้ไม่ตอ้งการใช)้  สาเหตุหลกัท่ีท าใหท่้านไม่ตอ้งการใชจ้กัรยานคืออะไร 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
9)  ท่านเคยทราบถึงโครงการจกัรยานสาธารณะของมหาวทิยาลยัหรือไม่ 

□ ทราบ   
□ ไม่ทราบ (อธิบายถึงรายละเอียดของโครงการจกัรยานสาธารณะ  จุดยมืคืนและระเบียบวิธีการยมืคืนและขา้มไปขอ้ 14) 

10)    ท่านเคยใชบ้ริการจกัรยานสาธารณะของมหาวทิยาลยัหรือไม่       

       □ ไม่เคย (ขา้มไปขอ้ 13) 

          □ เคย    

11)   ความถ่ีในการใชบ้ริการคือก่ีคร้ังต่อสปัดาห์/เดือน........................................................................................... 
 
12)    จุดมุ่งหมายในการใชบ้ริการจกัยานของท่านคืออะไร.................................................................................... 
 
13)  ถา้ทราบแต่ไม่เคยใช ้  สาเหตุใดท่ีท าใหท่้านไม่สามารถใชจ้กัรยานสาธารณะในมหาวทิยาลยัได ้ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

14)  ส่ิงท่ีสามารถดึงดูดใหท่้านอยากน ารถจกัรยานมาใชห้รืออยากใชบ้ริการจกัรยานสาธารณะ เพ่ือการเดินทางใน

มหาวทิยาลยัคืออะไร 
................................................................................................................................................................................... 
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  (ส าหรับผูท่ี้ใชจ้กัรยานเป็นประจ า) 

1)  เสน้ทางจกัรยานท่ีท่านใชเ้ป็นประจ าคือเสน้ทางใด (mapping ในแผนท่ี) 
2)  เหตผุลในการใชจ้กัรยานของท่านคืออะไร 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
3)  ในการข่ีจกัรยานในมหาวทิยาลยั  ท่านรู้สึกวา่อะไรเป็นอุปสรรคท่ีสร้างความล าบากหรืออนัตรายในการข่ี
จกัรยานของท่านบา้ง 

        
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
4)  ท่านตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัมีการปรับปรุงดา้นใดเพ่ืออ านวยความสะดวกในการใชจ้กัรยานของท่าน 

        
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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( ถามเหมือนกนัทุกกลุ่มตวัอยา่ง ) 

(แสดงแผนผงัประกอบและอธิบายรายละเอียดและจุดมุ่งหมายระบบการสญัจรในอนาคตท่ีออกแบบมาเพื่อ

สนบัสนุนใหเ้กิด การเดินและใชจ้กัรยานในมหาวทิยาลยัใหผู้ถู้กสมัภาษณ์เขา้ใจในระบบต่างๆก่อนถมค าถาม ) 

 

15)   ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร  ถา้ทางมหาวทิยาลยัจะจดัพ้ืนท่ีบางส่วนดงัแผนผงัท่ีแสดงใหเ้ป็นพ้ืนท่ีส าหรับ

การเดินและใชจ้กัยานโดยเฉพาะ ( ซ่ึงหมายความวา่ไม่อนุญาตใหย้านยนตส่์วนตวัวิง่ผา่นเขา้ไปได ้) 
................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 

16)  ถา้ทางมหาวทิยาลยัท าการปรับปรุงระบบการเดินเทา้ จกัรยานและรถไฟฟ้าตามรูปแบบดงักลา่วแลว้ พร้อม

กบัมีการจดัท่ีจอดรถรวมไวต้ามจุดต่างๆดงัภาพ  ท่านคิดวา่อตัราค่าจอดรถยนตแ์ละค่าจอดรถจกัรยานยนตท่ี์สูง

ท่ีสุดท่ีท่านสามารถยอมรับได ้ คือเท่าไรต่อวนั  และ ต่อภาคการศึกษา 

 รถยนต ์                ......................บาท /วนั          ......................บาท /ภาคการศึกษา 

