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แนวทางการพัฒนาระบบจักรยานพื้นที่เลียบคลอง
กรณีศึกษา : คลองถนนต่อเนื่องจากคลองบางบัว
Guidelines for the development of bicycle systems along the canal.
Case study : Thanon canal continued from Bang Bua canal.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบ
ทางจักรยานที่เหมาะสมกับการใช้พัฒนาในพื้นที่เลียบคลอง กรณีศึกษา
คลองถนนต่ อ เนื ่ อ งจากคลองบางบั ว 2) เสนอรู ป แบบทางจั ก รยาน
ที่เหมาะสมกับ การใช้พ ัฒนาในพื้นที่ ศึก ษา โดยรวบรวมข้อ มูลในพื้นที่
และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบทางจักรยานที่เหมาะสมกับการใช้พฒ
ั นา
ในพื้นที่ เพื่อหาค่าน้ำหนักความสำคัญของแต่ละปัจจัยโดยใช้กระบวนการ
ลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามจุดมุ่งหมายจาก
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจำนวน 20 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผลกระทบ
กั บ สิ ่ ง แวดล้อ ม สั ง คม มี ค ่ า น้ ำ หนัก ความสำคั ญ สูง ที ่ส ุด (ร้ อ ยละ 39)
รองลงมาคื อ ปั จ จั ย ด้ า นวิ ศ วกรรมการทาง มี ค ่ า น้ ำ หนั ก ความสำคั ญ
(ร้อยละ 34) และปัจจัยด้านการลงทุนและก่อสร้าง มีค่าน้ำหนักความสำคัญ
น้อยที่สุด (ร้อยละ 24) โดยเมื่อนำปั จจัยทั้ง 3 ด้านมาวิเคราะห์ รูปแบบ
ทางจั กรยานที่ ม ี ความเหมาะสมแล้ ว พบว่ า รู ปแบบที ่ ม ี การก่อสร้ างใหม่
เป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด โดยได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 81.43 คะแนน
ลำดับ ถัดมาเป็น รูป แบบการปรับ ปรุงสภาพพื้นที่เดิม ได้คะแนนเท่ากับ
75.87 คะแนน และรูปแบบสุดท้ายเป็นสภาพพื้นที่เดิม ได้คะแนนเท่ากับ
53.36 คะแนน โดยผลการวิจ ัย ครั้งนี้เป็นการศึก ษาในเขตพื้นที่เฉพาะ
ซึ่งในการพัฒนารูป แบบทางจัก รยานแต่ ละพื้นที่ จ ะมีความแตกต่างกัน
ตามปัจจัยในด้านต่าง ๆ ดังนั้น ในการศึกษานี้จึงเป็น แนวทางเบื้องต้น
ในการพัฒนาระบบจักรยานที่ใช้ในพื้นที่ศึกษาเท่านั้น
คำสำคัญ: ทางจักรยาน, กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์, ค่าน้ำหนัก

Abstract
The purpose of research were 1) to study the factors affecting
the bicycle lane type suitable for development in the canal side
area: case study the Thanon canal continuous Bang Bua canal
and 2) to propose the bicycle lane type suitable for development
in the canal side area: case study the Thanon canal continuous
Bang Bua canal. The data for this study area were collected
including the factors affecting the form of bicycle lane and the
development the canal side area. The weight value of each
factor was determined by using Analytical Hierarchy Process
(AHP). The study was conducted using purposive sampling from
a group of 20 experts. The results showed that the environmental
and social impact factors were the most important factor about
39%, followed by the highway engineering factor were the most

important factor about 34%, and investment and construction
factor were the least significant weight about 24%. The most
suitable bicycle lane in order: The first is new construction
received the highest score equal to 82.12 points (Type3),
improving the area received score equal to 76.63 points (Type2)
and not improving the area received score equal to 53.36 points
(Type1). The result of this research was a study in a specific area.
Therefore, bicycle lane type suitable will be different in another
area. The results of this study can be used as a preliminary
guideline for the development of the canal side area.
Keywords: Bicycle lane, Analytical Hierarchy Process (AHP), Factors

1. บทนำ
การคมนาคมขนส่งในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑลปัจ จุ บั น
มีป ระสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการขนส่งมวลชนที่มี
การพัฒนารูป แบบระบบขนส่งสาธารณะให้มีความหลากหลายมากขึ้น
แต่เป็นระบบโครงข่า ยหลัก ที่ผู ้ใช้บ ริก ารบางส่ว นยัง ไม่ สามารถเข้ า ถึ ง
การให้บริการได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ตามแนวแม่น้ำ ลำคลอง
เนื่อ งจากมีความซับ ซ้อ นในการเข้า ถึง [1] การเดินทางส่ว นใหญ่ย ังคง
เป็นการเดินเท้าหรือการใช้รถจักรยานยนต์เท่านั้น
คลองถนน เป็น คลองต่อเนื่องจากคลองบางบัวมีความยาวประมาณ
8 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่เขตดอนเมือง เขตบางเขน และเขตหลักสี่ ตลอดแนว
สองฝั่งคลองมีชุมชนต่าง ๆ จำนวน 12 ชุมชน โดยมีจุดเริ่มต้นจากชุมชน
สามัคคีร่วมใจ บริเวณสะพานบางบัว (ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS บางบัว)
ต่อเนื่องไปจนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสิ้นสุดพื้นที่ทำการศึกษา
บริเวณตลาดยิ่งเจริญ ซึ่งพบว่า สองฝั่งคลองถนนเป็นพื้นที่ ที่ไม่สะดวก
ในการเข้าถึง มีพื้นที่ทางกว้างสลับกับทางแคบและเข้าถึงได้ยาก โดยเฉพาะ
ชุมชนสามัคคีร่วมใจมีบ้านเรือนตั้งอยู่ริมคลองถนนมานาน ปัจจุบันได้มีการ
ปรับปรุงพื้นที่โดยการจัดระเบียบของภาครัฐเพื่อบริหารจัดพื้นที่ให้มีความ
เหมาะสมในการที่อ ยู่อ าศัย ทั้งในเรื่อ งคุ ณภาพชีว ิตและความเป็ น อยู่
ของผู้อ าศัย ทำให้พ ื้นที่บ ริเวณชุมชนต่า ง ๆ โดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งอยู่
ริ ม คลองถนนและพื้ นที่ ข ้ า งเคี ย ง ได้ ม ี ก ารปรับ ปรุง พื ้น ที ่ตามนโยบาย
การจัดระเบียบของภาครัฐเป็นบ้านมั่นคง โดยชุมชนริมคลองถนนก่อสร้าง
เสร็จ แล้ว ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น [2] บ้า นเรือ นริมคลองช่วยกัน
ปลูก ต้นไม้ดูร่มรื่น ซึ่งกรุงเทพมหานครกำลังจะก่อสร้างเขื่อ นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ความกว้างประมาณ 1.50 เมตร และ 3.50 เมตร แต่เมื่อพิจารณา
การเดินทางของประชาชนภายในชุมชนเพื่อเข้าถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

