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บทคดัย่อ 

 
กระบวนการตดัสินใจในการเลือก การจดัล าดบัแผนงานซ่อมบ ารุงปกติของทางหลวง

ชนบท  ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ตอ้งพิจารณาถึงขอ้มูลท่ีหาค่าเป็นตวัเลขได ้, ขอ้มูลท่ีหาค่าตวัเลข
ไม่ได ้และแต่ละปัจจยัจะมีค่าน ้ าหนกัความส าคญัแตกต่างกนั ใชก้ระบวนการตดัสินใจโดยวิธีหลาย
หลัก เกณฑ์  (Multiple Criteria Decision Making, MCDM) ซ่ึ งสามารถรวมการตัดสินใจของ
ผูเ้ช่ียวชาญ ในการให้ค่าน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัต่างๆ เพื่อท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหา งบประมาณ
ในการซ่อมบ ารุงทางหลวงไม่เพียงพอ 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของแผนงานซ่อม
บ ารุงปกติของทางหลวงชนบทในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวน 37 สายทาง  โดยมีการจดัแบ่งเป็น  
3  ศูนย์บ  ารุงทางหลวงชนบท โดยได้เร่ิมจากการคัดเลือกหลักเกณฑ์  ซ่ึงได้จากการทบทวน
วรรณกรรมท่ี เก่ียวข้อง  และการสัมภาษณ์ผู ้เช่ียวชาญในการซ่อมบ ารุงทางหลวงชนบท  
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ คือ 1. ด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 2. ด้านวิศวกรรม  3. ด้าน
งบประมาณ  ใช้กระบวนการตดัสินใจเชิงล าดบัชั้น  (Analysis Hierarchy Process, AHP)  มาเป็น
เคร่ืองมือช่วยในการหาค่าน ้ าหนกัหลกัเกณฑ ์โดยเกณฑ์หลกัท่ีมีค่าน ้ าหนกัมากท่ีสุดคือ หลกัเกณฑ ์
ดา้นวิศวกรรม  รองลงมาหลกัเกณฑ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมด้าน และหลกัเกณฑ์ด้าน
งบประมาณ  ตามล าดบั  ทั้งน้ีเพื่อให้ไดม้าซ่ึงแผนงานซ่อมบ ารุงทางหลวงชนบทท่ีเหมาะสมท่ีสุด  
จึงได้ประยุกต์ใช้วิ ธี  TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) 
และ AHP (Analysis Hierarchy Process)  เป็นเคร่ืองมือช่วยในการจดัล าดบัความส าคญั 
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ได้ผลสรุป  การใช้  TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 
Solution)  ดงัน้ี 1. ศูนยบ์  ารุงทางหลวงชนบทจอมทอง   สายทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ สายทาง ชม.
3026 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บา้นน ้ าแพร่  2. ศูนยบ์  ารุงทางหลวงชนบทฝาง   สายทางท่ีมี
ความเหมาะสมท่ีสุดคือ สายทาง ชม.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 107-บา้นแม่จา  3. ศูนยบ์  ารุงทาง
หลวงชนบทแม่ออน  สายทางท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดคือ สายทาง ชม.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 
1317 - บ้านสหกรณ์ 3     และการใช้ AHP (Analysis Hierarchy Process) ดังน้ี 1. ศูนย์บ ารุงทาง
หลวงชนบทจอมทอง   สายทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ สายทาง ชม.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 1141 
– บา้นท่าวงัพร้าว   2. ศูนยบ์  ารุงทางหลวงชนบทฝาง   สายทางท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดคือ สายทาง 
ชม.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - บา้นแม่สลกั  3. ศูนยบ์  ารุงทางหลวงชนบทแม่ออน  สาย
ทางท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดคือ สายทาง ชม.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 1096 – บา้นแม่สาบ  โดย
ผลการศึกษาจะช่วยให้ผูบ้ริหารใช้เป็นแนวทาง  เพื่อช่วยการตดัสินใจและวางแผนการซ่อมบ ารุง
ทางหลวงชนบท ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
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ABSTRACT 
 

The prioritization of road to routine maintenance schedule in the Chiang Mai area 
had the need to consider many factors and many options. Also, the consideration on the collected 
data, which would reveal the insubstantial values or the intangible values as well as the tangible 
values. The decision making process would have to follow the Multiple Criteria Decision Making 
(MCDM) in order that the criteria could be utilized for the decision making process system. 

This independent study that had an objective to arrange the priority order of the 
importance for the rural roads maintenance budget on the regular maintaining of 37 roads in the 
vicinity of Chiang Mai province. Department of rural roads in Chiang Mai province had been 
organized into 3 centers. The work began with the selection of the criteria through the reviewing 
of the involving literature and the interviewing of 6 road experts. According, the arrangement of 
the priority order would be based on the following criteria, (1) socio-economic and environmental 
aspect, (2) Engineering aspect, and finally, (3) the financial and budgeting aspect. Thus, it would 
be appropriate and be suitable to have the main criteria values considered before making decision. 
This procedure of decision making was called “Analysis Hierarchy Process (AHP)”; and it was 
the instrument to find the weighing criteria for the correct decision. 

Meanwhile, the most importance criterion was the engineering aspect; while the 
socio-economic and environmental aspect was considered to be the second. And budgeting aspect 
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was considered to be the third, respectively. The goal was to obtain the most reliable and the most 
suitable schematic procedure for the routine maintenance schedule of the rural roads. The 
application of the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 
method. 

In summary, By TOSIS method; (1) Jom Thong rural road maintenance center had 
set the most appropriate rural road of the Chiang mai road number 3026 : Intersection Highway 
road number 108 to Ban Nam Phrae. (2) Fang rural road maintenance center had set the most 
appropriate  the rural road of the Chiang mai road number 3002 : Intersection Highway road 
number 107 to Ban Mae Ja; (3) Mae On rural road maintenance center had set the most 
appropriate rural road of the Chiang mai rural road number 4041 : Intersection Highway road 
number 1317 to Ban Sa Ha Kon 3.  

By AHP method; (1) Jom Thong rural road maintenance center had set the most 
appropriate rural road of the Chiang mai road number 4032 : Intersection number 1141 to Ban Ta 
Wang Pao. (2) Fang rural road maintenance center had set the most appropriate  the rural road of 
the : Chiang mai rural road number 3023: Intersection Highway road number 107  to Ban Mae Sa 
Lak; (3) Mae On rural road maintenance center had set the most appropriate rural road of the 
Chiang mai rural road number 4043 : Intersection Highway road number 1096 to Ban Mae Sap. 

  This research would be useful for the highway administrators so that they would be 
able to make decisions and to make a plan on the maintenance of the rural roads for the highest 
efficiency. 