รถจกัรยานยนต ์    ......................บาท/วนั ......................บาท /ภาคการศึกษา 
 
 
 
17 ) ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม         

................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ฉ 
ผลการวเิคราะห์หาเส้นทางเดินรถทีด่ีทีสุ่ดโดยวธีิ AHP 

 
ผลการศึกษาด้านโครงข่ายเส้นทางรถไฟฟ้าทีผู้่ใช้พงึพอใจ 

จากการเก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถามกบัผูใ้ช ้30 คนเพื่อหาเส้นทางการเดินรถไฟฟ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพตรงตามความตอ้งการการใชง้านของผูใ้ช ้ ปรากฏผลดงัน้ี 

ผู ้ใช้ให้ค่าความส าคัญระหว่างเส้นทางการเดินรถเพื่อการเดินทางจากท่ีพักมาย ัง
มหาวิทยาลัย กับเส้นทางการเดินรถส าหรับการใช้งานระหว่างวนัในมหาวิทยาลัย ในระดับท่ี
ใกลเ้คียงกนัมากดงัน้ี (ดูขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามและวธีิการค านวณไดใ้นภาคผนวก ค)   
การใชร้ถไฟฟ้าจากท่ีพกัมายงัมหาวทิยาลยั    มีระดบัความส าคญั=0.505 
การใชร้ถไฟฟ้าส าหรับการใชง้านระหวา่งวนัในมหาวทิยาลยั   มีระดบัความส าคญั=0.495 
 

คุณลกัษณะต่างๆของเส้นทางทั้งสองแบบ   
ส าหรับการใชร้ถไฟฟ้าจากท่ีพกัมายงัมหาวิทยาลยั  ผูใ้ชไ้ดใ้ห้ค่าความส าคญัดา้นความ

รวดเร็วในการเดินทางมากกวา่ความครอบคลุมเล็กนอ้ย ส่วนดา้นจุดเช่ือมต่อไดใ้ห้ความส าคญันอ้ย
ท่ีสุด  ดงัน้ี 

ค่าความส าคญัดา้น การมีเส้นทางท่ีครอบคลุม  มีระดบัความส าคญั = 0.389 
      เส้นทางท่ีรวดเร็วไม่ออ้ม  มีระดบัความส าคญั = 0.398 
   มีจุดเช่ือมต่อท่ีเขา้ถึงง่าย     มีระดบัความส าคญั = 0.213 
 

ส าหรับการใช้รถไฟฟ้าส าหรับการใช้งานระหว่างวนัในมหาวิทยาลัย  ผู ้ใช้ได้ให้
ความส าคญัดา้นความครอบคลุมมากท่ีสุด รองลงมาคือความรวดเร็วในการเดินทางและจุดเช่ือมต่อ
ท่ีเขา้ถึงไดง่้าย  ส่วนการผา่นสถานท่ีส าคญัท่ีใชง้านนั้น ผูใ้ชเ้ห็นวา่ส าคญันอ้ยท่ีสุด    ดงัน้ี 
ค่าความส าคญัดา้น การมีเส้นทางท่ีครอบคลุม  มีระดบัความส าคญั = 0.327 
      เส้นทางท่ีรวดเร็วไม่ออ้ม  มีระดบัความส าคญั = 0.309 
   มีจุดเช่ือมต่อท่ีเขา้ถึงง่าย     มีระดบัความส าคญั = 0.218 
   ผา่นสถานท่ีส าคญัท่ีใชง้าน มีระดบัความส าคญั = 0.146 
 

ส่วนค่าเฉล่ีย Rating ของคุณลกัษณะต่าง ๆ ในเส้นทางเดินรถแบบใหม่ 3 แบบนั้น 
ปรากฏดงัตาราง ฉ-1  
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ตาราง ฉ-1 ค่าเฉล่ีย Rating ของคุณลกัษณะต่าง ๆ ในเส้นทางเดินรถแบบใหม่ 3 แบบ 
 