TRL18-1

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 จ.เชียงราย
ด้านคมนาคมต่าง ๆ แล้ว พบว่า ยังไม่สามารถเดินทางได้สะดวกมากนัก
หากสามารถพัฒนาระบบจักรยานในพื้นที่ให้มีศักยภาพมากขึ้น จะทำให้
การเดิ น ทางของประชาชนในพื ้ น ที่ ช ุ ม ชนบริ เ วณสองฟากฝั ่ ง คลอง
และบริเวณข้างเคียง สามารถเดินทางด้วยจักรยานเพื่อเข้าสู่ระบบขนส่ง
มวลชนสาธารณะทั้งทางรางและระบบขนส่งทางถนน เพื่อเดินทางต่อไปยัง
พื้นที่อื่นและสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกมากขึ้น
ดั ง นั ้ น การศึ ก ษานี ้เ พื ่ อ คัด เลือ กรูป แบบทางจัก รยานที่ เ หมาะสม
ในการพัฒนาพื้นที่ โดยการหาปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาออกแบบ และให้
ค่าคะแนนรูปแบบทางจักรยานที่เหมาะสมที่สุด สามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบจักรยานในบริเวณพื้นที่เลียบคลองถนนต่อเนื่องจาก
คลองบางบัว โดยนำเสนอผลการศึกษาเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาพื้นที่ เพื่อกำหนดเป็นแนวนโยบายในการพัฒนาระบบจักรยาน
เป็ น การส่ ง เสริม การใช้ จ ั ก รยานสำหรั บ การเดิน ทางในชี ว ิ ต ประจำวัน
ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองและใกล้เคียง ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้ง ลดการเดินทางโดยใช้เครื่องยนต์อันจะเป็น
การลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในเมือง

AHP

รูปที่ 1 ขัน้ ตอนการดำเนินการวิจยั

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษาการพั ฒ นาพื ้ น ที ่ บ ริ เ วณเลี ย บคลองถนนต่ อ เนื ่ อ งจาก
คลองบางบัว เป็นการศึก ษาเพื่อ เลือกรูปแบบทางจัก รยานที่เหมาะสม
ในการพัฒนาระบบจักรยานในพื้นที่ โดยทำการศึกษาสภาพพื้นที่ บริเวณ
เลีย บคลองถนนต่อ เนื่อ งจากคลองบางบัว ตั้ งแต่ในอดีตจนถึง ปัจ จุ บั น
เพื่อ นำมาออกแบบรูปแบบทางจัก รยานที่เหมาะสมทางด้า นวิศวกรรม
โดยให้เป็นไปตามแนวคิดการออกแบบทางจักรยาน จากคู่มือมาตรฐาน
การออกแบบการก่อสร้างทางจักรยานสำหรับประเทศไทย [5] และคู่มือ
การออกแบบทางจักรยานจากต่างประเทศ [6] [7] และมีความเหมาะสม
กับ สภาพพื้นที่ที่มีข ้อ จำกัด ด้า นการใช้ที่ดิน รวมถึง การลงทุนก่อ สร้าง
ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ และเมื่อกำหนดปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการคัดเลือกรูปแบบทางจักรยานได้ แล้ว จะประยุกต์ใช้กระบวนการ
ลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process, AHP) เป็นเครื่องมือ
ในการตัดสินใจในการวิเคราะห์เพื่อหาเหตุผล ซึ่ง เป็นวิธีที่ได้รับความนิยม
แพร่หลาย เนื่องจากเป็นกระบวนการตัดสินใจที่ดีและมี ประสิทธิภาพมาก
ที่สุดวิธีหนึ่ง ในการวินิจฉัยเปรียบเทียบหาลำดับความสำคัญของปัจจัย
ต่ า ง ๆ โดยทำการเปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ต่ า ง ๆ เป็ น คู ่ ๆ ภายใต้ เ กณฑ์
การตัดสินใจแต่ละเกณฑ์ เพื่อ นำไปสู่การคัดเลือกรูปแบบทางจักรยาน
ที่เหมาะสม ในการพัฒนาระบบจักรยานในพื้นที่ศึกษา
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3.1 การกำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษาเริ่มจากบริเวณชุมชนริมคลองบางบัว ตั้งอยู่ริมคลองบางบัว
หรื อ คลองถนน เขตบางเขน (ตรงข้ า มกรมทหารราบที ่ 11 มหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์) ผ่านด้านหลังวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิห าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยคลองจะตัดผ่านถนนแจ้งวัฒนะต่อเนื่อง
ขนานไปกั บ ถนนพหลโยธิ น ไปจนถึ ง บริ เ วณตลาดยิ ่ง เจริญ ระยะทาง
ประมาณ 8 กิโลเมตร ดังรูปที่ 2

3. ระเบียบวิธีการวิจัย
วิธีการศึกษาการคัดเลือกรูปแบบทางจักรยานที่เหมาะสมกับการใช้
พัฒนาในพื้นที่เลียบคลองถนนต่อเนื่องจากคลองบางบัว เป็นการประยุกต์ใช้
กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น โดยกำหนดปัจจัยในการตัดสินใจให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านผังเมือง ด้านสิ่งแวดล้อม
และหน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบในพื ้ น ที่ ใ ห้ ค ่ า คะแนนเปรี ย บเที ย บความสำคั ญ
ของแต่ละปัจจัย เพื่อใช้แบบจำลอง AHP เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ
คัด เลือ กรูป แบบทางจักรยานที่เหมาะสม ทั้งนี้ ปัจ จัย ดังกล่าวเกิดจาก
การทบทวนงานวิ จ ั ย ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง และข้ อ เสนอแนะจากผู ้ เ ชี ่ ย วชาญ
ที่มีป ระสบการณ์ ที่ใช้ ในการคัด เลือ กรูป แบบทางจัก รยานที่เหมาะสม
กับ การพัฒนาพื้นที่ เพื่อ ให้ได้ทางจัก รยานที ่เหมาะสมกับ พื้ นที ่ศ ึ ก ษา
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยแสดงได้ดังรูปที่ 1

รูปที่ 2 ตำแหน่งพื้นที่ศึกษาบริเวณคลองถนนต่อเนื่องจากคลองบางบัว

3.2 การทบวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกีย่ วข้อง
การศึกษารูปแบบทางจักรยานที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ ศึก ษา
ในการศึก ษานี้ได้ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อ ง เพื่อ ศึกษา
โครงการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการในการทำ
การวิจัย โดยศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกรูปแบบทางจักรยาน
และนำมาออกแบบเครื่องมือในการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อสัมภาษณ์
ผู้เชี่ย วชาญและจัด ลำดับ ค่า ความสำคัญ ของปัจ จัย ที่มีผลต่อ การเลือก
รู ป แบบทางจั ก รยาน โดยจะนำไปใช้ ใ นการให้ ค ่ า คะแนนของรู ป แบบ
ทางจักรยานตามที่ได้ศึกษาและออกแบบไว้
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3.3 การรวบรวมข้อมูลกายภาพในพื้นที่ศึกษา
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รูปแบบที่ 1 รูปแบบทางเดิม โดยไม่มีการปรับปรุง หรือก่อสร้างเพิ่มเติม

3.3.1 เส้นทางของพื้นที่
จะทำการออกแบบรูปแบบทางจักรยาน โดยการกำหนดเส้นทาง
ที่จ ะดำเนินการศึกษา เพื่อ นำข้อ มูลด้า นกายภาพมาใช้ในการออกแบบ
รูปแบบทางจักรยานที่เหมาะสม
3.3.2 สภาพด้านกายภาพของพื้นที่
คือ สภาพพื้นที่สองข้างทางบริเวณศึกษา ได้แก่ ความกว้างของ
เขตทาง ความกว้างของพื้นที่ที่สามารถนำมาพัฒนาออกแบบทางจักรยาน
ลักษณะผิวทาง ดังรูปที่ 3
รูปที่ 4 รูปแบบทางจักรยาน รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2 มีการปรับปรุงสภาพพื้นที่เดิม

รูปที่ 3 ลักษณะกายภาพบริเวณพืน้ ทีท่ ที่ ำการศึกษา

3.3.3 สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
ได้แก่ ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ จุดจอดรถจักรยานจุดให้บริการ
ด้านการซ่อมบำรุงจักรยาน
3.3.4 ลักษณะพื้นที่โดยรอบ
ได้แก่ พื้นที่ด้านสันทนาการต่าง ๆ สวนสาธารณะ สนามกีฟ้า
ลานกีฬาเอนกประสงค์ สวนสาธารณะ ตลาด และพื้นที่อื่น ๆ ที่ใช้พักผ่อน
หย่อนใจ
3.4 การเสนอรูปแบบทางเลือกของทางจักรยาน
การศึกษารูปแบบทางจักรยานที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ ได้ทำการ
ออกแบบรูปแบบทางจักรยานให้มีความสอดคล้อง ทั้งสภาพความเป็นได้
เชิงพื้นที่ และในเชิงวิศวกรรม โดยทำการออกแบบไว้ 3 รูปแบบ พื้นที่
ศึ ก ษามี อ ุ ป สรรคในการออกแบบ เนื ่ อ งจากมี พ ื ้ น ที่ จ ำกั ด และรูป แบบ
การเดิ น ทางที่ แ ตกต่า งจากเดิน ทางบนท้ อ งถนนทั ่ ว ไป อี ก ทั ้ ง รูป แบบ
การเดินทางยังต้องมีการใช้ทางร่วมกัน ได้แก่ การเดินเท้า จักรยาน หรือ
รูปแบบการเดินทางไม่ใช้เครื่องยนต์ และจักรยานยนต์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
การเดินทางของประชาชนที่อยู่ในบริเวณย่านชุมชนริมคลอง และพื้นที่
ใกล้เคียง เป็นการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อกับการเดินทางรูปแบบอื่น ทั้งระบบ
ถนน และระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงการใช้พื้นที่ด้านการสันทนาการด้วย
เมื ่ อ พิ จ ารณาสภาพพื ้ น ที ่ เ ดิ ม ยั ง คงสามารถให้ บ ริ ก ารการเดิ น ทางได้
ทั้ง 3 รูปแบบ แต่อาจจะไม่มีความสะดวกสบาย และปลอดภัยเท่าที่ควร
การศึกษานี้จึงกำหนดรูปแบบแรกของทางจักรยานเป็นรูปแบบของสภาพ
พื ้ น ที ่ เ ดิ ม ไม่ ไ ด้ ม ี ก ารพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง ใด ๆ ดั ง แสดงในรู ป ที ่ 4
ส่ว นรูป แบบทางจักรยานรูปแบบที่สอง เป็นการปรับปรุงจากพื้นที่เดิม
โดยยั ง เป็ น รู ป แบบการใช้ ท างร่ ว มกั น กั บ การเดิ น ทางรู ป แบบอื่ น
แต่ก ำหนดให้มีก ารปรับ ปรุงสภาพผิว ทาง ทาสีผิว ทางแสดงสัญ ลัก ษณ์
และข้อความเตือนบนผิวทาง รวมทั้งมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ดังแสดง
ในรูปที่ 5 และรูปแบบที่สาม กำหนดให้มีการก่อสร้างทางจักรยานเฉพาะ
โดยมีเสาหลักแบ่งช่องจราจร ปรับปรุงและทาสีผิวทางด้วยการใช้วัสดุสี
ทาพื้นทาง มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่า ง และติดตั้งป้ายเตือ น สัญลักษณ์
และเครื ่ อ งหมายเตื อ นบนผิ ว ทาง โดยติ ด ตั ้ ง ป้ า ยเตื อ นระวั ง จั ก รยาน
ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 5 รูปแบบทางจักรยาน รูปแบบที่ 2

โดยรูปแบบทางจักรยาน รูปแบบที่ 2 มีการปรับปรุงสภาพพื้นที่เดิม ดังนี้
1) ทางจักรยานใช้ร่วมกับการเดินทางรูปแบบอื่น
2) ปรับปรุงและทาสีผิวทางแสดงสัญลักษณ์หรือข้อความเตือนบนผิวทาง
3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว
4) ติดตั้งป้า ยเตือ น สัญ ลัก ษณ์ และเครื่อ งหมายเตือ นบนผิว ทาง
โดยทาสีผิวทางข้อความใช้ทางร่วมกัน และติดตั้งป้ายเตือนระวังจักรยาน
และป้ายเตือนใช้ทางร่วมกัน
รูปแบบที่ 3 มีการปรับปรุงสภาพพื้นที่เดิม และมีการก่อสร้างใหม่