 ความครอบคลุม ความรวดเร็ว  
ท่ีพกั-ท่ีเรียน 

ความรวดเร็ว 
เดินทางระหวา่งวนั 

จุดเช่ือมต่อ การผา่นสถานท่ี
ส าคญั 

แบบท่ี 1 3.6 3.47 3.43 3.5 3.8 

แบบท่ี 2 3.6 3.67 3.6 3.67 3.6 

แบบท่ี 3 3.3 3.33 3.47 3.3 3.7 

หมายเหตุ :  จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 

  
จากตารางจะเห็นไดว้า่ ผูใ้ชคิ้ดวา่เส้นทางการเดินรถแบบท่ีสองนั้นเป็นเส้นทางท่ีมีความ

รวดเร็วและมีจุดเช่ือมต่อท่ีดีท่ีสุด  เน่ืองจากเส้นทางแต่ละสายเป็นแบบสายสั้นๆ แต่มาพบกนัท่ี
บริเวณส่ีแยกไฟแดงในปัจจุบนั  ซ่ึงเป็นจุดท่ีผูใ้ช้สามารถเดินเช่ือมไปยงัส่วนส าคญัของสถานท่ี
ต่างๆในมหาวิทยาลยัไดทุ้กจุด เช่น อมช. อาคารเรียนรวม  หอสมุด สหกรณ์เป็นตน้  สอดคลอ้งกบั
การใหค้่าคุณลกัษณะเบ้ืองตน้ท่ีผูใ้ชคิ้ดวา่ เส้นทางไม่จ  าเป็นตอ้งผา่นจุดส าคญัมากนกัแต่เนน้ท่ีความ
รวดเร็วในการเดินทางมากกวา่ เพราะสามารถเดินต่อไปไดใ้นระยะทางสั้นๆ 

เม่ือน าขอ้งมูลดา้นค่า Rating ของคุณลกัษณะต่างๆในเส้นทางเดินรถแบบใหม่ 3 แบบ  
มาประมวลกบัค่า Priority vector ของคุณลกัษณะต่างๆของเส้นทาง แลว้ปรากฏวา่เส้นทางทั้งสาม
แบบไดค้ะแนนดงัต่อไปน้ี จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 
   เส้นทางเดินรถแบบท่ี 1      3.542   คะแนน 
   เส้นทางเดินรถแบบท่ี 2  3.610   คะแนน 
   เส้นทางเดินรถแบบท่ี 3  3.432   คะแนน 

เห็นไดว้า่ค่าระดบัความส าคญัของเส้นทางเดินรถทั้งสามแบบต่างกนัไม่มากนกัเน่ืองจาก
ในขั้นตอนการออกแบบ  ได้พยายามออกแบบเส้นทางท่ีคาดว่าดีท่ีสุดโดยมีจ านวนเส้นทางและ
ระยะทางรวมในการเดินทางท่ีใกล้เคียงกนั  อย่างไรก็ตามเส้นทางท่ีได้คะแนนสูงสุด ซ่ึงได้แก่
เส้นทางท่ีสองนั้น  มีความโดดเด่นในดา้นระยะเวลาในการเดินทางท่ีรวดเร็ว และจุดเช่ือมต่อท่ีดี  
ดงันั้นจึงน าเส้นทางในรูปแบบน้ีมาพฒันาและใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยัขั้นต่อไป 
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โดยมีรายละเอียดในการค่าต่างๆ ดงัน้ี  
1. การวเิคราะห์หา Priority Vector 

จากการสัมภาษณ์ผู ้ใช้งานทั้ งสามสิบคนเก่ียวกับการเปรียบเทียบแบบ Pairwise 
Comparison ของคุณลกัษณะต่างๆของเส้นทางไดผ้ลดงัน้ี 