รูปที่ 6 รูปแบบทางจักรยาน รูปแบบที่ 3

โดยรูปแบบทางจักรยาน รูปแบบที่ 3 มีการปรับปรุง และก่อสร้างใหม่ ดังนี้
1) ก่อสร้างทางจักรยานเฉพาะ โดยมีเสาแบ่งช่องจราจร
2) ปรับปรุงและทาสีผิวทางแสดงสัญลักษณ์หรือข้อความเตือนบนผิวทาง
3) ติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่างแบบสองกิ่ง
4) ติดตั้งป้ายเตือ น สัญลักษณ์ และเครื่องหมายเตือนบนผิว ทาง
โดยทาสีผิวทางข้อความระวังจักรยาน และติดตั้งป้ายเตือนระวังจักรยาน
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3.5 การกำหนดปัจจัยในการคัดเลือกรูปแบบทางจักรยาน
โดยในการศึกษาการคัดเลือกรูปแบบทางจักรยานที่เหมาะสม จำเป็นต้อง
กำหนดปัจจัยด้า นต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้องและส่งผลในการคัดเลือกรูปแบบ
ทางจักรยาน โดยปัจจัยในแต่ละด้านจะกำหนดได้จากมาตรฐานการออกแบบ
ทางจักรยานทั้งในและต่างประเทศ และแนวทางการพัฒนาระบบจักรยาน [8]
มากำหนดปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบทางจักรยานที่เหมาะสมในการ
พัฒนาพื้นที่ บริเวณเลียบคลองถนนต่อเนื่องจากคลองบางบัว เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านผังเมือง และด้านสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานเขตบางเขน ได้พิจารณาให้ค่าน้ำหนัก
ในปัจจัยด้านต่าง ๆ
ซึ่งมีการกำหนดรายละเอียดของปัจจัยในการศึกษานั้น เป็นการกำหนด
ปัจจัย 2 ประเภท คือ ปัจจัยหลักที่ใช้ในการคัดเลือกรูปแบบทางจักรยาน
และปัจจัยรองที่ใช้ในการคัดเลือกรูปแบบทางจักรยานที่อยู่ภายใต้ปัจจัยหลัก
โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.5.1 ปัจจัยหลักด้านวิศวกรรมงานทาง
ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ท ำการรวบรวมปั จ จั ย รอง ที ่ อ ยู่ ภ ายใต้ ป ัจ จัย หลัก
ด้านวิศวกรรมงานทาง ที่มีผลต่อการออกแบบรูปแบบทางจักรยาน สามารถ
กำหนดปัจจัยรองภายใต้ปัจจัยหลักด้านวิศวกรรมการทาง โดยอ้างอิงจาก
คู่มือมาตรฐานการออกแบบทางจักรยาน ทั้งในและต่างประเทศ [9] และ
จากคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้ทำปรึกษา เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านพื้นที่
เพื่อที่จะนำไปใช้ในการสร้างแบบสอบถาม AHP และใช้เป็นปัจจัยในการ
เลือ กรูป แบบทางจัก รยานในการพั ฒนาพื ้นที่ บริเวณเลีย บคลองถนน
ต่อเนื่องจากคลองบางบัว ได้ 6 ปัจจัย ดังต่อไปนี้
1) กำหนดช่องทางจักรยานอย่างชัดเจน
2) ความกว้างทางจักรยาน
3) ความเร็วเฉลี่ยที่ใช้ในทางจักรยาน
4) ระยะหยุดปลอดภัย
5) ไฟฟ้าแสงสว่าง
6) มีป้ายเตือน เครื่องหมาย และสัญลักษณ์บนพื้นผิว
3.5.2 ปัจจัยหลักด้านการลงทุนและก่อสร้าง
ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมปัจจัยรองที่อยู่ภายใต้ปัจจัยหลักด้าน
การลงทุ น และก่ อ สร้ า ง ที ่ ม ี ผ ลต่ อ การออกแบบรู ป แบบทางจั ก รยาน
โดยอ้างอิงจากคู่มือมาตรฐานการออกแบบทางจักรยาน ทั้งในและต่างประเทศ
รวมทั้งงานวิจัยเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาระบบจักรยาน และจากคำแนะนำ
จากผู้เชี่ยวชาญ สามารถกำหนดปัจจัยรองภายใต้ปัจจัยหลักด้านการลงทุน
และก่อสร้างที่จะนำไปใช้ในการสร้างแบบสอบถาม AHP และใช้เป็นปัจจัย
ในการเลือกรูปแบบทางจักรยานในการพัฒนาพื้นที่ บริเวณเลียบคลองถนน
ต่อเนื่องจากคลองบางบัว ได้ 4 ปัจจัย ดังต่อไปนี้
1) มูลค่าของค่าก่อสร้าง
2) ประหยัดค่าเดินทางในชีวิตประจำวัน
3) ลดค่าใช้จ่ายได้ด้านอุบัติเหตุ
4) มูลค่าเวนคืนที่ดิน
3.5.3 ปัจจัยหลักด้านผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ ท ำการรวบรวมปั จ จั ย รองที ่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ป ั จ จั ย หลัก
ด้านผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่มีผลต่อการออกแบบรูปแบบ
ทางจักรยาน จากการศึกษาสภาพพื้นที่ และจากคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
ที่ให้ข้อสังเกตด้านสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค การป้องกันน้ำท่วม
โดยสามารถกำหนดปัจจัยรองภายใต้ปัจจัยหลักด้านผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
และสังคม ที่จะนำไปใช้ในการสร้างแบบสอบถาม AHP และใช้เป็นปัจจัย
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ในการเลือกรูปแบบทางจักรยานในการพัฒนาพื้นที่ บริเวณเลียบคลองถนน
ต่อเนื่องจากคลองบางบัว ได้ 4 ปัจจัย ดังต่อไปนี้
1) คุณภาพน้ำในคลอง
2) การระบายน้ำและควบคุมน้ำท่วม
3) ด้านสาธารณูปโภค
4) ความสะดวกสบายในการเดินทาง
3.6 การจัดทำแบบสอบถาม AHP เพื่อการวินิจฉัยความสำคัญของแต่ละปัจจัย
จากผลการพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการคั ดเลือกรูปแบบทางจักรยาน
ได้นำปัจจัยดังกล่าวมาสร้างแบบสอบถาม AHP เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ
วินิจฉัยและให้ค่าน้ำหนักความสำคัญแต่ละปัจจัย โดยได้ดำเนินการ ดังนี้
3.6.1 การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ
การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบทางจักรยาน ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดค่า ความสำคัญของปัจจัย
ที่มีผลต่อการคัดเลือกรูปทางจักรยานที่เหมาะสม โดยผลที่ได้จะอ้างอิงไปยัง
ปัจจัยที่ส่งผลในการเลือกรูปแบบทางจักรยานที่ได้ออกแบบไว้
3.6.2 กลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญ
กลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคมนาคม
ขนส่ง ด้านผังเมือง และด้านสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้แก่
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท อาจารย์
มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่ปรึกษาที่หน่ วยงานราชการข้างต้น
ได้ว่าจ้าง และหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ เพื่อทำการศึกษาการพัฒนาพื้นที่
และการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง จำนวน 20 ท่าน ดังนี้
1) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
จำนวน 3 ท่าน
2) ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 3 ท่าน
3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
จำนวน 1 ท่าน
4) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบถนนและโครงสร้าง กรมทางหลวงชนบท
จำนวน 1 ท่าน
5) ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ท่าน
6) อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านขนส่ง มหาวิทยาลัย จำนวน 5 ท่าน
7) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง จำนวน 4 ท่าน
8) เจ้าหน้าที่สำนักเขตบางเขน (หัวหน้าฝ่ายโยธา) จำนวน 1 ท่าน
3.7 การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างและผู้เชี่ยวชาญ
เมื่อได้ปัจจัยหลักและปัจจัยรองที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญในการ
คั ด เลื อ กรู ป แบบจั ก รยานที ่ เ หมาะสมในพื ้ น ที่ ศ ึ ก ษาแล้ ว จึ ง ออกแบบ
แบบสอบถามเพื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ค่าระดับ
ความสำคัญของปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยหลักและการเปรียบเทียบ
ความสำคัญของปัจจัยหลักโดยการเปรียบเทียบกันทีละคู่
ส่วนที่ 2 การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยรองและการเปรียบเทียบ
ความสำคัญของปัจจัยรองโดยการเปรียบเทียบกันทีละคู่
3.8 การวิเคราะห์และการให้คะแนนของแต่ละรูปแบบทางเลือกของรูปแบบ
ทางจักรยานที่เหมาะสม
ขั้นตอนนีก้ ารวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าคะแนนของแต่ละรูปแบบทางเลือก
โดยจะใช้วิธีการให้น้ำหนักคะแนนหรือการใช้ตัวคูณในการกำหนดระดับ
ความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ การศึกษานี้แบ่งออกได้เป็น 2 วิธี ดังนี้