 
ตาราง ฉ-2  ผลการส ารวจ  Pairwise Comparison ของค่าคุณลกัษณะต่างๆของรถไฟฟ้า 

ท่ีผูใ้ชใ้หค้วามส าคญั 
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  A1    หมายถึง  โครงข่ายการเดินทางจากท่ีพกัมายงัมหาวทิยาลยั  
       A2    หมายถึง  โครงข่ายการเดินทางระหวา่งวนัภายในมหาวทิยาลยั 

a1     หมายถึง   การมีเส้นทางท่ีครอบคลุม (ส าหรับโครงข่าย A1)  
a2     หมายถึง   เส้นทางท่ีรวดเร็วไม่ออ้ม  (ส าหรับโครงข่าย A1)  
a3     หมายถึง   มีจุดเช่ือมต่อท่ีเขา้ถึงง่าย   (ส าหรับโครงข่าย A1)  
b1     หมายถึง   การมีเส้นทางท่ีครอบคลุม (ส าหรับโครงข่าย A2)  
b2     หมายถึง   เส้นทางท่ีรวดเร็วไม่ออ้ม  (ส าหรับโครงข่าย A2) 
b3     หมายถึง   มีจุดเช่ือมต่อท่ีเขา้ถึงง่าย   (ส าหรับโครงข่าย A2) 
b4     หมายถึง   การผา่นสถานท่ีส าคญัท่ีใชง้านบ่อย  (ส าหรับโครงข่าย A2) 
 

โดยค่าเฉล่ียของการเปรียบเทียบทีละคู่แสดงไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 ตารางท่ี ฉ-3    คู่ของการเปรียบเทียบคุณลกัษณะของเส้นทางต่างๆ 

 

 คู่การเปรียบเทียบ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนกลบั 

รูปแบบของเส้นทาง A1-A2 1.02 0.98 

คุณลกัษณะของเส้นทาง
จากท่ีพกัมายงั
มหาวิทยาลยั 

a1-a2 1.175 0.851 

a1-a3 1.533 0.652 

a1-a4 2.261 0.442 

คุณลกัษณะของเส้นทาง
การเดินทางภายใน
มหาวิทยาลยั 

b1-b2 1.523 0.656 

b1-b3 1.573 0.636 

b1-b4 1.466 0.682 

b2-b3 2.225 0.449 

b2-b4 1.912 0.523 

b4-b4 1.627 0.615 
 

ความหมายของตัวเลขในตารางน้ีมาจากการเปรียบเทียบค่าความส าคัญในแต่ละ
คุณลกัษณะว่าคุณลกัษณะแรกมีความส าคญัมากกว่าคุณลกัษณะท่ีสองอยู่เท่าไร  เช่น  a1- a2 
ค่าเฉล่ีย 1.175 หมายความว่า ในการเปรียบเทียบความส าคญัของโครงข่ายการเดินทางจากท่ีพกั
มายงัมหาวทิยาลยั    ระหวา่งการมีเส้นทางท่ีครอบคลุมกบัการมีเส้นทางท่ีรวดเร็ว ไม่ออ้มนั้น  การมี
เส้นทางท่ีครอบคลุมมีความส าคญักวา่เส้นทางท่ีรวดเร็วอยู ่ 1.175 คะแนนและเม่ือคิดในทางกลบั
คือการมีเส้นทางท่ีรวดเร็วส าคญันอ้ยกวา่ การมีเส้นทางท่ีครอบคลุมอยู ่ 0.851 คะแนนซ่ึงเป็นค่าท่ี
นอ้ยกวา่ 1 
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เม่ือน าข้อมูลเหล่าน้ีมาจดัเรียงในตาราง Pairwise Comparison Metrix โดนการ
เปรียบเทียบปกติใหน้ าค่าเฉล่ียกรอก  ส่วนการเปรียบเทียบท่ีกลบัขา้งกนัให้ใชส่้วนกลบักรอก และ
ส าหรับการเปรียบเทียบกบัตวัเองใหใ้ชค้่าการเปรียบเทียบเท่ากบั 1  เช่น 
   การเปรียบเทียบระหวา่ง a1-a2  ใหก้รอกตวัเลข  1.175 

การเปรียบเทียบระหวา่ง  a2-a1  ใหก้รอกตวัเลข   0.851 
การเปรียบเทียบระหวา่ง   a1-a1  ใหก้รอกตวัเลข    1    

เม่ือน าขอ้มูลต่างๆมากรอกแลว้ แสดงไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 
ตาราง ฉ-4   Pairwise Comparison Metrix แสดงการเปรียบเทียบระหวา่ง 

โครงข่ายการเดินทางจากท่ีพกัมายงัมหาวทิยาลยั (A1)  
กบัโครงข่ายการเดินทางระหวา่งวนัภายในมหาวทิยาลยั (A2) 

 
 A1 A2 

A1 1.000 1.019 

A2 0.981 1.000 

รวม 1.981 2.019 

 

ตาราง ฉ-5  Pairwise Comparison Metrix แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งคุณลกัษณะ 
ภายในโครงข่ายการเดินทางจากท่ีพกัมายงัมหาวทิยาลยั 

 
 a1 a2 a3 

a1 1.000  1.175 1.533  

a2a 0.851   1.000 2.261 

a3 0.652 0.442   1.000 

รวม 2.503 2.617  4.794 

 
 
 
 



173 
 

ตาราง ฉ-6 Pairwise Comparison Metrix แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งคุณลกัษณะ  
ภายในโครงข่ายการเดินทางระหวา่งวนัภายในมหาวทิยาลยั 

 
 b1 b2 b3 b4 

b1 1.000  1.523 1.573 1.466 

b2 0.656 1.000  2.225 1.912 

b3 0.636 0.682 1.000  1.627 

b4 0.449 0.523 0.614 1.000  

รวม 2.74 3.73 5.41 6.006 

 
2.  การหา Priority Vector ของแต่ละนกัศึกษาผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชว้ิธีการประเมินหาค่า Weight หรือ 

vector of priority วิธีท่ี 3 ซ่ึงเป็นวิธีท่ีให้ค่าท่ีมีความแม่นย  าสูงและไม่ซบัซ้อนยุง่ยากโดยมีวิธี
ดงัน้ี  

1. เม่ือได ้Pairwise Comparison Matrix แลว้ใหห้าผลรวมในแต่ละหลกั 
2. หารสมาชิกในแต่ละหลกัดว้ยผลรวมของหลกันั้นๆ เพื่อ  Normalized the column 
3. ส าหรับ Vector ท่ี Normalized  แลว้น้ี ใหห้ารค่าเฉล่ียของสมาชิกในแต่ละแถวออกมา

เป็น Priority Vector 
โดยเม่ือน าขอ้มูล Pairwise Comparison Matrix  ของคุณลกัษณะต่างๆมาค านวณหา Priority Vector 
แลว้ สามารถแสดงไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี ฉ-7   Priority Vector ของโครงข่ายการเดินทางจากท่ีพกัมายงัมหาวทิยาลยั (A1) และ

โครงข่ายการเดินทางระหวา่งวนัภายในมหาวทิยาลยั (A2) 
 

 A1 A2 Priority Vector 

A1 0.505 0.505 0.505 

A2 0.495 0.495 0.495 

รวม 1.000 1.000 1.000 
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ตารางท่ี ฉ-8   Priority Vector ของคุณลกัษณะ 
ภายในโครงข่ายการเดินทางจากท่ีพกัมายงัมหาวทิยาลยั  (a1-a3) 

 

 a1 a2 a3 Priority Vector 

a1 0.399 0.440 0.320 0.389 

a2a 0.340 0.382 0.472 0.398 

a3 0.261 0.169 0.209 0.213 

รวม 1.000 1.000 1.000 1.000 
 

ตารางท่ี ฉ-9  Priority Vector ของคุณลกัษณะ 
ภายในโครงข่ายการเดินทางระหวา่งวนัภายในมหาวทิยาลยั (b1-b4) 