TRL18-4

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 จ.เชียงราย
1) แบบขั้นบันได
โดยวิธีนี้ค่าตัวคูณจะถูกแบ่งออกเป็น 4 - 5 ระดับ ดังแสดงตัวอย่าง
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการกำหนดค่าตัวคูณแบบขั้นบันได
ระดับ ด้านวิศวกรรมการทาง
1
ดีมาก
2
ดี
3
พอ ช้
4
ค่อนข้างไม่ดี
5
ไม่ดี

ค่าตัวคูณ
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00

ด้าน ลกระทบ สิ่งแวดล้อม ค่าตัวคูณ
ไม่มี ลกระทบ
1.0
มี ลกระทบน้อย
0.75
มี ลกระทบปานกลาง
0.50
มี ลกระทบมาก
0.25
มี ลกระทบรุนแรง
0.00

2) แบบสัดส่วน
โดยการกำหนดให้รูป แบบทางเลือกมีความได้เปรียบหรือ ดีที่สุด
ในหัวข้อนั้น ๆ มีค่าตัวคูณเท่ากับ 1.00 ส่วนรูปแบบทางเลือกอื่นจะมีค่า
ตัวคูณลดหลั่นเป็นสัดส่วนกันไปตามความสัมพันธ์ในลักษณะสมการเชิงเส้น
(Linear Equation) ที่ใช้ประเมินตัวคูณในแต่ละหัวข้อ
3.9 สรุป ปัจ จั ย หลักและปัจ จัย รอง และตัว ชี้ว ัดในการคัดเลือกรูปแบบ
ทางจักรยาน
เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้ว ัดหรือดัชนีที่ จะพิจารณาในแต่ละปัจ จั ย
ในการศึกษานี้ได้สรุปตัวชี้วัดหรือดัชนี ในแต่ละปัจจัยที่งานวิจัยครั้งนี้ใช้ศึกษา
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปัจจัยและตัวชี้วัดในการพิจารณาและค่าตัวคูณด้านต่าง ๆ
ปจจัย
1. ด้านวิศวกรรมและจราจร
1.1 มีช่องทางจักรยานเฉพาะ
1.2 ความกว้างทางจักรยาน
1.3 ความเร็วที่ใช้ในการออกแบบ
1.4 ระยะหยุดปลอดภัย
1.5 ไฟฟ้าแสงสว่าง
1.6 มีป้ายเตือน เครื่องหมาย
และสัญลักษณ์บนพื้นผิว
2. ด้านการลงทุนและก่อสร้าง
2.1 มูลค่าของค่าก่อสร้าง

ตัวชี้วัด
มีหรือไม่มีการออกแบบให้มีช่องจักรยานเฉพาะ
การกาหนดความกว้างทางจักรยานที่เหมาะสม
ความเร็วที่ใช้ในการออกแบบทางจักรยาน
ระยะหยุดปลอดภัยที่ได้จากความเร็วที่กาหนด
มีหรือไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง
มีหรือไม่มปี ้ายเตือน เครื่องหมาย
และสัญลักษณ์บนพื้นผิว

มูลค่าของค่าก่อสร้างของรูปแบบทางเลือก
ที่น้อยที่สุด
2.2 ประหยัดค่าเดินทางในชีวิตประจาวัน มูลค่าจากการบารุงรักษาทางจักรยาน
ของรูปแบบทางเลือกที่น้อยที่สุด
2.3 ลดค่าใช้จ่ายด้านอุบัติเหตุ
อายุการใช้งานของทางจักรยานของรูปแบบ
ทางเลือกที่มากที่สุด
2.4 มูลค่าเวนคืนที่ดิน
มูลค่าเวนคืนที่ดินของทางจักรยานของรูปแบบ
ทางเลือกที่น้อยที่สุด
3. ด้าน ลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
3.1 คุณภาพน้าในคลอง
มีหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพ
ของน้าในลาคลอง
3.2 การระบายน้าและควบคุมน้าท่วม
หน้าตัดคลองที่ได้จากการออกแบบ
ทางจักรยานของรูปแบบทางเลือกที่มากที่สุด
3.3 ด้านสาธารณูปโภค
จานวนเสาไฟที่ต้องย้าย
3.4 ความสะดวกสบายในการเดินทาง
ความกว้างทางจักรยาน การกาหนดช่องทาง
จักรยานที่ชัดเจน มีการติดตั้งป้าย เครื่องหมาย
และสัญลักษณ์บนผิวทาง