 

 b1 b2 b3 b4 Priority Vector 

b1 0.365 0.409 0.291 0.244 0.327 

b2 0.239 0.268 0.411 0.318 0.309 

b3 0.232 0.183 0.185 0.271 0.218 

b4 0.164 0.140 0.113 0.167 0.146 

รวม 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
 

การตรวจสอบความถูกต้องแม่นย าของการวเิคราะห์ 
1)  ความถูกต้องแม่นย าของการวเิคราะห์ Priority Vector A1 และ A2 
จากการหาค่า Priority Vector ของแต่ละคุณลกัษณะ  สามารถหาค่าPrinciple Eigenvalue 

ไดโ้ดยการใชส้มการ  aijwj = µmaxwi 

1. ไดค้่า Principal  Eigenvalue(µmax)                                       µmax       =  2 

2.  Pairwise comprison metrix ของการหา มี                   n = 2 

3.  น าไปแทนค่าในสมการ       จะไดค้่าConsistency Index           CI  =  0  

4.  ไดค้่าRandom Index            RI  =  0 

5.   น าไปแทนค่าในสมการ  จะไดค้่า   Consistency Ratio     CR  =  0 
สรุปไดว้า่  CR < 0.1  จึงถือวา่ขอ้มูลมีความละเอียดถูกตอ้งเพียงพอ 
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2)  ความถูกต้องแม่นย าของการวเิคราะห์  Priority Vector ของคุณลกัษณะ a1-a3 

1. ไดค้่า Principal  Eigenvalue(µmax)                        µmax    = 3.036 

2. Pairwise comprison metrix ของการหา มี                          n        = 3 
 

3. น าไปแทนค่าในสมการ   จะไดค้่าConsistency Index          CI        = 0.018   
 

4. ไดค้่าRandom Index (เทียบในตารางหนา้   )     RI      = 0.58 
 

5. น าไปแทนค่าในสมการ  จะไดค้่า   Consistency Ratio   CR     = 0.031  
สรุปไดว้า่  CR < 0.1  จึงถือวา่ขอ้มูลมีความละเอียดถูกตอ้งเพียงพอ 

 
 

3) ความถูกต้องแม่นย าของการวเิคราะห์ Priority Vector ของคุณลกัษณะb1-b4 

1.   ไดค้่า Principal  Eigenvalue(µmax)                         µmax    = 4.105 

2.   Pairwise comprison metrix ของการหา มี                 n        = 4 

3.  น าไปแทนค่าในสมการ   จะไดค้่าConsistency Index          CI        = 0.033   

4.  ไดค้่าRandom Index (เทียบในตารางหนา้   )     RI      = 0.90 

5.  น าไปแทนค่าในสมการ  จะไดค้่า   Consistency Ratio   CR     = 0.037 

สรุปไดว้า่  CR < 0.1  จึงถือวา่ขอ้มูลมีความละเอียดถูกตอ้งเพียงพอ 

 
3.   การหาค่าความส าคัญของคุณลกัษณะต่างๆของแต่ละเส้นทางการเดินรถทางเลอืกสามแบบ 
 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ชง้านทั้งสามสิบคนเก่ียวกบัการให้ค่าของคุณลกัษณะต่างๆของเส้นทางการ

เดินรถทางเลือกสามแบบไดผ้ลดงั  ตารางท่ี ฉ-10  
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ตาราง ฉ-10  ผลการส ารวจค่าความส าคญัของคุณลกัษณะต่างๆของเส้นทางการเดินรถ 
ทางเลือกสามแบบ 

  