3.10 การเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการสำรวจข้อมูลจากแบบสอบถาม
ขั้นตอนการเก็บข้อมูลสำหรับการศึกษานี้
1) การแนะนำและชี้แจงข้อมูล สัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างและผู้เชีย่ วชาญ
เพื่อนำเสนอข้อมูลและแบบจำลอง และอธิบายเรื่องทฤษฎี AHP (Analytic
Hierarchy Process) และความหมายของมาตราวัดมูลฐาน พร้อมทั้ง วิธีประเมิน
และยกตัวอย่างการประเมินเพื่อประกอบการพิจารณา เนื่องจาก AHP เป็นทฤษฎี
ที่ยังไม่มีใครเข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนจากการประเมิน
และแจ้งถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย รวมถึงการตอบข้อซักถามต่าง ๆ
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2) การเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ เก็บข้อมูล ดุลยพินิจ
เชิงเปรียบเทียบคู่จากผู้ประเมินแต่ละรายผ่านแบบสอบถาม โดยการทำ
แบบสอบถามจะเริ่มจากการถามเชิงเปรียบเทียบในส่วนย่อยซึ่งอยู่ในลำดับ
ท้ายสุดของโครงสร้างลำดับชั้นก่อน แล้วจึงทำแบบสัมภาษณ์ในลำดับชั้น
ที่เหนือขึ้นไปตามลำดับ กล่าวคือ ผู้ประเมินจะพิจารณาเปรียบเทียบคู่เกณฑ์
ปัจจัยรองในระดับที่สาม เมื่อเทียบเกณฑ์หลักแต่ละตัวที่อยู่ในระดับที่สอง
เมื่อผู้ประเมินได้พิจารณาเปรียบเทียบคู่เกณฑ์ย่อยหมดแล้ว ต่อไปจะทำการ
พิจารณาเปรียบเทียบคู่เกณฑ์ปัจจัยหลัก ซึ่งอยู่ ในระดับชั้นที่สองเทียบกับ
เป้าหมายในระดับชั้นที่หนึ่ง ซึ่งก็คือ การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัย
การเลื อ กรู ป แบบทางจั ก รยานที ่ เ หมาะสมในการพั ฒ นาพื ้ น ที ่บ ริ เวณ
เลียบคลองถนนต่อเนื่องจากคลองบางบัว เขตบางเขน ต่อไป
ผลที่ได้จ ากการสำรวจข้อ มูลโดยแบบสอบถาม คือ การให้คะแนน
แต่ละปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุด โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า Rating
Scale จำนวน 9 ระดับ ได้แก่ มีความสำคัญมากกว่าในระดับที่มากที่สุด
มีความสำคัญมากกว่าในระดับที่ค่อนข้างมาก ความสำคัญมากกว่า ในระดับ
ปานกลาง มีความสำคัญมากกว่าเล็กน้อย มีความสำคัญเท่ากัน โดยการ
เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อให้ทราบ ความสำคัญของปัจจัย
ในการเลือกรูปแบบทางจักรยานที่เหมาะสม ผลที่ได้จ ากแบบสอบถาม
ข้อมูลที่ได้เป็นดุลยพินิจเชิงเปรียบเทียบคู่จำนวน 30 คู่ จากกลุ่มผู้ตัดสินใจ
(ผู้เชี่ยวชาญ) ทั้งหมด 20 ราย
3.11 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ค่าน้ำหนักจากกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นของปัจจัยหลัก
และปัจจัยรอง หลังจากการจัดทำแบบสอบถาม และดำเนินการเก็บข้อมูล
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้ว เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
และแม่นยำ ได้ใช้เครื่องมือและวิธีการช่วยในการตัดสินใจ มาประยุกต์ใช้
โดยโปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Excel) มาใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล
การตัดสินใจ ซึ่งนอกจากการจะวิเคราะห์ เพื่อหาค่าน้ำหนัก ความสำคัญของ
ปัจจัยแต่ละปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันแล้ว ยังต้องตรวจสอบความสอดคล้อง
ของข้อมูลที่จะใช้ในการตัดสินใจครั้งนี้ ซึ่งการวัดค่าความสอดคล้อง (CR)
ของข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับตรวจสอบหาความผิดพลาดที่เกิดจาก
การให้ข้อมูล จากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของข้อมูลที่กำลังทำการตัดสินใจ
แต่ละชุดแบบสอบถาม ซึ่งการหาค่าความสอดคล้องของข้อมูล คือ ค่า CR
อยู ่ ในรู ปอั ตราส่ วนความไม่ สอดคล้ อง ถ้ ามี ค ่ า ≤0.1 ถื อว่ าอยู่ ในเกณฑ์
ที่ย อมรับ ได้แ ละ ≥0.1 ถือ ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ ไม่ได้ซึ่งเป็นตัว บ่งชี้
ความน่าเชื่อถือที่สำคัญ สำหรับ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์
มีรูปแบบในการคำนวณดังต่อไปนี้
1) สร้างตารางเมตริก เปรียบเทียบเกณฑ์หลักที่ใช้ในการตัดสินใจเป็นคู่
โดยกำหนดมาตราส่วน
2) คำนวณค่าน้ำหนักความสำคัญของเกณฑ์การประเมิน โดยการปรับ
ผลรวมของแต่ละคอลัมน์
3) คำนวณความสอดคล้องของเหตุผล (Concurrency Reasonable)
ขั ้ น ตอนนี ้ จ ะทำการตรวจสอบว่ า ผลลั พ ธ์ ท ี ่ ไ ด้ น ั ้ น มี ค วามถู ก ต้ อ งแล ะ
สอดคล้องกันของเหตุผลหรือไม่ โดยมีขั้นตอนดังนี้ คือ นำตารางเมตริก
ที่มีก ารใส่ค่า ตัวเลขแล้ว มาหาค่า ลำดับ ความสำคัญ โดยนำค่า น้ำหนัก
มาเติมที่คอลัมน์สุดท้าย ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ตารางค่าลำดับความสำคัญ
4) ขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์จะได้ค่า Consistency ratio เพื่อนำไป
เปรียบเทียบหาความสอดคล้อง จากตารางค่าดัชนีความสอดคล้องตามขนาด
ของเมตริ กซ์ (Random Consistency Index : RI) ต่ อไป คำนวณค่ า λmax
ดังสมการ λmax = (ผลรวมของผลหาร / จำนวนทางเลือก) คำนวณหาดัชนี
ความสอดคล้อง (Consistency Index) ดังสมการ CI = (λmax – n)/n-1 คำนวณ
หาอัตราส่วนของความสอดคล้อง Consistency ratio ดังสมการ CR = CI/RI
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4. ลการวิจัย
4.1 ผลการหาค่าน้ำหนักความสำคัญของแต่ละปัจจัย
ในการศึกษานี้ ได้ทำการหาค่าน้ำหนักความสำคัญ (weight factors)
ของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการสร้างแบบสอบถาม AHP สัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบรูปแบบ
ทางจักรยาน สำหรับปัจจัยหลัก พบว่า ผู้เชี่ยวชาญให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคมมากที่ สุ ด ร้อ ยละ 39 รองลงมา คือ ด้า นวิศวกรรมการทาง
ร้อ ยละ 37 และด้า นเศรษฐกิจ และการลงทุน ร้อ ยละ 24 โดยในแต่ละ
ปัจจัยหลักมีค่าน้ำหนัก ความสำคัญของปัจจัยย่อย ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าน้ำหนักความสำคัญของแต่ละปัจจัย
ปจจัยหลัก
1. วิศวกรรมการทาง

ปจจัยรอง

ค่าน้าหนักของปจจัย
37.00
- กาหนดช่องทางจักรยานอย่างชัดเจน
6.98
- ความกว้างทางจักรยาน
7.57
- ความเร็วเฉลี่ยที่ใช่ในทางจักรยาน
4.25
- ระยะหยุดปลอดภัย
5.91
- ไฟฟ้าแสงสว่าง
7.08
- มีป้ายเตือน เครื่องหมาย และ
5.21
สัญลักษณ์บนผิวทาง
2. ด้านเศรษ กิจและการลงทุน
24.00
- มูลค่าของค่าก่อสร้าง
3.46
- ประหยัดค่าเดินทางในชีวิตประจาวัน
6.18
- ลดค่าใช้จ่ายด้านอุบัติเหตุ
9.78
- มูลค่าเวนคืนที่ดิน
4.56
3. ด้าน ลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
39.00
- คุณภาพน้าในคลอง
9.92
- การระบายน้าและควบคุมน้าท่วม
12.99
- ด้านสาธารณูปโภค
9.24
- ความสะดวกสบายในการเดินทาง
6.82

ปัจจัยหลักด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมีความสำคัญมากที่สุด เนื่องจาก
พื้นที่ศึกษาเป็นพื้นริมคลอง ในการดำเนินการก่อสร้างอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพน้ำในคลอง และเป็นคลองที่ใช้ในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน
เพื่อป้องกันน้ำท่วม เมื่อพิจารณาปัจจัยรองที่ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญให้ความสำคัญ
กับปัจจัยด้านการระบายน้ำและควบคุมน้ำท่วมมากที่สุด ซึ่งมีดัชนีวัดจาก
พื้นที่หน้าตัดคลองหลังจากทำการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้ง 3 รูปแบบ เนื่องจาก
หน้าตัดคลองจะมีผลโดยตรงกับอัตราการไหลและความเร็วของน้ำ หากหน้าตัด
คลองลดลงจะทำให้อัตราการไหลของน้ำลดลงด้วย ส่งผลต่อการระบายน้ำ
ในช่วงที่ฝนตกหนัก ปัจจัยรองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณภาพน้ำในคลอง
ซึ่งมีดัชนีวัดจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในคลอง ปัจจัยด้านสาธารณูปโภค
ซึ่งมีดัชนีวัดจากการรื้อถอนเสาไฟฟ้าเดิมในพื้นที่ และปัจจัยความสะดวกสบาย
ในการเดินทางซึ่งมีดัชนีวัดจากความสะดวกสบาย ความปลอดภัยในการขับขี่
จักรยานโดยพิจารณาองค์ประกอบจากรูปแบบของทางจักรยานที่ออกแบบไว้
รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีหรือไม่มีในรูปแบบทางจักรยาน
ปัจจัยหลักด้านวิศวกรรมการทาง พบว่า ผู้เชี่ยวชาญให้ความสำคัญกับ
ปัจจัยด้านความกว้างทางจักรยานมากที่สุด ซึ่งดัชนีวัดโดยการออกแบบ
ความกว้างให้มีความเหมาะสมในการขับขี่ ปัจจัยรองลงมา ได้แก่ ปัจจัย
ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งมีดัชนีวัดจากปริมาณแสงสว่างที่เพียงพอ เพื่อความ
ปลอดภัยในการขับขี่และสามารถมองเห็นพื้นที่ได้ในเวลากลางคืน ปัจจัย
ด้านกำหนดช่องทางจักรยานอย่างชัดเจน ซึ่งดัชนีวัดการออกแบบรูปแบบ
ทางจักรยาน ให้มีช่องทางจักรยานอย่างชัดเจนหรือไม่ ปัจจัยด้านระยะหยุด
ปลอดภัย ซึ่งมีดัชนีชี้วัดระยะหยุดที่เพียงพอในการหยุดจักรยาน ปัจจัยด้าน
มีป้ายเตือน เครื่องหมาย และสัญลักษณ์บนผิวทางซึ่งมีดัชนีชี้วัด คือ การออกแบบ
ให้มีป้ายเตือน เครื่องหมาย และสัญลักษณ์บนพื้นผิวที่เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ ทั้งการเดินทางด้วยจักรยาน และการเดินทาง
รูปแบบอื่น และปัจจัยด้านความเร็วเฉลี่ยที่ใช้ ในทางจักรยานซึ่งมีดัชนีชี้วัด
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คือ ความเร็วที่ใช้ในการเดินทางด้วยจักรยาน และลดลงตามลำดับจะทำให้
รูปแบบทางจักรยานที่มีความเหมาะสม
ปัจจัยหลักด้านเศรษฐกิจและการลงทุน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญให้ความสำคัญ
กับปัจจัยด้านลดค่าใช้จ่ายด้านอุบัติเหตุมากที่สุด ซึ่งดัชนีชี้วัดออกแบบรูปแบบ
ทางจักรยานที่คาดว่าจะทำให้ประชาชนเข้ามาใช้จักรยานในการเดินทางมากขึ้น
หากทางจักรยานที่มีความเหมาะสมด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
ในการเดินทางไม่ต้องสัญจรบนทางหลวงแผ่นดิน ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ
และไม่ต้องเสียค่าใช้ด้านอุบัติเหตุ ปัจจัยรองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านประหยัด
ค่าเดินทางในชีวิตประจำวัน ซึ่งดัชนีชี้วัดจากรูปแบบทางจักรยาน ที่คาดว่า
จะทำให้ประชาชนเข้ามาใช้จักรยานในการเดินทางมากขึ้น หากทางจักรยานที่มี
ความเหมาะสมด้านความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการเดินทาง
จะทำให้มีผลต่อการประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ด้วย ปัจจัยด้าน
มูลค่าเวนคืนที่ดิน ซึ่งดัชนีวัดจากจะพิจารณาจากการมีหรือไม่มีที่ดินเวนคืน
ของพื้นที่ที่จะใช้ก ่อ สร้างทางจักรยานที่ได้ออกแบบไว้ และปัจ จัยด้าน
ผลกระทบมูลค่าของค่าก่อสร้าง ซึ่งมีดัชนีวัดราคาค่าก่อสร้างทางจักรยาน
ที่ได้ออกแบบไว้
4.2 ผลการให้คะแนนการคัดเลือกรูปแบบทางจักรยานที่เหมาะสม
ผลการพิจารณาให้คะแนนการคัดเลือกรูปแบบทางจักรยานที่เหมาะสม
กับการใช้พัฒนาในพื้นที่เลียบคลองถนนต่อเนื่องจากคลองบางบัว ที่ได้จาก
การคำนวณค่า ตัว คูณของปัจจัยจากการวิเคราะห์รูปแบบทางจักรยาน
รูปแบบต่าง ๆ คูณกับค่าน้ำหนักความสำคัญแต่ละปัจจัย ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คำนวณค่าตัวคูณของปัจจัยจากการวิเคราะห์รูปแบบทางจักรยานรูปแบบต่าง ๆ
ปจจัยการพิจารณาเปรียบเทียบ
1. ปจจัยด้านวิศวกรรมการทาง
- กาหนดช่องทางจักรยานอย่างชัดเจน
- ความกว้างทางจักรยาน
- ความเร็วเฉลี่ยที่ใช้ในทางจักรยาน
- ระยะหยุดปลอดภัย
- ไฟฟ้าแสงสว่าง
- มีป้ายเตือน เครื่องหมาย และสัญลักษณ์บนผิวทาง
รวมปจจัยด้านวิศวกรรมการทาง
2. ปจจัยด้านการลงทุนและก่อสร้าง
- มูลค่าของค่าก่อสร้าง
- ประหยัดค่าเดินทางในชีวิตประจาวัน
- ลดค่าใช้จ่ายด้านอุบัติเหตุ
- มูลค่าเวนคืนที่ดิน
รวมปจจัยด้านการลงทุนและก่อสร้าง
3. ปจจัยด้าน ลกระทบสิ่งแวดล้อม และสังคม
- คุณภาพน้าในคลอง
- การระบายน้าและควบคุมน้าท่วม
- ด้านสาธารณูปโภค
- ความสะดวกสบายในการเดินทาง
รวมปจจัยด้าน ลกระทบสิ่งแวดล้อม และสังคม
รวมคะแนน (1+2+3)
ลการจัดลาดับความเหมาะสม

รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 3
คะแนน รูปแบบที่ 1
เตม ค่าตัวคูณ คะแนน ค่าตัวคูณ คะแนน ค่าตัวคูณ คะแนน
6.98
7.57
4.25
5.91
7.08
5.21
37.00