 
จากน้ันน าผลของการหา Priority Vector ของแต่ละคุณลกัษณะ และ ค่าความส าคัญของ

คุณลกัษณะต่างๆของเส้นทางการเดินรถทางเลอืกสามแบบ  มาค านวณค่าค่าคะแนนของเส้นทางการ
เดินรถแต่ละแบบ  โดยมีสมการดงัน้ี 
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คะแนนของเส้นทางการเดินรถแต่ละแบบ  =  คะแนนของ A1 +  คะแนนของA2  
เพราะฉะนั้นจึงมีคะแนนเตม็ 5  คะแนน 
โดยท่ี     A1  =  ( a1 x c) + ( a2 x e) + ( a3 x d ) 
    A2 =  (b1 x  c) + ( b2 x f) + ( b3 x d )+ ( b2 x g) 
 
 ดงันั้นจะได ้ คะแนนของเส้นทางเดินรถแบบท่ี 1   = 3.542 

คะแนนของเส้นทางเดินรถแบบท่ี 2   = 3.610 
คะแนนของเส้นทางเดินรถแบบท่ี 3   = 3.432 
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ภาคผนวก ช 
รายละเอยีดการสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหาร  

 
การสัมภาษณ์กลุ่มผูบ้ริหาร ท าการสัมภาษณ์ทั้งหมด 18 ท่าน  แบ่งเป็นรองอธิการบดี 

(หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายแทน)  4 ท่าน และคณบดี (หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายแทน) แต่ละคณะ 14 ท่าน 
ไดแ้ก่ 
 
1) รศ.นพ.ศุภชยั เช้ือรัตนพงษ ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทัว่ไปและทรัพยากรบุคคล 
2) รศ.ดร.ประโยชน์ อุนจะน า           รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม  
3) ผศ.ดร.พงษอิ์นทร์ รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและคุณภาพการศึกษา 
4) รศ.นพ.อ านาจ อยุสุ่ข  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาคุณภาพนกัศึกษาและกิจการพิเศษ 
5) คณบดีรวม 14 คณะ (หรือตวัแทน) ไดแ้ก่  

 
คณะ  ผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

ศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.พงษอิ์นทร์ รักอริยะธรรม รักษาการคณบดี 

 คุณณีรนุช ไชยวณัณ์  เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ 

บริหารธุรกิจ อ.ดร. นฤนาถ ศราภยัวานิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

เกษตรศาสตร์ อ.ณฐัศกัด์ิ กฤติกาเมษ 
ผูช่้วยคณบดีฝ่ายบริหาร เทคโนโลยสีารสนเทศและ 
วทิยบริการ 

วจิิตรศิลป์  ผศ. อศัวณีิย ์หวานจริง  รองคณบดีฝ่ายพฒันาคุณภาพนกัศึกษา 

สถาปัตยกรรมศาสตร์  อ.ดร.เอกชยั มหาเอก คณบดี 

วศิวกรรมศาสตร์  ผศ.ดร.วสนัตร์ จอมภกัดี ผูช่้วยคณบดีฝ่ายพฒันาสงัคมและบริการวชิาการชุมชน  

รัฐศาสตร์  รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท ์ คณบดี 

วทิยาศาสตร์  รศ.ดร.สมัพนัธ์ สิงหราชวราพนัธ์  คณบดี 

ส่ือสารมวลชน ผศ. อรรนพ ลิมปนารมย ์ รักษาการคณบดี 

เศรษฐศาสตร์   ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม คณบดี 

วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ
และเทคโนโลย ี  อ.อรรณพ ธนญัชนะ  ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกายภาพและทรัพยากร 

นิติศาสตร์ ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค ์ คณบดี 

มนุษยศ์าสตร์   ผศ.ปรีชา วงศทิ์พย ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

สงัคมศาสตร์  อ.ดร.สิทธิณฐั ประพทุธนิติสาร คณบดี 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 
ช่ือ      นางสาวรัฐพร บุญทองดี 
 
วนั เดือน ปี เกดิ  10 ธนัวาคม 2522  
 
ประวตัิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปีการศึกษา 2545 
 