0.33
0.33
0.20
0.31
0.25
0.50

2.30
2.50
0.85
1.83
1.77
2.61
6.21

0.67
0.33
0.40
0.75
1.00
1.00

4.68
2.50
1.70
4.43
7.08
5.21
25.60

1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00

6.98
5.07
4.25
5.91
7.08
5.21
34.50

3.46
6.18
9.78
4.56
24.00

1.00
0.33
0.33
1.00

3.46
2.04
3.23
4.56
13.29

0.56
0.67
0.67
1.00

1.94
4.14
6.55
4.56
17.19

0.36
1.00
1.00
0.50

1.25
6.18
9.78
2.28
19.49

9.92
12.99
9.24
6.82
39.00
100

1.00
1.00
1.00
0.25

9.92
12.99
9.24
1.71
33.86
53.36
3

0.75
1.00
1.00
0.50

7.44
12.99
9.24
3.41
33.08
75.87
2

0.50
0.85
0.50
1.00

4.96
11.04
4.62
6.82
27.44
81.43
1

เมื่อนำรูปแบบทางจักรยานทั้ง 3 รูปแบบ มาพิจารณาเปรียบเทียบ
ความเหมาะสม โดยวิธีการให้คะแนนความสำคัญในแต่ละปัจจัย พบว่า
รู ป แบบทางจั ก รยานรูป แบบที ่ 3 มี ค ะแนนความสำคัญ มากที่สุด
ได้คะแนนรวมเท่ากับ 81.43 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมี
ปัจจัยด้านวิศวกรรมการทาง เท่ากับ 34.50 จากคะแนนเต็ม 37 คะแนน
ปั จ จั ย ด้ า นการลงทุ น และก่ อ สร้ า ง ได้ ค ะแนนเท่ า กั บ 19.49 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน และปัจ จัย ด้า นผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม
และสังคมได้คะแนนเท่ากับ 27.44 คะแนน จากคะแนนเต็ม 39 คะแนน
รู ป แบบทางจั ก รยานรูป แบบที ่ 2 มี ค ะแนนความสำคั ญ รองลงมา
ได้คะแนนรวมเท่ากับ 75.87 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมี
ปัจจัยด้านวิศวกรรมการทาง เท่ากับ 25.60 จากคะแนนเต็ ม 37 คะแนน
ปั จ จั ย ด้ า นการลงทุ น และก่ อ สร้ า ง ได้ ค ะแนนเท่ า กั บ 17.19 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน และปัจ จัย ด้า นผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม
และสังคมได้คะแนนเท่ากับ 33.08 คะแนน จากคะแนนเต็ม 39 คะแนน
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รูป แบบทางจัก รยาน รูป แบบที่ 1 มีคะแนนความสำคัญ น้อ ยที่สุด
ได้คะแนนรวมเท่ากับ 53.36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมี
ปัจจัยด้านวิศวกรรมการทาง เท่ากับ 6.21 จากคะแนนเต็ม 37 คะแนน
ปั จ จั ย ด้ า นการลงทุ น และก่ อ สร้ า ง ได้ ค ะแนนเท่ า กั บ 13.29 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน และปัจ จัย ด้า นผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม
และสังคมได้คะแนนเท่ากับ 33.86 คะแนน จากคะแนนเต็ม 39 คะแนน

5. สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบทางจักรยานที่เหมาะสมกับการใช้พัฒนา
พื ้ น ที ่ เ ลีย บคลองถนนต่ อ เนื่ อ งจากคลองบางบั ว รู ป แบบทางจัก รยาน
เบื้อ งต้นที ่เหมาะสม คือ รูป แบบที่ 3 ที่มีการปรับปรุงสภาพพื้นที ่ เดิ ม
และมีการก่อสร้างใหม่ นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยมีผลต่อการพิจารณา
รูปแบบทางจักรยานในพื้นที่ศึกษา ที่สำคัญที่สุด คือ ปัจจัยด้านผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม รองลง คือ ปัจจัยด้านวิศวกรรมการทาง และปัจจัย
ด้านการลงทุนและก่อสร้า ง ตามลำดับ เนื่องจากพื้นที่ มีลัก ษณะเฉพาะ
ที ่ แ ตกต่ า งจากการพั ฒ นาระบบจั ก รยานพื ้ น ที ่ อ ื ่ น ที ่ ค ำนึ ง ถึ ง ปั จ จั ย
ด้า นกายภาพในเชิงวิศวกรรมการทางเป็นหลัก ดังนั้ น การพัฒนาหรือ
กำหนดนโยบายเพื่อการการพัฒนาพื้นที่ศึกษาสามารถนำปัจจัยด้านต่าง ๆ
ที่ได้จากการศึกษามาจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ได้
ข้อ เสนอแนะจากการวิจ ัย ในครั ้ งนี ้ ได้อ อกแบบและเสนอรู ป แบบ
ทางจักรยานที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้เชิงวิศวกรรม โดยพิจารณา
จากคู่มือมาตรฐานการออกแบบ การก่อสร้างทางจักรยานในประเทศไทย
และจากต่างประเทศ ออกมาเป็น 3 รูปแบบ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์
ความเหมาะโดยการให้ค่าน้ำหนัก และความสำคัญของปัจจัยด้านต่าง ๆ
ออกมาอย่างเป็นกระบวนการ ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นผลให้ทราบว่าทางเลือกของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 20 ท่าน โดยความเป็นได้ของรูปแบบทางจักรยานสามารถ
ออกแบบให้มีความเหมาะสมได้ตามสภาพพื้นที่ที่ศึกษา รวมถึงสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ที่จะสามารถนำมาใช้ในการออกแบบเพิ่มเติมได้เพียงแต่ควรมีปัจจัย
ที่เหมาะสมในการพิจารณาออกแบบ อีกทั้งการศึกษานี้เป็นเพียงมุมมอง
ของกลุ่มตัวอย่างจากหน่วยงานราชการ ซึ่งยังขาดการมีส่วนร่วมในภาค
ประชาชน ดังนั้น จึงควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะอันจะเกิดการสะท้อนความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ด้วย และจะทำให้การออกแบบทางจักรยานให้ประชาชน
ในพื้นที่มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
ทั ้ ง นี ้ จากแบบสอบถามที ่ ได้ ร ั บจากผู ้ เชี ่ ยวชาญทั ้ งหมดมี ป ระเด็ น
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม ดังนี้
1) ควรให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบรูปแบบทางจักรยาน
เนื่องจากประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ใช้โดยตรง ในการออกแบบจะได้สามารถ
สอดรับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนได้
2) การศึ ก ษาควรคำนึ ง ถึ ง โครงข่ า ยให้ ค รอบคลุ มพื ้น ที ่ใ ห้บ ริก าร
และสามารถเชื่อมต่อกับการเดินทางรูปแบบอื่น ๆ ด้วย อาทิเช่น ระบบ
ขนส่งสาธารณะ ระบบราง ระบบถนน รวมถึงทางน้ำ ควรเพิ่มเติมการศึกษา
ในส่วนดังกล่าวเพื่อความสมบูรณ์ในการเดินทาง
3) ควรศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของบรรยากาศและความร่มรื่นระหว่าง
เส้นทาง เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อน ควรมี
การส่งเสริมในเรื่องของการเดินทางเพื่อสันทนาการร่วมด้วย
4) หากในอนาคตมี ก ารดำเนิ น การจั ด ทำทางจั ก รยานในพื ้ น ที่
ผู ้ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งสามารถนำข้อ มูล ที ่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาไปพั ฒ นาเพิ ่ มเติม
เพื่อความเหมาะสมให้มากขึ้นได้
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